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ABSTRACT
Introduction: New neurons are constantly created in specific areas of the adult brain
and functionally integrated into neuronal networks. Neural stem cells exist in specific
microenvironments in the brain called the stem cell niches. It has been shown that
neurotransmitters provide vital components of the niche signals and modulate several aspects
of neurogenesis. It has been demonstrated that changes in neurotransmitter signaling may
influence adult neurogenesis. Further works are required to clarify how neurotransmitter
signaling pathways control neurogenesis. Conclusion: In this review, we discuss how
neurotransmitter signaling regulates the development of new functional neurons. We also
review the potential roles of neurotransmitters for cell therapy.
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نوروترانسمیترها نقشی کلیدی در نورونزایی بالغین ایفاء میکنند

*2، 4

1مجتمع آموزش عالی سالمت قوچان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
2گروه علوم اعصاب ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
3گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
4مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا ،بیمارستان خاتماالنبیاء ،تهران ،ایران

چــــــــكيده
مقدمه :نورونهاي جديد به صورت دائم در مناطق خاصي از مغز بزرگساالن توليد ميشوند و به صورت
عملكردي به شبكههاي نوروني متصل ميشوند .سلولهاي بنيادي عصبي در محيطهاي اختصاصي در
مغز كنام سلولهاي بنيادي ناميده ميشوند .نشان داده شده است كه نوروترانسميترها اجزاي حياتي
سيگنالهاي كنام را فراهم ميكنند و از چند جنبة مختلف نورونزايي را تحريك ميكنند .ثابت شده
است كه تغيير در سيگنالهاي نوروترانسميتر ممكن است بر روي نورونزايي بزرگساالن تأثير بگذارد .براي
مشخص كردن اينكه چگونه مسيرهاي پيامدهي نوروترانسميترها ،نورونزايي را كنترل ميكنند ،كارهاي
بيشتري الزم است .نتيجهگيري :در اين مقالة مروري ما در مورد اينكه چگونه پيامدهي نوروترانسميتر
تكامل نورونهاي جديد كاربردي را تنظيم ميكند ،بحث ميكنيم .ما همچنين نقش بالقوة نوروترانسمیترها
براي سلول درماني را بررسي ميكنيم.

كليد واژهها:
 .1نورونزایی
 .2عوامل نوروترانسمیتر
 .3درمان بر پاية سلول و
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شناســایی مکانیســمهای تنظیمکننــده و پیشبرنــدة
نورونزایــی در مغــز بالــغ در شــرایط پایــه و آســیبهای
مغــزی از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت چــرا کــه این
اطالعــات میتوانــد در پیشــرفت راهبردهــاي درمانــی بــرای
Sub ventricular zone
Sub granular zone
10
Subcallosal zone
11
Rostral migratory stream
12
Neural stem cells
13
Niches

کنامهای نورونزایی
نورونزایــی در مغــز پســتانداران بالــغ در تمــام طــول حیــات
آنهــا ادامــه یافتــه و تاکنــون ثابــت شــده اســت کــه نواحــی
خاصــی حــاوی ســلولهای بنیــادی میباشــند کــه میتــوان
بــه ناحیــة تحــت بطنــی بطنهــای جانبــی ( ،8)SVZناحیــة
تحــت گرانــوالر ( 9)SGZشـ�کنج دندان��هدار در هيپوکامــپ،
ناحیــة تحــت کالــوزال ( 10)SCZکــه بیــن جســم پینــهای و
نواحــی  CA1و  CA2هیپوکامــپ قــرار دارد ( )14و همچنیــن
ناحیــة میانــی -پای ـهای هیپوتاالمــوس در مجــاورت بــا دیــوارة
بطــن ســوم اشــاره نمــود ( .)15نورونهایــی کــه در ناحیــة
 SVZموجــود بالــغ تولیــد میشــوند در یــک مســیر قدامــی
طوالنــی مهاجــرت کــرده ( 11)RMSو بــه نورونهــای گرانولــه و
پریگلومــروالر در پیــاز بویایــی تبدیــل میشــوند .نورونهایــی
کــه در ناحیــة  SGZمتولــد میشــوند بــه الیــة ســلولی گرانولــی
شــکنج دندانــهدار مهاجــرت کــرده و بــه ســلولهای گرانولــی
دندان�هـای تبدیـ�ل میش�وـند (تصويــر  .)16(-)1اخیــرا ٌ نشــان
داده شــده اســت کــه نورونزایــی در ناحیــة هیپوتاالمــوس
میتوانــد بــر رونــد پیــری تأثیــر داشــته باشــد بــه طــوری کــه
کاهــش ســلولهای بنیــادی بــا تســریع پیــری و افزایــش آن
باعــث تأخیــر در پیــری خواهــد شــد (.)15
ناحیــة ســلولهای بنیــادی عصبــی ( 12)NSCبهعنــوان کنــام
نوروژنیــک مطــرح اســت کــه حــاوی عوامــل الزم بــرای تمایــز
و تلفیــق نورونهــای تــازه متولــد شــده میباشــد .در کنــام
ناحیــة  SGZآستروســیتها ،الیگودندروســیتها و ســایر انــواع
نورونهــا قــرار دارنــد .آستروســیتها باعــث پیشــبرد تمایــز
دودمانهاــی هيپوکامـ�پ و تلفیــق نورونهــای تــازه متولــد
شــده در ایــن ناحیــه میشــوند ( .)17لــذا آستروســیتهای
هيپوکامـ�پ ممکــن اســت نقــش مهمــی در نورونزایــی ایــن
ناحیــه داشــته باشــند .ســلولهای اجــدادی  SVZدر مجــاورت
الیــة اپاندیــم بطنهــای جانبــی واقــع هســتند .ســلولهای
اپاندیــم پروتئیــن  Nogginرا بیــان میکننــد کــه ایــن
پروتئیــن باعــث پیشــبرد نورونزایــی در ایــن ناحیــه میشــود
( .)18همچنیــن فیبرهــای دوپامینرژیــک در مجــاورت
13
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"در مراکــز عصبــی بالغیــن مســیرهای عصبــی ثابــت و تغییــر
ناپذیرنــد .هــر چیــزی میمیــرد و بــاز تولیــد نخواهــد شــد"
1
( .)1ایــن ادعــا پایــه و اســاس یــک عقیــدة متعصــب علمــی
را تشــکیل داده بــود کــه نورونزایــی 2در مغــز انســان بالــغ
رخ نمیدهــد .ایــن عقیــده بــه مــدت هفتــاد ســال مخالفــی
نداشــت .نتیجــه چنیــن بــاوری ایــن بــود کــه هیــچ امیــدی
بــرای بهبــود بیمــاران مبتــا بــه آســیبهای سیســتم عصبــی
مرکــزی ( 3)CNSقابــل تصــور نخواهــد بــود .ولــی بــر اســاس
مطالعــات جدیــد در زمینــۀ نورونزایــی در مغــز بالــغ ایــن
پارادیگــم در دهــة گذشــته بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر
کــرده اســت .شــواهد بســیار اولیــه از نورونزایــی پــس از
تولــد 4بــه حــدود ســالهای  1890بــر میگــردد امــا Joseph
 Altmanدر ســال  1962اولیــن فــردی بــود کــه تولیــد
ســلولهای تــازه را در مغــز جونــدگان کشــف کــرد و ســپس
ایــن یافتــه توســط  Michel Caplanتأییــد شــد ( .)2، 3زمانــی
کــه  Fernando Nottebohmنشــان داد قناریهــا هــر ســاله
در فصــل جفتگیــری قــادر هســتند آوازهــای جدیــد یــاد
بگیرنــد در حالــی کــه نورونهــای تــازة زیــادی در ایــن فصــل
در هيپوکامـ�پ آنهــا شــکل میگیــرد ،پدیــدة نورونزایــی
در مغــز بالــغ از مرحلــة تردیــد بــه یقیــن تبدیــل شــد (.)4
اکنــون مطالعــات زیــادی شــکلگیری مــداوم نورونهــای
جدیــد را در مغــز گونههــای مختلــف از جملــه پریماتهــا و
انســان اثبــات کردهانــد ( .)5از طرفــی هــم بیــان شــده اســت
نورونزايــي هیپوکامــپ در بزرگســاالن بــه میــزان قابــل
توجهــی در مقایســه بــا کــودکان کاهــش مییابــد .بــه طــوری
کــه تعــداد پیشســازهای تکثیــری و نورونهــای جــوان
در شــکنج دندانــهدار در طــول ســال اول زندگــی بهشــدت
کاهــش مییابــد و تنهــا تعــداد کمــی از نورونهــای جــوان
جــدا شــده در  7و  13ســالگی مشــاهده میشــوند .در
بزرگســاالن مبتــا بــه صــرع و بزرگســاالن ســالم ،نورونهــای
جــوان در شــکنج دندانـهدار شناســایی نشــدند ( .)6در همیــن
راســتا ،مطالعــات نشــان دادهانــد کــه آســیبهای تروماتیــک
و ایســکیمیک بــه مغــز باعــث تحریــک نورونزایــی میشــود
کــه ایــن باعــث افزایــش امیــد بــرای بهبــود عملکــرد بیمــاران
بــا آســیبهای  CNSشــده اســت ( .)7در مطالعــهای نشــان
داده شــد کــه اســتفاده از عصــارۀ بافتــی مغــزی آســیب دیــده
پــس از ضربــه میتوانــد باعــث تکثیــر ســلولهای بنیــادی
عصبــی شــود (.)8
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مقدمه

