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 چکیده

ای بر کارکردهای شناختی برجای گذاشته است. القاء استرس با جستهترین عوامل ناپایدارکننده درونی، اثرات منفی براسترس از مهم

سی تأثیر قرار گرفتن در معرض استرس، در چندین مدل حیوانی منظور بررای بهطور گستردهبینی بهقابل پیشگیری از مدل استرس مزمن غیربهره

باشد. بینی در طی چندین روز میقابل پیشصورت تصادفی، متناوب و غیرزا بهمورد پژوهش قرار گرفته است که شامل مواجهه با عوامل استرس

شود. هدف از مطالعه، بررسی بروز اختالل در یادگیری و کنند که استرس مزمن احتماالً موجب اختالل در عملکرد حافظه میمطالعات بیان می

طور های صحرایی نر بالغ بهباشد. موشروز متوالی می 6بینی در قابل پیشحافظه فضایی در آزمون ماز آبی موریس پس از القاء استرس مزمن غیر

روز متوالی( تقسیم شدند. استرس،  6مدت بینی بهقابل پیشیرتصادفی به دو گروه شاهد )عدم القاء استرس مزمن( و استرس )القاء استرس مزمن غ

قابل ای شکل مرتفع و ماز آبی موریس مورد بررسی قرار گرفت. استرس مزمن غیرعالوهترتیب توسط ماز بهیادگیری و حافظه فضایی حیوانات به

سپری شده برای رسیدن به سکوی پنهان در گروه استرس  بینی موجب کاهش عملکرد در یادگیری و حافظه فضایی شد. مدت زمان و مسافتپیش

( P<05/0داری )که در روزهای چهارم افزایش معنیطوریدر مقایسه با گروه شاهد در مجموع چهار روز آموزشی روندی افزایشی را نشان داد. به

مدت زمان حضور در ربع هدف در مقایسه با گروه شاهد دار در درصد چنین، القاء استرس منجر به کاهش معنیدر هر دو پارامتر مشاهده شد. هم

ای شکل مرتفع، گروه استرس کاهش معنی داری را در درصد زمان ماندن در بازوی باز در مقایسه با گروه عالوه(. در آزمون ماز بهP<01/0شد )

روز بیان داشت که احتماالً  6مدت بینی بهبل پیشقادادن موش های نر در معرض استرس غیر(. مطالعه حاضر با قرارP<05/0شاهد نشان داد )

کار گرفته شده، دستیابی به مکان سکوی پنهان در ماز آبی موریس در مدت زمان و مسافت های القاء استرس بهدلیل کارآمد واقع شدن استراتژیبه

 تری صورت گرفته است.بیش
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 مقدمه

