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Abstract
Background: Epilepsy is one of the most common neurological diseases in the world. Intracellular
recording from neurons with epileptiform activity has well shown the burst firing pattern. Previous
studies have shown that melatonin anti-epileptic effects, although effective on the neuronal properties
and alteration of the firing pattern, has not been determined yet. Therefore, in the present study, we
investigated the effect of melatonin on the electrophysiological parameters in an epileptic model
induced by pentylenetetrazole (PTZ).
Methods and materials: An experimental study was performed on the soma membrane of F1 neurons
of sub-esophageal ganglia of Helix aspersa (Iranian garden snail). The firing pattern and action
potential were recorded using a single electrode intracellular recording under controlled conditions.
The epileptiform activity was induced using pentylenetetrazole and treatment was done using
melatonin (100µM). Data analysis was carried out using Prism (version 8, GraphPad Software,
Inc.) running one-way ANOVA followed by Tukey’s test.
Results: Melatonin significantly prevented the depolarizing effect of pentylenetetrazole on resting
membrane potential at concentration of 100µM (P<0.001). In addition, it caused a significant
(P<0.001) reduction in firing frequency and an increase in the afterhyperpolarization potential.
Furthermore, it resulted in changes in the electrical firing activity of neurons from bursting in the
present of PTZ to a tonic firing in the control condition.
Conclusions: It seems that, by altering the electrophysiological parameters, melatonin caused a
reduction of epileptiform activity and changed the bursting pattern due to PTZ to a tonic pattern.
Thus, it can be concluded that melatonin can be effective in the treatment of epilepsy by reducing
neuronal excitability.
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بررسی تاثیر مالتونین بر پارامترهای الکتروفیزیولوژیک در مدل صرعی شده با
پنتیلن تترازول
ریحانه عبداللهی ،نرگس حسینمردی ،مهیار جان احمدی*
گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت1398/10/29 :

پذیرش1399/6/4 :

چكيده:
سابقه و هدف :رصع یکی از رایج ترین بیامری های نورولوژیک جهان است .ثبت داخل سلولی از نورون های با فعالیت رصع گونه بروز الگوی شلیک
انفجاری ( )burst firingرا بخوبی نشان داده است .مطالعات نشان می دهد که مالتونین خواص ضدرصعی اعامل می کند ،اما تاثیر آن بر ویژگی های
نورونی و تغییر الگوی شلیک پتانسیل عمل مشخص نشده است .از این رو مطالعه حارض به تائین اثر مالتونین بر پارامرتهای الکرتوفیزولوژیک در یک مدل
رصعی شده با پنتیلن ترتازول ()PTZمی پردازد.
روش مطالعه :در این تحقیق تجربی آزمایش ها روی جسم سلولی نورون های  F1واقع در گانگلیون جانبی چپ حلزون انجام شد ( .)14الگوی شلیک
و پتانسیل های عمل با استفاده از روش ثبت داخل سلولی تک الکرتودی ثبت و خصوصیات آن ها در رشایط کنرتل ،رصعی شده با داروی پنتیلن ترتازول
و درمان با مالتونین با غلظت  100میکرو موالر بررسی شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار پریزم و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافتهها :مالتونین در غلظت  100میکروموالر بطور معنی داری ( )P>0/001باعث جلوگیری از اثر دپوالریزه کننده پنتیلن ترتازول بر پتانسیل اسرتاحت
غشا ،کاهش فرکانس شلیک پتانسیل عمل و افزایش دامنه پتانسیل متعاقب هیپرپالریزاسیون گردید .مالتونین همچنین موجب تغییر الگوی فعالیت
الکرتیکی نورون از  burstingدر حضور  PTZبه تونیک شد.
نتیجه گیری :به نظر می رسد که مالتونین با تغییر پارامرتهای الکرتوفیزیولوژیک موجب کاهش فعالیت رصع گونه و تغییر الگوی  burstingناشی از
 PTZبه الگوی تونیک شد .و به نظر می رسد مالتونین بتواند در درمان رصع از طریق کاهش تحریک پذیری نورونی موثر باشد.
واژگانكلیدی :رصع ،ثبت داخل سلولی ،مالتونین ،پنتیلن ترتازول
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مقدمه:
ﺻرع یﮏ بیﻤاری اپیزودیﮏ نورولوژیﮏ اﺳت ﮐﻪ ویﮋگی بارز آن ایﺠاد ﺗشﻨﺞ ﻫای
ﻣکرر اﺳت ) .(1در ﺳرﺗاﺳر ﺟهان بﻪ ﻃور ﺗﻘریﺒی  50ﻣیلیون نﻔر ﻣﺒتﻼ بﻪ ﺻرع
ﻫﺴتﻨد .ﺣدود  80درﺻد ایﻦ افراد در ﮐشورﻫای در ﺣال ﺗوﺳﻌﻪ زندگی ﻣی ﮐﻨﻨد.
