
  ۶- ۱۸/ ۱۳۸۹بهار / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

  يمار شده با روشنائي تي صحرائيها ش موي فضائيريادگين در ين مالتويها رندهينقش گ
  ۲ زوارهيرضا طالئيد عليس ،۱يمحمود سالم

  كاشان، ايراندانشگاه علوم پزشکي کاشان،  ،يولوژيزيقات فيمرکز تحقدكتراي تخصصي فيزيولوژي،  -۱
   talaei@kaums.ac.ir )مؤلف مسؤول(  ۰۳۶۱-۵۵۵۲۹۹۹: تلفن   كاشان، ايراندانشگاه علوم پزشکي کاشان، مرکز تحقيقات فيزيولوژي، كارشناس ارشد فيزيولوژي، -۲
 

  خالصه
 در دوره يک و تجربه حسي وابسته به ژنتيها تي پستانداران بالغ محصول برهمکنش فعالي از رفتارهاياريبس : و هدفنهيزم

بر  يروشنائمار يندول و تيست آن؛ لوزين، آنتاگونيمالتوناثر تقابل  ين مطالعه بررسياانجام هدف از .  تکامل مغز استينبحرا
   . س استي موري ماز آبدر ييا صحريها  موشيي و حافظه فضايريادگي يندهايفرآ

ن مطالعه يا ،ع شده بودنديه توز گرو۲ در يکه به طور تصادف روزه ۴۵ نر يس موش صحرائأ ر۶۰ با استفاده از: يروش بررس
- ۱۲ يي روشنا-يکيط تاريشات در شرايان آزماين گروه از بدو تولد تا پايت ااوانيکه ح CO (Control)  گروه.انجام شد يتجرب

ر گروه کنترل، يهر گروه به سه ز. افتنديرشد  کامل يروشنائکه در  LR (Light Reared)  گروه وداشتند ساعته قرار ۱۲
وانات ي حت حافظهيتثب  ويريادگيروند س يمور يبا استفاده از ماز آب .م شديندول تقسيکننده لوز افتين و دريکننده مالتون افتيدر

  . شدي بررس شب۵به مدت 
ن باعث ي مالتون،ني همچن. دارندي کندتريريادگي LRوانات ي حيريادگيدر مرحله دهند كه  نتايج اين مطالعه نشان مي :ها افتهي

و  يروشنائمار يت.  شدLR يها  موشيريادگيندول باعث بهبود يلوز. گردد ي کنترل ميها  موشيريادگيدتر شدن روند کن
   .ديگرد  کنترل يها ت حافظه موشيندول تنها باعث اختالل در تثبيو لوز بودر يثأت يوانات بين حيت حافظه اين بر تثبيمالتون

 يريادگي ،نيز مالتونيشود و ن ي مي صحرائيها  موشي فضائيريادگيختالل در روند جاد اي باعث ايروشنائمار يت :يريگ جهينت
 . ستنديثر نؤت حافظه ميکدام از دو مداخله فوق بر روند تثب چيه. کند يوانات کنترل را با مشکل مواجه مي حيفضائ

  ييحراموش صندول، يلوز، ني، مالتونييو حافظه فضا يريادگي، يروشنائمار يت: ها هواژكليد 
  ۲۲/۴/۸۹ :      پذيرش مقاله۱۵/۲/۸۹ :      اصالحيه نهايي۲۰/۱۱/۸۸: وصول مقاله

  
  مقدمه

 در يمحدوده زمانک ي تکامل مغز يدوره بحران
 يندهايفرآن، عالوه بر آ در  که)۱(است  يزندگاوان 

ات حاصل از برخورد با ي، تجربها ت ژنيوابسته به فعال
 يناپسي ارتباطات سيريگ  در شکليز نقش مهميط نيمح

دهند که  يقات نشان مي تحقيج برخينتا. )۲و ۳( دارند
ط اطراف به يده از محي رسيها امير در پييجاد تغيا

 تکامل مغز، يحران پستاندار در دوره بي حسيها دستگاه
  ها و چه به صورت حذف  امين پيت ايچه به صورت تقو

  

  
 تي و فعاليريگ ر در نحوه شکلييجاد تغي باعث ا،آنها

قات صورت ياکثر تحق. )۴( شود يم يناپسيارتباطات س
 تکامل مغز پستانداران ينه دوره بحرانيگرفته در زم

، ن دورهي در اينائيت از بيحروم آثار ميمربوط به بررس
 مثال، يبرا. )۵و ۶ (است ينائيبر ساختار و عملکرد قشر ب

 ينائيت از بياند که محروم ران نشان داده و همکايسالم
 قشر NMDA يها ت کانالير در فعالييجاد تغيباعث ا

ه ين ناحي ايها  شده و پاسخ نورني موش صحرائينائيب
ن يشتري در اکثر پستانداران ب).۷و ۸(ابد ي ير مييز تغين
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  ٧      دعليرضا طالئي زوارهسي

  ۱۳۸۹بهار / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

شود  ي برقرار مينائيبحس ق يط از طري با محيتعامل حس
 پس از ينائي بيها امي از پي بخشه است کهديگردثابت و 