ترین عوامل مهم از یکی عنوانبه با استرسدر مواجه هاامروزه انسان       

توجهی در سبک زندگی فردی درونی، دچار تغییرات قابل ناپایدارکننده

ساز بروز استرس در های عاطفی و فیزیکی، زمینهشوند. محرکمی

های فیزیکی، ناتوانی در کنترل اریقراری، اضطراب، بیمافراد است. بی

فیزویولوژی  و شناختی عملکردهای هیجان، رفتار، در تغییرهایی و استرس

صورت مواجه شدن با استرس مزمن در جمله شرایطی هستند که دراز

های شناختی اختالل در عملکرد .(Hammen ،2005) یابندفرد بروز می

ت پیچیده استرس مزمن بر از اثرا چون یادگیری و حافظه، حاکیهم

، Sapolskyو  McEwenباشد )ها و حیوانات میمغز و شناخت در انسان

  Long-term potentiation) مدت طوالنی تضعیف چونهم عواملی (.1995

التهاب عصبی  آندوپالسمی، شبکه آبشار استرسی هیپوکامپ، در (LTP یا

اختالل در حافظه را با  ویژه در ناحیه هیپوکامپ،و آپوپتوز در مغز به

و همکاران،  Zhang؛ 2017و همکاران،  Jangraهمراه دارند )خود به

 کاهش از حاکی مطالعات (.2014 همکاران، و Alfarez ؛2014

چون حافظه در افراد بزرگسالی است که در های شناختی همعملکرد

طول زندگی در  معرض استرس مزمن قرار دارند و یا مرتبط با قشر 

و همکاران،  Lynchاجتماعی و بیماری روانی خاص هستند )-اقتصادی

ترتیب، جوندگان تحت همین( به2003و همکاران،  Sauro؛ 1997

استرس مزمن، اختالل های مرتبط با سنجش یادیگیری و حافظه را 

روز با استفاده  21مدت که، القاء استرس مزمن بهدهند. چناننشان می

های شناختی مرتبط با ، نقصRestrainer)) هکننداز دستگاه مقید

 شکل و آزمون تشخیص شی Yبازوئی، ماز  8های ماز شعاعی آزمایش

(Object Recognition) ها نشان داد )را در عملکرد موشBeck  و

Luine ،2002؛ Conrad ،؛1996 و همکاران Luine  ،1994و همکاران .)

 15شنای آب سرد ) هفته تحت استرس مزمن 12هایی که برای موش

دقیقه در روز( قرار گرفتند، دچار نقص عملکرد در مرحله اکتساب 

و  Nishimuraبازوئی شدند ) 8وسیله آزمون ماز شعاعی حافظه به

هفته  4-12مدت که به هاییچنین، ارزیابی موشهم (.1999همکاران، 

 های دیگری از استرس مزمن قرار گرفتند، موجب بروزمعرض نمونه در

 Mizoguchiشکل شد ) Tبازوئی و ماز  8نقص عملکرد در ماز شعاعی 

(. در روشی مشابه، نتایج 2001و همکاران،  Park؛ 2000و همکاران، 

ماه،  6روز یا  28های فیزیکی مزمن در طی زاحاصل از القاء استرس

 پی استفاده از ماز آبی موریس نقص در یادگیری و حافظه فضایی در

(r MazeMorris Wate) ( را نشان دادBodnoff  ،؛ 1995و همکاران

Sousa  ،2000و همکاران .)Venero ( نیز نشان 2002و همکاران ،)

ساعت در  6حرکتی )دادند قرار گرفتن در معرض استرس مزمن بی

در بروز اختالل  دارییروز متوالی، موجب عدم تغییرات معن 7 روز( طی

مقابل، اثرات آبی موریس شد. در اکتساب حافظه فضایی با آزمون ماز

زا گزارش شده است، قرارگیری تحت عوامل استرس نتیجه متضادی در

از افزایش اکتساب حافظه پس از که دیگر مطالعات حاکیطوریبه

و همکاران  Luineکه، ای از استرس مزمن است. چنانبا دوره مواجه

روز  13مدت بهحرکتی (، نشان دادند القاء استرس مزمن بی1996)

