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Abstract
Aims: Facing maternal separation during early postnatal life leads to disturbances
in the cognitive and neuro-chemical activities of the brain. The aim of this study
was to investigate the effects of maternal separation on spatial learning and
memory of morphine-dependent rats.
Materials and Methods: This experimental study was carried out on 40 male
Wistar rats of 45 days old. Animals were divided into control group (CO),
morphine dependent (MD) and 3 group of rats which maternally separated during
1 (MS1), 2 (MS2) and 3 weeks (MS3) after birth. Except CO rats, the other
groups were subcutaneously injected 10 mg/kg morphine every 12 hours for 10
days. At the 11th day signs of withdrawal syndrome were evaluated and during
next 4 consecutive days spatial learning was evaluated by Morris water maze
(MWM). The rats’ spatial memory retrieval was also estimated at the last day.
Findings: Although morphine dependence did not affects spatial learning and
memory of rats, but 3 weeks maternal separation caused the animals spend more
time and travel more distance to find the hidden platform than to CO group
(P<0.001 for both of comparisons). Also, they spent less time and passed less
distance in the target quadrant in probe trial (P<0.001 for both of comparisons).
Conclusion: In conclusion, maternal separation impairs spatial learning and
memory of rats.
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چکیده
اهــداف :مواجــه شــدن بــا محرومیــت از تیمــار مــادری در ابتــدای زندگــی منجــر بــه
ایجــاد اختــال در فعالیتهــای شــناختی و نوروشــیمیائی مغــز میشــود .هــدف
مطالعــه حاضــر بررســی تاثیــر محرومیــت از تیمــار مــادری بــر یادگیــری و حافظــه
فضائــی موشهــای صحرائــی وابســته بــه مورفیــن بودهاســت.
م ـواد و روشهــا :مطالعــه تجربــی حاضــر روی  40ســر مــوش صحرائــی نــر نــژاد
ویســتار  45روزه در گروههــای کنتــرل ( ،)COوابســته بــه مورفیــن ()MD
و  3گــروه از موشهایــی کــه طــی یــک ( ،)MS1دو ( )MS2و ســه ()MS3
هفتــه اول پــس از تولــد روزانــه  3ســاعت از تیمــار مــادری محــروم بودنــد ،انجــام
شــد .بهجــز گــروه کنتــرل بقیــه گروههــا هــر  12ســاعت یکبــار  10میلیگــرم
بــر کیلوگــرم وزن بــدن مورفیــ ن ســولفات بهصــورت زیرپوســتی بهمــدت  10روز
دریافــت کردنــد .در روز یازدهــم عالئــم ســندروم محرومیــت بررســی شــد و طــی
 4روز بعــد یادگیــری فضائــی در مــاز آبــی موریــس ســنجیده شــد .روز آخــر نیــز
حافظــه فضائــی بررســی گردیــد.
یافتههــا :اگرچــه وابســتگی بــه مورفیــن بــر یادگیــری و حافظــه فضائــی موشهــای
صحرائــی تاثیــری نداشــت ،امــا محرومیــت از تیمــار مــادری به مــدت  3هفتــه باعث
شــد حیوانــات بهمنظــور یافتــن ســکوی پنهــان زمــان و مســافت بیشــتری را در
مقایســه بــا گــروه  COصــرف کننــد ( p>0.001بــرای هــردو مقایســه) .همچنیــن،
باعــث شــد موشهــای صحرائــی زمــان کمتــر و مســافت کمتــری را در ربــع هــدف
در مرحلــه بازخوانــی حافظــه بگذراننــد ( p>0.001بــرای هــردو مقایســه).
نتیجهگیــری :درمجمــوع میتــوان گفــت محرومیــت از تیمــار مــادری باعــث
ایجــاد اختــال در یادگیــری و حافظــه فضائــی موشهــای صحرائــی میشــود.
