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تشخيص نوع و همچنين شدت بيماري استفاده ميشود []2،1د

مقدمه
ار

 VEPاغلب به صورت کورتيکال و از روي کورتکس بين ايي

) VEP (Visual Evoked Potentialابزاري غيرتهاجمي براي

ثبت ميشود و بر فعالي ت تاالموکورتيک ال و انتش ار فعالي ت

مطالع ه عم لک رد مس يرهاي بين ايي اس تد در بس ياري از

نورون هاي مسيرهاي بينايي از ش بکيه ت ا ک ورتکس بين ايي

ناهنجاريه اي مرب و ب ه اع ا بين ايي و بيم اريه اي

داللت ميکندد پتانسيل برانگيخته بينايي در مطالع ات ي واني

دميلينهکننده (همچون امداس) از اين پتانسيل برانگيخت ه ب راي

نيز جايگاه قابل توجهي داردد در بسياري از اين مطالعات براي

پتانس يل برانگيخت ه بين ايي ي ا ب ه اات
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کومش
بررسي عملکرد مس يرهاي بين ايي و بررس ي اث ر داروه اي

پتانسيل برانگيخته بينايي اصل ميانگينگيري از قطع ات

مختلف  VEPثبت و تحليل شده است []6-2د مطالعات نش ان

متع دد (ب يش از  )100س يگنال الکتروانس فالوگرام ي

ا EEG

داده تزريق عامل دميلينهکننده ليزولسيتين در کياسماي بين ايي

به دنبال تحريک استد با ميانگينگيري از  EEGاثر هر عام ل

موش صحرايي ميزان تأاير  P1را در هفت و چهارده روز پس

مداالهگري غير از تحريک از قبيل تداال ساير سيگناله اي

از تزريق افزايش و دامنه موج  P1-N1را کاهش ميده د []7د

فيزيولوژيک ،زمينه الکتروانسفالوگرام و نويز از ب ين م يرودد

بررسي پتانسيل برانگيخته بينايي در مطالعات يواني بهق دري

 EEGاوي فعاليت الکتريکي اليههاي مختل ف قش ر مغ ز و

اهميت پيدا ک رده ک ه تح ي ات برا ي مح ان ب ه ارت اي

شااههاي دندريتي سلولهاي هرمي ( )Pyramidal Cellsواقع

روشهاي الکترودگذاري و ثب ت و ه مچن ين م ايس ه ان واع

در زير جمجمه است و ت ور ميشود  EEGاص ل پتانس يل

تحريک ات ن وري و غيرن وري ب ا ي کديگ ر ب راي بهب ود

الکتريکي گروه هاي گوناگوني از نورون هايي است که فعالي ت

تکرارپ ذيري ) (reproducibilityس يگنال  VEPاات ا

آنها در يک لحظه همزمان ميشود []12د از ي ث محت واي

يافته است []8د

فرکانس ي ،فرک انسه اي مه م س يگناله اي  EEGش امل

بهطور کلي در مطالعه سيگنال  VEPبه ميزان تأاير ظهور

محدودههاي آلفا ( 8تا  13هرتز) ،بتا ( 15تا  25هرت ز) ،دلت ا

امواج و دامنه آنها توجه ميشود و اغلب تغيير اين دو عام ل

( 0/5تا  3/5هرتز) و تتا ( 4تا  8هرتز) استد هر يک از اي ن

در شرايط مختلف آزمايش بررسي و مطالعه م يش ودد مي زان

محدودههاي فرکانسي بر االت مغ زي و ي ا ذهن ي ااص ي

تأاير ظه ور ام واج در س يگنال پتانس يل برانگيخت ه بين ايي

داللت ميکند که البته در مورد انسان تفاسير قويت ري وج ود

بيانکننده سرعت هدايت مسيرهاي بين ايي اس ت و ب ه هم ين

دارد []15-13د براي پيدايش هر ک دام از اي ن مح دودهه اي

دليل مبين وضعيت ميل ين ) (Myelinاع ا بين ايي اس تد

فرکانسي نيز مکانيسم هاي مختلفي در مغز گزارش شده اس ت

ت ور ميشود دامن ه ام واج س يگنال  VEPني ز ب ه وض عيت

[]16،17د در اين مطالعه به منظور استخراج ويژگيهاي بيشتر

اکسون ها مرب و اس ت و اي ن ويژگ ي در تخري ب اکس وني

و کاربرديتر از پتانسيل برانگيخته بينايي ،ابتدا س يگنال

سلولهاي گانگليون شبکيه بهطور معناداري تغيير ميکن د []2د

در فضاي فرکانس از يث سهم توان نسبي باندهاي فرکانس ي

تاکنون مطالعات بسياري با تکيه بر ويژگيهاي سيگنال

VEP

VEP

آلفا ،بتا ،دلتا و تتا در طيف ت وان ( )Power Spectrumنمون ه

م وشه اي ص حرايي انج ام ش ده اس ت []11-9،6-2د در

وسيع موشهاي صحرايي س الم بررس ي ش ده اس تد س س

مطالعاتي که تاکنون منتشر شده پردااتن به فضاي زماني VEP

بهمنظور ارزيابي اثر دميلينهکننده ليزولسيتين بر توزيع فرکانسي

در اولويت بوده ،به محتواي فرکانس ي اي ن س يگنال ت وجهي

سيگنال  VEPتوان نسبي اين باندهاي فرکانسي در دو گروه از

نشده استد بهعبارتي جستجوي ما درباره محتواي فرکانس ي

موشهاي صحرايي (گروه کنترل و گروه ي ک ه در کياس ماي

VEPنمونههاي سالم و غيرسالم بينتيجه مان دد ل ذا ب ه نظ ر

بينايي آنها ليزولسيتين تزريق شده) با يکديگر م ايسه ش ده

ميرسد بررسي محتواي فرکانسي پتانسيل برانگيخته بينايي در

استد عالوه بر اين ،در کنار بررسيه اي فرکانس ي ،س يگنال

نمونه هاي سالم و نمونه هايي که دميليناسيون در آنها ال ا شده

 VEPدر فضاي زمان نيز بررسي شده و نتايج بيان شده استد

اس ت ض روري باش دچ چ را ک ه ممک ن اس ت آث ار ال اي
دميليناسيون در فضاي فرکانس زودتر از فضاي زمان آش کار