ر يا غي )۹ (مي به طور مستقينائيه بيپردازش در قشر اول
الت ي به تشک)۱۰ (ناليق قشر انتوريم از طريمستق

  .رسند يپوکامپ ميه
ط يده از محي رسيها گناليپستانداران با استفاده از س

 و به يريادگي در ي، سعينائي بيها گناليژه سيو به و
ت بدن خود يا موقعيت در فضا، يک موقعيخاطر سپردن 

پوکامپ يالت هي و تشک)۱۱ (ندينما ي اطراف ميدر فضا
ن ياانجام  در ، واقع شده استيکه در قشر تمپورال تحتان

 يهمانند قشرها. )۱۲ ( دارديبه سزائندها نقش يفرآ
 تکامل در يک دوره بحرانيز يپوکامپ ني هي، برايحس

 از ي مطالعات حاکي برخجي و نتا)۱۳ (نظر گرفته شده
 ي در دوران بحرانير در تجربه حسيين است که تغيا

و عملکرد آن در دوران پوکامپ بر ساختار يتکامل ه
 و همکارانش نشان Waters. )۱۴و۱۵ (ثر استؤم بلوغ
ط يده از محي رسي حسيها گنالير در سيياند که تغ داده

ن ي تکامل مغز اي در دوره بحرانياطراف موش صحرائ
ه ي ناحيها  نورنيها ر در پاسخييجاد تغي باعث ا،وانيح

CA1۱۳ (شود يپوکامپ مي ه( .  
 يوانات در روشنائي حيا نگهداري يمار روشنائيت 

در ر ييجاد تغي باعث ايکامل به صورت شبانه روز
تم يشده و بالتبع ر) يشبانه روز(ن يرکادي سيها تمير

رمون هو( نيمالتونن مثل يرکادي سيترشح هورمونها
. )۱۶ (گردد ير مييدستخوش تغ )نه آلياز غده پمترشحه 

 يکيدر ساعات تارن هورمون يان مقدار ترشح يشتريب
 نور به سرعت ترشح آن يها مپالسياست و اشبانه روز 

 ين داراينکه مالتونيل ايبه دل. )۱۷ (دکنن ي مهرا بلوک
ها   به سرعت در سلول، استي دوستيت چربيخاص

کند  ي عبور مي مغزي از سد خونياحتجذب شده و به ر

رنده وابسته به خانواده يق دو گي از طرخود را آثار  و)۱۸(
 MT1 به نام G يها ني متصل شونده به پروتئيها رندهيگ
در رنده ين دو گيحضور ا. )۱۹ (دينما يمال م اعMT2و 

 پوکامپيژه هي؛ به و و حافظهيريادگير در ي درگينواح
 ده استي به اثبات رسياديت زامطالعبا انجام ان پستاندار

 يريادگي يندهايفرآن بر ير مالتونيثأدر مورد ت ).۲۰- ۲۲(
 در دست يضيگزارشات ضد و نق ،يو حافظه فضائ

 يندهاين هورمون بر فرآيرات مثبت ايثأ تيبرخ. است
گر ي ديو برخ )۲۳و۲۴ (اند مذکور را گزارش کرده

 ).۲۵و۲۷ (اند کننده آن را گزارش کرده فياثرات تضع
ک مطالعه ي و همکارانش با انجام Sharma مثال، يبرا
ش يدند که پيجه رسين نتي به اي صحرائي موشهايرو

جاد شده در يتواند از اختالل ا ين مي با مالتونيدرمان
 يق داخل بطن مغزي به واسطه تزريحافظه فضائ

 و Ozdemir ).۲۸ ( کنديرين، جلوگياسترپتوزوس
تواند از مرگ  ين ميادند که مالتونز نشان ديهمکارانش ن

 يري جلوگيپوکامپ متعاقب ضربه مغزي هيها سلول
 ين در حالي ا).۲۴ ( را بهبود بخشديکرده و حافظه فضائ

 و همکارانش نشان دادند که Soto-Moyano است که
 يجاد اختالل در عملکرد فضائيتواند باعث ا ين ميمالتون
 Gonenc ).۲۶ ( شودي در ماز شعاعي صحرائيها موش

ن به يدارند که اگرچه مالتون يان ميز بيو همکارانش ن
 در ماز ي صحرائي باعث بهبود عملکرد موشهايتنهائ

جاد ياتواند از اختالل  ي نميشود، ول يس مي موريآب
  ).۲۹ ( کنديري توسط اتانول جلوگيدر حافظه فضائشده 

 يها رندهي گيست براين آنتاگونيکنون چندتا
ل ياست- N-ليبنز- ۲(ندول يلوزاند و   شدهيرفن معيمالتون

 هر ير انتخابيغ از آنهاست که به صورت يکي) نيپتاميتر
 يل آن برايو تمارا مسدود کرده ن يرنده مالتونيدو گ
شنهاد شده ي پ).۳۰ (شتر استي بي اندکMT2 کردن هبلوک
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  ...هاي مالتونين  نقش گيرنده      ٨
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 از آثار يجاد برخيتواند با ا يندول مياست که لوز
ت حافظه ي و تثبيريادگي ياندهي فرآين رويمالتون

