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Abstract 

Background: Anxiety and depression are psychological and physiological states that are 
identified by physical, emotional and behavioral changes. According to studies conducted, there is 
evidence concerning the effect of docosahexaenoic acid (DHA) on the emotional, motor, and cognitive 
functions of humans and animals. In this study, the effect of DHA (2.5 mg/kg) on anxiety and 
depression behaviors in adult male mice was examined.  

Materials and Methods: In this experimental study, 42 adult male mice were randomly 
divided into 6 groups of 7 mice. The studied animals were divided into control, vehicle (intraperitoneal 
injection of sesame oil for 14 days) and treated groups (intraperitoneal injection of DHA with 2.5 
mg/kg for 1, 3, 5, and 14 days) and then were studied for anxiety and depression behaviors with 
elevated plus maze and forced swimming tests. 

Results: The results of this study showed that treatment of docosahexaenoic acid did not have 
a significant effect on anxiety behaviors on days 1, 3, 5 (p >0.05), but 14-days treatment significantly 
reduced the duration of immobility time in the forced swimming test (p˂ 0.05).  

Conclusion: According to the results, it can be said that docosahexaenoic acid in the dose of 
2.5 mg/kg does not affect the anxiety behaviors of rodents but it leads to a decrease in depression 
behaviors.  
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  ثیر دوکوزاهگزانوئیک اسید بر رفتارهاي اضطرابی و افسردگی در بررسی تأ
  هاي سوري نر بالغموش
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  چکیده 
تغییرات بدنی، هیجانی و شناختی و فیزیولوژیکی هستند که با هاي رواناضطراب و افسردگی از حالت زمینه و هدف:

در  )DHA( اسید ثیر دوکوزاهگزانوئیکأشواهدي مبنی بر ت ،رفتاري شناسایی می شوند. با توجه به مطالعات انجام شده
با مقدار  DHAاثر  ،تنظیم شرایط احساسی، حرکتی و عملکردهاي شناختی در انسان و حیوانات وجود دارد. در این مطالعه

 رم بر رفتارهاي اضطرابی و افسردگی در موش سوري نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.کیلوگ بر گرممیلی 5/2
تایی تقسیم شدند.  7گروه  6سر موش سوري نر بالغ به طور تصادفی به  42در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش

روز) و تحت درمان با  14 حیوانات مورد مطالعه به گروه هاي کنترل، حالل، (تزریق داخل صفاقی روغن کنجد به مدت
DHA تزریق داخل صفاقی) ،DHA روز) تقسیم شدند و  14و  5، 3، 1به مدت گرم بر کیلوگرم میلی 5/2 با مقدار

اي شکل مرتفع و آزمون شناي اجباري از نظر رفتارهاي اضطرابی و افسردگی مورد سپس با استفاده از دستگاه ماز بعالوه
 بررسی قرار گرفتند. 

داري بر رفتار اثر معنی 5و  3، 1دوکوزاهگزانوئیک اسید در روزهاي  که دادنتایج حاصل از این مطالعه نشان  ها:یافته
حرکتی در آزمون شناي روز دوکوزاهگزانوئیک اسید منجر به کاهش زمان بی 14اما تیمار  ،)p ˃05/0اضطرابی نداشت (

 . )p ˂05/0( اجباري گردید
گرم بر کیلوگرم میلی 5/2توان گفت دوکوزاهگزانوئیک اسید در دوز نتایج به دست آمده می: با توجه به گیرينتیجه

  ولی منجر به کاهش رفتارهاي افسردگی می گردد.  ،ثیري بر رفتارهاي اضطرابی جوندگان نداردأت
  اجباري دوکوزاهگزانوئیک اسید، اضطراب، افسردگی، ماز بعالوه اي شکل مرتفع، آزمون شناي واژگان کلیدي:
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  مقدمه 
 و شناختیروان هايحالت از افسردگی و اضطراب

