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چکیده
مطالعات قبلي نشان ميدهد که اتانول و اسکوپوالمین باعث القاء فراموشي و یادگیري وابسته به وضعیت ميشوند .بر اساس این یافتهها
در مطا لعه حاضر اثر اتانول بر فراموشي و یادگیري وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپوالمین در تکلیف ماز بعالوهاي شکل مرتفع
مورد بررسي قرار گرفت .در این مطالعه تجربي از موش کوچک آزمایشگاهي نر نژاد  NMRIاستفاده شد .موشها بیهوش شدند و کانول
گذاري دوطرفه در ناحیه  CA1هیپوکامپ پشتي با استفاده از روش استریوتاکسي انجام شد .بعد از طي دوره بهبودي هفت روزه ،اثر
اتانول بر روي فراموشي و یادگیري وابسته به وضعیت اسکوپوالمین در موشهاي کوچک آزمایشگاهي مورد بررسي قرار گرفت .تزریق
قبل از آموزش اسکوپوالمین به داخل ناحیه  CA1باعث القاء فراموشي شد .تزریق قبل از آموزش اسکوپوالمین به داخل ناحیه CA1
باعث القاء فراموشي شد .تزریق قبل از آزمون اسکوپوالمین یا اتانول باعث برگشت فراموشي القاء شده با اسکوپوالمین قبل آموزش شد.
تزریق قبل از آزمون اتانول خود باعث تخریب حافظه شد ولي اثر اصالحي اسکوپوالمین روز آزمون را بر روي فراموشي القاء شده توسط
اسکوپوالمین روز آموزش را تقویت نمود .این یافتهها نشان ميدهند که اتانول ميتواند یادگیري وابسته به وضعیت اسکوپوالمین را در
هیپوکامپ پشتي تحت تأثیر قرار دهد .بعالوه این دادهها پیشنهاد کننده یادگیري وابسته به وضعیت متقابل بین اتانول و اسکوپوالمین در
هیپوکامپ پشتي موش کوچک آزمایشگاهي ميباشند.
کلمات کلیدی :اتانول ،اسکوپوالمین ،ماز بعالوهاي شکل مرتفع ،یادگیري وابسته به وضعیت ،موش سوري

مقدمه
یادگیري وابسته به وضعیت پدیدهاي است که در آن به یاد

کولین استراز که جلوي تخریب استیل کولین در فضاي

آوردن اطالعات تازه کسب شده تنها در شرایطي صورت

سیناپسي را ميگیرند و پایداري استیل کولین را در فضاي

ميگیرد که فرد از لحاظ حسي و فیزیولوژیکي در همان

سیناپسي افزایش ميدهند باعث بهبود عملکرد شناختي در

شرایطي قرار گیرد که اطالعات در همان شرایط کد شده

جوندگان و انسان ميشوند در حالیکه داروهاي آنتي

است [ .]82 ،01 ،01شواهد موجود نشان ميدهند که

کولینرژیک حافظه و یادگیري را در مدلهاي مختلف

هیپوکامپ و بقیه قسمتهاي دستگاه لیمبیک در یادگیري

یادگیري تخریب مينمایند [ .]98به عنوان نمونه

وابسته به وضعیت نقش کلیدي دارند [.]99 ،81 ،0

اسکوپوالمین که یک آنتاگونیست گیرنده موسکاریني

هیپوکامپ وروديهاي کولینرژیک را از سپتوم دریافت مي-

کولینرژیک ميباشد باعث تخریب حافظه در مدلهاي

دارد و نقش مهمي در انواع مختلف حافظه و یادگیري دارد

مختلف یادگیري ميشود [ .]01، 08، 0شواهد موجود نشان

[ .]01اهمیت سیستم کولینرژیک هیپوکامپ در انواع

ميدهد که شباهت هاي زیادي بین نقص حافظه اي ایجاد

مختلف حافظه و یادگیري نیز قبالً نشان داده شده است

شده در بیماران مبتال به آلزایمر و حیوانات تیمار شده با

[ .]1شواهد موجود نشان ميدهد که مهارکنندههاي استیل

اسکوپوالمین وجود دارد به گونهاي که از اسکوپوالمین
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براي ایجاد مدل حیواني بیماري آلزایمر در مطالعات

