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Abstract
Neural function depends on the received synapses and the intrinsic properties of the neuron. However,
synaptic integration and intrinsic responses can largely depend on the synaptic inputs. In this respect,
deep cerebellar nuclei (DCN) neurons which receive inhibitory synapses from Purkinje cells (PCs) are
of interest. Transmission of behavior from PC to DCN in awake animal and how this information is
coded by the deep cerebellar nuclei remain unknown. To investigate this issue, simultaneous recordings
from about 50 Purkinje cells converged to each DCN is required, which is impossible in experiments.
Therefore, it is required to use modeling techniques. In this study, to explore the effect of Purkinje cells
inputs on the power spectral of DCN output, the transmission of behavioral information from the
Purkinje cell to the DCN, and behavior coding by the DCN, artificial spike trains (ASTs) of the Purkinje
cell were generated, and behavioral modulation (respiration) was added to them, then, ASTs were
applied to the DCN model. Power spectral density analysis of the DCN firing in response to the synaptic
inputs from Purkinje cells was made and the frequency bands of the DCN output were analyzed. Results
showed that the behavioral modulation frequency is reflected in the DCN spectrum and a peak is visible
at low-frequencies at the power spectral of the DCN output in response to the behavioral modulation
received from Purkinje cells. On the other hand, the previous study has shown that DCN performs
frequency coding in response to the behavioral modulation received from Purkinje cells. Results of the
present study coud confirm the frequency coding by the DCN. In addition, a high-frequency peak was
observed, which coud be due to the tonic firing of the DCN.
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چکیده
عملکرد نورون ،وابسته به خواص سیناپسهای دریافتی و خواص ذاتی نورون است .با این حال ،جمعآوری سیناپسی و پاسخهای ذاتی
میتواند تا حد زیادی وابسته به ورودی سیناپسی باشد .هستههای عمقی مخچه که سیناپسهای مهاری از سلولهای پورکنژ دریافت
میکنند ،در این زمینه مورد توجه هستند .انتقال رفتار از سلول پورکنژ به هستهی عمقی در حیوان بیدار و نحوهی کد کردن این اطالعات
توسط هستهی عمقی ناشناخته مانده است .برای بررسی این موضوع ثبتهای همزمان از حدود  63سلول پورکنژ همگرا به هر هستهی
عمقی مورد نیاز است که در آزمایشها غیرممکن است .بنابراین الزم است از روشهای مدلسازی استفاده شود .در تحقیق حاضر به
منظور بررسی اثر ورودیهای سلول پورکنژ بر طیف فرکانسی هستهی عمقی ،نحوهی انتقال اطالعات رفتاری از سلول پورکنژ به هستهی
عمقی و کدینگ رفتار توسط هستهی عمقی ،قطارهای اسپایک مصنوعی از سلول پورکنژ تولید و مدوالسیون رفتاری (تنفس) به آنها
اضافه ،و سپس به مدل هستهی عمقی اعمال شدند .چگالی طیف توان آتش کردن هستهی عمقی در پاسخ به سیناپسهای ورودی از
سلول پورکنژ بررسی و باندهای فرکانسی طیف خروجی هستهی عمقی تحلیل شد .نتایج نشان دادند که فرکانس مدوالسیون رفتاری در
طیف خروجی هستهی عمقی منعکس میشود و در خروجی هستهی عمقی در پاسخ به مدوالسیون رفتاری دریافت شده از سلولهای
پورکنژ ،پیک فرکانس پایینی قابل مشاهده است .از طرفی مطالعهی قبلی نشان داده است که هستهی عمقی مخچه در پاسخ به مدوالسیون
رفتاری دریافت شده از سلولهای پورکنژ کدینگ فرکانسی انجام میدهد ،نتایج تحقیق حاضر میتواند تاییدی باشد بر انجام کدینگ
فرکانسی توسط هستهی عمقی مخچه .بهعالوه در خروجی هستهی عمقی با نرخ آتش کردن باال ،یک پیک فرکانس باال مشاهده شد که
میتواند ناشی از آتش کردن تونیک هستهی عمقی باشد.
کلیدواژهها :هستهی عمقی مخچه ،سلول پورکنژ ،قطار اسپایک مصنوعی ،مدوالسیون رفتاری ،طیف توان
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 -1مقدمه
حدود  63سلول پورکنژ به هر هستهی عمقی همگرا میشود
[ .]3ورودیهای مهاری از سلول پورکنژ میتوانند اسپایک کردن
نورونهای پسسیناپسی هستهی عمقی مخچه را کنترل کنند
[ .]1 ,8در مطالعههای قبلی [ ]6 ,3از تکنیک دینامیک کلمپ3
اینویترو 8برای مطالعهی اینکه چگونه مدوالسیون زمانی
ورودیهای تحریکی و مهاری ،فرکانس و دقت زمانی اسپایکها
در نورونهای هستهی عمقی را کنترل میکنند ،استفاده شده
است .نتایج نشان دادهاند که نرخ و دقت زمانی اسپایک کردن
نورونهای هستهی عمقی میتواند توسط ورودی مهاری کنترل
شود و مدوالسیون زمانی ورودیهای مهاری در راهاندازی
اسپایک کردن اهمیت زیادی دارد [ .]6همچنین در آزمایشها
برای اعمال الگوهای سیناپسی ،ورودی مصنوعی با تکنیک
دینامیک کلمپ داده شده است .نتایج نشان دادند که
ورودیهای سلول پورکنژ ،نرخ و زمانبندی اسپایک کردن را در
نورونهای هستهی عمقی کنترل میکنند و اسپایک کردن
هستهی عمقی میتواند توسط تحریک و همچنین مهار ،تعیین
شود [ .]5البته به دلیل همگرایی باالی تعداد زیادی سلول
پورکنژ به یک هستهی عمقی ،به جمعیتی از سلولهای پورکنژ
نیاز است که همبستگی گذرا 1را نشان دهند .شواهد زیادی
وجود دارد که نشان میدهند جمعیتهای سلولهای پورکنژ
احتماال شامل همبستگی قوی گذرا در فعالیت هستند [ .]5برای
فهم دقیق کنترل رفتار ،الزم است که تعداد زیادی سلول پورکنژ
و هستهی عمقی در حیوآنهای در حال رفتار مانیتور شوند [.]5
بنابراین به ثبتهای سنکرون از چندین سلول پورکنژ در طول
رفتار نیاز است [ ،]7تا این موضوع بررسی شود .از لحاظ
آزمایشی ،ثبت همهی ورودیهایی که به یک هستهی عمقی در
حیوان بیدار میرسند ،غیرممکن است .بنابراین الزم است
روشهایی توسعه داده شوند که بتوانند این موضوع را بررسی
کنند .استفاده از روشهای مدلسازی کمی ،در این زمینه راه
حلی موثر است ،بنابراین عباسی و همکاران [ ]2تاثیر
ورودیهای سیناپسی سلولهای پورکنژ بر هستهی عمقی و
نحوهی انتقال اطالعات رفتاری از طریق این سیناپسها را با
استفاده از تکنیکهای مدلسازی و کمی ،بررسی کردهاند [.]2
آنها با تولید قطار اسپایک مصنوعی با ویژگیهای مشخص از
سلول پورکنژ ،اثر ورویهای مهاری سلول پورکنژ روی خروجی
هستهی عمقی مخچه را بررسی کردند .با استفاده ار الگوریتم
3

