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چکیده
اهداف هستة لوکوسسرولئوس حاوی دستههای بزرگی ا نورونهای نورآدرنرژیا است که ارتبا گسیتردهای بیا
دیگر نواحی سیستم عصبی مرکزی ا جمله هیپوتاالموس دارد .این هسته در تنظیم فراینیدهای شیناتتی شیامل
توجه ،یادگیری ،حافظه و وابستگی به اوپیاتها نقش ایفا میکند .هر چند اثر تحریکی اورکسین  Aبیر نیورونهیای
هستة لوکوسسرولئوس نشان داده شده است ،اثر آن بر انتقاالت مهاری سیناپسی نورونهای این هسته ناشیناتته
است .بنابراین ،در این مطالعه اثر اورکسین  Aبر جریانهای مهاری گابائرژیا نورونهای هستة لوکیوسسیرولئوس
بررسی شده است.
مواد و روشها ا ناحیة ساقة مغز در محل حاوی نورونهای هستة لوکوسسرولئوس ،برشهای عرضی با ضخامت
 900میکرون تهیه شد .جریانهای مهاری پسسیناپسی تودبهتودی در حضور آنتاگونیست گیرندههیای AMPA
( )CNQXو  )AP5( NMDAدر مایع تارج سلولی ،همچنین مهارگر کانالهای سدیمی ( )QX314در میایع داتیل
سلولی بهروش  whole-cell patch clampثبت شد .تأثیر اورکسین بر این جریانها با افیزودن اورکسیین بیا تلظیت
 100 nMبه مایع تارج سلولی بررسی شد.
یافتهها در ایین مطالعیه ،نشیان داده شید کیه اورکسیین  Aسیب کیاهش فرکیانس وقیوع جرییانهیای مهیاری
پسسیناپسی تودبهتودی در نورونهای هستة لوکوسسرولئوس میشود ،ولی بر دامنة ایین جرییانهیا بییتیأثیر
است .این اثر با کاربرد  ،SB-334867آنتاگونیست اتتصاصی گیرندة نوع یا اورکسین مهار میشود.
نتیجهگیری این مورد نخستین مطالعهای است که نشان میدهد اورکسین  Aسب کاهش فرکیانس جرییانهیای
مهاری پسسیناپسی تودبهتودی در هستة لوکوسسرولئوس میشود و ایین اثیر را ا طرییی گیرنیدة نیوع ییا و
بهصورت پیشسیناپسی انجام می دهد .ایین مطلی  ،شیاهد ار شیمندی بیرای نقیش سییگنالی اورکسیین  Aرا در
نورونهای هستة لوکوسسرولئوس فراهم میکند.

کلیدواژهها:
اورکسیین  ،Aثبیت
،patch clamلوکیوسسیرولئوس،
نورونهای گابائرژیا.

whole-cell
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سمنانیان و همکاران