 رفتاري و هیجانی بدنی، تغییرات با هک هستند فیزیولوژیکی
استرس یک عامل حیاتی است که منجر . شوندمی شناسایی

به بسیاري از بیماري ها شامل اختالالت متابولیکی، قلبی 
گردد. قرارگرفتن در شرایط استرس عروقی و مغزي می

مزمن منجر به اختالالت روانشناختی مثل اضطراب و 
-سخ در محور هیپوتاالموسافسردگی همراه با افزایش پا

آدرنال، التهاب سیستمیک، آسیب سلولی و تسریع -هیپوفیز
). شواهد اخیر نشان 1گردد (فرآیند پیري در سلول می

هاي گذشته ي این است که شیوع افسردگی در دههدهنده
به میزان اپیدمی رسیده است. این افزایش مرتبط با 

امروزه به عوامل فاکتورهاي محیطی است که در میان آن ها 
برخی  ،اي بیشترین توجه شده است. در این خصوصتغذیه

گزارشات ارتباطی را بین جذب رژیمی پایین اسیدهاي 
و بروز نشانه هاي شبه اضطراب و افسردگی  3-چرب امگا

). افسردگی همراه با کاهش انعطاف 2نشان می دهند (
شد. پذیري نورون، آتروفی نورونی و نوروژنز نابجا می با

 ضمن که درمانی هايروش از استفاده جدید، مطالعات
جهت  را باشند کمتري جانبی عوارض داراي مثبت، تأثیرات

 ها روش این از یکی که کنندمی توصیه درمان افسردگی
 باشدمی 3-امگا اشباع غیر چرب اسیدهاي مکمل از استفاده

 چرب اسید دو از 3-هاي چرب غیر اشباع امگااسید). 1(
 و EPA یا اسید ایکوزاپنتانوئیک( بدن ريضرو

اند.  شده تشکیل) DHA یا اسید دوکوزاهگزانوئیک
 داراي 3-امگا چرب اسیدهاي که اند داده نشان مطالعات

 مغز طبیعی بلوغ و عملکرد براي حیاتی فیزیولوژیک اعمال
 التهابی پیش هاي متابولیت تولید هاآن جمله از که باشند می

 هايویژگی بر تاثیر نتیجه در و فسفولیپیدي غشاء به اتصال و
 مثل غشاء اتصالی هاي- پروتئین اعمال و فیزیکوشیمیایی

 اشباع غیر چرب اسیدهاي. است رسپتورها و یونی هايکانال
 اکسیداتیو، ضد هايویژگی ي واسطهه ب چنینهم 3-امگا
 عصبی محافظت موجب خود آپوپتوتیک ضد و التهابی ضد
 فسفولیپیدهاي از درصد 40تا  30 در DHA ).3( گردندمی

 در نور ي گیرنده هايسلول و مغز کورتکس خاکستري ماده
-ویژگی تنظیم طریق از تنها نه DHA. دارد وجود شبکیه

 بلکه پذیري نفوذ و غشا سیالیت مثل فیزیکوشیمیایی هاي
 و ها ژن بیان عصبی، انتقاالت تعدیل طریق از چنینهم

 ي واسطه یونی هاي کانال و سپتورهار ها، آنزیم فعالیت
 مبنی شواهدي ،چنینهم). 4( است مولکولی و سلولی اثرات

 و حرکتی احساسی، شرایط تنظیم در DHA ثیرتأ بر
). 5( دارد وجود حیوانات و انسان در شناختی عملکردهاي

در مطالعات برمن و همکاران نشان داده شد که پیش درمان 
 گرم بر کیلوگرممیلی 5و  5/2، 1 در مقادیر DHAحاد با 

موجب کاهش حجم آسیب ناشی از هیپوکسی در مدل 
) 6ایسکمی مغزي و بهبود عملکرد رفتاري می گردد (

شامل  DHAبسیاري از واسطه هاي تشکیل شده از 
خواص ضد  D1 (NPD1)و نروپروتکتین  رزولوین ها
ود در بنابراین می توانند با اثرات ضد التهابی خ ،التهابی دارند