این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و تأثیر اتانول بر روي

فارماکولوژیکي استفاده ميشود [ .]8شواهد بدست آمده از

فراموشي و یادگیري وابسته به وضعیت اسکوپوالمین مورد

مطالعات تجربي همچنین نشان ميدهد که عملکرد نورون-

بررسي قرار ميگیرد .با توجه به اهمیت وجود وضعیت

هاي کولینرژیک بویژه در هیپوکامپ در طي یادگیري تغییر

یکسان در روز آموزش و آزمون به منظور یادآوري

ميکند و این نورونها در هنگام یادگیري فعالتر از حالت

اطالعات طي پدیده یادگیري وابسته به وضعیت ،این

استراحت ميگردند ،به گونهاي که شواهد موجود نشان

احتمال وجود دارد که اتانول و اسکوپوالمین از طریق

ميدهد که آزادسازي استیل کولین در هیپوکامپ در طي

مکانیسمهاي متفاوت شرایط یکساني را در هیپوکامپ در

یادگیري فضایي افزایش مي یابد [ .]91شواهد موجود

روز آموزرش و آزمون ایجاد نمایند و از این طریق باعث

همچنین نشان ميدهد که این فعال شدن و افزایش رهایش

بروز یادگیري وابسته به وضعیت متقابل بین اتانول و

استیل کولین در نواحي کلیدي دخیل در حافظه نظیر

اسکوپوالمین گردند.

هیپوکامپ همبستگي مثبتي با میزان یادگیري دارد [.]2
از طرف دیگر به خوبي مشخص شده است که اتانول باعث

مواد و روش کار

تخریب حافظه و یادگیري در حیوانات آزمایشگاهي مي

در این مطالعه تجربي از موشهاي کوچک آزمایشگاهي

شود [ .]81-80مطالعات متعدد نشان ميدهد که اتانول

نر نژاد ( NMRIوزن تقریبي 88–91گرم) که از انستیتو

اثرات مختلف خود را با اثر مستقیم یا غیرمستقیمي که روي

پاستور ایران تهیه شد استفاده گردید .حیوانها بعد از

سیستمهاي نورترانسمیتري مختلف بویژه استیل کولین،

انتقال به حیوانخانه تحقیقاتي در قفسهاي ده تایي با دوره

دوپامین ،پپتیدهاي اپیوئیدي و نورترانسمیتريهاي آمینو

شبانه روزي طبیعي ( 08ساعت روشنایي 08 ،ساعت

اسیدي ميگذارد ،اعمال مينماید [ .]81شواهد موجود

تاریکي) و در دماي  88 ± 9درجه سانتيگراد ،با آب و

نشان ميدهد که سیستم کولینرژیک در میانجيگري اثرات

غذاي کافي نگهداري شدند .در هر سري آزمایش ده سر

مخرب اتانول بر حافظه اجتنابي مهاري دخیل ميباشد و

موش استفاده شد.

