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  و همکاران ستاریان  ها هاي دخیل در بیوسنتز و تجزیه کتکوالمین مرفین و بیان ژن برخی آنزیم

Abstract

Introduction: Effects of stress on nervous system activity and development are well defined. In the present study, 

the effects of maternal stress on dopamine-related behavior in the offspring were studied.

Methods: Female pregnant Wistar rats (200 g) were randomly exposed to the noise pollution stress (125 db) for 14

days (5 min/day). The time of exposure was random in order to avoid adaptation. The offspring were nursed by their 

mothers until the adolescence (200 g-3 mounts of age). These animals were examined for their seeking behavior 

including rearing, sniffing and locomotion using open field method. Twenty four hours later, they received 

subcutaneous administration of the dopamine D2 receptor antagonist, sulpiride (5 mg/kg) for evaluation of dopamine 

receptor sensitization.

Results: Our results showed that sniffing was reduced (P<0.01), but both rearing (P<0.05) and locomotion 

(statically non significant) activity in the F2 of stress group was increased. Injection of sulpiride reduced animals 

activity (sniffing, rearing and locomotion) in both groups but the reduction was more pronounced in the stress group 

(P<0.001).

Conclusion: It could be concluded that dopamine-related behavior differed in the experimental group, which was 

exposed to stress during intra-uterine life. In addition, the experimental group showed a pronounced response to 

sulpiride, which may be due to alteration in brain dopamine system activity in these animals.
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تغییر در رفتارهاي وابسته به دوپامین در فرزندان موشهاي ویستار باردار 

 مواجه شده با استرس آلودگی صوتی

  *3، هدایت صحرایی3، سیده یاسمن حسینی3، مرجان عرفانی2دوز، حمیرا زر1، مهناز آذرنیا1، محمد بلوچ1طیبه حسنوند

  گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران. 1

  گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. 2

، تهران)عج(هللا مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. 3

  91 فروردین 15: پذیرش    90 دي 1: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

در موشـهاي مـاده بـاردار بـر رفتارهـاي      در این تحقیق تأثیر استرس آلودگی صوتی . خوبی مشخص شده استه اثرات استرس بر عملکرد و تکوین دستگاه عصبی ب: مقدمه

  .وابسته به دوپامین در فرزندان آنها بررسی شده است

دقیقـه بصـورت تصـادفی در معـرض      5گرم پس از بارداري تا روز چهاردهم هر روز به مدت  200هاي بزرگ آزمایشگاهی ماده نژاد ویستار با میانگین وزنی  موش :روش ها

رفتار جسـتجو در ایـن حیوانـات    . رسیدند) سه ماهگی-گرم 200(فرزندان بعد از تولد توسط مادران نگهداري شدند تا به سن بلوغ . قرار گرفتند )بل دسی 125شدت (آلودگی صوتی 

 D2گونیسـت گیرنـده هـاي    بیست و چهار ساعت بعد همین حیوانات پس از تزریق زیر جلـدي آنتا . شامل ایستادن، بو کشیدن، و حرکت در مدل میدان باز مورد بررسی قرار گرفت

  .به منظور بررسی حساسیت گیرنده هاي دوپامینی مورد بررسی قرار گرفتند) mg/kg5(دوپامینی یعنی سولپیراید 

اسـترس افـزایش   در نسل دوم گروه ) از نظر آماري بی معنی(و حرکت ) P<0.05(ولی رفتار ایستادن ) P<0.01(نتایج ما نشان دادند که رفتار بو کشیدن کاهش  :یافته ها

   ).P<0.001(تر بود تمامی رفتارهاي وابسته به دوپامین پس از دریافت سولپیراید کاهش چشمگیري را از خود نشان داد اما این کاهش در گروه آزمایش بسیار بیش. یافته بود

که در زندگی درون رحمی بـا اسـترس مواجـه شـده بودنـد بـه نحـو قابـل         که رفتارهاي وابسته به دوپامین در گروه آزمایش  میریگ یماز این آزمایشها نتیجه  :جه گیريینت