ﻫﻔتاد درﺻد ﻣﺒتﻼیان اگر بﻪ ﺻورت ﻣﻨاﺳﺐ درﻣان شوند ﻣی ﺗوانﻨد زندگی ﻃﺒیﻌی
داشتﻪ باشﻨد ،ﻫرﭼﻨد ﻣتاﺳﻔانﻪ برای اﮐﺜریت آنها ایﻦ اﺗﻔاق نﻤی افتد و بیﺶ از
 30درﺻد بیﻤاران بﻪ داروﻫای رایﺞ ﻣﻘاوم ﻣی شوند ) .(2لذا یافتﻦ راه ﺣﻞ ﻫای
درﻣانی ﺟدید ﻣی ﺗواند در ایﻦ ﺧﺼوص راﻫگشا باشد .ﺛﺒت داﺧﻞ ﺳلولی از نورون
ﻫای با فﻌالیت ﺻرع گونﻪ ،بروز الگوی شلیﮏ انﻔﺠاری ) (Burﬆ ﬁringرا بﻪ
ﺧوبی نشان داده اﺳت .ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺗاﺛیر ایﻦ گونﻪ فﻌالیت الکتریکی بر عﻤلکرد ﻣﻐز و
بﻪ ویﮋه در ایﺠاد ﻫﻤزﻣانی و ارﺗﺒاط شﺒکﻪ ﻫای نورونی ،در انتﻘال ﮐدﻫای نورونی
و در ایﺠاد الگوﻫای ﺣرﮐتی ﺻرعی نیز نشان داده شده اﺳت ) . (5-3از ایﻦ رو،
بررﺳی ﺗاﺛیر داروﻫایی ﮐﻪ بتوانﻨد ﻣوﺟﺐ ﮐاﻫﺶ شلیﮏ فﻌالیت  burﬆگونﻪ در
شرایﻂ ﺻرعی گردند شاید بتواند در درﻣان ﺻرع ﻣﻔید باشد.
ﻣﻼﺗونیﻦ ﻫورﻣون اﺻلی اﺳت ﮐﻪ ﺗوﺳﻂ ﻏده پیﻨﻪ آل ﺗرشﺢ ﻣی شود .ایﻦ ﻫورﻣون

اﺛرات ﺗﻨﻈیﻤی ﻣهﻤی بر دﺳتگاه عﺼﺒی اعﻤال ﻣی ﮐﻨد .از ﺟﻤلﻪ اﺛرات آن ﺗﺴهیﻞ
عﻤلکرد ﻣهاری نوروﺗرنﺴﻤیتر گابا در ایﻦ ﺳیﺴتﻢ ﻣی باشد ) .(6ﻣﻼﺗونیﻦ از ﻃریﻖ
فﻌال ﮐردن گیرنده ﺧود باعﺚ رﻫایﺶ ذﺧایر ﮐلﺴیﻤی بﻪ داﺧﻞ ﺳیتوپﻼﺳﻢ ﻣی
شود ) ،(7از ﻃرفی با ﻣهار ﻣﺴتﻘیﻢ ﮐانال ﻫای ﮐلﺴیﻤی وابﺴتﻪ بﻪ ولتاژ ،باعﺚ
ﮐاﻫﺶ رﻫایﺶ نوروﺗرنﺴﻤیترﻫای ﺗﺤریکی ﻣی شود ) .(8در ﺣالی ﮐﻪ در ﻣﻄالﻌﻪ
دیگری ﮐﻪ بر روی ﺳلول ﻫای ﻫﺒﻨوﻻی ﺟانﺒی ﻣوش ﺻﺤرایی انﺠام شده گزارش
شده اﺳت ﮐﻪ ﻣﻼﺗونیﻦ بﻪ ﺗﻨهایی ﺗاﺛیری بر ﺗﺤریﮏ پذیری ذاﺗی نورون ﻫا
نداشت ،اﻣا بﻪ شدت باعﺚ افزایﺶ پتانﺴیﻞ ﻫای ﺗﺤریکی پﺲ ﺳیﻨاپﺴی گلوﺗاﻣاﺗی
ﻣی شد ) .(9ﻣﻼﺗونیﻦ ،ﻫﻤﭽﻨیﻦ بر ﮐانداﮐتانﺲ پتاﺳیﻤی اﺛر دوگانﻪ ای دارد .ایﻦ
اﺛر بﺴتﻪ بﻪ نوع گیرنده و نوع ﮐانال ﻣی ﺗواند افزایشی یا ﮐاﻫشی باشد ),10 ,7
 .(11پﺲ شاید با ﺗوﺟﻪ بﻪ ﺗاﺛیر آن بر ﮐانال ﻫای یونی ﮐلﺴیﻤی و یا پتاﺳیﻤی بتواند
با ﻣهار یا ﮐاﻫﺶ شلیﮏ  burﬆingدر نورون ﻣانﻊ از بروز فﻌالیت ﺻرع گونﻪ شود.
دربﺴیاری از بیﻤاران ﺻرعی ،ﺻرع با ﺳیکﻞ شﺒانﻪ روزی ﺗﻐییر ﻣی یابد و نوﺳان
شﺒانﻪ روزی ﻏلﻈت ﻣﻼﺗونیﻦ را در بروز ایﻦ پدیده ﻣوﺛر ﻣی دانﻨد .در بررﺳی
انﺠام شده ﺗوﺳﻂ  Fauteckو ﻫﻤکاران در ﺳال  1995نشان داده شده اﺳت

بررﺳی ﺗاﺛیر ﻣﻼﺗونیﻦ بر پاراﻣترﻫای الکتروفیزیولوژیﮏ در ﻣدل ﺻرعی شده با پﻨتیلﻦ ﺗترازول 3 /

ﮐﻪ ﻣﻼﺗونیﻦ ﻣوﺟﺐ ﮐاﻫﺶ فﻌالیت ﺻرع گونﻪ ناشی از ﮐاﻫﺶ ﻣﻨیزیﻢ ﻣی گردد
) .(12اﻣا ﺗاﺛیر آن بر الگوی شلیﮏ پتانﺴیﻞ عﻤﻞ بﻪ ﺧوبی روشﻦ نشده اﺳت.
