
 
 

١  

  مقاله پژوهشي 

  ييصحرا يها موشر فرزندان د يصرع يرفتارها يبر رو يدوران باردار يحرکت ياسترس ب ريتاث يبررس
  

 ٥*ي،  احسان صبور٤، محمدحسن خادم انصار٣يالنيوا روشن ميش ، ٢انيله ورياصغر پ ي، عل١ن احمدزادهيرام

 

  11/11/89تاریخ پذیرش  ،2/7/89 تیافدریخ تار
  

 چکيده
و بـا چـه    زانيـ اسـترس بـه چـه م    ستياما روشن ن. شود يتشنج در صرع م دياز آن دارند که استرس باعث تشد تيحکا يات قبلمطالع :نه و هدفيش زميپ

ها  فرزندان آن يصرع يباردار، بر رفتارهاهاي صحرايي  موش يحرکت يباسترس  ميمستق ريمطالعه حاضر، اثر غر د. کند يم ديرا تشد يصرع يرفتارها يسميمکان

 . استشده  يبررس

هاي  موش. ۲، )گروه کنترل(حامله دست نخورده هاي صحرايي  موش. ۱: در دو گروه قرار گرفتند) يگرم ۲۰۰±۲۰(ماده هاي صحرايي  موش :روش کار مواد و

بار به مدت  هربار در روز،  ۲تر  با توا Plexiglasدر داخل لوله  يحاملگ ۱۵گروه استرس در روز هاي صحرايي  موش). گروه استرس( دهيحامله استرس دصحرايي 

شـد تـا    قيـ تزر) mg/kgs،c150( نيلوکارپيهر دو گروه پ يها به توله ،مانيبعد زا ۲۵در ادامه، در روز . نگه داشته شدند حرکت يب يروز متوال ۳ساعت، تا  کي

 . ثبت شد تاليجيد نيمشاهده و توسط دورب قهيدق ۱۲۰ به مدتسپس، رفتار هرتوله . القا گردد يصرع يرفتارها

در فرزنـدان   يرفتار صرع نيمدت زمان تا شروع اول: نسبت به فرزندان گروه کنترل داشت يداريمعن راتييفرزندان گروه استرس تغ يصرع يرفتارها :هاِيافته

-کيحمالت تون دتعات و طول مدف نيانگيم. افتي يداريکاهش معن قهيدق ۲۱/۳±۴۳/۰بود که در فرزندان گروه استرس به  قهيدق ۳۵/۵ ±۵۷/۰گروه کنترل 

 يداريمعنـ  شيافزا قهيدق ۲۹/۱بار و به مدت  ۲/۸بود که در فرزندان گروه استرس به  قهيدق ۵۳/۰بار و به مدت  ۵ بيدر فرزندان گروه کنترل به ترت کيکلون

 . در فرزندان گروه استرس نشان داد يدرصد۴/۲۱ شيافزا زيحمالت ن ريمرگ و م زانيم. افتي

 يبـه بررسـ   ازيـ ن سـم يکشف مکان يها شود، ول در فرزندان آن يصرع يرفتارها ديباعث تشد تواند يمهاي صحرايي  موش ياسترس دوران باردار :يريگ جهينت

 . دارد يشتريب

 ييموش صحرا ،يباردار ن،يلوکارپيتشنج، پ ،يرفتار صرع ،يحرکت يباسترس  :هاکليد واژه

  

  ١٣٩٠ يبهشتاردين و فرورد، ١- ٩ ص، اول شماره ،دومو  يستب، دوره يهاروم يپزشکمجله 

  

 ۰۹۱۴۱۸۷۵۹۴۶: تلفن يولوژيزيگروه ف ،ينازلو دانشکده پزشک سيجاده سرو، پرد ه،ياروم :مکاتبه آدرس

Email: e.saboory@yahoo.com 

  
  

                                                
  يست شناسيام نور مرکز اصفهان، دانشکده علوم، گروه زيارشد دانشگاه پ يکارشناس يدانشجو ١
  ام نور مرکز اصفهاني، دانشکده علوم، دانشگاه پيست شناسيار گروه زياستاد ٢
  دانشگاه علوم پزشكي اروميه، يدانشکده پزشک گروه فيزيولوژي،ار يداستا ٣
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيميوشيار گروه بيدانش ٤
  )سنده مسئولينو( دانشگاه علوم پزشكي اروميه، يدانشکده پزشک گروه فيزيولوژي،ار يدانش ٥

  مقدمه
و  يکـ يزياست که تعـادل ف  ياسترس در مفهوم عام عامل

ــ ــا ا يروان ــرد را بهــم زده و ب ــ جــاديف و  يمشــکالت روان تن

کـاهش   يفرد را در ابعاد مختلف زندگ ييکارا يمشکالت روان

در  يبـ ياثـرات تخر  توانـد  يهرگونه استرس مزمن مـ . دهد يم

 يشـناخت  روان دگاهيـ از د). ۱(بـدن داشـته باشـد     يهـا  رگانا

اخـتالل در   ،يباعث کاهش تمرکز فکر، حـواس پرتـ   ترساس

 يريـ گ ميها و کاهش قدرت تصـم  در انجام کار ديحافظه، ترد

حاد  يها استرس ،يکيدر افراد مستعد از نظر ژنت). ۲( شود يم

ـ  يهـا  يمـار يو مزمن باعث بـروز ب   ا،يزوفرنيماننـد اسـک   يروان

در طــول ). ۳( گــردد ياضــطراب و اخــتالل پــس از ضــربه مــ

بـه   کيـ نورآدرنرژ تيـ در فعال کيـ درامات شيافزا کي ترساس

از غده آدرنال وجود  نينفريو نوراپ نينفر ياپ يدنبال رهاساز

 العاده فوق شيافزا کيدر طول استرس  نيهمچن). ۵-۴(دارد 

وجود دارد  کمپ پويو ه گدالياز آم نينفريدر آزاد شدن نوراپ

)۶ .( 
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 رامين احمدزاده و همكاران  ... يرفتارها يرو بر يدوران باردار يحرکت ياسترس ب ريتاث يبررس
 

