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ABSTRACT  

Background and Aim: In this study, we investigated the effect of immobilization stress 

during pregnancy on the spatial memory, anxiety-like behavior and brain BDNF level in F1 

generation male NMRI mice. 

Materials and Methods: Twenty female pregnant mice were randomly divided into stress 

and control groups. The stress group received stress using a restraint cylinder (6 cm ID, 20 cm 

L) 60 min/day from the 1
st
 to the 15

th
 day of pregnancy. The control group did not receive 

stress. The male F1 offspring was nursed by their mothers (n=10/group) until reaching weights 

between 20 and 25 g. Then they were tested for spatial memory using Barnes maze and 

anxiety-like behavior by the elevated plus-maze. Also, brain BDNF level was measured by 

means of an ELISA reader.  

Results: Barnes maze test results showed that the time and distance to reach the target hole 

were significantly (p<0.001) increased in the stress group. Also, the number of errors and 

anxiety-like behavior in the stress group were significantly (p<0.001) increased compared to 

those in the control group (p<0.001). BDNF level in the brain was significantly (p<0.05) 

higher in the control group. 

Conclusion: The present study indicated that prenatal stress can lead to decreased level of 

BDNF in the brain of the offspring which may result in spatial memory disorder and anxiety-

like behavior. 
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 چکیده

غلهرت  و  اضرطرابی -، رفترار شر ه  حرکتی مادر در دوران بارداری برر حافهره فیرايی    استرس بیاثر ، مطالعهدر اين  :و هدف زمینه

BDNF  نژاد نر فرزندان نسل اول نر در موشهای کوچک آزمايشگاهی در مغزNMRI  گرديدبررسی. 

گرروه  حیوانات . طور تصادفی به دو گروه استرس و کنترل تقسیم شدندبیست موش ماده بدر يک مطالعه تجربی،    :روش بررسی

 21و به طول  سانتیمتر 2 داخلی به قطر)هايی خل لولههر روز به مدت شصت دقیقه در دا،بارداری از روز اول تا روز پانزدهم استرس

توسر  مرادران    فرزنردان ، پر  از تولرد  . گروه کنترل استرسی دريافت نكردند. گرفتند حرکتی قرار بیاسترس منهور القاء ب (سانتیمتر

حافهه فیايی با اسرتفاده از مراز    یارزيابمورد (گرم 22-21)از رسیدن به سن بلوغ  بعد( سر در هر گروه 11)فرزندان نر يافته و  پرورش

ريردر مرورد    مغز برا اسرتفاده از ازيرزا    BDNFهمچنین غلهت .قرار گرفتند اضطرابی با استفاده از ماز مرتفع بعالوه-رفتار ش ه و بارنز

 . بررسی قرار گرفت

ی که تحرت اسرترس   دف در موشهايه سوراخبه و مسافت طی شده برای رسیدن زمان رسیدن نتايج ماز بارنز نشان داد که  :يافته ها

در سروراخ هردف    جهرت رسریدن بره   همچنین، تعداد خطرا  . را نشان داد (>111/1p)داری   معنینس ت به گروه کنترل افزايش بودند 

هايی کره تحرت اسرترس    موش میزان اضطراب در ،براين  عالوه. بیشتر از گروه کنترل بود(>111/1p)داری  به طور معنیگروه استرس 

از گرروه   (>111/1p) داری طور معنیبنیز  مغز گروه کنترل BDNFغلهت . داری بیشتر از گروه کنترل بود طور معنیبودند بجنینی 

 .استرس بیشتر بود

از ممكرن  شرود و   فرزنردان مغرز   BDNF سر   کراهش  تواند  استرس دوران بارداری می مطالعه حاضر نشان داد که :نتیجه گیری

 .گردداضطرابی -هه فیايی و رفتارهای ش هطريق س   اختالل در حاف اين

 BDNF ش ه اضطرابی، ، ماز بارنز، حافهه فیايی، رفتارحرکتی بی استرس: کلمات کلیدی

 1/3/62:پذيرش 2/2/62:اصالحیه نهايی 26/11/62:وصول مقاله

 

 

 

 

 
 

mailto:%20hossein.meftahi@bmsu.ac.ir
mailto:%20hossein.meftahi@bmsu.ac.ir
mailto:%20hossein.meftahi@bmsu.ac.ir


  ...یاثراسترس بی حرکتی  باردار   18

 7931مرداد و شهریور / دوره بیست و سوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 مقدمه
در پاسر  بره هرر     استرس مجموعره واکرنش هرايی اسرت کره     