کلیدواژههــا :محرومیــت از تیمــار مــادری ،مورفیــن ،یادگیــری مــاز ،حافظــه
فضائــی ،مــوش صحرائــی
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مقدمه
یکــی از عوامــل اســترسزا کــه ممکــن اســت فرزنــدان در ابتــدای
زندگــی بــا آن مواجــه شــده و منجــر بــه ایجــاد اختــال در
فعالیتهــای شــناختی و نوروشــیمیایی مغــز میشــود ،محرومیــت
از تیمــار مــادری اســت[ .]1دالوری و همــکاران نشــان دادهانــد کــه
محرومیــت از تیمــار مــادری اگرچــه باعــث کاهــش یادگیــری فضایــی
در فرزنــدان موشهــای صحرایــی میشــود ،امــا بــر تثبیــت حافظــه
فضایــی بیتاثیــر اســت[ .]2از طــرف دیگــر لمــن و همکارانــش بیــان
کردهانــد کــه محرومیــت از تیمــار مــادری باعــث تقویــت یادگیــری
فضایــی میشــود[ .]3نقــش هیپوکامــپ در روندهــای شــکلگیری
حافظــه کلیــدی اســت و بــرای مراحــل اولیــه یادگیــری بــه کارکــرد
آن نیــاز حتمــی وجــود دارد[ .]4محرومیــت از مــادری باعــث کاهــش
بیــان پروتئیــن BDNF (Brain-derived Neurotrophic
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

 )Factorو زیرواحدهــای  NR2Aو  NR2Bگیرنــده NMDA

در ناحیــه هیپوکامــپ میشــود[.]5
محرومیــت از تیمــار مــادری باعــث افزایــش فعالیــت محــور HPA
و تولیــد کورتیــزول در فرزنــدان شــده کــه نتیجــه آن افزایــش رفتارهــای
پرخطــر اســت[ .]6همچنیــن ،مواجــه شــدن بــا عوامــل اســترسزا در
ابتــدای تولــد باعــث ایجــاد تغییــرات در فعالیــت سیســتم دوپامینــی
ناحیــه مزولیمبیــک مغــز شــده کــه خــود میتوانــد تمایــل بــه مــواد
مخــدر را تغییــر دهــد[ .]7اعتیــاد بــه مشــتقات اپیوئیــدی یــک معضــل
همهگیــر در جوامــع امــروزی اســت .مصــرف مکــرر ایــن مــواد
فعالیــت مدارهــای نورونــی و شــکلپذیری آنهــا در نواحــی مختلــف
ً
سیســتم عصبــی را دســتخوش تغییــر قــرار میدهــد[ .]8قاعدتــا
مواجــه شــدن دســتگاه عصبــی کــه هنــوز درحــال شــکلگیری بــوده
و بالــغ نشــده اســت بــا ایــن مــواد میتوانــد تاثیــرات عمیقتــر و
گســتردهتری برجــای بگــذارد[ .]10,9اگرچــه داروهــای اپیوئیــدی
بهصــورت بالینــی بهعنــوان عوامــل ضــد درد مــورد اســتفاده واقــع
میشــوند ،امــا بــه شــدت اعتیــادآور بــوده و مصــرف مکــرر آنهــا
فعالیــت مدارهــای نورونــی در نواحــی مختلــف سیســتم عصبــی از
جملــه ناحیــه هیپوکامــپ را دســتخوش تغییــر قــرار میدهــد[.]8
تعدیــل فرآیندهــای یادگیــری و حافظــه توســط مورفیــن و ســایر
اپیوئیدهــا در مطالعــات متعــددی بررســی شــده و نتایــج ضــد و نقیضی
بــه دســت داده اســت؛ درحالیکــه نتایــج بخشــی از مطالعــات حاکــی
[]11
از اثــر تخریــب کننــده مصــرف مورفیــن چــه بــه صــورت حــاد
و چــه مزمــن[ ،]12بــر یادگیــری و حافظــه فضایــی اســت ،برخــی
[]13
دیگــر از بــی تاثیــر بــودن مصــرف مورفیــن بــر یادگیــری فضایــی
و حتــی از تاثیــر مثبــت مصــرف مورفیــن بــر یادگیــری و حافظــه
فضایــی[ ]14صحبــت کردهانــد .نشــان داده شــده اســت کــه مصــرف
مزمــن مورفیــن (دو هفتــه) باعــث کاهــش بیــان ژنهــای  MAPKو
– CamKIIدرگیــر در شــکلپذیری سیناپســی -در ناحیــه هیپوکامــپ
مــوش میشــود[.]15
باتوجــه بــه اینکــه محرومیــت از تیمــار مــادری میتوانــد بــا تغییــر در
فعالیــت محــور  HPAبــر بلــوغ و فعالیــت مدارهــای نواحــی مختلــف
مغــزی تاثیــر بگــذارد و از طــرف دیگــر نشــان داده شــده اســت کــه
مصــرف مــواد مخــدر نیــز میتوانــد بــر فعالیــت نورونهــای ناحیــه
هیپوکامــپ و در نتیجــه یادگیــری و حافظــه پســتانداران تاثیــر بگــذارد،
هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی تاثیــر محرومیــت از تیمــار مــادری
بــر یادگیــری و حافظــه فضایــی موشهــای صحرایــی وابســته بــه
مورفیــن بــود.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه تجربــي بــر روی  40ســر مــوش صحرايــي نــر نــژاد
ویســتار  45روزه در محــدوده وزنــی  120تــا  140گــرم انجــام شــد.