اورکسین در تنظییم رفتارهیایی ماننید تیذاتوردن ،نوشییدن،
هموستا انرژی ،فعالیت عمومی بدن ،دمای بدن ،برانگیختگی،
وابستگی به اوپیاتها و تنظیم سیکل تیواب و بییداری نقیش
دارد [ .]22 ،25اورکسین به دو نوع اورکسین ( Aبا  99اسیید
آمینه) و اورکسین ( Bبا  22اسید آمینه) تقسیم میشود [،29
 .]28تاکنون برای نوروپپتییدهای اورکسیین ،دو نیوع گیرنیده
بییهنییام گیرنییدة نییوع  5اورکسییین ( )OX1Rو گیرنییدة نییوع 2
اورکسین ( )OX2Rشناسایی شده است [ .]21این دو گیرنیده
ا نوع گیرندههای متصل به پروتئین  Gاست OX1R .ا طریی
 Gqو  OX2Rبهواسطة  Gi/Goو نیز  Gqعمیل مییکنید [،21
 .]21اورکسین  Aمیل اتصالی بیشتری نسبت به اورکسیین B
در  OX1Rدارد [.]21
نورونهای سیا ندة اورکسیین در نیواحی محیدودی در
هیپوتاالموس قرار دارد .این نواحی شامل هیپوتاالموس جیانبی
( ،)LHناحیة پیریفورنیکیال ( )PFAو هیپوتیاالموس پشیتی-
میییانی ( )DMHاسییت [ .]22 ،21اسییتطالههییای نییورونهییای
سا ندة اورکسین بهطور وسیعی مغز را عص دهی مییکنید ا
جمله ،نواحی پیا بویایی ،قشر مغیز ،تیاالموس ،هیپوتیاالموس،
هستة اکیومبنس VTA ،و  .]22[ LCدر تو ییع اسیتطالههیای
نورونهای سا ندة اورکسین ،در بسیاری ا گونههیا هسیتة LC
متراکمترین فیبرهای اورکسینرژی را دریافیت مییکنید [.]25
گیرنییدههییای اورکسییین در بسیییاری ا نییواحی مغییزی م ییل
تاالموس ،هیپوتاالموس ،هسیتههیای رافیه ،هسیتة اکیومبنس،
 VTAو لوکوسسرولئوس وجود دارد [.]22
عزیزی و همکارانش نشان دادند که نوروپپتید اورکسین
ا طریی گیرندههای نوع  5اورکسیین در هسیتة  LCبیه بیرو
ع یم رفتاری نشیانگان محرومییت ا میرفین کمیا مییکنید
[ .]23تعامل بین گاما آمینوبوتیریا اسید و سیستم اورکسین
بهطور گستردهای در هستههای مختلگ مغز مطالعه شده است.
گزارش شده است که اورکسین شیلیا نیورونهیای بینیابینی
گابائرژی را در هستة رافه [ ]90و جسم سیاه افزایش میدهید
[ .]95ا طرفییی ،تزریییی موسیییمول در ناحی یة پریفورنیکییال و
هستة اکومبنس بیان  c-Fosرا در نورونهای اورکسینرژی یاد
میکنید [ .]99 ،92سیسیتم گابائرژییا بیه شیدت رفتارهیای
تغذیییهای و داروهییای شییبهبنزودیییا پین را متییأثر میییسییا د و
موسیمول که انتقاالت سیسیتم عصیبی گابائرژییا را تسیهیل
میکند ،موج پراشتهایی میشود [ .]91-98مطالعیات نشیان
داده است که اورکسین در مدوال بیهصیورت موضیعی رهیایش
میانجی گابا را افزایش میدهد [ .]92 ،91با وجود این ،دربیارة
سا وکار دقیی اثر اورکسین بر سیستم گابائرژیا و جریانهای