 ). در7کاهش آسیب سلول هاي مغزي نقش داشته باشند (
 اشباع غیر چرب هاي اسید که شد داده نشان اي مطالعه

 و سروتونین دوپامین، نوروترانسمیترهاي تنظیم با 3 -امگا
BDNF )هیپوکامپ، در) مغز از مشتق نروتروفیک فاکتور 

 الموسهیپوتا مسیر بر تأثیر و ها نورون التهاب از گیريپیش
، 8( کنند می ممانعت افسردگی بروز از آدرنال، - هیپوفیز –
 بین را معکوسی ارتباط مطالعات برخی ،عالوه بر این). 9

 اختالالت و پالسما در 3-امگا چرب اسیدهاي غلظت
. از طرف )10( اندداده نشان افسردگی شامل روانشناختی

ا نقص در مطالعه اي نشان داده شد که در موش هاي ب ،دیگر
تغییري در رفتار اضطرابی  3-تغذیه اي در اسید چرب امگا

چنین در مطالعه ي دیگري نشان ) هم11مشاهده نمی گردد (
تغییر  DHAداده شد که در موش هاي تحت رژیم غنی از

). با 12گردد (معنی داري در رفتار اضطرابی مشاهده نمی
بر  DHAتوجه به نتایج ضد و نقیض در مورد اثرات 

گرفتن نتایج مثبت تزریق حاد اضطرابی و با در نظر تارهايرف
در گرم بر کیلوگرم میلی 5/2 با مقدار DHAداخل صفاقی 

کاهش حجم آسیب ناشی از هیپوکسی و بهبود عملکرد 
مغزي، مطالعه ي حاضر به بررسی  رفتاري در مدل ایسکمی
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گرم بر میلی 5/2با مقدار  DHAثیر تزریق داخل صفاقی تأ
بر رفتارهاي اضطرابی و افسردگی در آزمون ماز رم کیلوگ

 بعالوه اي شکل مرتفع و آزمون شناي اجباري می پردازد. 
 

  هامواد و روش
 42 از ،تجربی مطالعه این در :حیوانات نگهداري

 و خریداري گرم 30تا  25 تقریبی وزن با سوري موش سر
 استفاده اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه از شده
 و) 24±2( ثابت حرارت درجه با اتاق یک در حیوانات. شد

 12 و روشنایی ساعت 12(نور  نظر از مناسب شرایط با
 در کافی غذاي و آب و شدند نگهداري) یکی تار ساعت
یشات، منشور و در انجام این آزما. گرفت قرار هاآن اختیار

وهش (کمیته اخالق پژوهش وزارت موازین اخالق در پژ
 3/12/90مورخ  250/3 9 13حقیقات و فناوري علوم، ت

) مبناي کار قرار گرفت. )55/180Qج/9الف 9 1390(ش
-DHA )CAS Number 6217-54 مورد استفاده ماده

 طور حیوانات به .گردید تهیه سیگما شرکت از که بود )5
 تایی به شرح ذیل تقسیم شدند. 7 گروه 6 به تصادفی

 دارداستان شرایط در گروهی که کنترل:
 . گرفت قرار آزمون مورد بعد و نگهداري آزمایشگاهی

: این گروه ها DHAهاي تحت تیمار با گروه
DHA  1 مدت ) به6(گرم بر کیلوگرممیلی 5/2را با مقدار ،

 از قبل دقیقه 30 روز آخرین ) و در13( روز 14و  5، 3
 .نمودند دریافت صفاقی تزریق داخل صورت ) به14( آزمون

حالل سی سی  1/0 گروهی که گروه حالل:
) و در آخرین روز 14روز ( 14(روغن کنجد) را به مدت 

دقیقه قبل از آزمون به صورت تزریق داخل صفاقی  30
  دریافت کردند. 