دلیل دیگري بـر تغییـر در عملکـرد     تواند یمهمچنین، گروه آزمایش پاسخ شدیدتري را به سولپیراید از خود نشان داد که این نیز . مالحظه اي نسبت به گروه کنترل تغییر یافته بود

  .شدسیستم دوپامینی مغز در این حیوانات با
  

  ، ایستادن، حرکتدنیبو کشدوپامینی،  D2استرس آلودگی صوتی، گیرنده هاي  :هاي کلیدي واژه

  *مقدمه

کـه اسـترس بـا     اند دادهمطالعات در مورد اثر استرس نشان 

ــاالموس  ــیر هیپوتـ ــک مسـ ــوفیز-تحریـ ــه -هیپـ ــوق کلیـ فـ

  

  

h.sahraei@bmsu.ac.ir                    :نویسندة مسئول مکاتبات *

www.phypha.ir/ppj       :                                    وبگاه مجله

)Hypothalamus-Pituitary-Adrenal-HPA (توانـــد یمـــ 

ضـد اسـترس یعنـی کـورتیزول در      باعث رهاسازي هورمونهاي

انسان و کورتیکوسترون در جوندگان شده و همچنین بـا فعـال   

کــردن سیســتم ســمپاتیک باعــث افــزایش غلظــت پالســمائی 

همه این هورمونهـا باعـث افـزایش    . هورمون نوراپینفرین گردد

کارآئی سیستم زنده در مقابل عامل استرس زا و در نتیجه مهار 

کـه   انـد  دادهآزمایشـها نشـان   . ]6[ شـوند  یمـ عواقب اسـترس  

  1347تأسیس  
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به راحتـی   توانند یمهورمونهاي بخش قشري غده فوق کلیوي 

. از سد جفتی گذشته و بر فعالیت سـلولهاي جنـین اثـر بگذارنـد    

کاهش سرعت مهاجرت سـلولهاي مغـز جنـین و نیـز افـزایش      

سرعت تکثیر آنها تنها قسمتی از اثرات مخرب کورتونها بر مغـز  

تحقیقاتی وجود دارند که نشان . ]7[وین است جنین در حال تک

دهنــده کــاهش فعالیــت و تکــوین سیســتم دوپــامینی دســتگاه 

مزوکورتیکو لیمبیک مغـز جونـدگان در اثـر اسـترس در دوران     

از آنجـا کـه ایـن سیسـتم نقـش مهمـی در       . ]1[بارداري است 

زنـدگی دوران بزرگسـالی فـرد داشـته و نقـص در عملکـرد آن       

ز مشکالت متعـدد از جملـه تمایـل بـه مصـرف      به برو تواند یم

اسـترس   ریتأث قیتحق، در این ]8[داروهاي اعتیادآور منجر شود 

در دوران زنـدگی درون  ) یـک اسـترس روانـی   (آلودگی صـوتی  

رحمی را بر عملکرد سیستم دوپامینی پس از بلوغ در موشـهاي  

عملکـرد سیسـتم   . بزرگ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادیـم 