وسیله آزمون ماز شعاعی متوالی موجب تسهیل در اکتساب حافظه به

چنین، روز متوالی شد. هم 7مدت مقایسه با القاء آن بهبازوئی در 8

از کاهش مدت زمان (، حاکی2004و همکاران ) Isgorهای پژوهش

در آزمون ( Escape Latency)سپری شده جهت یافتن سکوی پنهان 

زای فیزیکی و اجتماعی دنبال القاء عوامل استرسموریس به ماز آبی

چه برخی از انواع روز متوالی بود. بنابراین، اگر 28مدت در جوندگان به

های مزمن باعث کاهش عملکرد در وظایف مرتبط با حافظه استرس

شوند، برخی دیگر نیز تسهیل در اکتساب و عملکرد حافظه را به می

ارتباط  کنندهشکل معکوس که بیان Uسیله منحنی ودنبال دارند. به

میان استرس )سطح گلوکوکورتیکوئید( و یادگیری است، این نتایج 

که مواجه با استرس خفیف باعث افزایش طوریاند. بهتوجیهقابل متضاد

مزمن شدید  استرس معرض در که قرار گرفتنحالیشود، درمی یادگیری

(. Shors ،2004؛ Sapolsky ،2003) دارد بالدنرا به در یادگیری اختالل

که کدام نوع استرس خفیف، متوسط و یا شدید حال، تعیین ایناینبا

چون سطح هورمون هایی همشود، دشوار است زیرا پارامتر گرفته نظردر

 با کورتیکوسترون، مورفولوژی هیپوکامپ و ... بالفاصله پس از مواجه

های مؤثر در القاء است. یکی از روش هر نوع استرس، ارزیابی نشده

 Chronic) بینیقابل پیشگیری از استرس مزمن غیراسترس، بهره

Unpredictable Stress) .القاء استرس  که داده است نشان هابررسی است

 روز متوالی، موجب افزایش در 6مدت بینی بهقابل پیشمزمن غیر

در ماز آبی موریس  مدت زمان سپری شده برای یافتن سکوی پنهان

که، در حجم و یا حالیشود. دردر ارزیابی حافظه فعال و مرجع می

فرونتال و سابیکولوم مغز تغییر های نواحی مدیال پریتعداد نورون

(. طبق شواهد، 2007و همکاران،  Cerqueiraدهد )مؤثری بروز نمی

س از بر ارزیابی یادگیری و حافظه فضایی جوندگان پآزمایشی مبتنی

بینی صورت نپذیرفته قابل پیشروز القاء استرس مزمن غیر 6طی 

است. بنابراین، هدف از این مطالعه، بررسی تأثیرات استرس مزمن 

عنوان یک پروتکل استرس فیزیکی و روانی بر بینی بهقابل پیشغیر

 اکتساب و حفظ حافظه فضایی در ماز آبی موریس بوده است.
 

 هامواد و روش

گرم  200±20 وزن به SD نژاد نر صحرایی موش رأس 12 ها:حیوان       

سازی رازی )کرج( خریداری شده از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم
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و در هر قفس به تعداد یک سر حیوان در شرایط استاندارد )دمای 

ساعت تاریکی و دسترسی  12ساعت نور:  12گراد، درجه سانتی 2±23

گروه  2طور تصادفی به اری شدند. حیوانات بهدآسان به آب و غذا( نگه

گروه -2 ،(CO) گروه شاهد: عدم القاء استرس مزمن -1تقسیم شدند: 

 (CUSبینی )قابل پیشتحت استرس مزمن غیر

یک شکل مراحل انجام آزمایش در طرح شمات طراحی آزمایش:       

گیری با محیط نروز خو 7نشان داده شده است. حیوانات پس از  2

، CUSآزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در گروه 

روز متوالی قرار  6مدت بینی بهقابل پیشتحت القاء استرس مزمن غیر

اُم و آزمون 14ای شکل مرتفع در روز عالوهسپس، آزمون ماز به گرفتند.

ترتیب، با هدف ارزیابی میزان روز متوالی به 5مدت ز آبی موریس بهما

 انجام شد.  حیوانات یادگیری و حافظه فضایی بر روی استرس القاء شده،

این آزمایش  در بینی:قابل پیشمزمن غیر القاء استرس روش

حرکتی )دمای ترتیب در روز اول: استرس بیبه CUSبه حیوانات گروه 

 Crowding) نوبت عصر(، روز دوم: ازدحام جمعیت /ساعت 3اتاق/ 

stress) (6-8  /و بستر خیس 24سر حیوان در قفس )ساعت/ صبح 

(Wet bedding) (450 روز سوم:  6لیتر آب/ میلی ،)ساعت/ عصر

-15) (Forced Swim) ساعت( و شنای اجباری 24محرومیت از غذا )

ز چهارم: استرس دقیقه/ نوبت عصر(، رو 10گراد/ درجه سانتی 10

ساعت/ نوبت عصر(، روز پنجم: محرومیت از  3حرکتی )دمای اتاق/ بی

 1مدت آمپر بهمیلی 1ساعت( و القاء شوک الکتریکی )شوک  24آب )

دقیقه/ نوبت عصر( و روز ششم:  15ثانیه/  6فاصله زمانی ثانیه با

 ساعت/ نوبت عصر( القاء شد.  3حرکتی )دمای اتاق/ استرس بی

ای شکل مرتفع و نحوه انجام تست عالوهون ماز بهآزم

های مرتبط با استرس و منظور ارزیابی رفتاراین آزمون به رفتاری:

پایه شود. اساس این آزمون برحیوانی استفاده می هایاضطراب در مدل

های باز و گرانه جوندگان و احتراز از محیطدو غریزه حس جستجو

میزان استرس توجه بهروش حیوان بانایروشن طراحی شده است. در

تر تمایل به ماندن در بازوهای بسته را دارد. این ابزار القاء شده، بیش

از جنس چوب و دارای چهار بازو، دو بازوی باز و دو بازوی بسته به 

باشد. بازوهای بسته عالوه )+( میمتر، به شکل بهسانتی 50×10ابعاد 

متر احاطه سانتی 40ارهایی به بلندی از دو طرف و انتها توسط دیو

هایی به چنین، در دو طرف او انتهای بازوهای باز لبهشده است. هم

منظور جلوگیری از سقوط حیوان، تعبیه شده متر بهارتفاع یک سانتی

متر سانتی 10×10است. چهار بازو به یک محدوده مرکزی به ابعاد 

متر از سطح سانتی 50ر ارتفاع هایی دوسیله پایهشود. ماز بهمنتهی می

گیرد. برای انجام آزمون، حیوان درون محدوده مرکزی زمین قرار می

دقیقه اجازه داده  5و رو به یکی از بازوهای باز قرار گرفت و در مدت 

های مختلف ماز بپردازد. طور آزادانه به جستجوگری در قسمتتا به شد

دفعات ورود حیوان به بازوی در این آزمون رفتاری پارامترهای تعداد 

گیری روش اندازهماندن در بازوی باز و بسته، به زمان باز و بسته و مدت

مشاهده شد. منظور از ورود به بازوی باز یا بسته قرار گرفتن هر چهار 

پای حیوان در بازوی مورد نظر است. برای هر حیوان درصد ورود به 

های باز با استفاده از رابطهبازوی باز و درصد زمان ماندن در بازوی 

دهنده افزایش دار این دو پارامتر نشانیزیر محاسبه شد. کاهش معن

 میزان استرس است.
 

 

 
 

ها در علوم اعصاب ترین آزموناز معمولیکی ماز آبی موریس:       

توسط موریس و همکاران ابداع شده  1982شناختی است که در سال 

(Alfarez ،2003 و همکاران )منظور ارزیابی حافظه و یادگیری و به

گیرد. ماز آبی موریس یک فضایی در جوندگان مورد استفاده قرار می

متر سانتی 120-200سیاه رنگ به قطر  مخزن فلزی حلقوی با دیواره

متر سانتی 25-30که با آبی به عمق  باشدمی مترسانتی 60-50 ارتفاع و

باشد. یک سکو گراد میسانتی درجه 25±2آب  دمای بهینه شود.پر می

متر در سانتی 10×10گالس شفاف با سطح مقطع از جنس پالکسی

 متر زیر سطح آب در مرکز یکی از چهار ربع شمالسانتی 1-5 فاصله

شود. الزم غربی قرار داده میغربی یا جنوبشرقی، شمالشرقی، جنوب

هایی از قبیل ئم و نشانهاست دیوارهای اطراف ماز دارای اجسام، عال

ها محل کمک آنپوستر، قفسه، پنجره و ... باشد که موش بتواند به

سکو را در آب پیدا کند. یک دوربین ویدیویی که در باالی استخر 

شود، مسیر حرکت حیوان را ردیابی کرده و به رایانه انتقال نصب می

 گردند. حلیل میافزاری تها توسط سیستم نرمدهد و در نهایت دادهمی

مرحله یادگیری  -الفآزمایش ماز آبی موریس:  انجام مراحل

بار  4روز و در هر روز  4مدت ها بهیا آموزش: طی این مرحله، موش

تحت آموزش و تمرین قرار گرفتند. هر حیوان در هر تمرین، از چهار 

، طرف دیواره ماز بودکه صورت آن بهحالیمتفاوت در جغرافیایی منطقه

هر روز آموزشی  در ترتیب رهاسازی در استخر، گردید. در استخر آب رها

نظر ثانیه در 120متفاوت بود. حداکثر زمان آزمایش در هر تمرین، 

دنبال یافتن سکو شنا صورت آزادانه در آب بهگرفته شد تا حیوان به

 

 
 )منبع: نگارنده( : طرح شماتیک از مراحل انجام آزمایش1شکل 
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شد تا صورت یافتن سکوی پنهان توسط حیوان، اجازه داده میدر کند.

