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 پیشگیری از سکته مغزی در موش صحرائی با استفاده از تکنیک اپتوژنتیک
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صبی سکته مغزی یکی از خطرناک ترین ب -چکیده ستگاه ع شدیماری های د ضه  .می با سین  عامل مرگ بیماراندومین این عار و نخ

اثرات  مقالهدر این  کههای مختلفی پیشنهاد شده . جهت درمان این بیماری روشباشدمی در جهان عامل ایجاد فلجی و نقص حرکتی

شگیرانه تحریکی اپتوژنتیک در مدل حیوا سکمی پی سکته مغزی ای ست. نی  سی و آزمایش قرار گرفته ا  این منظوربرای مورد برر

سین ستریاتChannelrhodopsin(CHR) هایمنظور با کمک تزریق اپ شت فیبرهای نوری و تابش نور لیزر آبی در ناحیه ا م و، کا

صحرایی نورون ست. ارژیک تحریکگلوتامات یهاموش  شده ا شان می دهد که تحریک نوری منجر به نوری  ست آمده ن  نتایج بد

 . می شود پس از القای سکته مغزی ایسکمی  کاهش نواحی صدمه دیده منجر به و در نتیجه  در ناحیه زیربطنی نورون زاییافزایش 

 پتوژنتیک، اپسین ، تحریک نوری ، سکته مغزی، نورون زاییاُ -کلید واژه

Prevention of Stroke in Rats Using Optogenetic Technique  
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Abstract-Brain Stroke is one of the most dangerous diseases of the nervous system. This complication is the second 

leading cause of death in the world. Different methods have been suggested for the treatment of this disease. In this study, 

we study the preventive effects of optogenetics stimulation in the animal model of ischemic stroke. For this purpose, by 

injection of Channelrhodopsin (CHR) opsin, implantation of optical fibers and laser blue light irradiation in the rat 

striatum, glutamateuric neurons were stimulated. Obtained results show optical stimulation leads to increasing of 

neurogenesis in the SVZ region and thereby reducing the infract volume after induction of ischemic stroke.  

Keywords: Optogenetics, opsin, optical stimulation, brain stroke,  neurogenesis 
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 مقدمه -1

ستگاه    سکته مغزی یکی از خطرناک ترین بیماری های د

آید و عصببببی برای تمامی موامش بشبببریت بحسبببا  می

ق آمار کند. طبصببدماب بسببیار زیادی را به مردر وارد می

دومین عامل مرگ ومیر و نخسین منتشر شده، این عارضه 

. [1]باشبببدمی در مهان عامل ایجاد فلجی و نقص حرکتی

به 1نفر حداقل 6د از هر روگمان می نفر در طول عمر خو 

ساالنه حدود  شده و  میلیون نفر در اثر 6این بیماری دچار 

می خود را از دسببببت  ین مشببببکببل مببان  هنببدا   .د

نواحی مغزی و  ایسببکمیعارضببه سببکته مغزی به دو نو  

سیم تخریب مغزی و  دورن خون ریزی سد خونی مغزی تق

 85حدود %دهد که بطور میانگین شببود. آمار نشببان میمی

مربوط به  15شبببده به دلیل ایسبببکمی و %  گزارشموارد 

سببرخرگ اصببلی  ،. در مدل ایسببکمیباشببدخون ریزی می

های مغزی )که معموال سببرخرگ میانی اسببتی و یا شبباخه

در نتیجه د. نشببوی آن در اثر لخته خون مسببدود میبمان

گرفتگی در صببورب مریان خون بطور موقت کاهش یافته )

اکسیژن رسانی باعث کاهش  ی کهشودبیش از حد، قطش می

شببود. در این میها و ایجاد شببرایه هیکوکسببی به نورون

ها وارد شبده و  اکرر وضبعیت صبدماب شبدیدی به سبلول

اند ایسبببکمی قرار گرفتهبخش هایی که در هسبببته نورون

 [1] .میرندمی

سببکته های متفاوتی مهت درمان های اخیر روشدر سببال

ترین آنها عبارتند از: مغزی بکار گرفته شببده اسببت که مهم

های های گیاهی، روشسببلول درمانی، اسببتفاده از عصبباره

اثراب پیشگیرانه  مقالهالکتروفیزیولوژی و اپتوژنتیک. در این 

ستریاتورِ موش تحریکیِ های مبتال به اپتوژنتیک در ناحیه ا

 .قرارمی گیرد مورد بررسی و آزمایشسکته مغزی ایسکمی 

، با دسبببتکاریهای ژنتیکی سبببلولهای در روش اپتوژنتیک

ستفاده از نور با طول  شوند و با ا عصبی حساس به نور می 

 موج خاص می توان کانالهای یونی خاصی را با نور کنترل 

 