جایگزیــن کــردن ســلولهای آســیبدیده در بیماریهــای
تحلیلبرنــدة مغــزی و همچنیــن آســیبهای مغــزی نقــش
6
بســزایی ایفــاء کنــد .عوامــل 5متعــددی از جملــه عوامــل رشــد
( ،)9، 10فعالیــت نورونــی آنــدروژن ( ،)11محیــط غنــی)12( 7
و خــواب ( )13میتواننــد بــر قابلیــت مغــز بالــغ بــرای تولیــد
ســلولهای جدیــد تأثیــر بگذارنــد .ایــن مطالعــه بــه بررســی
پدیــدة نورونزایــی در مغــز بالــغ ،عوامــل مؤثــر بــر تنظیــم
آن ،روشهــای بررســی آن و همچنیــن بــر اهمیــت عملکــردی
ایــن پدیــده در شــرایط پایــه و آســیب مغــزی میپــردازد.
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تصویر  -1نورونزایی در ناحیة تحت بطنی.
تصویــر بــاال :نمــای ســاژیتال از مغــز یــک جونــده میباشــد کــه نورونزایــی در ناحیــة
تحــت بطنــی را نشــان میدهــد .ســلولهای تکثیــر یافتــه در ناحیــة تحــت بطنــی در
طــول مســیر قدامــی مهاجــرت میکننــد و بــه ناحیــة پیــاز بویایــی میرســند و در آنجــا
تمایــز مییابنــد .تصویــر پاییــن :اجــداد ســلولهای درگیــر در نورونزایــی و نــوع آنهــا و
همچنیــن نشــانگرهای تشــخیصی آنهــا را نشــان میدهــد (.)26

سلولهای عصبی ریشهای و اجدادی بالغ
ایــن ســلولها در  CNSبالغیــن میتواننــد خــود بــه
خــود تجدیــد شــده و بــه انــواع ســلولهای عصبــی شــامل
نورونهــا ،آستروســیتها و الیگودندروســیتها متمایــز
شــوند .دو نــوع دودمــان نورونــی بــر اســاس ريختشناســي
ویــژه و بیــان نشــانگر 16مولکولــی منحصــر بفــرد در SGZ
قابــل شناســایی میباشــد .نــوع یــک زوائــد شــعاعی دارنــد
کــه در کل عــرض الیــه ســلولهای گرانولــه گســترش یافتــه
و در الیــة مولکولــی داخلــی منشــعب میشــوند .ســلولهای
مشــتق شــده از ایــن ناحیــه نشــانگرهای نســتین( 17نشــانگر
ســلولهای بنیادی/پیشســاز عصبــی) و پروتئیــن اســیدی
فیبریــاری گلیــال( 18نشــانگر ســلولهای آستروســیتی)
را بیــان میکننــد ( .)23نــوع دو زوائــد کوتاهــی داشــته و
 GFAPرا بیــان نمیکننــد و ممکــن اســت از ســلولهای نــوع
یــک منشــاء بگیرنــد ((-)24تصويــر  .)2ناحیــة  SVZبــه لحــاظ
آناتومیکــی بعــد از الیــة اپاندیــم کــه یــک الیــة ســلولی نــازک
در اطــراف بطنهــای جانبــی مغــز اســت ،قــرار گرفتــه اســت.
عقیــده بــر ایــن اســت کــه ســلولهای اپاندیــم بهعنــوان
ســلولهای ریشــهای عصبــی بالــغ بــرای نورونزایــی در
ایــن ناحیــه مطــرح باشــند .ســه نــوع ســلول پیشســاز در
 SVZشــامل :ســلولهای  GFAPمثبــت نــوع  ،Bســلولهای
تقویــت کننــدة انتقالــی  Cو نــوع  Aنوروبالس ـتهای مهاجــر
شناســائی شــدهاند .مطالعــات بــر روی موشهــای بالــغ نشــان
داده اســت کــه نورونهــای تــازه متولــد شــده ،آستروســیتها
و الیگودندروســیتها از ســلولهایی منشــاء میگیرنــد کــه
نشــانگرهای مولکولــی از قبیــل  GLAST ،GFAP ،Nestinو

 SOX2را بیــان میکننــد (.)25
تنظیم نورونزایی در مغز بالغ سالم
وســعت نورونزایــی در مغــز محــدود بــوده ولــی در شــرایط
مختلــف و تحــت تأثیــر مداخــات گوناگــون از قبیــل صــرع،
دســتکاریهای محیــط ،ورزش ،اســترس ،خــواب و تزریــق
داروهــای مختلــف افزایــش مییابــد ( .)28بهعنــوان
مثــال غنیســازی محیــط 19میتوانــد باعــث تســهیل بقــاء
نوروه��ای ت��ازه متولــد ش��ده در هيپوکامـ�پ شــود .چنیــن
Signaling
Vascular endothelial growth factor
16
Marker

