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ABSTRACT
Introduction: Excessive activation of NMDA receptors in ischemic injury as well as reduction
of GABAergic system leads to discrepancies of ionic homeostasis and neuronal death. The aim
of the present study was to evaluate the effect of different concentrations of stiripentol (0.01,
0.1, 1, 5, 10, 30 µM) as a GABAA receptor agonist on primary cortical culture of mice on 4 h
oxygen-glucose deprivation (OGD). Materials and Methods: After 24h of incubation of
neuronal cells with stiripentol, the cells were transferred to glucose-free DMEM (Dulbecco’s
Modified Eagle Medium) and were exposed to 4h hypoxia in a small anaerobic chamber and
incubated in standard condition for 24h. Cell viability was evaluated by MTT assay. Results:
The results showed that different concentrations of stiripentol could increase the cell viability
after 4h OGD Recovery (OGD/R). However, the protective effect of stiripentol was lower than
the control group (the cells did not expose to OGD/R). Conclusion: Our results indicated
that stiripentol could be a potential drug for treatment of brain ischemic condition. However,
additional studies are needed to evaluate the mechanims of strripentol effect.
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چــــــــكيد ه
مقدمه :فعالیت بیش از حد گیرندههای  NMDAدر آسیب ایسکمی و همچنین کاهش سیستم گابا منجر
به اختالف هموستاز یونی و مرگ نورونی میشود .هدف از مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر غلظتهای مختلف
استیریپنتول ( 0/01، 0/1، 1، 5، 10، 30میکروموالر) بهعنوان یک آگونیست گیرندۀ گابا  Aبر کشت اولیۀ
قشر موش سوری در  4ساعت محرومیت از اکسیژن –گلوکز بود .مواد و روشها :بعد از  24ساعت
از انکوباسیون سلولهای نورونی با استیریپنتول ،سلولها به  DMEMفاقد گلوکز منتقل شدند و برای 4
ساعت در یک جار بی هوازی کوچک بدون اکسیژن قرار گرفتند و بهمدت  24ساعت در شرایط استاندارد
انکوبه شدند .زنده ماندن سلول با روش  MTTارزیابی شد .یافتهها :نتایج نشان داد که غلظتهای مختلف
استیریپنتول پس از  4ساعت بهبود محرومیت از اکسیژن –گلوکز میتواند زنده ماندن سلول را افزایش
دهد .با این حال اثر حفاظتی استیریپنتول کمتر از گروه کنترل (سلولها در معرض بهبود محرومیت از
اکسیژن –گلوکز قرار نداشتند) بود .نتیجهگیری :نتایج ما نشان داد که استیریپنتول میتواند یک داروی
بالقوه برای درمان شرایط ایسکمی مغز باشد .با این حال مطالعات بیشتری برای ارزیابی مکانیسمهای اثر
استیریپنتول مورد نیاز است.
كليد واژهها:
 .1گامــا آمینــو بوتریــک
اســید
 .2ایسکمی
 .3موش
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اثــرات محافظــت نورونــی اســتیریپنتول در برابــر محرومیــت از اکســیژن -گلوکــز در کشــت اولیــۀ
نورونهــای قشــری جنیــن مــوش ســوری
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بــر طبــق آزمایشــات انجــام شــده مشــخص شــده اســت کــه
در حالــت عــادی ،هماهنگــی دقیقــی بیــن ســیگنالهای
تحریکــی و مهــاری حاصــل از گیرندههــای آیونوتروپیــک در
مغــز وجــود دارد کــه باعــث ایجــاد یــک ارتبــاط مؤثــر در
بیــن نورونهــا میشــود .از بیــن ایــن گیرندههــا میتــوان
گیرندههــای گلوتامــات و گابــای  Aرا نــام بــرد کــه بــه ترتیــب
باعــث انتقــال ناقــل عصبــی تحریکــی و مهــاری میشــوند
( .)6بنابرایــن تعــادل بیــن ایــن ســیگنالها میتوانــد باعــث
ارتبــاط صحیحــی در عملکــرد بیــن ســیناپسها گــردد .بــا
ایــن وجــود ،تحــت شــرایط ایســکمی و یــا دیگــر بیماریهــای
مختلــف عصبــی و روانــی ایــن تعــادل بــه هــم خــورده و
منجــر بــه مــرگ ســلولهای عصبــی میشــود .اگــر چــه در
طــی ایــن تغییــرات نقــش گیرندههــای گلوتامــات بــه خوبــی
مشــخص شــده اســت امــا هنــوز نقــش گیرندههــای گابــا
کامــ ً
ا بیــان نگردیــده اســت (.)5، 6
در حــال حاضــر طیــف گســتردهای از داروهــای ضــد صــرع در
دســترس میباشــد .ایــن داروهــا بــا مکانیســمهای متفــاوت
و اثــر بخشــی بالینــی ویــژۀ خــود در انــواع مختلــف صــرع بــه
کار میرونــد .اســتیریپنتول از جملــه داروهــای ضــد تشــنج
میباشــد کــه جهــت درمــان بیمــاری صــرع مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد و باعــث افزایــش انتقــال گابــا میشــود.
بــه طــوری کــه مشــخص شــده اســت غلظتهــای بالینــی
اســتیریپنتول در سیســتم عصبــی مرکــزی میتوانــد موجــب
افزایــش انتقــال گابــا و افزایــش ورود یــون کلــر بــه داخــل
ســلول گشــته و از طرفــی باعــث افزایــش طــول زمــان بــاز
نگــه داشــتن کانــال کلــر در گیرنــدۀ گابــای  Aشــود (.)7
اســتیریپنتول در مدلهــای مختلــف حیوانــی توانســته اســت

