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  ميت از نور بر عملكرد فضايي موش صحرايي تاثير محرو
  

  3مژگان دادخواهدكتر ، 3زهرا آقانوريدكتر  ،2غالمعلي حميديدكتر  ،*1محمود سالميدكتر 
  
  ، كاشان، ايراندانشگاه علوم پزشكي كاشانمركز تحقيقات فيزيولوژي،   فيزيولوژي، گروه فيزيولوژي و فارماكولوژي، دكترا  دانشيار، -1
 ، كاشان، ايران دانشگاه علوم پزشكي كاشان مركز تحقيقات فيزيولوژي،گروه فيزيولوژي و فارماكولوژي،،  فيزيولوژي دكترار، استاديا-2

  ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان پزشك عمومي-3
  

 29/8/87 ، تاريخ پذيرش 25/4/87تاريخ دريافت 
  چكيده
طور عميقي تحت ه هاي حسي را ب وني در ابتداي زندگي تكامل سيستمهاي حسي و فعاليت ذاتي مدارهاي نور پيام :مقدمه

 محروميت از نور از طريق ،هاي حسي محيطي در تكامل عصبي هاي بررسي نقش سيگنال يكي از راه. دهند تاثير قرار مي
  . پرورش حيوانات در تاريكي كامل است

تحت آزمايش قرار در دو گروه  روزگي 75ر در سن  موش صحرايي نر نژاد ويستا18 در اين مطالعه تجربي  :روش كار
 و گروه ديگر از زمان تولد تا هنگام انجام )گروه شاهد( تاريكي نگهداري شدند -يك گروه در دوره طبيعي نور. گرفتند

  در حيوانات پس از رها شدنحافظه فضايي. )گروه مورد(آزمايشات و نيز در طول اين دوره در تاريكي كامل پرورش يافتند 
 محاسبه گرديد و آنو نيز مسافت پيموده شده طي نجات  ي براي يافتن سكوالزم مدت زمان .بررسي شد ماز آبي موريس
 روز 6شد و مطالعه   جلسه آزمايش انجام مي4در هر روز . هاي صحرايي در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت عملكرد موش

 .  ب براي نشان دادن ميزان پايداري يادگيري انجام شدندسپس آزمايشات پروب و  پس از پرو .ادامه يافت
مورد برتري قابل توجهي نسبت به همتايان خود در گروه شاهد  در زمان رسيدن به سكوي نجات، حيوانات گروه  :نتايج

ي يافتن  تاريكي مسافت كمتري را برا–هاي پرورش يافته در شرايط استاندارد نور  چنين موش هم). >009/0p(نشان دادند
 در نيمه اول آزمايشات مشاهده شد اما اين دو موردنسبت به گروه شاهد عملكرد بهتر گروه ). >034/0p(كنند سكو طي مي

 .دادند گروه بتدريج رفتار مشابهي را در ماز بروز مي
 كه حيوانات توانايي اي تواند جستجوي فضايي در ماز آبي را تحت تاثير قرار دهد بگونه  محروميت از نور مي :نتيجه گيري

  .دهند كمتري در يافتن سكوي نجات ماز براساس عالئم فضايي اطراف نشان مي
      حافظه فضايي، محروميت از نور، ماز آبي، موش صحرايي:واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي حسي به سيستم عصبي در ابتداي  ورودي

هر . كنند زندگي نقش مهمي در تكامل اين سيستم ايفا مي
تواند اثرات عميقي روي  گونه تغيير در ورودي حسي مي

 نقش تجربه .)1-4(عملكرد مدارهاي نوروني داشته باشد
مقدار زيادي در سيستم ه حسي در تشكيل مدارهاي عصبي ب

ثابت شده است كه . )5(پستانداران مطالعه شده استبينايي 
هاي بينايي براي بلوغ ساختماني و عملي  وجود سيگنال

اي  بگونه .)5-8(ارتباطات در سيستم بينايي امري حياتي است
هاي محروم ازفعاليت الكتريكي و يا فاقد انتقال  كه نورون

رات تغيي .)9(رسند سيناپسي ندرتا به  سازمان يابي كاملي مي
وابسته به تجربه اغلب محدود به دوره هاي بحراني مشخصي 
در اوايل زندگي است وضمن اين دوره حساس قشرهاي 

