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Abstract 

Background: Stress is a mental or emotional disturbance that occurs in response to external 
stimuli and can also appear during pregnancy. The aim of this study is to investigate the effect of 
maternal stress during pregnancy on the cerebellar structure changes and seizure threshold of their 
offspring. 

Materials and Methods: In this experimental study, 20 pregnant female rats were divided into 
two groups: 1) Non stress group, and 2) Stress group which were under immobilization stress one hour 
for 14 days. The seizure threshold test in offspring was performed by injecting Pantilen tetrazol drug 
(PTZ)(n=8). To investigate the cerebellum development, the offspring were divided into three groups. 
Control group: mothers did not any stress and offspring did not receive PTZ(n=4). Sham group: mothers 
did not stress but the offspring had received PTZ(n=4). Experimental group: mothers did stress and 
offispring did receive PTZ(n=4). After the section of cerebellum, the thickness of cerebellum layers and 
the number of cells in each layer were evaluated.  

Results: The mean of seizure threshold in the offspring whose mothers were under the stress of 
pregnancy significantly increased compared to children whose mothers no received stress (p<0.001). In 
the other side, mean number of purkinje cells in the experimental group significantly decreased compared 
with the other groups (p<0.001). No significant differences were found in the mean of granular and 
molecular layers thickness of cerebellum in the experimental group when compared with the other 
groups(p<0.05). However, mean cellular density in the granular layer of cerebellum in the experimental 
group significantly decreased compared to other groups (p<0.001). 

Conclusion: Stress during pregnancy increased the seizure threshold in offspring and caused 
some developmental and structural disorders in the cerebellar rat offspring. 
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تاثیر استرس وارد شده در دوران بارداري بر آستانه تشنج و تغییرات 
  NMRIهاي نژاد  هیستومورفومتري قشر مخچه فرزندان موش

  
  4، مجتبی کهالی 4 همایون صدرایی، سید*3 ، غالمرضا کاکا 2، هما محسنی کوچصفهانی1سحر پارسایی

  
  کارشناسی ارشد، گروه علوم جانوري، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران-1

    تهران، ایران، دانشیار بیولوژي تکوین جانوري، گروه زیست شناسی، دانشگاه خوارزمی-2
  ، تهران، ایران)عج( دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا ، گروه علوم تشریح،استاد -3
  ن ، تهران، ایرا)عج( دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا ،علوم اعصابتحقیقات  مرکز ،دانشیار -4
  

 16/2/94:  تاریخ پذیرش19/11/93: تاریخ دریافت
 

  چکیده
 و شود ها ایجاد می  آشفتگی روحی یا عاطفی است که در پاسخ به عوامل خارجی و محركیکاسترس،  :زمینه و هدف

 اثر استرس در دوران بارداري بر تغییرات بافتی قشر هدف از  این مطالعه بررسی. داري نیز بروز نمایدتواند در دوره بار می
  .باشد میها   فرزندان آنو آستانه تشنجمخچه 

گروه کنترل که استرس ندیده و . دو گروه تقسیم شدندبه   موش ماده باردار20 ، مطالعه تجربی در این:ها مواد و روش
بررسی آستانه . حرکتی قرار گرفتند  روز، روزانه به مدت یک ساعت تحت استرس بی14که به مدت ه دیدگروه استرس 

 ، مخچهتکوین جهت بررسی .)=8n(انجام شد (PTZ)تشنج در فرزندان با استفاده از تزریق داروي پنتیلن تترازول 
). =4n(دریافت نکردند PTZ فرزندان نیز  وندمادران هیچ استرسی ندید: گروه کنترل. فرزندان به سه گروه تقسیم شدند

مادران استرس : گروه تجربی). =4n( دریافت کردندPTZ ولی فرزندان قرار نگرفتند، استرس  تحتمادران: گروه شم
هاي قشر مخچه و تعداد  ، ضخامت الیهپس از برش مخچه). =4n( دریافت کردندPTZ و فرزندان نیز داروي نددید

  . سی شدها در هر الیه برر سلول
 میانگین آستانه تشنج در فرزندان تحت استرس بارداري در مقایسه با فرزندانی که مادرانشان تحت استرس :ها یافته
نژ در گروه تجربی در یهاي پورک از سوي دیگر میانگین تعداد سلول. )>001/0p(داري را نشان داد  افزایش معنی،نبودند