٢  

تشنج در  ديتشد ثاز آن دارد که استرس باع تيمطالعات حکا

کـه اسـترس را کـاهش     ييهـا  رو روش نيـ از ا) ۷( شـود  يصرع مـ 

در کنترل  توانند يم، دهند يم شيفرد را افزا يسازگار ياو  دهند يم

و  ديشـد  جانـات يه). ۸،۹(باشـند   ديـ مف يصـرع  مارانيتشنج در ب

از صرع ندارند  يا سابقه چيکه ه يدر کسان يحت يروان يها استرس

بـه   تواننـد  يو مـ ) ۱۰(شـنج حـاد شـوند    ت جاديممکن است باعث ا

گزارش شده است که ). ۱۱(عنوان مستعد کننده تشنج عمل کنند 

معموال بـا   يحوصلگ يو ب يترس، نگران ريمنتج از استرس نظ عيوقا

مـدت تحمـل    يطوالن يها دوره. وقوع تشنج همراه هستند شيافزا

ضد تشنج را کـاهش   يداروها ياسترس به وضوح قدرت و اثر بخش

  ). ۱۲( دهد يم

را تحت  مارانيدر ب يحمالت تشنج توانند يها م اگرچه استرس

 زانيـ که استرس به چه م ستيروشن ن يبگذارند اما به درست ريتاث

خـود بـه    يها حمالت و تشنج تيمدت زمان، تکرار و ماه تواند يم

در  ليـ دخ ميمکانسـ  نيقـرار دهـد و همچنـ    ريرا تحت تاث يخود

اکثـر مطالعـات   ). ۱۳(نامعلوم است  زيرع نو ص ساستر نيارتباط ب

بر تکامل و رفتار فرزندان، بـر   ياثر استرس دوران باردار يدر بررس

مطالعـه در   يتعـداد کمـ  . انجام شده استهاي صحرايي  موش يرو

 جينتـا  يها هـم در راسـتا   آن يها افتهيانجام شده که  زين ها مونيم

   ).۱۴( باشد يمهاي صحرايي  موشبدست آمده در 

در مورد اثر استرس بـر صـرع    يگزارشات مخالف گرياز طرف د

ـ  يهـا  نشان داده شده است کـه اسـترس  . وجود دارد  ريـ نظ يتجرب

). ۱۵،۱۶(دارد  ياثـر ضـد صـرع    وانـات ياسترس شـنا کـردن در ح  

 يو سور ييصحرا يها در موش يزنده مغز يها برش يمطالعات رو

 يتشـنج  يهـا  تيـ لفعا فينشان داده که استرس باعث تضـع ) ۱۷(

باعـث   يمورد ذکر شده که استرس دوران باردار نيدر ا. شده است

 يبـر رو  تيـ و کاهش زمـان هـر فعال   کتاليکاهش تعداد حمالت ا

اگر چـه  ). ۱۸(شده است  ناليو قشر انتور پوکامپيه يها سياسال

آن  ياياما حداقل گو ستياثرات متضاد روشن ن نيا قيدق سميمکان

 يهـا  سـندرم  گريصرع و د توانند يم ينجايه يها است که استرس

ها و بـر   تناقض نيرغم وجود ايعل. قرار دهند ريرا تحت تاث يتشنج

 تواند يکه استرس مادر حامله م ميکن ياطالعات ما فرض م نيا هيپا

 شيناتـال و افـزا   يپـر  يمغـز  يهـا  بيآسـ  يفاکتور خطر بـرا  کي

  . به صرع در فرزندان باشد تيحساس

حاملـه در   يهـا  مطالعه موش نيدر ا ه،يفرضن يا شيآزما يبرا

 مـان يقـرار گرفتـه و سـپس بعـد از زا     يحرکتـ  يمعرض استرس بـ 

 يبه صـرع، سـطح خـون    تياز نظر حساس يفرزندان به روش رفتار

مـورد مطالعـه قـرار     ريـ مرگ و م زانيو م کوسنرونيهورمون کورت

  .گرفتند

  

 ها روشمواد و 
 ۱۰ده بـا سـن   مـا  ييراس مـوش صـحرا   ۶۴ق از ين تحقيدر ا

 شـگاه، يوانات به آزمايدن حيدو هفته بعد از رس. استفاده شد هفته

 يتجربـه جنسـ   قـبالً ک موش نر کـه  يماده با  يها موشک از يهر 

 يها موشصبح  ۹ک قفس مجزا در ساعت يدر . داشت جفت شدند

بعد از ظهر موش مـاده از نظـر    ۳نر و ماده جفت شده و در ساعت 

بعد از مشـاهده شـدن پـالگ    . نترل شدک يريوجود پالگ جفت گ

 ييهشـت تـا   يها قفساز نرها جدا شده، و در  ها ماده، يريجفت گ

درجـه   ۲۴-۲۲ يساعته معکـوس در دمـا   ۱۲ يبا دوره شبانه روز

 هـا  مـوش سـپس  . شـدند  ينگهـدار  يکاف يو غذا با آب گراد يسانت

بنام گروه کنترل و گروه   =n)۳۲( يبه دو گروه مساو يبطور تصادف

 ينگهـدار  يا مداخلهچ يگروه کنترل بدون ه. م شدندياسترس تقس

 ۱۵روز ( ين هفتـه بـاردار  ياما گروه اسـترس در شـروع آخـر   . شد

 .ر تحت استرس  قرار گرفتيب زيبه ترت) يحاملگ
 يهـا  موشن نوع استرس، يدر ا :يحرکت ينحوه القاء استرس ب

