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 سلول های پورکنژ قشر مخچه در موش های صحرایی نر سکوربيک بر ساختارآر اسيد ياثت بررسی

 صرعی شده

 
 2بتول كمالي منش، 1*رحيم گل محمدي

 سبزوار، سبزوار، ايراندانشيار علوم تشريحي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي -1
 عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار،سبزوار، ايران-2

مقدمه و هدف: اسيد آسکوربيک داراي نقش آنتي آكسيداني در متابوليسم داخل سلولي مي باشد. در مورد اثر اسيد آسکوربيک بر روي سلول 
همي دارند، گزارش مدوني ديده نشده است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير اسيد آسکوربيک بر هاي پوركنژ قشر مخچه كه در تعادل نقش م

 صرعي شده مي باشد. ساختار بافتي سلول هاي پوركنژ قشر مخچه موش هاي صحرايي

با  C، ويتامينACSF) گروهپنج  گرم به صورت تصادفي ساده در 250 تا 200 راس موش صحرايي نر 40 مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي،

با استفاده از داروي بيهوشي كتامين و زايلزين، موش در دستگاه استريوتاكس . قرارگرفتند( mg\kg50،mg\kg 25،mg\kg 12.5دوزهاي
 نترل،در گروه ك. تزريقات بعد از ده روز ريکاوري به وسيله سرنگ هاميلتون، انجام شد. فيکس شد و كانول راهنما در بطن چپ مغز قرار داده شد

 و 5/12،25 با دوز AAو در گروه هاي دوم تا چهارم نيز  ACSFميکروليتر  PTZ (mg/kg 37.5) ،1دقيقه قبل از تزريق داخل صفاقي  30

50 mg/kgاين روند تا كيندل شدن حيوانات ادامه يافت. پس از كيندلينگ، مخچه خارج شد و سپس پاساژ بافتي و  .، به بطن چپ تزريق شد
قطع گيري كرونال اساليدها با رنگ آميزي هماتوكسيلين ائوزين انجام شد. به وسيله ميکروسکوپ نوري، چهل ميدان، به صورت تصادفي م

سيستماتيک، انتخاب شدند و شمارش نورون هاي سالم پوركنژ انجام گرفت و با روش ايمونوهيستوشيمي تغييرات مورفولوژي سلول هاي پوركنژ 
 ات با پنجمين گروه صرعي نشده و سالم مقايسه شد. داده ها با آناليز واريانس يک طرفه تجزيه وتحليل شدند.بررسي شد. اطالع

اسيد آسکوربيک دريافت كردند به طور  mg/kg 25يافته ها: ميانگين تعداد نورون هاي سالم سلول هاي پوركنژ قشر مخچه در گروهي كه 

(. بين تعداد نورون هاي سالم پوركنژ قشر >P 001/0بود ) 50و mg/kg5/12 اسيد آسکوربيک معني داري بيش از گروه هاي دريافت كننده

، ارتباط معني دار mg/kg50اسيد آسکوربيک دريافت مي كردند نسبت به گروه دريافت كننده اسيد آسکوربيک  mg/kg25 مخچه گروهي كه
ودن محدودي هسته از سيتوپالسم و اسيدوفيلي زياد سلول هاي پوركنژ ديده نشد. تغييرات مورفولوژي مانند متراكم شدن هسته، مشخص نب

 ، نسبت به گروه هاي دريافت كننده اسيد آسکوربيک، مشاهده شد .CSFقشر مخچه، بيشتر در گروه دريافت كننده 
نقش محافظتي بر روي سلول ميلي گرم بر كيلوگرم مي تواند يک  25نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان مي دهد كه اسيد آسکوربيک در دوز 

 داشته باشد و مضرات پنتلين تترازول را كاهش دهد. هاي پوركنژ قشر مخچه موش هاي صحرايي نر صرعي شده
 واژه هاي كليدي: پوركنژ، مخچه، اسيد آسکوربيک، پنتيلن تترازول، موش صحرايي نر
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