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ABSTRACT
Introduction: Ventral Tegmental Area (VTA), as a major source of dopaminergic (DA) neurons,
has crucial roles in the vital and pathologic conditions, such as drug dependence and depression.
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The receptors on the VTA-DA neurons with different density and diversity have modulatory effects
on their target tissues, such as the cerebral cortex. The aim of the present study was to study the
effect of GABA-A receptor blockade on the VTA-DA neuronal firing pattern. Materials and
Methods: Male Wistar rats (~200 gr) were randomly allocated in 8 groups with equal substitutive
numbers (control, sham, and treatments). The VTA-DA neuronal firing patterns (simple-tonic or
burst firing) were acquisitioned under urethane anesthesia and stereotaxic approach. Bicuculline as
a GABA-A receptor antagonist were infused microiontophoretically intracerebroventricularly (5,
25, 50, 500, 1000, and 2500 ngr) and peri-injection neuronal firing were captured for burst firing
detection. Results: The simple-tonic spiking of the VTA-DA neurons in the pre-injection period
was about 5.78 spikes/sec overall with stable firing. Bicuculline microinjection dose-dependently
modulated burst firing pattern. The abovementioned amounts of Bicuculline induced 5.2, 10.4,
23.4, 28.8, 35.9, 36.17 percent of neurons to fire burst with duration of 5.2, 8.7, 24.45, 29.87,
40.56, and 50.34 minutes, respectively. The post injection simple-tonic firing rates were also
dose-dependently elevated from 8 to 358 percent of the pre-injection levels. Conclusion: The
results showed that GABA-A receptors on the VTA-DA neurons can have regulatory roles on their
[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.2.33 ]

firing patterns. The external GABAergic afferents or internal interneurons that mediate GABA
modulation on the VTA-DA neurons can interfere in the efferent functions of the VTA-DA neurons.
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شلیک انفجاري نورونهاي ناحيۀ تگمنتوم شکمی از طريق مهار گيرندۀ  GABA-Aالقاء شده با
بيكوكولين
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كليد واژهها:
 .1ناحیه تگمنتوم شکمی
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مقدمه :ناحيۀ تگمنتوم شكمي ،بهعنوان يك منبع اصلي از نورونهاي دوپامينرژيك نقشهاي بسيار
مهمي در حالتهاي حياتي و پاتولوژيك از قبيل وابستگي دارويي و افسردگي دارند .گيرندههاي روي
نورونهاي دوپامينرژيك ناحيۀ تگمنتوم شكمي با تراكم و تنوع مختلف داراي اثرات تعديل كننده بر روي
بافتهاي هدفشان مانند قشر مخ ميباشند .هدف از مطالعۀ حاضر بررسي تأثير انسداد گيرندۀ GABA-A
روي الگوي شليك نوروني دوپامينرژيك ناحيۀ تگمنتوم شكمي بود .مواد و روشها :موشهاي صحرايي
ويستار نر (تقريبا  200گرم) به طور تصادفي در هشت گروه با تعداد قابل جايگزين برابر (كنترل ،شم و
درمانها) تقسيم شدند .الگوهاي شليك نوروني دوپامينرژيك ناحيۀ تگمنتوم شكمي (ساده -تونيك يا
شليك انفجاري) تحت بيهوشي اورتان و روش استريوتاكسيك به دست آمده بودند .بيكوكولين بهعنوان
يك آنتاگونيست گيرندۀ  GABA-Aبه كمك روش میکروایونتوفورز داخل بطن مغزی (،500 ،50 ،25 ،5
 1000و  2500نانوگرم) تزريق گرديد و بهمنظور تشخیص فعاليتهای انفجاری نورونی به دنبال تزریق
دارو ،فعالیت های نورونی ثبت گردید .يافتهها :وضعيت ساده -تونيك از نورونهاي دوپامينرژيك ناحيۀ
تگمنتوم شكمي در دورۀ پيش جراحي به طور كلي حدود  5/78اسپايك در ثانيه با شليك پايدار بود .تزريق
وابسته به دوز بيكوكولين ،الگوي شليك انفجاري را تعديل كرده بود .مقدارهاي ذكر شدۀ فوق از بيكوكولين
به ترتیب منجر به القاء شليك انفجاري  35/9 ،28/8 ،23/4 ،10/4 ،5/2و  36/17درصد از نورونها با دورۀ
زمانی  40/56 ،29/87 ،20/45 ،8/7 ،5/2و  50/34دقیقه گرديد .ميزان شليك ساده -تونيك همچنين
پس از تزريق نسبت به سطوح پيش تزريق به صورت وابسته به دوز از  8تا  358درصد افزايش داشت.
نتيجهگيري :نتايج نشان داد كه گيرندههاي  GABA-Aروي نورونهاي دوپامينرژيك ناحيۀ تگمنتوم
شكمي ميتوانند نقشهاي تنظيمي روي الگوهاي شليك خودشان داشته باشند .آوران گابائرژيك خارجي
يا اينترنورونهاي داخلي كه تنظيم گابا روي نورونهاي دوپامينرژيك ناحيۀ تگمنتوم شكمي را ميانجيگري
ميكنند ،ميتوانند در عملكرد وابران نورونهاي دوپامينرژيك ناحيۀ تگمنتوم شكمي دخالت كنند.

مقــاله پـــــژوهشي
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مقدمه
ناحیــۀ تگمنتــوم شــکمی ( 1)VTAبهعنــوان یکــی از
کانونهــای اصلــی نورونهــای دوپامینرژیــک بــوده و بــا توجــه
بــه مشــارکت آن در سیســتم لیمبیــک 2و نیــز مــدار پــاداش، 3
نقــش مهمــی در رفتارهــای انگیزشــی ،4فراینــد وابســتگی 5بــه
مــواد و اعتیــاد 6و نیــز بیماریهــای روانــی 7بــازی میکنــد
( .)1-4ترکیــب نورونــی  VTAعمدتــاً شــامل نورونهــای
دوپامینرژیــک 8حــدود  ،%65نورونهــای ترشــح کننــدۀ گامــا
آمینوبوتیریــک اســید یــا نورونهــای گاباارژیــک 9حــدود %30
و نورونهــای گلوتاماترژیــک 10حــدود  %5میباشــد (.)5-8
نورونهــای دوپامینرژیــک ایــن قســمت از مغــز تحــت نــام
گــروه  A10بــه مناطقــی هماننــد هســتۀ اکومبنــس ،11آمیگدال،
هیپوکامــپ و قشــر جلوپیشــانی 12آکســونهایی را ارســال کــرده
و دســتگاه دوپامینــی مزوکورتیکولیمبیــک 13را میســازد (.)9
گــروه مهمــی از نورونهــای گاباارژیــک  VTAدر بخشــی از
آن تجمــع دارنــد كــه  14RMTgنامیــده میشــوند .ایــن ناحیــه
کــه بــه قســمت دمــی  15)tVTA( VTAنیــز مشــهور اســت،
در وســاطت رفتارهــای پــاداش بــرای بقــاء موجــود ،اهمیــت
فراوانــی دارد (.)10، 11
م

یکــی از ویژگیهــای مهــم نورونهــای دوپامینرژیــک ،VTA
تغییــر فعالیــت نورونــی بســته بــه محــرک وارد شــده میباشــد
17
( .)18در هنــگام ورود محــرک غیرقابــل پیشبینــی پاداشــی
بــه دنبــال تکــرار محرکهــای خنثــی کــه بیانگــر نزدیک شــدن

تجویــز درون  VTAموزیمــول 23بهعنــوان آگونیســت و
بیکوکولیــن 24بهعنــوان آنتاگونیســت گیرندههــای GABA-A
در حیواناتــی کــه قب ـ ً
ا تحــت تیمــار دارویــی نبودنــد ،موجــب
26
بــروز اثــرات تقویــت 25و پــاداش در حیوانــات شــده اســت .اثرات
پــاداش بــا بــه کار بــردن آنتاگونیســت گیرندههــای دوپامینــی
Ventral tegmental area
Limbic system
3
Reward system
4
Motivated behaviors
5
Drug dependence
6
Addiction
7
Neuropsychiatric illnesses
8
Dopaminergic
9
GABAergic
10
Glutamatergic
11
Nucleus accumbens
12
Prefrontal cortex
13
Dopamine mesocorticolimbic

14

1
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Rostromedial tegmental nucleus
Tail of the ventral tegmental area
16
Neurotransmitters
17
Unpredicted reward
18
Regular
19
Pacemaker
20
Burst
21
Simple-tonic
22
gamma-Aminobutyric acid
23
Muscimol
24
Bicuculline
25
Reinforcing
26
Rewarding