) ۱۵E( يحـاملگ  ۱۵روز  يعني، يحامله در شروع هفته سوم باردار

صبح و  ۸ک ساعت، در ساعت يهر روز دو مرتبه و هر بار به مدت 

کننـده   حرکـت  يبمحفظه در  يروز متوال ۳بعد از ظهر، به مدت  ۶

ــت ــ ثاب ــاردار ۱۸در روز . داشــته شــدنده نگ ــداد يب راس از  ۸، تع

گـردن زده شـد و   ) کنترل و اسـترس (حامله هردو گروه  يها موش

بر  يگريمطالعه د يوان برايمغز ح د ويگرد يها جمع آورخون آن

مـان، در هـر   يدوم و ششم بعـد زا  يروزهادر  در ادامه،. داشته شد

مادر به همـراه  نـوزادان    يها موشراس از  ۸تعداد  ها گروهکدام از 

 يهـا  خـون . ديـ گرد يز جمـع آور ين هاآنو خون  ندگردن زده شد

ون کوستريزان هورمون کورتيشده به منظور سنجش م يجمع آور

  .دنديز گرديآنال

 ها موشصبح  ۸:۳۰در ساعت  :ها موشخون  ينحوه جمع آور

فوژ بـا  يکـرو سـانتر  يم يهـا  لولـه در  هاآنگردن زده شدند، و خون 

 يخـون جمـع آور   يهـا  نمونـه . ديگرد يجمع آور EDTAپوشش 

قه بـا سـرعت   يدق ۲۰به مدت  بعداً،  و ندشد يخ نگه داريشده در 

rpm ۹۰۰۰ نـد ديفوژ گرديسـانتر  گـراد  يسـانت ه درجـ  ۴ يدر دما .

افـت، و  يانتقـال   يفوژيکروسـانتر يم يها لولهپالسما بطور کامل به 

درجه  ۲۰ يمنف يزر در دمايبدست آمده در فر يپالسما يها نمونه

 ينگهـدار  کوسـترون يکورتزان هورمـون  ين مييتع يبرا گراد يسانت

 يونو اسـ يميوايدت راياز ک کوسترونيکورت يرياندازه گ يبرا. ندشد

I125 Rat RIA kit, Budapest, Hungry) (استفاده شد. 
بعد تولد، به منظور القاء تشـنج بـه    ۲۵در روز  :يمطالعه رفتار

بـه   mg/kg ۱۵۰ن بـه مقـدار   يلوکـارپ يپ يدارو هـا  تولههر کدام از 

 Boehringer(ن يلوکـــارپيپ. ق شـــديـــتزر ير جلـــديــ روش ز

Ingelheim (ق، يـ به دنبـال تزر . شد يدارينا دارو خرياز شرکت س
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 ۱۳۹۰، فروردين و ارديبهشت ۱، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣  

و دو نفر مشاهده  يتاليجين ديتوسط دورب ها موشک از يرفتار هر 

قرار  يابير مورد ارزيب زيبه ترت يدرجه حمالت صرع گر ثبت شد و

  .گرفت

 ير طبقـه بنـد  يـ ن مطالعـه بـه صـورت ز   يـ در ا يرفتار صـرع 

  :)۱۹(ديگرد

  يحرکت يب :۱مرحله 

  ا دميو  ييجلو يها دستدراز کردن  :۲مرحله 

   ن رفتن سرييرکات مکرر، باال و پاح :۳مرحله 

  دو پا و افتادن يقرار گرفتن رو :۴مرحله 

  مدام بلند شدن و افتادن :۵مرحله 

  ديک شديک وکلونيحمالت تون :۶مرحله 

دن يسـ ر رفتار و طول مدت ريين تغيگر مثل اوليد يپارامترها

 ۲۴وانـات بـه مـدت    يح. قرار گرفت يابيبه حداکثر تشنج مورد ارز

  .ندمورد مشاهده قرار گرفت نيلوکارپيپاثرات مرگبار  يساعت برا

ذکـر   گانه ششمراحل ( بروز تشنج يها نشانه :يآمار يها روش

، زمـان الزم  يشروع حمـالت صـرع   ي، زمان نهفته برا)باال شده در

ساعت بعـد   ۲۴تا  ها موشر يمرگ و م بروز حداکثر واکنش و يبرا

ق آزمـون  ين در دو گروه کنترل و استرس از طريلوکارپيپق ياز تزر

عـالوه  . سه شـدند يبا هم مقا Mann-Whitney test کير پارامتريغ

ش يآزما يمختلف و در روزها يها گروهدر  ها هورمونن غلظت يبر ا

به ج يتاتمام ن. سه شديمقا ANOVA repeated measureق ياز طر

    p<0.05ن نشــان داده شـده و  يانگيـ م ±ار يــمع يخطـا   صـورت 

  .شده است يتلق داريمعن

 
  هايافته
  :يصرع يج رفتارهاينتا
 يق دارويـ بـه دنبـال تزر   يصـرع  يت رفتارهايش و ماهيدايپ