 و Wangج مطالعه ينتابه عنوان مثال، . مخالفت کند
تواند اثر  يندول مين است که لوزي از ايهمکارانش حاک

 LTP) Long Term ليتشکن بر ي مالتونيمهار

Potentiation (پوکامپ را بلوک يه هي ناحيها در نورون
ز با توجه به موارد ذکر شده، هدف اول ا ).۳۱ (کند

ثير تيمار روشنائي در دوران أانجام اين مطالعه بررسي ت
بحراني تکامل مغز موش صحرائي، بر روند يادگيري و 

هدف دوم و  وانات استتثبيت حافظه فضائي اين حي
ن و ي، مالتونيمار روشنائيت تقابل اثر يمطالعه بررس

 يندهايندول بر فرآي؛ لوز آنيها رندهيست گيآنتاگون
 در ي صحرائيها  موشيت حافظه فضائي و تثبيريادگي

   .  س استي موريماز آب
   

  يروش بررس
 حيوانات

نر  موش صحرايي سر ٦٠ ي رويتجربن مطالعه يا
 گرم ١٨٠ تا ١٦٠ يبا محدوده وزن روزه نژاد ويستار ٤٥

 گروه آزمايشي ٢طور تصادفي به ه بوانات يح. انجام شد
از بدو هايي كه  ؛ موش)CO (گروه كنترل: تقسيم شدند

 ١٢ ساعت تاريكي و ١٢تولد تا زمان آزمايش در شرايط 
مار شده با يگروه ت .پرورش يافتندساعت روشنايي 

هايي كه از بدو  ؛ موش)Light Reared; LR (يروشنائ
روز در   آزمايش در طول شبانه ان دورهيپاتولد تا 

 گروه به وانات هريح  و كامل پرورش يافتنديروشنائ
: وارد شدند) n=10(ر گروه يز ۳نوبه خود در 

کردند  يافت نمي درييچگونه داروي که هيواناتيح
)CO, LR(افت کرده ين دري که مالتونيواناتي، ح
)COM, LRM (افت يدرندول ي لوز کهيواناتيو ح

ان ذکر است که يشا). COL, LRL(کردند  يم
 انتخاب يک حاملگي فرزند نر حاصل از ۲حداکثر 

   طور آزاده غذا ب و  آب. شدند يها م شده و وارد گروه
دماي  .و به مقدار كافي در اختيار حيوانات قرار داشت

 و رطوبت هوا C۲±۲۲°محل نگهداري حيوانات 
وانات ي کار با حي اصول اخالق.بود% ۵±۵۵

 و توافق نامه ينکي مطابق با معاهده هلسيشگاهيآزما
 ي دانشگاه علوم پزشکيته اخالق معاونت پژوهشيکم

  .دنديت گردين رعاکاشا
  داروها

 Sigma-Aldrichندول از شرکت ين و لوزيمالتون
 ي آماده سازيبرا. نددي گرديداريکا خريکشور آمر

ن در يپودر مالتون گرم يلي م۵۰۰ ابتدا ،نيمحلول مالتون
 ) Merck, Germany( درصد ۹/۹۹تر اتانول ي ليلي م۲

افه اضن ي نرمال سالتريل يلي م۹۸ه آن حل شده و سپس ب
گرم  يلي م۵ يتر محلول حاويل يليت هر مي در نها.ديگرد

ز با اضافه کردن نرمال يندول نيمحلول لوز .ن بوديمالتون
 يحجم نهائ. شد پودر آن آماده يال حاوين به ويسال

 يتر آن حاويل يليم شد که هر مي تنظيا محلول به گونه
  .ندول باشديگرم لوز يلي م۵/۰

  ماز آبي موريس 
که امروزه به طور گسترده در موريس ماز آبي 

 مورد يت حافظه فضائي و تثبيريادگيقات مربوط به يتحق
ق  و عم١٥٠يك تانك آب با قطر رد، يگ ياستفاده قرار م

 آن از آب يمتر ي سانت٥٠تا ارتفاع سانتيمتر است كه  ٧٠
 مساوي ربع به چهار  به طور فرضيماز. شود پر مي

 و يك سكوي شدهتقسيم  ي و غربي، شرقي، جنوبيشمال
ه  ب؛گيرد  قرار ميربعچهار ن يايكي از وسط نجات در 

متر زير سطح آب واقع   سانتي٥/١ حدودكه  طوري
حرارت آب در . شود و از بيرون قابل ديدن نيست مي
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  ٩      دعليرضا طالئي زوارهسي
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 ماز در .شود  درجه سانتيگراد تنظيم مي٢٠- ٢٢حدود 
گيرد كه در آن عالئم فضايي مختلفي  اتاقي قرار مي

وده و براي ب در طول آزمايشات ثابت  دارد كهوجود
اين مجموعه از طريق يك . استحيوان در ماز قابل ديد 

 سانتيمتري و در باالي ١٨٠دوربين ردياب كه در ارتفاع 
 مونيتور شده و از طريق ،مركز ماز آبي قرار گرفته است