مواد و روشها

شوند و اين امر س بب م يش ود ب ا بررس ي  VEPدر فض اي

نمونهها :در اين مطالعه از  61موش صحرايي ماده با ن ژاد

فرکانس بيماريهاي دميلين هکنن ده (ه مچ ون امداس) زودت ر

ويستار و با رده سني  8تا  10هفته استفاده ش دد يوان ات از

تشخيص داده شوندد

مؤسسه انيستيتوپاستور کرج اريداري شدند و پس از انت ال به

زينب اميري فالح و همکاران

ددد
آزمايشگاه يواني دانش کده پزش کي ،در ش رايط ت اريکي و

و  N1پس از قطع تحريک ن وري ب ا دق ت ده م ميل يثاني ه

روشنايي  12ساعت ،در دماي  20تا  25درج ه سلس يوس و

استخراج شدد شايان ذکر است براي دستيابي به بهت رين ثب ت،

با امکان دسترسي دائم به آ و غ ذا نگه داري ش دندد هم ه

يوان از نا يه دم و اتاق ک ثب ت و دس تگاه مول د و ثب ات

آزمايشها مطابق با اصول ااالقي انجام ش د و تم ام مرا ل

همگي در يک ن طه زمين شدندد

کار از نظر کميته ااالق پزش کي دانش کده پزش کي دانش گاه
تربيت مدرس تأييد شدد

 :ب ه منظ ور ارزي ابي
آثار دميليناسيون بر ميزان ت أاير  P1و ب ر توزي ع فرکانس ي

 :ثبت پتانسيل برانگيخته بينايي در يوانات

سيگنال  VEPو همچنين بررسي اين فرضيه که ممک ن اس ت

کمي تهاجمي محسو ميشودچ زيرا الزم است الکتروده ا در

آثار ال اي دميليناسيون در فضاي فرکانس تمايز ب يشت ري از

ين کاش ت الکت رود و

فضاي زمان داشته باشد ،از ميان  61موش شرکتکننده در فاز

همچنين ثب ت س يگنال الزم اس ت ي وان ب ي رک ت و در

اول آزمايش دو گروه ششت ايي ( )n=6ب هص ورت ت ادفي

بسياري موارد بيهوش باشدد پس از بيهوش کردن ي وان و

انتخا شدند تا در فاز دوم شرکت داده شوندد گروه اول شامل

قراردادن آن در استرئوتاکس ،پ يچ-الکت رود ثب ت (از ج نس

يواناتي بودند که به منظور ال اي دميليناس يون در کياس ماي

فوالد زنگنزن) در کورتکس الفي ( )occipital cortexو در

بينايي آنها ليزولسيتين تزريق شدد اين گروه ابت دا ب ا تزري ق

مخت ات ( )A:-7.0mm, L:±3.0mmنسبت به برگما و پ يچ-

داال ص فاقي کت امين ( )mg/kg70و زايالزي ن ()mg/kg10

الکترود مرج ع در منته يإلي ه جمجم ه ي وان کاش ته ش دد

بيهوش ش دند و س س در اس ترئوتاکس ق رار داده ش دندد

الکترودها پس از کاشت با سيمان دندانپزشکي در جاي اود

دميليناس يون ب ا تزري ق  2ميکروليت ر محل ول ي ک درص د

جمجم ه ي وان کاش ته ش ود و در

ليزولس يتين ()Sigma-Aldrich, USA

محکم شدندد

ل ش ده در س الين

 :ب راي ثب ت پتانس يل

استريل  0/9درصد ال ا شدد الزم است ذکر شود ليزولسيتين با

برانگيخته بينايي ،يوان بيهوش به منظور عادت ب ه ت اريکي

نام کامل ليزوفس فاتيديلکولين ()Lysophosphatidylcholine

به مدت  5دقي ه در محفظهاي تاريک قرار گرف تچ س س ب ه

مادهاي سمي است که اغلب براي دميلين ه ک ردن موض عي در

اتاقک تاريک ثبت با ابعاد  60×60×60سانتيمتر منت ل ش دد

دستگاه اع ا مرکزي در مطالعاتي با موضوع دميليناسيون و

اين اتاقک از توري فلزي سااته و بهصورت صحيحي زم ين

رميليناسيون به کار ميرودد اين م اده ب ا

ذ ميل ين ه اي

شده است تا با شيلدکردن امواج الکترومغناطيس مح يط آث ار

سلول هاي نا يه تزريق و همچنين با منتفي ک ردن عم لک رد

آرتيفکتي آنها را در سيگنال از بين ببردد براي ثبت پتانس يل

آنه ا ق ادر اس ت