در طــول ایســکمی فقــدان اکســیژن و گلوکــز دو رکــن اصلــی
در آســیب ســلولی ایجــاد شــده میباشــد .بنابرایــن ایســکمی
میتوانــد بهعنــوان یــک مــدل آزمایشــی در محیــط in-
 vitroبــا کاهــش اکســیژن و گلوکــز در محیــط ســلولی و بــه
دنبــال آن بازگردانــدن ســلول بــه حالــت طبیعــی ایجــاد شــود
کــه اصطالحــاً بــه ایــن مــدل ( 3)OGD/Rو یــا محرومیــت
از اکســیژن و گلوکــز میگوینــد ( .)10بنابرایــن بــا توجــه
بــه اینکــه اســتیریپنتول در حــال حاضــر بهعنــوان یــک
داروی کمکــی در درمــان بیمــاری صــرع مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد و از طرفــی مکانیســم اثــر آن از طریــق گیرنــدۀ
گابــای  Aمیباشــد ،بنابرایــن هــدف مــا در ایــن تحقیــق
بررســی اثــرات اســتیریپنتول روی ایســکمی ایجــاد شــدۀ
حاصــل از محرومیــت اکســیژن و گلوکــز در کشــت اولیــۀ مغــز
جنیــن مــوش ســوری میباشــد.
مواد و روشها
تهیۀ کشت اولیۀ نورونی از قشر مغز جنین موش سوری
در ایــن روش از قشــر مغــز جنیــن مــوش ســوری 15-18
روزه اســتفاده شــد .مــوش ســوری بــاردار در طــی روزهــای
 15-18از بــارداری ،توســط کلروفــرم بیهــوش و نخاعــی
شــد و جنینهــا از رحــم مــادر جــدا و در محیــط کشــت
اســتریل قــرار داده شــد .در زیــر هــود آزمایشــگاهی ،جنینهــا
بــه یــک پتــری دیــش حــاوی محیــط کشــت بــدون ســرم
منتقــل شــدند و ســر آنهــا از بــدن جــدا شــد .بــا ثابــت نگــه
داشــتن ســر جنینهــا توســط پنــس میکروســرجری و زیــر
میکروســکوپ لــوپ ،الیههــای پــردۀ روی مغــز جنیــن یکــی
یکــی برداشــته و قشــر مغــز آنهــا جــدا و بــه داخــل یــک
پتــری دیــش حــاوی محیــط کشــت همــراه بــا ســرم انتقــال
داده شــد .بعــد از جــدا کــردن قشــر مغــز جنینهــا بــه کمــک
یــک پنــس اســتریل ،آنهــا را بــه آرامــی از هــم جــدا کــرده و
ســپس بــا پیپــت پاســتور بــه خوبــی پیپتــاژ کردیــم تــا یــک
سوسپانســیون ســلولی بــه دســت آمــد .ایــن سوسپانســیون بــه
مــدت  10دقیقــه بــا ســرعت  rpm1200ســانتریفوژ شــد و
بــا اســتفاده از هموســیتومتر نئوبــار اصــاح شــده شــمارش
ســلولی انجــام و تعــداد ســلولهای نمونــۀ ســلولی محاســبه
گردیــد (.)10-12
سوسپانســیونی کــه در هــر میلیلیتــر آن  10×104ســلول
تهیــه شــد .ایــن سوسپانســیون ســلولی تهیــه شــده بــا
اســتفاده از ســمپلر  1000میکرولیتــر بــه درون چاهکهــای
پلیــت  12خانـهای پوشــانده شــده بــا پلــی االیزیــن (بهعنــوان
بســتر نورونــی) اضافــه شــد .یــک خانــه از چاهــک 12
N-methyl-D-aspartate
Neurotransmitter
3
Oxygen glucose deprivation/ recovery
1
2
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اکســیژن و گلوکــز دو عامــل ضــروری جهــت تأمیــن انــرژی
مـ�ورد نیـ�از در مغـ�ز میباشـ�ند و بنابرایـ�ن کاهـ�ش در هـ�ر
یــک از ایــن مــواد منجــر بــه ایجــاد آســیبهای عملکــردی
و ســاختاری در مغــز از جملــه هیپوکســی ،هیپوگالیســمی و
ایســکمی میشــود ( .)1، 2ایــن کمبــود اکســیژن و گلوکــز
حاصــل از ایســکمی باعــث جلوگیــری از بــاز جــذب مجــدد
و افزایــش رهاســازی گلوتامــات از ســلول گشــته کــه نتیجــۀ
ایــن پیامــد ،تجمــع وســیعی از گلوتامــات در فضــای خــارج
ســلولی اســت .افزایــش گلوتامــات در فضــای خــارج ســلولی،
باعــث فعــال شــدن بیــش از حــد گیرندههــای گلوتامــات
ماننــد  1NMDAشــده کــه بــه دپالریزاســیون ســلول و در پــی
آن ورود یــون کلســیم بــه ســلول و در نهایــت بــه مرگ ســلولی
منجــر میشــوند ( .)3، 4از طرفــی در دیگــر آزمایشــات نشــان
2
داده شـ�ده اسـ�ت کهــ مهــار انتقــال سیناپســی ناقــل عصبــی
گابــا نیــز هــم در قســمت نورونهــای پیــش سیناپســی و هــم
در نورونهــای پــس سیناپســی ،موجــب افزایــش فعالیــت
تحریکــی در طــول ایســکمی مغــزی میشــود (.)5
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مقدمه