 
 : دیاگرار آماده سازی حیوان برای تحریک اپتوژنتیکی1شکل 

بطور مرال وکتور ویروسبببی  1کرد. مطابق دیاگرار شبببکل 

که ChR2  (Channelrhodopsinپروتئین اپسبببینی  ی 

فعال کننده کانال یونی سدیمی در طول موج آبی می باشد 

ها در سکس ویروسدر داخل ویروس بسته بندی می شود. 

 3الی  2با گذشبببت ناحیه مغزی مورد نظر تزریق شبببده و 

شود و  سینی در ناحیه هدف بیان می  پروتئین هفته ژن اپ

 سکس های اپسینی بر روی سطح نورون ها تولید می شود.

تابش دهی تا  برای  مه  های نوری از سبببطح ممج فیبر

و با کمک  می شودهدایت  ای که ویروس تزریق شدهناحیه

بدین ترتیب . می شبببودهای نوری فعال گیرنده نور تابش

مورد کنترل قرار با نور های خاصی را فعالیت سلول توانمی

یا د ها، فرآیندهای فیزیولوژیک  یا مهار آن با تحریک  اده و 

سلول ژیکپاتولو های مورد نظر را بدون اثر بر فعالیت دیگر 

 [2] .کردمومود در ناحیه بررسی 

 خش تجربیب -2

برای بکارگیری تکنیک  حیوانآماده سازی  -2-1

 اپتوژنتیک

 با 220±5های آزمایشگاهی نر در محدوده وزنی موشابتدا 

ستفاده از شده و و زایالزین  مواد بیهوشی کتامین ا بیهوش 

ستریوت ستگاه ا سی قرار میادر د با پس از مراحی گیرد. ک

اسبببتفاده از اطلس مغزی پاکسبببینوس مختصببباب ناحیه 

http://www.opsi.ir/
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ستریانور  شود ه حیوانمبر روی ممجا شخص می  با  و   م

حیوان  تاشببود سببورام می ناحیه هدف مته دندانکزشببکی

تزریق و تر  3 سبببکس یروس شبببود.آمبباده  ی ل میکرو 

و پروموتور  ChR2که حاوی ژن اپسبببین   (LV)ویروس

به ناحیه مورد نظر  یCaMKII) های گلوتاماتیویژه نورون

 شود.تزریق می

صبی حیوان در حال   2-2 ستم ع سی تحریک نوری 

 حرکت

برای تحریک نوری حیوان در حال حرکت پس از گذشبببت 

هفته از بیان ژن اپسببینی نیاز اسببت تا فیبرنوری بر روی  3

ناحیه هدف  2-2طبق بخش سبببر حیوان کاشبببته شبببود. 

کانول فیبرنوری که برای  پسشناسایی و سورام می شود. 

با استفاده از دستگاه  این منظور در آزمایشگاه ساخته شده 

ستریوتاکسی سیمان  ا شود و با  شته می  در ناحیه هدف کا

تصببویر یک  دندانکزشببکی بر روی ممجه محکم می شببود.

نمونه از کانول فیبرنوری کاشبببته شبببده بر روی ممجمه 

 نشان داده شده است. 2حیوان در شکل 

 

در حال  : تصویر کانول فیبرنوری کاشته شده بر روی ممجمه حیوان2شکل 

 حرکت

صبی حیوان در  ستم ع سی شی دهی  شماتیک چیدمان تاب

شکل  ست. نور لیزر با  3حال حرکت در  شده ا شان داده  ن

پالس  عداد  کانس و ت با فر پالس  لد  یک مو فاده از  اسبببت

شود از  ستفاده از یک کامکیوتر کنترل می  شخص که با ا م

طریق یک فیبرنوری دوار به کانول فیبرنوری کاشببته شببده 

 10این مطالعه تابش دهی در فرکانس  در  متصل می شود.

