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ABSTRACT
Introduction: Epilepsy is primarily a neuronal network disorder characterized by recurrent
and unpredictable seizures. Epilepsy is not only characterized by marked changes in ion
channels but also by the abnormal synaptic protein expression. It has been reported that the
expression of axon guidance proteins was changed in experimental models of epilepsy. In this
letter to the editor, we review and discuss the changes of axon guidance proteins in epilepsy.
Conclusion: Collectively, further insight into dysregulation of axon guidance proteins may
help to develop novel therapeutic strategies for epilepsy.
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یکــی از عواملــی کــه در هدایــت ســیناپس و ســیناپسزایی
نقــش دارنــد پروتئینهــای هدایــت کننــدۀ آکســون
میباشــند .مطالعــات نشــان دادهانــد کــه پروتئینهــای
هدایــت کننــدة آکســون در بازســازی و از دســت رفتــن
ارتباطــات نورونــی در بیماریهــای مغــز و اعصــاب نقــش
دارنــد ( .)3پروتئینهــای هدایــت کننــدة آکســون ،بهعنــوان
الگوهــای 3راهنمــای آکســون در زمــان جنینــی نقــش ویــژهای
دارنــد .ایــن الگوهــا بــا هدایــت آکســونهای در حــال رشــد،
آنهــا را بــه مقصــد نهایــی خــود هدایــت میکننــد ( .)4چنــد
پروتئیــن هدایــت کننــدۀ آکســون بــه طــور همزمان آکســون را
بــه هــدف خــود میرســانند .عــاوه بر هدایــت آکســون در دورة
جنینــی ،پروتئینهــای هدایــت آکســون نقشهایــی از قبیــل
مهاجــرت جســم ســلولی نورونهــا و کنتــرل پالستیســیتة
ســیناپس بــر عهــده دارنــد .پروتئینهــای هدایــت آکســون
شــامل هدایــت کنندههــای اساســی ،4فاکتورهــای رشــد و
فاکتورهــای ريختشناســي 5میباشــند (جــدول  )1کــه از
لحــاظ فیزیولــوژی بــه دو دســتة شــیمیایی و تماســی 6تقســیم
7
میشــوند کــه هــر کــدام از اینهــا میتوانــد نقــش جــاذب
یــا دافــع 8را بــرای آکســون داشــته باشــد (تصویــر .)1

تصویر  -1جاذبها و دافعهای تماسی و شیمیایي در هدایت آکسون.

مطالعــات انســانی و حیوانــی ارتبــاط بیــن پروتئینهــای
هدایــت کننــده و تغییــرات ارتباطــی نورونهــا در بیماریهــای
مختلــف مغــز و اعصــاب را نشــان میدهنــد ( .)5، 6در ایــن
نوشــتار ،مــا جدیدتریــن یافتههــای تحقیقاتــی در صــرع و
پروتئینهــای هدایــت آکســونی و نقــش ایــن پروتئینهــا
در پالستیســیتة ســيناپس را بحــث خواهیــم نمــود .هــدف
از ایــن نوشــتار ارائــة ایــن فرضیــه میباشــد کــه توجــه بــه
پروتئینهــای هدایــت آکســونی میتوانــد در شــناخت بهتــر
پاتوفیزیولــوژی بیمــاری صــرع و همچنیــن درمــان آن مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد (.)7
فاکتورهــای ژنتیکــی نقــش مهمــی در بیمــاری صــرع دارنــد
امــا شــواهدی کــه بتوانــد نقصهــای ژنتیکــی در ارتبــاط بــا
ژنهــای هدایــت آکســون را بهعنــوان علــت ایــن بیمــاری در
نظــر بگیرنــد هنــوز مشــخص نیســت .بــا ایــن حــال در مطالعات
حیوانــی نشــان داده شــده اســت تغییــرات در پروتئینهــای
هدایــت آکســونی در صــرع را نشــان دادهانــد ( .)8-10نکتــة
قابــل توجــه اینجاســت کــه اکثــر مطالعــات انجــام شــده در
ارتبــاط بــا بیمــاری صــرع و پروتئینهــای هدایــت آکســونی
بــر روی مدلهــای حیوانــی بــوده اســت و تحقیقــات کمــی در
مــورد بافــت انســانی انجــام شــده اســت .یکــی از نقشهــای
پروتئینهــای هدایــت آکســونی تنظیــم زوائــد نورونــی جدیــد
میباشــد .در اثــر تشــنج نورونهــای  mossyموجــود در