هاي گرانوالر و مولکوالر  چنین میانگین ضخامت الیه هم. )>001/0p(ي داشتدار هاي دیگر کاهش معنی مقایسه با گروه
 میزان تراکم با این وجود،. )<05/0p(داري نداشت هاي دیگر تفاوت معنی مخچه در گروه تجربی در مقایسه با گروه

  .)>001/0p(داري را  نشان داد هاي دیگر کاهش معنی هاي الیه گرانوالر در گروه تجربی نسبت به گروه سلول
 استرس دوران بارداري سبب افزایش آستانه تشنج فرزندان و نیز موجب تغییراتی در روند تکوین مخچه :گیري نتیجه

  .گردد میها  آن
 مخچه، پنتیلن تترازول، تشنج، استرس:  کلیديواژگان
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  مقدمه
 یا و عاطفی یا روحی آشفتگی عنوان به استرس

 زیان عوامل اثرات به پاسخ در که شود می تعریف دگرگونی
 آن ایجادکننده موقعیت یا محرّك چنین هم و خارجی آور
 و متنوع هاي  شکل به محیطی هاي محرك .)1(دهد می رخ
 ایجاد به منجر توانند می زمان طوالنی مدت در چنین هم

 عوارض و استرس پیرامون مطالعه امروزه .)1(دشون استرس
 هاي استرس زیرا است، کرده پیدا اي ویژه اهمیت آن از ناشی
 بشري جوامع روانی بهداشت مشکالت از یکی مزمن و حاد

 زندگی اجتناب غیرقابل و طبیعی عامل یک استرس .است
 که اند داده شانن تحقیقات .)1(گردد می هیجان باعث و است
 دوران در شده اعمال محیطی -فیزیکی هاي استرس انواع

 تأثیر تحت را زنده موجودات بعدي رفتار هاي پاسخ جنینی
 حیوانات در که زا استرس عوامل برخی .)2(دهند می قرار

 شدید، نور شامل گیرند می قرار استفاده مورد آزمایشگاهی
 آب در شنا صدا، و سر الکتریکی، شوك سوزاننده، گرماي

 موجب استرسورها معموالً .)3(هستند غیره و حرکتی بی سرد،
 سیستم و آدرنال هیپوفیز، هیپوتاالموس، سیستم شدن فعال

 را استرسی محرك مغز که هنگامی .)4(گردند می سمپاتیک
 و کلیوي فوق غدد از آدرنالین فوراً نماید، می دریافت
 از (CRH) کورتیکوتروپین آزادکننده هاي هورمون

 به CRH شوند، می آزاد هیپوتاالموس عصبی هاي سلول
 هورمون شدن آزاد باعث و رفته هیپوفیز غده سمت

 ترشح میزان که شود می (ACTH) آدرنوکورتیکوتروپین
 کورتیزول .کند می تنظیم را کلیوي فوق غدد از کورتیزول

 ترشح کاهش باعث آن بر عالوه اما ،است انرژي حافظ
 مزمن استرس .)5(دگرد می CRH ترشح توقف و آدرنالین

 نورونی ساختارهاي و نوروترانسمیترها تغییر با بارداري دوره
 و ها بیماري آمدن وجود به سبب عصبی، هاي راه در

 بیولوژیکی سیستم. )6(شود  میفرزندان در بسیاري اختالالت
 پستانداران در استرس هاي پاسخ با را ارتباط بیشترین که

 آدرنال-هیپوفیزي-هیپوتاالموسی لیمبیک حورم دارد،
(HPA) مرکزي هاي بخش شامل سیستم این که است 
 ،مکرر استرس ایجاد طرفی از .است اندوکرین و اعصاب

 افزایش را گلوکوکورتیکوئیدها و ACTH و CRH سطوح
 وارد استرس .)4(شود  میفراوانی هاي آسیب باعث و دهد می

 غدد و مغز جنینی هاي بافت درش در تغییر سبب مادر به شده
 که اند داده نشان تحقیقاتچنین   هم،دگرد  میکلیوي فوق