Dynamic Current Clamp
In Vitro
1
Correlated Transients
8

ارائه شده برای تولید قطار اسپایک ،خواص فیزیولوژیکی
قطارهای اسپایک سلولهای پورکنژ و فیبرهای خزهای میتواند
بازتولید شود ،همچنین میتوان جمعیتی از قطارهای اسپایک با
همبستگی مشخص را تولید کرد [.]2
در فعالیت نورونهای هستهی عمقی مخچه در اثر رفتارهای
ریتمیکی مانند تنفس ،مدوالسیون فرکانسی 3رخ میدهد.
نحوهی کدینگ چنین رفتاری در خروجی هستهی عمقی با
استفاده از مدلسازی بررسی شده است [ .]2نتایج این
مدلسازیها نشان دادند که هستهی عمقی مخچه کدینگ
فرکانسی مقاوم 6انجام میدهد .همچنین هستهی عمقی
مدوالسیون رفتاری دریافتی از سلول پورکنژ را تقویت میکند.
اما مشخص نیست که اثر این مدوالسیون رفتاری سلول پورکنژ
در طیف خروجی هستهی عمقی مخچه چگونه است .از اینرو
در تحقیق حاضر بررسی شده است که مدوالسیون رفتاری
ورودی از سلولهای پورکنژ چگونه در طیف توان خروجی
هستهی عمقی منعکس میشود.