ی مزولیمبیک با بررسی رفتارهاي وابسته به دوپـامین از  دوپامین

جمله بو کشیدن، ایستادن و حرکت، هنگامی که حیوان در یک 

 D2محیط ناآشنا قرار گرفت و نیز اثر آنتاگونیست گیرنده هـاي  

ی در تغییر این رفتارها به عنوان معیاري از فعالیـت ایـن   نیدوپام

  .]8[سیستم مورد ارزیابی قرار گرفتند 

  هاروشومواد

هاي بزرگ آزمایشگاهی ماده نژاد ویستار بـا میـانگین    موش

گرم تهیـه شـده از انسـتیتو پاسـتور ایـران، در       300-250وزنی 

 21±3(دماي محیط نگهداري . تائی نگهداري شدند 2قفسهاي 

روزي  درصد، سیکل نوري شـبانه  50، رطوبت )گراد درجه سانتی

و غذاي حیوانات بـه  ) ریکیساعت تا 12ساعت روشنایی و  12(

هاي خوراکی آماده از شـرکت دام و طیـور پـارس     صورت قرص

کشـی شـهري تهـران در اختیـار      تهیه شده، به همراه آب لولـه 

ــت ــرار گرف ــات ق ــوش. حیوان ــق م ــن تحقی ــزرگ  در ای ــاي ب ه

. گروه کنترل و آزمـایش تقسـیم شـدند    2آزمایشگاهی ماده به 

قفـس   5بـود کـه در    سـر حیـوان مـاده    10گروه کنترل شامل 

پس از جفت شدن با موشهاي نر، و حصول . شدند نگهداري می

مشاهده تشکیل پالك واژنی و مشاهده (گیري  اطمینان از جفت

روز صــفر بــارداري تعیــین شــد و ) اســپرم در گســترش واژنــی

این گـروه در شـرایط   . هاي نر از موشهاي ماده جدا شدند موش

بی سر و صدا نگهداري شدند  استاندارد آزمایشگاهی و در محیط

ها اجازه داده شد تا مراحل بارداري را طی کرده و پـس   و به آن

ــه دنیــا آورنــد 21-23از دوره  پــس از . روزه نــوزادان خــود را ب

نـوزادان از مـادر   ) هفتگـی  6(گرم  120رسیدن نوزادان به وزن 

سـه  (گـرم   200جدا شده و نوزادان نر و ماده تا رسیدن به وزن 

الزم به توضیح اسـت  . بصورت جداگانه نگهداري شدند )ماهگی

، آمدنـد  یمـ که به دلیل آنکه نوزادان در زمانهاي مختلف به دنیا 

در . همه نوزادان در یک زمان و با هـم بـه ایـن وزن نرسـیدند    

ماننـد  ) سر موش بـزرگ آزمایشـگاهی مـاده    10(گروه آزمایش 

د اما از گروه کنترل مراحل جفت گیري و شروع بارداري طی ش

دقیقـه   5روز و هـر روز بـه مـدت     14 روز بعد حیوانات به مدت

دسـتگاه  (بـل   دسـی  125تحت استرس آلودگی صوتی با شدت 

Car Allarm براي جلـوگیري  . قرار گرفتند) ساخت کره جنوبی

با ایـن نـوع اسـترس، اسـترس در روزهـاي      ) سازش(از تطابق 

نظـور،  بـراي ایـن م  . مختلف، در سـاعات مختلـف اعمـال شـد    

 Carمتـري از دسـتگاه   1هاي صحرایی باردار در فاصـله   موش

Allarm  بـه ایـن دلیـل کـه از روز     ). منبع آزاد( گرفتند یمقرار

دوازدهم بـارداري کورتیکوسـترون پالسـما در خـون موشـهاي      

و ایـن ممکـن بـود در کـار مـا       کند یمباردار شروع به افزایش 

ز گوشه چشـم موشـها   ، در روز دوازدهم ا]10[تداخل ایجاد کند 

و بـــه منظـــور تعیـــین ) لیتـــر میلـــی 5/0(خـــونگیري شـــد 

کیـت کورتیکوسـترون   (کورتیکوسترون پالسما به روش االیـزا  

مورد اسـتفاده  ) آلمان -DRGموش بزرگ آزمایشگاهی ساخت 

از روز چهاردهم بارداري القاء استرس متوقف شده و . قرار گرفت

پـس از رسـیدن   . تـار شـد  با این گروه نیز مانند گروه کنتـرل رف 

. گرم، مطالعات رفتاري شروع شـد  200هاي نوزاد به وزن  موش

به این صورت که هر حیوان جداگانه در جعبه پلکسی گالس به 

که کف آن با رسم ) ، عرض، ارتفاعطول( cm 50×50×50ابعاد 

خطوط عرضی به هشت قسمت مساوي تقسیم شـده بـود قـرار    

ده دقیقه . دقیقه فیلمبرداري شد 20داده شد و رفتار آن به مدت 

گرفته شد و تغییرات  در نظراول به عنوان زمان تطابق با محیط 

ـ این . رفتاري در ده دقیقه دوم ثبت شد سـپس توسـط    هـا  لمیف

فردي که به حیوان نا آشـنا بـود مـورد بـازبینی قـرار گرفتـه و       

) mg/kg 5(داروي سولپیراید . رفتارهاي هر حیوان شمارش شد

دوپامینی در یـک قطـره    D2ان آنتاگونیست گیرنده هاي به عنو

کوچک اسیداستیک گالسـیال حـل شـده و پـس از بـه حجـم       
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دقیقه قبل از قرار گرفتن حیوانات  30رسیدن بصورت زیرجلدي 