17

14

18

15

Nestin
)GFAP (glial fibrillary acidic protein
19
Environmental enrichment

64
64

تصویر  -2نورونزایی در ناحیة تحت دانهای شکنج دندانهدار هيپوکامپ.
در ایــن تصویــر اجــزای ســلولی کنــام شــکنج دندانـهدار نشــان داده شــده اســت .ســلولهای
اجــدادی نــورونزا شــامل ســلولهای بنیــادی عصبــی ســاکن و فعــال (آستروســیتهای
عرضــی) ،ســلولهای پیشســاز بینابینــی ( ،)IIb type ,IIa typeنوروبالســتها ( )III typeو
نورونهــای گرانــوالر میباشــد .ســلولهای بنیــادی عصبــی و ســلولهای پیشســاز
بینابینــی در ناحیــة  SGZقــرار دارنــد در حالــی کــه نوروبالســتها و نورونهــا در الیــة
ســلولی گرانــوالر یافــت میشــوند .چنــد نــوع از اینترنورونهــا (قرمــز) و آستروســیتها
(ارغوانــی) در نواحــی مختلــف شــکنج دندانــهدار قــرار دارنــد کــه بــا نورونهــای گرانــوالر
بــرای کنــام هیپوکامــپ بالــغ ضــروری هســتند .عــروق خونــی در سرتاســر شــکنج دندانـهدار
همــراه بــا زوائــد آکســونی در الیــة مولکــوالر (خطــوط افقــی) در تنظیــم مراحــل مختلــف
نورونزایــی در بالغیــن دخالــت میکننــد ( .)27ســلولهای بنیــادی عصبــی فعــال (Active
 ،)NSCsســلولهای بنیــادی عصبــی خامــوش ( ،)Quiescent NSCsآستروســیتهای عرضــی
(.)Horizontal astrocytes
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ع هســتند کــه پیامدهــی
ســلولهای پیشســاز  SVZواقــ 
ایــن نورونهــا میتوانــد تکثیــر ســلولها را در ایــن ناحیــه
از طریــق گیرندههــای  D2پیــش ببــرد ( .)19، 20از آنجایــی
کــه ســلولهای تکثیرپذیــر و ســلولهای پیشســاز نورونــی
در کنامهــای نورنزايــي مجــاورت شــدیدی بــا عــروق خونــی
دارنــد لــذا عوامــل مشــتق از عــروق خونــی نیــز ممکــن اســت
نقــش مســتقیمی بــر دودمانهــای عصبــی بالــغ داشــته
باشــد ( .)21انفوزیــون عامــل رشــد مشــتق از اندوتلیــوم
عــروق ( 15)VEGFباعــث تســهیل تکثیــر ســلولی در کنــام
ســلولهای بنیــادی شــده اســت در صورتــی کــه آنتاگونیســت
گیرنــدة آن باعــث توقــف تکثیــر ســلولی شــده اســت (.)22
در کل هــر گونــه مولکــول قابــل انتشــار کــه بــه وســیلة
ســلولهای موضعــی تولیــد شــود میتوانــد بــر ســلولهای
پیشســاز نورونــی ایــن نواحــی تأثیرگــذار باشــد .ســلولهای
همســایه نیــز میتواننــد از طریــق ارتبــاط مســتقیم ســلول
بــه ســلول ،مدارهــای نورونــی و یــا ســیناپس بــر ایــن فراینــد
تأثیــر بگذارنــد .لــذا نورونزایــی در بالغیــن تحــت تأثیــر یــک
سیســتم تنظیمــی پیچیــده قــرار دارد کــه بــه صــورت خالصــه
میتــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد (.)16
14
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سروتونین
ش��کنج دندان�هـای هيپوکام��پ غنــی از گیرندههــای 5-HT1A

21

بــوده و ورودیهــای زیــادی از ســاقة مغــز دریافــت میکنــد.
آکســونهای ســروتونرژیک از هســتههای رافــة خلفــی بــه
الیــة مولکولــی و از هســتههای رافــة میانــی بــه هیلوکــس ختــم
میشــوند ( .)30تزریــق نورونهــای رافــة جنینــی موجــب
افزایــش نورونزایی در شــکنج دندانهدار شــده اســت و پیشــنهاد
ایــن اســت کــه ســروتونین دارای اثــرات تحریککننــده روی
نورونزایــی در شــکنج دندانـهای اســت ( .)31نشــان داده اســت
کــه تجویــز مهارکنندههــای اختصاصــی بازجــذب ســروتونین
( 22)SSRIبــرای درمــان افســردگی و همچنیــن آگونیســت
گیرندهه��ای ســروتونین ،نورونزای��ی را در هيپوکامـ�پ بالغیــن
تحریــک میکنــد ( .)32تقریبـاً تمــام داروهــای ضــد افســردگی
کــه از طریــق افزایــش نوروترانســمیترهای ســروتونرژیک عمــل
میکنن��د ،تولیـ�د س��لولهای گرانولــة هيپوکامـ�پ را تحریــک
میکننــد ( .)33از طرفــی مهــار ســنتز ســروتونین یــا آســیب
بــه نورونهــای ســروتونرژیک بــه وســیلة پاراکلروفنیــل آالنیــن
بــا کاهــش در تعــداد ســلولهای تــازه متولــد شــده در ناحیــة
نوروژنیــک هيپوکامـ�پ همــراه بــوده اســت .ســروتونین همچنین
میتوانــد بقــاء نورونهــا را در مغــز بالــغ افزایــش دهــد .بــه
طــوری کــه آگونیس ـتهای آن و داروهــای  SSRIهــر دو قــادر
بــه محافظــت از نورونهــا در برابــر آســیبهای ایســکیمیک
و اکسایتوتوکســیک در مدلهــای حیوانــی بودهانــد ()32
(جــدول .)1
Physostigmine
Denervation
27
Neurotoxin N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzyl)amine (DSP-4
28
Fibroblast growth factor

نورآدرنالین
زوائ��د نورآدرنرژیـ�ک منشاــء گرفتهــ از هســتة لوکــوس
ســرولئوس (مربــوط بــه پــل مغــزی) در شــکنج دندانــهای
قــرار دارنــد ( .)31تخریــب عصبــی 26نورآدرنرژیــک بــه
وســیلة نوروتوکســین  27DSP-4باعــث کاهــش تکثیــر در
دودمانهــای هيپوکام��پ شــده اســت امــا بــر تمایــز و بقــاء
آنهــا اثــری نداشــته اســت .محققــان پیشــنهاد میکننــد کــه
ایــن اثــر میتوانــد یــا نتیجــة مســتقیم فقــدان ورودیهــای
نورآدرنرژیــک بــه گیرندههــای  1αآنهــا باشــد و یــا در اثــر
فقــدان عوامــل رشــد مثــل  28FGF-2باشــد کــه بــه وســیلة
نورونهــای نورآدرنرژیــک تولیــد میشــوند ((-)36جــدول .)1
تخریــب نورونهــای نورآدرنرژیــک منجــر بــه کاهــش تکثیــر
ســلولهای اجــدادی در  SGZمیشــود در حالــی کــه چنیــن
آســیبی تغییــر خاصــی را در ناحیــة  SVZبــه دنبــال نخواهــد
داشــت ( .)31ایــن مطالعــات نشــان دهنــدة پاســخهای
متفــاوت ســلولهای اجــدادی بــه پیامدهــی نورآدرنرژیــک
وابســته بــه موقعیــت آنهــا در مغــز اســت .امــا اینکــه ایــن
پاســخهای متفــاوت نشــأت گرفتــه از تفــاوت ذاتــی بیــن
ســلولهای اجــدادی در  SGZبــا  SVZباشــد یــا اینکــه محیــط
در پاس ـخدهی بــه ایــن ســیگنالهای آدرنژیــک دخالــت دارد
Action potentials
5-hydroxytryptamine
22
Selective serotonin reuptake inhibitor
23
Medial septum
24
Forebrain
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تأثیر نوروترانسمیترها بر نورونزایی