حافظه و وابستگی به اوپیاتها نقش ایفیا مییکنید [.]8 ،9 ،2
عملکرد نورونهای هستة  LCهمانند سایر هسیتههیای مغیزی
تحت تأثیر سیستیمهای تحریکی و مهاری اسیت .تعامیل بیین
سیستیمهای تحریا و مهار نقش مهمیی در فیزیولیوژی مغیز
ایفا میکند .تعادل و تعامل بین فرایند تحریا و مهار بهحیدی
اهمیت دارد که کوچاتیرین اتیت ل در ایین میورد بیه بیرو
شرایط پاتولوژیکی در سیسیتم عصیبی مرکیزی میی انجامید و
اتت الت مغزی نظیر بیماری صرع را در پی دارد [.]55-1
شییواهد یییادی وجییود دارد کییه نشییان میییدهیید گابییا
مهمترین و فراوانترین میانجی عصبی مهاری در مغیز اسیت و
در تنظیم فعالیت سلولهای عصیبی هسیتة  LCنقیش مهمیی
دارد .با تکنیا اتورادیوگرافی و لیگاند-گیرنده ،وجود دو نوع A
و  Bگیرندههای این مییانجی هیم در جسیم سیلولی و هیم در
پایانههای عصبی گزارش شده اسیت [ .]59 ،52بیهطیور کلیی،
گابا دارای سه نوع گیرنده است ،شامل گیرندههای گابا  ،Aگابیا
 Bو گابا  .Cگیرندة گابا  Bا نوع متابوتروپیکی و گیرنیدههیای
گابا  Aو  Cبه شکل کانال یونی دریچیهدار وابسیته بیه لیگانید
عمل مییکنید [ .]58اتصیال گابیا بیه گیرنیدة نیوع  Aموجی
با شدن این کانال یونی کلری میشود که بیا توجیه بیه شیی
تلظت یون کلر در تارج یا داتل نورون ،تحریاپذیری نورون
دچار تغییر میشود.
در دهیة گذشییته ،طیییگ گسییتردهای ا سیییناپسهییای
گابائرژیا شناتته شده است .این تنوع به چنیدین شیات ا
جمله عامل پیشسیناپسی ،پسسیناپسی ،شکاف سیناپسی ییا
اطراف آن وابسته اسیت [ .]51مطالعیات نوروشییمیایی نشیان
میدهد که تقریباً نیمی ا پایانههای سیناپسی در هسیتة LC
قادر به جذب گابای نشاندار است [ .]51آنزیم گلوتامیا اسید
دکربوکسی دارای نقش در ساتتن گابا ،در هستة  LCحضور
دارد [ .]52 ،51استطالههای تحریکی و مهاری یادی با هستة
 LCارتبا دارد .هستة پرهپو یتوس هایپوگلوسی ()Prh
یکی ا منابع اصلی در تیأمین سیسیتم مهیاری گابائرژییا بیه
هستة  LCشمرده میشود .تحریا این هسته موج میشیود
که شلیا سلولهیای عصیبی  LCمهیار شیود .در ایین حالیت
استفاده ا بیکوکولین ،آنتاگونیست گابا سب با گشت شیلیا
نورونهای  LCمییشیود [ .]53همچنیین ،حیین ثبیت تیارج
سلولی بهصورت  in vivoنشان داده شده است کیه آیونتوفیور
گابا سب مهار شلیا نورونهای  LCمیشود [.]20
ا طرفییی دیگییر ،شییواهد نشییان میییدهیید نوروپپتییید
اورکسین میانجی عصبی تحریکی اسیت و در تنظییم فعالییت
سلولهای عصبی  LCنقیش مهمیی ایفیا مییکنید .نوروپپتیید
51
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اثر مهاری اورکسین  Aبر انتقاالت سیناپسی گابائرژیک...

مهاری پسسیناپسی تودبهتیودی ( )sIPSCsو نشیان دهنیدة
رهایش کوانتایی میانجی گابا در بین نیورونهیای هسیتة ،LC
کاری انجام نشده اسیت .در ایین مطالعیه ،بیرای نخسیتینبیار
جریانهای مهاری پسسیناپسی و اثر اورکسین بر آن بررسیی
شده است.

 .9.2تهیة الکترود و محلول داخل سلولی
پیپیتهیای شیشیهای ا جینس بوروسییلیکات ( O.D:
 )1.5mm, I.D: 0.86mm, Harvard Apparatusبیا اسیتفاده ا
کِشندة میکروالکترود قابلبرنامهریزی (Sutter instrument, P-
 )97طی  8-9مرحله کشیده و تهیه شد .در اثر کشیش ،نیو
آن بهتدریج تنگ شد و مقاومت آن به حدود  9-1 MΩرسیید.
الکترود ثبت با محلول داتیل سیلولیپر شید .ترکیی محلیول
داتل پیپت برای ثبت جریانهای مهاری پسسیناپسی شیامل
)،MgCl2 2 ،CaCl2 1 ،HEPES 10 ،CsCl2 140 :(Mm
 NaGTP 2 ،EGTA 10 ،ATPMg 2و  QX-314بود .در تهییة
این محلولها  pHمحلول داتل سلولی با استفاده ا  CsOHبه
 1/9رسید .سپس ،اسموالریتة محلول با افیزودن تیدریجی آب
مقطر به محدودة  220-230 mOsmرسانده شد.

