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 صحرایی درموش هیپوکامپای دندانه جیروس بافتی برساختار تمرین ورزشی بررسی تاثیر

 شده توسط پنتیلن تترازول صرعی

 (O-9: کد مقاله)

 3، سید مهدی بهشتی نصر2محمدی، رحیم گل 1یاحسان محب

 

 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .1

 دانشیار علوم تشریحی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .1

فیزیولوژی و فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم نویسنده مسئول،عضو هیئت علمی گروه  .1

 پزشکی سبزوار

 

-بطورکاملآنحدود یک درصد از افراد جامعه به آن مبتال هستندودرمان باشدکهمیعصبیاختاللیکصرع: وهدفزمینه

ای هیپوکامپ حیوانات صرعی با پنتلین تترازول روس دندا نهساختارجیبررویورزشیبااثرتمریندررابطهاستنشدهشناخته

های بافت جیروس دندا نه ای برتعداد سلولاثرورزش ازاین مطالعه بررسیهدف .اطالعات ضد ونقیضی گزارش شده است

 .باشد میشده با پنتلین تترازولصرعیهیپوکامپ موش صحرایی 

گروه گروه ده تای قرار گرفتند که شا مل1درنر صحرایی به صورت تصادفیشچهل سرمومطالعه تجربیدراینهامواد و روش

گروه سالم که تمرین ورزشی می -1بدون تمرین ورزشی  PTZگروه صرعی شده با  -1سالم بدون تمرین ورزشی،  -1

شدند و مغز هوش ازگذرندان دوره ورزش حیوانات بیپس. گرفتند که تمرین ورزشی میPTZگروه صرعی شده با  -1گرفتند،

گرفت وبا میکروسکوپ نوری انجامائوزینباهماتوکسیلینآمیزیرنگوسپسگیریوثابت شد بعد ازپاساژبافتی، مقطع آن ها خارج

 داده ها با  .گرفت انجام سالم های نورون شمارش میدانبطورتصادفی سیستماتیک درپنجاهAdvanced motic plus ها

 استفاده با ایمونوهیستوشیمی روش با  .شدند وتحلیل تجزیه دانکن و دانت های ازتست استفاده با طرفه یک واریانس آنالیز

 .شد بررسی نیز هیپوکامپ ی حیه نا های سلول مرگ میزانCaspas 3از

میانگین تعداد سلول های سالم جیروس دندا نه ای هیپوکامپ در موش های  که صرعی شده بودند وورزش می: هایافته 

همچنین این . گرفتندوورزش نمی( PTZ)بطور معنی داری بیشتر از گرو هی بود که صرعی شده(PTZ + ورزش)فتندگر

-تغییرات درحیوانات سالم که ورزش می گرفتند بصورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل وصرعی شده بود که ورزش نمی

، (سالم )درموش های صرعی شده بیشتر از گروه کنترل  ای هیپوکامپمرگ فیزیولوژی سلول های جیروس دندانه. گرفتند

 .گرفتندمیوصرعی شده بود که تمرین ورزشی

هارا در هیپوکامپ  بر اساس مطا لعه حاضر این احتمال داده می شود که پنتلین تترازول مرگ فیزیولوژی نورون:  گیرینتیجه

 .ایجاد نورون در ناحیه هیپوکا مپ دارد درمی کنددر حالیکه که ورزش یک اثر مثبت فزایندهتشدید 

 صحرایی ،ورزش ، هیپوکامپ، موشPTZ :های کلیدیواژه
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