سلولهاي ميل ينس از و ي ا ت ي م ر

اد و موض عي ايج اد کن د و در م ايس ه ب ا

برانگيخته 300 ،فالش نوري با فرکانس  0/5هرتز ،ب ا ش دت

دميليناس يوني

 40لوکس ،با زاويه  45درجه و براي  10دقي ه به چشم چ

شويندههاي ديگر داراي کمترين آثار سوء بر ديگر سلوله اي

يوان تابيده شدد کليه سيگنالها بهدنب ال تحري ک ن وري ب ا

نا ية تزريق ه مچ ون آستروس يته ا اس ت []18،11،7-5د

کمک دستگاه مولد و ثبّات  eprobe version 4.5.8.6با فيلت ر

مخت ات کياسماي بينايي از اطلس مغز موش ص حرايي []19

باالگذر ( )HPFبرابر يک هرتز ،فيلتر پايينگ ذر ( )LPFبراب ر

استخراج شد )A:-0.3mm, L:0mm( :نسبت به برگما و عم ق

 100هرتز وبا فرکانس نمونهبرداري  10کيلوهرتز بهدست آمدد

DV=-9.3mmد ب همنظ ور اطمين ان از درس تي مخت

ات

در نهايت براي هر يوان  300ثبت دوثانيهاي بهدست آم د و

اس تخراج ش ده از اطل س ،م اده رنگ ي تري انبل و (ب راي

سيگنال  VEPبا ميانگينگيري از اين  300ثبت اص ل ش دد

رنگ آميزي و نشان دادن رد سوزن و محل دقيق تزريق) براي

موج هاي P1

سه نمونه يوان ديگر در اين مخت ات تزري ق و مغ ز آنه ا

براي هر سيگنال نهايي  VEPميزان تأاير ظهور
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کومش
اارج و برش زده شدد ت وير تزريق رنگ در کياسماي بينايي

سطح دميليناسيون و ترميم آن گزارش شدهاند []11،7-5د مثالً

در شکل  1ديده ميشودد الزم است ذکر ش ود ک ه مخت ات

براي موش سوري بيشترين ميزان دميليناس يون در روزه اي

بهدست آمده از روي اطلس براي موش صحرايي ن ر ب ا ن ژاد

سوم و هفتم و بيشترين ميزان ترميم در روز چهاردهم گزارش

ويستار و با وزن  250گرم معتبر است و براي نمونههاي م اده

شده است []5چ براي موش ص حرايي ني ز ب يشت رين مي زان

با وزني متفاوت اعمال تناسببندي و يافتن مخت ات اصال ي

دميليناسيون در روزه اي هف تم و چه اردهم پ س از تزري ق

ضروري استد

گزارش شده است و به نظر ميرسد تا روز بيستوهشتم رون د
ترميم از وسعت دميليناسيون ميکاهد []7،6د
 :VEPپ س
از بهدست آوردن سيگنال  VEPهر نمونه ،برنام هه ايي ب راي
محاسبه ت وان نس بي بان دهاي فرکانس ي  VEPدر ن رماف زار
) Matlab 7.6.0.324 (R2008aنوش ته ش دد از طري ق اي ن
برنام

هه

ا آن

اليز تب

ديل س

ه

ريع فوري

( )Fast-Fourier Transformationيا بهاات ار  FFTهم راه
با فيلتر  Hanningبراي قطعات دوثانيهاي سيگنال  VEPانجام
شد و  VEPاز فضاي زمان ب ه فض اي فرک انس منت ل ش دد
س س به منظور محاسبه طيف توان هاي نسبي م ادير در فضاي
فرکانس در مزدوج اود ضر شدند و متوسط آنها محاس به
شدد الزم به توضيح است که اعمال فيلت ر  Hanningض روري
شکل  .1نمایش یکی از نماهای کرونال اطلس که ناحیة کیاسمای
بینایی با  ochدر آن مشخص شده است (تصویر باال[ )]81و تصویر
یکی از برشهای مغز که دربرگیرندة کیاسمای بینایی است (تصویر
پایین) .رد سوزن و محل تزریق تریپانبلو در تصویر مشاهده میشود و
بیانکنندة درستی مختصات استخراج شده از اطلس است.

است ،زيرا از پيشفرضهاي تبديل سريع فوريه بينهايت بودن
طول سيگنال در فضاي زمان استد وقتي  FFTبراي قطع هاي
محدود اس تفاده م يش ود ک ه لب هه اي آن برداش ته ش ده و
م دارشان نيز ناگهان صفر ميش ود آرتيفک ته ايي فرکانس ي