اثــرات ضــد صرعــی خوبــی از خــود نشــان دهــد بــه طــوری
کــه در تشــنج ناشــی از پنتیلــن تتــرازول و تــا حــدی تشــنج
ناشــی از تحریــک الکتریکــی اثــرات حفاظتــی معنــیداری
داشــته اســت (.)8، 9

مقــاله پـــــژوهشي

جهـ�ت تهیـ�ۀ غلظتهـ�ای مختلـ�ف اسـ�تیریپنتول ،ابتـ�دا
اســتوک مــورد نظــر ســاخته میشــود .جهــت تهیــۀ اســتوک
اولیــه  0/00117گــرم از پــودر اســتریپنتول را در  5سیســی
 DMSOحــل کــرده ســپس از اســتوک بــه دســت آمــده
غلظتهــای مــورد نظــر ســاخته میشــود .الزم بــه ذکــر
میباشــد کــه هــر کــدام از آزمایشــات انجــام شــده در
غلظتهــای مختلــف داروی اســتیریپنتول حداقــل  4بــار
تکــرار شــده اســت.

ایجاد مدل ایسکمی در محیط in vitro

در ســال  Goldberg 1993و  Choiنشــان دادنــد کــه بــا
قــرار دادن ســلولهای کشــت قشــر مغــز جنیــن مــوش در
برابــر  ،OGDمــرگ ســلولی ایجــاد شــده خصوصیاتــی مشــابه
بــا مــرگ نورونــی وابســته بــه ایســکمی مغــزی دارد (.)11
بنابرایــن ایــن مــدل بهعنــوان یــک مــدل مناســب میتوانــد
بــرای کشــف مکانیسـمهای ســلولی ایجــاد شــده بــا ایســکمی
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .بــرای انجــام  OGD/Rاز روش
فرانتیســوا اســتفاده شــد (.)13
ب�هـ ای��ن ص��ورت ک��ه بعــد از  14روز از گذشــتن کشــت
ســلولی ،جهــت بررســی اثــرات داروی اســتیریپنتول بــر روی
قشــر مغــز جنیــن مــوش ســوری در طــی شــرایط محرومیــت
از اکســیژن و گلوکــز ،نورونهــا بــه مــدت  24ســاعت در
معــرض غلظتهــای مختلــف اســتیریپنتول )0/1، 1، 5 µM
 )0/01،قــرار گرفتنــد .بعــد از گذشــت  24ســاعت ،محیــط
قبلــی کشــت مــورد نظــر را عــوض کــرده و محیــط کشــت

بررسی میزان زنده بودن سلولها با استفاده از آزمون
MTT

ایــن آزمــون اولیــن بــار توســط  Mosmannدر ســال 1983
مطــرح شــد و نشــان داده شــد کــه توســط  MTTبهعنــوان
یــک روش آزمایشــگاهی مناســب کــه مکانیســم آن بــر اســاس
رنــگ ســنجی آن اســت ،میتــوان میــزان حیــات ســلولی را
مشــخص کــرد (.)14
 24ســاعت بعــد از شــرایط محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز،
محیــط کشــت ســلولها را دور ریختــه و روی هــر چاهــک 500
میکرولیتــر محیــط کشــت جدیــد اضافه کــرده و پــس از آن 50
میکرولیتــر از محلــول  5( MTTمیلیگــرم در میلیلیتــر) روی
آن ریختــه و ســه ســاعت در انکوباتــور قــرار داده شــد .بعــد از
Cytosine 1-β-D-arabinoforanoside
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بعــد از گذشــتن  14روز از کشــت ســلولی ،جهــت بررســی
اثــرات اســتیریپنتول در شــرایط عــادی (بــدون محرومیــت از
اکســیژن و گلوکــز) بــر روی قشــر مغــز جنیــن مــوش ســوری،
نورونهــا در معــرض غلظتهــای مختلــف اســتیریپنتول (µM
 )0/01، 0/1، 1، 5، 10، 30در مقایســه بــا نورونهــای بــدون
داروی اســتیریپنتول (گــروه کنتــرل بیــرون) قــرار گرفتهانــد.
بنابرایــن در ایــن آزمایــش از  6غلظــت دارویــی اســتیریپنتول و
یــک گــروه کنتــرل اســتفاده گردیــد .بعد از گذشــت  48ســاعت
از مجــاور ســاختن دارو بــا نورونهــا ،میــزان زنــده مانــدن
ســلولها توســط دســتگاه االیــزا ریــدر خوانــده شــد.