  ماز بعالوه مرتفع در اضطراب آزمون
 ارزیابی براي مرتفع: شکل اي بعالوه ماز

 Elevated)اضطراب از دستگاه ماز بعالوه اي شکل مرتفع 

plus maze) سطح ارزیابی جهت استاندارد مدلی که 

 شامل دستگاه شد. این است استفاده جوندگان در اضطراب

بسته  بازوي دو سانتی متر) و 50×10باز(هر یک  دوبازوي
مرکزي  کفه یک سانتی متر) و 50×10×40(هر یک 

 و هم روبروي باز بازوهاي که سانتی متر) است 10×10(
این دستگاه  دارند قرار یکدیگر وبروير بسته هم بازوهاي

). 15گیرد (می قرار باالتر کف اطاق از سانتیمتر 50 حدود
 طور به منتقل و کار اطاق آزمون به از قبل موش هر

 متر سانتی 30×40×10ابعاد  به اي جعبه در دقیقه 5 جداگانه

یابد.  افزایش حیوان جستجوگرانه فعالیت تا گرفتمی قرار
 بازوي به رو و کفه ماز (قسمت در دقیقه 5ت مد به گاهآن

 ارزیابی استاندارد هايو شاخص می شد  داده قرار باز)

 هاي فعالیت و ها بررسی آن مشاهده ازطریق اضطراب

 حیوان هر که زمانی -1شد که شامل: می ثبت گرانهجستجو

 درصد به که تبدیل کرده باز سپري یا و بسته بازوهاي در

بازوهاي باز  به ورود تعداد -2ی گردید. م شده سپري زمان
 سپري مدت افزایش و باز بازوهاي به و بسته. افزایش ورود

 تلقی موش در اضطراب کاهش باز شاخص بازوي در شده

 سطح دارمعنی اختالف مورد در چنین قضاوتشد. هم می

 دو هر زمان هم اگر که است بدین صورت اضطراب

 ها)آن در شده سپري تمد و بازوي باز به (ورود شاخص

 از یکی حداقل و یابد یا افزایش و کاهش راستا یک در

 باشد به داشته گروه کنترل با داري معنی تفاوت هاآن

-در نظر گرفته می اضطراب دار در سطحتغییر معنی عنوان

   ).16شود (
  اجباري شناي آزمون

رفتارهاي شبه افسردگی مبتنی بر ناامیدي در 
 بر ).17شناي اجباري ارزیابی می شود ( ها در آزمونموش
که  صورتی در سلیگمن، مارتین درماندگی نظریه اساس
 از گریزي راه و گیرد قرار مداوم استرس معرض در حیوان

 از را شرایط این از گریز به امید رفته رفته باشد، آن نداشته
و  نماید می متوقف را خود فعالیت و تحرك و دست داده

 ).19، 18( شود می حرکت بی

-زمانمجموعه  حرکتی بی زمان گیرياندازه براي

 محدوده یک طی را ماند می حرکت بی جانور که هایی
 را حرکتی بی زمان افزایش. نمایند می ثبت مشخص زمانی

 درمان اثربخشی مثابه به را آن کاهش و معادل افسردگی
 این به آزمایش گیرند. روش می نظر ضدافسردگی در
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 و مترسانتی 25 طول به اي ظرف شیشه که است صورت
 درجه 25 آب از مترسانتی 15ارتفاع  با مترسانتی 12 عرض

 درون مالیمت به و متريسانتی 20 ارتفاع از حیوان و شده پر
 حرکات قطع طور قراردادي، به و می شد داده قرار آب

در نظر گرفته  حرکت شدن بی عنوان به موش پاي و دست
 . می شد

 .شدگیري  زمان فرد یک وسیلهه ب ها نهنمو تمام

ي دقیقه 2 و است دقیقه 7 اجباري شناي آزمایش کل
گرفته  نظر در موجود شرایط با حیوان تطابق براي نخست آن