در اين مطالعه تمام اين موارد رعايت شده استد گروه دوم

توليد ميشود که بهمنظور کمينهکردن اثر آن بايد قطعه مربوط ه

شامل موشهايي بودند که تمام مرا ل جرا ي برايشان انج ام

را در تابعي پنجرهاي ضر کردد اين تابع پنجرهاي شامل ي ک

شد ف ط با اين تفاوت که ب ه ج اي ليزولس يتين  2ميکروليت ر

سري اعداد ب ا هم ان تع داد ن ا موج ود در قطع ه اس ت،

سالين استريل  0/9درصد به کياسماي بينايي آنها تزريق شد

بهطوريکه م ادير اين پنجره در وسط اين قطعه برابر وا د و

VEP

در دو انتهاي آن به صفر ميل ميکندد تابع پنجرهاي مت داول در

نمونههاي هر دو گروه آزم ايش (تزري ق ليزولس يتين) و ش م

پ ردازش س يگناله اي مغ زي فيلت ر  Hanningاس تد ب ا

(تزريق سالين) در روز صفر (قب ل از تزري ق) و در روزه اي

بهکاربردن اين فيلتر آثار صفر شدن ناگه اني لب هه ا

ذ و

سوم ،هفتم ،چهاردهم و بيستويکم بعد از تزري ق ثب ت ش دد

آرتيفکت فرکانسي ناشي از آن کمينه ميشودد بن ابراين اغل ب

انتخا روزهاي سوم ،هفتم ،چهاردهم و بيستويک م ب ه اي ن

براي جلوگيري از افت رزولوشن فرکانسي در فضاي فرک انس

دليل است که در مطالعات م رتبط ب ا بررس ي دميليناس يون و

و رفع آرتيفکتهاي ناشي از برداشت لبهها در بهکاربردن

رميليناسيون اين روزها تاريخ هاي مهمي در افزايش يا کاهش

براي سيگنال هايي با طول محدود از اين فيلتر استفاده ميشود

تا در کم گروه شم (دارونما) مطالع ه ش وندد س يگنال

FFT

ددد

زينب اميري فالح و همکاران

[]21،20د بدين ترتيب توان نسبي باندهاي فرکانسي آلفا ( 8تا

پتانسيل برانگيخته بين ايي گ روه ه اي آزم ايش (تزري ق

 13هرتز) ،بتا ( 15تا  25هرتز)چ دلتا ( 0/5تا  3/5هرتز) و تتا

ليزولستين )n=6 ،و شم (تزريق سالين )n=6 ،در روزهاي صفر

( 4تا  8هرتز) براي هر ثبت  VEPبهدست آمدد

(قبل از تزريق) و روزهاي سوم ،هفتم ،چهاردهم و بيستويکم
وج P1

پس از تزريق از يث تأاير ظه ور م وج  P1ب ا ي کديگ ر

 :براي م ايسه ميزان تأاير ظه ور م

گروه آزمايش در هر روز با ميزان تأاير موج  P1گروه شم در

م ايسه شدد شکل  3نمودار م ايسهاي تأاير موج  P1سيگنال

همان روز از آزمون  tمست ل استفاده شدد توان نسبي هر بان د

 VEPاين دو گروه را در روزهاي پس از تزريق نشان ميدهدد

فرکانسي  VEPدر هر روز در گ روه آزم ايش ني ز ب ا ت وان

نتايج اکي از افرايش معنادار زمان تأاير ظهور م وج  P1در

ون t

گروه آزمايش در روزهاي هفتم و چهاردهم پس از تزريق در

ايسه شدد تحليلهاي آماري در نرمافزار IBM SPSS

م ايسه با تأاير  P1نمونههاي گروه شم در همين روزها است

فرکانسي همان باند در همان روز در گ روه ش م ب ا آزم
مست ل م

 Statistics 22انجام شدد

نتايج

()p<0/05د تأاير موج  P1گروه آزمايش در م ايسه با گ روه
شم در روز هف تم پ س از تزري ق ب ه مي زان 3/44±32/54
ميليثانيه و در روز چهاردهم پ س از تزري ق ليزولس يتين ب ه
اندازه  7/39±60/22ميليثانيه افزايش يافتد م ايسه مي زان

س يگنال  VEPنمون هه اي س الم م وش ص حرايي
بر سب زمان در شکل  2نمايش داده شده استد براي بهدست

تأاير  P1در روزهاي سوم و بيستويکم پس از تزريق در دو
گروه به نتايج معناداري منجر نشدد

آوردن اين سيگنال مي انگين  VEPه ر م وش ص حرايي -در
شرايط کامالً يکسان بهدست آمدچ س س از دامن ه (ب ر س ب
ميکروول ت) ت کت ک زم انه اي متن اظر در ه ر س يگنال
ميانگين گيري شدد فرکانس نمونه برداري  10کيل وهرتز اس ت
يعن ي  20000ن ط ه (ولت اژ ب ر س ب زم ان) در س يگنال
دوثانيهاي  VEPوجود داردد بر اس اس ش کل  2در پتانس يل
برانگيخته ميانگين ابت دا م وج پ ايينرو ( )P1و س س م وج
باالرو ( )N1ظاهر شده اس تد مي زان ت أاير م وج  P1براب ر
 0/61±38/1ميل يثاني ه و مي زان ت أاير م وج  N1براب ر
 1/02±62/7ميليثانيه استد

شکل  .3مقایسة میزان ت یر ظهور موج  P1در سیگنال  VEPبرای
گروههای آزمایش (تزریق دمیلینهکنندة لیزولسیتین) و شم (تزریق
سالین) در روز حنر و روزهای سوم ،هنتم ،چهاردهم و بیستویکم پس
از تزریق .میزان ت یر  P1گروه آزمایش در مقایسه با گروه شم در روز
هنتم به اندازة  32.54±3.44میلی انیه و در روز چهاردهم به میزان
 60.22±7.39میلی انیه بهطور معناداری افزایش یافته
است(.)p<0.05

تبديل سريع فوريه براي سيگنال  VEPنمون هه اي
شکل  .2نمایش پتانسیل برانگیختة بینایی میاانگین  18ماوش حاحرایی
سالم در شرایط کامالً یکسان .زمان قطا تحریان ناوری بار حانر انیاه
منطبق شده است .مالحظه میشود که ابتدا موج پایینرو ( )P1و ساپس
مااوج باااالرو ( )N1ظاااهر شااده اساات .میاازان ت ا یر مااوج  P1براباار
 38.1±0.61میلی انیه و میازان تا یر ماوج  N1برابار 62.7±1.02
میلی انیه است

سالم انجام شد و توان نسبي باندهاي فرکانسي براي هر نمون ه
بهدست آمدد ميانگين توانهاي نسبي براي هر فرک انس نش ان
داد سهم توان نس بي بان د آلف ا در  VEPبراب ر 1/01±9/93
درصد ،سهم توان نسبي باند بتا برابر  0/5±4/36درصد ،سهم

کومش
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توان نسبي باند دلتا  2/42±67/65درصد و سهم توان نس بي