( هومئوسرتاز ) درونری  هرم خروردن تعرادل   عاملی که موج  ب

در صورتی که اسرترس مرزمن و غیرر    . شود به وجود می آيد

عرراطفی،  يررادگیری، قابررل کنترررل باعرر  بررروز اخررتالزت   

بره ع رارت ديگرر هرر      .(1-3) اضطراب و افسردگی می شود

گونه عامل محیطی يا ذهنی که ادامه حیرات را بررای جانردار    

(. 4) ازد مرری توانررد يررک اسررترس محسرروب شررودمشرركل سرر

مطالعررات نشرران داده انررد کرره قرررار گرررفتن مررادر در دوران    

بارداری در معرض استرس می تواند اثرات طوزنی مدتی در 

 اختالزت منجر بهمغز و رفتار فرزندان ايجاد کند و می تواند 

در  (.2-2) و روانری در بزرگسرالی شررود   رفتراری  متابولیرک، 

انرد،   فرزندانی که در دوره ی جنینی در معرض استرس بروده 

رفتار غیرر ط یعری    عالئم کاهش وزن، تیعیف سیستم ايمنی،

تغییررر در ترشررر نوروترانسررمیترها نهیررر دوپررامین،     ،جنسرری

کره مری    سروتونین، گابا و نوراپی نفرين گزارش شده اسرت 

توانرد آنهررا را مسررتعد برروز بیمرراری هررای خلرق و خررو ماننررد    

ايررن  کرره (6و  6) افسررردگی، اضررطراب و حترری اعتیرراد کنررد 

یماری ها همه ساله مقادير عهیمی از بودجه های بهداشتی را ب

 .به خود اختصاص می دهند هادر کشور

يكرری از ( HPA)آدرنررال -هیپرروفیز-هیپوتررازموس محررور

يک  HPA. باشد های استرسی اولیه در پستانداران می سیستم

سیستم عص ی و اندوکرينی جامع بوده که يک نقش کلیردی  

 در انسران و  ، کرورتیزول یكوئیدهار آزادسازی گلوکوکورتد

همرراه برا سراير    . کند بازی می ،کورتیكوسترون در جوندگان

بردن را  گلوکوکورتیكوئیدها سیستم های حساس به استرس، 

مهرار سیسرتم    برای بقاء به وسیله تجهیز کردن ذخرائر انررژی،  

ضروری و هماهنگ کردن پاس  های های فیزيولوژيكی غیر

قعیت ها يا حروادثی کره پرر اسرترس     رفتاری در مواجهه با مو

اگرچررره  (.11-12) کننرررد شررروند، آمررراده مررری شرررناخته مررری

لوکوکورتیكوئیدها برای رشد نرمال مغز حیاتی می باشرند،  گ

مواجهه بیش از اندازه اين هورمرون هرا در طرول دوران هرای     

ممكن است ساختار و عملكررد مغرز در حرال     جنینی حساس

ريع، مغرز جنرین ممكرن    به علرت رشرد سر    .رشد را تغییر دهد

اسرررت بررره خصررروص نسررر ت بررره اثررررات مقرررادير برررازی    

مطالعرررات در  .گلوکوکورتیكوئیررردها آسررری  پرررذير باشرررد 

 HPA حیوانات آزمايشگاهی پیشرنهاد مری کنرد کره محرور     

حساس به استرس به خصوص مستعد به ايرن اثررات زودرس   

ممكرن  در دوران جنینی  HPAمی باشد و اختالل در محور 

  (.13) شرود در بزرگسرالی  اد اختالزت روانی است س   ايج

Dorey  نشرران داده انررد کرره در مرروش  ( 2112)و همكرراران

بره   در معرض استرس بوده انرد هايی که پیش از تولد استرس 

علررت کرراهش رسررپتورهای گلوکوکورتیكوئیرردی فیرردبک   

مهاری هورمون آزاد کننده کورتیكوتروپین تیعیف شرده و  

ن براز رفتره و از ايرن رو در    سطر پالسرمايی کورتیكواسرترو  

  .(14) سازش با محی  جديد از خود ضعف نشان می دهد

نمو نرورون   نقش های بسیار زيادی در رشد ونوروتروفین ها 

ايرن فاکتورهرا شرامل    . کننرد  ها ايفا مری ها و تنهیم عملكرد آن

تررين   مهرم  که يكی ازشود،  ها می ای از پروتئین دامنه گسترده

باشرد کره بره     مری  (BDNF) شرتق از مغرز  آنها فاکتور رشد م

هرای بسریار    و نقرش  وجرود دارد مقدار زياد در سیستم عص ی 

هرا، ايجراد    حفظ حیرات نرورون  تمايز نورونها، ای در  گسترده

و گسررترش اعصرراب، چرره در اعصرراب  هررای جديررد سرریناپ 

 همچنرین  (.12 و 12 ) مرکزی و چه در اعصاب محیطی دارد

BDNF   هررای گاباارژيررک،  نررورون  نرمررالبرررای تكرروين

کولینرژيک و سرتونرژيک کره بررای يرادگیری و حافهره و     

 ش حیاتی دارند مورد نیاز می باشرد نق جلوگیری از اضطراب

 اخرتالزت استرسری  تغییر در سطوح ايرن فاکتورهرا در    (.12)

میزان و نحوه تغییر مطالعات محدودی در مورد نقش دارد اما 

 لرذا . وجرود دارد  نری به دن رال اسرترس دوران جنی  اين فاکتور 

اين تحقیق بررسی اثرات اسرترس دوران جنینری برر     هدف از

رفتارهررای اضررطرابی برره عنرروان   و تغییرررات حافهرره فیررايی 

مهمترين نشانه ی تغییرات شناختی در موش های نر نسل اول 

 . بودمادران استرس ديده 
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 روش بررسی