بــا آســیب بــه نواحــی مختلــف مغــز نشــان داده شــده اســت
کــه نوروترانســمیترهای کلیــدی مثــل اســتیل کولیــن و
نوراپینفریــن در تکثیــر و بقــاء نورونهــای تــازه متولــد شــده
ضــروری هســتند ( .)34ناحيــة ســپتوم ميانــی 23منبــع اصلــی
وروديه��ای کولينرژي��ک بــه شــکنج دندانــهای هیپوکامــپ
بــوده و نقــش مهمــی در فرايندهــای حافظــه دارا میباشــد و
درمــان طوالنیمــدت بــا نیکوتیــن آگونیســت گیرنــدة اســتیل
کولیــن یونوتروپیــک نشــان داده اســت کــه موجــب کاهــش
تکثیــر نورونــی در شــکنج دندانــهای میشــود .فیبرهــای
بیــان کننــدة اســتیل کولیــن ترانســفراز در شــکنج دندان ـهای
مجــاورت نزدیــک بــا ســلولهای اجــدادی مشــاهده شــده
اســت ،در حالــی کــه چنیــن فیبرهایــی در  SVZمشــاهده
نشــده اســت ( .)31آســیب بــه مدارهــای کولینرژیــک ناحیــه
فوربریــن 24بــه وســیلة تزریــق  192-IGg-Saporinباعــث
کاهــش نورونزایــی در شــکنج دندانــهای بــه همــراه نقصــان
در حافظــة فضایــی شــده اســت ( .)34در حالــی کــه تزریــق
سیســتمیک فیزوســتیگمین ،25نورونزایــی را در ایــن ناحیــه
بهبــود بخشــیده اســت ( .)35لــذا ایــن مطالعــات نشــان
میدهنــد کــه عملکــرد ناقــص سیســتم کولینرژیــک بــا
کاهش��ی ک��ه در تولی��د نورونه��ای ت��ازه در هيپوکام��پ ایجــاد
میکنــد باعــث اختــال در یادگیــری و حافظــه میشــود
(جــدول .)1
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افزایــش و بهبــودی در نورونزایــی بــا بهبــود عملکردهــای
شــناختی حیــوان مثــل حافظــه و یادگیــری همــراه بــوده
اســت ( .)29مشــخص شــده اســت کــه نورونزایــی در
کنامهــای نورونزايــي بــا افزایــش ســن کاهــش مییابــد .از
طرفــی ورزش اختیــاری باعــث افزایــش و بهبــود نورونزایــی
در حیوانــات پیــر میشــود ( .)30لــذا بــه نظــر میرســد کــه
نورونزایــی در مغــز بالــغ یــک پدیــدة ثابــت و محــدود نبــوده
و بــه واســطة مکانیســمهای ســلولی -مولکولــی متنوعــی
در اثــر شــرایط و محرکهــای مختلــف تنظیــم میشــود.
نوروترانســمیترها بــه مــوادی شــیمیایی در مغــز اطــاق
میشــود کــه در فضــای سیناپســی آزاد میشــوند و فعالیــت
فیزیولوژیــک ســلولهای پسسیناپســی را تحــت تأثیــر قــرار
میدهنــد .در برخــی مــوارد نوروترانســمیترها میتواننــد
عــاوه بــر تنظیــم فعالیــت پتانســیلی غشــا ســلول 20بــر
پروتئیــن جــی تأثیــر بگذارنــد و متعاقــب آن باعــث تحریــک
و یــا مهــار بســیاری از ســیگنالهای ســلولی ماننــد تکثیــر
شــود .در ادامــه تأثیــر نوروترانســمیترها بــر نورونزایــی بحــث
خواهــد شــد.

استیل کولین
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دوپامین

گاما آمینوبوتریک اسید
س��لولهای گران�وـالر هيپوکامـ�پ ورودیهــای تحریکــی
گابائرژیــک زیــادی از اینترنورونهــای شــکنج دندانــهای
دریافــت میکننــد کــه مشــخص شــده اســت باعــث افزایــش
تمایــز وابســته بــه فعالیــت ســلولهای دودمــان در محیــط
29
کشــت میشــود .گامــا آمینوبوتیریــک اســید ()GABA
همچنیــن باعــث بهبــود انســجام سیناپســی در نورونهــای
تــازه متولــد شــده در مغــز بالغیــن میشــود .آزاد شــدن

گلوتامات
گیرندههــای  30NMDAگلوتامــات نقــش مهمــی در تنظیــم
نورونزای��ی هيپوکام��پ بالــغ دارنــد (جــدول  .)1فعالیــت ایــن
گیرندههــا در شــکنج دندانــهای مــوش بالــغ ســریعاً تکثیــر
ســلولی را کاهــش داده در صورتــی کــه بلــوک ایــن گیرندههــا
بــه ســرعت باعــث بهبــود تکثیــر ســلولهای پیشســاز شــده
اســت ( .)40نقــش گلوتامــات در نورونزایــی بالغیــن عمدتــاً
در هیپوکامــپ بررســی شــده اســت .ورودی گلوتامانرژیــک بــه
شــکنج دندان ـهای از ســه منبــع اصلــی اســت )1( :ســلولهای
گرانولــة دندانـهای؛ ( )2ســلولهای عصبــی در الیــة دوم قشــر
انتورینــال کــه از طریــق مســیر پرفورانــت بــه الیــة مولکولــی
میانــی و بیرونــی شــکنج دندانـهای میآینــد ( )3و ســلولهای
خــزه نافــی طــرف مقابــل کــه بــه الیــة مولکولــی داخلــی ارائــه
میشــوند (.)33
تزریــق حــاد آنتاگونیســت گیرنــدة  MK-801 ،NMDAو

جدول  -1انواع نوروترانسمیترهای مهم سیستم عصبی.

Gamma-aminobutyric acid
N-Methyl-D-aspartate receptor
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نوروترانســمیتر دوپامیــن بــا تنظیــم تکثیــر ســلولهای
پیشســاز عصبــی بــه تکویــن مغــز پســتانداران کمــک
میکنــد .دوپامیــن و گیرندههــای دوپامیــن از اوایــل دورة
جنینــی پدیــدار شــده و بــا فعالیــت بــر نورونزایــی در تکامــل
مغــز نقــش کلیــدی را ایفــاء میکنــد ( .)38در جونــدگان
و پریماته��ا نشـ�ان داده شــده اس��ت کـ�ه آورانهــای
دوپامینرژیــک از بخــش متراکــم جســم ســیاه مغــز منشــاء
گرفتــه و بــه ناحیــة  SVZخاتمــه مییابنــد ( .)33ســطح
باالیــی از بیــان گیرنــدۀ  D3دوپامیــن در ناحیــة  SVZمغــز
بالــغ مشــاهده شــده اســت ( .)38همچنیــن ،در مطالعــهای
تجربــی نشــان داده شــده اســت کــه کاهــش دوپامیــن موجــب
کاهــش تکثیــر ســلولهای پیشســاز عصبــی در دو ناحیــة
 SVZو  SGZمیشــود ( .)20اگرچــه اثــر دوپامیــن روی
تکثیــر ســلولهای اجــدادی عصبــی بــه خوبــی بــه اثبــات
رســیده اســت امــا فعالیــت آن بــر روی ســلولهای بنیــادی
عصبــی هنــوز ناشــناخته مانــده اســت ((-)38جــدول .)1
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هنــوز مشــخص نشــده اســت ( .)31همچنیــن پیشــنهاد شــده
اســت کــه همگرایــی فیبرهــای دوپامینرژیــک و ســروتونرژیک
تعییــن کننــدة  SVZو همگرایــی زوائــد نورآدرنرژیــک و
ســروتونرژیک ممکــن اســت  SGZرا تعییــن کنــد ( .)37بــرای
بررســی ایــن فرضیههــا ،مطالعــات بیشــتری الزم اســت.