در رت ﻫایی ﮐﻪ ﻏده پیﻨﻪ آل آنها برداشتﻪ شده بود ،ﺗشدید عﻼیﻢ ﺻرعی از ﺟﻤلﻪ
افزایﺶ ﺗﻌداد ﺗشﻨﺞ ﻫای ﺧودانگیﺨتﻪ و ﮐاﻫﺶ دوره بدون ﺗشﻨﺞ ﻣشاﻫده شد.
ایﻦ یافتﻪ نشان ﻣی دﻫد ﮐﻪ ﻣﻼﺗونیﻦ در دوزﻫای اندوژنیﮏ ﻫﻢ اﺛرات ﺿدﺻرعی
اعﻤال ﻣی ﮐﻨد .درﻣان ایﻦ ﻣوش ﻫا با ﻣﻼﺗونیﻦ باعﺚ ﮐاﻫﺶ در برﺧی از ایﻦ
اﺛرات شد ) .(13با ﺗوﺟﻪ بﻪ ﺗاﺛیرات ﻣشاﻫده شده از ﻣﻼﺗونیﻦ در ﮐاﻫﺶ فﻌالیت
ﺻرعی ،درﻣﻄالﻌﻪ ﺣاﺿر بﻪ ایﻦ ﺳوال ﮐﻪ آیا ﻣﻼﺗونیﻦ ﻣی ﺗواند بر ویﮋگی ﻫا
و پاراﻣترﻫای الکتروفیزیولوژیﮏ نورون ﻫای ﺻرعی شده ﺣلزون باﻏی بﻪ ویﮋه
ﮐاﻫﺶ  burﬆ ﬁringالﻘاء شده ﺗوﺳﻂ پﻨتیلﻦ ﺗترازول اﺛر نﻤاید؟ پرداﺧتﻪ شد.

یافته ها:
شکﻞ  :1ﺗاﺛیر  ، PTZﻣﻼﺗونیﻦ )  100ﻣیکروﻣوﻻر( بﻪ دنﺒال  PTZبر الگلوی
شلیﮏ پتانﺴیﻞ عﻤﻞ ﺧودبﺨودی.در شرایﻂ ﮐﻨترل نورونهای  F1دارای فﻌالیت
الکتریکی ﺗونیﮏ بودند ) (Aدر ﺣالیکﻪ پﺲ از ﮐاربرد  PTZفﻌالیت الکتریکی
انﻔﺠاری بﺼورت دﺳتﺠاﺗی از پتانﺴیﻞ عﻤﻞ ﺛﺒت شد ) .(Bافزودن ﻣﻼﺗونیﻦ بﻪ
ریﻨگر ﺣاوی  PTZﻣانﻊ از بروز فﻌالیت  Burﬆingناشی از پﻨتیلﻦ ﺗترازول شد
).(C

ﻫﻤﭽﻨیﻦ PTZ ،باعﺚ دپوﻻریزه شدن پتانﺴیﻞ اﺳتراﺣت ﻏشا ( ± 5/37
 -40/31ﻣیلی ولت در شرایﻂ ﮐﻨترل و -39/84±2/83ﻣیلی ولت در ﺣﻀور PTZ
شد ) نﻤودار .(1
ﺗاﺛیر  PTZبﻪ ﺗﻨهایی و ﻣﻼﺗونیﻦ بﻪ اﺿافﻪ  PTZبر پتانﺴیﻞ اﺳتراﺣت ﻏشاء
نورونهای  * .F1و  +بﻪ ﺗرﺗیﺐ بیانگر اﺧتﻼف آﻣاری با گروه ﮐﻨترل و گروه PTZ
اﺳت .ﮐاربرد  PTZﻣوﺟﺐ شیﻔت پتانﺴیﻞ اﺳتراﺣت ﻏشا بﻪ ﺳﻤت پتانﺴیلهای
دپﻼریزه شد ،در ﺣالیکﻪ ﻣﻼﺗونیﻦ ﺗوانﺴت ﻣانﻊ از بروز دپﻼریزاﺳیون ﻏشا ناشی
از  PTZگردد.

نﻤودار  .1ﻣیزان پتانﺴیﻞ اﺳتراﺣت ﻏشائ نورون ﻫا بر ﺣﺴﺐ گروه ﻫا
ﮐارشﻨاﺳیارشد و دﮐتری ﺗﺨﺼﺼی
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مواد و روشها:
ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ بﻪ روش ﺗﺠربی و در شرایﻂ  in vitroبر روی نورون ﻫای ﺣلزون
باﻏی انﺠام شد .ﺣلزون ﻫای بالﻎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ شﻤال ایران بﻄور ﺗﺼادفی ﺟﻤﻊ آوری
شد .ﺣیوانات در شرایﻂ زیﺴتی ﻣﻨاﺳﺐ از لﺤاظ نور ،دﺳترﺳی بﻪ ﻏذا و آب و
درﺟﻪ ﺣرارت ﻣﻨاﺳﺐ ) 25-22درﺟﻪ ﺳیلﺴیوس( نگهداری ﻣی شدند ،و از برگ
ﮐاﻫو ،ﮐلﻢ و ﺧیار بﻪ ﻣﻨﻈور ﺗﻐذیﻪ آنها اﺳتﻔاده ﻣیشد .روش انﺠام ﮐار در ﻣﻄالﻌﻪ
ﺣاﺿر ﺗوﺳﻂ ﮐﻤیتﻪ اﺧﻼق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
براﺳاس ﮐدﻫای اﺧﻼﻗی ﺗاﺋید شد ).(1397,154.IR.SBMU.MSP.REC
ﺗکﻨیﮏ ﻣورد اﺳتﻔاده ﺛﺒت داﺧﻞ ﺳلولی بود .برای ﺛﺒت داﺧﻞ ﺳلولی اﺳتﻔاده
از الکترود شیشﻪ ای الزاﻣی اﺳت .بﻪ ایﻦ ﻣﻨﻈور از ﻣیکروالکترودﻫای شیشﻪ ای
بروﺳیلیکاﺗی دارای فیﻼﻣان داﺧلی )Clark Electromedical Inﬆrument
 (,UKبا ﻗﻄر ﺧارﺟی  1/5ﻣیلی ﻣتر و ﻗﻄر داﺧلی  0/84ﻣیلی ﻣتر اﺳتﻔاده شد.