-12(حسي اصلي شكل پذيري سيناپسي خوبي نشان مي دهند
در . )13(يابد هاي محيطي افزايش مي و پاسخ به محرك )10

هاي حسي قشر مغز الگوهاي ارتباط سيناپسي پس از  سيستم
در واقع قبل از ظهور اعمال رفتاري، . شوند  پديدار ميتولد

سازمان يابي ارتباطات سيناپسي تحت تاثير تجربه حسي قرار 
اين تجربه حسي در همان دوره بحراني پس از . گيرند مي

تولد تاثير گذار بوده و حاصل آن تغييرات دائمي در 
هاي  حافظه. )14(مدارهاي نوروني و عملكرد آنهاست

هايي از  هاي كاري و مرجع، جنبه شامل حافظهفضايي، 
هاي انسان  وسيله آنها تواناييه روندهاي شناختي هستند كه ب

حافظه كاري . )15(و حيوان مورد ارزيابي واقع شده است
نوعي از حافظه است كه اطالعات مربوط به آن كه براي 

گيرد در طول زمان تغيير  انجام فعاليتي مورد استفاده قرار مي
كه  درحالي (task-specific information)كند ينم

  اطالعات مربوط به حافظه مرجع بر حسب شرايط
(trial-specific information)7( قابل تغيير است( .

اي است كه در لوب گيجگاهي مياني واقع  هيپوكامپ ناحيه
 در  فضايي حافظه و يادگيري مختلفلاشكا درشده است و 

ين  ااز جمله. )16(ا به عهده داردپستانداران نقشي اساسي ر
بخش براي پردازش اطالعات مربوط به شناخت فضا و نيز 

هاي  اين ناحيه ورودي .)17(حافظه كاري ضروري است
 و غير مستقيم از )18(طور مستقيم از نئوكورتكسه حسي را ب

 70كند كه حدود   دريافت مي)19(طريق كورتكس انتورينال
اين . گردد ينايي تامين ميوسيله سيستم به  آن بدرصد

مكانيسم وابسته به فعاليت به عنوان مدلي براي تكامل عصبي 
كند گرچه تعميم اين موضوع به تكامل  پس از تولد عمل مي

راين مي توان ببنا. شناختي مغز هنوز ناشناخته مانده است
اي از  گفت كه همانند قشرهاي حسي، هيپوكامپ نيز دوره

كند و اعمال رفتاري اين  تحمل ميي پس از تولد را لتكام
به . شود بخش از مغز تا قبل از دوره بحراني آشكار نمي

هاي صحرايي  عنوان مثال نشان داده شده است كه موش
نظر ه  را كه بY-mazeاي در  جوان رفتارهاي كليشه

رسد وابسته به هيپوكامپ باشد مشابه آنچه كه حيوانات  مي
رسد  نظر ميه از اينرو ب. )20(هندد دهند نشان نمي بالغ بروز مي

كه تكامل هيپوكامپ در دوران پس از تولد نيز مشابه 
قشرهاي اصلي حسي باشد به اين معني كه قبل از بروز اعمال 

اي از شكل پذيري سيناپسي نياز دارد كه  رفتاري به دوره
تواند شامل تكامل آناتوميكي و فيزيولوژيكي هيپوكامپ  مي
  .)21(باشد

قايد متضاد نيز وجود دارد از جمله نتايج البته ع
هاي  دارد هيپوكامپ نسبت به سيگنال  كه بيان مييمطالعات

هايي غير از  حساس بوده و ممكن است مكانيسم محيطي غير
شود در تكامل  آنچه كه در قشرهاي حسي اصلي ديده مي
تحقيقات . )22(پس از تولد آن دخالت داشته باشند

ت از بينايي را روي شكل پذيري اي اثر محرومي گسترده
اما . )23، 12(اند سيناپسي در قشربينايي مورد بررسي قرار داده

در ارتباط با اين موضوع كه آيا فقدان ورودي حس بينايي 
ترين ورودي حسي به سيستم عصبي را تشكيل  كه عمده

هاي رفتاري وابسته هيپوكامپ را تحت تاثير  دهد، پديده مي
عات ناچيزي در دست است و مطالعه دهد اطال قرار مي

و با هدف تعيين  پاسخ دادن به اين سوال در راستاي حاضر 
تاثير محروميت از نور بر عملكرد فضايي موش صحرايي در 

 .ماز آبي انجام گرديد
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  روش كار