 :حیوانات

کوچرک  اين مطالعه تجربی بر روی موشهای آزمايشرگاهی   

گرررم صررورت  22-31بررا میررانگین وزنرری  NMRIنررر نررژاد  

خريرداری   دانشگاه علوم پزشكی بقیه اهللحیوانات از . گرفت

های پالستیكی  شده و پ  از انتقال به اتاق حیوانات در قف 

در شررراي   ( 12 3142)شررفاف موصرروص برره ابعرراد     

اندارد بررا آب و غررذای مناسرر  و تررازه و  آزمايشررگاهی اسررت

و در سرراعت ترراريكی  12سرراعت نررور و  12همچنررین دوره 

حیوانات بررای سرازش برا    . نگهداری شدند C24-22دمای 

محی  جديد آزمايشگاه يک هفته ق ل از شروع آزمرايش بره   

دوره ی جنسی حیوانات ق رل از  . محی  آزمايش منتقل شدند

لقرراح بررسرری و همرره ی  شررروع آزمررايش هررا و انجررام عمررل

فراز   در مراده جهرت جفرت گیرری برا حیوانرات نرر        حیوانرات 

هرای   آزمايشرات برر ط رق دسرتورالعمل    . قرار داشتنداستروس 

 . اخالقی بین المللی و با تايید کمیته اخالق انجام شد

 :گروه های آزمايشی

در هر قف  گذاشرته شرده    2به  1موشهای نر و ماده به نس ت 

 صحت انجام لقاح با انجام اسمیر. ت گیردتا عمل لقاح صور

پ  از تايید لقاح، موشهای . شد تايیدمشاهده پالگ واژنی و

مروش مراده    شرامل فق  تا هر قف   ندبرداشته شد انر از قفسه

 بردون اسرترس  ) گروه کنترل ماده به دو موشهای .باردار باشد

n=10 )و گروه استرس (n=10) پ  از وضع  .تقسیم شدند

بررای فرزنردان در هرر دو گرروه      شراي  مشرابه ، حمل موشها

بردون هرر گونره اسرترس بیرونری      فرزنردان آنهرا   تا شد فراهم 

-21)به سن بلروغ   فرزندان آنها یدنپ  از رس. پرورش يابند

 =n) نر یواناتو ح ندنر و ماده جدا شد یوانات، ح(یگرم 22

10/Group) گرفتندقرار یمورد بررس یقتحق يندر ا. 

سترس مزمن بی حرکتی در موش های مراده ی  روش القای ا

 :باردار

سرر   11شرامل  ) به عنوان گرروه اسرترس  در گروه تعیین شده 

از روز صررفر ) ، بالفاصررله پرر  از تايیررد بررارداری   (سرروری

روزانره   (restraint stress)بی حرکتری  ، استرس (بارداری

ساعت با قرار دادن موشرها در داخرل لولره اعمرال      1به مدت 

سرانتیمتر وقطرر    21به طرول   P.V.Cلوله ازجن  اين . میشد

است که يک انتهای آن به صرورت نیمره    ترساتی م 2داخلی 

کامل بسته شده به نحروی کره حیوانرات مری تواننرد پروزه ی       

خود را در قسمت نیمه باز لوله قرار داده و نف  بكشرند، امرا   

انتهرای ايرن   . امكان چرخش يا عق  گرد حیوان وجود ندارد

حیروان   یجره یله يرک درپروش بسرته مری شرود، در نت     لوله بوس

هرر روز   اسرترس اين . امكان جابجايی در داخل لوله را ندارد

اما زمران شرروع و   . (16) شود به مدت يک ساعت تكرار می

در  تصرادفی )ترس بره صرورت کنتررل نشرده     پايان القرای اسر  

، تا حیوان نتواند به اسرترس  میشدتعیین  (ساعات متفاوت روز

بررارداری بره حیوانررات   12ايررن اسرترس ترا روز    .عرادت کنرد  

در گروه تعیین شده بره عنروان گرروه کنتررل،     . اعمال گرديد

 . حیوانات در شراي  بدون استرس نگهداری شدند

 :یریخون گروش 

بره عنروان هورمررون   )کرورتیزول  جهرت انردازه گیرری میررزان    

در هرر دو گرروه اسرترس وکنتررل      از مادران براردار ( استرس

پاستور  یپتمنهور به کمک پ ينا برای. انجام شد ییرگ خون

 ی چشررمداخلرر ی سرره درصررد از گوشرره  EDTAآغشررته بررا 

مررادران برراردار در هررر دو گررروه  ( یتررالاورب وترررر ینوسسرر)

 لیترر  یلری م 2/1 یرزان بره م  بارداری 12استرس وکنترل در روز 

 2/1برا حجرم    یهرا  سرپ  دراپنردورف   وانجرام   یرری خون گ

پر  از خرون    پالسرما  یآور جمع جهت .دش يوتهر ْلیتر یلیم

 .يرفتپالسما صورت پذ یجداساز يفیوژتوس  سانتر یری،گ

برا   گرادیسرانت   درجره  4 ینمونره در دمرا   یحاو های فوراپند

در دسررتگاه  یقررهدق 2دور چرررخش برره مرردت  3111سرررعت 

هرا توسرر    نمونرره یقرررار گرفتنرد، سررپ  پالسرما   يفیوژسرانتر 

ش غلهررت هورمررون  ر جرردا شررده و تررا زمرران سررنج    لسررمپ

 یگراد نگهداریسانت ی درجه -21 ی، در دماکورتیكواسترون

از کیررت کررورتیزول جهررت تعیررین سررطوح غلهررت    .ندشررد

-Cortisol ELISA kit; EIA)موصوص آزمايشگاهی

4164; DRG Instruments GmbH, Germany) 
 هرررایچاهرررک ابتررردا .و بررره روش ازيرررزا صرررورت گرفرررت
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 هرا، استاندارد از يک هر از ترمیكرولی 21 و آماده میكروپلیت