اثر مخرب اتانول بر حافظه اجتنابي مهاري ناشي از اختالل

دستگاه ماز بعالوهای شکل مرتفع و نحوه انجام تست

در سیستم کولینرژیک مغز ميباشد [ .]89مشخص شده که

رفتاری :ماز بعالوهاي شکل مرتفع دستگاهي است که به-

اتانول ميتواند رهایش استیل کولین در هیپوکامپ را کاهش

طور وسیعي در مطالعات ،از آن براي بررسي اضطراب و

دهد .از سوي دیگر مطالعات تجربي پیشنهاد مينمایند که

حافظه استفاده شده است [ .]1 ،9این دستگاه ماز داراي

اثرات اتانول بر روي حافظه ميتواند در اثر تأثیر اتانول بر

چهار بازوي چوبي به ابعاد  11×01سانتيمتر بوده که به

هیپوکامپ بروز نماید و حتي مصرف حاد اتانول ميتواند

حالت +قرار گرفتهاند و در محل تقاطع مربعي به ضلع

نورفیزیولوژي هیپوکامپ را تغییر دهد [.]3

 01×01سانتيمتري ایجاد کردهاند .دو بازوي روبرو داراي

با توجه به اینکه اتانول و اسکوپوالمین هر دو باعث

دیوارهاي جانبي و انتهایي ميباشند .اما دو بازوي دیگر

تخریب حافظه اجتنابي مهاري ميشوند و هر دو قادر به

هیچ دیوارهاي ندارند .دستگاه به میزان  11سانتيمتر از

یادگیري وابسته به وضعیت ميباشند و در نظر داشتن این

زمین ارتفاع دارد .براي انجام آزمون حافظه در روز

موضوع که اتانول بواسطه کاهش رهایش استیل کولین در

آموزش (روز اول) و روز آزمون (روز دوم) موشها در

هیپوکامپ و اسکوپوالمین بواسطه مهار گیرندههاي

انتهاي بازوي باز قرار داده ميشوند و مدت زماني که

موسکاریني استیل کولین باعث تضعیف سیستم کولینرژیک
در هیپوکامپ پشتي ميگردد .در این مطالعه براي اولین بار

طول ميکشد که موشها براي اولین بار وارد بازوي بسته
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شوند مورد اندازهگیري قرار ميگیرد .این مدت زمان

در این تحقیق داروهاي اسکوپوالمین که به عنوان

اصطالحاً تاخیر در عبور از بازوي باز به بسته نامیده مي-

آنتاگونیست گیرندههاي موسکاریني استیل کولین عمل

شود .با توجه به اینکه موشها بدلیل ارتفاع و روشن بودن

مينماید (تاکریس ،آمریکا) و اتانول (مرک ،آلمان) مورد

از بازوي باز اجتناب مينمایند ،تمایل دارند تا به بازوي

استفاده قرار گرفت است .تزریق اتانول بصورت درون

بسته پناه برند .هر چه حیوان دفعات بیشتري در دستگاه

صفاقي ولي تزریق اسکوپوالمین به صورت درون مغزي

قرار گیرد و حافظه بهتري داشته باشد ،چون محیط امن

داخل هیپوکامپ پشتي انجام شد.

بازوي بسته را به خاطر ميآورد ،تاخیرش در ورود به

روش جراحی و کانول گذاری در ناحیه هیپوکامپ

بازوي بسته کاهش ميیابد .اگر حیوان حافظه خوبي داشته

پشتی ( :)CA1موشهاي کوچک آزمایشگاهي توسط

باشد روز دوم سریعتر از روز اول وارد بازوي بسته مي-

تزریق کتامین هیدروکلرید ( 011میليگرم بر کلیوگرم)

شود ،ولي اگر حافظه حیوان بدلیل تزریق دارویي تخریب

بعالوه گزیلزین ( 01میليگرم بر کلیوگرم) بي هوش

شده باشد ،چون محیط امن بازوي بسته را به خاطر ندارد،

شدند .بعد از بیهوشي حیوانات در دستگاه استریوتاکسي

سرعت ورودش در روز دوم نسبت به روز اول چندان

قرار داده شدند و دو کانول راهنما (اندازه  )88یک میلي-

تفاوتي نخواهد داشت .در این مطالعه به مانند بسیاري از

متر باالتر از محل تزریق ،بر اساس اطلس پاکسینوس

مطالعات پیشین که از ماز بعالوهاي شکل مرتفع براي

( )8110قرار داده شد .مختصات ناحیه  CA1هیپوکامپ

سنجش حافظه استفاده شده است از فاکتوري به نام درصد

پشتي عبارت بود از= -0/1 ، ML = ±0/1 ، AP = -8 :

کوتاه شدن تاخیر در ورود به بازوي بسته استفاده شد که

 .]00[ Vبعد از قرار دادن کانول در مختصات مورد نظر

با استفاده از فرمول زیر بدست ميآید [ .]1 ،4در این

با استفاده از سیمان دندان پزشکي کانولهاي راهنما در

فرمول  Transfer latency 1بیانگر میزان تاخیر حیوان

جاي خود محکم شدند .پس از جراحي و قبل از تزریق

در ورود به بازوي بسته در روز اول یعني روز آموزش

درون مغزي دارو ،به حیوان اجازه داده شد  1تا  1روز

ميباشد و Transfer latency 2بیانگر میزان تاخیر

دوره بهبودي پس از جراحي را به منظور رفع استرس و

حیوان در ورود به بازوي بسته در روز دوم یعني روز

تخریب بافتي احتمالي توسط جراحي سپري کرده به

آزمون ميباشد.