حيوانــات در مرکــز پــرورش حیوانــات دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان
بــا دمــای  22±2درجــه ســانتیگراد ،رطوبــت  55±5درصــد و
ســیکل روشــنایی-تاریکی  12ســاعته نگهــداری شــدند؛ ســاعت
شــروع روشــنایی  7صبــح بــود .اصــول کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی
مطابــق بــا دســتورالعملهای کمیتــه اخــاق معاونــت پژوهشــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان رعایــت گردیدنــد .موشهــای
صحرایــی بهصــورت تصادفــی در  5گــروه  8تایــی بــه شــرح ذیــل
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وارد شــدند :گــروه کنتــرل ( ،)COو گروههــای وابســته بــه مورفیــن
) ،(Morphine Dependent; MDو محرومیــت از تیمــار
مــادری بــرای مدتهــای  1هفتــه ;(Maternal Separation
) 2 ،MS1هفتــه ( )MS2و  3هفتــه پــس از تولــد ( .)MS3مــدل
محرومیــت از تیمــار مــادری[ ]2بدیــن صــورت بــود کــه هــر روز رأس
ســاعت  10مــوش مــادر از قفــس خــارجشــده و ســاعت  13بــه
قفــس برگردانــده میشــد و در ایــن فاصلــه قفــس نــوزادان در یــک
محفظــه بــا دمــای  35تــا  37درجــه ســانتیگراد قــرار میگرفــت.
کلیــه حیوانــات روز بیس ـتودوم پــس از تولــد از شــیر گرفتــه شــدند.
پــس از رســیدن بــه ســن  45روزهگــی کــه براســاس گــزارش بســیاری
از مطالعــات مغــز موشهــای صحرایــی بالــغ میشــود[ ،]16,17همــه
حیوانــات بــه غیــر از گــروه کنتــرل ،بهمــدت  10روز هــر  12ســاعت
یکبــار 10 ،میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن مورفیــن ســولفات (تمــاد،
ایــران) بهصــورت زیرپوســتی دریافــتکردنــد و در روز دهــم عالئــم
ســندروم محرومیــت از مورفیــن در آنهــا بدیــن صــورت بررســی شــد:
 2ســاعت پــس از دریافــت مورفیــن ،ابتــدا  2میلیگــرم بــر کیلوگــرم
نالوکســان هیدروکلرایــد (تولیــددارو ،ایــران) بهصــورت درون صفاقــی
بــه حیوانــات تزریــق شــده و بالفاصلــه بــه یــک محفظه پلکسـیگالس
بــه قطــر 30و ارتفــاع  50ســانتیمتر منتقــل شــدند .عالئــم محرومیــت
براســاس مــدل تعدیــل شــده  ]18[Gellert-Holtzmanبــه مــدت
 30دقیقــه بررســی شــده و امتیازدهــی شــدند .بهطــور خالصــه
ایــن عالئــم عبارتنــد از :الــف -عالئــم درجهبنــدی شــده (از دســت
دادن وزن طــی  24ســاعت پــس از تزریــق ،تعــداد پــرش ،انقباضــات
شــکمی و تــکان دادن بــدن مثــل ســگ خیــس)؛ ب -عالئــم چــک
شــده (اســهال ،دنــدان ســائیدن ،افتادگــی پلــک ،کشــیدگی تمــام بدن،
لیســیدن آلــت تناســلی و بیقــراری) .از روز بعــد یادگیــری و حافظــه
فضایــی موشهــای صحرایــی بــا اســتفاده از مــاز آبــی موریــس بــه
شــرح زیــر طــی  4شــب متوالــی بررســی شــد[ :]19مــاز آبــي موريــس
( )Morris water mazeبــراي تحقيــق در جنبههــاي خاصــي از
حافظــه فضايــي بهطــور گســتردهاي مــورد اســتفاده واقــع شــده اســت.