 DMEMفاق��د گلوکـ�ز را بــه همــراه غلظتهــای مختلــف
اســتیریپنتول ) )0/01، 0/1، 1، 5 µMدر مجــاورت نورونهــا
قــرار داده و بعــد از آن ســلولها در مجــاورت  4ســاعت جــار
بــی هــوازی بــدون اکســیژن قــرار میگیرنــد .جهــت ایجــاد
محیطــ ب��ی ه��وازی از یــک مخــزن کــه توســط یــک لولــه بــه
یــک کپســول حــاوی مخلــوط گازهــای  N2 %95و Co2 %5
متصــل اســت اســتفاده میشــود .ایــن مخــزن را در داخــل
حمــام آب  37درجــۀ ســانتیگراد قــرار داده ســپس پلیــت
مــورد نظــر را درون آن گذاشــته و درب آن بــهطــور کامــل
بســته میشــود ،اکســیژن درون مخــزن را بــهطــور کامــل
گرفتــه و لولــۀ متصــل بــه کپســول حــاوی گازهــا را بــه یکــی
از دو ســر درب مخــزن اتصــال داده و شــیر آن بــاز نگــه داشــته
میشــود .بعــد از یــک دقیقــه شــیر اول درب مخــزن را بســته و
شــیر دوم را بــاز کــرده تــا گازهــای اضافــی از آن خــارج شــوند.
بعــد از یــک دقیقــه شــیر دوم نیــز بســته میشــود و بــا توجــه
بــه برنامــۀ زمانــی  OGDمــورد نظــر ،مخــزن حــاوی پلیــت
مــورد نظــر را در حالــت ســکون قــرار میدهیــم .پلیتهــا در
برنامــۀ زمانــی  4ســاعته تحــت تأثیــر شــرایط بــدون اکســیژن
و گلوک��ز قـ�رار داده میشــوند و پــس از گذشــت زمــان
الزم دوبــاره محیــط کشــت ســلولها را بــه حالــت عــادی
(محیــط کشــت حــاوی گلوکــز عــادی) برگردانــده و بــه مــدت
 24ســاعت در انکوباتــور قــرار دادیــم .ســپس میــزان بقــاء
ســلولی توســط دســتگاه االیــزا ریــدر خوانــده شــد .جهــت
بررســی میــزان زنــده مانــدن ســلولها در ایــن شــرایط عــاوه
بــر  4گــروه غلظــت دارویــی اســتیریپنتول )0/1، 1، 5 µM
 )0/01،از دو گــروه کنتــرل نیــز اســتفاده میشــود .یکــی از
گروههــای کنتــرل شــامل ســلولهای نورونــی بــدون دارو
و بــدون شــرایط محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز (کنتــرل
بیــرون) میباشــند و گــروه کنتــرل دوم شــامل ســلولهای
بــدون دارو ولــی در معــرض محرومیــت از شــرایط اکســیژن
و گلوکــز (کنتــرل درون) میباشــند .از آنجایــی کــه یکــی
از گیرندههــای مهــم در ایجــاد ایســکمی ســلولی ،گیرنــدۀ
 NMDAمیباشــد لــذا در ایــن آزمایــش از آنتاگونیســت
ایــن گیرنــده بــه نــام  MK-801جهــت مقایســه نســبت بــه
اســتیریپنتول اســتفاده گردیــد.
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خانــهای را بــدون ســلول (بهعنــوان  )Blankو فقــط حــاوی
محیــط کشــت نگــه داشــته شــد .پلیتهــای تهیــه شــده را
در انکوباتــور حــاوی دمــای  37درجــۀ ســانتی گــراد %5 ،دی
اکســید کربــن و  %95اکســیژن قــرار گرفــت و پــس از یک هفته
محیــط ســلولی تعویــض شــد .در طــول هفتــۀ دوم نیــز محیــط
کشــت نورونهــا ســه بــار تعویــض گردیــد .البتــه الزم بــه
ذکــر اســت کــه  48ســاعت بعــد از کشــت ســلولی ،جهــت مهــار
ســلولهای غیــر نورونــی ،از ســیتوزین آرابینوفورانوزیــد20( 4
میلیگــرم بــر میلیلیتــر) خریــداری شــده از شــرکت ســیگما
اســتفاده گردیــد و بــه مــدت  3روز در معــرض ســلولها قــرار
داده شــدند .حــدودا ً  14روز بعــد از روز کشــت اولیــه ،نورونهــا
قابــل اســتفاده بــرای آزمایــش میشــوند.
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تجزیه و تحلیل دادهها