  . در محیط نا آشنا به آنها تزریق شد

انحـراف اسـتاندارد ارائـه     ±میـانگین  همه نتایج به صورت 

غیـر   t-testتحلیل اطالعات از آزمون  به منظور تجزیه و. شدند

بـه عنـوان مـرز     >05/0pامی موارد در تم. مزدوج استفاده شد

در محاسبات آمـاري  . گرفته شد در نظرها  دار بودن تفاوت معنی

  .استفاده شد 01/9ویرایش  SPSSافزار  از نرم

  یافته ها

نتایج حاصل از استرس آلودگی صوتی بـر کورتیکوسـترون   

در ایـن شـکل    همچنـان کـه  . آمـده اسـت   1شکل  پالسما در
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همانطور که در نمودار پیداست، میزان ترشـح ایـن هورمـون در    . تاثیر استرس آلودگی صوتی بر ترشح کورتیکوسترون در موشهاي ماده باردار در روز چهاردهم بارداري -1شکل 

P<0.001***. سر موش است 6انحراف معیار استاندارد براي ±هر نقطه بیانگر میانگین . مایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته استگروه آز

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Control Exp Control Exp Control Exp

N
u

m
b

e
r 

o
f 

B
e

h
a

v
io

r 
(C

o
u

n
t/

 1
0

m
in

)

Groups

Sinffing

Rearing

Locomotion

Fig.2

**

*

در گـروه  . بیگانـه در حیوانات نسل دوم گروه آزمایش و گروه کنترل پس از مواجهه با یـک محـیط   ) بو کشیدن، ایستادن، و حرکت(میزان بروز رفتارهاي جستجوگرانه  -2شکل 

و  P<0.05*. سـر مـوش اسـت    6انحـراف معیـار اسـتاندارد بـراي      ±هر نقطه بیانگر میانگین . آزمایشی رفتار بو کشیدن کاهش، ولی رفتارهاي ایستادن و حرکت افزایش یافت
**P<0.01
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پیداست، القاء استرس صـوتی باعـث افـزایش شـدید و از نظـر      