مدت ها، بهنظور یادگیری موقعیت سکو و برقراری ارتباط بین نشانهمبه

مدت تعیین شده قادر  روی آن باقی بماند. اگر حیوان، درثانیه بر  30

شد، توسط آزمایشگر از آب استخر خارج به یافتن سکوی هدف نمی

از طی این زمان، گرفت. پسشده و بالفاصله بر روی سکو قرار می

برداشته شده و بعد از خشک شدن با یک حوله به  حیوان از سکو

ثانیه آزمایش مجدداً تکرار  15شد. پس از قفس خود برگردانده می

که محل رها شدن موش در ماز نسبت به تمرین تفاوتبا این ،گردیدمی

های فضایی موجود در قبل متفاوت بود. الزم به ذکر است که نشانه

طور معمول در ها ثابت بود. بهمایشمحل آزمایش و جایگاه سکو در آز

کناره دیواره  حیوان برای فرار از آب در یادگیری، جلسات ابتدایی مرحله

تر های میانیجلسات بعدی به بخش مرور درپردازد اما، بهماز به شنا می

شود. در این مرحله مدت زمان و مسافت طی شده جهت نیز وارد می

زشی، معیار میزان یادگیری قرار یافتن سکو در مدت چهار روز آمو

(: مرحله پروب یا Probe trailمرحله فراخوانی یا پروب ) -ب گرفت.

توجه به بازیابی حافظه در روز پنجم انجام گردید. در این مرحله )با

داند( سکو از ماز برداشته شده که حیوان محل سکوی پنهان را میاین

شد و در نهایت اده میثانیه فرصت شنا کردن به هر حیوان د 30و 

موش از ماز برداشته  شده طی وجود سکو، پس از پایان زمان عدم دلیلبه

و میزان  گردید بار انجاممرحله از آزمایش برای هر موش یک شد. اینمی

 حضور حیوان در ربع صحیح ماز )که پیش از آن در مرحله درصد

فراخوانی حافظه  عنوان معیاری از اکتساب وآموزش واجد سکو بود(، به

 نظر گرفته شد.فضایی در

میانگین ±صورت میانگینبه نتایج ها:داده تحلیل و تجزیه روش

اند. تجزیه و تحلیل آماری بیان شده (Mean±SEM) خطای استاندارد

نسخه  GraphPad Prismافزار ها و رسم نمودارها با استفاده از نرمداده

آزمون ماز آبی موریس با استفاده  ها درتفاوت بین گروه گرفت. صورت 8

مشخص گردید  (Two-way ANOVA) دوطرفه از آزمون آنالیز واریانس

گیری با آنالیز واریانس با اندازهها دنبال آن آزمون مقایسه میانگینو به

چنین برای مقایسه پارامترهای حاصل بررسی شد. هم (Tukey) توکی

استفاده شد. حداقل  tز آزمون ای شکل مرتفع اعالوهاز آزمون ماز به

 نظر گرفته شد.در P˂05/0داری تفاوت معنی

 

 نتایج

 آماری تحلیل مرتفع: شکل ایعالوهبه ماز آزمون نتایج       

ای شکل مرتفع با استفاده از عالوههای حاصل از آزمون ماز بهداده

 داری را برای درصد مدت زمان ماندن در بازوی، کاهش معنیtآزمون 

(، P<05/0بینی )غیرقابل پیش مزمن استرس تحت گروه در (%OAT) باز

داری یمقابل، اختالف معن(. در2نسبت به گروه شاهد نشان داد )شکل 

( در بین دو گروه مشاهده نشد %OAEبرای درصد ورود به بازوی باز )

 (.3)شکل 

 نتایج آزمون ماز آبی موریس

 های حاصلطرفه دادهنس دوآنالیز واریامرحله یادگیری یا آموزش: 