اتصال به كامپيوتر اطالعات مربوط به آزمايش در حال 
جهت انجام، ثبت و آناليز بعدي  .گردد ي ذخيره م،انجام
نرم افزار اختصاصي هاي حاصل از آزمايش از  داده

كه توانايي پذيرش تنظيمات “ ٧ش يراي، و١ردياب ”
 ، در ماز آبي را داردلفتخمختلف براي آزمايشات م

   .استفاده شد
 مراحل انجام آزمايش

  :  مرحله يادگيري يا آموزش- الف
هاي  ز يكي از سمتحيوان اطي اين مرحله، 

طرف ديواره ماز ه كه روي آن ب در حاليماز  چهارگانه
الزم به ذكر است كه انتخاب (. شد مي رها ، در آب،بود

وسيله ه طور تصادفي بوده و به ناحيه شروع آزمايش ب
 با توجه به اندازه ).دگردي برنامه نرم افزاري پيشنهاد مي

مان حداكثر ز) موش صحرايي(ماز و نوع حيوان 
  پس از رهاحيوان.  ثانيه در نظر گرفته شد٩٠آزمايش

طور معمول در ه ب. كند  در آب شروع به شنا ميشدن
 حيوان براي فرار از آب در كناره ،جلسات اوليه آزمايش

مرور در جلسات بعدي ه  ب،پردازد اما ديواره ماز به شنا مي
هر حال اگر ه ب. شود هاي مياني تر نيز وارد مي به بخش

 مخفي در زير آب را پنهانطور اتفاقي سكوي ه يوان بح
در اين صورت به . رفتگ كرد روي آن قرار مي ميپيدا 

 ثانيه روي سكو ١٥شد تا به مدت  حيوان اجازه داده مي
بماند و با جستجوي اطراف و ديدن عالئم موجود در 

اين موضوع . آزمايشگاه موقعيت خود را شناسايي كند

 در جلسات بعدي آزمايش با ند تاك به حيوان كمك مي
 ،محل آزمايشدر اتاق موجود ه از عالئم بينايي استفاد

 هم الزم به ذكر است كه.  سكو را پيدا نمايدگاهيجا
 موقعيت عالئم فضايي موجود در محل آزمايش و هم

 در طول آزمايشات ،سكو در يكي از چهار قسمت ماز
ه موش  ثاني٩٠در هر صورت اگر در مدت . ثابت بود

 آزمايش كننده حيوان را ،توانست سكو را پيدا كند مين
د تا اينكه موش رك سوي سكو هدايت ميه به آرامي ب

 اين ؛ ثانيه روي آن قرار گيرد١٥سكو را يافته و براي 
. افتد  در اولين جلسات آزمايش اتفاق ميپديده معموالً

 از سكو برداشته شده و حيوان ،اين زمانپس از گذشت 
 قفس خود برگردانده از خشك شدن با يك حوله بهبعد 
 تكرار  دقيقه آزمايش مجددا١٠ً پس از. دش مي
 موش در ماز  شدن با اين تفاوت كه محل رها؛ديگرد مي

 جلسه ٤هر موش . نسبت به مرحله قبل متفاوت بود
در مجموع . كرد مي تجربه  رااي  دقيقه١٠ ه با فاصلانهروز

 روز طول كشيد كه طي ٥دت مه اين مرحله از آزمايش ب
 .انجام گرديدجلسه آزمايش روي حيوانات  ٢٠آن 
 شده در ماز توسط ي مربوط به مدت زمان سپريها داده

 پنهان استخراج شده و يافتن سکويوان به منظور يح
افت يوانات دري الزم به ذکر است که ح.ز شدنديآنال

، شات روزانهيقه قبل از شروع آزماي دق٣٠ دارو،کننده 
 ٥/٠ا ين يلوگرم وزن بدن مالتونيگرم بر ک يلي م٥مقدار 

به صورت ندول يلوگرم وزن بدن لوزيگرم بر ک يليم
   .کردند يافت ميدر يدرون صفاق

  :(Probe trial) پروبا ي يباز خوان مرحله -ب
 بعد مرحله ،بالفاصله پس از تكميل مرحله اول

حيوان ا توجه به اينكه ب(در اين مرحله . گرديدانجام 
شده  از ماز برداشته  سكو)داند  را ميپنهانمحل سكوي 

 در اين مرحله از آزمايش اين .شد يمانجام و آزمايش 
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  ...هاي مالتونين  نقش گيرنده      ١٠

  ۱۳۸۹بهار / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

 كه موش در حين آزمايش گرفتنكته مورد توجه قرار 
 بيشترين وقت خود ) قادر به يافتن سكو نيستكه قاعدتاً(

.  استگذراندهرا در كداميك از قسمتهاي چهارگانه ماز 
 بود اگر بيشترين زمان مربوط به قسمتي ،عنوان مثاله ب

شد كه حيوان   روشن مي، سكو در آن بوده استكه قبالً
فضايي خارج از ماز سكو را پيدا  - بر اساس عالئم بينايي

دليل ديدن سكو ه طور اتفاقي و يا به بكرده است و نه  مي
الزم به ذكر است كه در اين مرحله از . در زير آب