آماري معنی دار غلظت پالسمائی کورتیکوسـترون در موشـهاي   

از آنجـا کـه افـزایش غلظـت     ). >P 001/0(باردار شـده اسـت   

پالسمائی کورتیکوسترون به عنوان معیار مهمی در القاء استرس 

گفت که روش استفاده شـده در ایـن تحقیـق     توان یم ،باشد یم

. براي القاء استرس کـارآئی خـوبی را از خـود نشـان داده اسـت     

، رندیگ یمموشها در محیط جدید و ناشناخته اي قرار  که یهنگام

از . ابــدی یمــرفتارهــاي وابســته بــه دوپــامین در آنهــا افــزایش 

ادن و حرکـت  به بوکشیدن، ایست توان یماین رفتارها  نیتر مهم

آزمایش ما نشان داد کـه موشـهائی کـه در زنـدگی     . اشاره کرد

درون رحمی در معرض غلظت باالي هورمـون کورتیکوسـترون   

، تغییرات عمده اي در این رفتارها را از خود نشـان  اند گرفتهقرار 

به این معنی که رفتار بو کشیدن کـاهش و در عـوض   . دهند یم

   و) 2شـکل  ( انـد  داشـته ایش رفتارهاي ایستادن و حرکـت، افـز  

01/0 P< . بـه معنـاي تغییـر در عملکـرد      تواند یماین تغییرات

سیستم دوپامینی مزولیمبیک که محل اصلی بـراي سـاماندهی   

 mg/kg(تجویز داروي سـولپیراید  . ، باشدشوند یمآنها محسوب 

دقیقه قبل از  30دوپامینی  D2به عنوان مهارگر گیرنده هاي ) 5

ها بـه حیوانـات گـروه کنتـرل و آزمـایش، باعـث       شروع آزمایش

کاهش همـه رفتارهـاي انـدازه گیـري شـده در ایـن آزمـایش        

در هردو گروه کنترل و آزمـایش  ) بوکشیدن، ایستادن و حرکت(

این کاهش در مورد گروه آزمایش بسیار شـدیدتر  ). 3شکل (شد 

  ).>P 001/0و  3شکل (بود 

  بحث

س آلـودگی صـوتی در   تحقیق حاضر نشان دهنده اثر اسـتر 

دوران بارداري بر عملکرد یکی از مهمترین بخشـهاي دسـتگاه   

این اطالعات نشان . باشد یمعصبی یعنی دستگاه دوپامینی مغز 

استرس آلودگی صوتی باعث افـزایش غلظـت    اوالًکه  دهند یم

ـ ثان. شود یم شیآزماکورتیکوسترون پالسما در حیوانات گروه  ، اًی

فعالیـت غیرعـادي در    اند آمدهمادران به دنیا فرزندانی که از این 

یرطبیعـی  غمحیط نا آشنا دارند که ممکن است به دلیل فعالیت 

سیستم دوپامینی مغز باشد چرا که با تجویز سولپیراید این اثرات 

مروزه آلودگی صوتی به عنوان یکی از انواع مهـم  ا. از بین رفتند

اعـث بـروز   ب توانـد  یمـ استرس روانی شناخته شـده اسـت کـه    

خسارات جبـران ناپـذیري بـر سیسـتم عصـبی افـرادي کـه در        

ایـن   نیتـر  مهـم از . ]10[معرض این آلودگی قرار دارنـد، شـود   

به تخریب قسمتهاي مختلف سیستم شنوائی و  توان یم راتیتأث

کـه   انـد  دادهمشاهدات نشـان  . ]3[نیز سیستم تعادل اشاره کرد 
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 D2دوم گروه آزمایش و گروه کنترل پـس از دریافـت آنتاگونیسـت گیرنـده هـاي       در حیوانات نسل) بو کشیدن، ایستادن، و حرکت(میزان بروز رفتارهاي جستجوگرانه  -3شکل 

انحـراف   ±هر نقطـه بیـانگر میـانگین    . کاهش یافت) بوکشیدن، ایستادن و حرکت(دریافت سولپیراید همه رفتارها  در گروه آزمایشی پس از). mg/kg 5(دوپامینی یعنی سولپیراید 

.P<0.001***و  P<0.05*. سر موش است 6معیار استاندارد براي 
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بـه کـاهش    وانـد ت یمـ قرار گرفتن در معـرض آلـودگی صـوتی    