 از جنین مغزي هاي نورون مورفولوژي تواند می مادر استرس
 پاراونتریکوالر هسته در CRH حاوي هاي نورون جمله

   .)7(دهد تغییر را هیپوتاالموس
 هماهنگی در مسئول و حیاتی اندامی مخچه

 ،دارد نقش نیز شناختی عملکردهاي در و بوده حرکات
تواند   میمخچه هاي نورون ساختارهاي در آسیبچنین  هم

 مغز در .)8(گردد فرد در حرکتی اختالالت ایجاد سبب
 رفتن دست از و شدن دژنره سبب استرس نیز بالغین
 هاي نورونچنین   هم.شود  میمخچه در موجود هاي نورون
 تغییرات دچار مادر استرس اثر در هم جنین مغزي

 در نوروپاتولوژیک تغییرات .)10 ،9(شوند می نوروتوکسیک
 عمل از ناشی است ممکن مدت طوالنی استرس اثر

 آدرنال غده از که باشد گلوکوکورتیکوئیدها نوروتوکسیک
 خون گردش داخل به جفت طریق از مادر استرس هنگام در

 که اند داده نشان مطالعات .)12 ،11(شود  میآزاد جنین
 تغییرات باعث حرکتی بی استرس جمله از حاد هاي استرس

 دردي ضد اثرات و اضطراب حرکتی، فعالیت در يدار معنی
 صرع بر استرس اثر مورد در گزارشی در .)13(گردند می

 در شنا استرس نظیر تجربی استرس که است شده داده نشان
 يرو بر که تحقیقاتی .)14(دارد صرعی ضد اثرات حیوانات

  نیزشده انجام سوري و صحرایی هاي موش مغزي هاي برش
 تشنجی هاي فعالیت کاهش باعث استرس که اند داده نشان

 چنین مطالعاتی وجود دارند حاکی از این هم .)15(شود می
 مکانیسم چه گر .)16(شود  میتشنج تشدید باعث استرس که

 آن گویاي حداقل اما ،نیست روشن متضاد اثرات این دقیق
 هاي سندرم دیگر و صرع تواند می هیجانی استرس که ستا

 خودي به بارداري دوران .دهد قرار تاثیر تحت را تشنجی
 حائز که چه آن .شود  میمادر در استرس ایجاد باعث خود

 توجه با .باشد  میدوران این در استرس کنترل است اهمیت
 هایی زیان و دارد بدن حرکتی کنترل در مخچه که نقشی به
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 که شدیم آن برکند   میوارد عصبی سیستم به تشنج هک
 .شود انجام زمینه این در تحقیقی

 هایی موش فرزندان تشنج آستانه ،مطالعه این در
 مادرانشان که فرزندانی  با بودند استرس تحت مادرانشان که

 تترازول پنتیلن داروي از استفاده با اند نبوده استرس تحت
(PTZ) اسید بوتریک آمینو گابا دهگیرن آنتاگونیست که 

(GABA)چنین   هم.گرفت قرار مقایسه مورد ،باشد  می
 کورتکس مختلف يها  الیهروي بر مورفومتري مطالعه
 وها   الیهاین در موجود هاي سلول تعداد نیز و مخچه
   .گردید بررسی پورکینژ يها سلول

 
  ها روش و مواد

 کوچک هاي موش از تجربی مطالعه این در
 تحقیق مراحل تمامی .شد استفاده NMRI نژاد گاهیآزمایش

 حیوانات با کار اخالق کمیته العمل دستور اساس بر
 علوم دانشگاه اعصاب علوم تحقیقات مرکز آزمایشگاهی

 از حیوانات .شد اجرا و طراحی )عج( اهللا بقیه پزشکی
 شرایط در  وشدند تهیه )عج( اهللا بقیه پزشکی علوم دانشگاه

  تحتروشنایی ساعت 12 و تاریکی ساعت 12 استاندارد
 کافی غذاي و آب با گراد سانتی درجه 22±2 دماي

 30تا  25 وزن به ماده موش عدد 20 تعداد .شدند نگهداري
 با 1 به 3 نسبت به وشدند  انتخاب تصادفی صورت به گرم