جهــت آنالیــز آمــاری دادههــا و مقایســۀ بیــن گروهــی از
واریانــس یکطرفــۀ  ANOVAو آزمــون  TUKEYو بــه وســیلۀ
نرمافــزار  SigmaPlotویرایــش  12انجــام گرفــت و نتایــج
حاصلــه بــه صــورت ( )Mean ± SEMگــزارش شــدP<0/05 .
معنــیدار تلقــی گردیــد.
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ایــن مــدت ،کل محیــط کشــت خــارج و بــه هــر چاهــک 500
میکرولیتــر  DMSOاضافــه شــد .پــس از  10دقیقــه تــکان دادن
پلیتهــا بــا شــیکر ،جــذب نــوری فورمــازان در  570نانومتــر بــا
اســتفاده از االیــزا ریــدر خوانــده شــد.

(4/24
(،0/1)%119/2±3/16
(،0/01)%116/6± 3/31
 5)%116/01±2/45( ،1)%121/97±توانســتهاند بــه طــور
معنــیداری باعــث افزایــش اثــرات حفاظتــی نســبت بــه
کنتــرل بیــرون شــوند (.)*P<0/001

یافتهها

نمــودار  1نشــان دهنــدۀ میــزان زنــده مانــدن نورونهــای قشــر
مغــز جنیــن مــوش ســوری در شــرایط محرومیــت از اکســیژن
و گلوکــز و مقایســۀ آن بــا حالــت عــادی (بــدون محرومیــت
از اکســیژن و گلوکــز) میباشــد (نمــودار  .)1بــا توجــه بــه
نمــودار مشــخص شــد کــه میــزان بقــاء ســلولی در شــرایط 4
ســاعت محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز ( )%33/9±1/85بــه
صــورت معن ـیداری بســیار کمتــر از گــروه ســلولهای بــدون
محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز میباشــد.

نمــودار  -2اثــرات غلظتهــای مختلــف اســتیریپنتول در کشــت اولیــۀ قشــر مغــز جنیــن
مــوش ســوری P) ***P<0/001 .ب�هـ دستــ آمــده در مقایس��ه ب��ا گــروه کنتــرل بیــرون
اس��ت) کنتــرل بیــرون نشــان دهنــدۀ نورونهــای بــدون اضافــه کــردن دارو و بــدون شــرایط
محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز میباشــد.

بررسی میزان زنده بودن کشت نورونهای قشر مغز
جنین موش سوری با داروی استیریپنتول در حالت
شرایط محرومیت از اکسیژن و گلوکز
میــزان بقــاء ســلولی غلظتهــای مختلــف اســتیریپنتول )M
 )0/01، 0/1، 1، 5 µروی قشــر مغــز جنیــن مــوش ســوری

در طــی  4ســاعت شــرایط محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز
توســط دســتگاه االیــزا ریــدر خوانــده شــد (نمــودار  .)3بــا
توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده مشــخص شــد کــه اثــرات
حفاظتــی غلظتهــای مختلــف داروی اســتیریپنتول (بــر
حســب ماکرومــول) ()%55/3 ± 3/1( ،0/01 )%49/48±2/41
 5 )%62/8±4/2( ،1 )%65/7±5/05( ،0/1و شــرایط  4ســاعت
محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز گــروه کنتــرل درون (1/85
 )33/9 %±بــه طــور معنــیداری نســبت بــه گــروه کنتــرل
بیــرون ( )%100کــم شــده اســت (نمــودار .)3
نمــودار  -1بررســی میــزان زنــده مانــدن نورونهــا در دو گــروه ســلولهای بــدون
محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز و گــروه ســلولهای مواجــه شــده بــا چهــار ســاعت
محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز P) ***P<0/001 .بـ�ه دسـ�ت آم��ده در مقایس��ه ب��ا گــروه
س��لولهای ب��دون محرومی�تـ از اکس��یژن و گلوک��ز اســت).