ثبتهــای الکتروفیزیولوژیــک خــارج ســلولی از نورونهــای
دوپامینرژیــک  VTAنشــان داده اســت کــه ایــن نورونهــا
توســط آورانهــای گاباارژیــک و نیــز نورونهــای گاباارژیــک
درون  VTAمهــار میشــوند ( .)25کاهــش ترشــح  22GABAدر
روی گیرندههــای پسسیناپســی نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAیکــی از مهمتریــن عوامــل اصلــی تحریکپذیــری آنهــا
بــوده و در جــوار ترشــح مــداوم گابــا ایــن نورونهــا وارد یــک
دورۀ کاهــش فعالیــت میگردنــد ( .)26احتمــاالً گیرندههــای
گابــا و گلوتامــات در روی نورونهــای دوپامینرژیــک VTA
در طــی تکــرار الگوهایــی خــاص از فعالیتهــای نورونهــای
گاباارژیــک روی آنهــا ،نورونهــای دوپامینرژیــک را دچــار
نوعــی شــکلپذیری سیناپســی یــا پالستیســیتی کــرده
( )2و بــا توجــه بــه اینکــه گیرندههــای  GABA-Aدر روی
نورونهــای دوپامینرژیــک از تراکــم بســیار مناســبی برخــوردار
هســتند ،بســیاری از عملکردهــای نورونهــای دوپامینرژیــک
از طریــق گیرندههــای  GABA-Aدر ســیناپسهای
دندریتــی یــا روی جســم ســلولی نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAوســاطت میشــود (.)27، 28
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نورونهــای گاباارژیــک ایــن ناحیــه و ســایر نواحــی VTA
اینترنورونهایــی هســتند کــه در عملکــرد آنهــا تفــاوت
چندانــی تشــخیص داده نشــده ولــی بــه نظــر میرســد در
بیشــتر مــوارد ایــن نورونهــا بــ ه صــورت اینترنــورون قــادر
هســتند فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAرا تنظیــم
نماینــد .تحریــک ایــن نورونهــا باعــث تشــدید رفتــار اجتنابــی
و قطــع تــداوم رفتــار پــاداش میگــردد ( .)12، 13اگرچــه
ورودی گاباارژیــک روی نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAوجــود
دارد ()14-16؛ ولــی نورونهــای گاباارژیــک درون  VTAنقــش
مهمــی در کنتــرل عملکــرد نورونهــای دوپامینرژیــک آن
داشــته و اثــرات فارماکولوژیــک برخــی داروهــا و احتمــاالً اثــرات
فیزیولوژیــک برخــی مســیرها و ناقليــن عصبــي 16در تغییــر
میــزان دوپامیــن ترشــحی  ،VTAبــه تنظیــم ناشــی از آنهــا
مربــوط میشــود .ایــن نورونهــا دارای پاســخ متفاوتــی بــه
مــواد و داروهــای محــرک و یــا وابســته کننــده میباشــند (.)17

رخــداد پــاداش اســت ،فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAبــهصــورت فازیــک تغییــر پیــدا میکنــد ( .)19، 20در
یــک نــگاه عمومــی نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAدارای دو
18
نــوع الگــوی فعالیــت نورونــی شــامل فعالیــت نورونــی منظــم
یــا پیشآهنگــی 19و فعالیــت نورونــی انفجــاری 20میباشــند
( .)21، 22تغییــر الگــوی فعالیــت نورونــی از فعالیــت منظــم
یــا ســاده -تونیــک 21بــه انفجــاری در طیــف وســیعی از شــرایط
هماننــد شــرایط محرومیــت و بیمــاری اســکیزوفرنی میتوانــد
تغییــر یابــد ( .)23تغییــر الگــوی فعالیــت نورونهــای
دوپامینرژیــک  VTAموجــب رهایــش مقادیــر بیشــتری از
دوپامیــن در نورونهــای هــدف در مناطــق مختلــف مغــز شــده
و بــه نظــر میرســد ایــن تغییــر فعالیــت ضمــن برجســته
ســاختن محرکهــای وارده و ایجــاد درک مناســب از محــرک،
موجــب ایجــاد نوعــی یادگیــری بــرای مغــز نســبت بــه پیامهــا
و محرکهــای وارده میشــود (.)24
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یــا آگونیســت گیرندههــای  GABA-Bمهــار شــده ولــی اثــرات
تقویتــی تحــت تأثیــر قــرار نمیگیــرد .نتایــج ایــن تحقیــق
بیانگــر دخالــت دو طــرف گیرندههــای گابــا روی فراینــد پــاداش
از طریــق نورونهــای دوپامینــی و غیردوپامینــی میباشــد (-31
 .)29بــه نظــر میرســد ایــن اثــرات نوعــي تناقــض ناشــی از
عملکــرد گیرندههــای گابــا در روی نورونهــای دوپامینرژیــک
و غیردوپامینرژیــک در هســتۀ  VTAباشــد .احتمــاالً موزیمــول
موجــب مهــار نورونهــای گاباارژیــک  VTAاز طریــق مکانیســم
حــذف مهــار 27و اثــر حــذف مهــار نورونهــای گاباارژیــک روی
نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAمیباشــد (.)31

بــا توجــه بــه اینکــه تغییــر الگــوی فعالیــت نورونهــای
دوپامینرژیــک از حالــت ســاده -تونیــک بــه حالــت انفجــاری
میتوانــد موجــب بــروز اثــرات ویــژهای در رفتارهــای
کنتــرل شــونده توســط  VTAگــردد ،در ایــن تحقیــق بــرای
نشــان دادن نقــش گیرندههــای گابــا در روی نورونهــای
دوپامینرژیــک  ،VTAآنتاگونیســت گیرندههــای ،GABA-A
بیکوکولیــن بــهصــورت داخــل بطــن مغــزی ( 32)ICVو بــا
مقادیــر مختلــف تزریــق شــد و الگــوی فعالیــت نورونــی قبــل
و بعــد از تزریــق بــرای مشــخص کــردن بــروز فعالیتهــای
انفجــاری نورونهــای دوپامینرژیــک اســتفاده گرديــد.
کلیــۀ روشهــای بــه کار بــرده شــده و شــرایط نگهــداری
حیوانــات طبــق اصــول مــورد تأییــد کمیتههــای اخــاق
در پژوهشهــای زیســتی پزشــکی کشــور و دانشــگاه علــوم
پزشــکی ارومیــه بــوده و موازیــن مربــوط بــه حقــوق حیوانــات
Wang
Intracerebroventricular
33
Intraperitoneal injection

36
36

م

در ایــن تحقیــق چــون حیوانــات بالفاصلــه بعــد از انجــام
آزمایشهــا کشــته میشــدند ،کاشــت الکتــرود تزریــق بــه
صــورت موقــت و بــا اســتفاده از هولــدر دســتگاه جراحــی
استریوتاکســیک صــورت میگرفــت .بعــد از اتمــام آزمایشهــا
مقــدار  2میکرولیتــر محلــول رنــگ پونتامیــن در بطــن تزریــق
میشــد تــا اطمینــان کافــی در برشهــای بافتــی حاصــل
گــردد.
بــرای ثبــت از نورونهــای دوپامینرژیــک  ،VTAحیوانــات
پــس از وزن شــدن و بــا تزریــق داخــل صفاقــی 33داروی
بیهوشــی اورتــان ()Urethane, Sigma-Aldrich, USA
بــا دوز  1/2گــرم بــه ازاء هــر کیلوگــرم وزن بــدن حیــوان،
Disinhibition
Spike timing-dependent plasticity
29
N-methyl-D-aspartate receptor
30
Burst firings