دليل ه د و بي ثانيه طول كش٩٠ ر جلسه الزاماًآزمايش ه
 موش از ماز برداشته ،عدم وجود سكو پس از پايان مدت

اين مرحله از آزمايش براي هر موش يك بار .  شدمي
در ربع صحيح ماز  شده يسپر  و مدت زمانديانجام گرد

 معيار ميزان يادگيري )كه در مرحله قبل واجد سكو بود(
   .و يادآوري قرار گرفت

 يريادگيمرحله  از آزمايشاتدست آمده ه نتايج ب
روش  با  و١٧ش يرايو SPSS  نرم افزاربا استفاده از

مقايسه  Repeated measure ANOVAآماري 
تر و درك بهتر رفتار   براي نشان دادن ساده.گرديدند

حيوانات در دو گروه مورد آزمايش، ميانگين رفتار 
صورت يك ه ها ب ل جلسه روزانه در شك٤حيوانات طي 

 مربوط به يها ن دادهي همچن.نقطه نمايش داده شده است
و  One-way ANOVAمرحله پروب با استفاده از آماره 

ل قرار يه و تحليمورد تجز Bonferroniپس آزمون 
  .   شديدار تلق ي معن۰۵/۰ کوچکتر از Pمقدار . گرفتند

  ها افتهي
    مرحله يادگيري-۱

   يريادگي بر يائروشنمار ير تيثأت -الف
 ۵آوري شده از مجموع  هاي جمع  دادهبا مطالعه

 و با توجه به  آموزش حيوانات در ماز آبي موريسروز
 يت موخليآزمون کرو) >۰۰۱/۰P(دار بودن  يمعن

)Mauchly’s test of sphericity(ج آزمون ي، نتا
Greenhouse-Geisser از نظر آماري  نشان داد که

 زمان سپري شده براي يافتن مدت داري بين تفاوت معني
 ردوجود داها  در همه گروه مختلف ي روزهاسكو در

)۰۰۱/۰F17.108, 800.647=5.607; P<(يعني ؛، 
همزمان  ، نشان داده شده است۱ نمودارهمانگونه كه در 

وانات هر دو گروه ي، حيريادگيشرفت روزانه مراحل يبا پ
 را ير پنهان را آموخته و مدت زمان کمتيمحل سکو

 ين گروهيسه بيج مقاينتا. کردند يافت سکو ميصرف 
دار است  يها معن ن گروهيدهد که اختالف ب يز نشان مين
)F5, 234= ٠٠١/٠17.377; P<.(  نموداربا توجه به 
هاي گروه كنترل يادگيري به  موشافت که يتوان در يم

مار شده با ي تيها موشمراتب بهتري را نسبت به 
نتايج آزمون تعقيبي   ودادندنشان  از خود يروشنائ

Bonferroni اختالف بين دو بيانگر آن است كهز ين 
  . )P=۰۴۵/۰( استدار گروه معني
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  ١١      دعليرضا طالئي زوارهسي

  ۱۳۸۹بهار / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

  

  
  

ها به صورت  داده.  گروه مورد مطالعه در روزهاي مختلف آزمايشدو مدت زمان الزم جهت يافتن سكوي پنهان توسط حيوانات هر :۱ نمودار
روند بهبود  .اند يانگين استاندارد حاصل از مجموع جلسات انجام شده براي حيوانات هر گروه طي يك روز نمايش داده شده انحراف م±ميانگين

  .دار است يافتن سکو معني ي شده براين دو گروه در مدت زمان سپرياختالف بن يان است و همچني نماي در هر دو گروه  به خوبيريادگي
  

 دول بر يادگيري موش هاي گروه کنترلثير مالتونين و لوزينأ ت- ب

دهند كه تجويز  هاي مطالعه حاضر نشان مي يافته
 دقيقه قبل از شروع آزمايشات روزانه ۳۰مالتونين 

موجب ايجاد اختالل در روند يادگيري حيوانات گروه 
  گردد؛ بدين نحو که موشهاي اين گروه مدت  کنترل مي

  
نمايند  ميزمان بيشتري را صرف يافتن سکوي پنهان 

)۰۰۱/۰=P .( توان   مي۲همچنين، با توجه به نمودار
دريافت که تجويز لوزيندول بر روند يادگيري حيوانات 

  ).P=۵۶۲/۰(تأثير است  بي

  

  
  

حراف  ان±ها به صورت ميانگين داده.  در روزهاي مختلف آزمايش گروه کنترلي موشهايريادگيندول بر روند ين و لوزير مالتونيثأت :۲ نمودار
 و CO يها ن گروهياختالف ب. اند ميانگين استاندارد حاصل از مجموع جلسات انجام شده براي حيوانات هر گروه طي يك روز نمايش داده شده

COM۰۰۱/۰(دار است  ي معن=P.(  
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  ...هاي مالتونين  نقش گيرنده      ١٢

  ۱۳۸۹بهار / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

مار شده با ي تيها  موشيريادگيندول بر ين و لوزير مالتونيثأ ت-ج
  يروشنائ

مار شده يوانات تيه ح مربوط بيها  دادهيز آماريآنال
 ۳۰ن يز مالتونين است که تجوي از اي حاکيبا روشنائ