ميشود ()p<0/05د م ايسه ديگر باندهاي فرکانسي آلفا ،دلتا و

باند تتا برابر  1/28±17/68درصد استد در شکل  4نم ودار

تتا در ساير روزهاي پس از تزريق نتيجه معناداري نشان ندادد

سهم ميانگين باندهاي فرکانسي  VEPنمونه هاي سالم مشاهده
ميشودد

بحث و نتيجهگيري
بررسي محت واي فرکانس ي  VEPدر اي ن مطالع ه نش ان
ميدهد در موشهاي صحرايي سالم فعاليت غال ب ک ورتکس
بينايي تا دو ثانيه پس از قطع تحريک مربو به بان د دلت ا ب ا
کمترين فرکانس ( 0/5تا  3/5هرتز) برابر ب ا 2/42±67/65
درصد استد باند بتا با بيشترين فرکانس ( 15تا  25هرتز) نيز

شکل  .4نمایش سهم میانگین توان نسبی باندهای فرکانسی آلنا ،بتا،
دلتا و تتا در پتانسیل برانگیختة  18موش ححرایی سالم .سهم توان
نسبی باند دلتا در  VEPبرابر  67.65±2.42درحد ،باند تتا برابر
 17.68±1.28درحد ،باند آلنا برابر  9.93±1.01درحد و سهم توان
نسبی باند بتا برابر  4.36±0.5درحد است.

کمترين سهم ( 0/5±4/36درص د) را در اي ن مي انگين داردد
همچنين ،م ايسه توان نسبي باندهاي فرکانس ي چهارگان ه در
روز صفر و روزهاي سوم ،هفتم ،چهاردهم و بيستويکم پ س
از تزريق در همين روزها بين دو گروه کاهش باند بتاي گ روه
آزمايش را در روزهاي سوم و چهاردهم نش ان م يده دد ب ه
عبارتي ال اي دميليناسيون در کياسماي بينايي منجر به ک اهش
توان نسبي باند بتا در روزهاي سوم و چه اردهم ش ده اس تد
بررسي محتواي زماني  VEPني ز

اکي از آن اس ت ک ه در

سيگنال  VEPميانگين موشهاي صحرايي ابتدا م وج ( P1ب ا
شکل  .5مقایسة سهم توان نسبی باند بتا ( 85تا  25هرتز) سیگنال
 VEPروز حنر و روزهای سوم ،هنتم ،چهاردهم و بیستویکم پس از
تزریق در هر دو گروه آزمایش (تزریق لیزولسیتین) و شم (تزریق سالین)
با یکدیگر .توان نسبی باند بتای گروه آزمایش در روز سوم به اندازة
 35.63%و در روز چهاردهم به میزان  62.06%در مقایسه با توان
نسبی باند بتای گروه شم در همین روزها کاهش یافته است(.)p<0.05

توان نسبي هر چهار باند فرکانسي آلفا ( 8تا  13هرتز) ،بتا
( 15تا  25هرتز) ،دلتا ( 0/5تا  3/5هرتز) و تتا ( 4تا  8هرتز)
در روز صفر و در روزهاي سوم ،هفتم ،چهاردهم و بيستويکم
پس از تزريق در هر دو گروه آزمايش (تزريق ليزولس يتين) و
شم (تزريق سالين) با يکديگر م ايسه شدد در ش کل  5س هم
توان نسبي باند بتا در روزهاي مذکور ب ين دو گ روه م ايس ه
شده استد نتايج نشان ميدهد ليزولسيتين ب ه ط ور معن اداري
سبب کاهش توان نسبي بان د بت ا ب ه مي زان  %35/63در روز
سوم و به ان دازه  %62/06در روز چه اردهم پ س از تزري ق

تأاير  0/61±38/1ميليثانيه پس از قطع تحريک ن وري) و
س س موج ( N1با تأايري برابر با  1/02±62/7ميل يثاني ه
پس از قطع تحريک نوري) ظاهر ميشودد ب ه ع الوه ،تزري ق
ليزولستين به کياسماي بينايي موش صحرايي س بب م يش ود
ميزان تأاير ظهور موج  P1در روزهاي هفتم و چهاردهم پس
از تزريق افزايش يابدد
محدوده فرکانسي امواج مغزي ک ه از روي جمجم ه ثب ت
ميشود بين يک تا  50هرتز در نظرگرفته ميشودد از ميان اين
فرکانس ها چن د مح دوده آن بس يار مه م اس ت و در ان واع
ناهنجاريها و تي تشخيصها به آنها توجه ميشودد ام واج
آلفا با محدوده  8تا  13هرتز عمدتاً در الت استرا ت فکري
فرد و اغلب در نوا ي آهيانه و پيشاني غال ب و تح ت ت أثير
واس پنچگانه بهويژه س بينايي استد اين امواج با افزايش
توجه و تمرکز فرد جاي ا ود را ب ه ام واج پرفرک انست ر و
کمولتاژتر بتا با محدوده  15تا  25هرتز ميدهدد امواج دلتا ب ا