31

27

32

28
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مواد و روشها

حیوانــات بــه  8گــروه  5ســری و قابــل جایگزینــی تقســیم
شــده و در شــیوۀ تقســیمبندی هیــچ نــوع دخالتــی وجــود
نداشــته اســت .گروههــای حیوانــی شــامل یــک گــروه کنتــرل،
یــک گــروه شــاهد یــا شــم و  6گــروه تیمــار دارویــی بــوده
اســت .گــروه کنتــرل بــرای مشــخص کــردن ثبــات شــرایط
آزمایشــگاهی در ثبتهــای الکتروفیزیولوژیــک ،گــروه شــم یــا
دریافــت کننــدۀ حامــل دارو (ســرم فیزیولوژیــک نرمــال) بــرای
مشــخص کــردن اثــر حامــل دارو اســتفاده شــده اســت 6 .گــروه
تیمــار شــامل گروههــای دریافــت کننــدۀ مقادیــر بیکوکولیــن
(بــه ترتیــب  1000 ،500 ،50 ،25 ،5و  2500نانوگــرم ،داخــل
بطــن مغــزی) بودهانــد .بیکوکولیــن بــا ســرعت  2میکرولیتــر
در دقیقــه و در حجــم مســاوی  10میکرولیتــر بــرای تمامــی
حیوانــات تزریــق میشــد .محــل تزریــق در بطــن همســو
(بطــن ســمت راســت) بــوده و مطابــق اطلــس از مختصــات
صفحــۀ شــمارۀ  41چــاپ ششــم اطلــس پاکســینوس بــا mm
 Bregma= -0/96و بــا مختصــات DV=4 mm ،ML=2 mm
اســتفاده شــده و نــوک الکتــرود تزریــق در موقعیــت مذکــور
قــرار میگرفــت .جهــت جلوگیــری از نشــت مایــع مغــزی
-نخاعــی از چســب بیولوژیــک اســتفاده میگردیــد.
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تفســیر اثــرات آنتاگونیســت گیرنــدۀ گابــا روی ایجــاد پــاداش
وابســته بــه آنتاگونیســت دوپامیــن یــا غیروابســته بــه آن ،هنــوز
در پــردۀ ابهــام اســت و بــه نظــر میرســد بخشــی از فراینــد ،بــه
تغییــر فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAبرمیگــردد.
در مطالعــۀ  Kodangattilو همــکاران نشــان داده شــده اســت
کــه علیرغــم مشــارکت گیرندههــای گلوتاماتــی در بــروز
شــکلپذیریهای سیناپســی در  ،VTAنقــش گیرندههــای
گابــا در بــروز ایــن شــکلپذیری وابســته بــه زمــان اســپایک
( 28)STDPاهمیــت فراوانــی دارد ( .)32همچنیــن مطالعــۀ
 Schweimerو همــکاران روی موشهــای  knockoutنشــان داده
اســت کــه تغییــر گیرندههــای  29NMDAگلوتاماتــی موجــب
بــروز شــلیکهای انفجــاری 30در نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAمیگــردد ( .)33وجــود نورونهــای دوپامینرژیــک بــا
فعالیــت انفجــاری در  VTAدر برخــی مطالعــات دیگــر نیــز
نشــان داده شــده اســت ( .)34ونــگ 31و همــکاران نشــان
دادهانــد کــه فعالیــت انفجــاری در نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAمیتوانــد توســط برخــی عوامــل شــیمیایی هماننــد
ترکیبــات گلوتاماتــی کنتــرل گردنــد (.)35

رعایــتشــد .اجــرای کدهــای اخالقــی ارائــه شــده توســط
کمیتــۀ مزبــور ضمــن توصیــف بــه محققیــن ،مــورد پایــش
مــداوم قــرار میگرفــت 40 .ســر مــوش صحرایــی نــر ســالم
نــژاد ویســتار بــا میانگیــن وزنــی  220 ± 20گــرم اســتفاده
شــد .حیوانــات در محــل شــرکت دانــش پــی هــادی (بهعنــوان
شــرکت دانشبنیــان دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه) تحــت
شــرایط مناســب دمایــی ( 23 ± 2درجــۀ ســانتيگراد)
نگهــداری شــده و در طــول مــدت نگهــداری دسترســی آزاد
بــه آب و غــذا داشــتند .نــور محــل نگهــداری حیوانــات شــامل
دورۀ روشــنایی و تاریکــی  12ســاعته (شــروع روشــنایی از 8
صبــح) بــوده و رطوبــت آن تابــع رطوبــت محیــط بــوده اســت.
حیوانــات بــهصــورت  4ســر مــوش در یــک قفــس متوســط از
جنــس پلیکربنــات نگهــداری میشــدند.
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بیهــوش شــده و پــس از مســتقر شــدن در دســتگاه جراحــی
استریوتاکســیک ( ،)Steolting, USAتحــت جراحــی
استریوتاکســیک قــرار میگرفتنــد .تــاش میشــد ثبتهــای
الزم در مــدت زمــان  3ســاعت پــس از بیهوشــی اخــذ گــردد.
رونــد بیهوشــی کنتــرل شــده و در صــورت نیــاز دوز یــا دوزهــای
کمکــی 34بــرای برقــراری ســطح بیهوشــی مناســب در حیوانــات
تزریــق میگردیــد ( .)36جراحــی حیوانــات تحــت شــرایط اســتریل
و رعایــت کلیــۀ موازیــن اخالقــی صــورت گرفتــه و شــاخصهای
استریوتاکســیک پس از کنار زدن پوســت روی کاســۀ ســر مشــخص
و مختصــات استریوتاکســیک آنهــا محاســبه میگردیــد .بر اســاس
شــاخصهای اطلــس جراحیهــای استریوتاکســیک واتســون و
پاکســینوس مختصــات ورود بــه هســتۀ  VTAبــا توجــه بــه وزن و
مختصــات  Bregmaو محــور بیــن گوشهــا 35محاســبه میگردیــد.
شــاخص مناســب و اســتاندارد اطلــس مذکــور بــرای ورود به هســتۀ
 VTAبــهصــورت  DV=8/6 mm ،AP= -6/84 mmاز ســطح
تــراز برگمایــی ( 36)BZZو  ML=0/5 mmمیباشــد .بــا توجــه
بــه شــاخصهای استریوتاکســیک اندازهگیــری شــده در ســطح
جمجمــۀ هــر حیــوان مقادیــر متناســب محاســبه و بــرای رســیدن
بــه  VTAمــورد اســتفاده قــرار میگرفــت (.)37
م

Off-line
Rate
41
Simple-tonic mode
42
Inter spike interval
43
Inter spike interval time histogram

م

ثبــات در فواصــل بیــن اســپایکها ( 42)ISIکــه نشــان دهنــدۀ
وضعيــت ســاده -تونیــک بــوده و در نورونهــای دوپامینرژیــک
بــهطــور برخــط بــا اســتفاده از روش مــوج بیــز (Window
 )discriminationبررســی و محاســبه گردیــده و بــ ه طــور
غیربرخــط بــا اســتفاده از نرمافــزار  Igor Proو - XOPكــه ویــژۀ
ایــن نرمافــزار اســت -ارزیابــی گردیــد .پارامتــر  ISIدر قالــب
هیســتوگرام نســبت بــه زمــان ( 43)ISITHدر طــول دورۀ فعالیــت
هــر نــورون ثبــت شــده و مــورد ارزیابــی قــرار میگرفــت (.)43
شــاخص ارزیابــی فعالیــت انفجــاری در نورونهــای دوپامینرژیــک
از قاعــدۀ رایــج در مطالعــات قبلــی تبعیــت میکــرد.
بــهطــور خالصــه بــر حســب مطالعــات قبلــی در هنــگام
تبدیــل فعالیــت نــورون از شــلیک ســاده -تونیــک بــه فعالیــت
انفجــاری ابتــدا یــک دورۀ خاموشــی بیــن آخریــن اســپایک
ســاده وجــود داشــته و معمــوالً در هــر فعالیــت انفجــاری،
Booster
Interaural axis
36
Bregma zero-zero
37
Single neuron recording
38
On-line

39

34

40

35

3737
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در ایــن تحقیــق از روش ثبــت تــک نــورون یــا ثبــت تــک
واحــدی 37بــرای اخــذ فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک
اســتفاده میگردیــد .بــ ه طــور خالصــه الکتــرود شیشــهایی
مناســبی تهیــه و بــر اســاس مختصــات اطلــس جراحــی
استریوتاکســیک بــهطــرف  VTAهدایــت و فعالیــت اســپایک
خــارج ســلولی نــورون یــا نورونهــا اخــذ میشــدند .در
ایــن نــوع از ثبتهــای الکتروفیزیولوژیــک بخــش اســپایک
خــارج ســلولی ناشــی از پتانســیل عمــل ،ثبــت و بــر اســاس
الگــوی اســتاندارد تفکیــک و بــه واحدهــای نورونــی منتســب
میگــردد (.)38

ثبتهــای صــورت گرفتــه ضمــن بررســی برخــط 38بــهصــورت
غیربرخــط 39توســط دو آنالیــز کننــده مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار میگرفتنــد .نرمافــزار )Wavemeterics, USA( Igor Pro
ورژن  6/3جهــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات نورونــی و
اســتخراج اطالعــات مربــوط بــه نــرخ 40شــلیک نورونهــا و
ســایر مــوارد اســتفاده شــده اســت .در دادههــای ثبــت شــده
بــر اســاس شــاخصهای از قبــل مشــخص شــده مربــوط
بــه نورونهــای دوپامینرژیــک ،ایــن دســته از نورونهــا
مــورد اســتخراج قــرار گرفتــه و ســپس فعالیــت نورونــی بــا
وضعيــت ســاده -تونیــک 41و انفجــاری در نورونهــای ثبــت
شــده اســتخراج میگردیــد .از جنبــۀ الکتروفیزیولوژیــک
نورونهــای دوپامینرژیــک دارای اســپایکهای دو فــازی
( )-/+یــا ســه فــازی ( )+/-/+بــا طــول زمانــی یــا دورۀ تنــاوب
بیــش از  2/5هــزارم ثانیــه و نــرخ شــلیک کمتــر از 10
اســپایک در ثانیــه میباشــند (.)39-42
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در هــر ثبــت ضمــن رعایــت نــکات آناتومیــک جراحــی
استریوتاکســیک ،شــواهد الکتروفیزیولوژیــک فعالیــت نورونــی و
در نهایــت شــواهد بافتــی ناشــی از بــرش مقاطــع تثبیــت شــده
بــا دقــت بازبینــی شــده و نمونههــای ثبــت شــدۀ خطاآمیــز
وارد آنالیــز نمیگردیــد .بــرای مشــخص شــدن نــوک الکتــرود
پــس از اتمــام آزمایشهــا جریــان ایونتوفورتیــک بــه میــزان
 50میکروآمپــر و بــا بــار منفــی بــه مــدت  10دقیقــه در
الکتــرود ثبــت وارد میشــد .مقادیــر بســیار کــم از رنــگ
پونتامیــن از الکتــرود خــارج و در فضــای اطــراف نــوک آن
رســوب میکــرد .در مقاطــع اخــذ شــده ایــن نقطــه محــل
نــوک الکتــرود محســوب میشــد .تصویــر محــل مشــخص
شــده روی صفحــۀ ترســیمی اطلــس همپوشــان میگردیــد.
در صــورت خــارج بــودن محــل رســوب از  VTAدادههــای آن
ثبــت مــورد اســتفاده قــرار نمیگرفــت.