 211 سرپ   .شرد  ريوتره  مربرو   چاهرک  در نمونره  و کنترل

 و اضرافه  هرا چاهرک  تمرامی  بره  کونژوگه آنزيم از لیترمیكرو

 دقیقره،  21 مدت به و شده داده تكان آهستگی به میكروپلیت

 بعررد از آن. باسرریون در دمررای اترراق صررورت پررذيرفت   كوان

هررا تولیرره شررده و  هررکمولررو  انكوباسرریون از تمررامی چا 

لیترر از محلرول شستشروی    میكررو  411ها سه مرت ه برا  چاهک

پر  از هرر برار شستشرو تمرامی      . رقیق شده، شستشو داده شد

هررا خرراره شررده و بررا ضررربه زدن   مررايع موجررود در چاهررک 

تمامی قطررات براقی   میكروپلیت روی کاغذ جاذب رطوبت، 

محلرول   لیترر از میكررو  111در مرحلره بعرد    .مانده حذف شد

دقیقره در   12سوبسترا به داخل هر چاهک اضافه و بره مردت   

در ايرن هنگرام واکرنش آنزيمری برا       .دمای اطاق انكوبره شرد  

لیترر از محلرول بازدارنرده بره تمرامی      میكررو  21اضافه کرردن  

ده دقیقه پ  از اضافه کردن محلرول   .ها، متوقف شدچاهک

 421±11هررا در طررول مرروه بازدارنررده، جررذب نرروری نمونرره

 .(2)گرديد بررسی ازيزاريدر دستگاه نانومترتوس 

 :(Barnez maze)ماز بارنز 

ماز بارنز روشی است جهت اندازه گیری حافهره فیرايی در   

اين (. 16)ای کوچک آزمايشگاهی و موش صحرايیه موش

گرالس شریری    ی مدور از جرن  پالکسری   ماز از يک صفحه

ر اطرراف ايرن   د. سانتیمتر قطر دارد 62 رنگ ساخته شده که

 6سروراخ بره قطرر     12ی مراز   سانتیمتر از ل ه 2ی  ماز به فاصله

سانتیمتر  2ها از هم  ی سوراخ فاصله. سانتیمتر تع یه شده است

يررا  سرروراخ هرردف)هررا  در زيررر يكرری از ايررن سرروراخ. اسررت

Target Holl )گرالس تیرره    يک اتاقک از جن  پالکسی

توانررد از يررک  مرریسررانتیمتر قرررار دارد کرره  21×21برره ابعرراد 

اين مراز برر روی يرک    . جا شود سوراخ به سوراخ ديگر جابه

وات  211سانتیمتر قرار دارد و يک زمپ  111پايه به ارتفاع 

سرانتیمتر برازی آن تع یره شرده      111در ارتفاع ( کم مصرف)

برای آمروزش حیوانرات، هرر حیروان در روز صرفر بره        .است

در اين حالت زمرپ  . دگیر دقیقه بر روی ماز قرار می 3مدت 

خاموش است و اتاقک نیز در زير هیچ سوراخی قررار نردارد   

دقیقرره پرر  از آشررنايی، ابترردا اتاقررک در  21(. روز آشررنايی)

شرود و   گیرد، حیوان به ماز برگردانده مری  محل خود قرار می

 12×12در زير يک محفهه از جن  پالکسی گالس به ابعاد 

یره بعرد زمرپ روشرن شرده و      ثان 11 .گیررد  قرار مری  سانتیمتر

 یشرد ثانیره وقرت داده م   61به حیروان  . شود محفهه برداشته می

پیرردا سروراخ هرردف را  اگررر . ترا سرروراخ هردف را پیرردا کنرد   

هردايت مری   با دست آن را به سمت سوراخ هردف   کرد نمی

پ  از يافتن سوراخ هدف، زمرپ خراموش شرده و     .کرديم

قررار   در آن حیروان  ی سوراخی کره  ی نیز بر رو يک صفحه

ثانیه حیوان در همران حالرت براقی     21و  دشگذاشته می داشت

هرر روز بررای هرر حیروان انجرام      در بار  4 روشاين . ماند می

و  میشد روز پشت سرهم تكرار 4برای هر حیوان که شود  می

، پر  از هرر آزمرايش    .برود روز پنجم روز آزمون حافهه در 

شرود ترا اثررات     یتمیرز مر   %21 تمام سطر ماز با محلول الكل

برای هرر حیروان هرم اتاقرک     . بويايی در سطر ماز باقی نماند

 .یشرد مقصد پیش از شروع آزمايش برا محلرول فروق شسرته م    

پارامترهای مورد بررسی جهت سنجش حافهه فیايی شرامل  

 و های خطرا، مسرافت طری شرده توسر  حیروان       تعداد سوراخ

 هررم چنررین اسررتراتژی. بررودزمرران رسرریدن برره سرروراخ هرردف 

ايرن   .نیز مورد بررسری قررار گرفرت   رسیدن به سوراخ هدف 

 Random)اسررررتراتژی شررررامل حرکررررات تصررررادفی  

movement)  حرکات سرری ،(Serial movement)  و

هستند کره بررای    (Direct movement)حرکات مستقیم 

ی حیوانرات بره صرورت     هر حیوان يک نوع و برای مجموعه

 .شود ستونی نمايش داده می

 ,Elevated plus maze test)وه مرتفرع  تست مراز بعرال  

EPM): 

