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Abstract
Background and purpose: Glial cells seem to play role in synaptic plasticity because they have
the ability to release trophic factors and gliotransmitters and respond to neurotransmitters. They also play
important role in synaptic space homeostasis. In this study, the role of hippocampal glial cells in baseline
synaptic response and short term synaptic plasticity were investigated.
Materials and methods: In this experimental study, flourocitrate, glia inhibitor (1nmol/0.5μl),
was microinjected intrahippcampally for inhibition of hippocampal glial cells. Baseline synaptic response
and short term synaptic plasticity were evaluated by field potential recording. fEPSP was recorded from
CA1 following Schaffer collaterals stimulation. After Input/Output curve construction, short term
synaptic plasticity was induced by paired pulse stimulations.
Results: Inhibition of glial cells by flourocitrate microinjection in CA1 did not have any effect
on baseline synaptic response (P>0.05). Flourocitrate increased paired pulse index (PPI, control:
62.80%±5.48; flourocitrate treated: 87.19%±12.11) at 20 ms inter pulse interval (P<0.05). But it did not
affect PPI at 80 and 200 ms IPI (P>0.05).
Conclusion: The results suggest that hippocampal glial cells functions did not influence the
baseline synaptic response but affected short term synaptic plasticity in CA1 area of the hippocampus.
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چكيده
سابقه و هدف :با توجه به توانايي سلولهاي گليا در آزادسازي فاکتورهاي تغذيه اي و گليوترانسميتر و نيز پاسخدهي
به ميانجيهاي عصبي آزاد شده توسط نورونها و نقش آنها در هومئوستاز فضاي سيناپسي ،به نظر ميرسد اين سلول ها در
شکلپذيري سيناپسي نقش دارند .در اين مطالعه به بررسي نقشش سشلولهشاي گليشاي هيکوکمشر در پاسشخ سيناپسشي پايشه و
شکلپذيري سيناپسي کوتاه مدت اين ناحيه پرداختيم.
مواد و روشها :اين مطالعه از نشو تجربشي مشيباششد .جتشم متشار سشلولهشاي گليشاي هيکوکمشر ،فلوووروسشيترات،
متارکننده اين سلولها )1nmol/0/5μl( ،به صورت دو طرفه در داخل هيکوکمر پشتي تزريش ششد .پاسشخ سيناپسشي پايشه و
شکلپذيري سيناپسي کوتاه مدت با تکنيک ثبم پتانسيل ميداني بررسشي گرديشد .مسشير  Schaffer Collateralتحريشک و fEPSP

از  CA1ثبم شد .پس از تتيه نمودار  ،Input/outputاز تحريکات زوج پشالس ( )Paired pulseبشراي القشاي ششکلپشذيري
سيناپسي کوتاه مدت استفاده شد.
یافتهها :متار سلولهاي گلياي توسط ريز تزري فلوووروسيترات در ناحيه  ،CA1پاسشخ سيناپسشي پايشه را متشنثر نکشرد
( .)p >0/05متار اين سلول ها سبب افزايش معني دار شاخص زوج پشالس (کنتشرل  26/40±5/84درصشد ،دريافشم کننشده
فلوووروسيترات  48/11±16/11درصد) در فاصله بين پالسي  60ميليثانيه گرديد ( .)p <0/05اما بر اين شاخص در فواصشل
بين پالسي  40و  600ميلي ثانيه تنثيري نداشم (.)p >0/05
استنتاج :نتايج پيشنتاد مي کند عملکرد سلول هاي گليا هيکوکمر بر پاسخ سيناپسي پايه اثري ندارد ،اما شکل پشذيري
سيناپسي کوتاه مدت در ناحيه  CA1هيکوکمر را متنثر مي کند.
واژه هاي کليدي :هيکوکمر ،سلول هاي گليا ،شکل پذيري سيناپسي

مقدمه
پس از معرفي سلولهاي گليا در سال  1454توسشط
رادولف ويرشو ،اين سلولها تنتا به عنوان بافم همبند در

نظر گرفته ميشدند .اما بعدها مشخص شد اين سلولهشا،
که تعشدادششان چنديشن برابر نورون هاسم ( 80درصد از
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نقش سلول هاي گليا در پاسخ سيناپسي پايه و شکل پذيري
سيناپسي کوتاه مدت ناحيه  CA1هيپوکمپ

پژوهشی

آزاده الهی ماهانی و همکاران

ديگري ميباشند( .)6،1بعضي از سلولهاي گليا اساساً در

در آزادسازي ميانجيهاي عصبي شرکم مشيکننشد(.)16

جتم حمايم وپشتيباني فيزيکي از نورونها عمل ميکننشد.