حالت عادي خود برگردند.
تزریق درون مغزی دارو :تزریق اتانول به صورت درون
صفاقي انجام شد ولي اسکوپوالمین به صورت درون
مغزي به هیپوکامپ پشتي تزریق شد .براي تزریق

هرچه این در صد باالتر باشد نشان ميدهد که میزان

اسکوپوالمین پس از برداشتن سیم داخل کانول راهنما ،سر

تاخیر در ورود به بازوي بسته در روز دوم نسبت به روز

سوزن دندانپزشکي شماره  81که  3میليمتر طول داشت و

اول کوتاهتر شده است و حیوان از حافظه بهتري

به کت دان تیوب نوزاد (شماره  )4متصل بود ،در داخل

برخوردار مي باشد .بالعکس زماني که درصد بدست آمده

کانول راهنما شماره  88قرار داده شد و در هر کانول 1/1

کوچکتر باشد نشان ميدهد که در روز دوم کاهش

میکرولیتر دارو در مدت  11-31ثانیه تزریق شد .تزریق

چنداني نسبت به روز اول در میزان تاخیر در ورود به

 1/1میکرولیتر دارو در مدت  11-31ثانیه به صورتي

بازوي سیاه وجود ندارد و در واقع نشان ميدهد که

دستي کنترل ميشد و به منظور تزریق از سرنگ همیلتون

جاندار تجربه روز آموزش را به یاد ندارد [.]1 ،4

یک میکرولیتري که ساخت کشور سوئیس بود استفاده
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شد .در طول تزریق به حیوان اجازه داده شد بدون هیچ

حیوان استفاده شد ،چهار گروه اول  1دقیقه قبل از

استرسي آزادانه حرکت کند.

آموزش ،سالین را به صورت درون مغزي ( داخل

بافتشناسی :پس از کشتن حیوانها توسط کلروفرم1/1 ،

هیپوکامپ پشتي ) دریافت کردند و در روز آزمون ،مقادیر

میکرولیتر رنگ متیلن بلو  0درصد به داخل هر کانول

مختلف اتانول ( 1/1 ،1/81 ،1و  0گرم برکیلوگرم) را به

تزریق شد ،سپس مغز از درون جمجمه بیرون آورده شده

صورت درون صفاقي  91دقیقه قبل از آزمون دریافت

و درون فرمالین  01درصد قرار گرفت .پس از یک هفته با

داشتند .چهار گروه بعدي در روز آموزش 1 ،دقیقه قبل از

استفاده از تیغ جراحي در محل ورود کانول به درون مغز

آموزش دوز مؤثر اسکوپوالمین ( 9میکروگرم برموش) را

برشهایي داده شده و محل ورود کانول به مغز به وسیله

دریافت کردند و در روز آزمون مقادیر مختلف اتانول

میکروسکوپ لوپ مورد مطالعه قرار گرفت .جهت مطالعه

( 0/1 ،1/11،1و  9میکروگرم برموش) را به صورت درون

مقاطع بافتي تهیه شده از اطلس پاکسینوس استفاده شد

صفاقي  91دقیقه قبل از آزمون دریافت داشتند .چهار

(شکل .)0

گروه آخر نیز در روز آموزش دوز مؤثر اسکوپوالمین (9

تأثیر اسکوپوالمین بر حافظه در مدل ماز بعالوهای

میکروگرم بر موش) را به صورت درون مغزي در داخل

شکل مرتفع :در این آزمایش براي بررسي تأثیر

هیپوکامپ پشتي  1دقیقه قبل از آموزش دریافت کردند

اسکوپوالمین بر روي حافظه از هشت گروه حیوان استفاده

ولي این چهار گروه در روز آزمون ابتدا مقادیر مختلف

شد .در چهار گروه اول  1دقیقه قبل از آموزش مقادیر

اتانول ( 1/1 ،1/81 ،1و  0میکروگرم بر موش) را 91

مختلف اسکوپوالمین ( 0/1 ،1/11 ،1و  9میکروگرم بر

دقیقه قبل از آزمون دریافت داشتند و سپس مقدار مختلف

موش) به ناحیه هیپوکامپ پشتي تزریق شد و در روز

اسکوپوالمین ( 1/11میکروگرم بر موش) را به صورت

آزمون  1دقیقه قبل از آزمون سالین به ناحیه هیپوکامپ

درون مغزي در ناحیه هیپوکامپ پشتي  1دقیقه قبل از

پشتي تزریق شد .چهار گروه باقیمانده  1دقیقه قبل از

آزمون دریافت داشتند.