 موش صحرايي نژاد 18 روي  تجربياين مطالعه
وم  روزه در مركز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه عل75ويستار 

هاي  دو گروه از موش. پزشكي كاشان انجام گرديد
 در موش صحرايي 6: صحرايي تحت آزمايش قرار گرفتند

 ساعت روشنايي و 12پرورش يافته در شرايط   شاهدگروه
هاي  و موش) Light reared, LR( ساعت تاريكي 12

مورد كه از زمان تولد تا هنگام آزمايش در گروه صحرايي 
  ).Dark reared, DR(ورش يافتنددر تاريكي كامل پر

 و 150ماز آبي موريس يك تانك آب با قطر 
 سانتيمتر است كه تقريبا نيمي از آن از آب پر 50عمق 
شود و  ماز به چهار قسمت مساوي فرضي تقسيم مي. شود مي

متر در يكي از چهار   سانتي25يك سكوي نجات با ارتفاع 
متر زير  انتي س1كه حدود  طوريه گيرد ب قسمت قرار مي

حرارت . شود و از بيرون قابل ديدن نيست سطح آب واقع مي
ماز در .  شود گراد تنظيم مي  درجه سانتي20آب در حدود 
گيرد كه در آن عالئم فضايي مختلفي كه در  اتاقي قرار مي

وده و براي حيوان در ماز قابل ديد بطول آزمايشات ثابت 
 يك دوربين ردياب اين مجموعه از طريق. باشد وجود دارد

متري و در باالي مركز ماز آبي قرار   سانتي180كه در ارتفاع 
گرفته است مونيتور شده و از طريق اتصال به كامپيوتر 

  .گردد اطالعات مربوط به آزمايش در حال انجام ذخيره مي
هـاي حاصـل     جهت انجام، ثبت و آناليز بعدي داده      

كـه توانـايي    “ 1 رديـاب ”از آزمايش از نرم افزار اختـصاصي        
پذيرش تنظيمات مختلف بـراي آزمايـشات مختلـف در مـاز            

هـاي سـخت افـزاري و        بخش. آبي را دارد استفاده شده است     
كـار گرفتـه شـده در بـساط تحقيقـاتي مـا ايـن               ه  نرم افزاري ب  

اطالعات مربوط به شروع آزمايش      كند تا  امكان را فراهم مي   
نصب ( اختصاصي   كار افتادن حسگرهاي  ه  و ثبت فيلم آن با ب     

همزمان با رها شدن حيوان در ماز بـه         ) هاي ماز  شده در كناره  
نتايج براي تعيين مدت زمـان حركـت        . كامپيوتر ارسال گردد  

در مرحله  ( مسافت طي شده تا رسيدن به سكو         ،حيوان در ماز  

 مــدت زمــاني كــه حيــوان در هــر يــك از نــواحي  و) پــروب
 .شود چهارگانه ماز گذرانيده است آناليز مي

 حيـوان از    ) Aquisiton( مرحله يادگيري يا آمـوزش     در طي 
ــه  يكــي از ســمت  مــشرق و ، جنــوب،شــمال(هــاي چهارگان

طرف ديواره ماز بـود در  ه كه روي آن ب ماز در حالي  ) مغرب
الزم به ذكر است كه انتخاب ناحيـه شـروع          . (شد آب رها مي  

ري وسيله برنامـه نـرم افـزا      ه  طور تصادفي بوده و ب    ه  آزمايش ب 
زمان با رها شدن حيوان در ماز دكمه         هم.) گرديد پيشنهاد مي 

حسگر برنامه كه در هر چهارسوي ماز نصب شده است فشار           
با توجه  . گرديد شد و مرحله ثبت آزمايش شروع مي       داده مي 

حـداكثر زمـان    ) مـوش صـحرايي   (به اندازه ماز و نوع حيوان       
ز رهـايي در    حيوان پس ا  .  ثانيه در نظر گرفته شد     90آزمايش  

طـور معمـول در جلـسات اوليـه         ه  ب. كند آب شروع به شنا مي    
 حيوان براي فرار از آب در كناره ديواره ماز به شنا            ،آزمايش

تر  هاي مياني  پردازد اما به مرور در جلسات بعدي به بخش         مي
طور اتفاقي سكوي ه هر حال اگر حيوان ب ه  ب. شود نيز وارد مي  