ایﻦ لولﻪ ﻫای ﻣوﺋیﻨﻪ با دﺳتگاه پولر عﻤودی ) (JP ,Narishige-PC10ﮐشیده
شدند .ﺳﭙﺲ با ﻣﺤلول  3ﻣوﻻر ﮐلرور پتاﺳیﻢ پر شدند .در ایﻦ زﻣان ﻣﻘاوﻣت
نوك الکترود  9-5ﻣگا اﻫﻢ بود .در داﺧﻞ ﻫر ﻣیکروالکترود شیشﻪ ای ،ﺳیﻢ نﻘره
ای بﻪ ﻗﻄر  0/2ﻣیلی ﻣتر ) (World Precision Inﬆrument, UKﻗرار داده
ﻣی شود .ایﻦ ﺳیﻢ نﻘره پوششی از  Ag/AgClداشت .ﺳﭙﺲ الکترود ازﻃریﻖ
نگهدارنده) (Microelectrode holderازﺟﻨﺲ  Perspexﻣﺴتﻘیﻤ ًا بﻪ پری
آﻣﭙلی فایر ) (Head ﬆageو ﻣﺠﻤوعﻪ فوق بﻪ آﻣﭙلی فایر 2B Axoclamp
 ((Axon Inﬆruments, Inc, USAﻣتﺼﻞ ﻣی شود .الکترود دیگری بﻪ عﻨوان
الکترود ﻣرﺟﻊ پﻞ آگاری) (Agar bridgeﺣاوی ﮐلرید پتاﺳیﻢ  3ﻣوﻻر و آگار ﺣﻞ
شده در ریﻨگر اﺳتاندارد در ﺧارج ﺳلول و در نزدیکی گانگلیون ﻗرار ﻣی گرفت .بﻪ
ﮐﻤﮏ آﻣﭙلی فایر و با اﺳتﻔاده از نرم افزار  Chartﺛﺒت فﻌالیت ﺧودبﺨودی ﺻورت
ﻣی گیرد و با اﺳتﻔاده از یﮏ ﻣﺒدل ﻗیاﺳی ) (Analogبﻪ رﻗﻤی) (Digitalیا
) (A/Dو نیز ﻣﺒدل رﻗﻤی بﻪ ﻗیاﺳی ) (D/Aﺛﺒت و در ﮐاﻣﭙیوﺗری از نوع پﻨتیوم
 IVذﺧیره ﻣی گردید.
ﺟﻤﻌیت نﻤونﻪ نورون  F1واﻗﻊ در گانگلیون ﺟانﺒی ﭼﭗ ﺣلزون باﻏی بود .بﻪ ایﻦ
ﻣﻨﻈور پﺲ از ﺧارج ﮐردن ﺣلزون از ﺻدف ،روی ﺗﺨتﻪ ﺗشریﺢ ﺗﺜﺒیت شدند .با
ایﺠاد شکافی ﻃولی در ناﺣیﻪ بیﻦ دو شاﺧﮏ ،گانگلیون ﺗﺤت ﻣری ﮐﻪ ﺣاوی
نورون  F1بود ﺧارج شد و در ﻣﺤﻔﻈﻪ نگهدارنده ﻗرار گرفت .بﺴتر ﻣﺤﻔﻈﻪ با
ﺳیلیگارد پوشیده شده و با ﻣﺤلول ریﻨگر نرﻣال پر شد .ﻣﺤتویات ایﻦ ﻣﺤلول )بر
ﺣﺴﺐ ﻣیلی ﻣوﻻر( شاﻣﻞ،(80)NaCl ،(10)CaCl2 ،(4)KCl ،(5)MgSO4 :
 (10)Glucose ،(5)HEPESبود و  pHآن با  Trisma baseدر ﺣدود  7/4ﺗا
 7/6ﺗﻨﻈیﻢ شد .بافت ﻫای اﺿافی اﻃراف گانگیون بدون اﺳتﻔاده از آنزیﻢ و ﺻرفا
با اﺳتﻔاده از پﻨﺲ برداشتﻪ شد و ﺳﭙﺲ گانگلیون با اﺳتﻔاده از ﺳوزن ﻫای ﻇریﻒ
ﺣشره شﻨاﺳی در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺜﺒیت گردید ،بافت ﻫای پیوندی بﻪ وﺳیلﻪ پﻨﺲ ﻫای
ﻇریﻒ برداشتﻪ شدند ﺗا نورون ﻫا ﻣﺴتﻘیﻤا ﺟهت ورود الکترود در دﺳترس باشﻨد.