ماز بعالوه مرتفع به عنوان تست ارزيابی رفتارهرای اضرطرابی   

و  از دو ( 21)یوانررات آزمايشررگاهی شررناخته مرری شررود در ح

و دو برررازوی بسرررته ( سرررانتیمتری 22×2×2/1)برررازوی بررراز 

تشكیل شده است که بازوهرای شر یه   ( سانتیمتری 22×2×12)

روبروی يكديگر قرار گرفته اند و کل ماز در  به هم دو به دو

بررای  . قررار مری گیررد    زمرین سرانتیمتری از کرف    21ارتفاع 
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جلوگیری از سقو  حیوانات در دو طررف و انتهرای برازوی    

چهرار  . باز ل ه هايی به اندازه يک سرانتیمتر تع یره شرده اسرت    

سرانتی مترر منتهری     2×2بازو به يک محدوده مرکزی به ابعاد 

موشها درون محدوده مرکزی و رو به يک برازوی  . می شوند

در زمررران فررراز روشرررنايی سررریكل    . بررراز قررررار میگیرنرررد  

بطوری کره حیروان    گرفتروشن، اين تست انجام می/تاريک

دقیقره رفتارهرای آن    2در مرکز ماز قرار داده شده و به مدت 

کره بره    میگرديدتوس  دوربین قرار گرفته در بازی ماز ث ت 

ی دقیق تر تمرام جن ره هرای رفتراری حیروان را      ما امكان بررس

درصد  21پ  از هر تست کل سطر ماز بوسیله الكل . میداد

تا نشانه های بويايی به جا مانده از حیوان ق ل  گرديدتمیز می 

حیروان در   اضرطرابی  به منهور ارزيرابی عملكررد  . از بین برود

زمران  درصرد   ،شامل مورد ارزيابی، پارامترهای EPMتست 

زمان سپری شده در برازوی   و مدت ی شده در بازوی بازسپر

منهور از ورود به بازوی باز يا بسته قررار گررفتن هرر    . بود  باز

 . چهار پای حیوان در بازوی مورد نهر است

 :هیپوکمپ BDNFتعیین سطوح غلهت 

بررا رعايررت مالحیررات  هررای رفترراری از انجررام آزمررون پرر 

 وگرديرد  ا خراره  هر  ها کشرته شردند و مغرز آن    موشاخالقی 

برا   يزو بعد از آنان به فر يمقرار دادمايع  یتروژنداخل تانک ن

در  بعرد از آن  .منتقرل شردند   گراد یسانت ی درجه – 61ی دما

 یزهمحلول بافر فسفات سرد توس  دستگاه موصوص همروژن 

شرده بره    یزهنژهمرو  یهرا  نمونره  سرپ   .شدند یزهکردن، همون

در  دار يوچرال  يفیوژنترداخل اپندورف منتقل شروند و در سرا  

شدند و  يفیوژسانتر 3111گراد با دور  یسانت ی درجه 4 یدما

، بره  BDNFغلهت  یینموصوص تع یتبعد از آن توس  ک

 نانومترتوسر   421±11 مروه  طرول  در ها جذب نوری نمونه

 .شدند بررسی ازيزاريدر دستگاه

  :ها تجزيه و تحلیل داده

آنرالیز   درصرد  SPSS 22داده ها با اسرتفاده از نررم افرزار    

انحرراف معیررار   ±اطالعرات برره صرورت میررانگین   . گرديرد 

بعرد از اطمینران از نرمرال برودن توزيرع      . استاندارد بیان شرد 

-متغیرهررای کمرری بررا اسررتفاده  از آزمررون کولرروگروف     

-tاسمیرنوف، برای تجزيره و تحلیرل اطالعرات از آزمرون     

test  12/1 .استفاده شدمستقل>P نری دار  به عنوان مرز مع

 . در نهر گرفته شد يافته هابودن 

 

 يافته ها

خرون  کرورتیزول  بررسی اثر اسرترس بری حرکتری برر میرزان      

 : مادران باردار

خررون  کرورتیزول حاصرل از مقايسره سرطر پالسرمايی     نترايج  

کرورتیزول  نشان داد که میرزان  گروه استرس و کنترل  مادران

اسرترس   برارداری تحرت   12تا  1در مادرانی که از روز  خون

 mMol/dL)داری  حرکتررری بودنرررد افرررزايش معنررری    بررری

 mMol/dL) گرروه کنتررل   نس ت به مادران (24/3±12/42

 (.1 نمودار( )>111/1p)نشان داد ( 46/2±32/12

 