 ۲وانات گروه کنترل و تحت اسـترس بـه مـدت    ين در حيلوکارپيپ

مدت هر رفتـار و تعـداد   ش رفتارها، طول يدايپ يساعت از نظر توال

ج حاصله در جـدول  يقرار گرفتند که نتا يدفعات تکرار، مورد بررس

  . نشان داده شده است ۱شماره 

  

  ييصحرا يها موشن در يلوکارپيپ يرجلديق زيبعد از تزر يصرع يج رفتارهاينتا :)۱(شماره جدول 

 کير پارامتريغ آزمون

Mann-Whitney  

  يصرع رفتار گروه کنترل گروه استرس

*  P= ۰۱/۰  ۴۳/۰± ۲۱/۳  ۵۷/۰± ۳۵/۵ ر ب(ين رفتار صرعين تا شروع اوليلوکارپيق پيمدت زمان از لحظه تزر 

 )قهيحسب دق

 ۵/۰± ۸/۲  ۵/۰± ۴۵/۳   يحرکت يبتعداد دفعات  

 ۸/۱۲± ۳۷  ۶/۱۲± ۵۷/۳۵   )قهيحسب دقر ب( يحرکت يبطول مدت زمان  

 ۱/۱± ۹/۴  ۱± ۲۵/۵   )ن دادن سرييباال و پا(رس يها تکانتعداد دفعات  

 ۲/۰± ۰۵/۱  ۱/۰± ۶۸/۰   )قهيبر حسب دق(سر يها تکانطول مدت زمان  

 ۵/۰± ۸/۲  ۵/۰± ۲/۳   تعداد دفعات دراز کردن دم 

 ۲۵/۰± ۱/۱  ۱/۰± ۷۶/۰   )قهيبر حسب  دق(طول مدت زمان دراز کردن دم  

*  P= ۰۳۷/۰  ۷/۳± ۴/۲۲  ۱/۸± ۲۵/۴۱   عالئم دنيحداکثر رس بهطول مدت زمان  

 ۸/۰± ۱/۴  ۱/۱± ۶/۴   تعداد دفعات حمالت فوکال 

 ۷/۰± ۷/۱  ۳۵/۰± ۱   )قهيبر حسب دق(طول مدت زمان حمالت فوکال  

* P= ۰۳/۰  ۶/۲± ۲/۸  ۲/۱± ۵   کيکلون - کيتعداد دفعات حمالت تون 

* P= ۰۳/۰  ۵/± ۲۹/۱  ۱/۰± ۵۳/۰   )قهيبر حسب دق(ک يکلون - کيطول حمالت تون 

 ۷/۳۵  ۳/۱۴   )درصد(ساعت مشاهده  ۲ر در مدت يم مرگ و 

 ۸/۴۲  ۳/۱۴  )درصد(ساعت مشاهده  ۲۴ر در مدت يمرگ و م 
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 رامين احمدزاده و همكاران  ... يرفتارها يرو بر يدوران باردار يحرکت ياسترس ب ريتاث يبررس
 