 -2مواد و روشها
از لحاظ آزمایشیی ثبت همهی ورودیهایی که به یک هستهی
عمقی در حیوان بیدار میرسیند ،غیرممکن است .بنابراین الزم
اسییت روشهایی توسییعه داده شییوند که بتوانند این مسییاله را
بررسی کنند .به همین دلیل ،در این مطالعه قطارهای اسپایک
مصینوعی سیلول پورکنژ با ویژگیهای مشخص تولید و به یک
مدل چند قسمتی از هستهی عمقی مخچه اعمال شدند ،تا اثر
ورودیهای سیییناپسییی و مدوالسیییون رفتاری در طیف توان
خروجی هسیتهی عمقی در حیوان بیدار بررسی گردد .به طور
کلی ،هدف این بخش این اسیییت که قطارهای اسیییپایک را از
سیییلول پورکنژ و فیبرهای خزهای تولید کند ،آنها را به مدل
هسییتهی عمقی مخچه اعمال کند و خروجی هسییتهی عمقی
مخچه را بررسی کند .بنابراین ،جمعیتی از قطارهای اسپایک از
سیلول پورکنژ تولید و مدوالسییون رفتاری به آنها اضافه شد.
همچنین سییییناپسییییهای تحریکی فیبر خزهای به هسیییتهی
عمقی مخچه شبیهسازی شد.
دادههای ثبت شده :این دادهها ثبتهای سلول پورکنژ ،فیبر
خزهای و هسییتهی عمقی مخچه میباشییند .جزئیات دادهها و
روش ثبت در [ ]2شییرد داده شییده اسییت .در این پایگاه داده،
Rate Modulation
Robust Rate Coding

3
6
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ثبتها از موشهای بیدار با سر ثابت 3گرفته شده است و شامل
 35هستهی عمقی مخچه 83 ،سلول پورکنژ و  33فیبر خزهای
اسیییت ،کیه زمان تنفس (دم و بازدم) نیز به عنوان زمان وقوع
رفتار ثبت شییده اسییت .میانگین نرخ تنفس  1/61اسییپایک در
ثانیه بوده است.
مراحل اصلی انجام کار به ترتیب زیر است:
-

تولید قطار اسپایک از سلول پورکنژ و فیبر خزهای
اعمال قطارهای اسیییپایک به مدل هسیییتهی عمقی
مخچه
تحلیل خروجیهای مدل هستهی عمقی مخچه

 -1-2تولید قطار اسپایک
مراحل تولید قطار اسپایک به صورت خالصه در زیر آورده شده
و سپس هر مرحله به تفصیل توصیف شده است.
-

اسیییتخراا پیارامترهای آماری مورد نیاز از دادههای ثبت
شده و حذف پریود بازگشت8
تخمین نوسیییانها در فرکانس آتش کردن با اسیییتفاده از
پنجرهی گوسین ثابت
تخمین دقیق نوسانها در فرکانس آتش کردن با استفاده
از پنجرهی گوسین ادپتیو
برای هر قطار اسپایک تولید شده در یک جمعیت:
الف) درصییدی از الگوی فرکانسییی 1شیییفت یافته به
الگوی اصیلی اضییافه می شود تا همبستگی فرکانسی
کاهش یابد.
ب) مقییا بندی 3الگوی فرکانسیییی :هر دو تخمین
فرکانس ،برای تعدیل بهره 6فرکانسهای باال و پایین
اسییتفاده شییده و سییپس مجددا ترکیب میشییوند ،و
میانگین الگوی فرکانسی یک میشود.
ا) اضیییافیه کردن مدوالسییییون رفتاری 5به الگوی
فرکانسی

-

تولید قطار اسپایک با توزیع گاما از الگوی فرکانسی
اضافه کردن پریود بازگشت ( 1میلیثانیه) به فاصلهی بین
اسپایکها 7بعد از هر اسپایک.