 
خون موش های باردار  نتايج نشان داد که میزان کورتیزول. تغییرات میزان کورتیزول پالسما در مادران باردار تحت استرس مزمن بی حرکتی -1نمودار 

انحراف معیار استاندارد بیان شده  ±سر و اطالعات به صورت میانگین 11تعداد موش ها در هر گروه . استرس ديده بازتر از موش های باردار گروه کنترل بود

 نس ت به گروه کنتر P<111/1 ***. است
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در يررادگیری فیررايی بررسرری اثررر اسررترس برری حرکترری بررر  

 :لفرزندان نسل او

مراز برارنز   جهت بررسی حافهه فیايی فرزنردان نسرل اول از   

نتايج نشان داد کره فرزنردان نسرل اول متولرد      .استفاده گرديد

بیشرتری را جهرت    مردت زمران  شده ازمادران اسرترس ديرده   

کره   طی کردندنس ت به گروه کنترل رسیدن به اتاقک هدف 

. (A2  نمررودار)( >111/1p) از نهررر آمرراری معنرری دار بررود 

همچنین فرزندان نسل اول متولد شده ازمادران استرس ديرده  

مسرافت بیشرتری را جهرت    ( >111/1p)به طرور معنری داری   

رسیدن به اتاقک هدف نس ت بره گرروه کنتررل طری کردنرد      

مرادران گرروه اسرترس     فرزنردان عالوه بر ايرن  (. B2 نمودار)

بیشررتری را  (Error Numbers)ديررده تعررداد خطاهررای   

اتاقک هدف نس ت به فرزندان گروه کنتررل  جهت رسیدن به 

(  >111/1p)دار برود    که از نهر آمراری معنری   مرتك  شدند

نتايج نشان داد که موش هرای نسرل اول متولرد    . (C2 نمودار)

شده از مادران گروه کنترل بیشتر استراتژی حرکرت مسرتقیم   

(Direct )      برای رسیدن بره اتاقرک هردف اتوراذ کردنرد در

ن متولد شده از مادران گرروه اسرترس ديرده    حالی که فرزندا

برای رسریدن  ( Random) بیشتر استراتژی حرکت تصادفی

بنابراين نتايج نشران   (.3 نمودار)به اتاقک هدف اتواذ کردند 

داد که اسرترس جنینری سر   اخرتالل در حافهره فیرايی در       

 .بزرگسالی می گردد

 

 
 

نتايج ماز بازنز نشان داد موش های نر که از . من بی حرکتی مادران باردار در موش های نر نسل اول بر حافهه و يادگیری فیايیتأثیر استرس مز. 2نمودار 

همچنین مسافت بیشتری را برای رسیدن به (. A)مادران گروه استرس ديده متولد شده بودند زمان بیشتری را برای رسیدن به اتاقک هدف صرف کردند 

تعداد موش ها در هر گروه (. C)مرتك  شدند ( Target Hole)و تعداد خطاهای بیشتری را جهت رسیدن به اتاقک هدف ( B)صرف کردند اتاقک هدف 

 P  ،***111/1>P<11/1**. انحراف معیار استاندارد بیان شده است±سر و اطالعات به صورت میانگین 11
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 Random)اين استراتژی شامل حرکات تصادفی . استرس و کنترل گروه اول نسل های موش نوع استراتژی رسیدن به سوراخ هدف در .3نمودار 

movement) حرکات سری ،(Serial movement)  و حرکات مستقیم(Direct movement)  هستند که برای هر حیوان يک نوع و برای

 استراتژی بیشتر استرس گروه اول نسل های موش توس  شده اتواذ تراتژیاس که داد نشان نتايج. ی حیوانات به صورت ستونی نمايش داده شده است مجموعه

  .بود ( Direct)مستقیم حرکت بیشتر کنترل گروه توس  شده اتواذ استراتژی ولی بود( Random)تصادفی حرکت

 

در  رفتارهرای اضرطرابی  بررسی اثر اسرترس بری حرکتری برر     

 :فرزندان نسل اول

د ورود بره برازوی براز    کره درصر  آنرالیز مشرون نمرود    نتايج 

EPM      در فرزندان نسل اول مادران اسرترس ديرده نسر ت بره

گررروه کنترررل برره طررور معنرری داری کرراهش يافترره اسررت       

(111/1p<( )نمودار A4.)    همچنین زمان حیرور در برازوی

باز در فرزندان نسل اول مادران استرس ديده نس ت به گرروه  

( >111/1p)کنترررل برره طررور معنرری داری کرراهش يافترره بررود 

ايررن نتررايج نشرران دهنررده وجررود اضررطراب در (. B4 نمررودار)

فرزندان مادران باردار که تحت استرس بی حرکتی بوده انرد  

 .می باشد

. 
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از و مدت زمان حیور در بازوی ب( A)بررسی اثر اعمال استرس بی حرکتی در دوران بارداری بر درصد ورود فرزندان نر حاصل به بازوهای باز  .4نمودار 

(B )12/1*. انحراف معیار استاندارد بیان شده است±سر و اطالعات به صورت میانگین 11تعداد موش ها در هر گروه . ماز بعالوه مرتفع>P  ،***111/1>P 