آموزش دوز مؤثر اسکوپوالمین ( 9میکروگرم برموش) را

نتایج

به صورت درون مغزي (داخل هیپوکامپ پشتي) دریافت

شکل  0مقطع بافتي مربوط به ناحیه  CA1هیپوکامپ پشتي

کردند و در روز آزمون مقادیر مختلف اسکوپوالمین (،1

که نشان دهنده محل قرارگیري صحیح کانول در مقایسه با

 0/1 ،1/11و  9میکروگرم برموش) را  1دقیقه قبل از

شکل شماتیک برگرفته از اطلس پاکسینوس ميباشد را

آزمون به صورت درون مغزي (داخل هیپوکامپ پشتي)

نمایش ميدهد .الزم به ذکر است که تنها دادههاي مربوط به

دریافت کردند.

حیواناتي که محل جراحي آنها در مقایسه با اطلس

تأثیر تزریق قبل از آزمون اتانول بر روی حافظه اجتنابی

پاکسینوس صحیح بود در آنالیز آماري مورد استفاده قرار

مهاری و یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپوالمین با

گرفت (شکل .)0

استفاده از ماز بعالوهای شکل مرتفع :در این آزمایش
براي بررسي اثر اتانول بر روي حافظه از دوازده گروه
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شکل 0ـ شکل شماتیک بر گرفته از اطلس پاکسینوس که ناحیه  CA1در آن مشخص شده است (الف) و عکس مقطع بافتي مربوط به کانول
گذاري در ناحیه  CA1هیپوکامپ پشتي (ب).

تأثیر اسکوپوالمین در هیپوکامپ پشتی بر روی حافظه

قبل از آزمون به ناحیه هیپوکامپ پشتي موشهایي که در

اجتنابی مهاری ثبت شده با ماز بعالوهای شکل مرتفع در

روز آموزش نیز تحت تأثیر دوز مؤثر اسکوپوالمین (0/1

موشهای سوری :آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مکمل

میکروگرم بر موش) بودهاند ،قادر ميباشد که کاهش القاء

توکي نشان ميدهد که تزریق قبل از آموزش اسکوپوالمین

شده در درصد کوتاه شدن تاخیر عبور به بازوي بسته را

( 0/1و  9میکروگرم بر موش) به ناحیه هیپوکامپ پشتي

اصالح نماید که این یافته نشاندهنده این است که

موشهاي سوري درصد کوتاه شدن تاخیر عبور به بازوي

اسکوپوالمین روز آزمون قادر به اصالح حافظه تخریب

بسته را بطور معنيدار کاهش ميدهد که این نشاندهنده اثر

شده با اسکوپوالمین روز آموزش ميباشد ،به بیان دیگر

مخرب اسکوپوالمین در ناحیه هیپوکامپ پشتي بر حافظه

اسکوپوالمین قادر به ایجاد یادگیري وابسته به وضعیت
ميباشد [( ] F )82 ،9( = 04/18 ،p > 1/110نمودار  0ـ

اجتنابي مهاري در مدل ماز بعالوهاي شکل مرتفع ميباشد

پانل راست).

[( ] F )9،82( = 1/ 11، p >1/10نمودار0ـ پانل چپ)،
بعالوه تزریق اسکوپوالمین ( 0/1و  9میکروگرم بر موش)

5
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P re - training treatm ent
)Scopolam ine (3 µg/m ouse

)Scopolam ine (µg/m ouse
1.5

3

0.75

0

50

40

+

*
30

**

20

) T L sh o r te n in g (%

+++

60

10

3

1.5

0.75

)(1 µl/m ouse
Saline

0

)Scopolam ine (µg/m ouse

0

P re - test treatm ent
نمودار  0ـ اثر اسکوپوالمین در هیپوکامپ پشتي بر حافظه اجتنابي مهاري در مدل ماز بعالوهاي شکل مرتفع P**> 1/10 ، P* >1/11 .در
مقایسه با گروه سالین/سالین و  + P > 1/11و  +++ P >1/110در مقایسه با اسکوپوالمین /سالین ميباشد.

