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 مقاله پژوهشي 

 شده در دوره قبل از بلوغ ینر گنادکتوم ییصحرا يهاموش غیرفعال يحافظه احتراز د بریکلراياثر رو
  

  ٤ يمعاضد ياحمدعل، ٣ ييطباطبا يد رضا فاطميس، ٢ يهومن اسحق هارون، ١ يپوران قهرمان
 

  08/09/1396رش یخ پذیتار 02/07/1396افت یخ دریتار
 
 دهيچک

بت مث تأثير يشود. از طرفيم يريادگينر بالغ موجب کاهش حافظه و  ييصحرا يهاموش ياند که گنادکتومنشان داده يقات قبليتحق: هدف و نهيزمشيپ
 يهاموش در غيرفعال ياحتراز حافظه بر ديکلرايرو اثر يبررس مطالعه نياز ا هدف مطالعات گزارش شده است. لذا يدر برخ يريادگيد بر حافظه و يکلرايرو

 شده در دوره قبل از بلوغ بود. يگنادکتوم نر ييصحرا

گروه ، ن)يسالشاهد (گروه ، به شش گروه کنترل شدند و در زمان بلوغ يپس از تولد گنادکتوم ۲۱-۲۲سر موش نر در روز  ۵۰ش ين آزمايدر ا: کار مواد و روش
 دستگاه توسط غيرفعال يحافظه احترازي، روزگ ۷۷م شدند. در يتقسد يکلرايلوگرم رويگرم / کيليم ۲۰و  ۱۰، ۵ گنادکتومي هايگروهن) و يسال( يگنادکتوم

ساعت بعد  ٢٤ق شد و يتزر از آموزش قبل ساعت مين يصفاق درون صورتبه لوگرميگرم / کيليم ٢٠و  ١٠، ٥د يکلرايرو .قرار گرفت موردبررسي باکس شاتل
 مرحله آزمون انجام گرفت.

 دهکننافتيدر يهاگروهد. ينرس يداريش به سطح معنين افزايش داد اما ايک را نسبت به گروه شاهد افزايتوقف در اتاق تار زمانمدت يگنادکتوم: هاافتهي
اد دنشان ک يتوقف در اتاق تار زمانمدتدر  يدارين کاهش معنيسال کنندهافتيدرشده  ينسبت به گروه گنادکتوم لوگرميگرم / کيليم ٢٠و  ٥د يکلرايرو
)p<0.05(. 

را بهبود  يوماز گنادکت يب حافظه ناشيتواند تخريم قبل از بلوغ يهاشده يد در گنادکتوميکلرايدهد که رويق نشان مين تحقيا يهاافتهي: يريگجهيبحث و نت
  بخشد.

 غيرفعال يحافظه احتراز، شاتل باکس، ديکلرايرو، قبل از بلوغ يگنادکتوم : هادواژهيکل

  
 ١٣٩٦ همنب، ۷۰۸-۷۱۴ ص، ازدهمي شماره، هشتمست و يبدوره ، هياروم يپزشکمجله 

  
  ۰۹۳۹۰۸۹۱۸۲۲ : تلفن، هيدانشکده علوم پا، د چمرانيدانشگاه شه، اهواز: آدرس مکاتبه

Email: p.ghahramani1393@gmail.com 

  
  مقدمه

 يمرکز يدستگاه عصب ين سطوح عملکرديترياز عال يکي
 بر اساس رفتار رييتغ ييتوانا يريادگي). ۱است (و حافظه  يريادگي

 خودآگاه صورتبه گذشته عيوقا ادآوردني به ييحافظه توانا و تجربه

 که هستند يده مغزيچيپ يرفتارها از است و هر دو ناخودآگاه اي

). ۱۵کنند (يم ريدرگ يمرکز يعصب ستميس در را يمتعدد ينواح
 يهانيو پروتئ ميآنز صدها است و بدن در فراوان عنصر نيدوم يرو
 نيشتريب از دارند.ين يها به روسميارگان عملکردشان در يبراگر يد