بررسی میزان زنده بودن کشت نورونهای قشر مغز جنین
موش سوری با داروی استیریپنتول
در نمــودار  ،2میــزان زنــده مانــدن ســلولها در غلظتهــای
مختلــف اســتیریپنتول ( )0/01، 0/1، 1، 5، 10، 30 Mµدر
شــرایط عــادی (بــدون محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز)
نســبت بــه گــروه کنتــرل بیــرون نشــان داده شــده اســت و
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود داروی اســتیریپنتول
دارای اثــرات مــرگ ســلولی در حالــت عــادی (شــرایط بــدون
محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز) نمیباشــد( .نمــودار .)2
غلظتهــای دارویــی اســتیریپتول (بــر حســب ماکرومــول)
14
14

نمــودار  -3اثــرات غلظتهــای مختلــف داروی اســتیریپنتول در برابــر  4ســاعت ایســکمی
در کشــت اولیــۀ قشــر مغــز جنیــن مــوش ســوری.
###
 P) ***P<0/001بــه دسـ�ت آم�دـه در مقایس��ه بـ�ا گرــوه کنتــرل بیــرون اســت) P<0/001
( Pب��ه دســت آمدــه در مقایس��ه بـ�ا گرــوه کنت��رل درون اسـ�ت) کنتــرل بیــرون نشــان دهنــدۀ
نورونهــای بــدون اضافــه کــردن دارو و بــدون شــرایط محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز
میباشــد .کنتــرل درون نشــان دهنــدۀ نورونهــای بــدون اضافــه کــردن دارو ولــی در
معــرض  4ســاعت شــرایط محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز میباشــد.
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بررسی اثر محرومیت از اکسیژن و گلوکز روی کشت اولیۀ
قشر مغز جنین موش سوری

مقــاله پـــــژوهشي

ناقــل عصبــی گابــا در ســال  1950در مغــز شــناخته شــد
و پــس از آن در ســال  1967بهعنــوان یــک ناقــل عصبــی
مهــاری اصلــی در سیســتم عصبــی مرکــزی معرفــی گردیــد
( .)15، 16ایــن مــاده در حــال حاضــر بهعنــوان یکــی از
مهمتریــن گیرندههــای مهــاری در مغــز در درمــان صــرع
بســیار مطــرح میباشــد (.)15

در طــی آســیب ایســکمی ایجــاد شــده در مغــز ،فعالیــت بیــن
نورونهــا دچــار اختــال شــده و تعــادل بیــن ناقلیــن عصبــی
گلوتامینرژیــک و گاباارژیــک بــه هــم خــورده و بــه ترتیــب
منجــر بــه افزایــش و کاهــش آنهــا در مغــز میشــود ( .)17در
برشهــای هیپوکامــپ مــوش صحرایــی کــه دچــار ایســکمی
شــدهاند نشــان داده شــده اســت کــه در طــی ســاعتهای
اولیــه بعــد از ایســکمی ،ناقــل عصبی گابــا از طریق اگزوســیتوز
رهــا میشــود امــا در طــی زمانهــای طوالنیتــر ایــن ناقــل
عصبــی قــادر بــه آزاد شــدن در پایانههــای عصبــی نمیباشــد
و دلیــل آن برعکــس شــدن مکانیســم ترانســپورتر ناقــل عصبی
گابــا در غشــای پالســمایی میباشــد ( .)17در آزمایشــی کــه
توســط اوربــان و همــکاران در ســال  1989و گائــو در ســال
 1999انجــام گردیــد نشــان داده شــد کــه  12ســاعت بعــد از
ایســکمی در هیپوکامــپ (دورۀ ریپرفیــوژن) ،کاهــش فعالیــت
مهــاری گابــا ارتبــاط معن ـیداری بــا هایپراکسایتوتوکسیســتی
در ســلولهای عصبــی داشــته و همیــن امــر منجــر بــه آســیب
نورونهــا میشــود (.)18، 19
در بســیاری از مدلهــای ایســکمی ایجــاد شــده در محیــط
 in vitroو  in vivoنشــان داده شــده اســت کــه فعالیــت
گیرندههــای گابــا میتوانــد نقــش بســزایی در حفاظــت
نورونــی داشــته باشــد ( .)20بــا توجــه بــه تحقیقــات بــه
دســت آمــده مشــخص شــده اســت کــه گیرندههــای گابــا از
دو طریــق میتواننــد باعــث کاهــش مــرگ ســلولی در شــرایط
ایســکمیک شــوند .یکــی از مکانیســمهای ذکــر شــده در
مطالعــات ،فعالیــت ناقــل عصبــی گاباارژیــک میباشــد کــه
میتوانــد باعــث تعدیــل فعالیــت ناقــل عصبــی گلوتامینرژیــک
شــود و در واقــع در شــرایط الکتروشــیمیایی فعالیــت گیرنــدۀ