بــرای ثبــت فعالیتهــای نورونــی الکترودهــای شیشــهایی
از جنــس بوروســیلیکات ( )A-M System, USAاســتفاده
میشــد .الکتــرود مناســب ثبــت از طریــق کشــیدن الکترودهای
شیشــهایی تهیــه میشــدند .مقاومــت الکترودهــا حــدود 5
( )5 ± 2مــگا اهــم بــود .الکترود تهیه شــده از محلــول  0/5موالر
اســتات ســدیم ( )Sigma-Aldrich, USAحــاوی  %2پونتامیــن
اســکای بلــو ( )Puntamine Sky Blue, Santacruzپــر شــده و
بــهدقــت حبابگیــری میشــدند .نــوک الکتــرود بــا توجــه
بــه شــاخصهای استریوتاکســیک بــه ســمت  VTAهدایــت
شــده و در محــل هســته بــا اســتفاده از جابجایــی میکرومتــری،
ثبــت از فعالیتهــای نورونــی بــهواســطۀ آمپلیفایــر ثبــت
خــارج ســلولی ( )Electromodule 3111صــورت میگرفــت.
ســیگنالهای اخــذ شــده  50000برابــر تقویــت و تحــت تأثیــر
فیلتــر باندپــس ( )300-3000 Hzقــرار میگرفتنــد.
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حداقــل دو اســپایک بــا فاصلــۀ بیــن اســپایکها کمتــر یــا
مســاوی  80هــزارم ثانیــه بــود .معمــوالً هنگامــی فعالیــت
انفجــاری خاتمــه یافتــه تلقــی میشــود کــه بیــن آخریــن
اســپایک شــلیک انفجــاری و شــروع وضعيــت ســاده -تونیــک
یــا اولیــن اســپایک انفجــاری بعــدی فاصلــه زمانــی بیــش
از  160هــزارم ثانیــه رخ میدهــد .ایــن قاعــده را شــاخص
 80/160 msمینامنــد .درون هــر قطــار اســپایک
انفجــاری تعــداد اســپایکهای رخ داده ISI ،اســپایکها،
دامنــۀ اســپایکها نســبت بــه آخریــن اســپایک تونیــک
و تغییرپذیــری 44آنهــا بــه روشهــای آمــاری مشــخص
میگردیــد ( .)44تغییــرات الگــوی شــلیک نورونهــای ثبــت
شــده در وضعيــت شــليك تونیــک و ســاده نســبت بــه شــليك
انفجــاری از نظــر فواصــل اســپایک بــرای جدایــی نــوع فعالیــت
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در نورونهــای ثبــت شــده کــه
دارای هــر دو فعالیــت بودهانــد محاســبۀ مقادیــر  ISIبــا توجــه
بــه مراحــل ثبــت در زمانهــای تثبیــت فعالیــت دوگانــه
توســط نرمافــزار مشــخص گردیــده و محاســبات مــورد نظــر
انجــام گردیــد .فعالیــت ســاده -تونیــک و فعالیــت انفجــاری
ناشــی از تزریــق بیکوکولیــن بــهصــورت داخــل بطــن مغــزی
در نورونهــای دوپامینرژیــک آغــاز میشــد.

بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای بیــن گروهــی و درون گروهــی
تغییــرات وابســته بــه مقــدار بوپروپیــون در تبدیــل وضعيــت
ســاده -تونیــک بــه وضعيــت انفجــاری از آزمــون Kruskal-
 Wallisاســتفاده شــد .حداقــل ســطح معن ـیداری بــرای کلیــۀ
دادههــا معــادل  P>0/05در نظــر گرفتــه شــده اســت .در
ارزیابــی تغییــر فعالیــت ســاده -تونیــک هــر نــورون در قبــل
و بعــد از تزریــق و مراحــل تغییــر افزایــش یــا کاهشــی بعــد از
تغییــر و برگشــت بــه فعالیــت ســاده -تونیــک نســبت بــه قبــل
از تزریــق ،از آزمــون  Friedmanبهعنــوان آزمــون جایگزیــن
پارامتریــک  repeated-measured one-way ANOVAاســتفاده
شــد .از نرمافــزار  Origin proنســخۀ  9بــرای تجزیــه و تحلیــل
دادههــا اســتفاده شــده اســت.
يافتهها

بــرای ارزیابــی روایــی و پایایــی دادههــای اخذ شــده و بهمنظور
مشــخص کــردن پایــداری ثبتهــای الکتروفیزیولوژیــک،
دادههــای مربــوط بــه گروههــای کنتــرل و شــاهد مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد .پایــداری ثبــت بــا توجــه بــه ثبتهــای
گــروه کنتــرل مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و بــرای مشــخص
شــدن اثــر حجــم حامــل دارو در گروههــای شــاهد مقادیــر
فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک قبــل و بعــد از تزریــق
حامــل مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
الــف) الگــوی فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک در
گــروه شــاهد
الگــوی فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک در موشهــای
گــروه شــاهد یــا شــم قبــل از تزریــق حامــل دارو (10
دقیقــه) ،حیــن تزریــق ( 5دقیقــه) و بعــد از اتمــام تزریــق
حامــل دارو ثبــت میشــد .ثبــت بعــد از تزریــق بــهطــور
Variability
Peri-stimulus time histogram
46
Coefficient of variation
44
45

38
38
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در ایــن تحقیــق نورونهــای دوپامینرژیــک بــر اســاس
شــاخصهای الکتروفیزیوژیــک بیــان شــده در مقــاالت از
ثبتهــای انجــام شــده جــدا میگردیدنــد .شــاخصهای
اصلــی بــرای جدایــی ایــن نورونهــا شــامل :طــول زمــان
اســپایک بیــش از  2/5هــزارم ثانیــه ،وجــود حالــت دو فــازی
یــا ســه فــازی بــا فــاز مثبــت در قســمت اول ،فرکانــس شــلیک
کــم (بیــن  4الــی  10بــار در ثانیــه) مشــخص و جدا میشــدند.
بــهطــور خالصــه در ایــن تحقیــق میــزان شــلیک نورونهــای
دوپامینرژیــک در ثبتهــای اخــذ شــده  5/78 ± 1/1شــلیک
در ثانیــه بــوده اســت .تعــداد  230نــورون دوپامینرژیــک کــه
بعــد از تزریــق بیکوکولیــن دچــار تغییــر فعالیــت از وضعيــت
ســاده -تونیــک بــه انفجــاری شــدند ،جــدا گشــته و فعالیــت
آنهــا نســبت بــه مقــدار تزریقــی بیکوکولیــن مشــخص گردیــد.
فواصــل زمانــی بیــن اســپایکهای دورههــای فعالیــت تونیــک و
انفجــاری بــرای نورونهــا مشــخص میگردیــد.
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در ایــن گــروه از تحقیقــات بــ ه طــور مرســوم از نمایــش
هیســتوگرام ســتونی بــرای نمایــش دادههــا اســتفاده میشــود.
بــرای ترســیم هیســتوگرام معمــوالً تعــداد اســپایک نــورون
نســبت بــه دورههــای مختلــف بــه همــراه تجزیــه و تحلیــل
آن کافــی اســت کــه بــه  45PSTHمیگوینــد .در خصــوص
تغییــرات الگــوی فعالیــت نورونــی ضمــن ارزشــمندی PSTH
از هیســتوگرام ســتونی فواصــل بیــن اســپایکها اســتفاده
میشــود .بــه نمــودار هیســتوگرام  ISIاصطالحــاً  ISITHنیــز
میگوینــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــای حاصلــه شــامل میــزان
فعالیــت در واحــد زمــان و نیــز تغییــرات فواصــل زمانــی بیــن
اســپایکها از طریــق آزمونهــای آمــاری مناســب انجــام
گردیــد .بــرای  ISIدر هــر نــورون مقــدار ضریــب تغییــرات
( 46)CVدر فعالیتهــای ســاده -تونیــک و نیــز انفجــاری
بــهصــورت درصــد فعالیــت پایــه ،قبــل از تزریــق محاســبه
میگردیــد .بــرای بــه دســت آوردن ضریــب تغییــرات وضعيــت
نورونهــا ،مقادیــر نــرخ شــلیک و نیــز  ISIابتــدا بــا اســتفاده
از آزمــون  Kruskal-Wallisمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفــت .ایــن آزمــون هماننــد آزمــون one-way analysis of
 varianceیــا  one-way ANOVAبــوده و مــوارد اختــاف در
قبــل از تزریــق ،بعــد از تزریــق و نیــز افزایــش یــا کاهــش و
تغییــر الگــوی فعالیــت را در حالــت کلــی بیــان میکــرد.
بــرای مشــخص شــدن نقــاط اختــاف آمــاری ،آزمــون Mann-
 Whitney Uبــرای مقادیــر  PSTHو  ISITHمــورد اســتفاده قرار
گرفــت .بــرای اخــذ تغییــر الگــوی فعالیــت نــورون و اســتحصال
فعالیتهــای انفجــاری متعاقــب آزمــون  Kruskal-Wallisاز
آزمــون  Wilcoxon signed rankاســتفادهشــد .زمــان حضــور

وضعيــت انفجــاری بــا اســتفاده از آزمــون Wilcoxon signed
 rankمشــخص شــد و دورۀ فعالیــت انفجــاری اســتخراج گردیــد.