 انجام گیري جفت تا گرفتند قرار قفس درون نر هاي موش
 اسمیر واژینال بودن مثبت  یاو واژن پالك مشاهده با .شود
 دو به باردار ماده هاي موش .شد تعیین حاملگی صفر روز

 منظور به .شدند تقسیم استرس بدون و دیده استرس گروه
 هاي موش به )حرکتی بی استرس( مزمن استرس کردن وارد

 14 روز تا صفر روز از روز 14 مدت به ها آن باردار،
 قرار پولیکا لوله درون اعتس یک مدت به روزانه بارداري،

 در استرس ها، موش تطابق از جلوگیري براي .گرفتند
 شرایط تحت ها موش فرزندان .شد اعمال مختلفی هاي ساعت
 سه در هفته 8 سن به رسیدن از پس و شدند متولد طبیعی
 هیچ تحت باردار انمادر شاهد، گروه در .گرفتند قرار گروه

 انجام زایمان و ندنگرفت قرار بارداري دوران در استرسی
 استرس انمادر که است گروهی شم گروه ).=4n(دادند

 به تترازول پنتیلن ،تشنج آستانه بررسی به منظور ولی ند،ندید
 انمادر ،تجربی گروهدر  ).=4n(گشت تزریق فرزندانشان

 فرزندانشان به و ندگرفت قرار بارداري دوره استرس تحت
 شروع که زمانی تا شتگ تزریق تترازول پنتیلن داروي

 در ).=4n(شود مشاهده )کلونیک-تونیک( تشنجی حمالت
 درصد5/0 ،تشنج آستانه گیري اندازه جهت ،مطالعه این

PTZ و دیده استرس هاي موش فرزندان دمی ورید به 
 مشاهده هنگام PTZ تزریق ).=8n(شد تزریق ندیده استرس
 میزان .شد متوقف بدن کل به جلویی اندام از تشنج شروع
PTZ تشنجی شدید حمالت که زمانی تا شده تزریق 

 کلروفورم با فرزندان سپس .شد گیري اندازه شود مشاهده
 برداشتن از پس و شدند خارج  با جراحیمغزها و کشته

 .گردیدند تثبیت بوئن محلول در ساعت 48 مدت به مخچه،
 باگیري  قالب و گرفت صورت بافتی پردازش عمل سپس

 از آن پس .شد انجام پارافین در ها چهمخ دادن قرار
 مقاطع صورت بهو  میکرومتر 5 ضخامت به هایی برش

 تهیههاي مخچه به کمک میکروتوم  از بلوك کرونال
 چسبانده الم بر و انتخاب عدد یک برش 25 هر از .گردید

 رنگ (H&E) ائوزین هماتوکسیلین روش به ها الم و شد
از  فرزندان مخچه اطعمق از برداري عکس .گردیدند آمیزي

 سپس .شد انجام دوربین به مجهز میکروسکوپطریق 
 يها  الیهيها  سلولتعداد وها   الیهضخامت نظر از ها عکس

  بررسیبه وسیله نرم افزار موتیک فرزندان مخچه کورتکس
 يها  الیهدر موجود يها  سلولتعداد شمارش .شدند

 از استفاده با مخچه کورتکس گرانوالر و مولکوالر
 به میدانی در برابر 200 نمایی بزرگ با کالیبره پومیکروسک

 انجام مربع میکرومتر 460 با برابر میکرومتر 23× 20 ابعاد
ها   الیهاز تصادفی محل سه در الیه هر يها  سلولتعداد .شد

 مولکوالر و گرانوالر يها  الیهضخامت .گردید شمارش
 تصادفی طور به موتیک افزار نرم توسط نیز مخچه کورتکس

  .شد گیري منطقه اندازه سه در
به کمک نرم  آمده به دست هاي داده پایان در

و  تجزیه  تی و آنوواآزمون از استفاده با و SPSSافزار 
 معیار انحراف±میانگین حسب بر مقادیر تمام .تحلیل شدند
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 >05/0pنتایج برابر با  يدار  معنیسطح .شد بیان استاندارد
  .شد گرفته نظر در
  

 ها یافته
 تشنج آستانه بر بارداري دوران استرس يها یافته

  :فرزندان
 هـا  آن مـادران  کـه  فرزنـدانی  تـشنج  آستانه بررسی

 بـه  نسبت )44/50±25/1(بودند بارداري دوران استرس تحت
 اســترس خــود بـارداري  دوره در هــا آن مـادران  کــه گروهـی 