ــناختی  ــاي ش ــه(توانائیه ــمیترهاي  )حافظ ــر در نوروترانس ، تغیی

و کاهش فسفوریالسیون پروتئین تائو ) استیل کولین(هیپوکمپ 

)Tau (  ــود ــی ش ــر م ــدید . ]3[در هیپوکمــپ منج ــرات ش تغیی

فیزیولوژیک هم مانند افزایش فشار خون و ضربان قلـب و نیـز   

کـاکی کـه در معـرض    تغییر فعالیـت شـناختی در میمونهـاي ما   

نظیـر ایـن   . ]12[دیده شده اسـت   اند داشتهآلودگی صوتی قرار 

تغییرات در انسانهاي ساکن در مسیر هاي راه آهن و یا اتوبانهـا  

ایـن   ریتـأث نکته مهم آن است که . ]11[نیز گزارش شده است 

نوع آلودگی بر عملکرد مغز نـوزادان کمتـر مـورد بررسـی قـرار      

نشـان داد کـه القـاء اسـترس صـوتی       تحقیـق مـا  . گرفته است

ــون    ــمائی هورمـ ــت پالسـ ــزایش غلظـ ــث افـ ــت باعـ توانسـ

الزم بـه توضـیح اسـت    . کورتیکوسترون در موشهاي باردار شود

 توانـد  یمـ که اسـترس صـوتی    کنند یمکه تحقیقات قبلی بیان 

ــین و   ــوان اول ــه عن ــزایش کورتیکوســترون پالســما ب باعــث اف

اع در مقابل استرس در موشـهاي نـر   مهمترین سد هورمونی دف

با این حال گزارشهائی نیز وجـود دارنـد کـه از عـدم     . ]3[شود 

تغییر غلظت کورتیکوسترون پالسما پس از مواجهه بـا اسـترس   

یافتـه مـا   . ]10: براي مرور رجوع شود بـه [صوتی حکایت دارند 

که استرس القاء شده به اندازه کـافی قـوي بـوده     دهد یمنشان 

) HPA(آدرنـال  -هیپوفیز-فعالیت محور هیپوتاالموساست که 

را فعال کرده و در ضمن برخالف روشهاي معمول القاء استرس 

      که نوعی تطابق پـس از چنـد بـار مواجهـه در حیوانـات دیـده       

روز استرس  14، پس از ]2 :براي مرور مراجعه شود به[ شود یم

ر، تحقیقـات  از سوي دیگ. شود ینمهنوز تطابق با استرس دیده 

در مورد تطابق با استرس در موشهاي نـر انجـام شـده اسـت و     

حال آنکه در تحقیق ما موشهاي باردار ماده در معرض اسـترس  

قرار گرفتند و تفاوت جنسی نیـز ممکـن اسـت در بـروز پاسـخ      

  . متفاوت در تحقیق ما با سایر تحقیقات نیز موثر باشد

گی درون رحمی در قسمت دوم تحقیق، حیواناتی که در زند

استرس دیده بودند، پاسخ متفاوتی نسـبت بـه قـرار گـرفتن در     

از همه مهمتر اینکه میزان بـو  . محیط تازه را از خود نشان دادند

کشیدن هدفمند در این حیوانـات کـاهش یافـت و ایـن نشـان      

غیر مستقیم استرس دوران جنینی در این حیوانـات   ریتأثدهنده 

دن هدفمند یکـی از عملکردهـاي   باید دانست که بو کشی. است

کــه نشــان دهنــده رفتــار  باشــد یمــمهــم مجموعــه آمیگــدال 

اگر ایـن رفتـار   . ]13[جستجوگرانه حیوانات در محیط تازه است 

افزایش یابد نشان دهنده افـزایش جسـتجوي حیـوان و یـا بـه      

عبـــارت بهتـــر افـــزایش فعالیـــت سیســـتم دوپـــامینی      

کـاهش  . شود یمختم مزوکورتیکولیمبیک است که به آمیگدال 

 D2میزان این رفتار پس از تجـویز آنتاگونیسـت گیرنـده هـاي     

در تحقیقات قبلی نیز نشان . دوپامینی نیز موید همین نکته است

داده شده بود که تکامل سیستم دوپـامینی مزولیمبیـک در اثـر    

این امـر در تحقیـق   . ]1[ ابدی یماسترس دوران نوزادي کاهش 

سته است و حیوانات گروه آزمـایش رفتـار   حاضر نیز به وقوع پیو

بوکشیدن کمتري را از خود نشان دادند که با مهار گیرنده هـاي  

D2 باعـث   ها رندهیگجالب آنکه مهار این . دوپامینی از بین رفت

از . کاهش بیشتري در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شـد 