، پوکمپيه: شامل کيمبيل ستميس از ييهابخشدر  يرو غلظت

                                                             
 مسئول) يسنده(نورانيد چمران، اهواز، ايدانشگاه شه ،يجانور يولوژيزيارشد ف يل کارشناسيفارغ التحص ١

 رانيد چمران، اهواز، ايانشگاه شهد ،يست شناسيار گروه زياستاد ۲
 رانيد چمران، اهواز، ايانشگاه شهد ،يه دانشکده دامپزشکيار گروه علوم پايدانش ٣
  رانيد چمران، اهواز، ايانشگاه شهد ،يست شناسيز استاد گروه ٤

 يرو يمحتو کيرژتأمينگلو هاينورون از يغن يو نواح گداليآم
 يسازرهيذخ و ليدر تشک ياساس نقش ن مناطقيکه ا ).۱۹است (
نشان داده است که  يمتعدد). مطالعات ۱۳دارند ( ييفضا حافظه

و حافظه دخالت دارند و  يريادگيدر رفتار  يجنس يهاهورمون
پوکمپ يه يبر رو ياثرات مهم يجنس يهاا عدم هورمونيکمبود 

). ۱۴دارد ( يريادگيدر حافظه و  ييگذارد که نقش بسزايم
 در ناپسيس تراکم و کيتيدندر يخارها رشد بر تأثير با تستوسترون

 و حافظه ينگهدار و ليتشک موجب پوکمپيه يهرم هايسلول
 در يکيولوژيزيرات فييموجب تغ يگنادکتوم .گردديم يريادگي
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 و کاهش يتيدندر يشود که با کاهش خارهايسطوح تستوسترون م
). ۸است (پوکمپ همراه يه CA1و  CA3ه يدر ناح يناپسيتراکم س

 مدتطوالني حافظه يبرا يمناسب محل يتيدندر يخارها نيکه ا
شود يد ميجد يخارها شيافزا باعث هاآن تيفعال شيافزا و هستند

ب يرد باعث تخيلراکيروه مصرف ک اندهنشان داد يقات قبلي). تحق۵(
). از ۲۰گردد (ينر بالغ م ييصحرا يهاموشو حافظه در  يريادگي

کردن موجب  يدهند که گنادکتومين گزارش نشان ميچند يطرف
 که يتأثير به توجه ). با۱۵، ۱۶شود (يو حافظه م يريادگيکاهش 

 داشته يريادگي و حافظه روند بر است قبل از بلوغ ممکن يگنادکتوم

 يو منف مثبت تأثير با در ارتباط موجود گزارشات به توجه با و باشد
م ين مطالعه بر آن شديلذا در ا، )۱۰، ۲۰( يريادگي و حافظه بر يرو
 يو حافظه احتراز يريادگيد بر يکلرايرور مختلف يمقاد تأثيرتا 
  م.يکن يقبل از بلوغ بررس يهاشده يرفعال را در گنادکتوميغ

 
  مواد و روش کار

نر با  ييسر موش صحرا ۵ماده و  ييسر موش صحرا ۱۵تعداد 
 يشگاهيوانات آزماياز مرکز پرورش ح gr ۲۵±۲۲۵ يبيتقروزن 

 شدهکنترلط يه و تحت شراياهواز ته يدانشکده دامپزشک
ستم يمجهز به س گرادسانتيدرجه  ۲۲±۲ثابت  يبا دما يشگاهيآزما
ه مناسب در يهمراه با تهوي، کيساعت تار ۱۲و  ييساعت روشنا ۱۲

، شيو آزما يدر طول مدت نگهدار .شدند يهمان مرکز نگهدار
مخصوص  يشهر و غذا يکشلولهآبت به يوانات بدون محدوديح

ک يسر موش ماده به همراه  ۳داشتند. هر  ي) دسترسفشرده (پلت
ش از دو دوره يب، نر يهاموشک قفس قرار گرفتند. يموش نر در 

ماده قرار گرفته و سپس  يهاموشروز) در کنار  ۱۴استروس (کل يس
جفت پس از  ۱۷ماده در روز  يهاموششدند. ماده جدا  يهاموشاز 