یافته ها
 .5.2حیوانات
در این پژوهش ،ا  20سرموش صحرایی نیژاد ویسیتار،
در محدودة سنی  9-2هفته اسیتفاده شید .میوشهیای میورد
استفاده ا مؤسسة انستیتوپاستور ایران تهیه شد .میوشهیا در
شرایط  52ساعت روشنایی و در دمای  21درجة سیانتیگیراد
نگهداری شدند .همة آ مایشها مطابی با دسیتورالعمل کمیتیة
ات ق دانشکدة علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

 .1.2ثبت Whole cell patch clamp

 .2.2تهیة برش مغزی
موشها نخست ،با اتر بیهوش شیدند .پیس ا بیهوشیی،
ب فاصله سر حیوان با قیچی جداشد .در این لحظه بیا سیرعت،
سر حیوان داتل محلول برشگیری سرد ( )0-8°Cو کربوژنیه
( O2 %31و  )CO2 %1به میدت ییا دقیقیه توطیهور گردیید.
محلول برشگیری ا ترکیبات یر فراهم شد )Sucrose :(mM
L-Ascorbic ،NaHCO3 26 ،NaH2PO4 1.23 ،KCl 2.6 ،213
 pH=1.8( MgCl2 2 ،CaCl2 0.1 ،D-Glucose 2 ،Acid 0.4و
 .)230-950 mOsm/Lسپس ،بادقت و سرعت ،پوسیت سیر و
استخوان جمجمه ا محل مناس بیرش داده و قطعیة مغیزی
حاوی هستة  LCجدا شد.
با ویبروتوم ( Vibratome 1000 plusساتت آمریکا) دو
یا سه برش مغزی افقی  900میکرونی حاوی نورونهای هستة
 LCدر محلول برشگیری سرد و کربوژنیه ا سیاقة مغیز تهییه
شد .سپس ،بیرشهیای مغیزی بیه محفظیة گییبس منتقیل و
بهمدت  81-90دقیقه در  aCSFاستاندارد کربوژنیه و هیمدمیا
باحمام آب گرم  91-92°Cانکوبه شد .محلول تارج سلولی ییا
 aCSFاسیییتاندارد حیییاوی )،KCl 3 ،NaCl 125 :(mM
D- ،L-Ascorbic Acid 0.4 ،NaHCO3 25 ،NaH2PO4 1.25
 MgCl2 1.3 ،CaCl2 2 ،Glucose 10بییود [ pH=1.8( ]93و
اسییموالریتة آن  .)230-950 mOsmسییپس ،محفظیة گیییبس
حاوی برشها ا حمام آب گرم تارج و تا حین ثبت در دمیای
اتییاق نگهییداری شیید .بییهمنظییور ثبییت ا نییورونهییای هسییتة
لوکوسسرولئوس ،برش مغزی به محفظیة ثبیت منتقیل و بیه
کما پمپ پریستالتیا با محلیول تیارج سیلولی کربوژنیه بیا
سرعت  2-5میلیلیتر در دقیقه پرفیو شد