در بســیاری از مطالعــات ،نقــش اثــرات حفاظتی آگونیسـتهای
گیرندههــای گابــای  Aهماننــد بنزودیازپینهــا و باربــی
توراتهــا روی مغــز مشــخص شــده اســت ( .)22بــر طبــق
تحقیقــات انجــام شــده بــر روی حیوانــات مختلــف ( مــوش
صحرایــی ،مــوش ســوری ،خوکچــۀ هنــدی و خرگــوش)،
نقــش داروهــای گاباارژیــک بــا مکانیســمهای مختلــف (
آگونیســتهای گابــا ،مدوالتورهــای گابــا ،مهارکنندههــای
ترانســپورتر گابــا) در حفاظــت نورونــی بــه دنبــال ایســکمی
مغــزی مشــخص شــده اســت ( .)23در مطالعهایــی کــه
توســط رکلینــگ و همــکاران انجــام گرفــت نشــان داده شــد
کــه داروهــای ضــد صــرع کالســیک هماننــد فنوباربیتــال،
فنــی توئیــن ،اتوسوکســیماید ،کلردیازپکســایذ و میــدازوالم بـه
طــور معنـیدار و وابســته بــه غلظــت توانســتند باعــث کاهــش
مــرگ ســلولی ایجــاد شــده در شــرایط یــک ســاعت  OGDدر
کشــت هیپوکامــپ شــوند .همچنیــن آنهــا نشــان دادنــد کــه
داروهــای ضــد صــرع جدیدتــر هماننــد کاربامازپیــن ،فلبامــات،
الموتریژیــن و تیاگابیــن نیــز اثــرات حفاظتــی در حضــور یــک
ســاعت  OGDدر کشــت هیپوکامــپ را دارنــد (.)24
اســتیریپنتول بهعنــوان یــک داروی ضــد صــرع جدیــد
در کنتــرل بســیاری از تشــنجها و بهخصــوص در ســندرم
داروت ،5کــه شــکلی نــادر و مقــاوم بــه درمــان از صــرع کودکان
میباشــد ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ( .)25اولیــن بــار در
ســال  2006اثــرات ایــن دارو بــر روی گیرندههــای گابــای
 Aتوســط کویلیچینــی و همــکاران مشــخص گردیــد .آنهــا
نشــان دادنــد کــه اســتیریپنتول قــادر اســت باعــث افزایــش
زمــان بــاز مانــدن کانالهــای فعــال گیرندههــای گابــای A
شــود ( .)7در مطالعاتــی کــه بــر روی ایــن دارو صــورت گرفتــه
نشــان داده شــده اســت کــه اســتیریپنتول میتوانــد باعــث
مهــار انــواع آنزیمهــای کبــدی  ،cytochrome P450از جملــه
 CYP3A4 ،CYP1A2و CYP2C19شــود و از ایــن طریــق
باعــث افزایــش غلظــت خونــی بعضــی از داروهــای ضــد صــرع
از جملــه والپــروات ،فنوباربیتــال ،فنــی توئیــن و کاربامازپیــن
میشــود .امــا از طــرف دیگــر نشــان داده شــده اســت کــه
اســتیریپنتول بــه تنهایــی نیــز میتوانــد باعــث ایجــاد اثــرات
ضــد صرعــی از طریــق افزایــش زمــان بــاز مانــدن کانــال کلــر
واقــع در گیرندههــای گابــای  Aشــود (.)25
همانگونــه کــه در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد غلظتهــای
مختلــف اســتیریپنتول اثــرات ســمی بــر روی کشــت قشــر مغــز
جنیــن مــوش ســوری در حالــت عــادی و بــدون در معــرض قرار
Dravet syndrome
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گیرندههــای گابــا دارای فعالیتهــای فیزیولوژیکــی متعــددی
میباشــد کــه از جملــۀ آن میتــوان صــرع ،اضطــراب ،خــواب،
حافظــه ،تــرس ،درد ،اوتیســم و گرســنگی را نــام بــرد (.)16
گیرنــدۀ گابــا شــامل ســه نــوع گیرنــدۀ گابــای  ،Aگابــای B
وگابــای  Cمیباشــد کــه دو گیرنــدۀ گابــای  Aو گابــای  Bاز
نــوع گیرندههــای یونوتروپیــک میباشــند ( .)15فعالســازی
گیرندههــای گابــای  Aو گابــای  Cکــه اغلــب در انتهــای
پایانههــای سیناپســی قــرار دارنــد باعــث مهــار آزادســازی
انتقــال دهندههــای عصبــی مختلــف از طریــق عبــور یــون
کلــر از ایــن گیرندههــا شــده و منجــر بــه بیشــتر منفیتــر
شــدن پتانســیل غشــاء ســلول و جلوگیــری از پتانســیل عمــل
میشــود (.)6، 16