ایــن مــاز يــک تانــک آب بــا قطــر  150و عمــق  70ســانتيمتر اســت
کــه تــا ارتفــاع  50ســانتیمتری از آب پــر ميشــود .مــاز بــه چهــار
قســمت مســاوي فرضــي تقســيم ميشــود و يــک ســکوي نجــات
در يکــي از چهــار قســمت فرضــی قــرار ميگيــرد؛ بهطوريکــه
بيــن  1تــا  2ســانتيمتر زيــر ســطح آب واقــع ميشــود و از بيــرون
قابــل ديــدن نيســت .مــاز در اتاقــي قــرار ميگيــرد کــه در آن عالئــم
فضايــي مختلفــي کــه در طــول آزمايشــات ثابــت بــوده و بــراي حيــوان
در مــاز قابــل ديــد باشــد ،وجــود دارد .رفتــار حیــوان در مــاز از طريــق
دوربيــن مونيتــور شــده و توســط نرمافــزار "رديــاب ویرایــش "1/7
آناليــز میشــود .مرحلــه يادگيــري يــا آمــوزش ()Acquisition
بدینترتیــب انجــام میگردیــد :حيــوان از يکــي از ســمتهاي
چهارگانــه فرضــی درحاليکــه روي آن بهطــرف ديــواره مــاز اســت در
آب رهــا میشــد و اجــازه داده میشــد تــا حداکثــر  60ثانيــه در مــاز
شــنا کنــد .مــوش پــس از رهــا شــدن در آب شــروع بــه شــنا ميکنــد.
اگــر حيــوان به-طــور اتفاقــي ســکوي نجــات مخفــي در زيــر آب را
پيــدا میکــرد ،اجــازه داده ميشــد تــا بــرای  15ثانيــه روي ســکو بمانــد
و بــا جســتجوي اطــراف موقعيــت خــود را شناســايي کنــد .اگــر در
مــدت  60ثانيــه مــوش نمیتوانســت ســکوي نجــات را پيــدا کنــد،
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محقــق حيــوان را بــه آرامــي بهســوي ســکو هدايــت ميکــرد تــا اينکــه
مــوش ســکو را بيابــد .ســپس مــوش از ســکو برداشــته شــده و بعــد
از خشــک شــدن بــا يــک حولــه بــه قفــس خــود برگردانــده ميشــد.
ً
پــس از  10دقيقــه آزمايــش مجــددا تکــرار ميگردیــد؛ بــا ايــن تفــاوت
کــه محــل رهاشــدن مــوش در مــاز نســبت بــه مرحلــه قبــل متفــاوت
بــود .هــر مــوش در هــر روز  4آزمايــش را بــا فواصــل  10دقيقــهاي
تجربــه میکــرد .بــا ادامــه جلســات آزمايــش مســافت پیمــوده شــده
و مــدت زمــان صــرف شــده بهوســيله مــوش بــراي يافتــن ســکو
کوتاهتــر ميشــد .تعــداد جلســات در ايــن مرحلــه  16جلســه بــود
کــه طــي  4روز متوالــي انجــام گردیــد .بعــد از تکمیــل ایــن مرحلــه،
مرحلــه بازخوانــی یــا پــروب ( )Probe trialانجــام میشــد؛ بدیــن
ترتیــب کــه ســکو از مــاز برداشــته شــده و حیــوان بهصــورت تصادفــی
از یکــی از ربعهــای مــاز بــه داخــل آن رهــا میگردیــد .بــه حیــوان
اجــازه داده میشــد تــا بهمــدت  30ثانیــه درون مــاز شــنا نمــوده و در
نهایــت مــوش از مــاز خــارج میشــود .اگــر یادگیــری حیــوان تثبیــت
ً
شــده باشــد ،قاعدتــا بایــد زمــان بیشــتری را در ربــع محــل قرارگیــری
ســکو در مرحلــه قبــل بگذرانــد .بنابرایــن مســافت پیمــوده شــده و
زمــان ســپری شــده در ربــع محــل قرارگیــری ســکو در مرحلــه قبــل
بهعنــوان فاکتورهــای نشــان دهنــده تثبیــت حافظــه درنظــر گرفتــه
میشــوند[ .]20دادههــای حاصــل بهصــورت Mean±SEM
بیــان گردیدهانــد .دادههــای مربــوط بــه مرحلــه یادگیــری بــا اســتفاده
از آزمــون Repeated measure ANOVAو بقیــه دادههــا بــا
اســتفاده از آزمــون  ANOVAیکطرفــه بــه همــراه پسآزمــون
 Bonferroniآناليــز شــده و p<0/05معن ـيدار تلقــي گردیــد.
