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 توصیف اختراع

 و صرع مالتح تشديد به منجر تواندمي باال فركانس با ممتد و بلند صداي و تابشي نور يا زن چشمك نور با استرس، داشتن عصبي، فشارهاي

 . است ارزشمند بسيار پيلوكارپين مدل صرع ويژه به آزمايشگاهي هاي مدل در شده، اختراع دستگاه. باشد تشنج كننده آغاز

 مصروع وشم تحريك با دستگاه اين. است بررسي قابل صرع حمالت كنترل روي بر شده گرفته كار به درماني روند دستگاه اين از استفاده با

. ستا شده ساخته و طراحي صرع به مبتال هاي موش در  تحريك ايجاد منظور به دستگاه اين كلي طور به. كند مي تشديد موش در را حمالت

 ابعاد با آينه يك محفظه اين كناري قسمت در همچنين.  است شده استفاده 03*03*03 ابعاد به اي شيشه اي محفظه از دستگاه اين ساخت در

 . است شده استفاده فالشر نور بيشتر انعكاس منظور به 03*5062

 تعبيه آن به هشدار و موش در ترس ايجاد براي خطر زنگ يك و WAT  20المپ داراي V220 (SE010) مدل فالشر يك محفظه اين در

 سوئيچي ترانس از موتور اين تغذيه منظور به و موش در لرزش ايجاد براي V 25  سشوار موتور يك از محفظه اين تحتاني قسمت در. است شده

25 V است شده استفاده فاز سه . 

 مي دقيقه 03 تا 2 بندي زمان داراي كه 220 v (MICRO)  تايمر يك از تورراويب و خطر فالشر،زنگ كار خاتمه و شروع كردن هماهنگ براي

   Web Cam  2.0MP (Interpolated) يك از صرعي هاي موش اي لحظه وضعيت ثبت و برداري تصوير براي. ايم كرده استفاده باشد

 .است شده استفاده باال وضوح با



 

 

 

 

 



 نخاعی ضایعه حیوانی های مدل برای حرکتی های رفتار کننده دستگاه ثبت

Locomotors test recorder instrument for animal model spinal cord injury 

 اختراع توصیف

 وضعيت ي،عقب هاي اندام در حركت دقيق مشاهده و بررسي به منظور ،نخاعي ضايعه حيواني هاي مدل براي حركتي هاي رفتار كننده ثبت دستگاه

 . است شده طراحي (BBB) مقياس از استفاده با آزمايشگاهي هاي مدل در درماني هاي پروتكل به پاسخ و نخاعي ضايعه  در دم شكم،

شده چهار كاناله متصل     DVR دستگاه يكدوربين زوم شونده به  0سيستم براي ثبت تمامي لحظه ها از رفتار هاي حركتي حيوان توسط  اين

ثبت مي   DVR  دريافت شده توسط دوربين ها بطور همزمان در يك مانيتور قابل مشاهده مستقيم هستندو اين تصاوير توسط  است. تصاوير

 توسطو فيلم ثبت شده فريم به فريم  . شود مي داده قرار آزمايش محيط داخل در دقيقه 0 حدود مدت به حيوان هر آزمايش مرحله هر درشوند. 

 . شود مي داده مربوطه نمره حيوان هر به بررسي معيارهاي به توجه با. گيرد مي قرار بررسي مورد Video Wave 5.1 افزار نرم

 هاي مدل تمامي رفتاري ارزيابي قابليت سيستم اين .است متوالي هاي گام با سالم موش معني به 52 امتياز و كامل فلج معني به صفر امتياز

 يستمس اين از توانند مي اند ارتباط در نخاعي ضايعه درمان با نحوي به كه(مبتدي افراد) افرادي تمامي و داراست را حيوانات در نخاعي ضايعه

 .كنند استفاده

 



 