 ادد نـشان داري را  افـزایش معنـی    )72/41±74/0(ند بود ندیده
)001/0p<( )1نمودار.(  

 يها  سلولتراکم بر بارداري دوران استرس نتایج
  :فرزندان مخچه مولکوالرکورتکس و گرانوالر الیه

 تجربی گروه فرزندان مخچه شناسی بافت نتایج
 کنترل گروه به نسبت )930/14±41/255(
 تعداد میانگین در را يدار  معنیکاهش ،)510/9±71/381(

 که حالی در .)>001/0p(داد نشان گرانوالر الیه در ها سلول
 يدار  معنیتفاوت کنترل گروه با مقایسه در شم گروه در

گیري در تعداد  گونه تغییر چشم چنین هیچ هم .نشد مشاهده
ها مشاهده  هاي مولکوالر هیچ یک از گروه هاي الیه سلول

  ).1شکل و 2نمودار(نشد
  

   
  

 حسب بر PTZ دریافت از پس تشنج آستانه میانگین .1 نمودار
 استرس يها  گروهدر ها موش نوزادان در کیلوگرم بر گرم میلی
  ندیده استرس و دیده

) p>001/0(دار     نشان دهنده وجود اختالف معنی    ***  عالمت  
   انحراف معیار±میانگین) =4n (باشد  بین دو گروه می

  

  
 و مولکـوالر  الیـه  درهـا     سـلول  تعداد بررسی جهت مختلف يها  گروه در مخچه کورتکس مختلف نواحی از میکروسکوپی تصاویر .1شکل

  ،X200نمایی بزرگ ).WM( سفید ماده و )GL( گرانوالر و )ML( مولکوالر الیه .تجربی گروه :ج شم، گروه :ب کنترل، گروه :الف .گرانوالر
H&E  
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 گرانـوالر  و مولکوالر الیه در راها    سلول تعداد میانگین .2نمودار

 مختلـف  يها  گروه در مربع میکرومتر حسب بر مخچه تکسکور
دار  اختالف معنی  وجود دهنده نشان *** عالمت .دهد می نشان

)001/0<p (         باشـد    نسبت به گروه کنتـرل و شـم مـی)4n=.( 
   انحراف معیار ±میانگین

 يها  سلولتعداد بر بارداري دوران استرس نتایج
  :فرزندان مخچه کورتکس پورکینژ

 نوزادان که درگروهی پورکینژ يها ول سلتعداد
 کاهش بودند گرفته قرار بارداري دوران استرس تحت
 تحت که گروهی به نسبت را )50/27±424/1( يدار معنی

 نشان )24/42±021/2(نبودند بارداري دوران استرس
 يها  سلولتعداد  دريدار  معنیتفاوت ).>001/0p(داد

 نشد مشاهده نترلک گروه با مقایسه در شم گروه پورکینژ
  ).2شکل و 3نمودار(

  

  
 گروه :الف .پورکینژ يها  سلولتعداد بررسی جهت مختلف يها  گروهدر مخچه کورتکس مختلف نواحی از پیومیکروسک تصاویر .2 شکل

 .X100،  H&E نمایی بزرگ).GL( گرانوالر و )ML( مولکوالر الیه .تجربی گروه :ج شم، گروه :ب کنترل،
  

 
 حـسب  بـر  را پـورکینژ  يهـا   سـلول  تعـداد  میـانگین  .3 نمودار

 نـشان  مختلـف  يهـا   گـروه  در ها، موش نوزادان در میکرومتر،
دار   معنـی  اخـتالف  وجـود  دهنـده  نـشان  *** عالمـت  .دهد می

)001/0<p( باشـد     مـی  شـم  و کنتـرل  گروه به نسبت)4n=.( 
   انحراف معیار ±میانگین

  
 مخچه کورتکس يها  الیهضخامت میانگین نتایج

  :بارداري دوران استرس اثر در فرزندان
 در يدار  معنی تغییر موجب بارداري دوران استرس

 در مخچه کورتکس مولکوالر و گرانوالر يها  الیه ضخامت
 و 4نمـودار ( اسـت  نشده مطالعه مورد يها  گروه از کدام هیچ