ــ  كــرد روي آن قــرار  دا مــينجــات مخفــي در زيــر آب را پي
شـد تـا بـه       در اين صورت به حيوان اجازه داده مي       . گرفت مي

 ثانيه روي سكو بماند و با جستجوي اطراف و ديدن    15مدت  
. عالئم موجود در آزمايشگاه موقعيت خود را شناسـايي كنـد          

د تـا در جلـسات بعـدي        ركـ  اين موضوع به حيوان كمك مي     
نـايي در اتـاق محـل آزمـايش         آزمايش با استفاد ه از عالئم بي      

الزم بـه ذكـر اسـت كـه هـم عالئـم       . محل سكو را پيدا نمايد    
فضايي موجود در محـل آزمـايش  و هـم موقعيـت سـكو در                

اگـر  . يكي از چهار قسمت ماز در طول آزمايشات ثابت بـود          
توانــست ســكو را پيــدا كنــد   ثانيــه  مــوش نمــي90در مــدت 

ي سـكو هـدايت     سـو ه  آزمايش كننده حيوان را بـه آرامـي بـ         
 ثانيـه روي    15كه موش سكو را يافتـه و بـراي           كرد تا اين   مي

 در اولين جلـسات آزمـايش       اين پديده معموالً  . آن قرار گيرد  
پـس از گذشـت ايـن زمـان حيـوان از سـكو              . داافتـ  اتفاق مـي  

برداشته شده و بعد از خشك شدن با يك حوله به قفس خود        
 تكـرار   ايش مجـدداً   دقيقه آزمـ   10پس از   . شود برگردانده مي 
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گرديد با اين تفاوت كه محل رهايي موش در مـاز نـسبت            مي
 جلسه روزانه بـا فاصـله   4هر موش  . به مرحله قبل متفاوت بود    

در مجمــوع ايــن مرحلــه از . كــرد اي را تجربــه مــي  دقيقــه10
 جلـسه  24 روز طـول كـشيد كـه طـي آن     6مدت  ه  آزمايش ب 

  .يدآزمايش روي حيوانات دو گروه انجام گرد
  مرحله دوم،بالفاصله پس از تكميل مرحله اول

در اين . انجام گرديد)  Probe trial( مرحله پروب يعني
كه حيوان محل سكوي نجات را  مرحله با توجه به اين

در . داند سكو را از ماز برداشته و آزمايش را انجام داديم مي
اين مرحله از آزمايش اين نكته مورد توجه قرار گرفت كه 

) كه قاعدتا قادر به يافتن سكو نيست(ش در حين آزمايش مو
هاي چهارگانه  بيشترين وقت خود را در كداميك از قسمت

ترين زمان مربوط  عنوان مثال اگر بيشه ب. ماز گذرانده است
شد  به قسمتي بود كه قبال سكو در آن بوده است روشن مي

 سكو  فضايي خارج از ماز–كه حيوان بر اساس عالئم بينايي 
دليل ديدن ه طور اتفاقي و يا به كرده است و نه ب را پيدا مي

الزم به ذكر است كه در اين مرحله از . سكو در زير آب
دليل عدم ه  ثانيه طول كشيد و ب90آزمايش هر جلسه الزاما 

. شد وجود سكو پس از پايان مدت موش از ماز برداشته مي
انجام گرديد و اين مرحله از آزمايش براي هر موش يك بار 

كه در مرحله قبل (مدت زمان ماندن در ربع صحيح ماز 
معيار ميزان يادگيري و يادآوري قرار ) واجد سكو بود

   .گرفت
 پس از پروب  مرحلهپس از اتمام مرحله پروب

)Postprobe( يك مرحله مشابه با مرحله يادگيري شامل  كه
 طي  انجام گرديد و مدت زماني كه استچهار تست متوالي

آن حيوان قادر به يافتن سكوي نجات است براي مقايسه دو 
  . گروه مورد ارزيابي قرار گرفت

دست آمده از آزمايشات صورت گرفته روي ه نتايج ب
و با روش  SPSS يق نرم افزارر از طLR وDR هاي  گروه

تر و ه براي نشان دادن ساد. مقايسه گرديدند زوجي tآماري 
 در دو گروه مورد آزمايش، درك بهتر رفتار حيوانات

 جلسه روزانه در شكل ها به 4ميانگين رفتار حيوانات طي 
  .صورت يك نقطه نمايش داده شده است