در ﻫر آزﻣایﺶ فﻌالیت ﺧودبﻪ ﺧودی ﺳلول در ریﻨگر نرﻣال ،با اﺳتﻔاده از پروﺗکﻞ
ﮐﻼﻣﭗ ﺟریان ﺛﺒت ﻣی شد .آزﻣایﺶ ﻫا بر ﺳﻪ گروه ﮐﻪ شاﻣﻞ گروه ﮐﻨترل ،گروه
دریافت ﮐﻨﻨده  PTZبﻪ ﺗﻨهایی و گروه دریافت ﮐﻨﻨده  PTZبﻪ اﺿافﻪ ﻣﻼﺗونیﻦ
بود ،انﺠام شد )) (14در ﻫر گروه از ﺣداﻗﻞ ﺗﻌداد  5نورون ﺛﺒت بﻪ عﻤﻞ آﻣد و
ویﮋگیهای  30پتانﺴیﻞ عﻤﻞ اندازه گیری شد( .در گروه ﮐﻨترل ،پﺲ از وارد ﮐردن

الکترود ،فﻌالیت الکتریکی پایﻪ بﻪ ﻣدت 5ﺗا 6دﻗیﻘﻪ ﺛﺒت شد .در گروه ﻫای دیگر،
پﺲ از ﺛﺒت پایﻪ داروی ﻣورد نﻈر بﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ پرفیوز شد .در گروه  PTZبﻪ اﺿافﻪ
ﻣﻼﺗونیﻦ ) ، (PTZ+MLTپﺲ از پرفیوز ریﻨگر نرﻣال ﺣاوی  PTZبا ﻏلﻈت
 25ﻣیلی ﻣوﻻر ) (14و ﻣشاﻫده فﻌالیت ﺻرعی در نورون ،ﻣﺤلول ریﻨگر ﻣﺤتوی
 PTZبﻪ ﻫﻤراه ﻣﻼﺗونیﻦ  100ﻣیکروﻣوﻻر ) (15بکار رفت .ﺗﻐییر در ویﮋگی
ﻫای پتانﺴیﻞ عﻤﻞ در ﻫر یﮏ از شرایﻂ ﺛﺒت ﻣذﮐور ﻣورد بررﺳی ﻗرار گرفت.
ویﮋگی ﻫای ﮐﻤی پتانﺴیﻞ عﻤﻞ ﻫای ﺛﺒت شده ﺗوﺳﻂ نرم افزار 8 LabChart
) (ADInﬆrument, Pty Ltd Sydney, Auﬆraliaاندازه گیری و ذﺧیره شد.
ویﮋگی ﻫای فﻌالیت  burﬆingبا اﺳتﻔاده از نرم افزار ﻣورد Matlab R2012a
 ((MathWrks, USAﺗﺠزیﻪ و ﺗﺤلیﻞ ﻗرار گرفت .ایﻦ ﻣﻘادیر ﮐﻤی بﻪ ﺻورت
ﻣیانگیﻦ  ±انﺤراف ﻣﻌیار بیان شده و ﻣﻘایﺴﻪ گروه ﻫا با روش ANOVA
یﮏ ﻃرفﻪ و آزﻣون ﺗﻌﻘیﺒی ﺗوﮐی ﺗوﺳﻂ نرمافزار  Prismانﺠام گرفت و اﺧتﻼف
ﻫا با  ≥0P/05ﻣﻌﻨی دار در نﻈر گرفتﻪ شدند .پاراﻣترﻫای الکتروفیزیولوژیﮏ
اندازه گیری شده در ایﻦ ﻣﻄالﻌﻪ عﺒارت بودند از :اﺧتﻼف پتانﺴیﻞ دو ﻃرف ﻏشا
ﺳلول ) ،(RMPفرﮐانﺲ فﻌالیت الکتریکی ﺧودبﻪ ﺧودی) (ISI/1و پیﮏ ولتاژی
پتانﺴیﻞ ﻣتﻌاﻗﺐ ﻫیﭙرپﻼریزاﺳیون ) .(AHP Amplitudeدر ﺻورﺗی ﮐﻪ در
شرایﻂ ﮐﻨترل ﻗدر ﻣﻄلﻖ پتانﺴیﻞ اﺳتراﺣت ﻏشا از  -35ﻣیلی ولت ﮐﻤتر بود ،داده
ﻫای ﺛﺒت شده ﺣذف ﻣی گردید.
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عﻼوه بر ایﻦ ،ﮐاربرد ﻣاده ﺻرع زای  PTZﻣوﺟﺐ افزایﺶ فرﮐانﺲ شلیﮏ پتانﺴیﻞ
عﻤﻞ و از ایﻦ ﻃریﻖ افزایﺶ ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی گردید1/14± 0/03 ) .