به  ۲۱ها در روز شدند. زادهانتقال داده  يانفراد يهابه قفس يانداز
 يها از مادر جدا و براروز پس از تولد زاده ۲۱-۲۲آمدند. در يا ميدن

 ۱۰۰( تأمينکاز  يشدند. مخلوطيشگاه منتقل ميبه آزما يجراح
 عنوانبهلوگرم) يگرم/کيليم ۲۵ن (يالزيلوگرم) و زايگرم/کيليم

شد. يق ميوزن موش تزر ازالوگرم به يتر/ کيليليم ۱ يهوشيب يدارو
شد. يم يضدعفونن يبا بتاد يمحل جراح، کامل يهوشيبعد از ب

 يبرش يباالتر از آلت تناسل متريسانتک ي يسپس در قسمت شکم
شد و محل يخارج م موردنظرها از محل ضهيشد و بيزده م يافق

محل  مجدداًشد. در آخر کار هم يم دوخته هيبا نخ بخ يجراح
 هاآن، کامل يشد. بعد از بهبوديم يضدعفونن يبا بتاد يجراح

از  يروزگ ۷۵تا وانات منتقل و يشدند و به خانه حيم يگذارعالمت
 :شدند مير تقسيز هايگروه شد. در زمان بلوغ بهيم ينگهدار هاآن

ماندند. گروه  يباق نخوردهدستن گروه يوانات ايح: گروه کنترل
 نشدند. يگنادکتوم يشدند ول يجراح يروزگ ۲۱-۲۲در سن : شاهد

: يمار شدند. گروه گنادکتومين) تيد (ساليکلراين گروه با حالل رويا
ن گروه با يشدند. ا يو گنادکتوم يجراح يروزگ ۲۱-۲۲در سن 
 ۱۰، ۵ يگنادکتوم هايگروهمار شدند. ين) تيد (ساليکلرايحالل رو

ن يشدند. ا يو گنادکتوم يجراح يروزگ ۲۱-۲۲ در سن: ۲۰و 
د يکلرايرو لوگرميبر کگرم يليم ۲۰و ، ۱۰، ۵با  بيبه ترت هاگروه

) يروزگ ۷۷و  ۷۶، ۷۵روز (د به مدت سه يکلرايمار شدند. رويت
و در روز  يصفاقق درون يتزر صورتبهمارها يت يق شد. تماميتزر

ا اکتساب انجام يم ساعت قبل از مرحله آموزش ين )يروزگ ۷۷سوم (
شد. الزم  در نظر گرفته )n=٨ها (تعداد موش هاگروه يدر تمامشد. 

مادران مختلف  يهاهر گروه از زاده يهاموشبه ذکر است که 
 باکس ساخت دستگاه شاتل از يريادگي انجام يبراانتخاب شدند. 

  شد. استفاده صنعت برج شرکت
 محفظه دو شاتل باکس از: غيرفعال ياحتراز يريادگي آزمون

 نيب کنترلقابل ينيوتيگ درب کي و اندازه برابر با روشن و کيتار
 دهيپوش يفلز يهالهيم از بخش دو شده است. کف ليتشک هاآن

اعمال  وانيح يپا به هالهيم نيا قيطر از يکيالکتر ککه شو شده
 شاتل دستگاه با ييآشنا و يريپذسازش ابتدا جهت . درشوديم

درون دستگاه قرار داده  قهيدق ۲مدت  به هااز موش کي هر، باکس
 که شد داده اجازه هاآن به جعبه دو نيب چهيدر باز نمودن با و شدند

 قهيدق ۳۰کنند.  حرکت آزادانه کيتار قسمت به روشن از قسمت

 در موش، انجام شد اکتساب اي آموزش مرحله سازش تجربه از بعد

 قسمت ن دويب درب هيثان ۱۰ از پس و گرفتيم قرار روشن قسمت

 کيتار به قسمت کامل ورود تا ريتأخ زمانمدت سپس، شديبازم
، )ينيوتيگ از درب يخلف اندام عبورکامل ( ورود از بعد شد.يثبت م
 (فرکانس با يکيالکتر کشو کي و شدهبسته قسمت دو نيب درب

 يپا و ه) به کف دستيثان ۲آمپر و مدت يليم ۵/۰شدت ، هرتز ۵۰
 خارج دستگاه از را موش هيثان ۲۰ گذشت از پس و شد داده وانيح

-يم قرار آموزش مورد بيترت نيهم به زين هاموش ريو سا کرده
 کيتار قسمت به ورود از هيثان ۱۲۰ تا موش کهيدرصورتگرفتند. 