بهمنظور اندا هگیری جریانهای مهاری پیسسیناپسیی
نورونهای هستة  ،LCا تکنیکپچکلمپ اسیتفاده شید .در مید
ولتییاژ کلمییپ ،ثبییت جریییانهییای پییسسیناپسییی مهییاری
تودبهتیودی ( )sIPSCا نیورونهیای هسیتة  ،LCدر حضیور
) CNQX (10 μMو ) AP5 (50 μMبیییهترتیییی
آنتاگونیستهای گیرندههیای  AMPAو  NMDAدر پتانسییل
نگهدارندة  -70 mVانجام گرفت .در این مد  sIPSCثبیت شید
که حاصل رهایش کوانتایی میانجی عصبی گابا  Aا پایانههیای
پیشسیناپسی در شرایط پایه است .جریانهای تشا بیا کمیا
آمپلیفیایر  Multiclamp 700Bثبیت شید .ایین جرییانهیا بیا
آمپلیفیایر بیا  2 kHzفیلتیر ( )Low pass filterو بیا 50 kHz
نمونهبرداری و در رایانه ذتیره شد .تمام ثبتها در دمای اتیاق
( )~21ºCانجام گرفت .پس ا شیکلگییری وضیعیت Whole
cellو قبل ا اعمال پروتکلهای ثبت 1 ،دقیقه به سلول فرصت
داده شد تا با دیالیز کامل مایع داتل پیپیت بیهشیرایط پاییدار
با گردد .سپس ،پروتکلها اعمیال و ثبیتهیا انجیام شید .تنهیا
پارامتری که ب فاصله پس ا تشکیل  Whole cellار یابی شد،
ثبت فعالیت تودبهتودی سلول و ثبت نوسانات جریان سیلول
بییود .اییین پارامترهییا فقییط بییرای تأیییید الکتروفیزیولییوژیکی
سلولهای  LCاستفاده شد.
 .0.2آنالیز دادهها
برای آنالیز این دادهها ،ا نرمافزارهای  Mini analysisو
 P-clampاسییتفاده شیید .در آنییالیز دادههییا ا آ مییون آمییاری
واریانس ییاطرفیه ( )One Way ANOVAو آ میون paired
two-tailed Student’s t-testاسیتفاده شید P<0/01 .می
معنادار بودن اتت ف بین گروههیای آ میایش در نظیر گرفتیه
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شد .مقادیر بهدستآمده بهصورت میانگین  ±تطای استاندارد
گزارش شده است.
دادههای این بخش حاصیل رهیایش کوانتیایی مییانجی
عصبی گابا  Aا پایانیههیای پییشسیناپسیی در شیرایط پاییة
نورون  LCاست .تمامی ثبتها در حضور ) CNQX (10 μMو
)AP5 (50 μMآنتاگونیست گیرندههای  AMPAو  NMDAدر
پتانسییل نگهدارنییدة  -70 mVانجییام شیید .در اییین بخییش دو
پارامتر ار یابی شده است :یکی دامنة  sIPSCکه عمدتاً بییانگر
میزان عبور یونهای کلر ا گیرنیدههیای گابیا Aی موجیود در
نورون پسسیناپسی است و دوم فرکانس وقوع  sIPSCهاست
که حاصل رهایش کوانتایی میانجی عصبی گابیا ا پایانیههیای
پیشسیناپسی نیورونهیای  LCاسیت .هیر چیه مییزان وقیوع
رهایش افزایش یابد ،اندا ة فرکانس بیشتر میشود.

نتایج
ناشییی ا اثییر اورکسییین  Aبییر گیرنییدههییای نییوع  5اورکسییین
( )OX1Rبوده است ،اثر اورکسین  Aدر حضیور SB-334867
) ،(3 µMمهارکنندة اتتصاصی گیرندههیای نیوع  5اورکسیین
نسبت به ثبت پایه بررسی شد .نتایج نشان میدهد کیه دامنیة
 sIPSCدر نورونهای هستة  ،LCدر حالت پایه 29/30±2/12
پیکوآمپر ،پس ا اعمال  28/31±2/12 SB-334867پیکیوآمپر
و پیییس ا اعمیییال اورکسیییین  Aدر حضیییور SB-334867
 20/52±2/28پیکوآمپر شد .ا نظر آماری تفاوت معناداری در
میزان دامنة  sIPSCنورونهیای ایین میوشهیا مشیاهده نشید
(شکل  .)9همچنین ،در این گروه ،اثر اورکسیین  Aدر حضیور
 SB-334867بر فرکانس وقوع  sIPSCنیورونهیای هسیتة LC
نسبت به ثبت پاییه بررسیی شید .نتیایج نشیان مییدهید کیه
فرکییانس  sIPSCدر نییورونهییای هسییتة  ،LCدر حالییت پایییه
 5/03±0/25هرتییییییز ،پییییییس ا اعمییییییال SB-334867
0/33±0/25هرتز و پس ا اعمال اورکسین  Aدر حضیور SB-
5/02±0/90 334867هرتز شد .ا نظر آماری تفاوت معناداری
در میزان فرکانس sIPSCنورونهای این موشها مشاهده نشید
(شکل .)9

