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مقاومت تغییر واکنشهای اجتنابی موش به القای فراموشی 
 
 
  

ــوند رفتـار  بعضی وقایع موجب میش
افراد نسبت به وضعیتهـای پیشـین خـود 
تغییر یابند. این تغییر به صورت رفتارهای 
اصالحشده طی تکــرار همـان واقعـه رخ 
ــه دلیـل آن میتوانـد تجربـه و  میدهد ک
جریانات حافظــهای زیربنـای اصالحـات 
رفتـاری باشـد. در واقـع رفتـار بـه علـــت 
ــایع جدیـد یـا شـرطی  کاهش ترس از وق
ــالح میشـود. همچنیـن تعدیـل  شدن اص
رفتار باعث افزایش کارآمدی فــرد بـرای 
دریـافت پـاداش یـا اجتنـاب از محـــرک 
ناخوشایند میگردد. با توجه به ایــن سـاز 
ـــردن نقــش  و کـار کلـی، بـرای پیـدا ک
ـــی  نفـوذی داروهـای متفـاوت و یـا بعض
ــی  مشـخصههای حافظـه، الگوهـای تجرب
گونــاگون شــرطی شــــدن شـــرح داده 

شدهاند. 
واکنش موشهــا بـه بشـقاب داغ کـه 
ــرح  اولین بار به وسیله ادی1 و لیمباخ2 مط
شـد، ازجملـه ایـن آزمایشهاسـت. ایـــن 
آزمایش را دومین بــار محققـان فرانسـوی 
انجام دادند. آنان موشهای نر سوییسی را 
انتخاب و تحقیق خود را بر اساس تحقیــق 
ادی و لیمباخ طراحی کردنــد. زمـانی کـه 

 (55oc) موشها برای بار اول با بشــقاب داغ
مواجه میشدند، بعــد از هفـت تـا 11 ثانیـه 
ــود را میلیسـیدند. سـپس  پاهای جلویی خ
ـــه ســمت دیــوار  بعـد از 11 تـا 20 ثانیـه ب
پالســتیکی اطــــراف بشـــقاب داغ بلنـــد 
میشدند و پاهای جلویی خــود را روی آن 
قرار میدادند و 40 تا 70 ثانیه بعــد، شـروع 
به پریدن میکردند. در دومیــن مواجهـه بـا 
ــها هـم  بشقاب داغ، واکنشهای اجتنابی آن
از جـهت توالـی و هـم از جـهت تــأخیری  
اصالح شده بود. بــه ایـن ترتیـب کـه اکـثر 
ــا  آنـها دیـگر پاهـای خـود را نلیسـیدند و ب
تأخیر 5/4 تا 7/9 ثانیه پاهای خــود را روی 
دیـوار عمـودی قـرار دادنـد، حـــال آنکــه 
بعضی از موشها همچنان ابتدا پای خود را 
لیسیدند. جالبتر آنکه وقتی مواجهــه دوم 
هشـت تـا 24 روز بـه تـأخیر افتـاد، تعـــداد 
موشهایی که ابتدا پای خود را میلیسیدند 
بیشتر شد (70 درصد در مقابل 20 درصد). 
در آخر نیز موشها شروع به پریدن کردند 
که این بار تأخیر زمانی نصف مواجهـۀ اول 
ـــه؛ اصــالح  بـود: یعنـی 13/6 تـا 20/5 ثانی
ــثر تـا 24 روز طـول  واکنش موشها حداک

کشید.  

مواجهه موشهــا در مرتبـۀ اول بـه مـدت 
ــا  90 ثانیه با بشقاب داغی که حداقل 35oc دم
داشت و 48 ساعت بعد با همان بشقاب، ولـی 
با دمای 55oc نشان دادکه آنها مثل موشهای 
ــار اول بـا بشـقاب 55oc مواجـه  بیتجربه که ب
ـــم  شـدند، عمـل میکننـد. آزمـون بعـدی ک
کردن زمان مواجهــه اول بـه مـدت 20 ثانیـه، 
ولی با بشقابی به دمای 55oc بود که نشـان داد 
ـــار  یـک مواجهـه مختصـر بـرای اصـالح رفت

کافی نبوده است. 1 
ـــن محققــان روی  آزمونهـای بعـدی ای
ــق مورفیـن  موشها عبارت بودند از: 1- تزری
ــه اول بـا بشـقاب داغ  30 دقیقه قبل از مواجه
ــه علـت  (55oc) تا زمان شروع به پریدن، که ب
اثـر ضـد درد آن از واکنشهـــای ســهگانــه 
ــا  جلـوگیـری شـد و در مواجهـۀ دوم موشه
هیچ تغییری در واکنش خــود نشـان ندادنـد؛ 
ولی زمانیکه مورفین بعــد از اولیـن مواجهـه 
تزریق شد، اصالح رفتار در مواجهۀ دوم مثل 

