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 خاطرآوری حافظه در موش های ماده سالم: تاثير سيکلکورتيکوسترون و پروژسترون بربهاثر 

 استروس
 3، علي رشيدي پور3، عباسعلي وفايي2، نيلوفر دربندي1رضيه محمدخاني

 . گروه زيست شناسي ، دانشکده علوم ، دانشگاه اراک و كميته تحقيقات دانشجويي ، سمنان، ايران. 1
 . گروه زيست شناسي ، دانشکده علوم ، دانشگاه اراک ، اراک، ايران .2
 . مركز تحقيقات و گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران3

ه به با توج .را مختل مي كندخاطرآوري اطالعات كورتيکوسترون بهغلظت باالي  دهند كهنشان ميخوبي  بهمطالعات قبلي  :مقدمه و هدف

، در خاطرآوري حافظههدف اين مطالعه، بررسي اثرات كورتيکوسترون و پروژسترون بر به به خاطر آوري اطالعات،بر اثرات هورمونهاي جنسي 
 سيکل جنسي بود. مرحله هاي سالم در موش

 -حامل و پروژسترون-كورتيکوسترون، پروژسترون-حامل حامل، -گروه حامل 4هاي صحرايي ماده بالغ به: در اين مطالعه، موشروش مطالعه

ميزان ساعت بعد،  48ثانيه(.  3ميلي آمپر شوک براي مدت 1ها در مدل احترازي غيرفعال آموزش داده شدند)كورتيکوسترون تقسيم شدند. موش
ساعت قبل از آزمون، كورتيکوسترون يا حامل خاطرآوري، پروژسترون يا حامل آن و نيمخاطرآوري آنها بررسي شد. يک ساعت قبل از آزمون بهبه

 آن تزريق شد و بالفاصله بعد از تست، از موش ها پاپ اسمير گرفته شد و فاز سيکل جنسي هر موش مشخص شد.

استروس )زماني كه سطح استروژن ديدر مرحله  هاخاطرآوري اطالعات را در موشكورتيکوسترون قادر است بهكه  دده: نتايج نشان ميیافته ها

اثر  ازدر هر دو ف هاي پرواستروس)زماني كه سطح استروژن باالست( اثري نداشت. تزريق پروژسترونپايين است( مختل كند، اما بر روي موش
 معني داري بر حافظه نداشت. تزريق توام اين دو هورمون نيز تاثيري نداشت.

ي ي استروژن داخلي و سيکل جنسدهد اثرات مخرب كورتيکوسترون بر به خاطرآوري اطالعات، بوسيله: يافته هاي ما نشان مينتیجه گیری

 ندارد. شود ولي پروژسترون خارجي تاثيري بر اثرات كورتيکوسترون تعديل مي

 كورتيکوسترون، يادگيري اجتنابي استروس،: پروژسترون ، پرواستروس، ديکلمات کلیدی
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