 .5.9اثرر اورکسررین  Aبررر دامنرره و فرکرران
نورونهای  LCموشهای صحرایی
اثییر اورکسییین  ]80[ (100 nM) Aبییر دامنییة sIPSC
نورونهای هستة  LCنسبت به ثبت پاییه بررسیی شید .نتیایج
بهدستآمده نشان میدهد کیه دامنیة  sIPSCدر نیورونهیای
هستة  ،LCقبل ا اعمال اورکسین 21/15±9/21 Aپیکیوآمپر
بییود کییه پییس ا اعمییال اورکسییین  Aنسییبت بییه ثبییت پایییة
 21/81±2/95پیکوآمپر شد که ا نظر آماری تفاوت معناداری
در میزان دامنة  sIPSCنورونهای این موشها مشیاهده نشید
(شکل.)5
همچنین ،در این گیروه ،اثیر اورکسیین  Aبیر فرکیانس
وقوع  sIPSCنورونهای هستة  LCنسبت به ثبت پایه بررسیی
شد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد کیه فرکیانس  sIPSCدر
نورونهای موشهای هسیتة  ،LCقبیل ا اعمیال اورکسیین A
 5/12±0/98هرتز بود که پس ا اعمال اورکسین  Aنسبت بیه
ثبت پایه  0/15±0/51هرتز کاهش یافیت کیه ا نظیر آمیاری
تفاوت معناداری در میزان فرکانس وقیوع  sIPSCنیورونهیای
این موشها مشاهده شد (شکل  .)5در گروهیی ا نیورونهیای
 LCبرای اینکه نشان دهیم  sIPSCناشی ا گیرندههای گابا A
را ثبیییت گرفتیییهاییییم ،ا بیکوکیییولین ( ،)20µMمهارکننیییدة
گیرنییدههییای گابییا  Aاسییتفاده کییردیم .اعمییال بیکوکییولین
آنتاگونیست گیرندة گابا  Aسب حیذف ایین جرییان مییشید
(شکل .)2
 sIPSCدر

اورکسیین  Aبیر دامنیه و فرکیانس sIPSC

شکل  .5اثر
نورون های هستة لوکوس سرولئوس موشهیای صیحرایی.(A) .
اثر اورکسیین) A(100 nm, 5 minبیر نمونیة ثبیت )sIPSC(B
منحنی فراوانی تجمعی فرکانس  sIPSCقبل و پیس ا اعمیال
اورکسین ) .A(Cمنحنی فراوانی تجمعی دامنیة  sIPSCقبیل و
پس ا اعمال اورکسیین ) .A(Dاثیر اورکسیین  Aبیر فرکیانس
 sIPSCو ) (Eاثر اورکسین  Aبر دامنة  .sIPSCتغییر معناداری
در دامنه مشاهده نمیشود ولی به  Bو  Dکاهش معنیاداری در
فرکانس  sIPSCایجاد شده است .دادهها بهصورت مییانگین ±
تطای معیار نشان داده شده است .در مقایسة گروهها ا آ مون
آمییاری )(paired two-tailed Student’s t-test *P<0.05
استفاده شد.