بررسی اثر استرس بری حرکتری مرزمن در مرادران براردار برر       

 :فرزندان نسل اول BDNFغلهت

موش هرای   مغزدر  BDNFنتايج نشان داد که میزان غلهت 

 nMol/Lit)متولررد شررده از مررادران گررروه کنترررل بیشررتر     

موش های متولرد شرده از مرادران گرروه     مغز از ( 16/1±6/6

ايرررن  برررود کررره( nMol/Lit 222/1±2/2) اسرررترس ديرررده

(.2 نمرودار ()>12/1p) از نهر آماری معنری دار برود   تغییرات

 

 
 

سر و اطالعات به صورت  11تعداد موش ها در هر گروه . مغز موش های نر نسل اول BDNF تأثیراسترس مزمن بی حرکتی مادران بر غلهت. 2نمودار 

 P<12/1 *.انحراف معیار استاندارد بیان شده است±میانگین 
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 بحث

هرای   تحقیق ما نشان داد که میزان کورتیزول پالسمای مروش 

براردار اسرترس     هرای مراده   باردار استرس ديرده از مروش    ماده

کورتیكواسرترون،  هرر چنرد هورمرون    . ر بازتر بودنديده بسیا

گلوکوکورتیكوئید اصلی در مروش مری باشرد امرا مطالعرات      

ی اسرترس در موشرها   نشان داده اند که کرورتیزول نیرز در طر   

کرورتیزول بره   اگرر چره   بنرابراين  (. 3و  21) افزايش می يابرد 

عنرروان هورمررون اصررلی اسررترس در جونرردگان محسرروب      

ن که در حین استرس اين هورمرون نیرز   شود اما به دلیل آ نمی

که با يک نس ت معین  گفتتوان  شود می در خون ترشر می

اين هورمون نیز در خرون حیوانرات اسرترس ديرده نسر ت بره       

بره  . كنرد میحیوانات استرس نديده افرزايش معنری داری پیردا    

همین دلیل علی رغم اهمیت کمتر هورمون کروتیزول نسر ت   

توان از سنجش  در جوندگان می به هورمون کورتیكو سترون

های  کورتیزول هم به عنوان يک معیار قابل اعتماد در بررسی

بره همرین دلیرل    . مربو  به استرس در جوندگان استفاده کرد

تروان   کند که مری  تحقیق ما نیز در تأيید اين تحقیقات بیان می

از تغییرات هورمون کورتیزول پالسما نیرز بره عنروان معیراری     

 .ها استفاده کرد القای استرس در موش برای بررسی

نشران داده انررد کره در حرین اسررترس بره خصرروص      مطالعرات 

استرس روانی به دلیل فعالیرت قشرر فرونترال، آمیگردال فعرال      

ی پررارانتريكوزر  شررده و بررا تحريررک نررورون هررای هسررته    

فرراکتور آزاد کننررده   تررازموس ترشررر نررورو هورمررون   هیپو

 کره دهد  ن هسته افزايش میرا از اي( CRF)کورتیكوتروپین 

ايررن نررورو هورمررون پرر  از گررذر از جريرران خررون برراب      

ی  هررای ترشررر کننررده    هیپرروفیز برره سررلول  -هیپوتررازموس 

POMC      در هیپررروفیز پیشرررین رسررریده و شكسرررته شررردن

هرا را سر      ذخیره شده در اين سلول POMCهای  مولكول

که ناشی از شكسرته شردن    ACTHسپ  هورمون . شود می

ی  بره ناحیره   شرده و باشد در خون رهرا   می POMCمولكول 

ی فروق کلیره رسریده و برا تحريررک      فاسریكوزتای قشرر غرده   

هرررای ايررن ناحیررره باعرر  افرررزايش تولیررد و ترشرررر     سررلول 

 .(22-22) شررود هررا مرری گلوکوکورتیكوئیرردها از ايررن سررلول

احتمازً در اين تحقیرق نیرز مكانیسرم مشرابهی در مغرز و بردن       

 . ی استرس وجود داشته استهای مادر در حین القا موش

های نر متولد شرده   تحقیق نتايج ما نشان داد که موش  در ادامه

های متولد شرده   از مادران باردار استرس ديده نس ت به موش

 ی از مادران براردار اسرترس نديرده تروان يرادگیری و حافهره      

تحقیقرات  . کمتری را در مازبارنز از خود نشان دادنرد  فیايی

فیرررايی در دنررد کرره حافهرره و يررادگیری     متعرردد نشرران دا  

يكی از مهمتررين  . (22و  22) شوند هیپوکمپ جمع بندی می

هرای گلوکوکورتیكوئیردی    مناطق دارای تراکم زياد گیرنرده 

در مغررز هیپوکمررپ اسررت کرره برره دلیررل تررراکم بررازی ايررن    

هرا بايسرتی کره هیپوکمرپ را جرزء مهمتررين اهرداف         گیرنده

. (26)در مغررز دانسررت هررای گلوکوکورتیكوئیرردی   هورمررون

تحقیقرررات برررر روی مكانیسرررم اثرررر گلوکورتیكوئیررردها در  

هررای کررم ايررن   هیپوکمررپ نشرران داده اسررت کرره در غلهررت 

گلوکوکورتیكوئیدی يا  1های نوع  ها با اثر برگیرنده هورمون

هرای منیرالوکورتیكوئیردی باعر  افرزايش      اصطالحاً گیرنرده 

هرررای  برررر گیرنرررده AMPAهرررای  نسررر ت ترررراکم گیرنرررده

NMDA حافهه طوزنی مردت   شده و درنتیجه القا(LTP )