 -1-1-2استتتخراپ پتارامترهتای ممتاری مورد نیتاز از
دادههای ثبت شده و حذف پریود بازگشت
برای تولید قطار اسییپایک مصیینوعی 2با اسییتفاده از دادههای
ثبت شییده از سییلول پورکنژ ،قدم اول بررسییی دادهها ،تحلیل
آنهیا و اسیییتخراا پیارامترهای آماری مورد نیاز از این دادهها
اسییت .پارامترهای اسییتخراا شییده عبارتند از :نرخ اسییپایک
کیردن ،(SR) 6تغییرات محلی ،]33 ,6[ (LV) 33ضیییریییب
تغییرات ،(CV) 33ضیییریب تغییرات الگوی فرکانسیییی کند38
) ،(CVsضیریب تغییرات الگوی فرکانسی سریع (CVf) 31و LV
بعید از حذف پریود بازگشیییت از اسیییپایکها CVs .و  CVfبه
ترتیب  CVاسیییتخراا شیییده از الگوی فرکانس کند و سیییریع
میباشند.
از  LV ،SRبعد از حذف پریود بازگشییت از اسییپایکها CVs ،و
 CVfدادههای ثبت شده به عنوان ورودی الگوریتم تولید AST
اسییتفاده شییده اسییت .همچنین حذف مقدار پریود بازگشییت 1
میلیثانیه براسا مشاهدههای آزمایشی انتخاب شده است.
 -2-1-2تخمین نوستتانهتا در فرکانس متش کردن با
استفاده از پنجرهی گوسین ثابت
در الگوریتم ارائه شیییده برای تولید قطار اسیییپایک ،از الگوی
فرکانسییی اسییتفاده شییده اسییت .الگوی فرکانسییی از قطارهای
اسپایک ثبت شده در آزمایش بهدست میآید به اینصورت که
کانولوشیین هر اسییپایک با یک گوسییین محاسییبه میشییود .با
میانگین نرخ اسپایک کردن برابر  ،SRسیگمای بهینه برای این
گوسیین از رابطهی ( )3محاسبه میشود [ .]33به دلیل اینکه
در ثبتهای سیییلول پورکنژ نوسیییانهای فرکانس باال و پایین
مشیاهده شده ،دو مرحله برای تخمین الگوی فرکانسی در نظر
گرفته شیییده اسیییت (گوسیییین ثابت و ادپتیو) .در ابتدا همهی
اسپایکها در یک گوسین عریض با مقدار سیگمای حدود 333
میلیثانیه کانولوشیین شییدهاند .در این مرحله الگوی فرکانسییی
حاصیل تغییرات کند اسیپایک کردن را نشان میدهد و الگوی
فرکانسیی کند نامیده میشود .در مرحلهی بعدی از این الگوی
فرکانسیی کند برای تخمین دقیقتر الگوی فرکانسی با استفاده
از یک گوسین ادپتیو ،استفاده شده است.

3

2

8

6
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1
Rate Template
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6
Gain Modulation
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Behavior Modulation
7
)Interspike Intervals (Isis

)Artificial Spike Train (Ast
Spike Rate
33
Local Variation
33
Coefficient Of Variation
38
Slow Rate Template
31
Fast Rate Template
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 -3-1-2تخمین دقیق فرکانس با استتتفاده از گوستتین
ادپتیو3

نرخ اسییپایک کردن نورون متغیر اسییت ،بنابراین برای گرفتن
تخمین محلی بهینهی نرخ اسیییپایک ،زمانی که نورون سیییریع
آتش میکند الزم اسییت که از گوسییین نازت اسییتفاده شییود و
هنگامیکه نورون کند آتش میکند باید گوسیییین را عریضتر
کرد ،این مفهوم گوسیین ادپتیو اسییت .تخمین دقیق نوسانها
در فرکانس آتش کردن با اسییتفاده از پنجرهی گوسییین ادپتیو
انجام شده است .در اینجا سیگمای هر گوسین بهوسیلهی نرخ
اسییپایک کردن در آن زمان تعیین میشییود (مقدار به دسییت
آمیده از مرحلیهی قبل به جای  SRدر معادلهی ( )3قرار داده
میشود).

()3

2
sqrt(2 )  SR

sigma 

 -4-1-2برای هر  ASTتولید شده در یک جمعیت:
الف) اضتافه کردن درصتدی از الگوی فرکانستی شیفت
یافته به الگوی فرکانسی اصلی:
درصیدی از الگوی فرکانسی شیفت یافته به الگوی اصلی اضافه
می شیود تا همبستگی فرکانسی کاهش یابد .اگر چندین AST
از یک الگوی فرکانسیی کامال یکسیان تولید شیوند ،همبستگی
باالیی خواهند داشیت .در اینصورت ورودی به هستهی عمقی
همبسییتگی باالیی خواهد داشییت که این همبسییتگی باال در
آزمایشها مشیییاهده نشیییده اسیییت .برای هر یک از قطارهای
اسیپایک شیفت متفاوت اعمال میشود زیرا اگر شیفت یکسان
باشیید مجددا یک الگوی فرکانسییی اصییلی با همبسییتگی باال
خواهیم داشیت .در شیبیهسازیها ابتدا یک شیفت تصادفی در
گوسین ثابت ایجاد شده و سپس گوسین ادپتیو به همان اندازه
شیییفت داده میشییود .این شیییفت تصییادفی کوچکتر از طول
سییگنال اسیت .سیپس درصدی از این الگوی فرکانسی شیفت
یافته با الگوی فرکانسیی اصلی طبق رابطهی ( )8جمع میشود
که حاصل الگوی فرکانسی مخلوط نامیده شده است.
]mixed rate template  [(1  shift fraction)  rate template
] [ shift fraction  shifted rate template