    ).3شکل
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 .گرانوالر و مولکوالر يها  الیهضخامت بررسی جهت مختلف يها  گروه رد مخچه کورتکس مختلف نواحی از پیومیکروسک تصاویر .3 شکل

  X100،   H&E   نمایی بزرگ  ).WM(  سفید  ماده  و  )GL(  گرانوالر  و  )ML(  مولکوالر  الیه  .تجربی  گروه  :ج  شم،  گروه :ب کنترل، گروه :الف

  

 
 مولکـوالر  و گرانـوالر  يهـا   الیـه  ضـخامت  میـانگین  .4 نمودار

 تفـاوت  کـه  تجربی و شم کنترل، گروه سه در مخچه کورتکس
  ±میـانگین  ،)=4n( و )p<05/0( دهد نمی نشان را يدار معنی

  انحراف معیار
  

  بحث
 استرس که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 و فرزندان تشنج آستانه در تغییراتی بروز موجب حرکتی بی
 مخچه ساختار در هیستومورفولوژي تغییراتچنین  هم

 استرس که شد مشاهده تحقیق این در .شود می فرزندان
 فرزندان تشنج آستانهدار   معنیافزایش سبب بارداري دوران

 شاخص عنوان به PTZ داروي از طریق امر این که گردد می
 مطالعاتچنین   هم.تشگ دومشه تشنج آستانه گیري اندازه
 فرزندان مخچه روي بر حاضر تحقیق در گرفته صورت بافتی
 تغییراتی سبب بارداري دوران استرس که داد نشان ها موش

 که اند داده نشان قبلی مطالعات .شود  میمخچه ساختار در
 در تشنجی ضد اثرات نیز شنا استرس نظیر هایی استرس

 حاضر تحقیق از حاصل نتایج با که )17(دارد حیوانات
 که است شده داده نشان پژوهش یک در .دارد مطابقت
 آلوتتراهیدرو سطح اضحو طور به رت در شنا استرس

 افزایش را پالسما (THDOC) کورتیکوسترون دئوکسی
 THDOC .برد می باال را PTZ تشنج آستانه و دهد می

 حیوانات تشنج هاي مدل انواع در تشنجی ضد هاي فعالیت
 کورتیکوسترون دئوکسی از THDOC که جایی آن از .دارد

(DOC) که گرفت نتیجه توان می ،شود  میمشتق DOC 
 شیمیایی سنتز و جداسازي .)14(دارد تشنجی ضد خواص
DOC از حاصل تشنج برابر در حفاظتی اثر PTZ رت در 

 باقی مبهم عمل این مکانیسم حال این با .است داده نشان
 شود، تولید DOC از کوچکی دوز وقتی .)18(است مانده
 با تیمار .رود باال می PTZ تشنج آستانه و THDOC سطح

 تبدیلباشد   میردوکتاز -5α کننده مهار یک که فیناستراید
DOC به DHDOC اثراتشود   میباعث وکند   میمهار را 

 فیناستراید بنابراین .شود معکوس تشنجی ضد و استرسی ضد
  .)14(دارد را DOC تشنجی ضد هاي فعالیت عکس

  گیرندهدهد می نشان که دارد وجود شواهدي
GABAA دئوکسی از آمده به دست نورواستروئید 

 مهمی نقش کهکند   میتنظیم را (DOC) کورتیکوسترون
 .دارد عهده بر تشنج کنترل در استرس به مربوط تغییرات در

DOC طی در آن سنتز کهباشد   میآدرنال استروئید یک 
 به ساز و سوخت پی در پی کاهش.یابد می افزایش استرس

 اکسیدو استروئید هیدروکسی- 3α و ردوکتاز-α5 وسیله
 دئوکسی هیدرو دي–5α سمت به وکتازرد

 کهباشد  می (THDOC) و (DHDOC)کورتیکوسترون
 با همراه نورواستروئید کننده تنظیم GABAA گیرنده
  .)14(است تشنجی ضد خواص
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 در حاضر تحقیق نتایج با مغایر نیز گزارشاتی
 بارداري استرس اثر در فرزندان تشنج آستانه کاهش جهت