دهند ايرن امرر بره معنرای به رود       ها افزايش می را در اين سلول

یر مث ررت باشرد و ايرن همران تراث     موجرود زنرده مری    رحافهره د 

 (.26) استرس در القا حافهه است

همچنررین مطالعررات نشرران داده انررد کرره افررزايش غلهررت        

ر نتیجرره مغررز موجرر    گلوکوکورتیكوئیرردهای پالسررما و د 

هرای گلوکوکورتیكوئیردهای نیرز     شود تا نوع دوم گیرنده می

هررا بررا همكرراری   فعررال شرروند کرره فعررال شرردن ايررن گیرنررده  

باع  بهم خروردن جريران    NMDAهای گلوتاماتی  گیرنده

کلسیمی رو به داخل و در نتیجه افزايش پاتولوژيرک غلهرت   

ود های مغزی به خصروص در هیپوکمرپ شر    کلسیم در سلول

آپوپتوز )های مرگ سلولی  که اين امر به فعال شدن مكانیسم

نتیجره خرالن ايرن وقرايع کراهش      (. 26)گرردد  می( نكروز يا

حافهه و قدرت يادگیری در حیوان يرا انسران تحرت اسرترس     

 مطالعررات نشرران داده انررد کرره از سرروی ديگررر. مررداوم اسررت

های گلوکوکورتیكوئیدی بره دلیرل اسرترس     افزايش هورمون
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هرای زيراد در مغرز فرزنردان      تواند به بروز ناهنجراری  می مادر

 تكرراملیبرره دلیررل اخررتالل در برنامرره ريررزی  شررود کرره منجررر

در تحقیقرات ق لرری   همچنررین(. 31و  31) مرری باشرد فرزنردان  

تأخیر در رشد مغزی به خصوص در نواحی قشری مغز در اثر 

 و در (32و  33) اسررترس دوران بررارداری ديررده شررده بررود    

 نیز احتمال دارد که کاهش توان حافهه و يرادگیری  تحقیق ما

در رشرد عصر ی نسرل     تاخیربا  ارت ا در  و افزايش اضطراب

همچنرین در مطالعره حاضرر اسرترس دوران     . باشدبعدی بوده 

 . جنینی س   افزايش رفتارهای اضطرابی در فرزندان گرديد

مغرز در   BDNFها میرزان غلهرت    در قسمت بعدی آزمايش

اين . آزمايش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتهر دو گروه 

در مغرز گرروه کنتررل     BDNFتحقیق نشان داد کره غلهرت   

بیشتر از گرروه آزمرايش برود و ايرن امرر برا نترايج مربرو  بره          

در  و افزايش رفتارهرای اضرطرابی   کاهش حافهه و يادگیری

يرک فراکتور رشرد     BDNF. اين گروه هرم خروانی داشرت   

در القای نورون و محافهرت از   عص ی است که به طور عمده

تحقیقات گسرترده نشران داده اسرت کره     . ها نقش دارد نورون

تواند باع  کاهش غلهرت   استرس، افسردگی و اضطراب می

است کره اسرترس   شده  نشان داده. (12) مغزی اين ماده شوند

هرا   در مغرز مروش   BDNFتواند به کاهش غلهرت   مزمن می

 مطالعره حاضرر  نترايج  برا   همراسرتا همچنرین   (.34) منجر شرود 

Boersma  نشرران دادنررد کرره اسررترس  ( 2114)و همكرراران

در مغرز مروش هرا     BDNFدوران جنینی س   کاهش بیران  

سرر    BDNFکرره  شررده اسررتنشرران داده (. 32)مرری شررود 

( IPSCs)کاهش قابل توجه جريانات پ  سیناپسی مهراری  

همچنین استفاده مزمن از . در نورون های هیپوکمپ می شود

BDNF    رسرررپتورهای مررردت -طررروزنی تقويرررتسررر

NMDA-non  ات مهرررار و اثرررر گلوتامررراتی مررری شررروند

با توجه به اين که کراهش  (. 32)سیناپسی را کاهش می دهند

BDNF هرای روانری    ی مهرم بررای برروز بیمراری     يک نشانه

مری  نیرز   حاضرر باشد، تحقیرق   مانند افسردگی و اضطراب می

ی ايرن  بیمراری نشران    اتیولروژی احتمرال    دربراره تايیدی تواند 

 .دهد 

 

 گیری  نتیجه

نتايج اين مطالعه نشان داد که استرس دوران جنینی در مروش  

های کوچک آزمايشگاهی سر   کراهش حافهره فیرايی و     

افرزايش رفتارهرای اضرطرابی در بزرگسرالی میشرود کره ايرن        

در  BDNFتغییرات احتماز می تواند به دلیرل کراهش بیران    

يشگاهی به دن ال استرس دوران مغز موش های کوچک آزما

 .جنینی رخ دهد
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