تأثیر تزریق قبل از آزمون اتانول بر روی حافظه اجتنابی

کاهش القاء شده در درصد کوتاه شدن تاخیر عبور به

مهاری و یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپوالمین با

بازوي بسته را اصالح نماید که این یافته نشان دهنده این

استفاده از ماز بعالوهای شکل مرتفع :آنالیز واریانس یک

است که اتانول روز آزمون قادر به اصالح حافظه تخریب
شده با اسکوپوالمین روز آموزش ميباشد [،p > 1/11

طرفه و آزمون مکمل توکي نشان ميدهد که تزریق قبل از

( ]F )82 ،9( = 9/39نمودار 8ـ پانل وسط) .همچنین نتایج

آزمون اتانول ( 0گرم بر کیلوگرم) به موشهاي سوري
درصد کوتاه شدن تاخیر عبور به بازوي بسته را بطور

ما نشان ميدهد که بکاربردن دوز غیرمؤثر اسکوپوالمین

معنيدار کاهش ميدهد که این یافته نشان دهنده اثر مخرب

( 1/11میکروگرم بر موش) همراه با مقادیر مختلف اتانول

اتانول در روز آزمون بر حافظه اجتنابي مهاري در ماز

اثر اصالحي اتانول روز آزمون را بر روي حافظه تخریب

بعالوهاي شکل مرتفع ميباشد [،9( = 1/91، p > 1/10

شده با اسکوپوالمین را تقویت مي نماید ،به گونه اي که در

( ]F )82نمودار 8ـ پانل چپ) ،بعالوه تزریق قبل از آزمون

این حالت اتانول ( 0و  1/1گرم بر کیلوگرم) قادر به اصالح
فراموشي القاء شده با اتانول مي باشند [= 1/18 ،p > 1/10

اتانول ( 0گرم بر کیلوگرم) به موشهایي که در روز

(( ]F )82 ،9نمودار 8ـ پانل راست).

آموزش اسکوپوالمین ( 9میکروگرم بر موش) به ناحیه
هیپوکامپ پشتي آنها تزریق شده است ،قادر ميباشد که
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P re- train in g treatm en t
)S copolam ine (3 µ g/m ouse



) S aline (1 µ l/m ouse
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+
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20

) T L sh orten in g (%

40
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0
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0 .2 5 0 .5

1

0

0 .2 5 0 .5

0

1

0 .2 5 0 .5

0

)E thanol ( g/kg , i.p.
)S aline (1 µ l/m ouse

)S copolam ine (0.75 µ g/m ouse

P re- test treatm en t

نمودار  8ـ اثر اتانول بر حافظه اجتنابي مهاري و فراموشي و یادگیري وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپوالمین در مدل ماز بعالوهاي
شکل مرتفع P**> 1/10 .در مقایسه با گروه سالین/سالین + P > 1/11 ،در مقایسه با اسکوپوالمین /سالین و P >1/10 ، Ψ P >1/11
 ΨΨدر مقایسه با اسکوپوالمین /اسکوپوالمین ميباشد.