 يريادگيشات روزانه بر روند يقه قبل از شروع آزمايدق

 نمودار( است ريثأت ي بيروشنائبا مار شده ي تيها موش
ن يندول در اي لوزيق داخل صفاقيتزرن يهمچن). ۳
ست وانات شده اين حي ايريادگيوانات باعث بهبود يح
)۰۰۱/۰P<.(

  

  
  

ها به صورت  داده.  در روزهاي مختلف آزمايشيروشنائمار شده با ي گروه تي موشهايريادگيندول بر روند ين و لوزير مالتونيثأ ت:۳ نمودار
ز يتجو. اند  انحراف ميانگين استاندارد حاصل از مجموع جلسات انجام شده براي حيوانات هر گروه طي يك روز نمايش داده شده±ميانگين
  .)>۰۰۱/۰P(دار است  ي معنLRL و LR يها ن گروهي و اختالف بشد يمار شده با روشنائيوانات تي حيريادگيندول باعث بهبود يلوز

  
  )پروب ( مرحله بازخواني-۲

داراي  كه حيوان در ربع مدت زماني ن مرحلهيدر ا
. گذراند، مورد بررسي قرار گرفت در مرحله قبل سكو

ز يبا آزمون آنالها  مقايسه بين گروهنتايج حاصل از 
داري  بيانگر اين مطلب است كه تفاوت معنيانس يوار

  .هاي آزمايش شده وجود دارد گروهبين 
  
  

  
)۰۰۱/۰.(F5, 59= 7.337; P<  ج ينتابا توجه به

تفاوت  کهافت يتوان در يم Bonferroni يبيآزمون تعق
 محلاز نظر مدت زمان يافتن  LR و COن دو گروه يب

ک ي شماتي نما۱شکل  .دار نيست معني  پنهانيسكو
 و COوانات دو گروه ير حرکت حيم شده از مسيترس
LR را نشان " ابيرد" در مرحله پروب توسط نرم افزار

 .دهد يم
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  ١٣      دعليرضا طالئي زوارهسي

  ۱۳۸۹بهار / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

  
ره بزرگ يدا. م شده استيترس" ابيرد"که توسط نرم افزار در مرحله پروب س ي موريوانات در ماز آبير حرکت حيک مسي شماتينما :۱شکل 

 ماز به يم بنديره بزرگ نحوه تقسي پنهان در مراحل قبل و دو خط عمود بر هم در هر داي سکويريره کوچک محل قرارگي دا،محدوده تانک ماز
  .دهند ينشان م را ي ربع فرض۴

ت ي تثب روندجاد اختالل دريندول باعث ايز لوزيتجو
 يحوگردد؛ به ن ي گروه کنترل مي موشهايحافظه فضائ

هدف  را در ربع ين موشها مدت زمان کمتريکه ا
ز ي است که تجوين در حاليو ا) P=۰۰۱/۰(گذرانند  يم

ن، با يهمچن). P=۱(ر است يثأت ين روند بين بر ايمالتون

ق داخل يافت که تزريتوان در ي م۴ نموداربه مراجعه 
ت حافظه يند تثبروندول بر ين و لوزي مالتونيصفاق
 ر استيثأت ي بيروشنائمار شده با ي تيها  موشيفضائ

ب ي به ترتLRL و LRM با LRن گروه ياختالف ب(
۱۳۲/۰=P ۴۷۳/۰ و=P(.  

     

  
صرف ) برداشته شده( پنهان در مرحله بازخواني اطالعات آموخته شده براي يافتن سكوي هاي آزمايش هاي گروه ي كه موش مدت زمان:۴ نمودار

  P=۰۰۱/۰ ؛ COL و CO يها ن گروهي اختالف ب* . انحراف ميانگين استاندارد نمايش داده شده است±ها به صورت ميانگين داده. كردند
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  ...هاي مالتونين  نقش گيرنده      ١٤

  ۱۳۸۹بهار / دوره پانزدهم/ نمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستا

  حث ب
 ،يمار روشنائيتنشان داد که حاضر ج مطالعه ينتا

 يي فضايريادگيجاد اختالل در روند يمنجر به ا
 يها  که موشين معني؛ بدشود ي ميي صحرايها موش

 را يشتريزمان بهان  پنيافتن سکويبه منظور ن گروه يا
ج آمده يهمان طور که در بخش نتا.  کردنديدر ماز سپر

 يريادگين باعث کند شدن روند يز مالتوني تجواست،
 يها  و بر عملکرد موششود ي گروه کنترل ميها موش

ندول بر ي لوز،گرياز طرف د. ر استيثأت يمار شده بيت
ر است و يثأت يوانات گروه کنترل بي حيريادگيروند 

 شده در ي نگهداريها باعث بهبود عملکرد موش
 در روند يروشنائمار يبه عالوه، ت. شود ي ميروشنائ

 ندارد و يريثأ تي صحرائيها ت حافظه موشيتثب
 يل حافظه موشهايجاد اختالل در تشکيندول باعث ايلوز