٤  

ق يـ ز تزرپـس ا  يصـرع  يرفتارهـا  گانه ششمراحل  يها نشانه

. روزه ۲۵ ييصـحرا  يهـا  موشدر  )mg/kg.s,c۱۵۰ (ن يلوکارپيپ

 يگروه استرس فرزندان مادران يگروه کنترل دست نخورده بوده ول

را  يحرکت يبروز استرس به مدت سه  يدر دوران حاملگ بودند که

  .تجربه کرده بودند

ن تا يلوکارپيپ يق دارويده از لحظه تزريمدت زمان طول کش 

ــ  ــروع اول ــرع يش ــار ص ــ ين رفت ــت   يب ــرل و تح ــروه کنت   ن دو گ

ــترس مقا ــد ياس ــه ش ــم. س ــن ايانگي ــرل  ي ــروه کنت ــان در گ ن زم

ت اسـترس بـه   کـه در گـروه تحـ   ) =۱۴n(قه بود يدق ۵۷/۰±۳۵/۵

انجام شـده   يز آماريآنال). =۱۴n(افت يقه کاهش يدق ۴۳/۰±۲۱/۳

، ۱شـکل  ( ن دو گروه مطالعه را نشـان داد يب داريمعنک اختالف ي

  .) ,Mann -Whitney test, P=0/01الف

ـ  يحرکت يب مشـاهده شـده در    ين رفتـار صـرع  يبه عنوان اول

ش يآزمـا  وانـات تحـت  يح در. قـرار گرفـت   يابيـ وانات، مورد ارزيح

در گروه  که يطورن رفتار مشاهده شد به يت ايدر ماه ييها تفاوت

تنها  ديشارفتار غالب و  يحرکت يوانات هر دو گروه، بياز ح يتياقل

 يحرکت يدر فاز ب يوانات به مدت طوالنين حيبود و ا يصرعرفتار 

مـورد از   ۲( نشان دادند يگريبه ندرت رفتار خاص د ماندند و يباق

مورد  ۱۴مورد از  ۳گروه کنترل و هاي صحرايي  موشدر مورد  ۱۴

ـ ). گـروه تحـت اسـترس   هـاي صـحرايي    موشدر  ت يـ در اکثر يول

طـور  هبـود و بـ   تر کوتاه يزمانن رفتار از نظر يمانده ا يوانات باقيح

ج يخالصه نتـا . شد يمگر تکرار يد يصرع ين رفتارهايمتناوب در ب

آورده  ۱شماره در جدول در هر دو گروه  يحرکت يمربوط به فاز ب

  .شده است

وانـات هـر دو گـروه انـواع     ياکثـر ح  يحرکتـ  يدنبال فـاز بـ  هب

سر،  حرکات تکرار شوندهاز جمله  يصرع ير رفتارهاياز سا يمتفاوت

ره را نشان دادنـد  يدراز کردن دم و غ ،ستادن و افتادنيدو پا ا يرو

 ولن رفتارهـا در هـر دو گـروه در جـد    يـ که اطالعات مربـوط بـه ا  

ن مدت زمان يانگيم. سه شده استيگر مقايکديخالصه و با  ۱شماره

در  يصـرع  ين رفتارهاين تا بروز ايلوکارپيق پيده از تزريطول کش

 ۶۴/۱۴±۹/۱قه و در گـروه اسـترس   يدق ۴۲/۲۰±۸/۱گروه کنترل 

  .داد يمرا نشان  p=0/02با  داريمعنک تفاوت يقه بود که يدق

  فوکـــال و حمـــالت  حمـــالت يصـــرع ين رفتارهـــايدر بـــ

 يشتريبودند که مورد توجه ب ييرفتارهاک از جمله يکلون - کيتون

طور متناوب هده بيوان استرس ديدر حمالت فوکال ح. قرار گرفتند

از بـدن و بطـور    يک و تکرارشـونده در قسـمت  يتميدچار حمالت ر

ن تعـداد  يانگيـ م ياز نظـر آمـار  . خود  شد يفوقاندر اندام  يبارزتر

قه بود و در گروه يدق ۶/۴±۱/۱ن حمالت در گروه کنترل يدفعات ا

ـ . افـت يکـاهش   ۱/۴±۸/۰ن بـه  يانگين ميتحت استرس ا ن يهمچن

 ۱±۳۵/۰ن طول مدت زمان حمالت فوکال در گروه کنترل يانگيم

. افـت يش يافـزا  ۷/۱±۷/۰قه بود که در گروه تحت استرس بـه  يدق

مدت حمـالت  که هم در تعداد و هم در طول  ييها تفاوترغم يعل

  اخـتالف   يآمـار  يبررسـ  ين دو گـروه مشـاهده شـد ولـ    يفوکال ب

. حمالت فوکال نشان نداد ياز پارامترها کدام چيهرا در  يداريمعن

همـراه بـا    جنـرال وان دچار حمالت يک حيک کلونيدر حمالت تون

ن تعـداد دفعـات   يانگيم. د در کل بدن شديشد يها پرشو  ها تکان

قه بـود و در گـروه   يدق ۵±۲/۱وه کنترل در گر جنرالن حمالت يا

ن يانگيـ گـر م ياز طـرف د . افتيش يافزا ۲/۸±۶/۲تحت استرس به 

ــرل يــک کلونيــطــول مــدت زمــان حمــالت تون  ــروه کنت ک در گ

 ۲۹/۱±۵/۰قه بـود و در گـروه تحـت اسـترس بـه      يدق ۱/۰±۵۳/۰

ن يـ در تعـداد دفعـات ا   يداريمعنـ هرچند اخـتالف  . افتيش يافزا

ـ  (P>0/05)ده نشد يوه دن دو گريحمالت ب  نيانگيـ ماز نظـر   يول

ن دو گروه مشاهده يب يداريمعنطول مدت زمان حمالت، اختالف 

  . )، الف۱ شماره شکل -(P=0/03 شد

ن يـ کـه در ا  يصـرع  يرفتارهـا  يهـا  شاخص نيتر مهماز  يکي

سـه طـول مـدت    يشـد، مقا  يمطالعه همانند مطالعات مشابه بررس

سه انجام شده يدر مقا. ن دو گروه بوديبافتن عالئم يد يزمان تا تشد

وانات گروه يدر ح يم صرعيافتن عاليد ين مدت زمان تا تشديانگيم

ن زمان در گروه تحت ين ايانگيقه بود که ميدق ۲۵/۴۱±۱/۸کنترل 

  اخــتالف  يآمــار يافــت و بررسـ يکـاهش   ۴/۲۲±۷/۳اسـترس بــه  

  ).ب، ۱شکل  - p=0/037(ن دو گروه نشان داد يرا ب يداريمعن

ق يــســاعت اول پــس از تزر ۲طــول ر ر ديــزان مــرگ و ميــم

مـورد بـود کـه معـادل      ۱۴مورد از  دون در گروه کنترل يلوکارپيپ

است که در گروه تحت  ين در حاليا. باشد يموانات يدرصد ح۳/۱۴

درصـد دچـار   ۷/۳۵مورد رت معـادل   ۱۴مورد از کل  پنجاسترس 

زان مرگ و يسه مياهرچند مق. ن مدت زمان شدندير در ايم مرگ و

را در گروه تحـت   يدرصد۲۰ حدوداًش يک افزاين دو گروه ير بيم

نبـود   داريمعن ين اختالف از نظر آماريا يول داد يماسترس نشان 

  P=0/38 test  .(Fisher exact , -ج، ۱شکل (

  
  :کوسترونيکورتج غلظت ينتا
و بعد  يدر دوره باردار کوسترونيکورتن غلظت هورمون يانگيم

) نـوزاد و مـادر  (وانات گروه کنترل و تحت استرس يمان در حيز زاا

  :باشد يمر يز به شرحج حاصله يقرار گرفت که نتا يمورد بررس
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 ۱۳۹۰، فروردين و ارديبهشت ۱، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٥  