 به آزمون منظوربه .ديرسيم انيپا به آموزش، کردياجتناب م

 قسمت روشن در موش هر، آموزش از پس ساعت ۲۴در ي، خاطرآور

 ريتأخ و زمان باز قسمت دو نيب درب هيثان ۱۰از  پس و گرفت قرار
 کيتار محفظه ماندن در يباق زمان و، کيتار قسمت به کامل ورود در

 ۳۰۰ تا يوانيح کهيدرصورت شد. سهيمقا هاگروه نيب و يريگاندازه

-يم خاتمه آزمون، کردياجتناب م کيتار قسمت به ورود از هيثان
 يباق کيتار قسمت در هيثان ۳۰۰ از شيب اگر نيهمچن رفت.يپذ
، ۱۸شد (يم منتقل قفس به و شدهخارج کيتار قسمت از مانديم

در ورود  ريتأخن مطالعه يدر ا موردسنجش ي). پارامترها۷، ۱۱، ۱۷
ه) يثان ۳۰۰حداکثر ک (يتارتوقف در اتاق  زمانمدتک و يبه اتاق تار

  در روز آزمون بود.
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 SPSSافزار حاصل با استفاده از نرم يهادادهي: روش آمار 
د. قرار گرفتن موردبررسيطرفه کيانس يز واريبه روش آنال ۱۶نسخه 
 هايگروهن يب يداريص معنيجهت تشخ Post Hoc - LSDآزمون 

 ييدوتا هايگروهن يب يبررسمستقل جهت -tو آزمون  ييتاچند
در نظر گرفته  p<0.05 يداريقرار گرفتند و سطح معن مورداستفاده

 ار و با استفادهيانحراف از مع يخطا± ن يانگينمودارها بر اساس م شد.
  دند.يافزار اکسل رسم گرداز نرم
  

  هاافتهي
 روز در کيتار به اتاق ورود در ريتأخ بر يگنادکتوم اثر -۱

 آزمون
 غيرفعال يبر حافظه احتراز ياثر گنادکتوم يبررس منظوربه

ن يبا حالل سال شدهقيتزرو  شدهيجراحگروه کنترل را با گروه شاهد 
 با گروه شاهد را ين گروه گنادکتوميو همچن يدرون صفاق صورتبه

در ورود به اتاق  ريتأخ ازنظر يداريم. اختالف معنيسه کرديمقا
  ).۱شکل نشد (ک مشاهده يتار

انحراف از  يخطا± ن يانگيها مستون: در روز آزمون يگنادکتوم شاهد و، کنترل هايگروهن يک بيورود به اتاق تار ريتأخسه يمقا: )۱( شکل
  دهند.يار را نشان ميمع

  
  آزمون روز در کيتار زمان توقف در اتاق بر يگنادکتوم اثر -۲

 يکنترل با شاهد و شاهد با گنادکتوم هايگروهن ين بيهمچن
، مشاهده نشد يداريمعنک اختالف يزمان توقف در اتاق تار ازنظر

 زمانمدت يکه گنادکتوم مشخص است ۲اما با توجه به شکل 

ت ش داده اسيک را نسبت به گروه شاهد افزايدر اتاق تار شدهيسپر
وان تيم نيبنابراده است. ينرس يداريش به سطح معنين افزاياما ا

 ود.شيم و حافظه يريادگيکردن باعث کاهش  يگفت که گنادکتوم

  

انحراف از  يخطا± ن يانگيها مستون: در روز آزمون يشاهد و گنادکتوم، کنترل هايگروهن يک بيسه زمان توقف در اتاق تاريمقا: )۲شکل (
  دهند.يار را نشان ميمع
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  آزمون روز در کيتار به اتاق ورود در ريتأخ بر ديکلرايرو يصفاق داخل قيتزر اثر -۳
  ک نشان نداد.يورود به اتاق تار ريتأخ ازنظررا  يدارياختالف معن يد با گروه گنادکتوميکلرايرو کنندهافتيدر هايگروهسه يمقا
  