داری را از نظر مسافت پیموده از آزمون ماز آبی موریس تفاوت معنی

گروه(  ×روز آموزشی بین دو گروه مورد مطالعه )روز چهار مجموع در شده

مقابل، مقایسه درون  . درP ,6062/0(=40,3)[F=6148/0[نشان نداد 

های اختالف بین روزهای مورد آزمایش بیان داشت که در گروه گروهی

 . نتایج حاصلP ,13/16(=40,3)[F˂0001/0[دار است آزمایش معنی

 P˂0001/0[داری را نشان داد ها نیز اختالف معنیمقایسه بین گروه از

,23/26(=40,1)[F آزمون تکمیلی .Tukey را در داری افزایش معنی

روز چهارم آموزش برای مسافت طی شده جهت یافتن سکو در گروه 

گروه شاهد  بهنسبت (،P<05/0) بینیتحت استرس مزمن غیرقابل پیش

نشان داد. نمودار مسافت طی شده توسط حیوانات هر دو گروه در 

 های حاصلطرفه دادهنمایش داده شده است. آنالیز واریانس دو 4 شکل

داری را از نظر زمان سپری شده بی موریس تفاوت معنیاز آزمون ماز آ

گروه(  ×در مجموع چهار روز آموزشی بین دو گروه مورد مطالعه )روز

. در مقابل، مقایسه درون P ,612/1(=40,3)[F=2018/0[نشان نداد 

های های مورد آزمایش بیان داشت که اختالف بین روزدر گروه گروهی

 . نتایج حاصلP ,04/11(=40,3)[F˂0001/0[ دار استآزمایش معنی

 P˂0001/0[داری را نشان داد ها نیز اختالف معنیمقایسه بین گروه از

,83/24(=40,1)[F آزمون تکمیلی .Tukey داری را در افزایش معنی

های چهارم و دوم آموزش برای زمان طی شده جهت یافتن سکو روز

به (، نسبتP<05/0)بینی قابل پیشدر گروه تحت استرس مزمن غیر

گروه شاهد نشان داد. نمودار مدت زمان طی شده توسط حیوانات هر 

 نمایش داده شده است. 5دو گروه در شکل 

 
:  نمودار درصد مدت زمان ماندن در بازوی باز در ماز 2شکل 

های تحت استرس ای شکل مرتفع توسط حیوانات گروهعالوهبه
 بینی و شاهدقابل پیشمزمن غیر
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ای شکل عالوه: نمودار درصد ورود به بازوی باز در ماز به3شکل 

قابل های تحت استرس مزمن غیرمرتفع توسط حیوانات گروه

 بینی و شاهدپیش
 

 
: نمودار مسافت پیموده شده در ماز آبی موریس به منظور 4شکل 

های تحت استرس مزمن یافتن سکوی پنهان توسط حیوانات گروه

 های مختلف آزمایشبینی و شاهد در روزابل پیشقغیر
 

در این از آبی: مقایسه مدت زمان طی شده در چهار ربع م       

مطالعه در ربع دارای سکو  مرحله، درصد مدت زمانی که حیوانات مورد

( گذراندند، با درصد حضورشان در مناطق شرقدر مرحله قبل )شمال

از  های حاصلدادهدیگر ماز مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل آماری 