زمـانی بـود کـه تزریـق انجـــام نشــده بــود. 
2- تزریـق اسـکوپوالمیـن 20 دقیقـه قبـــل از 
اولین مواجهه که بـاعث اصـالح رفتـار نشـد. 
ـــرای ایجــاد تشــنج  3- شـوک الکـتریکی ب
__________________________
1- Eddy 2- Leimbach
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ــه بـا بشـقاب  بالفاصله بعد از اولین مواجه
داغ که مانع کاهش درصد موشهایی که 
ابتدا پاهای خود را میلیسیدند و همچنین 
ــــأخیر در پریـــدن نشـــد. 4-  کــاهش ت
بیهوشی با اتر کــه بـاز هـم مـانع کـاهش 
درصد موشهایی که ابتدا پاهای خــود را 
ـــأخیر در پریــدن  میلیسـیدند وکـاهش ت
ــام 20 دقیقـه قبـل از  نشد. 5- تزریق دیازپ
اولین مواجهه که باعث اصالح تأخیرهای 
هیچکدام از ســه واکنـش اجتنـابی نشـد و 
ـــا اتــر و شــوک  نتـایج مثـل بیهوشـی ب
الکتریکی بود. 6- تزریق هــالوپریـدول بـا 
دوزهـای 50، 100 و 200 میلـــیگرم بــر 
ــه  کیلوگرم، 20 دقیقه قبل از اولین مواجه
ـــقاب داغ. ایــن تزریقهــا تفــاوت  بـا بش
واضحـی در تـأخیر واکنشهـای اجتنــابی 
ایجاد نکردند. تزریق دوزهــای 50 و 100 
میلـیگرم/کیلـوگرم، تـا حـــدودی مــانع 
کاهش نهفتگی مرحلۀ پریدن موشها شد 

و دوز200 میلیگرم بر کیلوگرم در تمامی 
ــهفتگی مرحلـۀ پریـدن  موشها از کاهش ن

ممانعت کرد. 
نتایج این مطالعه اصــالح واکنشهـای 
اجتنابی و تأخیرهــای ایـن واکنشهـا را در 
مواجهۀ دوم به اثبات میرساند. این اصالح 
رفتار تا حدود 24 روز بعد از اولین تجربــه 
ـــا دخــالت  تـداوم مییـابد کـه دلیـل آن ی
ـــا اینکــه اولیــن  جریـان حافظـه اسـت و ی
ــیب  مواجهـه بـه حـس پاهـای موشهـا آس
رسانده و در نتیجه به کاهش دریافت حس 
ـــا  درد در مواجهـۀ دوم منجـر گردیـده و ت

زمان بهبود (24 روز) ادامه یافته است. 
اما استفاده از روشهــای  مختلکننـده 
حافظه مثل داروهــا و یـا الکتروشـوک نـیز 
مؤثر واقع نشدند. این مشــاهدات حـاکی از 
آن است کــه نوعـی از حافظـه کـه در ایـن 
ــه در  آزمون دخیل بوده، با آن حافظهای ک
آزمونهای کالسیک شــرطیکردن شـرح 

ــه  داده میشود، متفاوت است. به این معنی ک
حافظه مربــوط بـه شـیوۀ عمـل کـه مرکـز در 
هســتههای قــــاعدهای واقـــع اســـت و بـــه 
آنتاگونیستهای دوپامین حساس است و در 
آمــوزش قابلیتهــایی درکــی، حرکتـــی و 
شناختی درگیر میباشد، در امر شرطیشــدن 
ــها داروی هـالوپریـدول کـه  دخیل است و تن
آنتـاگونیســـت گیرندههــای D2 (دوپــامین) 
میباشد قادر است مانع خاطره اولین مواجهـه 
ـــه  شـود. در پایـان میتـوان نتیجـه گرفـت ک
مواجهه یک موش با بشقاب داغ باعث القای 
ـــی مــدت در عملکردهــای  تغیـیرات طوالن
ــۀ ایـن عملکردهـا در  اجتنابی او و  دورۀ نهفت
مواجهۀ دوم میشود. محرک این تغییر رفتار 
حس درد است کــه بـا داروهـای القـا کننـدۀ 
فراموشی یا الکتروشوک به آنــها خللـی وارد 
نمیکنــــد و فقــــط داروی نورولپتیــــــک 

هالوپریدول مانع آن میشود.  
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