ﻫرﺗز در شرایﻂ ﮐﻨترل و 2/26±0/11ﻫرﺗز در ﺣﻀور  ، PTZنﻤودار .(2

نﻤودار .2ﻣیزان  H2بر ﺣﺴﺐ گروه ﻫا

نﻤودار .3ﻣیزان پتانﺴیﻞ بر ﺣﺴﺐ گروه ﻫا
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بحث و نتیجه گیری:
نتایﺞ بررﺳی ﺣاﺿر نشان داد ﮐﻪ ﻣﻼﺗونیﻦ در ﻏلﻈت پاییﻦ اﺛرات ﮐاﻫﻨده ای بر
فﻌالیت و ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی اعﻤال ﻣی ﮐﻨد .ﻣﻼﺗونیﻦ زﻣانی ﮐﻪ در ﺣﻀور
 PTZبکار برده شد ،نﺴﺒت بﻪ  PTZبﻪ ﺗﻨهایی بﻪ ﺻورت ﻣﻌﻨی دار باعﺚ ﻣﻨﻔی
ﺗر شدن ﻏشا شد .ﻫﻤﭽﻨیﻦ ،ﻣﻼﺗونیﻦ باعﺚ افزایﺶ داﻣﻨﻪ پتانﺴیﻞ ﻣتﻌاﻗﺐ
ﻫیﭙرپﻼریزاﺳیون شد .پتانﺴیﻞ ﻣتﻌاﻗﺐ ﻫیﭙرپﻼریزاﺳیون نﻘﺶ ﻣهﻤی در ﺗﻨﻈیﻢ
فرﮐانﺲ وﻗوع پتانﺴیﻞ عﻤﻞ و ﺗﺤریﮏ پذیری ﺳلولی دارد ) .(17افزایﺶ ﻣیزان
ﻫدایت پذیری ﻏشا بﻪ پتاﺳیﻢ و ﻣﻨﻔی ﺗر شدن پتانﺴیﻞ ﻏشا در ﺧﻼل فاز AHP
از وﻗوع پتانﺴیﻞ ﻫای عﻤﻞ ﺟلوگیری و ﻣانﻊ ﺗﺤریﮏ پذیری بیﺶ از ﺣد ﺳلول
ﻣی شود ) .(18لذا ﮐاﻫﺶ داﻣﻨﻪ AHPدر شرایﻂ ﺻرعی شانﺲ شلیﮏ پتانﺴیﻞ
ﻫای عﻤﻞ ﻣکرر و وﻗوع فﻌالیتهای ﺻرع گونﻪ را افزایﺶ ﻣی دﻫد ) .(19از ﻃرف
دیگر ،از آنﺠایی ﮐﻪ پتانﺴیﻞ ﻣتﻌاﻗﺐ ﻣﻨﻔی ،ﺗﺤت ﺗاﺛیر ﺟریان ﻫای پتاﺳیﻤی اﺳت،
شاید ﻣﻼﺗونیﻦ با افزایﺶ ﮐﻨداﮐتانﺲ ﻫای پتاﺳیﻤی ﻣوﺟﺐ افزایﺶ داﻣﻨﻪ AHP
و از ایﻦ ﻃریﻖ ﮐاﻫﺶ فرﮐانﺲ فﻌالیت الکتریکی نورون ﻫا در ﺣﻀور PTZ
گردیده اﺳت .در ﻣﻄالﻌﻪ ای ﮐﻪ روی نورون ﻫای نﺨاعی ﺻورت گرفت ،ﮐاﻫﺶ
ﺗﺤریﮏ پذیری نورون ﺗﺤت ﺗاﺛیر ﻣﻼﺗونیﻦ ﻣشاﻫده شد ) .(20ﻣﻤکﻦ اﺳت ایﻦ
اﺛر از ﮐﻨﺶ ﻣﺴتﻘیﻢ ﻣﻼﺗونیﻦ با ﮐانال ﻫای پتاﺳیﻤی باشد .بﻪ ﻃور ﻣﺜال ،در ﻣﺤیﻂ
ﮐشت ﺗاﺛیر ﻣﻼﺗونیﻦ بر افزایﺶ ﮐلی ﺟریان ﻫای پتاﺳیﻤی با ﻫیﭙرپﻼریزاﺳیون
ﻏشا ﻫﻤراه بوده اﺳت ) .(10اﺳاﺳا" بﺨﺶ اعﻈﻢ ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی وابﺴتﻪ
بﻪ عﻤلکرد ﮐانال ﻫای یونی اﺳت .ﮐانال ﻫای یونی ،از ﺟﻤلﻪ گروﻫی ﮐﻪ وابﺴتﻪ بﻪ
ولتاژ ﻫﺴتﻨد ،در ﺳیﺴتﻢ اعﺼاب ﻣرﮐزی ﻣهره داران و بی ﻣهرگان ﺗوزیﻊ وﺳیﻌی
دارند و ﻣﺴﺌول ﺗولید و ﺗﻌدیﻞ ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی ﻫﺴتﻨد و از ﻃریﻖ ﺗﻨﻈیﻢ
شکﻞ ،الگوی شلیﮏ و ﻃول ﻣدت پتانﺴیﻞ عﻤﻞ نﻘﺶ بﺴیار ﮐلیدی در پاﺗوژنز
بﺴیاری از بیﻤاری ﻫا از ﺟﻤلﻪ ﺻرع ایﻔا ﻣی ﮐﻨﻨد ) .(21لذا ﺗﻐییرات اعﻤال شده
در ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی ﺗوﺳﻂ ﻣﻼﺗونیﻦ ﻣی ﺗواند ناشی از ﺗاﺛیر آن بر عﻤلکرد