ر داری را از نظر درصد مدت زمان حضومرحله بازخوانی، تفاوت معنی

گروه( ×آزمایش میان دو گروه مورد مطالعه )ربع پنجم روز در ربع چهار در

کاهش  Tukey تکمیلی آزمون .P ,483/7(=40,3)[F=0004/0[ داد نشان

(، P<01/0بینی )مزمن غیرقابل پیش استرس تحت گروه در را داریمعنی

 برای درصد زمان حضور در ربع هدف )شمال شاهدبه گروه نسبت

ن داد. نمودار مسافت طی شده توسط حیوانات هر دو گروه شرقی( نشا

 نمایش داده شده است.   6در شکل 
 

 
: نمودار مقایسه درصد مدت زمان حضور در چهار ربع ماز 6شکل 

های تحت آبی موریس در مرحله بازخوانی توسط حیوانات گروه

 بینی و شاهد در روز پنجمقابل پیشاسترس مزمن غیر

 بحث 

حاضر نشان داد که درصد زمان ماندن در بازوی باز در  مطالعه       

عنوان معیاری برای بیان القاء ای شکل مرتفع که بهعالوهآزمون ماز به

داری در گروه گیرد، با کاهش معنیاسترس مورد سنجش قرار می

است. کاهش این فاکتور  بینی همراهپیشقابل تحت استرس مزمن غیر

چنین، قرارگیری گردد. هملقاء استرس بر حیوانات تلقی میبر ادلیلی

روز، موجب  6مدت بینی بهقابل پیشدر معرض استرس مزمن غیر

تأخیر در فرآیند یادگیری و نقص در بازیابی حافظه فضایی در آزمون 

های تحت استرس مزمن که موشمعنیشود: بدینماز آبی موریس می

منظور یافتن سکوی پنهان روه شاهد، بهبینی نسبت به گقابل پیشغیر

ای که این گونهتری را در ماز سپری کردند. بهمسافت و زمان بیش

 
منظور : نمودار مدت زمان سپری شده در ماز آبی موریس به5شکل 

های تحت استرس مزمن یافتن سکوی پنهان توسط حیوانات گروه

 های مختلف آزمایشبینی و شاهد در روزقابل پیشغیر
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داری قابل مشاهده است. طور معنیاختالف در روز چهارم آموزش به

نسبت به گروه شاهد  استرس حافظه، گروه تحت عالوه در روند بازیابیبه

در ربع هدف بال یافتن سکو دنبهتری را در روز پروب مدت زمان کم

توان سپری کرد. بنابراین، مشاهده روند کاهشی در آزمون پروب را می

دنبال اکتساب تفسیر نمود که به از تأثیر القاء استرس بر مرحلهناشی

دلیل یافته است. به کاهش داریصورت معنیحافظه نیز به آن، فراخوانی

و احتمال آسیب آن تحت نقش حیاتی هیپوکامپ در یادگیری فضایی 

اند. هیپوکامپ بررسی آن پرداختهشرایط استرس، اکثر مطالعات به

که نقص در هیپوکامپ موجب نقش کلیدی در حافظه فضایی دارد، چرا

شود. اختالل در حافظه فضایی در حیوانات آزمایشگاهی و انسان می

چون تغییر شکل هایی هممحتمل است که استرس مزمن با مکانیسم

زایی، و کاهش فعالیت سیناپسی و تغییر در نورون CA3های نورون

و همکاران،  Gouldهای هیپوکامپی شود )موجب اختالل در عملکرد

(. 1992و همکاران،  Watanabe؛ 2006و همکاران،  Wright؛ 2000

چون اختالل در حافظه فضایی های هیپوکمپ همدر عملکرد بروز نقص

دنبال تغییرات القاء شده ز آبی موریس، بههای صحرایی نر در ماموش

گزارش شده است  CA3های رأسی ناحیه توسط استرس در دندریت

(Herbert  ،2006و همکاران.) چنینهم Bodnoff ( 1995و همکاران ،)

نشان دادند تغییرات ساختاری در هیپوکامپ باعث نقص در حافظه 

زایی در کاهش نورون عالوه، القاء استرس منجر بهگردد. بهفضایی می

گردد و احتماالً اختالل حافظه و یادگیری، فرونتال میانی میقشر پری

دهند، حیواناتی ها نشان میباشد. پژوهشزایی میکاهش نورون ازناشی

اند حرکتی بودهساعت تحت استرس مزمن بی 6روز، روزانه  21که 

به  سبتهای هیپوکامپ نتری را در ساختار نورونتغییرات بیش

 2روز، روزانه  21ساعت و  6یا  2روز، روزانه  10های دیگر که گروه

 عبارتکنند. بهاند، نمایان میحرکتی بودهساعت تحت استرس بی

از کاهش انشعابات دندریتی و دیگر، نقص در حافظه فضایی را ناشی

؛ 1996و همکاران،  Luineکنند )ها در این نواحی بیان مینورون

eWatanabl  ،؛ 1992و همکارانMagarin  وMcEwen ،1995 ؛

McLaughlin  ،؛ 2007و همکارانKleen  ،2006و همکاران .)