بر اساس فرضيه تشکيل سيناپس سه جزوشي ،سشلولهشاي

برخي ديگر در هومئوستاز محيط داخلي مغز به خصوص

گليا در تنظيم فعاليم شبکه عصبي دخيل هسشتند .اخيشراً

مايع احاطه کننشده نشورونهشا و سشيناپسهشا و نيشز تغذيشه

بسياري از مطالعات ،سلولهشاي گليشا را بشه عنشوان يشک

نورونها نقش دارنشد .در طشول جنشينزايشي ،سشلولهشاي

عنصر سوم در شکلپذيري دخيل ميدانند( .)1در حقيقشم

گليا ،متاجرت نورونها و رشد آکسون و دندريمهشا را

هر سيناپس از سه جزء شامل پايانه پيش سيناپسي ،پايانشه

هدايم ميکنند( .)8،3عالوه بر اين ،گشزار هشاي متعشددي

پس سيناپسي و پايانه آستروسيتي تشکيل يافته اسم و از

در مورد توانايي سلولهاي گليا در پاسخ و ارسال سشيگنال

اين طري آستروسيمهشا روي عملکشرد سشيناپسهشا اثشر

به نورونها و سيناپسها درسيستم عصبي مرکزي و محيطشي

مستقيم و فعال دارند( .)13به دليل توانايي سلولهاي گليشا

وجود دارد(.)1

در آزادسازي فاکتورهشاي تروفيشک (تغذيشهاي) و گليشو

فراوانترين نشو سشلولهشاي گليشا ،آستروسشيمهشا

ترانسميتر ،مطرح شده اسم که سلولهاي گليال ممکشن

ميباشند که بر عملکرد نشورونهشا از طريش ترشش و يشا

اسم به القا شکلپذيري سيناپسي طومني مشدت کمشک

جذب فرستنده عصبي اثر دارند( .)5آنها محيط شيميايي

کنند .شواهد نشان ميدهد کشه  -Dسشرين مشيتوانشد در

بيروني نورونهشا را توسشط برداششتن يشونهشاي اضشافي،

پاسخ به فعاليمهاي عصبي از آستروسيمهشا آزاد ششود.

خصوصاً پتاسيم تنظيم ميکنند( .)1اين سلولها بشا فشراهم

ايششن آزادسششازي بششراي ايجششاد تقويششم طششومني مششدت

کردن انرژي براي نشورونهشا و سوبسشتراهاي مزم بشراي

) (Long Term Potentiation-LTPدر هيکوکمشر مزم

توليد نوروترانسشميترها فعامنشه بشه عملکشرد مغشز کمشک

اسششم .مطالعششات بششيشتششر کششه در بششر هششاي هيکوکمششر

ميکننشد( .)2ايشن سشلولهشا گيرنشدههشاي مختلفشي ماننشد

انجام شده ،نشان ميدهد کشه آستروسشيمهشا فعامنشه در

گيرندههاي يونوتروپيشک و متابوتروپيشک گلوتامشات و

القاي  LTPبا توليد  -Dسشرين درگيشر هسشتند(.)15،18،1

ناقلهايي براي ميانجيهاي عصبي مانند گلوتامات ،گابشا

 -Dسرين ،آگونيسم براي جايگاه اتصشال گاليسشين در

و گاليسين را بيان ميکنند( .)8اين سشلولهشا مشواد فعشال

رسششکتور  NMDAمششيباشششد کششه بششا افششزايش فعششالسششازي

عصبي زيادي مانند  ATPو  -Dسرين ترش ميکنند(.)4

گيرنشدههشاي  ،NMDAالقشاء  LTPرا در محشيط کششم

آستروسششيمهششا در تشششکيل و نگتششداري سششيناپسهششاي

سلولهاي گليا و بر

هاي هيکوکمر ممکن ميسازد(.)15

گلوتاماترژيک دخيل هستند( .)1در منطقه  CA1هيکوکمشر

همچنين ديده شده اسم که سشلولهشاي آستروسشيم در

پسششتانداران ،تقريبشاً تمششام س شيناپسهششاي مجششاور ،توسششط

راهاندازي سيگنالينگ داخل سلولي که منجر به تغييرات

سلولهاي گليا و به ويژه آستروسيمها تفکيک و احاطه

پالستيسشيته در سيسشتم عصشبي مرکششزي مشيششود ،نقششش

شده اند ،بهطوري کشه بشه صشورت ششبکه سيناپسشي سشه

دارند( .)12اما مطالعهاي در زمينه نقشش ايشن سشلولهشا در

جزوي ( )Tripartite Synapseدر نظر گرفته ميشوند(.)10

شکلپذيري سيناپسي کوتاه مدت انجام نشده اسم.

با استفاده از ميکروسشکو الکترونشي مششاهده ششد کشه

با توجه به ششکلپشذير بشودن سشلول هشاي گليشال و

زواود ميکروگلياها بهطور مستقيم با عناصر سيناپسشي ،در

حساسيم آنها به فعاليمهاي عصبي و انتقامت سيناپسي،

ارتباط ميباشد( .)11تحقيقات اخيشر نششان مشيدهنشد کشه

اين فرضيه مطرح ميشود که سلولهاي گليا يشک نقشش

سلولهاي گليال هيکوکمر در تنظيم غلظم ميانجيهاي

محوري در اشکال مختلف ششکلپشذيري داششته باششند.

عصبي در شکاف سيناپسي ،آزادسازي فاکتورهايي مانند

شواهد نشان ميدهند که سلولهاي گليا و نورونها نبايد
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سلولهاي سيستم عصبي مرکزي) ،داراي اعمشال متعشدد

 ATPکه عملکرد پيش سيناپسي را تنظيم مشيکننشد و حتشي

گرفته شوند .بلکه هم نشورونهشا و هشم سشلولهشاي گليشا

تزري ششماره  68بشه طشول مشخصشي بريشده مشيششد تشا

اطالعششات و

هنگامي که در کانول گذاشته مي شود ،نوک آن حدود

شکلپذيري سيناپسي درگير هستند( .)1بشه همشين منظشور

 0/5ميلي متر از سر کانول بيرون بيايد .سشکس سشوزن بشه

در اين مطالعه به بررسي نقش سلولهشاي گليشا بشر پاسشخ

لوله پلي اتشيلن کشه بشه سشرنگ هميلتشون  1ميکروليتشري

سيناپسي پايه و شکلپذيري سيناپسي کوتاه مدت ناحيشه

وصششل بششود ،متصششل مششيگرديششد 0/5 µl .از محلششول

 CA1هيکوکمر پرداختيم .شدت پاسخدهي نورونهشاي

فلوووروسششيترات ( )1 nmolحششل شششده در بششافر فسششفات

ناحيه  CA1هيکوکمر به تحريکات اعمال شده به شاخه

سالين ( )Phosphate Buffered Saline -PBSبه داخشل

جانبي شافر در شرايط کنترل و زماني که سلولهشاي گليشاي

سرنگ کشيده شده( )14و بعد از خشارج کشردن درپشو

اين ناحيه غير فعال گرديد ،بررسي شد.