 GABAاز اینترنورونهــای گابائرژی��ک هيپوکام��پ بــه وســیلة
ســایر نوروترانســمیترها مثــل ســروتونین و کانابینوئیدهــا
تنظیــم میشــود (جــدول  .)1لــذا ایــن نوروترانســمیترها
هــم در تنظیــم نورونزایــی بالغیــن نقــش دارنــد ( .)39در
واقــع GABA ،نوروترانســمیتر مهارکننــده در سیســتم عصبــی
مرکــزی بالــغ اســت و خصوصــاً توســط اینترنورونهــا ،و
نیــز توســط آستروســیتها آزاد میشــود GABA .بــا یــک
اثــر دپالريزاســيون در ســلولهای پیشســاز و نورونهــای
نابالــغ عصبــی در طــول تکامــل و یــا نورونزایــی بالغیــن
شــناخته میشــود .در حالــی کــه فعالیــت نورونزایــی،
نقــش در مهاجــرت ایــن نورونهــا و حتــی دندریتســازی
توســط  GABAدر هــر دو نواحــی شــکنج دندانــهای و SVZ
شــناخته شــده اســت امــا نحــوة آزادســازی آن در ایــن دو
ناحیــه متفــاوت از هــم گــزارش شــده اســت .کمبــود GABA
موجــب کاهــش تمایــز و ایجــاد ســلولهای عصبــی جــوان در
مغــز بالــغ میشــود (.)33، 37

مقاله مروري

کانابینوئیدهــا یــک ردة منحصــر بــه فــرد از ترکیبــات
شــیمیایی هســتند کــه شــامل کانابینوئیدهــای گیاهــی
(اجــزای فعــال کانابیــس ســاتیوا) ،کانابینوئیدهــای انــدوژن و
لیگاندهــای کانابینوئیــد مصنوعــی هســتند و ایــن ترکیبــات
بــه طــور فزاینــدهای بــرای نقــش آنهــا در فرایندهــای تکامــل
عصبــی شــناخته شــده هســتند .تاکنــون دو نــوع گیرنــدة
کانابینوئیــدی بــا نامهــای  CB1و  CB2شناســایی شــدهاند.
گیرنــدة  CB1در سیســتم عصبــی مرکــزی بهخصــوص در
هیپوکامــپ وجــود دارد .نقــش محــوری سیســتم کانابینوئیــدی
در نورونزایــی در بطنهــای جانبــی و هیپوکامــپ بالغیــن
شــناخته شــده اســت ( .)54اخیــرا ٌ نشــان داده شــده اســت
ک��ه س��لولهای دودماــن هيپوکامـ�پ جنینــی و بالــغ
هــر دو نســبت بــه گیرندههــای  CB1کانابینوئیــد فعــال
بــوده و لــذا پیشــنهاد میشــود کــه کانابینوئیدهــا نیــز در
تنظیــم نورونزایــی دخالــت دارنــد .در واقــع تجویــز مزمــن
 HU210کــه یــک کانابینوئیــد ســنتتیک اســت باعــث افزایــش
نورونزایــی در شــکنج دندانـهای موشهــای بالــغ شــده اســت.
ایــن افزایــش در نورونزایــی بــا اثــرات شــبه ضــد افســردگی و
ضــد اضطرابــی همــراه بــوده اســت چــرا کــه عملکــرد موشهــا
در تســت  Novelty-suppressed feeding testو تســت شــنای
اجبــاری 31بهبــود یافتــه اســت ( .)55ایــن یافتههــا بــا ســایر
مطالعــات کــه نشــان دادهانــد موشهایــی کــه دچــار کمبــود
گیرنــدة  CB1بــوده و نورونزایــی در آنهــا کاهــش یافتــه
اســت ســازگار میباشــد.
کورتیکواستروئیدها

نورونزایــی هیپوکامــپ تحــت تأثیــر تنظیــم اســتروئیدها ،از
جملــه کورتیکواســتروئیدها و اســتروئیدهای جنســی گــزارش

نوروپپتیدها
نوروترانســمیترهای غیرکالســیک از قبیــل نوروپپتیــد
نیــز تنظیمکنندههــای قــوی نــورونزا در بالغیــن هســتند
( .)33نوروپپتیــد  Yبــه طــور گســتردهای در سیســتم
عصبــی مرکــزی بــه خصــوص در هیپوکامــپ بیــان میشــود
( .)61در هیپوکامــپ ،نوروپپتیــد  Yتوســط اینترنورونهــای
گابائرژیــک کــه در نــاف و شــکنج دندان ـهای مســتقر هســتند
بیــان میشــود ( .)33گــزارش شــده اســت کــه نوروپپتیــد Y
عامــل تکثیــر دهنــدة ســلولهای پیشســاز نســتین مثبــت و
نوروبالســتهای بیانکننــده توبولیــن  βدر شــرایط in vitro
هســتند و اثــر تکثیــری آن توســط گیرندههــای  Y1تنظیــم
میشــود ( .)61بیــان نوروپپتیــد  Yدر هیپوکامــپ پــس از
تشــنج لیمبیــک افزایــش یافتــه اســت و تجویــز نوروپپتیــد
 Yتشــنج را در موشهایــی کــه بــا تجویــز کاینیــک اســید
دچــار کمبــود نوروپپتیــد  Yبودنــد را کاهــش داده اســت (.)60
مطالعــات مختلــف (در شــرایط  in vitroو  )in vivoاثــرات
کنتــرل تکثیــر ســلولی توســط نوروپپتیــد Yرا بــه طــور
مثبتــی در هیپوکامــپ و  SVZنشــان دادهانــد (.)33
Y

گاالنیــن یکــی دیگــر از نوروپپتیدهاســت کــه عمدت ـاً توســط
پایانهه��ای عصبیــ از سپــتوم و هس��تة لوکـ�وس سـ�رولئوس
بــه هیپوکامــپ میرســند ( .)62گــزارش شــده اســت کــه
گاالنیــن بــه شــیوهای وابســته بــه دوز دارای اثــرات تروفیــک
و تکثیــری و افزایــش نورونزایــی در هیپوکامــپ اســت.
Forced swim test
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کانابینوئیدها

شــده اســت .کورتیکواســتروئیدها ،ماننــد گلوکوکورتیکویدهــا
کــه بــه طــور طبیعــی در طــی واکنــش اســترسزا آزاد
میشــوند ،نورونزایــی در هیپوکامــپ را کاهــش میدهنــد
( .)56مطالعــات بــر روی موشهــا نشــان دادهانــد کــه
تکثیــر نورونــی در اثــر تجویــز کورتیکوســترون و دگزامتــازون
مهــار شــده در صورتــی کــه آدرنالکتومــی بــه طــور قابــل
توجهــی باعــث افزایــش نورونزایــی میشــود (.)57، 58
بــه نظــر میرســد کــه هورمونهــای آدرنــال مســئول اثــرات
تضعیفــی و مخــرب شــرایط پــر اســترس بــر نورونزایــی در
شــکنج دندانــهای باشــند .از آنجــا کــه ســلولهای دودمــان
شــکنج دندان ـهای تعــداد کمــی از گیرندههــای اســتروئیدهای
آدرنــال را بیــان میکننــد ( .)59ایــن هورمونهــا میتواننــد
تکثیــر ســلولی را بــه طــور غیرمســتقیم و از طریــق افزایــش
ترشــح گلوتامــات در شــکنج دندان ـهای کاهــش دهنــد .البتــه
ایــن افزایــش در ســطح گلوتامــات در محــدودة فیزیولوژیــک
و پائینتــر از ســطوح نوروتوکســیک میباشــد .محیــط
غنــی باعــث کاهــش اســترس حیــوان شــده و لــذا ســطح
کورتیکواســترون و آدرنوکورتیکوتروپیــن ســرم را کاهــش
میدهــد ( .)60بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه محیــط غنــی
میتوانــد نقــش خــود را بــر افزایــش نورونزایــی عــاوه بــر
تأثیــر مســتقیم از طریــق عوامــل رشــد ،بــه طــور غیرمســتقیم
نیــز بــه واســطة کاهــش اثــرات تضعیــف کننــدة هورمونهــای
آدرنــال بــر نورونزایــی اعمــال میکنــد.
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 ،CGP37849تولیــد نورونهــا را افزایــش داده و باعــث افزایــش
سرتاســری تراکــم نورونهــا در الیــة ســلولهای گرانــول
میشــود .بــا ایــن حــال بــه نظــر نمیرســد کــه هیچگونــه
بیــان عملکــرد مهمــی از گیرنــده هــای  NMDAدر ســلولهای
دودمــان شــکنج دندان ـهای بالغیــن وجــود داشــته باشــد چــرا
کــه ایــن اثــر ممکــن اســت بــه واســطة ورودیهــای گابائرژیــک
ب�هـ س��لولهای دودمان��ی هيپوکام��پ اعمــال شــود بــه طــوری
کــه رهایــش  GABAاز اینترنورونهاــی هيپوکامـ�پ نیازمنــد
فعالیــت گیرندههــای  NMDAاســت و میتوانــد بــه وســیلة
تزریــق آنتاگونیســت آن یعنــی  MK-801در محیــط In vitro
بلــوک شــود ( .)53گیرندههــای گلوتامــات در  SVZروی
ســلولهای شــبه گلیالــی شــعاعی و یــا روی ســلولهای
تقویــت کننــدة گــذرا در شــرایط  in vivoگــزارش نشــده اســت.
گیرندههــای گلوتامــات در  SVZروی ســلولهای نوروبالســت
مشــاهده شــده اســت ( .)33نحــوة مکانســیمهای فعالیــت
نوروترانســمیتر گلوتامــات بــه خوبــی بررســی نشــده اســت.
مطالعــات بیشــتری بهمنظــور تعییــن نقــش گلوتامــات در
تکثیــر ســلولی و نورونزایــی الزم اســت.
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اهمیت عملکردی نورونزایی

