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در  ياجبار ين استرس شنایگرفته ححافظه شکل يادآورین بر یز و متعارف مورفیالعاده ناچفوق يز حاد دوزهایاثر تجو

ییموش صحرا

  ینب کاوسی، زیمیمق ی، علیدونی، مسعود فراعظم صادق

  یشناسستیمشهد، دانشکده علوم، گروه ز یانشگاه فردوسران، مشهد، دیا

حافظـه و   ينـدها یفرآ يکننده توانالیاسترس تعد. باشدیموجودات م يازهاین نیتريم از ضروریااد گرفتهیخاطر آوردن آنچه و به يریادگیییتوانا

در  يادیـ ز يهـا شیو حافظه، سبب انجام آزما يریادگیيندهایرآدر ف يدیوئیاپ يهاستمینقش س. حافظه دارد يرو یباشد و اثراتمتنوعیم يریادگی

مکرر بـر   ياجبار ين پژوهش اثر استرس شنایدر ا. ن برحافظه پرداخته نشده استیار کم مورفیبس يالبته تاکنون به اثر دوزها.نه شده استین زمیا

گرفته ضـمن اسـترس مـورد    حافظه شکل يادآورین بر به یعارف مورفمت يز و دوزهایالعاده ناچفوق ين اثر دوزهایو همچن يادآوریو به  يریادگی

قـه  یدق 30استرس مکرر کـه  ) الف: در دو دسته قرار گرفتند) g250-200)(n=7(ستار ینر بالغ نژاد و ییصحرا يهاموش.است قرار گرفته یبررس

ن دسته یدر ا) ب. س سنجش شدیمور یتوسط ماز آب 12و  5حافظه در روز. قرار گرفتند ياجبار يوانات تحت استرس شنایقبل از هر آموزش، ح

قـه قبـل   یدق یقرار گرفته و در روز پنجم س ياجبار يقه قبل از هر آموزش تحت استرس شنایدق 30وانات یابتدا ح. گانه قرار گرفتندشش يهاگروه

 یبصـورت داخـل صـفاق     )mg/kg10و  g/kgx1 ،g/kgx10،g/kgx100 ،mg/kg1( ن یمختلـف مـورف   ين و دوزهایاز سنجش حافظه، سال

ن جلسـات آمـوزش بـه    یدن به سـکو حـ  یشده تا رس یزمان و مسافت ط .سنجش حافظه صورت گرفت يماریچ تیبدون ه 12در روز . ز شدیتجو

اسـترس مکـرر منجـر بـه     .شد يریگاندازه يادآوریبه عنوان پارامتر به 12و  5ره هدف در روز یداو زمان حضور در ربع يریادگیيعنوان پارامترها

 ،mg/kg1دوز ن حـاد بجـز   یمـورف  -اسـترس مکـرر   يهـا در همه گروه. شد) P<0.05(يادآوریو به) P<0.001(يریادگیکاهش هر دو روند 

س احتمـاال اسـتر  .افـت یحافظه کـاهش   يادآوریبه 12ها در روز که در همه گروه یدرحال، )P<0.001(مشاهده شد  5در روز  يادآوریکاهش به

. شود یو حافظه م يریادگیسبب اختالل در  یمکان يهات سلولیم و  فعالیرات در هموستاز کلسییپوکامپ، تغیه يرات ساختارییق تغیمکرر از طر

تـوان  یشـد مـ  mg/kg1در همه دوزها بـه جـز دوز    يادآوریس سبب اختالل در به یمور ین در مدل ماز آبیاز آنجا که استرس مکرر همراه مورف

اند، از آنجا که در گروه استرس مکـرر بـه همـراه دوز    عمل کرده يادآوریجاد اختالل در به ین در جهت ایه دو فاکتور استرس مکرر و مورفگفت ک

mg/kg1زیالعـاده نـاچ  فوق يسم اثر دوزهایتوان گفت که مکانیمشاهده نشد م یاختالل)g/kgx(  متعـارف   يدوزهـا از)mg/kg(  جـاد  یا يبـرا

  .باشد یشتر میازمند مطالعه بیباشد که نیممتفاوت يادآوریاختالل در به

  ییس، موش صحرایمور ی، ماز آبيریادگی، حافظه و يادآورین، بهیز مورفیار ناچیمکرر، دوز بس ياجبار ياسترس شنا: يدیکلمات کل

  

The effects of acute administration of ultra low and usual doses of morphine on retention of memory 
formed in the presence of forced swimming stress in rat

Sadegh A, Fereidoni M , Moghimi A , Kavoosi Z
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Learning and memory are essentials needs .Stress is a potent modulator of learning and memory processes
and it has diversity effects The role of opioid systems in learning and memory processes has been the focus 
of increasing experimental interests .There are not many studies about effects of ultra low doses of morphine 
on memory. In this study, effects of repeated swimming stress on learning and retention, also effects of acute 
administration of ultra low and usual doses of morphine on retention in the presence of repeated stress were 
investigated. Adult Male Wistar rats )200-250g) (n=7 (were divided into 2 categories :A (rats experienced 
forced swimming stress 30 minutes before each training session for 4 constitutive days .Then on 5th and 12th
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days memory retention was evaluated in morris water maze .B (groups which treated like as animals in 
category of A and received intraperitoneally different doses of morphine )1µg/kg, 10µg/kg, 100µg/kg, 
1mg/kg and 10mg/kg (30 minutes before retention test on 5thday .retention tests were done without any 
excessive treatment on 12th day .Escape latency, mean path length from the start point to the platform in 
training days were learning parameters and time spent in target quadrant on 5th and 12th days was retention 
parameters. Repeated stress leads to decreased both learning process )P<0.001 (and retention on the 5th and 
12th days )P<0.05 .(In animals treated with both repeated stress and acute morphine )excepted 1mg/kg (
retention decreased in 5th day )p<0.001(, while retention diminished for all the groups on the 12th day .
Repeated stress probably causes memory impairment through changes in calcium homeostasis, Place cells 
functions and hippocampal structure .Repeated stress in combination with morphine in all doses )expected 
1mg/kg (could cause memory impairment in Morris water maze, so both factors probably act in the same 
direction in the retention impairment .Repeated stress in combination with morphine at dose of 1mg/kg 
couldn't cause memory impairment, so ultra low in comparison with usual doses of morphine maybe have 
different mechanisms in  memory impairment that needs more study.
Keywords: repeated swimming stress, ultra low dose of morphine, retention, learning and memory, Morris 

water maze, rat.