ﮐانال ﻫای یونی باشد .در بررﺳی انﺠام شده ﺗوﺳﻂ  Olivera-Abreuو ﻫﻤکاران
در ﺳال  2019نشان داده شد ﮐﻪ ﻣﻼﺗونیﻦ از ﻃریﻖ افزایﺶ رﺋوباز یﻌﻨی ﺣداﻗﻞ
شدت ﺟریان ﻣورد نیاز برای ﺗولید پتانﺴیﻞ عﻤﻞ ﮐﻪ وابﺴتﻪ بﻪ فﻌالیت ﮐانال ﻫای
ﺳدیﻤی وابﺴتﻪ بﻪ ولتاژ اﺳت ،ﻣوﺟﺐ ﮐاﻫﺶ ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی ﻣی شود
) .(20ﻫﻤﭽﻨیﻦ ،ﻣﻼﺗونیﻦ با فﻌال ﮐردن ﺟریان پتاﺳیﻤی رو بﻪ ﺧارج نیز ﻣیتواند
ﻣوﺟﺐ ﮐاﻫﺶ ﺗﺤریﮏ پذیری گردد ) .(11اﺛر ﻣهاری ﻣﻼﺗونیﻦ با دپﻼریزاﺳیون
ﻏشا افزایﺶ ﻣی یابد ،بﻨابرایﻦ اﺣتﻤاﻻ دپﻼریزاﺳیون الﻘاء شده ﺗوﺳﻂ  PTZﺗاﺛیر
ﻣهاری ﻣﻼﺗونیﻦ را افزایﺶ ﻣی دﻫد ).(11
از ﻃرفی ،ﻣﻼﺗونیﻦ بﻪ دلیﻞ ﻣاﻫیت ﭼربی دوﺳتی ﮐﻪ از نﻈر ﺳاﺧتﻤانی دارد ﻣی
ﺗواند از ﻏشا ﺳلول و انداﻣﮏ ﻫای درون ﺳلولی عﺒور نﻤاید و ﻣﺴتﻘیﻤا" بر گیرنده
ﻫا و اﻫداف درون ﺳلولی ،از ﺟﻤلﻪ بر ذﺧایر درون ﺳلولی ،اﺛر نﻤاید ) .(22بﻪ ﻫﻤیﻦ
دلیﻞ بﻪ نﻈر ﻣی رﺳد ﮐﻪ ﺗﻐییر الگوی شلیﮏ پتانﺴیﻞ عﻤﻞ از ﺗونیﮏ بﻪ burﬆ
 ﬁringو افزایﺶ فرﮐانﺲ پتانﺴیﻞ عﻤﻞ در ﺣﻀور ﻣﻼﺗونیﻦ  500ﻣیکرو ﻣوﻻر
ناشی از ﺗﻐییر ﮐانداﮐتانﺲ ﮐلﺴیﻤی باشد .اگرﭼﻪ ﺗاﺛیر شﻨاﺧتﻪ شده ﺗر ﻣﻼﺗونیﻦ
در ﺗﻨﻈیﻢ ﻏلﻈت ﮐلﺴیﻢ داﺧﻞ نورونی عﻤدﺗا ﮐاﻫشی اﺳت ) ،(24 ,23اﻣا گیرنده
 MLT1ﻣﻼﺗونیﻦ با فﻌال ﮐردن پروﺗﺌیﻦ ﮐیﻨاز  Cو افزایﺶ ﻏلﻈت  IP3ﻣیتواند
ﻏلﻈت ﮐلﺴیﻢ داﺧﻞ ﺳلولی را باﻻ بﺒرد .بﻪ عﻼوه اﺛرات ﻣﻼﺗونیﻦ وابﺴتﻪ بﻪ دوز و
ﺗرﮐیﺐ گیرنده ﻫا و ﮐانال ﻫای ﻣوﺟود در ﻏشا ﺳلول اﺳت ) 9و  .(19بروز فﻌالیت
ﺻرعی بﻪ ﻣیزان زیادی بﻪ فﻌالیت و عﻤلکرد ﮐانال ﻫای یونی ﮐلﺴیﻤی وابﺴتﻪ
اﺳت ).(25 ,5
ﻫرﭼﻨد ﺣﻀور ﻣﻼﺗونیﻦ و گیرنده ﻫای آن در ﻫﻤﻪ ﺳویﻪ ﻫای ﺟانوری بﻪ ﺟز اﺳﻔﻨﺞ
ﻫا گزارش شده اﺳت ) ،(26اﻣا ﻣشﺨﺺ نیﺴت ﮐﻪ آیا فﻌال شدن ایﻦ گیرنده ﻫا
ﻣکانیﺴﻢ ﻫای ﺳلولی ﻣشابهی را در بی ﻣهرگان و ﻣهره داران فﻌال ﻣی ﮐﻨد .در
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افزایﺶ ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی ﻣتﻌاﻗﺐ ﮐاربرد  PTZو ﮐاﻫﺶ آن پﺲ از در
ﻣﻌرض ﻗردادن نورون ﻫا بﻪ ﻣﻼﺗونیﻦ در ﺣﻀور  .PTZپﺲ از افزودن  PTZبﻪ
ﻣایﻊ ﺧارج ﺳلولی فرﮐانﺲ فﻌالیت ﺧودبﺨودی و در نتیﺠﻪ ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی
افزایﺶ یافت ،لکﻦ ﻣﻼﺗونیﻦ ﺗوانﺴت ﻣانﻊ از اعﻤال اﺛر افزایشی  PTZبر فرﮐانﺲ
پتانﺴیﻞ عﻤﻞ شود * .و  +بﻪ ﺗرﺗیﺐ بیانگر اﺧتﻼف آﻣاری با گروه ﮐﻨترل و گروه
 PTZاﺳت.