  مادر و نوزادان ييصحرا يها موشدر  يونواسيميوايکوسترون پالسما به روش راديج سنجش مقدار کورتينتا ):۲(جدول شماره 

مرحله 

  شيآزما

     ng/mlبر حسب  سترونکويکورتغلظت   گروه

  )نيانگيم ±ار يمع يخطا(

 ANOVAآزمون 

E18 مادر -کنترل  

  مادر -استرس

۵۴/۰± ۱۹/۴ 

۸/۱± ۱/۱۴  

P< 0.001  

 يها گروهتمام  يبرا

  سه شدهيمقا

  

P2  مادر -کنترل  

  مادر -استرس

۴۷/۰± ۵۵/۳ 

۵/۰± ۹۹/۹ 

  فرزند -کنترل

  فرزند -استرس

  

۵۹/۰± ۲۰/۰  

۲۵/۰± ۱۱/۵  

P6  مادر -رلکنت  

  مادر -استرس

۲۰/۰± ۲۶/۱  

۳۵/۰± ۴۰/۷  

  فرزند -کنترل

  فرزند -استرس

  

۳۲/۰± ۶۷/۰  

۴۳/۰± ۶۵/۲  

در  يدر دوره بـاردار  کواسترونيغلظت هورمون کورت نيانگيم

 ،يبـاردار  ۱۸روز ) E18. (در مـادر و نـوزادان   يمادر، و بعد بـاردار 

)P2 (مان،يروز دوم پس از زا )P6 (مانيز زاروز ششم پس ا . 
نشـان داد کـه اسـترس دوران     يآمـار  زيحاصـل از آنـال   جينتا

در دوره قبــل و بعــد از  کوسـترون يهورمــون کورت زانيــم يبـاردار 

 نيبه هم. دهد يم شيرا در مادر نسبت به گروه کنترل افزا مانيزا

در  کوسـترون يهورمـون کورت  زانيم ياسترس دوران باردار ب،يترت

   .دهد يم شيکنترل افزا روها نسبت به گر يمختلف نوزاد يها دوره

هم در  شيافزا نياست ا تيقابل روئ زين ۲همان طور که در جدول 

نوزادان دو گروه کنترل و استرس، و هـم در مـادران دو گـروه     نيب

را  داريمعنـ  شيافـزا  کي يآمار يها يکنترل و استرس طبق بررس

  ).۲جدول ( دهد ينشان م

  
  يريجه گيو نت بحث

مطلب اسـت کـه    نيا انگريب قيتحق نيما در ا افتهي نيرت ياصل

 يرفتارهـا  توانـد  يمـ  ييصحرا يها در موش ياسترس دوران باردار

 ييغلظت پالسما نينموده و همچن ديها را تشد فرزندان آن يصرع

 . دهد شيبرابر افزا نيها را چند آن کواسترونيکورت
 ييارامترهامطالعه نشان دادند که پ نيدر ا يرفتار يها يبررس

 يزمان الزم برا ،يرفتار صرع نيمثل مدت زمان نهفته تا شروع اول

ــ  ــروز حــداکثر تشــنج و همچن ــان حمــالت   نيب ــدت زم   طــول م

ــتون ــکلون - کي ــ کي ــترس   نيدر ب ــرل و اس ــروه کنت ــدان گ فرزن

 . دارند يداريمعن يها تفاوت
ـ  يصـرع  يو مراحل رفتارهـا  اسيمق ،يمطالعات قبل  دنبـال  هب