   .شود يگروه کنترل م
تواند باعث  ي مي شبانه روزيها کلير در سييتغ

ن مثل يرکادي سيها تم ترشح هورمونيدر رجاد اختالل يا
تر  يگزارش شده است که طوالن. )۱۶(ن شود يمالتون

 در طول شبانه روز منجر به ي روشنائيها شدن دوره
ج حاصل از ي نتا.)۲۶(شود  ين ميکاهش ترشح مالتون

وانات با يمار کردن حين بود که تي از ايمطالعه ما حاک
 ي زمانيعني؛ يگ  روزه۴۵ کامل از بدو تولد تا يروشنائ
 به بلوغ کامل ي صحرائيها  موشيستم عصبيکه س

وانات گروه ي حين برايز مالتونيز تجوي و ن)۳۲(رسد  يم
ن ي اي فضائيريادگيجاد اختالل در روند يکنترل باعث ا

کننده  فيآثار تضع مطالعات يبرخ. شود يوانات ميح
ت حافظه را يرانه و تثبيادگي ين بر عملکردهايمالتون

 و Soto-Moyano. )۲۵- ۲۷ (کنند يگزارش م
 يز درون صفاقيدارند که تجو يان ميهمکارانش ب

لوگرم وزن يگرم بر ک يلي م۱۰ تا ۱/۰ ين با دوزهايمالتون

 يريادگيجاد اختالل در يبدن به صورت روزانه باعث ا
س ي موري در ماز آبي صحرائيها  موشيفضائ - ينائيب
ن است ي از ايگر حاکيک مطالعه ديج ينتا. )۲۶(شود  يم

 يريادگيجاد اختالل در ين باعث ايز مالتونيکه تجو
به . شود يس مي موري در ماز آبي صحرائيها موش
تواند  ين مياند که مالتون ن دانشمندان نشان دادهي ا،عالوه

. )۳۳(پوکامپ شود ي هCA1ه ي در ناحLTP يمانع از القا
ز ي و همکارانش نشان دادند که تجوGonencن، يهمچن

لوگرم وزن بدن يگرم بر ک يلي م۱۰ دوز يدرون صفاق
جاد شده در حافظه يتواند از اختالل ا ين نميمالتون
 کند يري توسط اتانول جلوگي صحرائيها  موشيفضائ

)۲۹( .Tangز ي که تجودز مشاهده کردني و همکارانش ن
جاد اختالل در يتواند مانع از ا ين نمي مالتونيخوارک

ک ي. )۳۴(مر شود ي آلزايماري توسط بيحافظه فضائ
ن بود که ي حاصل از مطالعه ما اينيش بير قابل پيجه غينت

ر يثأ تLR يها  موشيريادگين نتوانست بر روند يمالتون
نکه ين بود که با توجه به ايبگذارد؛ چرا که انتظار ا

ت کردن غلظت  باعث افيوانات در روشنائي حينگهدار
 يها رندهيجه گي و در نت)۱۶(شود  ين سرم ميمالتون
ن برونزاد بر روند يابند، مالتوني يش مين افزايمالتون

ذار باشد، اما گريثأوانات تين حي و حافظه ايريادگي
ندول بر ينکه لوزياگر يدنکته جالب . ن نشدينچنيا
ر بود، اما، باعث يثأت يوانات گروه کنترل بي حيريادگي

تواند  يافته مين يا.  شدLRوانات يبهبود عملکرد ح
جه کاهش غلظت ي موضوع باشد که در نتني بر ايديتاک

 روز، بر ۴۵وسته و به مدت ي در سرم به طور پنيمالتون
. شود ين افزوده مي مالتونيها رندهيت گيتعداد و حساس

ن ي مالتوني که برايگر با توجه به آثار مخربياز طرف د
وانات يرفت ح ي انتظار م،وانات ذکر شدي حيريادگيبر 

 نسبت به گروه يملکرد بهتر عيمار شده با روشنائيت
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نشان . ز حاصل نشديجه نين نتي که ا،کنترل داشته باشند
 به صورت ينائير در تجربه بييداده شده است که تغ

جاد اختالل در يافت نور باعث ايکاهش ساعات در
که امروزه نقش آنها در  NMDA يها رندهيساختار گ

 و ۳۶ ( کامالً محرز استيريادگي حافظه و يندهايفرآ
ر در تجربه حس ييد تغيشا ).۳۷و ۳۸ (گردد ي م)۳۵

باعث ز يافت نور نيش ساعات دريبه صورت افزا ينائيب
ها و  رندهين گياجاد اختالل در ساختار و عملکرد يا

  .  ن شده باشدي مالتونيها رندهيگ
ن مطالعه نشان داد يج حاصل از اي که نتايدر حال

گروه کنترل  در ماز نسبت به LR يها که عملکرد موش
دهند  ي مطالعات نشان ميتر بود، برخ فيبه مراتب ضع

 Environmental (يط زندگي محيساز يکه غن

Enrichment (يشگاهيوانات آزمايح)  فراهم کردن
، ي حسيها  ستميک سيش تحري که منجر به افزايطيشرا