ﻫﻤﭽﻨیﻦ ،نتایﺞ بررﺳی ﺣاﺿر نشان داد ﮐﻪ  PTZﻣوﺟﺐ ﮐاﻫﺶ ﻣﻌﻨی دار داﻣﻨﻪ
پتانﺴیﻞ ﻣتﻌاﻗﺐ ﮐﻪ یکی از پاراﻣترﻫای ﺗاﺛیرگذار در ﺗﺤریﮏ پذیری نورونی اﺳت
ﻣی گردد ) -9/72 ± 0/18ﻣیلی ولت در گروه ﮐﻨترل و  -1/38 ± 0/12ﻣیلی
ولت در گروه  ،PTZنﻤودار (P<0/01).(3
در ﺣالی ﮐﻪ افزودن ﻣﻼﺗونیﻦ بﻪ ﻣﺤلول ریﻨگر ﺣاوی  PTZﻣانﻊ از بروز فﻌالیت
 burﬆingنورون ﻫا شد )شکﻞ  .(C1ﺗﻐییرات الکتروفیزیولوژیﮏ ایﺠاد شده در
ویﮋگیهای پتانﺴیﻞ عﻤﻞ ﻣتﻌاﻗﺐ افزودن  PTZبﻪ ﻣایﻊ ﺧارج ﺳلولی بﻪ ﻃور ﻣﻌﻨی
داری ﮐاﻫﺶ یافت ،بﻪ ﻃوری ﮐﻪ پﻨتیلﻦ ﺗترازول در ﺣﻀور ﻣﻼﺗونیﻦ با ﻏلﻈت
 100ﻣیکروﻣوﻻر نتوانﺴت ﻣوﺟﺐ دپوﻻریزاﺳیون پتانﺴیﻞ اﺳتراﺣت ﻏشا شود
و ﮐاربرد ﻣﻼﺗونیﻦ در ﺣﻀور  PTZﻣوﺟﺐ شیﻔت ﻣﻌﻨی دار آن بﻪ ﺳﻤت ﻣﻘادیر
ﺛﺒت شده در نورون ﻫای ﮐﻨترل شد )  -41/87±4/29ﻣیلی ولتP<0/001 ،
نﻤودار  .)1ﻫﻤﭽﻨیﻦ ،ﮐاربرد ﻣﻼﺗونیﻦ بﻪ ﻫﻤراه  PTZﻫﻤراه با ﮐاﻫﺶ ﻣﻌﻨی دار
فرﮐانﺲ شلیﮏ پتانﺴیﻞ عﻤﻞ ) 0/46 ± 0/25ﻫرﺗز P<0/001 ،نﻤودار  (2و
افزایﺶ داﻣﻨﻪ پتانﺴیﻞ ﻣتﻌاﻗﺐ ﻫیﭙرپﻼریزاﺳیون )-10/34 ± 0/14 ± 0/34
ﻣیلی ولت P<0/001 ،نﻤودار  (3بود .با ﺗوﺟﻪ بﻪ آنﭽﻪ بیان شد بﻪ نﻈر ﻣی رﺳد ﮐﻪ
ﻣﻼﺗونیﻦ ) (µM100ﻣوﺟﺐ ﮐاﻫﺶ ﺗﺤریﮏ پذیری و الگوی فﻌالیت burﬆing
ﮐﻪ از ویﮋگیهای الﻘاء فﻌالیت ﺻرع گونﻪ ﺗوﺳﻂ  PTZاﺳت؛ ﻣی شود و شاید بتواند
در درﻣان ﺻرع ﻣوﺛر باشد.

ﮐاﻫﺶ داﻣﻨﻪ پتانﺴیﻞ ﻣتﻌاﻗﺐ ﻫیﭙرپﻼریزاﺳیون ناشی از افزودن  PTZو افزایﺶ
آن پﺲ از بکارگیری ﻣﻼﺗونیﻦ در ﺣﻀور  * . PTZو  +بﻪ ﺗرﺗیﺐ بیانگر اﺧتﻼف
آﻣاری با گروه ﮐﻨترل و گروه  PTZاﺳت.

5 / بررﺳی ﺗاﺛیر ﻣﻼﺗونیﻦ بر پاراﻣترﻫای الکتروفیزیولوژیﮏ در ﻣدل ﺻرعی شده با پﻨتیلﻦ ﺗترازول

ﺗوﺳﻂ ﻣدلهای ﺻرعی بی ﻣهره گان در بررﺳی ﺣاﺿر بﻪ ﺗاﺛیر ﻣﻼﺗونیﻦ بر رفتار
 نتایﺞ ﺣاﮐی از.الکتروفیزیولوژیﮏ در ﺳلولهای با فﻌالیت ﺻرع گونﻪ پرداﺧتﻪ شد
 و ﺻرع گونﻪ ﻣی ﺗواند بﻪburﬆing آن اﺳت ﮐﻪ اﺛر ﻣهاری ﻣﻼﺗونیﻦ بر فﻌالیت
.عﻨوان یﮏ اﺳتراﺗﮋی درﻣانی اﺣتﻤالی در ﺻرع ﻣﻄرح شود
:تقدیر و تشکر
م در215  برگرفتﻪ از پایان ناﻣﻪ ﺧانﻢ ریﺤانﻪ عﺒدالهی با شﻤاره ﺛﺒت،ﻣﻘالﻪ ﺣاﺿر
.دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اﺳت
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