ددد
فرکانسي بين  0/5تا  3/5هرتز و با ولتاژي ت ريباً  2تا  4برابر

زينب اميري فالح و همکاران
ميانگين س هم ت وان نس بي بان دهاي بت ا و تت ا در

VEP

س اير ام واج اغل ب در ا وا عمي ق و ب يهوش ي و ي ا

نمون هه اي س الم ب هترتي ب براب ر  0/5±4/36درص د و

بيماريهاي مغزي بروز ميکندد محدوده فرکانسي  4تا  8هرتز

 1/28±17/68درصد بهدست آمدد منشأ باندهاي بتا و تتا هم

نيز با نام باند تتا ش نااته ش ده اس ت ک ه عم دتاً در ن وا ي

چنان ناشنااته اس تد س ردکردن مغ ز ت ا دم اي  25درج ه

گيجگاهي و در جريان هيجانات و ب يشت ر در کودک ان و در

سلسيوس (بهصورت  ،)in vivoباعث ذ فعاليت باند بتا از

ااتالالت مغزي ديده ميش ود []13د ام واج دلت ا از بان دهاي

الگوي  EEGسطح کورتکس م وش ص حرايي م يش ود ،در

فرکانسي مهم  EEGمحسو ميشود و معموالً به الته ايي

اليک ه ب ا ادام ه رون د ک اهش دم اي مغ ز ،در  20درج ه

داقل انگيختگ ي مرب و اس ت []22د برا ي مح ان

سلسيوس فعاليت باند آلفا و در  15درجه سلس يوس فعالي ت

ااستگاه امواج دلتا را نوا ي سطحيتر مغ ز م يدانن د [،]22

نوروني نا يه زيرقشري ( )Subcorticalمتوقف ميش ودد اي ن

در اليکه عدهاي معت دن د منش أ نوس انات دلت ا هس تهه اي

نتيجه نشان ميده د ا تم االً بان دهاي پرفرک انس از ن وا ي

GABA

سطحيتر و باندهاي فرکانسي آهستهتر از نوا ي عميقتر مغ ز

) (gamma aminobutyric acidب ا  parvalbuminمثب ت

نشأت ميگيرد []25د البته براي منابع بان د بت ا را در الگ وي

ضور دارند []23د بروز اين امواج در اوا عميق ،بيهوشي

ت Basal Ganglia

با

مشبک تاالموس استچ همان جايي که ن ورونه اي

 EEGموشهاي صحرايي س الم ب ه فعالي

و صدمات مغزي نيز ديده ميشود []24د قابل انتظار اس ت ک ه

مربو دانسته اند و ه مچن ين فعالي ت بان د بت ا را در ش بکه

ثبت سيگنال پتانسيل برانگيخته بينايي در وضعيتي ک ه ي وان

 Cortex-Basal Gangliaب ه ال ته اي رکت ي منس و

بيهوش است ،منجر به غلبه امواج دلت ا در توزي ع فرکانس ي

ک ردهان د []26د برا ي مح ان ني ز فعالي ت بان د بت ا را در

سيگنال شودد با اين ال نميتوان سهم توان سه باند فرکانسي

التهاي استرا ت يوان مشاهده کردهاند و بس تگي قطع ي

ديگر را ناديده گرفتد بان د آلف ا را ناش ي از فعالي ت ن وا ي

آن را به انجام رکت رد کردهاند []26د بر اس اس يافت هه اي

عم يتر مغز ميدانندد اگر ارتبا قشر با تاالموس قط ع ش ود،

مطالعه اضر ،اگر ب ذيريم که در بيهوشي نيز همچون اوا

امواج آلفا ذ ميشوندد ا تماالً تحريک اليه غيراات اصي

عميق ،قشر ت ريباً از آثار فعالکننده مراکز پ ايينت ر مغ ز آزاد

هسته هاي دروني يا محاطي تاالموس منشأ امواج آلفا هستندد

است ،از آن جاييکه موج دلتا فعالي ت غال ب س يگنال

البته براي مح ان معت دند ام واج آلف ا از نوس ان في دبکي و

است ميتوان چنين نتيجه گرفت که ااستگاه امواج دلتا صرفاً

اودبهاودي سيستم تاالموسي -قشري نشأت ميگيرند []12د

هسته هاي مشبک تاالموس نيست و با ا تمال ب يشت ري ب ه

به نظر ميرس د ام واج آلف ا ب راال ام واج دلت ا ش ديداً از

نوا ي سطحي مغز منتسب استچ همانطور که براي مح ان

تحريکات سي (اع م از بين ايي ،ش نوايي و بوي ايي) مت أثر

[ ]22چنين اعالم کردهاندد عالوه بر اين ،ازآن جايي ک ه س هم

ميشودد اين امواج در موشه اي ص حرايي داراي الگوه ايي

فرکانسهاي بتا کمترين ميزان است ،شايد بتا ني ز ب ا ا تم ال

تشنجي و تکرارشونده اند که ديده شده گاهي اودبهاود ظاهر

بيشتري برااسته از مراکز پاييني و عميق مغز و نه س طح آن

ميشوند []22د م دار ان د ( 1/01±9/93درص د) مي انگين

باشدچ لذا شايد نظر آن تعدادي از مح ان که بتا را ب ه فعالي ت

سهم توان نسبي اين باند فرکانس ي در س يگنال  VEPممک ن

 Basal Gangliaمربو دانستهاند [ ،]26صحيحتر به نظر آي دد

است به دليل بيهوش بودن يوان و قطع در همه تحريکات

از غلبه شديد باند دلتا بر  VEPدر ال ت ب يهوش ي چن ين

سي آن باشدد به نظر ميرسد اگر  VEPدر ش رايطي غي ر از

بهنظر ميرسد که فعاليت باندهاي آلفا ،بت ا و تت ا منتس ب ب ه

بيهوشي کامل يوان قابل ثبت بود ،سهم توان باندهاي آلفا و

نوا ي عميق مغز است ،ولي فعاليت باند دلتا بيشتر ب ه قش ر

دلتا تفاوت کند و بيشتر قابل تفسير باشدد

مربو استد

VEP
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کومش
بررسي محت واي فرکانس ي  VEPپ س از تزري ق عام ل

مربو است (که فعاليت تاالموس را هم شامل ميشود) ،آنگاه

دميلينه کننده نيز نتايج جالب ت وجهي داش ته اس تد ب راال

تاالموس منط ه مشتر دو مسيري اس ت ک ه ه ر دو در پ ي

انتظار توان نسبي باند بتاي گروه آزمايش در روز هفتم پس از

ال اي دميليناس يون دس تا وش تغييرات ي ش دهان دچ يعن ي

تزريق تغيير معناداري را نشان نداده استد با توج ه ب ه تغيي ر

ايستگاهي مشتر در مسير تغييراتي که هم در فض اي زم ان

توان اين باند در روزهاي سوم و چهاردهم ممک ن اس ت الزم

(تأاير  )P1و هم در فضاي فرکانس (کاهش توان نس بي بت ا)