بر ). ۲۱-۱۹(اند  نموده يتشنج زا را مشخص و رتبه بند القاء عامل

آن بسته بـه   اسيو مق يصرع يمطالعات تظاهر رفتارها نياساس ا

و نــوع القـاء عامـل تشــنج زا، سـن، گونــه و     يدوز مصـرف  ت،يـ ماه

 توانـد  يمـ  يشـگاه يآزما طيو شرا وانيح يمداخالت انجام شده رو

جنـرال را   کيـ کلون کيتا انواع تون يرفتار ساده صرع کياز  يفيط

ــر گ ــدر ب ــه حاضــر . ردي ــل  ۲در مطالع ــوش  ۱۴راس از ک راس م

 ييراس مـوش صـحرا   ۱۴راس از کـل   ۳گروه کنترل، و  ييصحرا

 يحرکتـ  يبـ فاز ر د شيپا قهيدق ۱۲۰گروه استرس، در کل مدت 

 يصرع يرفتارها گانه ششاز مراحل  يکامل بودند و به مراحل بعد

 هيبدنبال فاز اول گريد يها در اکثر موش نيهم چن. نکردند دايراه پ

بـه   يخاصـ  يالگـو  تيبدون رعا يگانه بعد پنجمراحل  يحرکت يب

بر اساس مطالعات انجـام شـده   . و متناوب تکرار شدند يا طور دوره

 يهـا  سميناز مکا تيعامل تشنج زا، به علت تبع تينوع و ماه ،يقبل

و شـدت   بيـ ترا در زمـان، تر  ييهـا  در صرع تفاوت ريمتفاوت درگ

تمـام   کـه ي ياز آنجـا ). ۱۹،۲۲( شـوند  يباعـث مـ   يصرع يرفتارها

روزه بودند و همـه تحـت    ۲۵در مطالعه ما  شيتحت آزما واناتيح

قرار داشتند، احتمـال   نيلوکارپياز پ يکساني طيبا دوز و شرا قيتزر

مختلـف خصوصـا    واناتيح نيب کيولوژيزيف يجزئ يها دارد تفاوت

 يهـا  و سـاختمان  ينورون يحل تکامل مدارهاتفاوت در زمان و مرا

 يصـرع  يدر بروز رفتارهـا  يواضح يها ها منجر به تفاوت آن يمغز

نوزادان گـروه   کهنيبشود و ا نيلوکاربيها به پ آن تيها و حساس آن

تفاوت نشان دادند، خود  يصرع يکنترل و گروه استرس در رفتارها

 . مدعا است نيبر ا يگواه
در  يصـرع  يرفتارهـا  ديتشـد  ق،يتحق نيا افتهي نيتر شاخص

در مطالعه . با گروه کنترل است سهيدر مقا دهياسترس د يها موش

از ) کنترل و استرس(هر دو گروه  يها توله يصرع يحاضر رفتارها
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 رامين احمدزاده و همكاران  ... يرفتارها يبر رو يان بارداردور يحرکت ياسترس ب ريتاث يبررس
 

٦  

 قيدنبال تزرهنظر تعداد، فرکانس بروز رفتار و طول مدت هر رفتار ب

مـورد   ير رفتارهادر اکث. است فتهقرار گر يمورد بررس نيلوکارپيپ

مطالعه، طول مدت هر رفتار و دفعات تکـرار آن در گـروه اسـترس    

طـول   گـر، ياز طـرف د . اسـت  افتـه ي شينسبت به گروه کنترل افزا

 دنيها و طول مدت به حـداکثر رسـ   مدت زمان نهفته تا بروز رفتار

بـا گـروه کنتـرل کـاهش      سـه يعالئم در گروه تحت استرس در مقا

و  يصرع يرفتارها ديتشد انگريب يهمگ ها فتهاي نيه است که اافتي

 . باشند يم دهيها در گروه استرس د آن تر عيبروز سر
ـ  يها مدل در هـا   انـواع مختلـف اسـترس    يمختلف صرع تجرب