()8
3

Adaptive Width Gaussian
Shift Fraction
1
Rate Fluctuations
8

در اینجا پارامتر شییفتفرکشین 8برای اضافه کردن کسری از
الگوی فرکانسیی شیفت یافته استفاده شده و در رنج  3-3قرار
دارد .در واقع هدف این است که مقداری نوسانهای فرکانسی1
مشیترت بین قطارهای اسیپایک داشته باشیم ،اما نمیخواهیم
که قطارهای اسیپایک با الگوی فرکانسی دقیقا یکسان را تولید
کنیم ،زیرا آزمیایشها نشیییان ندادهاند که سیییلولهای پورکنژ
الگوی فرکانسییی دقیقا یکسییان داشییته باشییند .بنابراین الگوی
فرکانسی با الگوی فرکانسی شیفت یافته مخلوط میشود .بدین
ترتیب در الگوریتم این امکان وجود دارد که الگوی فرکانسیییی
برای قطارهای اسیپایک یکسان باشد یا اینکه الگوی فرکانسی
شیفت یافته به آن اضافه شده باشد.
ب) مقیاسبندی الگوی فرکانسی:
این بخش جهت مقیا بندی نوسانها برای تولید  ASTاست.
به این منظور الگوی فرکانسییی ،به الگوی سییریع و کند تفکیک
میشییود .با تفکیک الگوی فرکانسییی به دو زیر الگوی فرکانس
باال و پایین ،میتوان طیف توان قطارهای اسپایک را دستکاری
کرد ،تا قطارهای اسیپایک طیف توان یکسیان نداشته باشند .با
تفکیک الگوی فرکانسیییی به فرکانسهای باال و پایین ،میتوان
محتوای فرکیانسیییی الگو را به صیییورت جداگانه برای دو باند
فرکانسیی دسیتکاری کرد .ابتدا نوسیانهای فرکانسی سریع و
کند به صورت زیر جدا میشوند و میانگین  3میشود:
)MeanFR  mean( adaptive gaussianestimation
fixed gaussianestimation
MeanFR
adaptive gaussianestimation
fixed gaussianestimation

SlowRate _ Mean1 
FastRate _ Mean1 

()1
سییپس برای دسییتکاری نوسییانهای کند و سییریع دو پارامتر
گین-اسیییلو 3و گین-فسیییت6بییه ترتییب برای مقییا بنییدی
نوسییانهای کند و سییریع در نظر گرفته میشییود .نوسییانها به
صورت زیر تعدیل میشوند:
])SlowRate _ Mean1  1  [ gain _ slow  ( SlowRate _ Mean1  1
])FastRate _ Mean1  1  [ gain _ fast  ( FastRate _ Mean1  1

() 3
ابتدا گین-اسیلو و گین-فست ،یک در نظر گرفته میشوند .در
این مرحلیه  CVsو  CVfاز الگوی فرکیانسیییی سیییریع و کنیید
Gain_Slow
Gain_Fast

3
6
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محاسییبه میشییود و برای مرحلهی بعدی مقیا بندی کردن،
بهرهها به صیورت  gain_fast/CVfو  gain_slow/CVsاستفاده
میشیوند .سپس الگوهای فرکانسی سریع و کند با میانگین ،3
مجددا ترکیب میشیوند (رابطهی ( ))6و الگوی فرکانسییی کلی
با میانگین  3را خواهیم داشت.
NewRateTemplate  SlowRate_ Mean1 FastRate_ Mean1