سوي دیگـر، رفتـار ایسـتادن نیـز کـه از مهمتـرین رفتارهـاي        

، در حیوانات گروه استرس پس از مواجهـه بـا   باشد یموپامینی د

تا کنون این دو رفتـار بـا هـم مـورد     . محیط تازه افزایش یافت

ـ ا دادهولی در تحقیق جدیدي ما نشان  اند نگرفتهارزیابی قرار   می

در ) بـو کشـیدن هدفمنـد و ایسـتادن    (که تغییرات این دو رفتار 

یکی از این دو نـوع رفتـار   یعنی اگر . باشد یمجهت مخالف هم 

افزایش این رفتار . ]13[ ابدی یمافزایش یابد، رفتار دیگر کاهش 

، نشـان  باشـد  یمـ که محل جمع بندي آن در استریاتوم پشـتی  

دهنده افزایش فعالیت این بخش از سیستم مزولیمبیک بـوده و  

ممکن است موید این نکته باشد که بخشهاي مختلف سیسـتم  

تی خارج از سیستم استرسی و پاداش هستند دوپامینی مغز که ح

قـرار   ریتحت تـأث نیز در اثر استرس درون رحمی بطور متفاوتی 

همچنین، در تحقیق مـا میـزان حرکـت حیوانـات در     . رندیگ یم

گروه آزمایش افزایش یافت که ایـن نیـز از نشـانه هـاي تغییـر      

عملکرد دوپامینی مغز است و با توجه به جمع بندي ایـن رفتـار   

که سیستم دوپـامینی   رسد یم، به نظر ]4[ر استریاتوم شکمی د

که  ردیگ یماسترس درون رحمی قرار  ریتحت تأثمغز به نحوي 

و با توجه به مهار این رفتـار توسـط    ابدی یمعملکرد آن افزایش 

نقـش   D2که گیرنده هاي دوپـامینی   رسد یمسولپیراید، به نظر 

  . کنند یممهمی در این رابطه بازي 

که بین اسـترس و تمایـل بـه     اند دادهقیقات قبلی نشان تح

مصرف داروهاي اعتیادآور رابطه تنگاتنگی وجود دارد و در ایـن  

میــان، رابطــه نزدیکــی بــین اســترس درون رحمــی و مصــرف 

. ]9[ شـود  یمـ داروهاي اعتیادآور از جمله هروئین و الکل دیـده  
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ـ     امین در تحقیق ما نیز نشان داد که رفتارهـاي وابسـته بـه دوپ

، انـد  داشـته حیواناتی که استرس درون رحمی آلودگی صـوتی را  

کـه اسـترس بـی     اند دادهتحقیقات قبیل ما نشان . کند یمتغییر 

به افزایش پاسـخ   تواند یمحرکتی در دوران زندگی درون رحمی 

  . ]5[حیوان به مورفین منجر شود 

 باید اشاره شود که سولپیراید یک آنتاگونیست گیرنده هـاي 

D2 اما با توجه به اینکه دوز مورد استفاده بسیار . دوپامینی است

 D2کمتر از دوز مورد استفاده براي مهـار کامـل گیرنـده هـاي     

به عمد از این دوز استفاده شده است تـا  (دوپامینی طبیعی است 

، فلذا در گروه کنترل تغییر در )مشخص شود ها رندهیگحساسیت 

  .شود ینمدیده رفتارهاي وابسته به دوپامین 

در یک جمع بندي، هرچند در ایـن تحقیـق تغییـر فعالیـت     

سیستم اوپیوئیدي و نیـز گیرنـده هـاي آن مـورد بررسـی قـرار       

نگرفته است، اما شاید بتوان نتایجی مشابه را بـراي آن متصـور   

گفـت کـه تغییـر عملکـرد سیسـتم       تـوان  یمـ با این حال، . شد

می و نقشـی کـه ایـن    دوپامینی مغز در نتیجه استرس درون رح

، خطـرات  کنـد  یمسیستم در بروز و تداوم وابستگی داروئی ایفا 

ناشی از یک استرس مهم محیطی یعنـی آلـودگی صـوتی را در    

کـه بایسـتی در    سـازد  یمـ بروز رفتارهـاي نابهنجـار مشـخص    

تحقیقات مختلف مربوط به پیشگیري از اعتیـاد مـد نظـر قـرار     

  .گیرد

  سپاسگزاري

ت مالی مرکز تحقیقات علوم اعصـاب دانشـگاه علـوم    این کار با حمای

  .انجام گرفت) عج(پزشکی بقیه اهللا 
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