نورونزایــی مغــز بالــغ و بیماریهــای مرتبــط بــا
تغییــرات نوروترانســمیتری
بســیاری از بیماریهــای سیســتم اعصــاب مرکــزی و داروهــای
مــورد اســتفاده در درمــان آنهــا بــر نورونزایــی مغــز بالــغ
تأثیــرات شــناخته شــدهای دارنــد ( .)69لــذا در ایــن قســمت

حمــات صرعــی باعــث افزایــش تحریــک ســیناپسها و
افزایــش ترشــح نوروترانســمیتر گلوتامــات و در نتیجــه تحریک
طوالنیمــدت غشــاء ســلول پسسیناپســی میشــود و منجــر
بــه مــرگ ســلولها میشــود ( .)70در مقابــل ،حمــات صــرع
تکثیــر ســلولی را در هــر دو ناحیــة  SVZو  SGZبــرای جبــران
ســلولهای از دســت رفتــه افزایــش میدهــد امــا از آنجایــی
کــه صــرع باعــث نواقــص شــناختی میشــود اغلــب مطالعــات
بــر ناحیــة  SGZتمرکــز دارنــد ( .)71تکثیــر ســلولی در ناحیــة
 SGZحــدود پنــج ســاعت بعــد از حملــة صــرع افزایــش یافته و
بــا گذشــت زمــان بــه حــد پایــه و یــا پایینتــر بــاز میگــردد.
صــرع باعــث تکثیــر ســلولهای پیشســاز و نوروبالســتها
شــده امــا باعــث شــکلدهی غیرمعمــول در نورونهــای تــازه
متولــد شــده نیــز میگــردد ( .)71نورونهــای جــوان القــاء
شــده توســط صــرع علیرغــم ارتباطــات غیرطبیعــی بــه
مداره�اـی نورونــی هيپوکامـ�پ ملحــق میشــوند .جالــب اینکــه
داروهــای ضــد صــرع مثــل والپروئیــک اســید قــادر بــه مهــار
نورونزایــی ناشــی از صــرع و همچنیــن جلوگیــری از نواقــص
شــناختی ناشــی از صــرع در موشهــای آزمایشــگاهی بــوده
اســت ( .)14در ســال  2004بــرای اولیــن بــار از ســلولهای
بنیــادی ناحیــة  SVZجنیــن  15هفتـهای انســان بــرای درمان
موشهــای صحرایــی صرعــی مــدل پیلوکارمیــن (بــه طریــق
داخــل وریــدی) اســتفاده کردنــد .نتایــج بــه دســت آمــدة ایــن
تحقیــق ،نمایانگــر کاهــش تعــداد حمــات در موشهــای
صحرایــی و تمایــز ایــن ســلولها بــه ســلولهای بالغــی بــود
کــه نوروترانســمیتر گابــا ترشــح میکردنــد ( .)72دادههــای
حاصــل از صــرع لــوب گيجگاهــي 33در مدلهــای جونــدگان
نشــان میدهــد کــه تشــنجهای طوالنیمــدت بهشــدت
موجــب افزایــش نورونزایــی ســلولهای گرانولــه دندانــهای
بالغیــن میشــوند ،امــا پیامدهــای عملکــردی نورونزایــی
تغییــر یافتــه در لــوب گيجگاهــي بــه صــورت ضعیــف درک
شــده اســت .بــا ایــن حــال شــواهد جم ـعآوری شــده نشــان
میدهــد کــه نورونزایــی تغییــر یافتــه بــه صــورت چنــد
ناهنجــاری بــه خوبــی شــناخته شــده در لــوب گيجگاهــي
در شــرایط آزمایشــگاهی و احتمــاالً در انســان نمــود پیــدا
میکنــد .ایــن ناهنجاریهــا شــامل جوانــه زدن فیبرهــای
خــزهای ،پراکندگــی الیــة ســلولهای گرانولــة دندانــهای
و ظهــور ســلولهای گرانولــة دندانــهای در موقعیتهــای
نابجــا یــا بــا دندریتهــای پایــة هیــار غیرطبیعــی گــزارش
شــدهاند (.)73
سکتة مغزی
سالهاســت کــه مطالعــات بالینــی ســعی کردهانــد از
ســلولهای دیگــر بهعنــوان یــک ابــزار در درمــان و بازســازی
Long-term potentiation
Temporal lobe
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بــه نظــر میرســد کــه نتیجــة اصلــی نورونزایــی در مغــز
بالــغ جایگزیــن کــردن نورونهایــی اســت کــه مرتبــاً در
نواحــی خاصــی از مغــز میمیرنــد .ســلولهای گرانولــه بــه
طــور مــداوم میمیرنــد و ســلولهای پیشســاز احتمــاالً بــا
ســرعتی متناســب بــا ســرعت مــرگ ســلولهای بالــغ تکثیــر
یافتــه و جایگزیــن آنهــا میشــوند تــا در نهایــت تعــداد
ســلولهای موجــود ثابــت حفــظ شــود .بــه طــور مشــابه
ســلولهای تــازه تکثیــر یافتــة ناحیــة  SVZنیــز احتمــاالً
جایگزیــن نورونهــای مــردة پیــاز بویایــی میشــوند .بــه
عبارتــی ســلولهای پیشســاز موجــود بهعنــوان یــک منبــع
ذخیــرة اضطــراری هســتند کــه میتواننــد در مواقــع آســیب
نورونــی القــاء شــده و جایگزیــن نورونهــای مــرده شــوند
( .)64توانایــی نورونهــای تــازه متولــد شــده بــرای شــرکت
در فرایندهــای عصبــی فعــال در مطالعــات  In vivoثابــت
شــده اســت .ایــن ســلولها در پیــاز بویایــی مــوش و همســتر
طالیــی در اثــر مواجهــه بــا بــو فعــال شــدهاند .همچنیــن
موشهــای بالغــی کــه مهاجــرت ســلولهای پیشســاز
عصبــی پیــاز بویایــی در آنهــا مهــار شــده در تمایــز بیــن
بوهــا دچــار مشــکل شــدهاند ( .)65مشــخص شــده اســت کــه
حداقــل نیمــی از نورونهــای تــازه متولــد شــده در همــان
مــاه اول و قبــل از آنکــه بتواننــد ماننــد نورونهــای بالــغ
رفتــار کننــد از بیــن میرونــد ( .)64عــاوه بــر تفاوتهــای
ريختشناســي نورونهــای تــازه متولــد شــده بــا نورونهــای
بالــغ ،آنهــا همچنیــن از لحــاظ الکتروفیزیولــوژی هــم بــا
نورونهــای بالــغ متفــاوت هســتند بــه گونــهای کــه القــاء
 32LTPدر آنهــا آســانتر از نورونهــای بالــغ بــوده اســت
( .)66ویژگــی متمایــز ایــن نورونهــا از نظــر الکتروفیزیولــوژی
میتوانــد نشــاندهندة ایــن باشــد کــه علیرغــم تعــداد کــم،
ایــن نورونهــا میتواننــد نقــش مهمــی در مداربندیهــای
عصبـ�ی هيپوکام��پ داشــته باشــند .بــر همیــن اســاس
مطالعــات زیــادی نقــش مهــم نورونهــای تــازه متولــد شــده
را در یادگیــری و حافظــه اثبــات کردهانــد (.)67، 68
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گاالنیــن بــه مراتــب اثــرات تکثیــری قویتــری از نوروپپتیــد
 Yدارد و احتمــاالً نقــش مهمــی در کنتــرل بقــا ،تکثیــر و
تمایــز ســلولهای بنیــادی هیپوکامــپ در طــول دورة پــس
از تولــد و بزرگســالی را داراســت ( .)63همچنیــن بــر نقــش
گاالنیــن بهعنــوان یــک تنظیــم کننــدة عملکــردی و حمایتــی
از ســلولهای بنیــادی عصبــی و اهمیــت گاالنیــن در پدیــدة
نوروپالستیســیتی و ترمیــم مغــز تأکیــد شــده اســت (.)62