 .2.9اثر اورکسین  Aدر حضور  SB-334867برر دامنره و
فرکان  sIPSCدر نورونهای LC
در گروهی ا نورونهای  LCبیرای اینکیه نشیان دهییم
کاهش فرکانس وقوع و عیدم تغیییر معنیادار در دامنیة sIPSC
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اثر مهاری اورکسین  Aبر انتقاالت سیناپسی گابائرژیک...

یافتههای مطالعیه نشیان مییدهید اورکسیین  Aسیب
کاهش معنادار در فرکانس  sIPSCدر نیورونهیای هسیتة LC
موشهای صحرایی میشود ،ولیی روی دامنیة  sIPSCدر ایین
نورونهیا اثیری نیدارد (شیکل  2و  .)9عیدم تیأثیر نوروپپتیید
اورکسین بر دامنة جریانهای مهاری تودبیهتیودی و کیاهش
معنادار در فرکانس وقوع  sIPSCبیانگر آن اسیت کیه احتمیاالً
رهایش میانجی گابا ا پایانههای پیشسیناپسیی تغیییر کیرده
است و نشان میدهد که اثر اورکسین بر جرییانهیای مهیاری
بهصورت پیشسیناپسی اتفاق میافتد .در مجموع ،در مطالعیة
حاضر مییتیوان نقیش پییشسیناپسیی را در تقوییت کیارایی
سیناپس کام ً منطقی دانست ،چون یکیی ا دالییل احتمیالی
افزایش فرکانس  sIPSCممکن است افزایش رهیایش مییانجی
گابا باشد (یا بهدلیل افزایش محتوای کوانتایی هر و یکول و/ییا
بهدلیل افزایش تعداد و یکولها) .هر چند تأییید ییا رد قطعیی
این پدیده نیا مند مطالعات بیشتری است ،آنچیه واضی اسیت
نقش نورون پیشسیناپسی در میانجیکیردن اثیر اورکسیین A
درکاهش انتقاالت سیناپسی مهاری اسیت کیه در میوشهیای
صحرایی قابلمشاهده است.
ا آنجا که این مطالعه روی میوشهیای صیحرایی نیژاد
ویستار ،در محدودة سنی  9-2هفته انجام شده است ،بیه ایین
مسئله توجه شد که محدودة سنی نمونههیا ،طیوری مید نظیر
قرارگیرد که ثبت جریانهای مهاری ا نورونهیای هسیتة LC
در فا تحریکی سیستیم گابائرژیا صورت نگییرد کیه در دورة
نو ادی وجود دارد .شواهد یادی وجود دارد که نشان میدهید
گابا مهمترین و فراونترین میانجی عصبی مهاری در مغز است
و در تنظیم فعالیت سلولهای عصبی هستة  LCنقیش مهمیی
دارد .ایجییاد تعییادل بییین سیییناپسهییای تحریکییی و مهییاری
اساسیترین فرایند در شکلگیری و برو مدارهای عملی شبکة
نورونی است .شواهد نشان میدهید کیه در دسیتیابی بیه ایین
تعادل ،فعالییت عصیبی نقیش مهمیی دارد .در فراینید تکامیل
شبکة نورونی در دورة نیو ادی ،انتقیاالت سیناپسیی سیسیتیم
گابائرژیییا در نتیجییة بیییان یییاد کییو-تییرانسپییورتر Na-K-
 )NKCC1(2Clحالت تحریکی دارد .در محدودة سینی  52رو
انتقاالت سیناپسی سیستیم گابائرژییا ا حالیت تحریکیی بیه
حالت مهاری شیفت پیدا میکند [.]85
با توجه بیه ایین یافتیه کیه احتمیا ًال اثیر اورکسیین بیر
جریانهای مهاری بهصورت پیشسیناپسی اتفاق میافتد ،برای
اینکه بتیوانیم بیا اطمینیان بیشیتر بگیوییم اثیر اورکسیین بیر
جریانهای مهاری بیهصیورت پیبشسیناپسیی در نیورونهیای
هستة  LCعمل میکند ،بهتر اسیت اثیر آن بیر پتانسییلهیای
برانگیختة دوتایی بررسی شود .وقوع تسهیل در پتانسییلهیای