± ن يانگيها مستون: د در روز آزمونيکلرايرو کنندهافتيدر هايگروهن يک بيورود به اتاق تار ريتأخد بر يکلرايسه اثر رويمقا: )۳شکل (
  دهند.يار را نشان ميانحراف از مع يخطا

  
 در توقف زمانمدت بر ديکلرايرو يصفاق داخل قيتزر اثر -۴

  آزمون روز ک دريتار اتاق
 ۲۰و  ۵د يکلرايرو کنندهافتيدرشده  يگنادکتوم هايگروه

شده  يسه با گروه گنادکتوميدر مقا لوگرميگرم / کيليم
 در توقف زمانمدت ازنظررا  يدارين کاهش معنيسال کنندهافتيدر

است که  ين معنيها بدافتهين يا ).p<0.05( ک نشان داديتار اتاق

 ييصحرا يهاموشدر  يريادگيد باعث بهبود حافظه و يکلرايرو
 ييصحرا يهاموش). ۴شکل شود (يشده قبل از بلوغ م يگنادکتوم
 يدوزها آموزش از قبل ساعت مين شده قبل از بلوغ يگنادکتوم

 صورتبه لوگرم) رايگرم / کيليم ۲۰، ۱۰، ۵( ديکلرايرو مختلف

 اتاق در توقف زمانمدت آزمون روز در نمودند. افتيدر يصفاق داخل

 در نظر رفعاليغ يحافظه احتراز بروز جهت ياريمع عنوانبه کيتار

 شد. گرفته
 

±  نيانگيها مستون: د در روز آزمونيکلرايرو کنندهافتيدر هايگروهن يک بيد بر زمان توقف در اتاق تاريکلرايسه اثر رويمقا: )۴شکل (
  دهند.يار را نشان ميانحراف از مع يخطا
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  گيرينتيجهبحث و 
 ياحتراز يريادگيحافظه و  د بريکلرايرو اثر ن پژوهشيا در

شده قبل از بلوغ مطالعه  يگنادکتوم ييصحرا يهاموشدر  غيرفعال
لوغ بعد از ب ياند که گنادکتومقات قبل نشان دادهيشده است. تحق

 يهايبررس کهيطوربهشود. يو حافظه م يريادگي باعث کاهش
 موجب ماده و نر يهارت يگنادکتوم کهمتعدد نشان داده است 

و  يين روشنايهمچن ).۹گردد (يم حافظه به مربوط يروندها رييتغ
) اعالم کردند که عدم حضور تستوسترون در ۱۳۹۲همکاران (

شده موجب کاهش حافظه و  ينر گنادکتوم ييصحرا يهاموش
ن يز اي) ن۱۳۹۴همکاران (و  يروزيف ).۱۶است (ده يگرد يريادگي

بالغ  نر ييصحرا يهاموشکردن  يکردند که گنادکتوم تأييدنظر را 
در  آمدهدستبهج ي). نتا۱۵شود (يم يريادگيسبب کاهش حافظه و 

 شيکردن باعث افزا يدهد که گنادکتوميز نشان مين پژوهش نيا
ش به سطح ين افزايک شده است اما ايتوقف در اتاق تار زمانمدت

بل از ق يتوان گفت که گنادکتوميم نيبنابرادار نبوده است. يمعن
اما  شوديم يسالبزرگدر  يريادگيز سبب کاهش حافظه و يبلوغ ن

 ترمکن کاهش حافظه يبعد از بلوغ ا يهاشده ينسبت به گنادکتوم
ت به قبل از بلوغ نسب يتوان گفت گنادکتوميم ديگربيانبه اياست. 