کانولهايي کشه قشبالً در ناحيشه  CA1هيکوکمشر کاششته

متقششابالً در مسششيرهاي مربششوط بششه پششرداز

شده بود ،به صورت دوطرفه تزري ميگرديد .تزري بشه

مواد و روش ها

صورت آهسته و در مدت زمان  5دقيقشه انجشام مشيششد.

اين مطالعه از نو تجربي مي باشد .در اين تحقي از

جتم اطمينشان از تزريش کامشل دارو ،سشوزن تزريش بشه

 68سر مو هاي صحرايي نر نژاد ويستار ( 650-600گشرم،

مدت  1دقيقه در محل باقي ميماند و بعد خارج ميششد.

حيوان دانشگاه علوم پزششکي

کانولها گذاشته ميششد و حيشوان

تتيه شده از مرکز پرور

سکس مجدداً درپو

شتيد بتشتي) استفاده ششد کشه بشه تعشداد  5عشدد در هشر

به قفس بازگردانده ميشد و اين تزري ها به مدت  1روز

قفس با يک برنامه 16ساعم روشنايي -تاريکي نگتشداري

ادامه مييافم .در گشروه کنتشرل 0/5 µl ،از حشالل (بشافر

شدند .حيوانشات دسترسشي آزاد بشه آب و غشذا داششتند.

فسفات سالين) تزري ميشد .در روز دهشم آزمشونهشاي

تمام آزمايش ها با رعايم اصول اخالقي کار با حيوانات

الکتروفيزيولوژيک انجام مي شد .تعداد گروههاي مورد

آزمايششگاهي مصششوب کميتششه اخشالي پزشششکي دانشششگاه

بررسي در اين مطالعه  3گروه مشيباششد کشه عبارتنشد از

علوم پزشکي شتيد بتشتي انجام گرديد .به منظور تزري

 -1حيوانات دسم نخشورده کشه هشي تيمشاري روي آنهشا

داروي فلوووروسششيترات (متارکننششده سششلولهششاي گليششا،

انجام نشده بود و فقشط بشه منظشور ثبشم پتانسشيل ميشداني

سيگما ،آمريکا) در ناحيه  CA1هيکوکمر يک هفته قبل

جراحي ميشدند -6 .گروهي که به منظور متار سلولهشاي

از شرو آزمايشها ،پس از بيتوشي بشا ترکيشب کتشامين

گلياي هيکوکمر ،فلوووروسيترات را در داخشل هيکوکمشر

( )85 mg/kgو زايالزين ( ،)10 mg/kgحيوان در دسشتگاه

دريافم ميکردند -3 .گروهي که حالل فلوووروسيترات

استريوتاکسي (استولتينگ ،آمريکا) قرار ميگرفم .سکس

يعني بافر فسشفات سشالين در داخشل هيکوکمشر دريافشم

پوسششم سششر برداشششته شششده و نششواحي برگمششا و ممبششدا

ميکردند .تعداد حيوانات در هر گروه  1رأس ميباشد.

مششششخص و سشششکس مطشششاب بشششا اطلشششس پاکسشششينوس

 -1در اين مطالعه از تکنيک ثبشم پتانسشيل ميشداني

واتسون مختصات محل تزري در ناحيه  CA1هيکوکمر

 )in vivo field potential recording( in vivoبشراي

( AP= -3.48, ML= ±2.2, DV=2.5از برگمشا)( )18دو

بررسششششي پاسششششخ سيناپسششششي پايششششه و شششششکلپششششذيري

طرفه عالممگذاري شده و با مته سشورا مشيگرديشد و

سيناپسششششي کوتششششاه مششششدت اسششششتفاده شششششد .مسششششير

کانول راهنما با طول  10 mmو قطر خشارجي ،0.65mm

 Schaffer Collateralتحريک و از stratum radiatum

يشک ميلششيمتشر بششامتر از ناحيشه  CA1بششا اسشتفاده از پششي

ناحيششه  CA1ثبششم گرديششد .پششس از بيتششو

عينک و سيمان دندانکزشکي روي جمجمه ثابم ميشد.

يورتششان داخششل صششفاقي ( ،)1/5 g/kgحيششوان بششه داخششل

15
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به عنوان عناصر سلولي مستقل در سيستم عصبي در نظشر