شکل  .2اثر کاربرد بیکوکولین ) ،(20 µMمهارکننیدة
گیرنییدههییای گابییا  Aبییر فرکییانس و دامنیة  sIPSCناشیی ا
گیرنیدههیای گابیا  Aدر نییورونهیای هسیتة  LCمیوشهییای
صییحرایی (A) .اثییر بیکوکییولین ) (20 µMبییر نمونییة ثبییت
) sIPSC(B-Cاثییر بیکوکییولین بییر دامنییه و فرکییانس وقییوع
 sIPSCنسبت به حالت پایه .کاربرد بیکوکولین سیب حیذف
فرکییانس و دامنییة  sIPSCناشییی ا گیرنییدههییای گابییا A
نورونهای هستة  LCدر ولتاژ نگهدارندة  -10میلیولیت شید.
دادهها بهصورت میانگین  ±تطای معیار نشان داده شده است.

شکل  .9اثر اورکسین  Aدر حضیور  SB-334867بیر
دامنییة  sIPSCنییورونهییای هسییتة لوکییوسسییرولئوس در
موشهای صحرایی (A) .نمونیة ثبیت اثیر SB-334867(3
) ،µMاورکسیین  (100 nm, 5 min) Aدر حضیور SB-
 334867در نمونة ثبت ) ،sIPSC(B-Cاثیر SB-334867
و اورکسین  Aدر حضور  SB-334867بر فرکیانس و دامنیة
 sIPSCنسبت به حالت پایه .ا نظر آماری تغییر معناداری در
فرکانس و دامنة sIPSCمشاهده نمیشود .دادههیا بیهصیورت
میانگین  ±تطای معییار نشیان داده شیده اسیت .در مقایسیة
گروههیا ا آ میون آمیاری وارییانس ییاطرفیه ( One Way
 )ANOVAاستفاده شد.

بحث
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تربیت مدرس و ستاد توسیعة علیوم و فنیاوریهیای شیناتتی
 بدینوسیله مجریان ا حمایت این مراکز.صورت پذیرفته است
.کمال تشکر را ابرا میدارند

 تود نوعی شیکلپیذیری سیناپسیی،)PPF( برانگیختة دوتایی
 ایین.گذرا و وابسته به عملکرد نیورون پییشسیناپسیی اسیت
پدیده عمدتاً حاصل تجمع کلسیم ناشیی ا نخسیتین تحرییا
.]82[ در پایانة نورون پیشسیناپسی است
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The locus coeruleus (LC) contains large clusters of
noradrenergic neurons which project widely throughout the central
nervous system including hypothalamus. The LC is involved in
cognitive processes, including attention, learning, memory and drug
addiction. Orexin neuropeptides excite the noradrenergic LC neurons;
however, its effects on inhibitory synaptic transmission to the LC
neurons are unknown.
Backgrond:

Materials and Methods: Here, we investigated the effect of orexin-A (100

nM) on sIPSCs in LC neurons. We used whole-cell patch clamp recording in
rat horizontal slices containing the LC nucleus.

Our electrophysiological data indicate that orexin-A
application only decreased sIPSCs frequency of LC neurons that was
blocked by SB-334867, selective orexin type-1 receptors.
Results:

Conclusion: In this study, our findings suggest that orexin-A depresses

sIPSCs frequency through orexin type-1 receptors. It can be deduced that
these changes in inhibitory synaptic transmission may be elicited by
prestsynaptic mechanism. These results provide in vitro evidence for a
critical role of orexin signaling in LC neurons.

Keywordes: Orexin-A, whole-cell
patch clamp recording, locus coeruleus,
GABA.