بــه نورونزایــی در شــرایط پاتولوژیــک مغــزی در مطالعــات
انســانی و حیوانــی اشــاره میشــود.

مقاله مروري
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برخــی مطالعــات پاســخ مثبــت بــرای جبــران عملکــرد
مناســب از دســت رفتــة نورونــی در مدلهــای حیوانــی
بیمــاری آلزایمــر را گــزارش دادهانــد .امــا در کل ،نتایــج
Angiogenesis
Excitotoxicity
39
Amyloid precursor protein

تحقیقــات انجــام شــده در ســالهای اخیــر سیســتمهای
پیامدهــی ســلولی را تعریــف کردهانــد کــه ارتبــاط بیــن
ســلولهای اندوتلیــال عــروق و نوروبالســتها در کنامهــای
نورونــی و نقــش ســایر ســلولها در ایــن کنــام ،از جملــه
ســلولهای التهابــی را نشــان میدهنــد ( .)86نقــش احتمالــی
سیســتم ایمنــی در ســالهای اخیــر در تولیــد پیشســازهای
عصبــی بررســی شــده اســت .خصوصــاً برخــی مطالعــات
پیشــنهاد کردهانــد کــه نقــش ســلولهای مزانشــیمی مغــز
اســتخوان دارای ظرفیــت تولیــد پیشســازهای عصبــی کام ـ ً
ا
نادیــده گرفتــه شــده اســت .ســلولهای مزانشــیمی مشــتق
شــده از مغــز اســتخوان دارای عوامــل درمانــی بالقــوه بــرای
بیماریهــای تخریبکننــدة عصبــی یــا ســکتة مغــزی
هســتند .همچنیــن ،در دســترس بــودن آســان و ســرعت
Self-repair system
Stroke
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مغــز اســتفاده کننــد .از زمــان کشــف نورونزایــی بالغیــن و
شناســایی ســلولهای بنیــادی عصبــی در آنهــا در اواخــر دهــة
 ،90یــک زمینــة تحقیقاتــی امیدوارکننــده بــرای راهانــدازی
و تحریــک ایــن سیســتم خــود -ترمیــم 34بــرای جایگزینــی
نورونهــا پــس از آســیب مغــزی پدیــد آمــد ( .)74-76بهعنــوان
مثــال ،نشــان داده شــده اســت کــه مغــز بالغیــن توانایــی تولیــد
تعــداد زیــادی نــورون جدیــد در پاســخ بــه ســکتة مغــزی 35را
دارنــد ( .)77نورونزای��ی هــم در هيپوکام��پ و هــم در  SVZدر
مدلهــای حیوانــی ایســکمی فــوکال و گلوبــال تقویــت شــده
اســت ( .)78نورونهــای جــوان بعــد از حمــات ایســکمی قــادر
بــه مهاجــرت بــه محــل آســیب بــوده کــه توســط عــروق خونــی
هدایــت میشــوند .بهکارگیــری نورونهــای تــازه متولــد شــده
در محــل آســیب مغــزی ممکــن اســت در بیمــاران مبتــا بــه
حمــات مغــزی رخ دهــد .امــا جزییــات ایــن احتمــال بــه خوبی
مشــخص نیســت .ظرفیــت تولیــد نورونهــای جدیــد در مغــز
بالغیــن و تــا حــدی توانایــی بهبــودی مغــز بالــغ آســیبدیده بــا
ایســکمی نشــاندهندة ارتبــاط احتمالــی بیــن نورونزایــی در
بالغیــن و بهبــود ســکتة مغــزی اســت ( .)77در واقــع ،مطالعــات
بســیاری افزایــش تکثیــر ســلولی در  SVZجونــدگان پــس از
آســیبهای ایســکمی را نشــان دادهانــد ( )79و شــواهد مربــوط
بــه نورونزایــی ناشــی از ســکتة مغــزی در مغــز انســان نیــز
گــزارش شــده اســت ( .)80شــناختن مکانیس ـمهای مولکولــی
کــه نورونزایــی را در ســکتة مغــزی تنظیــم میکننــد،
میتوانــد بــه ســایر بیماریهــای عصبــی گســترش یابــد.
در واقــع ،علیرغــم وقایــع مختلــف تحریککننــده ،مــرگ
ســلولهای عصبــی و پاســخ ایمنــی یــک ویژگــی مشــترک
در تمــام بیماریهــای تخریبکننــدة عصبــی 36اســت (.)77
مکانیسـمهایی کــه منجــر بــه تکثیــر ،مهاجــرت ،تمایــز ،ادغــام
و بقــای نورونهــا و پیشســازهای عصبــی جدیــد میشــوند،
ارزیابــی شــدهاند .نقــش ســاختار عروقــی ،کنامهــای تخصصــی
در  ،SVZآستروســیتها و رگزايــي 37در طــی پاســخ
نورونزایــی پــس از ســکتة مغــزی مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .تعــدادی از عواملــی کــه بــر روی پاســخ نورونزایــی
تأثیــر میگذارنــد نشــان داده شــده اســت ( .)77، 78مطالعــات
اندکــی ارتبــاط بیــن فعالیــت گلوتاماترژیــک و نورونزایــی را
داخــل قشــر ایســکمیک نشــان دادهانــد .همچنیــن ،بــه دلیــل
38
اینکــه گلوتامــات نقــش ماشــه را در آبشــار اگزیتوتوکســیتی
دارد تنظیــم ســطح گلوتامــات پــس از ســکتة مغــزی یــک
نگرانــی عمــده اســت ( .)81بــا ایــن حــال ،هنــوز درک درســت
وروشــنی از نقــش پاســخ نورونزایــی پــس از ســکتة مغــزی در
ترمیــم مغــز بــه خوبــی وجــود نــدارد.