باشد آزمايش براي روز هفتم مجدداً تکرار شودد جالب توج ه

ديده شده استد از طرفي بنابر قاعده منط ي رفع ت الي ت ور

است  VEPگروه آزمايش و گروه ش م در روز س وم پ س از

تغيير فعاليت تاالموس نادرست است ،چرا که ت االموس را ب ا

تزريق در فضاي زمان تفاوتي با يکديگر ندارن د ،ام ا انت ال

قطعيت بيشتري منشأ امواج آلفا ميدانن د و

ال آن ک ه ب ا

همين س يگناله ا ب ه فض اي فرک انس تف اوت معن اداري را

ال اي دميليناسيون در کياسما فعاليت باند آلفا در هيچ ک دام از

مشخص کردد به نظر ميرسد بررسي سيگنال  VEPدر فض اي

روزها بهطور معناداري تغيير نکرده اس تد بن ابراين ي ا منش أ

فرکانس اثر ليزولسيتين را س ريعت ر از بررس ي آن در فض اي

امواج آلفا ف ط تاالموس نيستچ يا فعاليت امواج بتا به فعاليت

زمان آشکار کرده استچ يعني دميليناسيون ايجاد شده زودتر از

 Basal Gangliaمربو نيست و تاالموس هم در اين فعالي ت

آن که منجر به تأاير موج  P1شود ،توزيع فرکانس ي  VEPرا

درگير نميشودچ يا اين که تع دادي از وا دهاي کوچ ک ت ر

متحول کرده است (چهار روز زودتر)د نکته مهم ديگر اي ن ک ه

تاالموس منشأ آلفا هستند و تعدادي ديگر از اي ن وا دها در

بيشترين کاهش توان نسبي بتا نيز در روز چه اردهم پ س از

فعالي ت  Basal Gangliaو در نتيج ه در تغيي ر فعالي ت بت ا

تزريق ليزولسيتين اتفاق افت ادهچ هم ان روزي ک ه ب يشت رين

مشارکت دارندد

افزايش تأاير  P1در آن مشاهده شده استد اين نتيجه باع ث

در اين مطالعه سعي شد عوامل مداالهگر همچ ون ن وع و

ميشود با اطمينان بيشتري چنين بينديشيم ک ه ک اهش ت وان

زمان بيهوشي ،کاشت الکترود ،مکان ثب ت س يگنال و دم اي

نسبي بتا نيز ناشي از ال اي دميليناسيون است نه عاملي ديگ رد

اتاق براي همه نمونهها کامالً يکسان باشد تا اثر ا تم الي ه ر

متأسفانه ااستگاه امواج بتا دقي اً مش خص نيس ت و تواف ق

عامل مزا مي ذ شودد تأايرهاي مشاهده ش ده س يگنال

نظري در اين ا و

وجود ن دارد ت ا بت وان دقي اً ارتب ا

 VEPدر فضاي زمان منعکسکننده سرعت هدايت سيگناله ا

دميليناسيون را با کاهش بتا بررسي کردد از نتايج اين بخش از

در مسيرهاي بينايي است و معياري براي ان دازهگي ري دقي ق

مطالعه چنين بهنظر ميرسد اوالً امواج بتا را نم يت وان ص رفاً

سطح تغييرات ميلينهاي اع ا بين ايي محس و م يش ودد

برگرفته از االت رکتي دانست ،زيرا در گروه آزمايش ني ز

مؤلفههايي از  VEPموش صحرايي که در  50ميل يثاني ه اول

هم چون گروه شم رکت نمونه ها کامالً مهار شده اس تد ل ذا

ظاهر ميشوند در م ايسه با مؤلفههاي ثبت شده در زمانه اي

ظاهراً در اين باره آن دسته از مح اني ص حيحت ر اس تدالل

بعد از  50ميليثانيه تکرارپذيرتر و قابل اعتمادترند و ب ه نظ ر

کردهاند که بستگي صر امواج بتا را به رک ت رد ک ردهان دد

ميرسد اين امواج اوليه در  VEPمبتن ي ب ر تحري ک ن وري

دوم اينکه ممکن است در پي ال اي دميليناسيون در کياس ماي

اصل فعاليت  retino-geniculo-striateاست يا ب ه عب ارتي

بينايي فعاليت تاالموس دستاوش تغييراتي شده باشد ،زي را

فعاليت بخشي از کورتکس مخطط بينايي را منعکس م يکنن د

هم تأاير  P1تغيير کرده است و هم فعاليت باند بتاد بنابر نظ ر

که از طريق فيبرهاي  retino-geniculateتحريک ش ده اس ت

براي مح ان موج  P1منعکس کننده فعاليت سيس

تم retino-

 geniculo-striateاست که تاالموس را ني ز ش امل م يش ود
[ ]27،8و اگر ب ذيريم بان د بت ا ب ه فعالي

ت Basal Ganglia

[]28،8د سيستم  retino-geniculo-striateاول ين مس ير در
بينايي در پستانداران استد در اين مسير اطالعات دي داري در
شبکيه از طريق اع ا بينايي به کياسما و از آنجا ب ه