 هاي موش گرفتن قرار که صورت این به ،اند شده ارائه مادر
 مثل حاد استرسورهاي مختلف انواع معرض در صحرایی
 هاي تشنج ایجادموجب کاهش  آستانه دردناك هاي محرك

 نشان تحقیقات .)19(است دهش پیلوکارپین -لیتیوم با القایی
 تواند می باردار صحرایی هاي موش در استرس که دنده می

 نه استرس .)20(دهد قرار تاثیر تحت را HPA محور فعالیت
 ،شود  میمادر در HPA محور شدید فعالیت به منجر تنها

 کهد گرد  میموجب نوزادان در محور این فعالیت بلکه
 .)21(باشند مستعد صرع به نسبت

 مادر که حیواناتی در گرانوالر يها  سلولتراکم
 کاهش ،است گرفته قرار بارداري دوران استرس تحت
 .است داشته کنترل گروه حیوانات به نسبت يدار معنی

 يها  سلولنسبت در کاهش درصد 27 گر بیان قبلی مطالعات
 استرس تحت تجربی گروه حیوانات در پورکینژ به گرانوالر

 شده داده نشان اي مطالعه در .)22(است کنترل گروه به نسبت
 کرمینه کورتکس روي بر حاد حرکتی بی استرس که است

 کاهش موجب و است گذاشته تخریبی تغییرات مخچه
 تواند می استرس .)23(است شده کرمینه درها   سلولاندازه
 (CAD-28K) بیان کاهش و سلول به آسیب سبب

calbindinD-28k موش مخچه پورکینژ يها  سلولدر 
 تنظیم در محوري نقش CAD-28K که جایی آن از .شود

Ca2+ بیان دارد،کاهش سلولی داخل CAD-28K نشانه 
 در که )24(باشد  میپورکینژ يها  سلولفیزیولوژیکی آسیب

 وضوح به پورکینژ يها  سلولتعداد کاهش نیز ما مشاهدات
 هماهنگی و رفتن راه در مخچه که جایی آن از .شد مشاهده

 تغییراتی چنین ،کند  میایفا را مهمی نقش بدن حرکات
 اختالالت نظیر رفتاري اختالالت ایجاد سبب تواند می
 که است شده داده نشان اي مطالعه در .)25(شود کتیحر

 .)22(دهد می تغییر را مخچه هاي نورون مورفولوژي استرس،
 ناشی اکسیداتیو استرس کهتحقیقی دیگر حاکی از این است 

 سانتریفیوژ از استفاده با )ثقل نیروي افزایش(هیپرگراویتی از
 و داشته تاثیر مخچه ساختار روي بر تولد، از قبل زمان در

 موش نوزادان در پورکینژ يها  سلولتعداد کاهش سبب
 کاهش با رابطه در حاضر تحقیق نتایج با که )26(شود می

-+K فعالیت .دارد مطابقت پورکینژ يها  سلولتعداد

ATPase، Mg++-Na+ ATPase در استراز کولین استیل و 
 ره یابد، می افزایش سرما استرس و حرکتی بی استرس جریان

 خیلیکه  استرس جریان در استراز کولین استیل فعالیت ندچ
 سطح درگیرد  صورت می یونی پمپ دو از تر سریع
 ) درصد100( مغز به نسبت ) درصد40( مخچه در تري پایین

علت این امر احتماالًً  که شود می فعال استرس وسیله به
  .)27(باشد می مخچه کمتر کولینرژیک گیري عصب

  
  گیري نتیجه

 افزایش باعث بارداري دوران در مزمن استرس
 و پورکینژ هاي سلول تعداد کاهش فرزندان، تشنج آستانه

 به ،شود  میمخچه گرانوالر الیه درها   سلولتعداد کاهش
د نتوان  میمخچه قشر رشد روي بر منفی اثرات این که يطور

 فرزندان در نورولوژیک اختالالت بروز موجب آینده در
  .کردند دیده استرس

  
 دانی قدر و تشکر

 علوم مرکز از مقاله این نویسندگانبدین وسیله 
 اهللا بقیه پزشکی علوم دانشگاه تشریح علوم مرکز و اعصاب

  .گزاري را دارند کمال تشکر و سپاس) عج(
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