یافتهها
مطالعــه حاضــر بهمنظــور بررســی تاثیــر دورههــای مختلــف
محرومیــت از تیمــار مــادری بــر وابســتگی بــه مورفیــن و نیــز شــیردهی
بــر یادگیــری و حافظــه فضایــی موشهــای صحرایــی نــر طراحــی و
اجــرا شــد .پــس از دریافــت مورفیــن بــا دوز  10میلیگــرم بــر کیلوگــرم
روزانــه دو بــار بــه مــدت  10روز و بررســی عالئــم محرومیــت براســاس
مــدل تعدیــل شــده  Gellert-Holtzmanمشــخص شــد کــه
دریافــت مورفیــن توســط موشهــای صحرایــی باعــث وابســتگی آنهــا
شــده و عالئــم ســندروم محرومیــت از مورفیــن را نشــان میدهنــد.
نتایــج آزمــون آنالیــز واریانــس نشــان داد کــه اختــاف بیــن گروههــای
مختلــف مطالعــه بــرای نمــره  Gellert-Holtzmanمعنــیدار
اســت ( .)p>0/001رابطــه شــدت عالئــم ســندروم محرومیــت بــا
میــزان محرومیــت از تیمــار مــادری ارتبــاط مســتقیم داشــت ،یعنــی
نمــره  Gellert-Holtzmanدر موشهایــی کــه از تیمــار مــادری
طبیعــی طــی دوران شــیردهی برخــوردار بــوده و در بلــوغ مورفیــن
دریافــت کــرده بودنــد 14/4±98/16 ،بــود و محرومیــت از تیمــار
مــادری بهصــورت وابســته بــه زمــان باعــث افزایــش میانگیــن نمــره
تــا  31/79±5/12در موشهــای گــروه  MS3شــد .پسآزمــون
نشــان داد اختــاف بیــن گروههــای  MS2و  MS3بــا MD
معنــیدار اســت ( ،p>0/001نمــودار شــمار ه .)1
فاکتورهــای زمــان ســپری شــده و مســافت پیمــوده شــده در مــاز
بــرای یافتــن ســکوی پنهــان بهعنــوان مال کهــای یادگیــری فضایــی
حیوانــات درنظــر گرفتــه میشــوند .نتایــج آزمــون آنالیــز واریانــس بــا
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نمودار شماره  )1ميانگين±انحراف استاندارد نمره عالئم سندروم محرومیت از مورفین بر
اساس روش تعدیل شده  Gellert-Holtzmanدر گروههای مختلف مطالعه .دادهها با
استفاده از آزمون  ANOVAیکطرفه آنالیز شدهاند.
***  p<0.001برای مقایسه گروههای دریافت کننده مورفین با گروه CO
 p<0.01 ##برای مقایسه گروههای  MS2و  MS3با گروه MD

اندازهگیــری مکــرر نشــان داد کــه طــی  4روز مطالعــه بــرای حیوانــات
همــه گروههــا یادگیــری اتفــاق افتــاده اســت ()p>0/001؛ بهعبــارت
دیگــر همانگونــه کــه در نمــودار شــماره  2نشــان داده شــده اســت
بــا پیشــرفت آزمایــش طــی روزهــای متوالــی حیوانــات گروههــای
مختلــف آزمایــش زمــان کمتــر (بــاال) و مســافت کمتــری (پائیــن) را
صــرف یافتــن ســکوی پنهــان در مــاز مینمودهانــد .همچنیــن آنالیــز
آمــاری دادههــای مطالعــه نشــان داد کــه اختــاف بیــن رونــد یادگیــری
بیــن گروههــای مختلــف مطالعــه معنــیدار اســت (.)p>0/001
نتایــج پسآزمــون  Bonferroniنشــان داد کــه وابســته شــدن

نمودار شماره  )2ميانگين±انحراف استاندارد زمان سپری شده (باال) و مسافت پیموده شده
(پائین) در ماز جهت یافتن سکوی پنهان در ماز توسط حیوانات گروههای مختلف آزمایش.