به منظور تزري دارو به داخل ناحيشه  ،CA1يشک سشوزن

پژوهشی

آزاده الهی ماهانی و همکاران

نقطششه تحريششک در مسششير جششانبي شششافر بششا مختصششات

آزمون بشراي اعمشال تحريشکهشاي زوج پشالس اسشتفاده

( AP= -3.1, ML= 3.1, DV= 3-3.5از برگما) و نقطشه

ميشد .به منظور بررسي ششکل پشذيري سيناپسشي کوتشاه

ثبششم در ناحيششه دنششدريتي ( CA1)stratum radiatumبششا

مششدت از تحريکششات زوج پششالس متشششکل از دو پششالس

مختصشات ( AP= -2.8, ML= 1.8, DV= 2.5-3.5از

مربعشي بشا فواصشل زمشاني )(IPI: Inter Pulse Interval

برگما) عالممگذاري ميشد( .)18پس از سورا کردن،

 40 ،60و  600ميليثانيشه کشه بشا تشواتر  0/1هرتشز اعمشال

الکترودهاي ثبم و تحريک در ناحيه مشورد نظشر کاششته

ميشد ،به مدت  10دقيقه استفاده ميشد .پاسخها بعشد از

مششيشششد .بششا تحريششک مسششير انشششعابات جششانبي شششافر،

تقويم ( )Gain=1000توسط پشره آمکلشي فشاير و آمکلشي

پتانسيلهاي برانگيخته ميداني از ناحيه استراتوم رادياتوم

فاير ( ،WPIآمريکا) و فيلتر شدن (باند عبشور  1هرتشز تشا

 CA1ثبم مشيگرديشد .دسشتور تحريشک پشالس آزمشون

ده کيلوهرتز) با فرکانس 10کيلوهرتز نمونه برداري شده

( ،Test Pulseموج مربعي مونوفازيک با مدت زمان600

و در کامکيوتر ذخيره ميشد .تجزيه و تحليل به صشورت

ميکروثانيه و تواتر  0/1هرتز) بعد از تعريف در نرمافزار،

 off-lineبر روي پاسخهاي ذخيره شده صورت ميگرفشم.

به قسمم ( Data Acquisitionپرتو دانش ،ايران) ارسال

متوسط  2پاسخ بشراي آنشاليز بعشدي مشورد اسشتفاده قشرار

و بعد از گذشتن از ايزومتور ( ،WPIآمريکشا) ،توسشط

ميگرفم و شيب پتانسيل پس سيناپسي تحريکي ميداني

الکترود دو قطبي از جنس فومد زنگ نزن به مسير شافر

( )fEPSPاز متوسط پتانسشيلهشاي ميشداني ثبشم ششده از

کولترال اعمال ميگرديد .براي رسيدن به ثبم مطلشوب

ناحيه  stratum radiatumتعيين ميشد .با کمشک برنامشه

و پايدار از ناحيه  ،CA1گشاهي ضشرورت داششم جشاي

کامکيوتري آناليز دادهها ،ششيب  fEPSPتعيشين مشيششد و

ششود تشا

شششاخص زوج پششالس ) (PPI: Paired Pulse Indexبششه

بتترين نقاط تحريک و ثبم حاصل گردد .پشس از پيشدا

صششورت درصششد شششيب  fEPSPدوم بششه شششيب  fEPSPاول

کردن جاي مناسب و تعيين دقي محل تحريک و ثبشم،

) (%fEPSP2/fEPSP1محاسششبه مششيشششد .بششراي مقايسششه

تحريکات حداقل به مدت  60دقيقه تا زمشاني کشه پاسشخ

ميششانگينهششا از آزمششون  ANOVAو Unpaired t-test

پايدار شود ،اعمال ميشد .منظور از پايشدار بشودن پاسشخ

استفاده شد .در همه محاسبات آماري p<0/05 ،به عنوان

يعني ميزان تغيير شيب  fEPSPکمتر از  10درصد باششد.

سط معنيداري در نظشر گرفتشه ششد .نتشايج بشه صشورت

پس از پايدار شدن پاسخ سيناپسي ،جتم محاسبه شدت

 Mean ± SEMنشان داده شده اسم.

الکترود تحريکي و ثبشات چنشدين بشار عشو

جريان پالس آزمشون ،ابتشدا رابطشه )Input/Output (I/O

براي هر حيوان به دسم ميآمد .به اين ترتيب که مسشير

یافته ها

انشششعابات جششانبي شششافر بششا شششدتهششاي  100تششا 1600

اثر متار سلول هاي گليا بر پاسخ سيناپسي پايشه در ناحيشه

ميکروآمکر ،تحريک و پاسشخ بشر انگيختشه ميشداني ثبشم

استراتوم رادياتوم  CA1هيکوکمر

ميگرديد .به عبارت ديگشر تحريشک از حشداقل ششدتي

تحريک شاخههاي جانبي شافر ،پتانسشيلهشاي پشس

که باعث برانگيختن پاسخ ميگرديد تا زماني کشه پاسشخ

سيناپسششي دسششتهجمعششي ( )fEPSPرا در ناحيششه اسششتراتوم

به حداکثر ميزان خود برسد به مسشير اعمشال مشيگرديشد.

رادياتوم  CA1بر ميانگيخشم .بشا تحريکشات  0/1هرتشز

شدتي کشه حشداکثر دامنشه  fEPSPرا بشر مشيانگيشزد ،بشه

هشششي تقشششويتي ناششششي از فرکشششانس تحريشششک صشششورت

عنوان شدت حداکثر در نظر گرفته ميشد .پس از رسشم

نميگرفم .براي رسم منحني  ،Input/outputشيب پتانسشيل

منحني  I/Oاز شدت تحريکي کشه باعشث توليشد 80-50

پس سيناپسي تحريکي در پنج شدت تحريشک مختلشف
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استريوتاکس منتقل ميشد .بر اساس اطلس پاکسشينوس،

درصد پاسخ حشداکثر مشيششد ،بشه عنشوان ششدت پشالس

اندازهگيري مشيششد .کشمتشرين ششدتي کشه پاسشخ را بشر
ميانگيخم ،شدت آستانه ( )T:Tresholdو ششدتي کشه

)Phosphate Buffered Saline (PBS

سبب توليد حداکثر پاسخ ميششد 5T ،مشيناميشديم .سشه
حداکثر تعريف ميشدند که پاسخ بشه ترتيشب دو ،سشه و
چتار برابر پاسخ آستانه گشردد .مقايسشه ميشانگين ششدت
تحريک  4T ،3T ،2T ،Tو  5Tبراي گروه دريافمکننشده
فلوووروسششيترات و گششروههششاي کنتششرل مربوطششه تفششاوت
معنيداري نششان نشداد (،Two way ANOVA, p>0/05
جدول شماره  .)1پاسشخهشاي برانگيختشه در ششدتهشاي
بامي  5Tاشبا نشان ميدادند .بنشابراين تعريشف ششدت
تحريک به صورت درصدي از پاسخ حداکثر ممکن بود