مقــاله پـــــژوهشي
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متوســط تــا  2ســاعت ادامــه یافتــه و مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار میگرفتنــد .در بیــن ثبتهــای صــورت گرفتــه تغییــر
الگــوی فعالیــت نورونــی از ســاده -تونیــک بــه حالــت انفجــاری
مشــاهده نشــد .میانگیــن فعالیــت نورونــی در ایــن دســته از
نورونهــا  4/96 ± 2/05اســپایک در ثانیــه بــوده اســت .در ثبت
از گــروه شــم نورونهــای دوپامینرژیــک ثبــت شــده از نظــر
میــزان فعالیــت نورونــی در قبــل ،حیــن و بعــد از تزریــق مــورد
ارزیابــی قــرار میگرفــت .نتایــج حاصــل نشــان دهنــدۀ عــدم
وجــود اختــاف معنــیدار آمــاری بیــن دادههــای ســه دورۀ
مذکــور در هــر نــورون بــوده اســت .در تصويــر  1نمونهایــی از
ثبتهــای اخــذ شــده از نورونهــای دوپامینرژیــک در گــروه
شــاهد آورده شــده اســت .همچنانکــه مشــاهده میشــود
شــلیک نورونهــای ثبــت شــده در ســه دورۀ مذکــور تفــاوت
معن ـیداری نســبت بــه هــم ندارنــد.
ب) الگــوی فعالیــت تــک نــورون در تولیــد فعالیــت
انفجــاری
در ثبتهــای انجــام گرفتــه نورونهايــی بــا الگــوی شــلیک
ســاده -تونیــک انتخــاب میشــدند .ایــن نورونهــا معمــوالً
بــر اســاس شــکل اســپایک و نیــز الگــوی فرکانســی تخلیــه از
بقیــۀ نورونهــا جــدا میشــدند .در تصويــر  2تصویــر تیپیــک

نــورون دوپامینرژیــک آورده شــده اســت.
نورونهــای دوپامینرژیــک ثبــت شــده در تحقیــق حاضــر از
بیــن ثبتهایــی انتخــاب شــدهاند کــه دارای شــرایط ثبــت
پایــدار بــوده و نــرخ شــلیک نورونهــا بــه راحتــی موجــب
تفکیــک آنهــا بــه نورونهــای واحــد و جداگانــه میگردیــد.
ایــن نورونهــا معمــوالً دارای نــرخ شــلیک کمتــر از  10بــوده
و عمــ ً
ا نــرخ شــلیک آنهــا در حوالــی  5شــلیک در ثانیــه
بــوده اســت .در تصويــر  3نمونهایــی از ثبــت صــورت گرفتــه
آورده شــده اســت .فعالیــت نورونــی در گروههــای ثبــت
شــده تــا زمــان برگشــت بــه فعالیــت قبــل از تزریــق ادامــه
مییافــت .نمونهایــی از فعالیــت ســاده -تونیــک و انفجــاری
در نورونهــای مذکــور قبــل و بعــد از تزریــق بیکوکولیــن در
تصويــر  4آورده شــده اســت.
ج) تغییــرات نــرخ تولیــد اســپایک انفجــاری در
نورونهــای دوپامینرژیــک
در ایــن پــروژه بیکوکولیــن بهعنــوان آنتاگونیســت
گیرندههــای  GABA-Aبــه صــورت داخــل بطــن مغــزی
تزریــق میگردیــد .بیکوکولیــن در مقادیــر ،500 ،50 ،25 ،5
 1000و  2500نانوگــرم در حجــم  10میکرولیتــر و در مــدت
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تصويــر  -1نمونهایــی از ثبــت انجــام شــده از نورونهــای دوپامینرژیــک هســتۀ  VTAدر گــروه موشهــای شــاهد یــا شــم .در بخــش الــف
قســمتی از ثبــت یــک نــورون تیپیــک دوپامینرژیــک قبــل از تزریــق حامــل دارو آورده شــده اســت .در قســمت ب در حیــن و بعــد از تزریــق
حامــل دارو فعالیــت نــورون نشــان داده شــده اســت .در قســمت ج بعــد از گذشــت  1/5ســاعت از تزریــق حامــل دارو ثبــت فعالیــت نورون نشــان
داده شــده اســت .در قســمت د مقادیــر شــلیک نــورون مذکــور در ســه دورۀ مذکــور بــه صــورت هیســتوگرام نشــان داده شــده اســت .در خصوص
ایــن نــورون قبــل از تزریــق میــزان فعالیــت نــورون  5/1 ± 0/38اســپایک در ثانیــه ،در حیــن تزریــق  5/1 ± 0/72اســپایک در ثانیــه ،و بعــد از
تزریــق  5/1 ± 0/34اســپایک در ثانیــه بــوده اســت .آنالیــز آمــاری دادههــای حاصــل بیــن ســه دورۀ مذکــور با اســتفاده از تســت آمــاری one-way
 repeated measured ANOVAبیانگــر عــدم وجــود اختــاف معنـیدار آمــاری بیــن دادههــای ســه دورۀ مذکــور بــوده اســت.
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تصويــر  -2تصویــر تیپیــک از اســپایک خــارج ســلولی ثبــت شــده از هســتۀ .VTA
شــاخص زيــر تصويــر در محــور افقــي نشــان دهندۀ زمــان (يك هــزارم ثانيــه) و در محور
عمــودي نشــان دهنــدۀ دامنــه ( 20ميكروولــت) ميباشــد .تصويــر اســپايك جدا شــده از
نورونهــای دوپامینرژیــک بیانگــر ایــن اســت کــه طــول زمانــي نورونهــای ثبــت شــده
بیشــتر از  2/5هــزارم ثانیــه بــوده و اكثــر آنهــا داراي وضعيــت ســه فــازي میباشــد.

تصويــر  -3نمونهایــی از ثبــت انجــام شــده از نورونهــای دوپامینرژیــک هســتۀ  .VTAاســپایکها بــه صــورت غیــر برخــط
و هــم بــه صــورت برخــط بررســی و جــدا میشــدند.

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

زمــان  5دقیقــه بــه درون بطــن راســت مغــز تزریــق میشــد.
بــه مــدت  20دقیقــه قبــل از تزریــق و پــس از رســیدن نــورون
بــه فعالیــت پایــدار ،ثبــت پایــه از فعالیــت ســاده و تونیــک
نورونهــا انجــام میشــد .در حیــن تزریــق ثبــت ادامــه داشــته
و تــا زمــان برگشــت نــورون بــه فعالیــت قبــل از تزریــق ثبــت
ادامــه پیــدا میکــرد .مبنــای برگشــت فعالیــت نــورون بــه
حالــت وضعيــت ســاده -تونیــک ،عــدم وجــود اســپایکهای

انفجــاری در ثبــت بــوده اســت .میــزان تغییــر فعالیــت
نورونهــا بعــد از برگشــت نیــز مــورد آنالیــز قــرار میگرفــت.
در نمــودار  1میــزان فعالیــت وضعيــت نورونهــای ثبــت شــده
در غلظتهــای مختلــف آورده شــده اســت .همچنانکــه در
نمــودار نیــز مشــخص اســت؛ در غلظــت  5نانوگــرم از 321
نــورون ثبــت شــده تعــداد  5/2( 10درصــد) نــورون پــس از
تزریــق بیکوکولیــن فعالیــت انفجــاری نشــان دادهانــد و زمــان