را تحـت   يضد صرع يبه داروها وانيح يده پاسخ زانيم توانند يم

 گزارشات آمده است که قرار نيا دييدر تا). ۲۳،۲۴(قرار دهد  ريتاث

 يدر معرض انـواع مختلـف استرسـورها    ييصحرا يها گرفتن موش

بـا   ييالقـا  يهـا  شـنج ت جاديدردناک آستانه ا يها حاد مثل محرک

قرار گرفتن در معرض ). ۲۵( آورد يم نييپارا  نيلوکارپيپ - وميتيل

 اتيدر خصوصـ  قيـ عم راتييـ بـه تغ  توانـد  يپر استرس مـ  طيشرا

 شيباعث افزا تواند يبه خود مها منجر شود که به نو نرون يکيالکتر

 بيآسـ  رييـ و تغ يصـرع  يهـا  تيـ القـاء فعال  يبرا ينرون تيحساس

 کيـ نروپاتولوژ طياز شـرا  ياريدر بسـ  پوکامپيه ينرون ها يريپذ

 ريتـاث  يبرخالف مطالعات ذکر شده بـاال کـه بـه بررسـ    ). ۱۳(باشد 

تحـت اسـترس متمرکـز     وانـات يصـرع در ح  يرو مياسترس مستق

 يدوران بـاردار  ميمسـتق رياسترس غ ريلعه حاضر تاثبودند، در مطا

ها مد نظر قـرار گرفتـه    نوزادان آن يصرع يرفتارها يدر پارامترها

گزارشـات  . اسـت  يو منحصر به فـرد  عيکه در نوع خود مطالعه بد

بـه عنـوان    توانـد  يم ياند که استرس دوران باردار نشان داده يقبل

از  يبعضـ  يبـرا  طيردن شرامستعد ک اي جاديفاکتور بالقوه در ا کي

مـدت   ياثر طوالن). ۲۸،۲۹،۳۰(مطرح باشد  کينرولوژ يها يماريب

- زيپوفيه – پوتاالموسيمحور ه تيفعال ريياند به تغتو ياسترس م

 يو مـدارها  يتکامل مغـز  اي) ۱۴،۲۶(مربوط باشد ) HPA(آدرنال 

 ريـ غ ينـورون  يمـدارها  جاديقرار دهد و با ا ريتحت تاث را آن ينورون

مغـز شـده و اخــتالل    تيـ معمـول باعـث اخـتالل مانــدگار در فعال   

احتمـاالت   دييـ در تا). ۲۷( ديـ نما جـاد يرا ا يمغز داريپا يعملکرد

حاضـر نشـان داد کـه اسـترس دوران      مطالعـه  جيمطرح شده، نتـا 

مـادران تحـت    يهـا  در تولـه  يصرع يآستانه بروز رفتارها يباردار

و  ديـ نما يمـ  تـر  ريپـذ  کيـ حرهـا را ت  آن آورد، يم نيياسترس را پا

مدت زمـان   که يطوربه . کند يم ديها را تشد آن يصرع يرفتارها

مـدت زمـان الزم تـا     نيو همچن يصرع يبروز رفتارها ينهفته برا

تشنج حداکثر هر دو، در فرزندان تحت اسـترس نسـبت بـه گـروه     

بـا   تـر  عيبروز سر نياست که ا يدر حال نيو ا افتنديکنترل کاهش 

در هـر دو مقولـه تعـداد حمـالت و      يصرع يرفتارها افتني ديتشد

 . طول مدت حمله همراه بوده است

از  ديشد ينيحالت بال نيدر چند HPAمحور  تيانحراف فعال 

بـر اسـاس مطالعـات    ) ۳۰-۲۸، ۱۳(جمله صرع گزارش شده است 

 يرهايمسـ  نيتـر  از مهم يکيکه در باال ذکر شد  طور همانو  يقبل

باشــد  HPAمربــوط بــه محــور  توانــد يس مــاثــرات اســتر ياجـرا 

 راتييـ تغ هـا  ترسوربا انواع مختلف اس هيبعد از تماس اول). ۱۳،۲۵(

 HPAموجود در مدار  يها در هر کدام از هسته ينرون يتيسيپالست

ها  تر با استرس مدت يتماس طوالن). ۳۱،۳۲( افتدياتفاق ب تواند يم

ـ  يهادر مـدار  کيـ پاتولوژ راتيمنجر به تغ تواند يم مربوطـه   ينرون

محـور   نيـ مدت ا يو طوالن ديشد تيمنجر به فعال تينهادرشود و 

 ۳( يچند برابر شيافزا کياستخراج شده از مطالعه ما  جينتا. گردد

) ۲نوزادان، جدول نيبرابر در ب ۴۰تا  ۲۵مادران و  نيبرابر در ب ۵ تا

 را يبدنبال استرس دوران باردار کوسترونيدر غلظت هورمون کورت

در هر دو گروه مادران و فرزندان نسـبت بـه گـروه بـدون اسـترس      

هر چند کـه  . نشان داد که با شواهد ذکر شده در باال مطابقت دارد

ــت محــدود    ــ تيمــا بــه عل ــت يفن ــت هورمــون   مينتوانس غلظ

 نيــتفــاوت ا يولــ ميبســنج ينــيرا در زمــان جن کوســترونيکورت

تمـاس   انگريـ ب يهورمون در روز دوم و ششم بعد از تولد به روشـن 

ـ  HPAاز آنجـا کـه محـور    . باشـد  يها با اسـترس مـ   توله نيا  نياول

، )۳۶-۳۳، ۱۸(اسـت   نيشـده در جنـ   ليتشـک  يونهورمـ  ستميس

مشاهده شده  يرفتار يها از تفاوت ياحتمال دارد که حداقل قسمت

 . باشد يهورمون ستميس نيا ياز پر کار يناش
 يريـ گ جـه ينت نتوا ياطالعات م نيدر نظر گرفتن مجموع ا با

محور  تيفعال تواند يباردار م ييصحرا يها کرد که استرس در موش

HPA تيکه نه تنها منجر به فعال) ۱۴،۲۶(قرار دهد  ريرا تحت تاث 

 نيا تيبلکه فعال گردد يمحور در مادر م نيمدت ا يو طوالن ديشد

تحت  ميمستق ريغ اي ميبه طور مستق زيها را ن محور در نوزادان آن

 يرا به وجود آورد که مستعد کننده بعض يطيقرار دهد و شرا ريتاث

بـه عـالوه   ). ۳۰-۲۸، ۱۳(از جملـه صـرع باشـد     کيحاالت پاتولوژ

 يدر تکامـل مغـز   رييـ ممکن است باعث تغ ياسترس دوران باردار

 لشـده و اخـتال   رمعمـول يغ يشود که منجـر بـه ارتباطـات نرونـ    

 . )۲۷( دينما جاديرا ا يمغز داريپا يعملکرد
ــات مقا  ــهيمطالعـ ــدق يا سـ ــتفاده از ت قيـ ــا اسـ ــميبـ  نيديـ

در  يمغــز يهــا نشــان داده کــه تکامــل ســاختمان ،يوگرافيـ اتوراد

مشـابه انسـان    ،ينيجن هيدر مراحل اول ژهيبه و ،ييصحرا يها موش

 قيـ تحق جيباشد، بـا شـاهد گـرفتن نتـا     نيچن نياگر ا). ۱۴(است 

 يبـاردار  دوران ياهـ  مشابه احتمال دارد استرس قاتيحاضر و تحق

از جمله  کينورولوژ يها يماريب يبتواند در پاتولوژ زيها ن در انسان

 يهيبد. ها دخالت داشته باشد در فرزندان آن يصرع يبروز رفتارها

مطالعـه بـه دوران    نيـ شده در ا دهياثرات د ميسو تعم کياست از 

 ينـورون  يمـدارها  اتيکشف جزئ گريد يدر انسان و از سو يباردار
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کـه   ريـ درگ ياحتمال يها سميمکان ريسا ايپروسه و  نيدر ا لسئوم

 قـات يتحق د،يـ نما هيـ و صـرع را توج  يبتواند ارتباط استرس باردار

صـرع بـه خـاطر     کـه يياز آنجـا . طلبد يم نهيزم نيرا در ا يشتريب

 ديـ و تهد يجد يماريب کيو مخربش  ينيب شيقابل پ ريغ تيماه

 ايـ کننـده   يريـ گ شير پـ يدابتمـام تـ   رود يبشمار م اتيکننده ح

حاضر  قيباشد و تحق ديمهم و مف تواند يم آن ميدهنده عال فيتخف

 نيـ بـه ا  ليـ ن يبـرا  نـده يمطالعات آ يبرا يا هيرهگشا و پا تواند يم

  .هدف باشد

 
 يتشکر و قدردان

ه کـه  يـ اروم يدانشگاه علوم پزشـک  ياز معاونت محترم پژوهش

مانه تشـکر و  يم نمودند، صـم ق را فراهين تحقيا يامکانات الزم برا

  .شود يم يقدردان
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