طی روزهای متوالی آزمایش برای حیوانات گروههای مختلف یادگیری اتفاق افتاده است؛ یعنی
هم از زمان سپری شده و هم از مسافت پیموده شده کاسته شده است .دادهها با استفاده از
آزمون Repeated measure ANOVAآنالیز شدهاند.
 p>0.01برای مقایسه بین گروههای  MS3و CO
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

موشهــای صحرایــی بــه مورفیــن تاثیــری بــر زمــان ســپری شــده و
مســافت پیمــوده شــده در مــاز بــرای یافتــن ســکوی پنهــان در مقایســه
بــا گــرو ه  COنــدارد ( p<0/05بــرای هــر دو مقایســه) .همچنیــن،
بــا مشــاهده نمــودار شــماره  2مــی تــوان دریافــت کــه محرومیــت از
تیمــار مــادری بــرای مــدت  3هفتــه باعــث شــده اســت فرزنــدان نــر
موشهــای صحرایــی زمــان بیشــتر و مســافت طوالنیتــری را صــرف
یافتــن ســکوی پنهــان در مــاز نماینــد (مقایســه بیــن  COو MS3؛
 .)p>0/01پــس از بررســی دادههــای مربــوط بــه مرحلــه پــروب بــا
آزمــون  ANOVAمشــخص گردیــد کــه اختــاف بیــن گروههــای
مختلــف مطالعــه بــرای میانگیــن زمــان ســپری شــده و مســافت
پیمــوده شــده در ربــع هــدف معنـیدار اســت ( .)p>0/001همانطــور
کــه در نمــودار شــماره  3نشــان داده شــده اســت مصــرف مورفیــن
باعــث ایجــاد تغییــری در میــزان تثبیــت حافظــه فضایــی موشهــای
صحرایــی نمیشــود؛ بــه عبــارت دیگــر اختــاف بیــن گروههــای
 COو  MDبــرای زمــان ســپری شــده (بهترتیــب  12/94±1/32و
 13/15±1/87ثانیــه) و مســافت پیمــوده شــده (367/82±41/24
و  382/71±39/87ســانتیمتر) در ربــع هــدف معنــیدار نیســت
( p>0/05بــرای هــر دو مقایســه) .محرومیــت از تیمــار مــادری
در دوره شــیردهی بهصــورت وابســته بــه زمــان باعــث شــد از

نمودار شماره  )3ميانگين±انحراف استاندارد زمان سپری شده (باال) و مسافت پیموده
شده (پائین) در ربع هدف ماز (ربعی که قبال محل سکو بوده است) توسط حیوانات گروه
های مختلف آزمایش .اگرچه مصرف مورفین باعث ایجاد تغییری در تثبیت حافظه فضائی
موشهای صحرائی نشد ،اما محرومیت از تیمار مادری بهصورت وابسته به زمان باعث شد
موشهای صحرائی زمان و مسافت کمتری را در ربع هدف ماز بگذرانند .دادهها با استفاده از
آزمون  ANOVAیک طرفه آنالیز شده اند.
*** p>0.001برای مقایسه بین میانگین زمان سپری شده و مسافت پیموده شده در ربع هدف
توسط حیوانات گروه  COو گروههای  MS3و MS2
 p>0.01###برای مقایسه بین میانگین زمان سپری شده و مسافت پیموده شده در ربع
هدف توسط حیوانات گروه  MDو گروه های  MS3و MS2
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بررسی تاثیر محرومیت از تیامر مادری بر وابستگی به مورفین و یادگیری و حافظه فضائی موشهای صحرایی

زمــان ســپری شــده و مســافت پیمــوده شــده در ربــع هــدف توســط
موشهــای صحرایــی کاســته شــود بهطــوری کــه ایــن مقادیــر بــرای
حیوانــات گــروه  MS3بهترتیــب بــه  4/64±1/87ثانیــه (نمــودار
شــماره  – 3بــاال) و  229/68±41/58ســانتیمتر رســید (نمــودار
شــماره  – 3پائیــن) .نتایــج پسآزمــون  Bonferroniحاکــی از آن
بــود کــه اختــاف بیــن میانگیــن زمــان ســپری شــده و مســافت پیمــوده
شــده در ربــع هــدف توســط حیوانــات گــروه  COو گروههــای MS2
 MS3و معن ـیدار اســت ( p>0/001بــرای هــر چهــار مقایســه).