40
40

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.2.33

نمــودار  -1تغییــرات الگــوی فعالیــت وضعيــت انفجــاری در نورونهــای ثبــت شــده در غلظتهــای مختلــف بیکوکولیــن الف)
تعــداد نورونهــای دوپامینرژیــک ثبــت شــده در غلظتهــای مختلــف ب) تعــداد نورونهــای ثبــت شــده بــا فعالیــت انفجــاری
در غلظتهــای مختلــف ج) درصــد نورونهایــی کــه از کل نورونهــا فعالیــت انفجــاری را نشــان دادنــد د) زمــان حضــور
فعالیــت انفجــاری در نورونهــای ثبــت شــده بــه دقیقــه در نورونهــای ثبــت شــده بــا فعالیــت انفجــاری.
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تصويــر  -4نمونهایــی از تغییــر فعالیــت یــک واحــد نورونــی دوپامینرژیــک در ناحیــۀ  VTAناشــی از تزریــق بیکوکولیــن ( 1میکروگــرم)
در بطــن مغــزی .الــف) تصويــر وضعيــت ســاده و تونیــک نــورون قبــل از تزریــق بیکوکولیــن ب) تصويــر فعالیــت وضعيــت انفجــاری همــان
نــورون  10دقیقــه پــس از تزریــق بیکوکولیــن در بطــن مغــزی .توجــه داشــته باشــید کــه فرکانــس شــلیک نــورون کمتــر شــده اســت ج)
منحنــی هیســتوگرام زمانــی نــرخ شــلیک نــورون ( )PSTHبــه صــورت فرکانــس شــلیک قبــل ( 5/21 ± 0/034شــلیک در ثانیــه) و بعــد
از ( 3/45 ±0/018شــلیک در ثانیــه) تزریــق بیکوکولیــن در بطــن مغــز د) منحنــی هیســتوگرام فواصــل زمانــی بیــن اســپایکها در قبــل
( 198/78 ± 10/67هــزارم ثانیــه) و بعــد از تزریــق بیکوکولیــن ( 38/67 ± 5/56هــزارم ثانیــه) در بطــن مغــز.

مقــاله پـــــژوهشي
طــی شــده حــدود  5/2 ± 0/5دقیقــه بــوده اســت .ایــن ارقــام
بــه ترتیــب بــرای غلظــت  25نانوگــرم  31نــورون از 298
نــورون ( 10/4درصــد) بــا زمــان  8/7 ± 1/4دقیقــه ،بــرای
غلظــت  50نانوگــرم 86 ،نــورون از  367نــورون ( 23/4درصــد)
بــا زمــان  20/45 ± 3/23دقیقــه ،بــرای غلظــت  500نانوگــرم
 92نــورون از  321نــورون ( 28/67درصــد) بــا زمــان ± 4/67
 29/87دقیقــه ،بــرای غلظــت  1000نانوگــرم 128 ،نــورون از
 356نــورون ( 35/96درصــد) بــا زمــان  40/56 ± 5/34دقیقــه
و بــرای غلظــت  2500نانوگــرم  140نــورون از  387نــورون
( 36/17درصــد) بــا زمــان  50/34 ± 6/3دقیقــه بــوده اســت.
د) افزایــش فعالیــت ســاده -تونیــک نورونهــای
دوپامینرژیــک پــس از قطــع تولیــد شــلیک انفجــاری

بحث و نتيجهگيري
همچنانکــه در نتایــج مشــخص شــده اســت بیکوکولیــن
بهعنــوان آنتاگونیســت گیرندههــای آلفــای گابــا بــا مهــار
کــردن ایــن گیرندههــا در روی نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAتوانســت فعالیــت ســاده و منظــم آنهــا را بــه هــم زده
و در درصــد مناســبی از آنهــا بــا غلظتهــای زیــاد ،موجــب
تبديــل فعالیــت مــداوم و ســاده -تونیــک بــه فعالیــت انفجــاری
گــردد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل نشــان داده شــده اســت که
میــزان اســپایکدهی انفجــاری بــا غلظــت بیکوکولیــن افزایــش
یافتــه و در غلظتهــای کــم تولیــد آن کاهــش معنــیداری
دارد .بــه ایــن ترتیــب مهــار گیرندههــای  GABA-Aکــه روی
نورونهــای دوپامینرژیــک مســتقر هســتند موجــب بــروز
تغییــرات شــدیدی در خصلــت الکتروفیزیولوژیــک نورونهــای
ناحیــۀ تگمنتــوم شــکمی شــده و در ایجــاد الگــوی عملکــردی
نورونهــای آن مؤثــر باشــد.
نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAدارای شــلیک نورونــی تونیــک
و یــا گاهــی بــهصــورت نامنظــم بــا فرکانــس کــم و در حــدود
 3الــی  8شــلیک در ثانیــه میباشــند .مطالعــات اولیــه بیانگــر
وجــود گروههایــی از نورونهــا بــا فعالیتهــای مختلــف در
 VTAبــوده اســت .چهــار گــروه نورونــی شــامل نورونهــای
هیپرپالریــزه بــدون شــلیک ،47نورونهــای بــا شــلیک واحــد،48
نورونهــای بــا شــلیک انفجــاری و نورونهــای دپالریــزه
غیرفعــال ،49از تقســیمبندیهای مهــم ایــن نورونهــا

Hyperpolarized, non-firing
Single spike firing
49
Depolarization inactivation
47
48
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نمــودار  -2تغییــرات مقادیــر فعالیــت ســاده -تونیــک بعــد از اتمــام فعالیــت انفجــاری نســبت بــه غلظتهــای مختلــف بیکوکولیــن الــف) مقادیــر
فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک در ثبتهــای اخــذ شــده (اســپایک در ثانیــه) ب) مقادیــر دورۀ زمانــی فعالیــت ســاده -تونیــک افزایــش یافتــه
ج) میــزان فعالیــت افزایــش یافتــه بــه صــورت شــلیک در هــر ثانیــه بعــد از اتمــام فعاليــت انفجــاري د) درصــد تغییــرات فعالیــت ســاده -تونیک در
هــر غلظــت نســبت بــه دورۀ قبــل از تزریــق .مقادیــر تفــاوت بــا ســطوح معنـيداری آمــاری بــرای  **P>0/01 ،*P>0/05و  ***P>0/001نشــان
داده شــده اســت .بــرای ارزیابــی تفاوتهــای قبــل و بعــد از تزریــق از آزمــون  Friedmanاســتفاده شــده اســت.
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پــس از اتمــام تولیــد فعالیتهــای انفجــاری در نورونهــای
دوپامینرژیــک ،ثبتهــای ســاده -تونیــک تــا زمــان برگشــت
فعالیــت نــورون بــه قبــل از تزریــق ادامــه پیــدا میکــرد .نکتــۀ
بســیار جالــب ،افزایــش فعالیــت ســاده -تونیــک بــ ه صــورت
وابســته بــه مقــدار در گروههــای دریافــت کننــدۀ بیکوکولیــن
بــوده اســت .از جنبــۀ درصــد افزایــش فعالیــت نســبت بــه قبــل
از تزریــق بیکوکولیــن بــر حســب مقادیــر ،500 ،50 ،25 ،5
 1000و  2500نانوگــرم بــه ترتیــب  233 ،155 ،128 ،38 ،8و
 358درصــد بــا دورههــای زمانــی بــه ترتیــب ،32 ،25 ،17 ،8
 46و  50دقیقــه بــوده اســت .در نمــودار  2تغییــرات و نیــز
تفاوتهــای آمــاری بیــن مقادیــر اخــذ شــده آورده شــده اســت.
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میباشــد ( .)45تغییــر وضعيــت نورونــی در موشهــای
آزمایشــگاهی بــزرگ ،اولیــن بــار نســبت بــه ورود محرک حســی
و یــا رخــداد حرکــت در حیــوان در جهــت رســیدن بــه هــدف
خــاص مشــخص شــده اســت ( .)46الگــوی شــلیک انفجــاری
نورونهــای دوپامینرژیــک در موشهــای آزمایشــگاهی بــه
هنــگام حــرکات کوچــک ســبیلهای آنهــا و نیــز بوکشــیدن
در محیطهــای جدیــد نیــز رخ داده و نیــز بــه هنــگام جابجایــی
عمــدی ســبیلهای حیــوان نیــز رخ میدهــد و ایــن نــوع
الگــوی شــلیک نورونــی در هنــگام توجــه و چرخــش ســر حیوان
بــه محرکهــای شــنوایی بــهطــور گــذرا رخ میدهــد (.)47
شــواهد الکتروفیزیولوژیــک در ثبتهــای نورونهــای VTA

پاســخ نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAبــه برخــی از داروهــا و
ترکیبــات غیردوپامینــی نیــز از طریــق نــه تنهــا تغییــر تعــداد
فعالیــت نورونــی بلکــه از طریــق تغییــر الگــوی فعالیــت صورت
میگیــرد .مطالعــۀ  Lejeuneو همــکاران نشــان داده اســت
کــه نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAدارای پاســخ انفجــاری
بــه لیگانــد گیرندههــای ســروتونینی از نــوع  5-HT1Aیعنــی
فلزینوکســان 54و  S-15535و  WAY 100,635میباشــند.
فلزینوکســان کــه آگونیســتي بــا تمایــل بــاالی گیرندههــای
 5-HT1Aپیشسیناپســی و پسسیناپســی میباشــد قــادر
55
اســت شــلیک نورونهــای ســروتونرژیک هســتۀ رافــۀ پشــتی
Chloral hydrate
Kynurenic
52
Clozapine