باعث بهبود روند ) وان شودي حي و حرکتيشناخت
 ).۳۹- ۴۱ (شود يس مير موي در ماز آبيي فضايريادگي

دارند که  يان مي و همکارانش بWorkman مثال، يبرا
جاد اختالل در يکوتاه شدن ساعات مواجهه با نور باعث ا

 ي سازيشود و با غن يها م  موشي فضائيريادگيروند 
ن اختالل را درمان يتوان ا يوانات مين حيط اطراف ايمح

 يها گنالي سشياند که افزا ن نشان دادهيآنها همچن. کرد
 يش تعداد خارهاي باعث افزا،طيده از محي رسيحس

ش ياگرچه افزا. )۴۱(شود  يوانات مين حي در ايتيدندر
 يتوان نوع يافت نور در طول شبانه روز را ميساعات در

د ين حال شاي ا کرد، بايط تلقي محي سازياز غن
 بر نحوه پردازش ييناي بيها امي پيرگذاريثأسم تيمکان

، ي لمسيام هايپوکامپ متفاوت از پياطالعات در ه
 يشتريز مطالعات بين موضوع نيباشد که ا...  و يداريشن

  . طلبد يرا م

 ، آنين در حافظه و القايدر مورد عملکرد مالتون
 که يدر حال . موجود استيضيگزارشات ضد و نق

 ين بر القايهل کننده مالتوني مطالعات از اثر تسيبرخ
 نشان گريد يبرخ ،)۴۲(اند  حافظه در مغز سخن گفته

 يها  در برشLTP ي مانع از القا،نيدهند که مالتون يم
ج مطالعه ينتا). ۲۶و ۳۱و ۴۳ (شود يه شده از مغز ميته

ت حافظه هر ين بر روند تثبيز نشان داد که مالتونيحاضر ن
  .ر استيثأت يدو گروه ب

 يريادگيندول بر ينه اثر لوزيم در زيمطالعات اندک
 و Argyriou مثال يبرا. رفته استيو حافظه صورت پذ

ل يتواند اثر تسه يندول ميهمکارانش نشان دادند که لوز
 .)۴۴(ن بر حافظه کوتاه مدت را بلوکه کند يکننده مالتون

Hanز درون ي که تجواند ز نشان دادهي و همکارانش ن
ندول با يلوگرم وزن بدن لوزيگرم بر ک يلي م۵/۰ يصفاق

 در يح مکان شرطين بر ترجي مالتونياثر معکوس کنندگ
ن ي ا.)۴۵(کند  ي ميرين جلوگي معتاد به مورفيها موش

دهد  يگر نشان ميک مطالعه ديج ي است که نتايدر حال
لوگرم يگرم بر ک يلي م۶۰ تا ۳۰ يز درون صفاقيوکه تج

 يها تواند اضطراب موش يندول ميوزن بدن لوز
 مطالعات ياگرچه برخ. )۴۶( را کاهش دهد يصحرائ

گرم بر  يلي م۲۵/۰ز ي و همکاران تجوSongمثل مطالعه 
 را در يندول به صورت صفاقيلوگرم وزن بدن لوزيک

، در )۴۷(اند  ثر دانستهؤن ميمعکوس کردن اعمال مالتون
ت حافظه يتثبرانه و يادگيندول بر عملکرد يمطالعه ما، لوز

ثر واقع نشد و تنها ؤ ميروشنائمار شده با ي تيها موش
 . گروه کنترل را مختل کرديها ت حافظه در موشيتثب

نه عملکرد ين مشاهدات در زميق اينکه علت دقيا
قات يازمند تحقيست، نين مطالعه چيندول در ايلوز

ان طرح حاضر در ي است که توسط مجريتر گسترده
  . دست اقدام است
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  يريگ جهيتن
 کرد يريگ جهينتتوان  ي م مطالب حاضريبند با جمع

 ساعاتش يافزاصورت ه  بييناير در تجربه حس بييتغ که
 در ،ط در دوره بحران تکامل مغزيافت نور از محيدر

س ي موري در ماز آبيي صحرايها  موشيريادگيروند 
 اطالعات و ي در روند بازخوان، اما،کند يجاد اختالل ميا

ن باعث ي به عالوه مالتون. ندارديريثأ تييفضاحافظه 
 ي صحرائيها  موشي فضائيريادگيجاد اختالل در يا

س ي موريت حافظه آنها در ماز آبيشده و بر روند تثب
ن يتواند با عملکرد مالتون يز نميندول ني لوز.ر استيثأت يب

 مخالفت کرده و تنها يکيتارمار شده با ي تيها در موش
 يها  موشيت حافظه فضائيالل در تثبجاد اختيباعث ا

   .گردد يگروه کنترل م
  

   تشكر و قدرداني 
به  دانشگاه علوم پزشكي كاشان ي معاونت پژوهشاز
 ها خانماز   ويقاتين طرح تحقينه انجام ايهزمين أتخاطر 

 ي مرتضيجناب آقاز ينو  يم غالميو مران يحانه اسالمير
پروژه، كمال م هاي ايشان در انجا به خاطر كمكيائيض

  .ديآبه عمل ميتشكر و قدرداني 
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