 روز انجار شده است. 6دقیقه طی  20هرتز به مدب 

 
: تصویر شماتیک تحریک نوری حیوان در حال حرکت با استفاده از 3شکل 

 تکنیک اپتوژنتیک

شده با   2-3 سکته مغزی در حیوان تابش دهی  القاء 

 تکنیک اپتوژنتیک و تهیه نمونه های بافتی

 6از تابش دهی   سببباعت پس 24مورد بررسبببی حیواناب 

سکمی می روزه، سکته مغزی ای شوند. بدین آماده مراحی 

و   منظور با ماده بیهوشبببی کلرال هیدراب بیهوش شبببده

را با کمک بخ در سبببمت چ   سبببرخرگ کاروتید اصبببلی

های با کمک گیره سببرخرگ کاروتید داخلیابریشببمی و  

 باکاروتید اصببلی را  . سببکسمی شببودمسببدود مخصببوص 

سورام کرده و  ساعت نخ بخیه قیچی مراحی   به مدب یک 

این محل در  خون لختگیتا قرار داده می شبببود داخل آن 

بومود آمده و نواحی مغزی حیوان در سببمت راسببت دچار 

شود.  سکمی  سکته مغزی   24ای با در نظر ساعت پس از 

ب افت گرفتن دسبببتورالعملهای کار با حیواناب نمونه های 

شود. بافت  ستخراج می  شده به مدب  یمغزمغزی ا خارج 

دقیقه در محلول نرمال سبببالین در داخل یخچال قرار  5

ی .الف 5)شببکلگرفته و سببکس در داخل ماتریکس مغزی 

 گیرد. مهت برش گیری قرار می

برای ثابت سازی شود و برش تهیه می 6 یمغز بافت  از هر

تری فنیل تترا زولیور  محلولدر سببباختار بافتی نمونه ها 

دقیقه در داخل بن ماری قرار  15و بمدب غوطه ور  کلراید

های حاصل شده نواحی سفید رنگ . در برشداده می شود

http://www.opsi.ir/
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شان دهنده  صورتی رنگ ن سکمی و نواحی  شان دهنده ای ن

با قراردادن نمونه های  4مطابق شکل  نواحی سالم هستند.

شطرنجی بافتی بر روی  سکته میزمی توان کاغذ  ان حجم 

  را در حیوان تعیین کرد.

 
                                  الف              

الفیماتریکس مغزی  یبرش بافتی. نواحی سفید دچار ایسکمی  :4شکل

 اند.اند ولی نواحی صورتی رنگ سالم باقی ماندهشده

 
تغییراب معنی دار کاهش حجم سکته در کورتکس و هیکبوکم   : 5شکل 

 بین دو گروه شاهد و اپتوژنتیک

یک  که تحر ناتی  قایسبببه حیوا مده از م بدسبببت آ تایج  ن

اپتوژنتیکی را دریافت کرده بودند با حیواناب شبباهد نشببان 

ناحیه اسبببتریاتور و کل مغز میزان کل حجم  داد که در 

ته اسبببت، ولی این  یاف کاهش در نواحی سبببکته کاهش 

. (p<0.005)باشبببد هیکوکم  و کورتکس معنی دار می

ساس پژوهش شده بر ا ضیاب مطرح  شین بیان فر های پی

کنببد کببه تحریکبباب اپتوژنتیکی در نواحی کنبباری می

سبب می ستریاتور  شود که ناحیه زیر بطنی که از نواحی ا

مار مینورون جه زایی مغز بشببب عال کرده و در نتی رود را ف

های بیشتری را به ها بیشتر تقسیم شده و نورونالستنوروب

سکته در نواحی  سال کند و در نتیجه حجم  دیگر نواحی ار

 .[3] مذکور کاهش بیابد

 نتیجه گیری -3

شگیرانه تحریک اپتوژنت مقالهدر  مدل  بر روی یکیاثراب پی

مورد بررسی  در موش های صحرایی  سکته مغزی ایسکمی

نتایج بدسببت آمده نشببان می دهد که . قرار گرفته اسببت

تحریکاب اپتوژنتیکی منجر به فعال سبببازی نواحی نورون 

شود  شتر تقسیم و در نتیجه نوروبالستزایی مغز می  ها بی

سال کند و شده و نورون شتری را به دیگر نواحی ار های بی

 در نتیجه حجم سکته در نواحی هدف کاهش می یابد.  

 سپاسگزاری -4
مایت مالی ستاد علور و فناوریهای شناختی این مقاله با ح

در راستای امرای طرح کنترل مدار بسته اپتوژنتیکی 

 سیستمهای عصبی انجار شده است.
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