گابــای  Aباعــث مهــار گیرندههــای  NMDAمیشــود .از
طــرف دیگــر فعالیــت گیرندههــای گابــا بــهطــور مســتقیم
باعــث کاهــش اثــرات پاتولوژیــک در شــرایط ایســکمیک در
مراحــل دیگــر میشــود ( .)20بهعنــوان مثــال در یکــی از
تحقیقــات نشــان داده شــد کــه دیازپــام بهعنــوان آگونیســت
گیرنــدۀ گابــا ،توانســت باعــث مقابلــه بــا کاهــش  ATPو
جلوگیــری از آزاد شــدن ســیتوکروم  cدر هیپوکامــپ مــوش
صحرایــی در شــرایط  OGDشــود (.)21
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همانگونــه کــه در نمــودار  3مشــاهده شــد اثــرات حفاظتــی
غلظتهــای مختلــف اســتیریپنتول و گــروه  OGDنســبت
بــه گــروه کنتــرل بیــرون کاهــش پیــدا کــرده اســت .امــا
غلظتهــای مختلــف ایــن دارو در حضــور  4ســاعت شــرایط
محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز توانســته اســت باعــث افزایــش
اثــرات حفاظتــی نورونهــا نســبت بــه نورونهــای مجــاور
داده شــده بــا شــرایط محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز شــود.
بهتریــن اثــر حفاظتــی اســتیریپنتول در غلظتهــای  1و 5
ماکرومــوالر بــوده اســت کــه بــه ترتیــب توانســتهاند باعــث
افزایــش درصــد زنــده مانــدن نورونهــا بــه  %65/7و %62/8
نســبت بــه گــروه کنتــرل درون ( %33/91ســلولهای محــروم
از گلوکــز و اکســیژن) شــوند .بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن
آزمایــش میتــوان نقــش حفاظتــی اســتیریپنتول بهعنــوان
یــک آگونیســت گیرنــدۀ گابــای  Aدر طــی رونــد ایســکمی
را تــا حــدودی مشــخص نمــود .ایــن در حالــی اســت کــه
آنتاگونیســت گیرنــدۀ  ،MK801 ،NMDAدر طــول  4ســاعت
شــرایط محرومیــت از اکســیژن و گلوکــز نتوانســته اســت اثرات
حفاظتــی از خــود نشــان دهــد و میــزان درصــد زنــده مانــدن
ســلولها در ایــن شــرایط بــه  %23/84رســیده اســت و ایــن
موضــوع نشــان دهنــدۀ ایــن میباشــد کــه هــر چقــدر طــول
زمــان ایســکمی بیشــتر باشــد نقــش گیرندههــای  NMDAدر
بقــاء ســلولی کمتــر میشــود و از طرفــی نقــش گیرندههــای
دیگــر کــه اثرشــان تعدیــل در کاهــش فعالیــت گیرندههــای
 NMDAاســت بیشــتر میشــود (.)10

در مطالعــۀ دیگــری کــه توســط زنــگ و همــکاران انجــام
گرفــت نقــش آگونیســتهای گیرندههــای گابــا در ایســکمی
ایجــاد شــده در محیــط آزمایشــگاهی و حیوانــی نشــان
داده شــد .در ایــن آزمایــش در طــول ایســکمی ،فعالیــت
گیرندههــای گابــا بــا اســتفادۀ تــوأم از آگونیســتهای آن
(باکلوفــن وموســیمول) موجــب اثــرات حفاظتــی در ســلول
گردیــد .در طــی ایــن تحقیــق نشــان داده شــد کــه اثــرات ایــن
آگونیس ـتها باعــث کاهــش در تنظیــم عملکــرد گیرندههــای
 NMDAاز طریــق کاهــش فســفریله کــردن تیروزیــن ســاب
یونیــت  NR2Aمیباشــد ( .)27در مطالعــۀ دیگــری مشــخص
گردیــد کــه بــه دنبــال ایســکمیهای ایجــاد شــده در شــرایط
 iv vivoبــه نظــر میرســد قابــل توجهتریــن موضــوع در
اختــال عملکــرد گیرندههــای گابــای  ،Aکاهــش ورود یــون
کلرای��د ب��ه داخ��ل س�لـول ،کاهــش پتانســیل پــس سیناپســی
مهــاری بــا واســطۀ گیرنــده و همچنیــن کاهــش بیــان ایــن
گیرندههــا در ســطح ســلول میباشــد ( .)6در ایــن آزمایــش
کــه توســط میلــک و همــکاران انجــام گرفــت نشــان داده شــد
کــه در کشــت نورونهــای هیپوکامــپ مجــاور داده شــده بــا
 ،OGDســطح گیرندههــای گابــای  Aروی ســطح ســلولی
کاهــش یافتــه اســت و همیــن امــر موجــب افزایــش مــرگ
ســلولی میشــود .آنهــا نشــان دادنــد کــه ایــن کاهــش
ســطح گیرندههــای گابــای  Aتوســط انســولین در طــول یــک
ســاعت  OGDکاهــش مییابــد و باعــث افزایــش زنــده مانــدن
نورونهــا در ایــن شــرایط میشــود (.)6
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دادن ایســکمی ندارنــد .بنابرایــن ایــن دارو باعــث کاهــش بقــاء
ســلولی روی قشــر مغــز جنیــن مــوش ســوری نشــده اســت.
گرچــه ایــن اثــرات وابســته بــه دوز نمیباشــد .در آزمایــش
بعــدی اثــرات غلظتهــای مختلــف اســتیریپنتول در مجــاورت
 4ســاعت ایســکمی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

مــرگ ســلولی نورونهــا و کاهــش غلظــت کلســیم درون
ســلولی در ایــن شــرایط شــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــا
اضافــه کــردن فلومازنیــل (آنتاگونیســت گیرنــدۀ بنزودیازپیــن)
از کاهــش مــرگ ســلولی  JM-1232کاســته شــد (.)26
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