  نتايج
در مرحله يادگيري يا آموزش  مدت زماني كه 

هاي صحرايي پس از رها شدن در  طول كشيده است تا موش
ر و نيز مسافت طي شده دماز آبي سكوي نجات را پيدا كنند 

  .مد نظر قرار گرفته و محاسبه گرديده استاين مدت 
 جلسه آزمايش روي 24دست آمده از ه نتايج ب

 از نظر زمان گر آنست كه بيان ماهه 5/2هاي صحرايي  موش
قابل  اختالف طي شده در ماز جهت پيدا كردن سكو،

 نسبت به گروه DR عملكرد حيوانات در گروه توجهي بين 
LR009/0 ( وجود داردp<( .1گونه كه در شكل  همان 

 در مدت زمان كمتري قادر LRگروه نشان داده شده است 
 12اين اختالف در .  استآبيبه يافتن سكوي نجات در ماز 

شود و سپس با  جلسه اوليه آموزش حيوانات مشاهده مي
يادگيري هدف مورد نظر تفاوت رفتار در دو گروه از بين 

اي يافتن سكو در روزهاي ميانگين زمان الزم بر. رفته است
، 72/31±92/5ترتيب ه  بLRگروه اول، دوم و سوم براي 

 DR گروه براي  ثانيه و87/17±45/3  و22/5±18/25
  .باشد  ثانيه مي97/33±68/3 و54/6±29/39، 66/4±74/47

 مسافت طي شده در از نظرهاي مطالعه حاضر  يافته
 ماز جهت پيدا كردن سكو مبين آنست كه گرچه سرعت
رسيدن به هدف در روزهاي اول و دوم در هر دو گروه 

 برتري قابل توجهي را نسبت به LRيابد اما گروه  افزايش مي
 اختالف در نهايتاً). >034/0p(دهد  نشان ميDRگروه 

به بعد ) جلسه سيزدهم(عملكرد دو گروه از روز چهارم 
ميانگين مسافت طي شده براي ). 2شكل (كاهش يافته است 

ه  بLRگروه سكو در روزهاي اول، دوم و سوم براي يافتن 
 ±99/64 و 10/682±03/111 ،47/863±00/130 ترتيب

 ،DR 39/115±36/1210 گروه براي متر و  سانتي75/469
  .باشد متر مي  سانتي41/916±51/106 و 13/178±69/1018
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ميانگين مدت زمان سپري شده در ربع صحيح 
ترتيب ه بوب در مرحله پرDR  وLRبراي دو گروه 

حيواناتي كه در  .باشد  ثانيه مي14/15±92/1 و 93/5±16/32
اند در تشخيص فضايي   تاريكي پرورش يافته–شرايط طبيعي نور 

مراتب بهتر از ه اي كه قبال واجد سكوي نجات بوده است ب ناحيه
حيوانات پرورش يافته در تاريكي كامل عمل 

آنست كه گروه گر  اين موضوع بيان .)>014/0p(اند كرده
گيري توانايي  نحو چشمه شاهد در مقايسه با گروه مقابل ب

باالتري در بيادآوري محل صحيح در ماز آبي داشته است 
  ).>014/0p(باشد دار مي  اين اختالف بين دو گروه معنيكه
 جلسه آزمايش مدت زمان 4 طي ، حله پس از پروبر مدر

تر از   طوالني)ثانيهLR)  92/1±14/15يافتن سكو در گروه 
هر چند اختالف بين . بود) ثانيهDR) 92/1±14/15 گروه 

 به) >22/0p(دار نبود  رفتار دو گروه از نظر آماري معني
رحال اين نتيجه بر عكس آن چيزي است كه در مرحله ه

 مشاهده 3كه در شكل  نانچهم. آموزش مشاهده شده بود
ر رفتا LR هاي صحرايي گروه  شود در ابتدا موش مي

ند اما بتدريج و در ادامه ارد تري از خود بروز  ضعيف
  .كند آزمايش عملكرد دو گروه همگرايي حاصل مي

  

  
 موش هاي صحرايي  ميانگين مدت زمان مورد نياز براي .1شكل 

جهت يافتن سكوي نجات در ماز آبي  DR و LRگروه در دو 
 4به هاي مربوط  براي نمايش بهتر عملكرد حيوانات داده. موريس