() 6
پ) اضافه کردن مدوالسیون رفتاری به الگوی فرکانسی:
در پایگاه دادهی ذکر شییده ،دنبالهی زمانی رفتار تنفس موجود
اسیییت و در این تحقیق رفتار دم( 3با نرخ  1/61اسیییپایک در
ثانیه) در نظر گرفته شییده اسییت .با اضییافه کردن مدوالسیییون
رفتاری در واقع میانگین مدوالسییییون نرخ اسیییپایک در زمان
وقوع هر یک از رفتارها ،به الگوی فرکانسیییی اصیییلی اضیییافه
میشییود .در شییکل ( )3نمونهای از هیسییتوگرام زمانی قبل از
تحریک 8اسییتخراا شییده از یک سییلول پورکنژ با مدوالسیییون
رفتاری و یک سیلول بدون مدوالسیون رفتاری نشان داده شده
اسیت .در این شیکل  PSTHبه میانگین  3نرمالیزه شده است.
رفتار در زمان صییفر رخ داده اسییت و  PSTHدر واقع تغییرات
نرخ اسیییپایک کردن را در زمانهای قبل و بعد از رخ دادن هر
واقعه (در اینجا دم) نشان میدهد.
1
در واقع این مدوالسیییون فرکانسییی نرمالیزه شییده ،با الگوی
فرکانسییی اصییلی نرمالیزه شییده ،کانولوشیین میشییود .مقدار
مدوالسیون رفتاری اضافه شده به دو طریق در نظر گرفته شده
اسییت :تعداد ورودیهایی که مدوالسیییون رفتاری دارند که این
پارامتر کسیر مدوالسییون رفتاری (BMF) 3نامید شده است ،و
همچنین دامنهی مدوالسیییون رفتاری اضییافه شییده (دامنهی
 )PSTHکه این پارامتر قدرت مدوالسییییون رفتاری(BMS) 6
نامیده شده است .منظور از دامنه در اینجا انحراف از خط پایه
است .الگوی فرکانسی حاصل نرمالیزه و دارای میانگین  3است
که سپس در میانگین نرخ ضرب میشود.

 LVبعد از حذف پریود بازگشیت تخمین زده میشود .بنابراین
توزیع گاما با  LVمشیییخص مورد نظر اسیییت ،همچنین در هر
زمیانی توزیع گاما میانگین متغیر با زمان دارد که این میانگین
بر اسا الگوی فرکانسی است.
 -6-1-2اضافه کردن  3میلیثانیه پریود بازگشت

به ISI

بعد از هر اسپایک:
پروسییهی انجام شییده تا کنون با حذف پریود بازگشییت از قطار
اسپایک ثبت شده انجام شده است .بنابراین بعد از اینکه زمان
اسییپایکها از توزیع گاما اسییتخراا شیید ،در آخر دوباره پریود
بازگشت به آنها اضافه میشود.
بعد از ارائهی روش تولید قطار اسییپایک ،قطارهای اسییپایک با
اسیییتفاده از دادههای بیولوژیکی سیییلول پورکنژ و فیبر خزهای
تولید شییدند .برای سییلول پورکنژ از میان دادههای بیولوژیکی
ثبت شییده ،یک سییلول که مدوالسیییون رفتاری قابل توجهی
نداشیته است به عنوان سلول اصلی برای تولید  ASTانتخاب و
الگوی فرکانسییی این سییلول به عنوان الگوی مرجع برای تولید
 ASTدر نظر گرفته شیید .سییلول دیگر با مدوالسیییون رفتاری
قابل توجه انتخاب شد ،مدوالسیون رفتاری این سلول استخراا
شییید و جهیت اضیییافه کردن مدوالسییییون رفتاری به الگوی
فرکانسیی مرجع استفاده شد .درصد مدوالسیون رفتاری اضافه
شده تغییر داده شد و اثر این تغییرات بررسی شد.

 -5-1-2تولیتد قطتار استتپایک با توزیع گاما از الگوی

شکل ( PSTH -)1نرمالیزه استخراا شده از سلول پورکنژ با

فرکانسی:

مدوالسیون رفتاری (مشکی) ،سلول بدون مدوالسیون رفتاری
(قرمز) و خط پایه (آبی)

قطارهای اسپایک با استفاده از الگوی فرکانسی نهایی و پارامتر
کاپا 5از توزیع گاما تولید میشیییوند .مقدار پارامتر کاپا از مقدار
3