53

50

54

51

Signaling
Flesinoxan
55
Dorsal raphe nucleus

42
42

اثــرات تحریکــی مذکــور بــا تجویــز آنتاگونیســت گیرنــدۀ
 NMDAگلوتامــات MK 801 ،متوقــف میشــود .ایــن در
حالــی اســت کــه تجویــز پیــش تیمــاری آنتاگونیســت مــکان
گالیســینی گیرنــدۀ  NMDAگلوتامــات یعنــی L-701,324
موجــب میشــود اثــرات کلوزاپیــن روی نورونهــای
دوپامینرژیــک  VTAبــه میــران ضعیفــی بــه اثــرات مهــاری
تبدیــل شــده و کاهــش در شــلیک نورونهــا و نیــز کاهــش
تولیــد فعالیــت انفجــاری صــورت گیــرد .پیــش تیمــار بــا
آنتاگونیســت گیرنــدۀ * alpha7بــا  MLAموجــب تغییــر فعالیت
تحریکــی نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAنگردیــد .بــه نظــر
میرســد کلوزاپیــن اثــرات تحریکــی خــود روی نورونهــای
دوپامینرژیــک را از طریــق ناحیــۀ گالیســین گیرندههــای
گلوتامــات انجــام داده و احتمــاالً اثــرات گالیســین را مهــار
میکنــد ( .)53البتــه سیســتم گلوتاماتــی بهعنــوان سیســم
تعدیــل کننــدۀ فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAتحــت
تأثیــر ســایر مســیرهای پيامرســاني 53داخــل نورونهــا نیــز
قــرار میگیــرد .مهــار فعالیــت مســیر آنزیمــی سیکلواکســیژناز
کــه موجــب افزایــش معن ـیدار کاینوریــک اســید نورونهــای
مذکــور شــده و اثــرات ایــن مســیر نیــز از طریــق سیســتم
گلوتاماتــی تعدیــل میشــود (.)54
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تغییــر وضعيــت نورونــی در نورونهــای  VTAدر جــوار برخــی
ترکیبــات و داروهــا در برخــی مطالعــات دیگــر نیــز مشــخص
شــده اســت .ب ـ ه کارگیــری موضعــی کاینورنــات 51بــهصــورت
تزریــق تحــت فشــار یــا ایونتوفورتیــک بهعنــوان آنتاگونیســت
گیرندههــای گلوتامــات موجــب مهــار شــلیک انفجــاری
نورونهــای  VTAو تبدیــل آن بــه وضعيــت ســاده میگــردد.
بــه نظــر میرســد بســتن کانالهــای وابســته بــه گلوتامــات
موجــب بــروز حــذف شــلیک انفجــاری میگــردد .احتمــاالً
نورونهــای آوران تحریکــی و یــا اینترنورونهــای تحریکــی
موضعــی بــا ترشــح گلوتامــات موجــب برقــراری جریــان
کلســیمی بــه درون ســلول شــده و در مراحلــی از فعالیــت
نورونهــای  VTAبــا تغییــر فــاز عملکــردی موجــب تغییــر
فرایندهــای تحــت کنتــرل آن خواهنــد شــد .شــاید تغییــر فــاز
الکتروفیزیولوژیــک نورونهــای  VTAعامــل مهمــی بــرای
توصیــف برخــی یافتههــای متفــاوت و یــا متناقــض در توصیــف
کنترلهــای نورونهــای ایــن هســته باشــند ( .)50ایــن نــوع
تغییــر فعالیــت در هنــگام مهــار هیدروکســیالز کاینورنــات
در حیوانــات آزمایشــگاه نیــز مشــاهده میگــردد (.)51، 52
تغییــر فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک بــه حضــور داروهــا
و ترکیبــات اتصــال شــونده روی گیرندههــای گلوتامــات نــه
تنهــا موجــب تعدیــل پاســخ ایــن نــورون بــه ترکیبــات مؤثــر
روی گیرندههــای گلوتامــات اســت ،بلکــه برخــی داروهــا و

در کارهــای کلینیکــی نشــان داده شــده اســت کــه کاینورنیــک
اســید بهعنــوان آنتاگونیســت گیرنــدۀ گلوتامــات در ناحیــۀ
گالیســین گیرنــدۀ  NMDAو همچنیــن آنتاگونیســت
گیرنــدۀ نیکوتینــی * alpha7اثــرات تحریکــی کلوزاپیــن را
معکــوس کــرده و بــه یــک اثــر مهــاری تبدیــل میکنــد.
مطالعــۀ  Schwielerو همــکاران روی فعالیــت نورونهــای
دوپامینرژیــک  VTAبــا اســتفاده از ثبــت فعالیتهــای
نورونهــای مذکــور نشــان دادنــد کــه تزریــق داخــل
وریــدی کلوزاپیــن بــهصــورت داخــل وریــدی ( 1/25تــا
 10میلیگــرم بــه ازاء هــر کیلــو وزن) افزایــش معنــیداری
در فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک ایجــاد کــرده و نیــز
موجــب فعالیــت انفجــاری در ایــن نورونهــا میشــود.
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در حیوانــات بیهــوش شــده بــا کلــرال هیــدرات 50بیانگــر
وجــود احتمــال شــلیک انفجــاری بیشــتر در نورونهــای
دوپامینرژیــک آن نســبت بــه ســایر نواحــی مغــزی حــاوی
ایــن دســته از نورونهــا هماننــد جســم ســیاه میباشــد
( .)48تغییــر الگــوی فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAمیتوانــد تحــت تأثیــر مــادۀ بیهــوش کننــده نیــز قــرار
گیرنــد .تجویــز کلــرال هیــدرات ب ـ ه صــورت پیــش درمــان و
پــس درمــان در گربههایــي بــا حرکــت آزاد نشــان داده اســت
کــه در ایــن حیوانــات فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAافزایــش پیــدا میکنــد .ایــن یافتههــا نشــان میدهنــد
کــه در نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAنــه تنهــا در هنــگام
ورود تحریــکات حســی بلکــه در جــوار برخــی ترکیبــات نیــز
فعالیــت انفجــاری در آنهــا القــاء میگــردد (.)49

ترکیبــات دیگــر هماننــد کلوزاپیــن 52بهعنــوان یــک داروی
ضــد روانپریشــی اثــرات خــود را از طریــق گیرندههــای
گلوتامــات انجــام میدهــد.

مقــاله پـــــژوهشي
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یــا  DRNرا مهــار کنــد .عملکــرد مهــاری فلزینوکســان توســط
ترکیــب ( WAY 100,635آنتاگونیســت گیرندههــای پیــش و
پسسیناپســی  )5-HT1Aمتوقــف میشــود .البتــه ترکیــب
 S-15535کــه بــه صــورت یــک آگونیســت و آگونیســت
نســبی روی گیرندههــا بــه ترتیــب پیــش و پسسیناپســی
اثــر میکنــد ،هماننــد فلزینوکســان موجــب مهــار شــلیک
نورونهــای هســتۀ رافــۀ پشــتی متوقــف شــونده توســط
ترکیــب  WAY 100,635میشــود.
برخــاف اثــرات مذکــور ترکیبــات فــوق روی نورونهــای
هســتۀ رافــۀ پشــتی ،ترکیبــات فلزینوکســان و  S-15535بــه
صــورت وابســته بــه مقــدار و بــه حالــت مونوفازیــک 56فعالیــت
نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAرا افزایــش میدهنــد .البتــه در
ایــن تحریــک نورونهــای مذکــور حالــت شــلیک ســادۀ خــود
را بــه شــلیک انفجــاری تبدیــل میکننــد .اثــرات فلزینوکســان
و ترکیــب  S-15535روی شــلیک نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAتوســط ترکیــب  WAY 100,635متوقــف میگــردد .بــه
نظــر میرســد نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAدر بــروز اثــرات
ضــد افســردگی داروهــای ســرتونرژیک بــا افزایــش فعالیــت و
یــا تغییــر فعالیــت از حالــت وضعيــت ســاده بــه اســپایکینگ
وضعيــت انفجــاری مشــارکت دارنــد (.)55
تزریــق کاینــورات بــهصــورت موضعــی در درون هســتۀ VTA