 همان. صورت يك نقطه نشان داده شده استه جلسه روزانه ب
 LRهاي صحرايي در گروه گونه كه در شكل پيداست موش

توانايي بيشتري را در يادگيري فضايي درون ماز به نمايش 

اي كه طي نيمه اول آزمايشات با اختالف قابل  اند بگونه گذاشته
ده توجهي در مدت زمان كمتري به سكوي نجات رسي

  . )>009/0p(اند
  
  
  
  
  
    
  
  

هاي صحرايي در   ميانگين مسافت طي شده براي موش.2شكل 
 جهت يافتن سكوي نجات در ماز آبي DR و LRهاي   گروه

 4هاي مربوط به  براي نمايش بهتر عملكرد حيوانات داده. موريس
در مقايسه . صورت يك نقطه نشان داده شده استه جلسه روزانه ب

دليل توانايي كمتر در ه  بDRيوانات در گروه، حLRبا گروه
يادگيري فضايي مجبور به پيمودن مسافت بيشتري جهت يافتن 

 روز 3اين تفاوت در عملكرد در . )>034/0p(اند سكو بوده
ابتدايي آزمايشات حفظ شده است و سپس بتدريج  اختالف در 

  . رفتار دو گروه از بين رفته است
  
  
  
  
  
  
  
  

 در موش هاي صحراييمان الزم براي ميانگين ز .3شكل 
حله پس از ر جلسه متوالي در م4طي DR وLRهاي   گروه
 در همان ربعي از ماز در اين مرحله سكوي نجات مجدداً. پروب

دهد كه هر دو  شكل نشان مي. قرار گرفت كه قبال بوده است
 جلسه 4 مشابهي طي هاي صحرايي با روند تقريباً گروه از موش
داري  كه اختالف معني طوريه اند ب را بهبود بخشيدهعملكرد خود 

  .  گردد بين رفتار دو گروه در ماز مشاهده نمي
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  بحث
گر آنست كه گروه  نتايج مطالعه حاضر بيان

 –هاي صحرايي پرورش يافته در دوره روشنايي  موش
تاريكي استاندارد در مقايسه با حيوانات نگهداري شده در 

 توجهي هم در يادگيري و هم در تاريكي كامل، برتري قابل
شواهد . دهند بياد آوردن اطالعات يادگرفته شده نشان مي

متعددي مبني بر اثر محروميت از نور بر دو مكانيسم 
 Long-termنهادي حافظه و يادگيري يعني يشپ

potentiation) LTP (و  Long-term depression 
)LTD( وجود دارد)نداني حال مطالعات چ با اين. )23-27

اثرات محروميت از نور را از نقطه نظر رفتاري مورد بررسي 
اند و در اين زمينه اطالعات كمي در دست  قرار نداده

آيد كه  هاي حاضر چنين بر مي از يافته. )28-30(است
 از توانايي LR نسبت به گروه DRهاي صحرايي گروه  موش
چنين  مه. تري در يادگيري در ماز آبي برخوردار هستند پايين

اي از ماز  خاطر آوري ناحيهه  در بLRبرتري حيوانات گروه 
آبي كه در دوره يادگيري داراي سكو بوده است نيز قابل 

گزارش شده است كه يادگيري در ماز شعاعي . اثبات است
و نيز  )31(وابستگي زيادي به وجود عالئم فضايي در اطراف

توان   ميمجموع در. دارد )32(كارائي تشكيالت هيپوكامپ
تواند  گفت كه محروميت حسي همانند تكامل قشري مي

ها نشان  بررسي. تكامل هيپوكامپ را نيز تحت تاثير قرار دهد
 سه هفته پس دهد كه رفتارهاي وابسته به هيپوكامپ تقريباً مي

از اينرو يكي از داليل . )33 ،20(شوند از تولد پديدار مي
 در ماز آبي  در يادگيريDRتر گروه  توانايي ضعيف

 فضايي ناشي از ضعف تكاملي در –تواند مشكل بينايي  مي
البته برخي مطالعات نيز . سيستم عصبي حيوانات باشد

وابستگي تكاملي هيپوكامپ به پيامهاي حسي محيطي را نفي 
  .)22(كنند مي

اي كه ما روي  الزم به ذكر است كه در مطالعه
ي هشت پر همين دو گروه از موش صحرايي در ماز شعاع