بحث
یافتههاي ما در این مطالعه نشان ميدهد که تزریق

یا عملکرد ناقص نورونهاي کولینرژیک ارتباط تنگاتنگي

اسکوپوالمین به داخل ناحیهي  CA1هیپوکامپ پشتي

با نقصهاي شناختي ایجاد شده در بیماران آلزایمري دارد

پیش از آموزش باعث تخریب حافظهي اجتنابي مهاري در

[ .]1با وجود اینکه اثر مخرب اسکوپوالمین بر روي

مدل ماز بعالوهاي شکل مرتفع ميباشد .نتایج مطالعه

حافظه اجتنابي مهاري در مطالعات پیشین گزارش شده

حاضر موافق با مطالعاتي ميباشد که گزارش مينمایند

است ،اما این مطالعه اولین مطالعهاي ميباشد که در آن

استیل کولین یک میانجي عصبي مهم در زمینهي حافظه و

براي سنجش اثر مخرب اسکوپوالمین بر حافظه اجتنابي

یادگیري ميباشد [ .]90مطالعات فارماکولوژي متعدد نشان

مهاري از ماز بعالوهاي شکل مرتفع استفاده شده است .در

ميدهند که اسکوپوالمین باعث تخریب حافظه و یادگیري

دستگاه ماز بعالوهاي شکل مرتفع که داراي دو بازوي باز

در مدلهاي مختلف یادگیري ميشود و این تخریب

و دو بازوي بسته ميباشد ،موش بدلیل ارتفاع ،فضاي باز

مستقیماً با کاهش عملکرد سیستم کولینرژیک در ارتباط

و روشنایي بازوي باز از بازوي باز اجتناب کرده و وارد

ميباشد [ .]01 ،08 ،0در بسیاري از مطالعات رفتاري

بازوي بسته ميشود و هر چه تعداد دفعاتي که حیوان در

صورت گرفته نشان داده شده است که اثرات آنتاگونیست

دستگاه ماز بعالوهاي شکل مرتفع قرار ميگیرد ،بیشتر

موسکاریني کولینرژیک بسیار مشابه اثرات ایجاد شده

باشد ،چون محیط امن بازوي بسته را به خاطر ميآورد،

توسط تخریب هیپوکامپ ميباشد [ .]90همچنین تخریب

سریعتر وارد بازوي بسته ميگردد .این روش سنجش
7
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حافظه یک برتري بزرگ نسبت به روشهاي دیگر