تصویر شماره  :1پاسخ هاي سيناپسي پايه در ناحيه استراتوم راديشاتوم

و شدت تحريکي که ميتوانسشم  80-50درصشد پاسشخ

 CA1هيکوکمر به دنبال تحريک شاخه هاي جانبي شافر .در منحني

حداکثر را ايجاد کند ،بشه عنشوان پشالس آزمشون بشه کشار

 Input/outputشيب  fEPSPدرحيوانات دريافم کننده بشافر فسشفات

ميرفم .پاسخ سيناپسي پايه در گروهي کشه سشلولهشاي

سالين ( )PBS, n=1و فلوووروسشيترات ( )Flourocitrate, n=1نششان

گلياي ناحيه  CA1آنها با تزريش فلوووروسشيترات متشار

داده شده اسم .دادهها بهصورت  mean±SEMاسم .آزمون آماري
 ANOVAتفاوت معنيداري در پاسشخ سيناپسشي پايشه بشين گشروههشا

شده بود ،نسبم به گروه کنترل (گروه دريافمکننده بافر

نششان نشداد IMT )Integer multiples of the threshold intensity( .بشه

فسششفات سششالين) تفششاوت معنششيداري نداشششم (،p>0/05

معني ضريب صحيحي ازشدت تحريک آستانه اسم Trace .ها نمونشهاي

 ،ANOVA, Two wayتصوير ششماره  .)1مزم بشه ذکشر

p>0/05 ،ANOVA ،6mV ،10ms

ازثبم ميباشد .مقياس اندازهگيري

اسم که پاسخ سيناپسي پايه در گروه دريافم کننده بافر
فسششفات سششالين مشششابه ايششن پاسششخ در حيوانششات دسششم

اثر متار سلولهاي گليا بر شکلپذيري سيناپسيکوتاه مدت
بششه منظششور بررسششي اثششر متششار سششلولهششاي گليششا بششر

نخورده بود.

شکلپذيري کوتاه مدت ،از مشدل تحريشک زوج پشالس
استفاده کرديم،که راه مناسبي براي ارزيابي تحريکپشذيري

جدول شماره  :1پاسخ سيناپسي پايه
)IT (µA

)I2T (µA

)I3T (µA

)I4T (µA

)I5T (µA

PBS

115/34±11/53

180±11/55

663/04±13/13

682/15±15/51

368/21±15/12

Groups

Flourocitrate

123/45±16/51

662/15±18/61

648/26±14/03

386/31±66/85

315/34±68/62

اطالعات نشان دهنده ي شدت تحريک استفاده ششده جتشم بشرانگيختن
پاسخ سيناپسي پايه در ميشه اسشتراتوم راديشاتوم  CA1هيکوکمشر بشه

مششدار هيکششوکمکي اسششم .ميششزان متششار  GABAeregicبششا
واسطه گيرنده  GABAAبر روي جسم سشلولي نشورونهشاي
هرمي ناحيشه  CA1بشا اسشتفاده از الگشوي زوج پشالس بشا
فواصشل بششين پالسششي ( 60 )IPIميلشي ثانيششه و ميششزان متششار

دنبال تحريک شاخه هاي جانبي شافر در گروه دريافشم کننشده بشافر

 GABAeregicبششا واسششطه گيرنششده  GABABبششا اسششتفاده

فسفات سالين ) (PBSبه عنوان گروه کنترل و هم چنشين در گروهشي

از الگششوي زوج پششالس بششا فاصششله بششين پالسششي (600 )IPI

که فلوووروسيترات در ناحيه  CA1دريافم کردند ،مي باشد .تفاوت

ميليثانيشهاي بررسشي گرديشد .بشراي بررسشي پاسشخهشاي

معني داري بين شدت هاي تحريک در دو گروه ديده نششد.p>0/05
 ITشدت تحريک مزم براي برانگيختن پاسشخ آسشتانه،I4T ،I3T ،I2T .

تستيلي از  IPIبين اين دو حد يعني  40ميليثانيه استفاده

 I5Tشدت تحريک مزم براي برانگيختن پاسخ به ميشزان  8 ،3 ،6و 5

شد .در تمام گروه ها ،متوسط  PPIدر فاصشله  60ميلشيثانيشه

برابر آستانه .داده ها به صورت  mean±SEMنشان داده شده اسم.

کمتر از يشک ( )PPD: Paired Pulse Depressionبشود
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ششدت  4T ،3T، 2Tبشه گونشهاي بشين ششدت حشداقل و

Flourocitrate

پژوهشی

آزاده الهی ماهانی و همکاران

يششک ( )PPF: Paired Pulse Facilitationبششود .متششار

زوج پالس در  60 IPIميليثانيه مشيششود کشه بشه عنشوان

سلولهاي گليا تنثيري بر شاخص زوج پشالس در 40 IPI

سادهترين نو شکلپذيري سيناپسي کوتاه مدت در نظر

و  600ميلششيثانيششه نداشششم (،Unpaired t-test, p>0/05

گرفته ميشود .در اين پژوهش به منظور متار سلولهشاي

تصششوير شششماره  .)6امششا در  60 ،IPIميلششيثانيششه افششزايش

گليا از فلوووروسيترات استفاده گرديشد .نششان داده ششده

معنيداري در گروه دريافمکننده فلوووروسيترات (،n=1

اسم فلوووروسيترات با غلظم  1نانومول به طور انتخابي

 48/11±16/11درصششد) نسششبم بششه گششروه کنتششرل (،n=1

سلولهاي گليا را به صورت برگشمپذير متار مشيکنشد.