متناقضــی دربــارة نورونزایــی در مدلهــای آلزایمــر وجــود
دارد ( .)31، 82اظهــار شــده اســت کــه تکثیــر ســلولی
هیپوکامــپ در موشهــای بــا جهــش در پروتئیــن پیشســاز
آمیلوئیــد افزایــش مییابــد ،بــه طــوری کــه احتمــاالً منجــر
بــه نارســایی نوروترانســمیترها میشــود ( .)31از طرفــی
هــم گــزارش شــده کــه اغلــب مدلهــای حیوانــی کــه در
پروتئیــن اجــدادی آمیلوئیــد ( 39)APPآنهــا جهــش ایجــاد
شــده کاهــش میــزان نورونزایــی را نشــان میدهنــد
ولــی موشهــای ترانــس ژن بــا جهشهــای مختلــف در
ژن پروتئیــن پرهســنیلین هــم کاهــش و هــم افزایــش
در نورونزایــی نشــان دادهانــد ( .)82عامــل مهمــی کــه
میتوانــد بــر روی نتایــج متناقــص نورونزایــی در بیمــاری
آلزایمــر مؤثــر باشــد عامــل ســن میباشــد بــه طــوری کــه
گــزارش شــده اســت کــه تجدیدپذیــری نورونهــای از دســت
رفتــه در افــراد مســن مبتــا بــه آلزایمــر بســیار محدودتــر
اســت ( .)83تأثیــر پروتئیــن پرهســنیلین دســت نخــورده و
پروتئیــن  APPمحلــول هــر دو بــر میــزان نورونزایــی ثابــت
شــده اســت امــا پیامدهــی مختــل شــده  APPو پرهســنیلین
کــه در آلزایمــر مشــاهده میشــود تنهــا ممکــن اســت بــه
طــور نســبی بــر میــزان نورونزایــی بالــغ تأثیرگــذار باشــد
( .)82تکثیــر ســلولی در ناحیــة  SGZبیمــاران آلزایمــر پــس از
مــرگ افزایــش ،در نواحــی  SGZو  SVZبیمــاران پارکینســون
کاهــش و در ناحیــة  SVZبیمــاران هانتیگتــون افزایــش نشــان
داده اســت ( .)84در واقــع ،بیــان بیــش از حــد ســایتوکینهای
التهابــی در بیماریهایــی از قبیــل افســردگی و بیماریهــای
تخریبکننــدة عصبــی از قبیــل بیمــاری آلزایمــر و پارکینســون
نشــان داده شــده اســت ( .)85تغییــر در میــزان نورونزایــی در
بیماریهــای تخریبکننــدة مغــزی احتمــاالً ناشــی از مــرگ
انتخابــی نورونهــای خــاص و التهــاب در مغــز بیمــار اســت.
بنابرایــن احتمــال ســهیم بــودن نورونزایــی در پاتولــوژی ایــن
بیماریهــا نیــاز بــه مطالعــات بیشــتری دارد.
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نورونزایــی در دو ناحیــه از مغــز یعنــی نواحــی  SGZو SVZ
مغــز رخ میدهــد .نورونزایــی در مغــز بالــغ یــک پدیــدة
ثابــت و محــدود نیســت و بــه واســطة مکانیس ـمهای ســلولی
مولکولــی متنوعــی در اثــر شــرایط و محرکهــای مختلــف
تنظیــم میشــود .مطالعــات مختلــف نشــان دادهانــد کــه
نورونزایــی در مغــز بالغیــن بهشــدت تحــت تأثیــر عوامــل
تنظیمکننــده و پیامدهــی نوروترانســمیترها قــرار دارد.
تغییــر در پیامدهــی نوروترانســمیترها موجــب تأثیــر بــر روی
نورونزایــی مغــز بالــغ میشــود .مــواد مــورد اســتفاده بــرای
تجزیــه و تحلیــل ایــن پدیدههــا اغلــب داروهایــی اســت کــه
بــه افــراد مبتــا بــه اختــاالت عصبــی از جملــه بیماریهــای
تخریبکننــدة عصبــی ماننــد صــرع ،ســکتة مغــزی و
غیــره تجویــز مــی شــود .کمبــود و یــا بیــان بیــش از حــد
نوروترانســمیترها در مغــز بالــغ در بیماریهــای تخریبکننــدة
مغــزی هــر یــک بــه طــور جداگانــه موجــب تأثیــر بــر روی
میــزان نورونزایــی دارنــد .وجــود نوروترانســمیترها در درک
چگونگــی ســازمان یافتــن ســلولهای بنیــادی و پیشســاز
بــه مــا کمــک میکنــد و اینکــه در طــی شــرایط فیزیولوژیکــی
طبیعــی و در اختــاالت مغــزی تــا چــه حــد نوروترانســمیترها
نورونزایــی مغــز بالغیــن را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد.
بهمنظــور درک بهتــر مســیرهای پیامدهــی نوروترانســمیترها
و تنظیمکنندههــای عصبــی بــر روی نورونزایــی و چگونگــی
تشــکیل ارتبــاط متقاطــع و تماســی نورونهــای تــازه متولــد
شــده بــا یکدیگــر و بــا ســلولهای پشــتیبان و داربســت
بافتــی در مغــز بالــغ بــه مطالعــات و تحقیقــات بیشــتری نیــاز
میباشــد.
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تقســیم و انتقــال ســریع بــه مغــز و نهایتـاً تمایــز بــه نورونهــا
و ســلولهای گلیــال از ویژگیهــای آنهــا میباشــد .یــک
ویژگــی دیگــر مهــم ایــن ســلولها توانایــی عبــور از ســد
خونــی -مغــزی گــزارش شــده اســت کــه در التهــاب یــا
جراحــات مغــزی انجــام میگیــرد ( .)87اگرچــه التهــاب
بــه خــودی خــود یــک بیمــاری سیســتم اعصــاب مرکــزی
محســوب نمیشــود ولــی آســیبهای مغــزی ،بیماریهــای
تخریبکننــدة مغــزی و رادیوتراپیهــا غالبــاً بــا درجاتــی
از التهــاب همــراه هســتند کــه منجــر بــه نواقــص شــناختی
نیــز میشــوند .التهــاب ناشــی از اندوتوکســین باعــث کاهــش
نورونزایــی شــده و داروهــای ضــد التهــاب آن را بــه حــد
طبیعــی بــاز گرداندهانــد ( .)86مطالعــات زیــادی بــا اســتفاده از
ابزارهــای ژنتیــک اثــرات سیســتم ایمنــی از جملــه پیامدهــی
ســایتوکینها ،سیســتم کمپلمانــت و غیــره را بــر تنظیــم
نورونزایــی مــورد مطالعــه قــرار داده و پیشــنهاد میکننــد
کــه نورونزایــی میتوانــد توســط مکانیســمهای مختلــف
سیســتم ایمنــی تنظیــم شــود ( .)88گــزارش شــده اســت کــه
سیســتم ایمنــی بــه دلیــل داشــتن تنوعــی از کموکاینهــا،
ســایتوکینها و ســلولهای ایمنــی شــناخته شــده میتوانــد
فعالیــت و تکثیــر ســلولهای بنیــادی عصبــی در کنامهــای
نــورونزای مغــز بالــغ پســتانداران را تنظیــم کنــد (.)87
بهعنــوان مثــال ،اینترلوکیــن β1-تکثیــر و تمایــز ســلولی
ســلولهای بنیــادی عصبــی شــکنج دندان ـهدار مــوش بالــغ را
کاهــش میدهــد .در حالــی کــه اینترلوکیــن α1-نورونزایــی
را افزایــش داده اســت ( .)85همچنیــن ،اینترلوکیــن β1-تکثیــر
و تمایــز ســلولهای بنیــادی عصبــی شــکنج دندانـهدار مــوش
بالــغ بــه نورونهــای ســروتونرژیک را کاهــش داده اســت
( .)89در ســالهای اخیــر ،نقــش تنظیمکننــده (فعــال و یــا
مهارکننــده) انــواع مختلــف ســایتوکینها و کموکاینهــای
ترشــحی از گلبولهــای ســفید در پاســخ ایمنــی بــه التهــاب

مغــزی (سیســتم مغــزی -ایمنــی) و در ارتبــاط بــا نورونزایــی
در شــرایط  in vitroیــا  in vivoکام ـ ً
ا مطالعــه شــده اســت.
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