 ثبت دقیقه ي نخست 2حرکتی در بی زمان و می شد
  ). 20( شددقیقه ي بعدي ثبت  5براي  این زمان بلکه ،نگردید

 
  آماري تحلیل

 SPSSافزار  نرم از استفاده با آماري آزمون هاي
  p˂ 05/0محاسبه و  طرفه یک واریانس تحلیل و 16نسخه 

به  ها شد. داده گرفته نظر در بودن دارمعنی مالك به عنوان
 ارائه شدند.  معیار انحراف و میانگین صورت

 
  ها یافته

د که حاضر نشان می دهنتایج حاصل از پژوهش 
و به گرم بر کیلوگرم میلی 5/2 به مقدار DHAتیمار با 

داري در مدت زمان روز تغییر معنی 14و  5، 3، 1 مدت
) و تعداد دفعات p ˃ 05/0سپري شده در بازوهاي باز (

) نسبت به گروه کنترل p ˃ 05/0ورود به بازوهاي باز (
ها آماري یافته تحلیل چنین). هم2و  1ایجاد نکرد (نمودار 

گرم بر میلی 5/2 به مقدار DHAنشان داد که تیمار با 
روز منجر به کاهش مدت زمان  14به مدت زمان کیلوگرم 

بی حرکتی در آزمون شناي اجباري نسبت به گروه کنترل 
روز  5و  3، 1که تیمارهاي ) در صورتیp ˂ 05/0گردد (می

) p ˃ 05/0داري بر این پارامتر نداشتند (تاثیر معنی
  ). 3(نمودار

 

  
 انحراف معیار±میانگین دهنده نشان ستون هر. مرتفع بعالوه ماز آزمون در باز بازوي در شده سپري زمان درصد بر DHA اثر .1 نمودار

  باشد. می
 

  
  .می باشد انحراف معیار±میانگینبر تعداد دفعات ورود به بازوي باز در ماز بعالوه مرتفع. هر ستون نشان دهنده  DHAاثر  .2نمودار 
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  .می باشدانحراف معیار ±میانگینبر مدت زمان بی حرکتی در آزمون شناي اجباري. هر ستون نشان دهنده  DHAر اث. 3نمودار 

05/0 < pدر مقایسه با گروه کنترل *  
  

 بحث
د که مطالعه ي حاضر نشان می ده نتایج حاصل از

به مدت گرم برکیلوگرم میلی 5/2 به مقدار DHAتیمار با 
اي شکل مرتفع تاثیر ن ماز بعالوهروز در آزمو 14و  5، 3، 1

داري بر رفتارهاي اضطرابی در موش هاي سوري معنی
 روز 14 مدت به اجباري تیمار شناي آزمون اما در ،نداشت

 توجیهگردید. در  حرکتیبی زمان مدت کاهش به منجر

 گفت توان می مرتفع ايبعالوه ماز آزمون در حیوان رفتار

 تمایل و داشته انهجستجوگر غریزي حس یک موش که

-محیط از طرفی از و دارد را دستگاه بازوهاي همه به ورود

 را بیشتري وقت و دارد اضطراب و ترس روشن و باز هاي

 کمتر ورود تعداد بنابراین. کندمی سپري بسته بازوهاي در

 نشانه دستگاه باز بازوهاي در کمتر زمان گذراندن و

 بر مبنی واهدي). ش21( است حیوان در اضطراب افزایش
 وجود اضطراب کاهش در 3-امگا چرب اسیدهاي نقش
 رژیم که شد داده نشان همکاران و سانگ مطالعات در. دارد

 اضطرابی شبه رفتارهاي کاهش موجب EPA از غنی غذایی
 از حاصل نتایج). 22( گرددمی صحرایی هايموش در

 که دهندمی نشان نیز همکاران و جاساریویچ هايبررسی
 در DHA حاوي رژیمی مکمل از مدت طوالنی يتفادهاس