 26/40±5/84درصششششد) مشششششاهده گرديششششد (، p<0/05

فلوووروسيترات  8ساعم بعد از تزريش بشه حشداکثر اثشر

 ،Unpaired t-testتصوير شماره .)6

خود ميرسد و پس از گذشم  68تا  84ساعم ،اثر ايشن
ماده از بين ميرود .همچنين نشان داده ششده کشه تجشويز
دوز بامتري از فلوووروسيترات ( 6نانومول) باعشث تغييشر

PPI 200

PPI 80

ساختار نوروني خواهد شد( .)14به همين دليل مشا نيشز در

PPI 20
PBS

ايشششن پشششژوهش از غلظشششم  1نشششانومول فلوووروسشششيترات
هر  68ساعم اسشتفاده کشرديم تشا بشهطشور انتخشابي فقشط
سلولهاي گليال تحم تاثير قرار گرفته و متار شوند .بشه
منظور بررسشي سشط فعاليشم نشورونهشاي ناحيشه ،CA1

FC

پاسخ سيناپسي پايه را بررسي نموديم .نتايج ايشن مطالعشه
نشان داد متار سشلولهشاي گليشا ،افشزايش انشدک و غيشر

1 5 0
P B S

1 0 0

5 0

) P a ir e d P u ls e In d e x ( %

F C

*

0
2 0 0

8 0

2 0

)IP I (m s

معنيداري در شيب  fEPSPنسبم به گروه کنترل ايجاد
کرد .ما در مطالعه خود پاسخ سيناپسي پايه را بشا اسشتفاده
از ثبم  fEPSPاز ميه استرياتوم رادياتوم  ،CA1بررسي
کرديم .ثبم امواج مربوط به  fEPSPدر مجموعه نورونهشا
در واقع برداشتي در مورد سيناپسهشاي تحريکشي و برآينشد
دپالريزاسيونهاي موضعي ايجشاد ششده در نشورونهشا را

تصویر شماره  :2شاخص زوج پالس ( )PPIدر فواصل بين دو پالس

آشکار ميکند و نمادي از کارايي سيناپسهاي تحريکي

) 40 ،60 (IPIو  600ميلي ثانيه .متار سلول هاي گليا سبب افزايش

مسيرهاي آوران ميباشد .در اين مطالعه به منظور بررسي

معني داري در شاخص زوج پالس ) (PPIدر  60 IPIميلي ثانيه شد
ولي تنثيري بر شاخص زوج پالس ) (PPIدر  40 IPIو  600ميلي
ثانيه نداشم .داده ها به صورت  Mean±SEMنشان داده شده اند.

اثر متار سلولهاي گليا بر شکلپشذيري سيناپسشي کوتشاه
مدت ناحيه  ،CA1از تحريک زوج پالس اسشتفاده ششده

 Traceها نمونه اي از ثبم مي باشد .مقياس اندازه گيري ،10ms

اسم ،که راه مناسبي براي ارزيابي تحريکپذيري مشدار

.Unpaired t-test ،*p<0/05 ،6 mV

هيکوکمکي اسم .مشخص شده که سيستم GABAergic

براي شکلپذيري سيناپسي کوتاه مدت اهميشم فراوانشي

بحث

دارد(.)11

نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که متشار سشلولهشاي

مطالعاتي که در طي  60سال گذشته در زمينه نقشش

گلياي هيکوکمر اگر چه پاسخ سيناپسشي پايشه در ناحيشه

سششلولهششاي گليششا در سيسششتم عصششبي انجششام شششده اسششم،
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و بششراي فواصششل  40و  600ميلششي ثانيششه ،بششزر تششر از

 CA1هيکوکمر را تغيير نداد ،اما سبب افزايش ششاخص

آستروسيمها ،مشارکمکنندگان فعالي در انتقشال سيناپسشي

روي بر هاي مغشزي بسشيار متفشاوت مشيباششد .بشا ايشن

هسشتند و فعامنششه قششدرت سيناپسشي را تنظششيم مششينماينششد.

وجود بسياري از مطالعشاتي کشه در ششرايط  in vitroهشم

مشخص شده اسم ايشن سشلولهشا بشا رهشايش ترکيبشات

انجام شده اسم ،نتوانستند اثر متار سشلولهشاي گليشا بشر

متعششدد تحششم عنششوان گليوترانسششميتر ايششن نقششش را ايفششا

انتقال سيناپسي را اثبات نمايد کشه ششايد بشه دليشل گشذرا

ميکننشد .تمشام ايشن مطالعشات در ششرايط  in vitroو بشر

بودن و ماندگاري کوتاه اين اثر باشد .نکته متشمتشر ايشن

روي بر هاي مغزي انجام شده اسم( .)60به عنوان مثال

کششه مطالعششات نشششان دادهانششد فعاليششم آستروسششيمهششا در

 Bonanscoو همکاران نشان دادند که رهايش خشود بشه

هنگام تحريک شديد سيناپسها بروز مينمايد تا بتواننشد

خششودي گلوتامششات از آستروسششيمهششاي هيکوکمششر کششه

نقششش خششود را در هومئوسششتاز ايفششا نماينششد( .)60بنششابراين

وابسته به نوسانات خود به خودي کلسشيم داخشل سشلولي

در سشط فعاليشم پايشه سيناپسششي ممکشن اسشم عملکششرد

اسششم ،رهششايش نوروترانسششميتر را تنظششيم مششينمايششد(.)61

آستروسيمهشا برجسشته نباششد .در نتيجشه بشا متشار آنهشا

مطالعششات ديگششر نشششان داده اسششم سششيگنالينگ کلسششيم

تغييششري در فعاليشششم سيناپسششي پايششه ايجششاد نشششده اسششم.