ها عوامل دیگری هستند که با برقراری ارتباط میان گلوکوکورتیکوئید

کنند. استرس و حافظه نقش مهمی در عملکرد هیپوکامپ ایفا می

پذیری حافظه و شکل رتخریبی ب و کنندگیتسهیل اثرات کورتیکوسترون

؛ 1973و همکاران،  Blissدهد )سیناپسی هیپوکامپی را نشان می

Bliss  ،گیری (. سطوح پایه کورتیکوسترون در شکل1993و همکاران

که فقدان کورتیکوسترون نیز موجب حافظه حائز اهمیت است، چنان

 ها حاکی(. پژوهش1999و همکاران،  de Kloeگردد )نقص در آن می

های های سلولی و شبکهتوجهی در عملکردیجاد تغییرات قابلاز ا

نورونی به موازات القاء استرس مزمن با سطوح باالی کورتیکوسترون 

معرض کورتیکوسترون و یا گیری مزمن در که قرارطوریباشد. بهمی

را در تمامی   LTPگیری القاء استرس در یک دوره طوالنی مدت، شکل

 Blissکند. )مختل می  DGو  1CA ،3CAچون نواحی هیپوکامپ هم

(. در شرایط طبیعی، هیپوکامپ در تنظیم محور 1993و همکاران، 

Adrenal -Pituitary-Hypothalamic) آدرنال-هیپوفیز-هیپوتاالموس

 axis=HPA )سازی هورمون کورتیکوسترون، اثر تنظیمی مهاری و رها

زای مزمن موجب رایط استرسمقابل، شهسته پاراونتریکوالر دارد. در بر

آدرنال، افزایش ترشح کورتیکوسترون و  افزایش رشد و حجم غده

بر گردد که دلیلیمیCA3 و  CA1های دنبال آن آسیب به نورونبه

های پاراونتریکوالر هیپوتاالموس کاهش اثر مهاری هیپوکامپ بر سلول

جه گرفت که توان نتیباشد. بنابراین، میشرایط استرس مزمن میدر

ای از این عوامل موجب احتماالً استرس با اعمال تغییر بر مجموعه

زا برای خود عملی استرس نوبهشده حیوانات در تست پروب، که به

تری را ترشح نمایند. شود، کورتیکوسترون بیشحیوان محسوب می

دلیل عملکرد طبیعی محور که در حیوانات گروه شاهد بهصورتیدر

HPA  شدن با  دهد. درک رابطه بین مواجهافزایش رخ نمیاین

ای مهم اما پیچیده های مختلف و عملکرد شناختی، مسئلهاسترس

های نر در معرض استرس مزمن دادن موشاست. مطالعه حاضر با قرار

آمد دلیل کارروز بیان داشت که احتماالً به 6مدت بینی بهپیش قابلغیر

کار گرفته شده، دستیابی به قاء استرس بههای الواقع شدن استراتژی

تری و مسافت بیش زمان مدت در ماز آبی موریس در سکوی پنهان مکان
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Abstract 
Stress is one of the most important internal destabilizing factors and has significant 

negative effects on cognitive functions. Stress induction using the chronic unpredictable stress 

(CUS) model has been extensively studied in several animal models to investigate the effect of 

stress exposure, including exposure to stressors randomly, intermittently and unpredictably. CUS 

has probably been shown to induce memory dysfunction of the chronic stress response. The aim 

of this study was to investigate the incidence of learning and spatial memory impairment in the 

Morris water maze (MWM) test after induction of CUS for 6 consecutive days. Adult male rats 

were randomly divided into control groups (without CUS) and stress (induction of CUS for 6 

consecutive days). Animal stress, learning, and spatial memory were assessed by the elevated 

plus maze (EPM) and the MWM, respectively. CUS reduced performance in spatial learning and 

memory. The time and distance spent to reach the hidden platform in the stress group compared 

to the control group in a total of four training days showed an increasing trend. So that in the 

fourth days, a significant increase (P<0.05) was observed in both parameters. Also, induction of 

stress led to a significant reduction in the percentage of time in the target quadrant compared 

with the control group (P<0.01). In the EPM, the stress group showed a significant decrease in 

the percentage of time spent in the open arm compared to the control group (P<0.05). The 

present study, by exposing male mice to unpredictable stress for 6 days, stated that, due to the 

ineffectiveness of the stress induction strategies used, achieving a hidden platform location in the 

MWM over time and distance more has been done.  
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