Reserpine
Baclofen

نورونهــای دوپامینرژیــک ناحیــۀ مــادۀ ســیاه تحــت تأثیــر
تجویــز داخــل وریــدی آگونیســت گیرنــدۀ  GABA-Bیــا
باکلوفــن در دوز کمتــر ( 1تــا  16میلیگــرم بــه ازاء هــر کیلــو
وزن بــدن) فعالیــت نورونهــا را تنظیــم کــرده و فعالیــت
انفجــاری را کاهــش داده ولــی در دوزهــای بیشــتر ( 16تــا 32
میلیگــرم بــه ازاء هــر کیلــو وزن بــدن) فعالیــت عــادی نــورون
نیــز کاهــش یافــت .بــه کارگیــری میکروایونتوفورتیــک باکلوفــن
موجــب تنظیــم فعالیــت نــورون و کاهــش فعالیــت انفجــاری
میگــردد .ترکیــب  200( CGP 35348میلیگــرم بــه کیلوگــرم
وزن بــدن ،وریــدی) بهعنــوان آنتاگونیســت گیرنــدۀ GABA-B
موجــب توقــف عملکــرد تنظیمــی و یا مهــاری فعالیــت انفجاری
باکلوفــن گردیــد .ترکیــب موزیمــول بهعنــوان آگونیســت
گیرنــده  GABA-Aاثــرات متفاوتــی روی فعالیــت نورونهــای
دوپامینرژیــک گذاشــته و موجــب افزایــش میــزان فعالیــت
نــورون بــه همــراه نامنظــم شــدن آن گردیــد (.)58
Monophasically
Prazosin
58
Idazoxan

59

56

60

57
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مطالعــۀ  Grenhoffو  Svenssonنیــز نشــان داده اســت کــه
نــه تنهــا گیرندههــای اســیدهای آمینــۀ تحریکــی بلکــه
گیرندههــای دیگــر یــا آورانهــای دیگــر نیــز قــادر بــه تنظیــم
فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک میباشــند .در تحقیــق
مذکــور فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAبــهصــورت
ثبــت خــارج ســلولی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛
درحالیکــه تزریــق سیســتمیک آنتاگونیس ـتهای آدرنرژیــک
شــامل پرازوســین 57بهعنــوان آنتاگونیســت گیرنــدۀ آلفــا 1-و
ایدازوکســان 58بهعنــوان آنتاگونیســت گیرنــدۀ آلفــا 2-صــورت
میگرفــت .پرازوســین بــهصــورت وابســته بــه دوز موجــب
کاهــش فعالیــت انفجــاری نورونهــای دوپامینرژیــک شــده و
موجــب منظــم شــدن شــلیکهای نورونــی میشــد کــه بــا
پیــش تیمــار بــا رزرپیــن 59از بیــن میرفتنــد .ایدازوکســان
تعــداد شــلیکها و نیــز رخــداد فعالیــت انفجــاری را افزایــش

در خصــوص تأثیــر سیســتم گاباارژیــک در تعدیــل و یــا تنظیم
فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک بهویــژه نورونهــای
دوپامینرژیــک  VTAبـ ه صــورت ثبــت خــارج ســلولی مطالعــۀ
کمتــری صــورت گرفتــه اســت .مطالعــۀ  Erhardtو همــکاران
روی فعالیــت انفجــاری نورونهــای  VTAنشــان داده اســت
کــه نــه تنهــا گیرندههــای ناقليــن عصبــي تحریکــی بلکــه
گیرندههــای گابــا نیــز در کنتــرل فعالیــت ایــن دســته از
نورونهــا مشــارکت میکننــد .مطالعــۀ آنهــا نشــان داده
اســت کــه تجویــز سیســتمیک آگونیســت گیرنــدۀ بتــای
گابــا موجــب تعدیــل فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک
 VTAشــده اســت .تجویــز باکلوفــن 60بهعنــوان آگونیســت
گیرنــدۀ  GABA-Bبــهصــورت وابســته بــه دوز فعالیــت ســاده
تونیــک نورونهــای دوپامینرژیــک و نیــز فعالیــت انفجــاریایــن نورونهــا را کاهــش داد .افزایــش در منظــم شــدن
فعالیتهــای نورونهــا مشــاهده شــد .اثــرات باکلوفــن توســط
آنتاگونیســت گیرنــدۀ  GABA-Bبــا نــام  CGP 35348کام ـ ً
ا
متوقــف شــد .تجویــز بــه تنهایــی  CGP 35348بــهصــورت
داخــل وریــدی هماننــد اثــر موضعــی ،توانســت موجــب ایجــاد
فعالیــت انفجــاری در نورونهــای دوپامینرژیــک شــود (.)57
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بــهصــورت ایونتوفورتیــک و یــا تحــت فشــار موجــب انســداد
گیرندههــای اســیدآمینۀ تحریکــی گلوتامــات شــده و از ایــن
طریــق توانســت موجــب توقــف فعالیــت انفجــاری در نورونهای
دوپامینرژیــک  VTAشــده درحالیکــه فرکانــس فعالیتهــای
تونیــک -ســاده را کمــی افزایــش داد .بــه نظــر میرســد
آورانهــای حــاوی ناقليــن عصبــي تحریکــی بـ ه طــور مســتقیم
موجــب تنظیــم فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک VTA
گشــته و بــهطــور دینامیــک ،ورودیهــای تحریکــی موجــب
تنظیــم فعالیــت نورونهــای دوپامینرژیــک  VTAنســبت بــه
بســیاری از شــرایط حاکــم بــر ایــن هســته میگردنــد (.)50

داده و الگــوی فعالیــت را کمتــر منظــم میکــرد .احتمــاالً اثــر
ایدازوکســان از طریــق مهــار گیرندههــای پیشسیناپســی
آلفــا 2-ایجــاد شــده و بــا بــه کار بــردن پرازوســین از بیــن
میرفــت .بــه نظــر میرســد آورانهــای آدرنرژیــک از
طریــق گیرندههــای نورآدرنرژیــک مســتقر در نورونهــای
دوپامینرژیــک موجــب تعدیــل فعالیــت ایــن نورونهــا
میگــردد .گیرندههــای آلفــا 1-روی ایــن نورونهــا بــه
صــورت تحریکــی موجــب تنظیــم الگــوی فعالیــت نورونهــا
شــده و گیرندههــای پیشسیناپســی آدرنرژیــک نیــز از
طریــق مهــار رهایــش ناقليــن عصبــي موجــب کاهــش فعالیــت
ایــن نورونهــا میگــردد (.)56
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آورانهــای گاباارژیــک میتواننــد بــرای مــدت مدیــدی تولیــد
اســپایکهای انفجــاری را از دســت داده و شــاید گیرندههــای
گابــا بتواننــد یــک مســیر تنظیمــی تعدیلــی مناســبی بــرای این
.نورونهــا باشــند
تشکر و قدردانی
ایــن تحقیــق بخشــی از دادههــای اســتخراجی از پایاننامــۀ دورۀ
 پایاننامــۀ.کارشناســی ارشــد خانــم فرشــته طالــع میباشــد
مذکــور بــا حمایــت کامــل مالــی معاونــت تحقیقــات و فنــاوری
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان آذربایجان غربــی (ارومیــه) تحت
 نویســندگان مقالــه از. انجــام شــده اســت1647 قــرارداد شــمارۀ
.کلیــۀ حمایتهــای مالــی مذکــور تشــکر و قدردانــی مینماینــد
کلیــۀ فرایندهــای تحقیــق در محــل شــرکت دانــش پــی هــادی
بهعنــوان شــرکت دانشبنیــان دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه
 نویســندگان مقالــه را مطالعــه کــرده و عــدم.انجــام شــده اســت
 حــق انتشــار.وجــود تعــارض منافــع خــود را اعــام مینماینــد
.بــهصــورت آزاد بــرای مجلــۀ انتشــار دهنــده محفــوظ میباشــد

بــه نظــر میرســد اثــر فعــال یــا غیرفعــال شــدن گیرندههــای
 میتوانــدVTA گابــا روی نورونهــای دوپامینرژیــک در ناحیــۀ
 بــا توجــه بــه اینکــه اثــر گیرندههــای.قــدری متفــاوت باشــد
 در روی نورونهــای دوپامینرژیــک یــک حالــتGABA-A
تنظیمــی و تعدیلــی میتوانــد داشــته باشــد بــه نظــر میرســد
یافتههــای ایــن پژوهــش تــا حــدودی بــه نقــش تنظیمــی
 همچنانکــه در. اشــاره داشــته اســتGABA-A گیرندههــای
GABA-A  مهــار گیرندههــای،ایــن پژوهــش مشــخص گردیــد
بــهوســیلۀ بیکوکولیــن بــ ه طــور معنــیداری توانســته اســت
موجــب بــروز اســپایکهای انفجــاری در نورونهــای تحــت
 در واقــع نورونهــای ثبــت شــده دارای فعالیــت.مطالعــه گــردد
تونیــک- انفجــاری نبــوده و در حالــت شــلیک منظــم ســاده
 ایــن نورونهــا تحــت تأثیــر مســتقیم بیکوکولیــن.قــرار داشــتند
تحریــک شــده و قــادر شــدند پاســخهای انفجــاری از خــود
 رفتارهــای تغییریافتــه نورونــی و افزایــش فعالیــت.نشــان دهنــد
نورونهــا پــس از برطــرف شــدن اثــرات بیکوکولیــن نیــز مؤیــد
ایــن موضــوع میباشــد کــه ایــن نورونهــای تحــت تأثیــر
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