3

8

6

Inspiration
)Peri-Stimulus Time Histogram (Psth
1
Rate Modulation

Behavior Modulation Fraction
Behavior Modulation Strength
5
Kappa
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 -2-2اعمال قطارهای اسپایک به مدل هستهی
عمقی مخچه
در نگاه کالسیک گفته میشود که حدود  633سلول پورکنژ به
هر هستهی عمقی مخچه همگرا میشود [ ،]38اما در سالهای
اخیر آزمایشهای دینامیک کلمپ نشیییان دادند که حدود 63
سلول پورکنژ به هر هستهی عمقی مخچه همگرا میشوند [.]3
بنیابراین در این مطیالعیه  63سیییلول پورکنژ همگرا به نورون
هسییتهی عمقی در نظر گرفته شیید ،از  63سیییناپس سییلول
پورکنژ به نورون هسییتهی عمقی دو سیییناپس به سییوما و 32
سییناپس به دندریتها اعمال شیدند .در این شییبیهسازیها از
الگوی فرکانسی سلول پورکنژی با نرخ حدود  53/6اسپایک در
ثانیه برای تولید  63قطار اسپایک استفاده شده است.
ورودیهای فیبر خزهای به هسییتهی عمقی از الگوی فرکانسییی
یکی از ثبتهای فیبر خزهای تولید شییدند 32 ،قطار اسییپایک
مصییینوعی فیبر خزهای بیدون مدوالسییییون رفتاری و با 333
درصییید شییییفت تولید شییید (یعنی ورودیهای فیبر خزهای
همبسیییتگی نیدارند) ،و نرخ  83/3اسیییپایک در ثانیه بود که
میانگین فرکانس دادههای ثبت شیییده از فیبرهای خزهای بوده
اسیییت .قطارهای اسیییپایک فیبر خزهای به دندریتهای مدل
هستهی عمقی مخچه اعمال شدند.
بعد از تولید قطارهای اسییپایک ،این قطارها به مدل هسییتهی
عمقی مخچه در محیط شیبیهسیازی جنسییس 3اعمال شدند.
مدل اسیتفاده شیده برای این منظور بر اسیا مدل ارائه شده
توسییط لین 8و جاگر 1اسییت [ ]31که این مدل نیز نسییخهی
بهبود یافتهی مدل اسیتنبر 3و همکاران [ ]33است .مدل 325
قسییمت دارد و شییامل  6کانال یونی اسییت که با اسییتفاده از
مکانیزم هدگین-هاکسلی 6ارائه شدهاند.

 -3-2تحلیل خروجیهای مدل هستهی عمقی
مخچه
بعد از انجام شییبیهسییازیها و ثبت خروجیهای مدل هسییتهی
عمقی مخچه ،این خروجی ها در نرم افزار متلب بررسی شدند.
محاسبهی طیف توان:
برای شناسایی اجزای فرکانسی خروجی هستهی عمقی مخچه،
چگالی طیف توان سیییگنالها محاسییبه شیید .در محاسییبهی

چگالی طیف توان ،پنجرهای مسییاوی یکسییوم طول سیییگنال
اسیتفاده شید و سایز اصلی با اضافه کردن صفر 5به اندازهی دو
برابر طول سیییگنال ،حفش شیید .بعد از محاسییبهی طیف توان،
فرکانس پیکهای آن استخراا شدند.

 -3یافتهها و بحث
اولین مرحله از شییبیهسییازیهای اعمال قطارهای اسییپایک به
مدل هسیتهی عمقی مخچه ،با اعمال  63قطار اسیپایک سلول
پورکنژ بدون مدوالسیون رفتاری به مدل هستهی عمقی مخچه
انجام شیید .مقدار شیییفت (نشییان دهندهی کسییری از الگوی
فرکانسی شیفت یافته است که به الگوی فرکانسی اصلی اضافه
شییده اسییت) در الگوی فرکانسییی  3/6و همچنین محدودهی
رسیاناییهای تحریکی و مهاری در مدل هستهی عمقی مخچه
به صورت زیر در نظر گرفته شدند:
Gin= 0:2:20

;Gex= 0:1:10

در اینجا  Gexو  Ginبه ترتیب رسیییانایی تحریکی و مهاری در
مدل هستهی عمقی مخچه ،بر حسب نانو زیمنس است.
در این مرحله از چندین رسییانایی مهاری و تحریکی اسییتفاده
شیید .نتایج این شییبیهسییازیها نشییان دادند که با اسییتفاده از
نسیبتهای مختلف  Ginو  Gexمیتوان به محدودهی وسیعی از
فرکانس آتش کردن مدل هستهی عمقی دست یافت [.]2
قیدم بعیدی اضیییافیه کردن میدوالسییییون رفتیاری تنفس به
ورودیهای سییلول پورکنژ به هسییتهی عمقی اسییت .به منظور
تولید قطارهای اسییپایک با مدوالسیییون رفتاری که با دادههای
ثبت شیده هم خوانی داشیته باشند ،میانگین مدوالسیون رفتار
تنفس از یکی از سییلولهای پورکنژ ثبت شییده اسییتخراا شیید
(شکل ( ))3و سپس این مدوالسیون رفتاری به الگوی فرکانسی
اصیلی در زمان وقوع رفتار اضیافه شید .به این ترتیب قطارهای
اسپایک با مدوالسیون رفتاری تولید شدند.
در این شییبیهسییازیها دو مقدار نرخ آتش کردن (پایین و باال)
برای مدل هستهی عمقی انتخاب شده است ( 83و  53اسپایک
در ثانیه) .حال برای این مقادیر مورد نظر ،با اسیییتفاده از نتایج
شییبیهسییازیها میتوان ترکیبهای مختلف رسییانایی مهاری و
تحریکی را انتخاب کرد .دو مقدار رسییانایی مهاری باال و پایین
انتخیاب شییید ( 35و  3نیانو زیمنس) و برای هر مقیدار از این
رسیییانیایی ،دو مقدار رسیییانایی تحریکی ،با توجه به نرخ آتش