آستروسيتي ،فرکانس  EPSPو  IPSPهشر دو را افشزايش

آستروسيمها اجزاي ديناميک سيگنالينگ مغزي هسشتند

ميدهد ،بهطوريکه در محيط کشم همزمان نورونها و

کششه مششيتواننششد وروديهششاي نششوروني را حششس کششرده،

آستروسيمها فرکانس  EPSPو  IPSPبه ميشزان 60-50

جمششعبنششدي نمششوده و از طريشش سششيگنالينگ کلسششيمي

درصد در اثر القاي سيگنالينگ کلسيم در آستروسيمها

پيچيششده پاسششخ دهنششد .سششيگنالينگ کلسششيم نشششاندهنششده

افزايش يافم( .)66با توجه به ايشن کشه مطالعشه حاضشر در

تحريکپذيري ايشن سشلولهشا مشيباششد( .)63در مطالعشه

شرايط  in vivoانجشام ششده اسشم کشه در سشط ششبکه

حاضر مشخص گرديد که متار اين سشلولهشاي موجشب

عصبي  CA1هيکوکمشر ،مشدارهاي تحريکشي و متشاري

افششزايش شششاخص زوج پششالس در فاصششله بششين پالسششي 60

وجود دارد ،اين احتمال مطرح اسم که بشا متشار متابوليشک

ميليثانيه گرديد .تعديل زوج پالس که سشادهتشرين نشو

سلولهاي گليا هم  EPSPو هم  IPSPتغيير کرده اسم،

شکلپذيري سيناپسي کوتاه مدت مشيباششد ،معمشومً در

امششا چششون در ثبششم پتانسششيل ميششداني عم شالً برآينششد ايششن

فواصل زماني بين دهها ميلي ثانيه تا چنشدين ثانيشه اتفشاي

فرآيندها ثبم ميگشردد ،مشا ششاهد تغييشر معنشيداري در

ميافتد و ميتواند به شکل متار زوج پالس ) (PPDو يشا

پاسخ سيناپسي پايه در سط شبکه نبوديم .عالوه بر ايشن

متار زوج پالس ) (PPFظاهر شود( .)68مشخص گرديده

مطالعات نششان داده اسشم کشه تشنثير القشاي سشيگنالينگ

اسم که نورونهاي واسط  GABAergicبه عنوان پايه و

کلسششيم (کششه در حقيقششم بششه معنششاي القششاي فعاليششم

اساس فيزيولوژيک ساز و کارهاي متشاري پشس و پشيش

آستروسششيمهاسششم) بششر تغييششر فعاليششم نششورونهششا بسششيار

خورد در هيکوکمر عمل ميکنند( .)10به دليشل ايشن کشه

زودگذر اسم (کمتر از يک دقيقه) .اکثر مطالعشاتي کشه

در پديده  ،PPDتضشعيف پاسشخ بشه دومشين تحريشک از

بر روي بر ها انجام شده اسم مانشدگاري اثشر فعاليشم

يک زوج پالس که با فاصله خاصي به دنبال هم ميآيند،

آستروسيمها بشر روي انتقشال سيناپسشي را در حشد دههشا

اندازهگيري ميشود؛ اين پديده بشه عنشوان يشک فرآينشد

نمودهاند( .)60شايد يکي از دميلشي کشه در

هومئوستاتيک در نظر گرفتشه مشيششود کشه سشط عمشل

مطالعه حاضر ،متار سلول هاي گلياي هيکوکمر تشنثيري

سيستم متاري را در مدار هيکوکمر منعکس مشينمايشد(.)65

بر پاسخ سيناپسي پايه نداشم ايشن باششدکه حيوانشات بشه

مشششخص شششده اسششم سششلولهششاي گليششا بششه خصششوص

طور مزمن فلوووروسيترات دريافم نمودند و سکس ثبم

آستروسيمها به طري مختلف شامل داشتن گيرندههشاي

ثانيه گزار
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مشششخص نمششوده اسششم کششه ايششن سششلولهششا بششه خصششوص

انجام گرديد که شرايط با به کشار بشردن اثشر حشاد آن بشر

پژوهشی

آزاده الهی ماهانی و همکاران

دارند( .)62اين اثر تنظيمي آستروگلياها ميتواند مسشتقيماً

 GABAAمنجر به کاهش فرايند متاري در سشط ششبکه

به واسطه رهشايش گليوترانسشميترهاي متشاري باششد کشه

ميشود( .)30با توجه به اين که در مطالعشه حاضشر ،تغييشر

شامل  ATPفعالکننده گيرنده آدنوزيني  ،A1کانابينوويد

معني دار در شاخص زوج پالس در فاصله بين پالسي 60

فعالکننده گيرندههشاي کانابينوويشدي  ،)68( CB1گابشاي

و نه در فاصله بين پالسشي  600افشزايش يافتشه اسشم و بشا

فعالکننده گيرندههاي  GABAAو  )64( GABABباششد.