مراتب بيشتري ه  توانايي بDRانجام داديم، حيوانات گروه 
علت اين امر . )34( از خود نشان دادندLRنسبت به گروه 

تواند آن باشد كه يادگيري در ماز شعاعي بر يافتن بازوي  مي
صحيح براساس عالئم فضايي استوار است و ميزان فعاليت 

صحيح منعكس حيوان كه در مدت زمان ورود به بازوهاي 
اين در صورتي است . گيرد گردد در آن مد نظر قرار نمي مي

كه در ماز آبي موريس شاخص مهم در يادگيري سرعت 
 ميزان فعاليت در آن موثر يافتن سكوي نجات است كه طبيعتاً

اين مطلب كه آيا مدت زمان بيشتر مورد نياز براي . است
 –بينايي عالوه بر مشكل DRوسيله گروه ه يافتن سكو ب

فعاليت كمتر در ماز فضايي در يافتن عالئم بينايي مربوط به  
نتايج مشابهي . ت موضوعي است كه بايد روشن شودنيز هس

هاي صحرايي  توسط تيس و همكاران در توانايي موش
 گزارش )28( و ماز آبي )29(هنگام جستجو در ماز شعاعي

يافته اين محققين دريافتند كه حيوانات پرورش  .شده است
در تاريكي نسبت به همتاهاي طبيعي خود خطاهاي بيشتري 

حيوانات پرورش چنين  هم. دهند را در ماز شعاعي نشان مي
 تاريكي استاندارد با سرعت بيشتري –يافته در روشنايي 

  . كنند سكوي نجات در ماز آبي را پيدا مي
از سوي ديگر طي مرحله پس از پروب كه تكرار 

رحله يادگيري است اختالفي بين عملكرد جلساتي مشابه با م
در مرحله يادگيري . ديدو گروه مورد آزمايش مشاهده نگرد

 برتر بودند اما DR در ابتدا نسبت به گروه LRهر چند گروه 
 از نيمه دوم آزمايش به بعد در مدت زمان مورد نياز تقريباً

براي يافتن سكو به هم رسيدند و اين موضوعي است كه در 
بنابراين قابل انتظار است . ديده مي شودهاي رفتاري  پديده

جز در اولين جلسه ه هاي صحرايي در هر دو گروه ب كه موش
مرحله پس از پروب، با رفتار هماهنگي به جستجوي ماز 

  .بپردازند
  

  نتيجه گيري
 محروميت از نور موجب افت يادگيري وابسته به 

اين . گردد  فضايي در ماز آبي موريس مي–عالئم بينايي 
تواند ناشي از مشكالت  ضعف در عملكرد رفتاري مي

تكاملي در نواحي درگير در بروز حافظه فضايي حيوان باشد 
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اما از آنجا كه شاخص زماني معيار يادگيري در ماز آبي 
وابسته به ميزان فعاليت نيز هست، اين موضوع در تفاوت 

  .اشته شودتواند ناديده انگ  نميDR و LRرفتار بين دو گروه 
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Abstract 
 

Background: Sensory signals and intrinsic activity of the neuronal circuits deeply influence 
on developing the sensory systems in early life. Light deprivation of animals is known as an 
established method in assessment of environmental signals in development of the nervous system. 

Methods and Materials: In this experimental study eighteen male rats at 75 days of postnatal 
age were used. The animals were divided in two groups, one reared in a cycle of 12light/12dark (light 
reared-LR) and the other keep in darkness since birth through experiment (Light deprived- LD). The 
animals were trained in a Morris water maze for spatial memory. They must navigate the maze until 
finding a platform hidden 1 cm below of water. Then, the time required and the distance spent to find 
the platform were measured for assessment of the animal behavior. Each animal was given 4 trials/day 
and the experiment lasted for 6 days.  This stage was followed by probe and postprobe tests to evaluate 
how the learning is consolidated.  

Results: The results indicated that, compared to their LD counterparts, the LR group was 
superior in finding the platform where they required a noticeable shorter time to hit the 
platform(p<0.009). Also, animals in the LR group steered a shorter distance to find the target than did 
the LD animals(p<0.034). While the two groups elicited a considerable difference during the first half 
of the experiment both LR and LD rats demonstrated a similar behavior over the second half of the 
study.  

Conclusion: The light deprivation negatively influences the spatial navigation in water maze 
so that the visually deprived rats show less ability in searching the maze based on the spatial cues.  
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