بحث
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی تاثیــر محرومیــت از تیمــار
مــادری بــر یادگیــری و تثبیــت حافظــه فضایــی موشهــای صحرایــی
بــود .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه محرومیــت از تیمــار
مــادری در دوره شــیرخوارگی بهصــورت وابســته بــه زمــان باعــث
میشــود پــس از مواجهــه موشهــای صحرایــی بــا مورفیــن در دوران
بلــوغ ،وابســتگی آنهــا بیشــتر شــود .همچنیــن ،نتایــج نشــان داد کــه
وابســته شــدن موشهــای صحرایــی بــه مورفیــن اگرچــه بهخــودی
خــود تاثیــری بــر رونــد یادگیــری و تثبیــت حافظــه فضایــی نــدارد ،امــا
داشــتن ســابقه محرومیــت از تیمــار مــادری باالخــص بــرای مــدت
 3هفتــه باعــث میشــود یادگیــری فضایــی در مــاز آبــی موریــس
بهطــور معن ـیداری دچــار اختــال شــده و نیــز رونــد تثبیــت حافظــه
فضایــی موشهــای وابســته بــه مورفیــن بــا ســابقه داشــتن  2و  3هفتــه
محرومیــت از تیمــار مــادری نیــز دچــار اختــال شــود.
نشــان داده شــده اســت کــه محرومیــت از تیمــار مــادری ،حتــی بــرای
دورههــای کوتــاه مــدت [ ،]21چــه در نمونههــای انســانی و چــه در
مدلهــای حیوانــی بهعنــوان یــک عامــل اســترسزا محســوب شــده
و منجــر بــه ایجــاد اختــال در فعالیتهــای شــناختی و نوروشــیمیایی
میشــود [ .]1بــرای مثــال در یــک مطالعــه نشــان داده شــده اســت کــه
محرومیــت از تیمــار مــادری بیــن روزهــای  5تــا  9پــس از تولــد روزانه
بــه مــدت  8ســاعت از یــک طــرف باعــث ایجــاد اختــال در یادگیــری
ترجیــح مــکان شــرطی در موشهــای صحرایــی بالــغ شــده و از طــرف
دیگــر نورونزایــی در ناحیــه هیپوکامــپ را کاهــش میدهــد[.]22
نقــش هیپوکامــپ در فرآیندهــای یادگیــری و حافظــه فضایــی امــروزه
کامــا محــرز اســت و میدانیــم کــه نوروترانســمیتر عمــده مدارهــای
ایــن ناحیــه گلوتامــات اســت کــه بخــش اعظــم اثــرات آن از طریــق
گیرندههــای  NMDAبــه انجــام میرســد .همچنیــن ،میدانیــم
کــه دوره بحرانــی تکامــل مغــز یــک محــدوده زمانــی مربــوط بــه دوران
جنینــی و ابتــدای زندگــی اســت[ ]23کــه در آن ،عــاوه بــر فرآیندهــای
وابســته بــه فعالیــت ژنهــا ،تجربیــات حاصــل از برخــورد بــا محیــط
نیــز نقــش مهمــی در شــکلگیری ارتباطــات سیناپســی دارنــد[.]24
از طــرف دیگــر میدانیــم کــه مواجــه شــدن بــا عوامــل اســترسزا در
ابتــدای تولــد باعــث ایجــاد تغییــرات در فعالیــت سیســتم دوپامینــی
ناحیــه مزولیمبیــک مغــز شــده کــه خــود میتوانــد تمایــل بــه مــواد
مخــدر را تغییــر دهــد[ .]7بهعــاوه بیــان شــده اســت کــه محرومیــت
از تیمــار مــادری باعــث افزایــش فعالیــت محــور  HPAو تولیــد
کورتیــزول در فرزنــدان شــده کــه نتیجــه آن افزایــش رفتارهــای پرخطــر
اســت[ .]6محرومیــت از تیمــار مــادری همچنیــن میتوانــد باعــث
ایجــاد اختــال در سیســتمهای پاداشــی مغــز بــرای دریافــت مــواد
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محــرک و روانگــردان شــود[.]25
بهدلیــل ارتبــاط دوطرف ـهای کــه بیــن ناحیــه هیپوکامــپ و مدارهــای
درگیــر در پــاداش وجــود دارد ،بررســی تاثیــرات مورفیــن بــر فعالیــت
مدارهــای نورونــی ناحیــه هیپوکامــپ و نیــز رفتارهــای ناشــی از