جدول  -1مولکولهای دخیل در هدایت آکسونی.
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صــرع بــا تشــنجهای غیرقابــل پیشبینــی و برگشــتپذیر
جــزء یکــی از بیماریهــای شــایع مغــز و اعصــاب میباشــد.
تشــنج لــوب گیجگاهــی ( 1)TLEعلیرغــم درمانهــای
دارویــی متفــاوت ،بــه درمــان مقــاوم بــوده اســت .عــدم تعــادل
در مهــار و تحریــک در ســیناپسهای هیپوکامــپ بهخصــوص
در نواحــی  CA1و  CA3منجــر بــه تحریــک بیــش از حــد
در شــبکة عصبــی 2میشــود ( .)1جهــت فهــم مکانیســمهای
دخیــل در عــدم تعــادل شــبکههای عصبــی ،نیــاز اســت کــه
مولکولهــای دخیــل در انتقــال ســیناپس و عواملــی کــه بــر
ســیناپس تأثیــر میگذارنــد را بشناســیم .بنابرایــن شناســایی
و مشــخص نمــودن پروتئینهــای سیناپســی میتوانــد گام
اول در تعییــن پاتوفیزیولــوژی صــرع باشــد (.)2
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هیپوکامــپ زوائــد نورونــی جدیــدی تشــکیل میدهنــد کــه
برخــاف رونــد طبیعــی (ایــن زوائد بایــد بــا ناحیــۀ  CA3ارتباط
برق�رـار کننــد) ایــن زوائــد بــه الیــة مولکــوالر میرســند و در
آنجــا شــروع بــه فعالیتهــای تحریکــی میکننــد و در پیشــرفت
تنشــج نقــش دارنــد ( .)11یکــی از مولکولهایــي کــه میتوانــد
در جلوگیــری از ایــن پدیــده نقــش داشــته باشــد ،مولکــول
ســمافورین 11میباشــد ( .)12، 13ســمافورین Sema( A3
 )3Aاز قرارگیــری نابجــای زوائــد نورونــی جلوگیــری میکنــد.
در مــدل حیوانــی صــرع میــزان بیــان ایــن مولکــول کاهــش
پیــدا میکنــد و ســیناپسزایی بیــش از انــدازه اتفــاق میافتــد
و در موقعیتــی غیــر از مــکان طبیعــی قــرار میگیــرد (.)12
میــزان بیــان تغییــرات ســمافورین در صــرع لــوب گیجگاهــی
انســان هنــوز جــای ســؤال دارد ،از طرفــی تغییــر در ســمافورین
در رشــد زوائــد نورونــی هنــوز نیــاز بــه مطالعــة بیشــتر دارد.
یکــی دیگــر از مکانیسـمهایي کــه در رشــد زوائــد نورونــی نقــش
دارنــد ،افرینهــا 12میباشــند .نشــان داده شــده اســت کــه
آنتاگونیســت افریــن میتوانــد فعالیتهــای تشــنج را تنظیــم
نمایــد ،اگــر چــه مکانیســم آن هنــوز ناشــناخته میباشــد (.)14
عــاوه بــر ایــن ،اثــر تنظیمــی پروتئینهــای هدایــت آکســونی
در بازســازی شــبکة عصبــی در بیمــاری صــرع فقــط محــدود به
 mossyفایبرهــا نمیشــود بلکــه ایــن پروتئینهــا ســایر نواحــی

ماننــد  CA1و  CA3تنظیــم میکننــد و نشــان داده شــده اســت
کــه پــس از القــای تشــنج میــزان بیــان آنهــا تغییــر میکنــد
(.)14