 يسالبزرگدر  يريادگيباعث بهبود حافظه و  بعد از بلوغ يگنادکتوم
، ) گزارش کردند۲۰۱۳همکاران (مرادپور و  کهيطوربهشود. يم

بهبود  ينوجوان اواسط در را ييفضا ييتوانا بلوغ از قبل يگنادکتوم
دارد ن ساالنبزرگ در ييفضا ييتوانا بر يتأثير چيه اما بخشديم
 باعث بهبود يرو يهامکمل مصرف که است شده داده نشان ).۱۲(

ن ي). در ا۲شود (يم سالم افراد فرزندان در يحرکت تکامل و يريادگي

لوگرم توانست يگرم/ کيليم ۲۰و  ۵د در دوز يکلرايق رويمطالعه تزر
کاهش دهد و  يداريمعن طوربهک را يتوقف در اتاق تار زمانمدت
 ياديز را بهبود بخشد. گزارشات ياز گنادکتوم يناش حافظهب يتخر
وجود  سالم يهاموش در يريادگيو  حافظه بر يرو اثر با ارتباط در

 و حافظه بر يرو يمنف اثر زين يبرخ و مثبت تأثير يدارد. برخ
ي، اثر مثبت رو تأييد). در ۱۰، ۴، ۳اند (کرده انيب را يريادگي

 وابسته صورتبه يرو نشان دادند که) ۲۰۰۷همکاران (و  يمعاضد

از  ترکمر يمقاد کهيطوربه گذارد.يم اثر حافظه و يريادگي دوز بر به
 سالم يهاموش در را يريادگي و لوگرم حافظهيگرم / کيليم ۱۰۰

همکاران زاده و يول، ن مطلبي). در تضاد با ا۱۰است (داده  بهبود بالغ
 رندهيگ يرواحدهايبر ز تأثيربا  يه روک اعالم کردند )۲۰۰۹(

NMDA و  يريادگيند يمپ موجب اختالل در فراکپويدرون ه
ق يطر از يرو احتماالً). ۲۰گردد (يم غيرفعال يحافظه احتراز

  ).۶گذارد (يبر حافظه اثر م دهندهانتقال يهانيپروتئ
باعث  قبل از بلوغ يتوان گفت که گنادکتوميم درمجموع 
 يداريبه سطح معن يآمار ازنظرشد اما  يريادگيب حافظه و يتخر

حافظه و  يداريمعن طوربهد توانست يکلرا يق روينبود و تزر
 د.شو يريادگيت حافظه و يرا بهبود بخشد و باعث تقو يريادگي

  
  يتشکر و قدردان

 نيمسئول يمال تيحما از وسيلهبدين مقاله نيا سندگانينو
 تشکر تينها اهواز چمران ديشه دانشگاه يشناسستيزبخش  محترم

  .دارند را يقدردان و
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EFFECTS OF ZINC CHLORIDE ON PASSIVE AVOIDANCE MEMORY 
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Abstract 
Background & Aims: Previous research has shown that adult male rats’ castration reduces memory and 
learning. On the other hand, zinc chloride has a positive impact on memory and learning in some studies. 
Therefore, the aim of this study was to investigate effects of zinc chloride on passive avoidance memory 
of male rats, in gonadectomized peri-pubertaly. 
Materials & Methods: In this experiment, fifty male rats were gonadectomized at postnatal day 21-22 
and at puberty, they were divided into six groups, control, sham (saline), gonadectomized (saline), and 
the gonadectomized groups receiving Zinc chloride 5, 10 and 20 mg/kg. Then on postnatal day 77, 
passive avoidance memory was examined by the shuttle box. Different doses of zinc chloride (5, 10 and 
20 mg/kg; IP) were administered 30 min before training and the test was taken 24 hours later. 
Results: Gonadectomy increased the stopping time in the dark room compared to the sham group, but 
this increase did not reach to a significant criterion. Groups receiving zinc chloride 5 and 20 mg / kg 
showed a significant decrease in stopping time in the dark room compared to the gonadectomized group 
receiving saline (p<0.05). 
Conclusion: The findings of this study indicate that zinc chloride in pre-pubertal gonadectomized can 
improve and reduce the memory destruction caused by gonadectomy. 
Keywords: Pre-pubertal gonadectomy, Zinc chloride, Shuttle box, Passive avoidance memory 
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