توجه به اين که کاهش پاسخ به پالس دوم در مقايسه بشا

مشخص شده اسم که تمام ايشن مسشيرها سشبب کشاهش

پالس اول در فاصله بين پالسي  60به عملکرد گيرندههشاي

رهايش گلوتامات ميگردد .بنابراين شايد در اين مطالعه

 GABAAو کششاهش پاسششخ بششه پششالس دوم در مقايسششه بششا

با متار آستروگلياها و حشذف اثشر آنهشا در توليشد گابشا،

پالس اول در فاصله بين پالسي  600به عملکرد گيرنشدههشاي

شاهد کاهش متار بوديم که به صورت افزايش ششاخص

 GABABنسبم داده ميششود( ،)65،10منطقشي اسشم کشه

زوج پالس خود را نشان داده اسم .عالوه بر اين ،تعامشل

شاهد افزايش بيشتر شاخص زوج پالس در فاصشله بشين

پيچيدهاي بين نورونهاي تحريکي ،متشاري و آسشتروگلياها

پالسي  60باشيم.

در ارتباطات سيناپسي شافر به  CA1وجود داردSerrano .

در اين مطاله شاهد تغييري در  PPFدر فواصل بشين

و همکاران نششان دادهانشد کشه در اثشر تحريشک تتانيشک

پالسي  40ميليثانيه نبوديم .سازوکار پيش سيناپسي PPF

مسير شافر کولترال و رهايش گلوتامات ،اينترنورونهاي

در ارتباطات سيناپسي مختلف از جمله هيکوکمشر نششان

گاباورژيک از طري عملکرد گيرندههاي  NMDAفعشال

داده شده اسم .در حقيقم بزر تر بودن پاسخ دوم در

ميشوند .گابا رها شده از اين نورونهشا بشر گيرنشدههشاي

اثر تستيل رهايش پيک عصبي اسم( .)31بنابراين به نظر

 GABABموجود بر روي سلولهاي گليشا عمشل کشرده و

ميرسد افزايش غلظم کلسيم در پايانشه پشيش سيناپسشي

منجر به رهايش گليوترانسميتر  ATPميشود که پشس از

در اثر تحريک دوم نسبم به اين افزايش در اثر تحريک

اتصال بشه گيرنشده A1

اول توسط فعاليم يا عدم فعاليشم آستروسشيمهشا متشنثر

شکسته شدن به آدنوزين از طري

آدنوزين در پايانههاي ششافر سشبب متشار پشيشسيناپسشي
رهايش نوروترانسميتر مشيگشردد( .)61بنشابراين مشيتشوان

نميگردد.
در مطالعششه انجششام شششده توسششط  Wangو همکششاران

انتظار داشم که با حشذف عملکشرد آسشتروگلياها ششاهد

( )6001مشاهده گرديد متار سلولهاي گليا توسشط تزريش

افزايش شاخص زوج پالس باشيم .عالوه بر اين سشلولهشاي

داخل بطن مغزي فلوووروسيترات توانسم امشواج مغشزي

گليا با دارا بودن  ،GAT3همچون نورون ها نقش متمي

( )EEGثبم شده در قشر پروفرونتال و هيکوکمشر را تغييشر

در تنظيم غلظم خارج سلولي گابا دارند و با متار آنهشا

دهد( .)36اما مزم به ذکر اسم نه تنتا نو تزريش داخشل

بخشششي از تششوان متششاري حششاکم بششر ارتباطششات سيناپسششي

بطن مغزي فلوووروسشيترات در مطالعشه آنهشا بشا مطالعشه

کاهش مييابد .اگرچه مزم به ذکر اسم کشه ايشن عمشل

حاضر (تزري داخشل هيکشوکمکي) متفشاوت اسشم ،بلکشه

سلولهاي گليا در سط فعاليم پايه فيزيولوژيک ،کمتر

دوزهاي به کشار رفتشه توسشط  Wangو همکشاران بسشيار

از زماني اسم که فعاليم سيناپتيک تحريک شده باششد.

بامتر از دوز استفاده شده در اين مطالعه مي باشد .نتشايج

 Shigetomiو همکشششاران نششششان دادهانشششد کشششه کشششارايي

اين مطالعه پيشنتاد ميکند پاسخ سيناپسي پايشه در ناحيشه

سيناپسهاي متاري در هيکوکمر بشهطشور دقيش توسشط

 CA1هيکوکمر توسط متار سلولهاي گليشا ايشن ناحيشه

بيان  GAT3آستروسيتي تنظيم ميگردد .بشه طشوري کشه

متنثر نميشود و عالوه بر اين ،تغييرات مشاهده ششده در

کاهش بيان  ،GAT3سبب افزايش غلظم خارج سشلولي

شکلپشذيري سيناپسشي کوتشاه مشدت (افشزايش ششاخص
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گابا و نيز ناقلين آن با سيستم متاري گاباورژيشک تعامشل

گابا ميشود که از طري کاهش حساسيم گيرنشدههشاي

سپاسگزاري
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اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي مصوب ستاد توسشعه

 هيکوکمر در حيوانشاتي کشهCA1 زوج پالس) در ناحيه
 وابسته به نشو،سلول هاي گلياي اين ناحيه متار شده بود

علوم و فناوري هاي شناختي ميباششد کشه بشدين وسشيله

و مکانيسمهاي درگير در اين نو شکلپذيري سيناپسشي

.نويسندگان از مسئولين آن تشکر و سکاسگزاري مينماينشد

.ميباشد

همچنين تقشدير و تششکر فشراوان از اسشتاد بزرگشوار سشرکار

از محدوديمهاي اين مطالعه ميتوان به نزديک بودن

خانم دکتشر معتمشدي کشه امکشان انجشام تحقيش در مرکشز

محل تزري به محل تحريک و ثبم الکتروفيزيولوژيک

تحقيقات علشوم اعصشاب دانششگاه علشوم پزششکي ششتيد

اشاره نمود که نيازمند دقم زياد در جراحي هم در مرحله

.بتشتي را فراهم نمودند
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