فعالیــت ایــن ناحیــه ،مثــل یادگیــری و تثبیــت حافظــه فضایــی
ضــروری بهنظــر میرســد[ .]26,8در بیــن گیرندههــای اپیوئیــدی،
گیرندههــای میــو بــه فراوانــی در ناحیــه هیپوکامــپ بیــان شــده
[ ]27و درگیــر بــودن گیرندههــای میــو اپیوئیــد ناحیــ ه هیپوکامــپ در
فرآیندهــای حافظــه و یادگیــری در مطالعــات زیــادی نشــان داده شــده
اســت[ ]28-30کــه نتایــج آنهــا نیــز ضــد و نقیــض اســت .تعدیــل
فرآیندهــای یادگیــری و حافظــه توســط مورفیــن و ســایر اپیوئیدهــا در
مطالعــات متعــددی بررســی شــده و نتایــج ضــد و نقیضــی بــه دســت
داده اســت؛ درحالیکــه نتایــج بخشــی از مطالعــات حاکــی از اثــر
تخریــب کننــده مصــرف مورفیــن چــه بــه صــورت حــاد[ ]11و چــه
مزمــن[ ،]12بــر یادگیــری و حافظــه فضایــی اســت ،برخــی دیگــر از
[]13
بیتاثیــر بــودن مصــرف مورفیــن بــر یادگیــری و حافظــه فضائــی
صحبــت کردهانــد  .بــرای مثــال ،میــادی گرجــی و همــکاران نشــان
دادهانــد کــه مصــرف مزمــن مورفیــن (حداقــل  21روز) هیــچ تاثیــری
بــر یادگیــری فضایــی موشهــای صحرایــی در مــاز آبــی موریــس
نــدارد[ .]31بــا بررســی ایــن مطالعــات اولیــن نکت ـهای کــه حاصــل
میشــود ایــن اســت کــه اثــرات مورفیــن بــر یادگیــری و حافظــه
وابســته بــه مــدت دوره تجویــز ،دوز تجویــز و مــدل بررســی حافظــه
در حیوانــات میباشــد.
نشــان داده شــده اســت کــه محرومیــت از مــادری باعــث کاهــش بیــان
پروتئیــن ( BDNFپروتئیــن دارای نقــش اساســی در حیات و ســامت
نورونهــا) و زیرواحدهــای  NR2Aو  NR2Bگیرنــده NMDA
در ناحیــه هیپوکامــپ میشــود[ .]5سوســا وهمــکاران بیــان کردهانــد
کــه محرومیــت از تیمــار مــادری طــی روزهــای دوم تــا چهاردهــم
بعــد از تولــد باعــث میشــود ســطح کورتیکوســترون پالســما در
موشهــای صحرایــی بالــغ  70هفتــهای بهطــور معنــیداری باالتــر
از گــروه کنتــرل بــوده و شــکلپذیری سیناپســی نورنهــای ناحیــه
 CA1هیپوکامــپ دچــار اختــال شــود[ .]32بــا توجــه بــه اینکــه
گیرندههــای کورتیکوســتروئید و اپیوئیــد هــر دو در ناحیــه هیپوکامــپ
بیــان میشــوند ،ایــن احتمــال مــیرود کــه محرومیــت از تیمــار
مــادری از طریــق افزایــش کورتیکوســتروئید در گــردش اثــر تخریبــی
اپیوئیدهــا بــر نورونهــای ایــن ناحیــه از مغــز را تقویــت نماینــد.
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 در کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــومMEDNT.REC.1396.81
.پزشــکی کاشــان بــه ثبــت رســیده اســت
 هیچگونــه تعــارض منافعــی توســط نویســندگان:تعــارض منافــع
.بیــان نشــده اســت
 غالمعلــی حمیــدی (نویســنده اول) طراحــی:ســهم نویســندگان
))؛ محمــود ســامی (نویســنده دوم10%(  مــرور متــون/مطالعــه
)؛ ســید علیرضــا طالیــی10%(  نویســنده بحــث/تفســیر دادههــا
 آنالیــز/ جم ـعآوری دادههــا/(نویســنده ســوم) طراحــی مطالعــه
)80%(  آمــاده ســازی دســتنویس/آمــاری
 هزينــه انجــام ایــن مطالعــه از طريــق طــرح:منابــع مالــی
 مصــوب معاونــت تحقیقــات و فنــاوری96159 تحقيقاتــي شــماره
.دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان تاميــن گرديــده اســت
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