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P-10-08
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي صحرایی آلزایمريموریس بر حافظه فضایی موشآبیاثر بهبود دهنده آموزش در ماز

1، محمود سالمی2، مسعود سهیلی کاشانی1آزاده آگاهی

مرکز تحقیقات فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران-1
گروه پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -2

تحقیقات . شودها تخریب شده و فرد دچار نقصان حافظه میپیش رونده مغزي است که در آن نورونآلزایمر نوعی بیماري :مقدمه
در این مطالعه اثر آموزش در ماز آبی . هاي ذهنی و بدنی بر پیشگیري، بهبود و یا درمان آلزایمر را اثبات نموده استزیادي اثر فعالیت

.شده استهاي آلزایمري بررسیموریس بر بهبود یادگیري موش
در مرحله اول . گروه آلزایمري و کنترل قرار گرفتند2سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد که در 20در این مطالعه از :هامواد و روش

مدت زمان سپري شده و مسافت طی . بار در ماز آبی موریس تحت آزمایش قرار گرفتند4روز و در هر روز 5یادگیري حیوانات طی 
. از آزمایش پروب براي ارزیابی به خاطر آوري حافظه حیوانات، استفاده شد. باشدیافتن سکوي پنهان مالك یادگیري میشده براي 

repeatedروز مجددا مراحل ذکر شده براي حیوانات تکرار گردید و نتایج هر دو مرحله بین دو گروه با استفاده از20بعد از 

measures ANOVAمقایسه گردید .
دهد که گروه کنترل نسبت به گروه آلزایمري در مدت زمان کمتري سکو را پیدا نتایج حاصل از مرحله اول یادگیري نشان می:هایافته

همچنین از . داري بین دو گروه مورد آزمایش مشاهده نگردیداز سوي دیگر در دومین مرحله از آزمایشات اختالف معنی. کرده است
.فاوت معناداري بین دو گروه دیده نشدآوري حافظه تخاطرنظر به
که در مرحله دوم طوريشود بهآموزش در ماز آبی موریس سبب بهبود روند یادگیري در حیوانات آلزایمري می:گیرينتیجه

. داري بین دو گروه کنترل و آلزایمري مشاهده نشدآزمایشات تفاوت معنی

س، موش صحراییآلزایمر، یادگیري، ماز آبی موری:کلمات کلیدي
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