3

3

8

6
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1
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Steuber
Hodgkin-Huxley
5
Zero-Padding
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کردن مورد نظر انتخاب شییید .مدوالسییییون رفتاری به همهی
قطارهای اسییپایک سییلول پورکنژ اضییافه شیید .به طور خالصییه
پارامترهای استفاده شده برای این شبیهسازیها به صورت زیر
است:
;Gex= 3.5, 6 nS; Gin= 16 nS; Shift= 0.5; BMF= 1

)a

BMS= 1
;b) Gex= 1.1, 2.15 nS; Gin= 4 nS; Shift= 0.5; BMF= 1
BMS= 1.

سییپس طیف توان خروجی هسیییتهی عمقی برای چهار حالت
ذکر شیده در باال بررسیی شید که دو مورد آنها در شکلهای
( )8و ( )1نشان داده شده اند.
نتایج نشان دادند که در طیف خروجی هستهی عمقی مخچه
یک پیک در فرکانس پایین ( 3-1هرتز) مشاهده میشود که
مربوط به مدوالسیون رفتاری است و فرکانس این پیک در حدود
فرکانس مدوالسیون رفتاری اضافه شده به قطارهای اسپایک
سلولهای پورکنژ است .عالوه بر این پیک فرکانس پایین ،یک
پیک دیگر (حدود  63هرتز) در طیف خروجیهای با نرخ آتش
کردن باال ( 53اسپایک در ثانیه) مشاهده شد که این پیک را
میتوان مربوط به آتش کردن تونیک هستهی عمقی مخچه
دانست.

شکل ( -)2طیف توان خروجی هستهی عمقی مخچه با نرخ آتش
کردن پایین ( 83اسپایک در ثانیه) .آبی (بدون مدوالسیون رفتاری)
و قرمز (با مدوالسیون رفتاری) ،پیکان در شکل پیک فرکانس پایین
را نشان میدهد

شکل ( -)3طیف توان خروجی هستهی عمقی مخچه با نرخ آتش
کردن باال ( 53اسپایک در ثانیه) .آبی (بدون مدوالسیون رفتاری) و
قرمز (با مدوالسیون رفتاری) ،پیکان ها در شکل پیکهای فرکانسی
را نشان میدهند

 -4نتیجهگیری
انتقال رفتار از سلول پورکنژ به هستهی عمقی مخچه در حیوان
بیدار و نحوهی کد کردن این اطالعات توسط هستهی عمقی
مخچه ناشناخته مانده است [ .]2در مطالعههای گذشته اثر
ورودیهای مهاری سلول پورکنژ بر اسپایک کردن هستهی
عمقی و همچنین نحوهی انتقال اطالعات رفتاری از سلول
پورکنژ به هستهی عمقی و کدینگ رفتار توسط هستهی عمقی
بررسی شده است و نتایج نشان دادهاند که هستههای عمقی
مخچه کدینگ فرکانسی مقاوم انجام میدهند [ .]2اما تاثیر
مدوالسیون رفتاری سلولهای پورکنژ در طیف خروجی هستهی
عمقی روشن نیست .در تحقیق حاضر ،اثر مدوالسیون رفتاری
سلول پورکنژ در طیف خروجی هستهی عمقی مخچه با استفاده
از مدلسازی بررسی شد .نتایج نشان دادند که فرکانس
مدوالسیون رفتاری در طیف خروجی هستهی عمقی منعکس
میشود و پیکی در فرکانسهای پایین (در حدود فرکانس رفتار
انجام شده) در خروجی هستهی عمقی در پاسخ به مدوالسیون
رفتاری دریافت شده از سلولهای پورکنژ قابل مشاهده است.
این نتیجه میتواند تاییدی باشد بر اینکه هستهی عمقی در
پاسخ به سیناپسهای دریافت شده از سلول پورکنژ کدینگ
فرکانسی انجام میدهد .بهعالوه در خروجی هستهی عمقی با
نرخ آتش کردن باال یک پیک فرکانس باال مشاهده شد که
میتوان آن را به آتش کردن هستهی عمقی نسبت داد.
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