LGN

زينب اميري فالح و همکاران

ددد
الف ي ( )Dorsal Lateral Geniculate Nucleusواق ع در

از نتايج چنين به نظر ميرس د ،بررس ي  VEPدر فض اي

تاالموس منت ل ميشود و س س ب ه ک ورتکس مخط ط ا تم

فرکانس اثر ال اي دميلينه کننده ليزولستين را زودتر از بررس ي

ميش ود []27د ام واجي ک ه ديرت ر از  50ميل يثاني ه ظ اهر

آن در فضاي زمان آشکار ميکندچ ب هعب ارت ديگ ر ا تم االً

ميشوند ا تماالً اصل مشارکت اليههاي فوقانيتر کورتکس

دميليناسيون زودتر از اين که با بررس ي زم ان ت أاير ام واج

بينايياند و تکرارپذيري کمتري دارند و در م ابل فعاليته اي

 VEPتشخيص داده شود ميتواند با بررسي توزي ع فرکانس ي

ديگر نوا ي کورتکس ساسيت بيشتري نشان ميدهندد ب ه

 VEPشناسايي شودد اين يافته ميتوان د در تش خيص زودت ر

عالوه اين مؤلفههاي  VEPمتأثر از التهاي رفتاري و سطح

بيماريهاي دميلينهکننده ،هم چ ون امداس ،مفي د واق ع ش ودد

هوشياري يوان و در نتيجه وابسته به نوع بيهوشي استد لذا

همچنين در بررسيهاي زماني و نيز در بررسيهاي فرکانس ي

در بررسي سيگنال  VEPموش صحرايي اغل ب ام واج اولي ه

 VEPبيشترين تغيي رات در روز چه اردهم پ س از تزري ق

تحليل ميشود []8د از ميانگين  VEPموشهاي صحرايي سالم

عامل دميلينهکننده ديده ميشود ،بنابراين با قطعيت ب يشت ري

چنين به نظر ميرسد که مؤلفه اوليه ( -)P1که ا تماالً بازتابي

ميتوان پذيرفت ک ه در م وش ص حرايي ب يشت رين مي زان

از بخش عميق تر کورتکس بينايي است -بهص ورت پ ايينرو

دميليناسيون در روز چهاردهم پس از تزري ق ليزولس يتين در

ظاهر ميشود و پتانسيل اي ن نا ي ه از ک ورتکس بين ايي ب ا

کياسماي بينايي رخ ميدهدد

سرعت بيشتري در م ايس ه ب ا ديگ ر من اطق پ س از قط ع
تحريک نوري تشکيل و به سطح کورتکس منت ل ميشودد

تشكر و قدردانی

تزريق ليزولسيتين (با غلظت بهکاررفته در اين پژوهش) در

اين مطالع ه اص ل بخش ي از رس اله دکت ري فيزي ک

سلول هاي ميلينساز و ه مچن ين

پزشکي دانشکده علوم پرشکي دانشگاه تربيت مدرس استد از

اليک ه ب ه س اير

معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس و س تاد س لول ه اي

سلول هاي اين نا يه آسيبي نميرساندد اين ماده در مطالع ات

بنيادي کشور بهدليل مايت مالي از اين رساله س اسگ زاريمد

بسياري براي ال اي دميليناسيون موضعي به کار برده شده است

همچنين از مس ئول محت رم آزمايش گاه فيزيول وژي ب هدلي ل

[]18،11،7-5د ازآن جاييکه افزايش زمان تأاير موج  P1بر

هماهنگ کردن زمان ه اي جرا ي و ا انم مژگ ان فخ اري

افزايش دميليناسيون داللت دارد [ ،]11،7-5در مطالعه اضر،

بهدليل مساعدت ايشان در يافتن مخت ات کياس ماي بين ايي

اف زايش ت أاير م وج  P1در روزه اي هف تم و چه اردهم

صميمانه قدرداني ميشودد

کياسماي بينايي سبب مر

ل شدن ميلين در کياسما م يش ودچ در

نشاندهنده وقوع دميليناسيون در اين روزهاس تد ب يشت رين
دميليناسيون در روز چهاردهم پس از تزريق ليزولسيتين دي ده
شد (افزايش دو برابري تأاير  )P1و به نظر ميرسد با گذشت
زمان از وسعت دميليناسيون کاسته و فرآيند رميليناسيون سبب
بهبود مسيرهاي ع بي شده استچ زي را در روز بيس تويک م
ااتال معناداري در ميزان تأاير  P1دو گروه آزمايش و شم
مشاهده نشدد اثر مشاهده ش ده دميلين هکنن ده ليزولس يتين در
فضاي زمان بر  VEPدر اين مطالعه با نتايج ديگر پژوهشهاي
انجام شده در اين زمينه در توافق است []11،7،6د
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Introduction: Visual evoked potential (VEP) is an effective tool in order to study the visual pathways.
This study was performed to evaluate VEP frequency content and the effect of demyelination induction in
optic chiasm in rats.
Materials and Methods: VEPs for 61 normal adult female Wistar rats (8-10 weeks) were recorded in the
equal conditions and the component latencies of the mean VEPs were studied. Then, the VEP frequency
content was evaluated in frequency space through Fast Fourier transforming. Meaningly, to evaluate the
effect of the demyelination induction on VEP frequency content, two groups (n = 6 for each group) of rats
were selected randomly and divided into the experimental and sham groups. The experimental group was
injected lysolecithin into optic chiasm to induce demyelination. The sham group received saline injection
into the optic chiasm. Correspondingly, VEP content compared between two groups before injection (day
0) and on days 3, 7, 14 and 21 post-lesion.
Results: The study of the VEP frequency content indicated delta and beta band power have the
maximum (67.65±2.42) and minimum (4.36±0.5) percent in VEP frequency band powers, respectively.
Moreover, the comparison between experimental and sham groups showed the decrease of beta band
relative power on days 3 and 14 post-lesion in experimental group (p<0.05).
Conclusion: It seems that the VEP evaluation in frequency space can reveal the lysolecithin-induced
demyelination effects before these effects are revealed in time space.
Keywords: Visual Evoked Potential , Demyelinating Diseases, Optic Chiasm, Rats.
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