مدلهاي مختلف حافظه ميشود .شواهد موجود نشان

سنجش حافظه اجتنابي مهاري نظیر روش Step-down

ميدهد که اتانول اثر مخرب خود بر روي حافظه را با اثر

و  Step- throughدارد .در این روشها از شوک براي

بر روي ناقلهاي عصبي مختلف بویژه استیل کولین ،گابا

ایجاد اجتناب استفاده ميگردد و ممکن است بدالیل

و گلوتامات اعمال مينماید [ .]81 ،09شواهد موجود

مختلف نظیر کثیف بودن میلههاي دستگاه ،کثیف بودن

نشان ميدهد که اتانول ميتواند رهایش استیل کولین در

کف پاي موش ،مرطوب بودن میله و  ....میزان شوک

هیپوکامپ و قشر مخ را کاهش دهد [ .]83 ،09 ،3با توجه

دریافت شده توسط حیوانات مختلف یکسان نباشد ،اما

به اینکه داروهایي که سیستم کولینرژیک را در مغز تقویت

وقتي که حافظه اجتنابي مهاري با مدل ماز بعالوهاي شکل

مينمایند ،باعث تسهیل حافظه و موادي که سیستم

مرتفع سنجیده ميشود ،براي ایجاد اجتناب از ارتفاع،

کولینرژیک را تضعیف مينمایند ،نظیر آنتاگونیستهاي

فضاي باز و روشنایي بازوي باز استفاده ميشود که براي

گیرندههاي کولینرژیک یا مواد کاهنده رهایش استیل

همه موشها حالت یکساني دارد [ .]1 ،4نتایج ما در این

کولین باعث تخریب حافظه ميگردند [ ،]0ميتوان انتظار

مطالعه همچنین نشان ميدهد که فراموشي القاء شده با

داشت که بخش اعظمي از اثرات اتانول با کاهش رهایش

تزریق پیش از آموزش اسکوپوالمین به داخل هیپوکامپ

اتانول بویژه در نواحي کلیدي مؤثر بر تثبیت حافظه نظیر

پشتي به طور کامل با تزریق همان مقدار اسکوپوالمین قبل

هیپوکامپ بروز نماید .البته تأثیر اتانول بر روي گابا و

از آزمون مهار ميگردد .مشابه این پاسخ براي مورفین

گلوتامات را نميبایست از نظر دور داشت .شواهد موجود

[ ،]94کانابینوئیدها [ ]04و اتانول [ ]88مشاهده ميشود که

نشان ميدهند که مصرف اتانول در کوتاه مدت باعث

به آن یادگیري وابسته به وضعیت گفته ميشود [.]03 ،02

تقویت پیامهاي گابائرژیک و تضعیف پیامهاي

این تجربه نشان ميدهد که یک داروي واحد در شرایط

گلوتاماترژیک بویژه در هیپوکامپ ميشود [ ،]81با توجه

مختلف اثر متفاوتي را اعمال مينماید .در گزارشات

به نقش این سیستمهاي نورترانسمیتري در ایجاد تقویت

پیشین هم نشان داده شده که داروهایي نظیر مورفین،

دراز مدت سیناپسي ) (LTPميتوان انتظار داشت که

کانابینوئیدها و اتانول زماني که به حیوانات با حافظه کامل

اتانول بواسطه اثر بر روي سیستمهاي گابائرژیک و

تزریق ميگردند ،باعث تخریب حافظه ميشوند ولي

گلوتاماترژیک باعث اختالل در  LTPو تخریب حافظه

تزریق همین داروها به حیواناتي که دچار فراموشي مي-

گردد[ .]81نکته جالبتر اینکه اتانول عالوه بر اینکه یک

باشند ،باعث بهبود حافظه ميگردد [ .]03 ،02این

اثر مستقیم روي نورونهاي کولینرژیک مدار سپتوـ

تجربیات نشاندهنده اثر دوگانه داروهایي نظیر

هیپوکامپ دارد و باعث کاهش رهایش استیل کولین مي-

اسکوپوالمین ،مورفین ،کانابینوئیدها و اتانول ميباشد [،02

شود ،ميتواند بواسطه تقویت پیامهاي گابائرژیک به

 .]03در بخش بعدي این مطالعه اثر اتانول روز آزمون بر

صورت غیرمستقیم نیز روي نورونهاي کولینرژیک مدار

روي حافظه اجتنابي مهاري و همچنین اثر اتانول بر روي

سپتوـ هیپوکامپ اثر کرده و باعث کاهش رهایش استیل

فراموشي و یادگیري وابسته به وضعیت اسکوپوالمین

کولین در هیپوکامپ گردد [.]83، 09، 3

مورد بررسي قرار گرفت .یافتهها ما در این مطالعه نشان

در بخش بعدي این مطالعه با توجه به برهمکنشهایي که

ميدهد که تزریق اتانول در روز آزمون باعث تخریب

بین اتانول و سیستم کولینرژیک گزارش شده است ،تأثیر

حافظه اجتنابي مهاري در مدل ماز بعالوهاي شکل مرتفع

اتانول بر روي فراموشي و یادگیري وابسته به وضعیت

ميشود .نتایج این مطالعه همسو با یافته هاي پیشیني مي-

القاء شده با اسکوپوالمین مورد بررسي قرار گرفت .نتایج

باشد که نشان ميدهند که اتانول باعث تخریب حافظه در

ما نشان ميدهد که تزریق اتانول به موشهایي که در روز
8
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آموزش تحت تأثیر اسکوپوالمین بودهاند ،باعث بهبود

آزمون قادر به اصالح حافظه اجتنابي مهاري ميباشد .این

حافظه تخریب شده با اسکوپوالمین ميگردد .این یافته

یافته ميتواند پیشنهاد کننده این موضوع باشد که بین

نشان ميدهد که اتانول روز آزمون قادر به تقلید عملکرد

اتانول و اسکوپوالمین احتماالً یادگیري وابسته به وضعیت

اسکوپوالمین روز آزمون ميباشد .با توجه به اینکه در

متقابل وجود دارد ،هر چند قضاوت قطعي در این مورد

یادگیري وابسته به وضعیت تنها اطالعاتي به یاد آورده

نیازمند آزمایشات تکمیلي ميباشد و نیازمند درک این

ميشوند که در همان شرایطي فراخواني گردند که کد

موضوع ميباشد که آیا به طور متقابل اسکوپوالمین نیز

شده اند ،ميتوان تصور کرد که اتانول و اسکوپوالمین با

قادر به اصالح فراموشي القاء شده با اتانول طي پدیده

مکانیسمهاي مختلف شرایط یکساني را در روز آموزش و

یادگیري وابسته به وضعیت ميباشد.

آزمون ایجاد کردهاند .اسکوپوالمین آنتاگونیست گیرنده
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