 کاهش و فضایی یادگیري بهبود موجب هاموش از نسل چند
 نشان بررسی این در چنینهم. گرددمی اضطرابی شبه رفتار
 محتواي هیپوکامپ پشتی و شکمی نواحی در که شد داده

DHA ي مطالعه در ما هاي اما یافته )23( یابد می افزایش 

 3-امگا چرب اسیدهاي کهمبنی بر این فرضیه ینا ،حاضر
در تایید  .نکرد تایید را گردند می اضطراب کاهش موجب
-موش در که کردند نیز گزارش همکاران و بلزون ،نتایج ما

 تغییر 3-امگا چرب اي اسیدنقص تغذیه با صحرایی هاي
 بازوهاي به ورود درصد و اضطرابی رفتارهاي در داريمعنی

). 11گردد ( نمی مشاهده مرتفع اي بعالوه ماز مونآز در باز
موش هاي  روي چنین در مطالعات راس و همکاران برهم

اگرچه  ،هفته 8به مدت  DHAصحرایی تحت رژیم غنی از 
وسیله ه در مغز ب 3-غلظت اسیدهاي چرب غیر اشباع امگا

داري در اما تغییر معنی ،تغییر کرد DHAمکمل رژیمی 
ر آزمون ماز بعالوه اي شکل مرتفع مشاهده رفتار اضطرابی د

   ).12نگردید (
ي این پژوهش از آزمون شناي اجباري در ادامه

به عنوان یک مدل قابل قبول در جوندگان براي بررسی 
حاصل استفاده شد. نتایج  DHAاثرات ضد افسردگی 

 به مقدار DHAد که تیمار با ازمطالعه ي حاضر نشان می ده

روز در آزمون  5و  3، 1به مدت کیلوگرم گرم بر میلی 5/2
داري بر رفتار شبه افسردگی در شناي اجباري تاثیر معنی
روز منجر به  14اما تیمار به مدت  ،موش هاي سوري نداشت
حرکتی در آزمون شناي اجباري کاهش مدت زمان بی

نشان داده شد  گردید. در بررسی هاي هونگ و همکاران نیز
هفته در موش  6براي مدت  3-امگاکه رژیم غذایی حاوي 

حرکتی و افزایش هاي صحرایی منجر به کاهش زمان بی
). 24( گرددرفتار شنا کردن در آزمون شناي اجباري می
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کارلزون و همکاران گزارش کردند که رژیم  ،چنینهم
حرکتی هفته، مدت زمان بی 4به مدت  3-غذایی حاوي امگا

در این بررسی  ؛دهد را در آزمون شناي اجباري کاهش می
روز تاثیر معنی داري بر مدت زمان بی  10و  3تیمارهاي 

را  DHA). یکی از دالیلی که نقش 25( حرکتی نداشتند
بخشی از  DHAدر افسردگی توضیح می دهد این است که 

غشاء سلول هاي عصبی است و سیالیت و انعطاف پذیري 
همکاران  ) در مطالعات پاتریک و2غشاء را کنترل می کند (

وسیله ي افزایش سیالیت غشاء ه ب DHAنشان داده شد که 
سلول موجب تسهیل ارتباط سروتونین با گیرنده ي آن در 

). مکانیسم 26گردد (سیناپسی میغشاء نورون پس
بیولوژیک دیگر براي توضیح این نتایج، تنظیم 
نوروترنسمیترها و مسیرهاي سیگنالی به وسیله ي اسیدهاي 

شباع می باشد. تغییر در غلظت اسیدهاي چرب چرب غیر ا
اي اسیدهاي چرب دلیل نقص مزمن تغذیهه در مغز ب 3-امگا
) و HT2-5منجر به افزایش گیرنده هاي سروتونین ( 3-امگا

) در قشر پیشانی گردید. D2کاهش گیرنده هاي دوپامین (
و  HT2-5هاي رسد که تنظیم افزایشی گیرندهبه نظر می

در پاتوفیزیولوژي افسردگی  D2هاي گیرندهتنظیم کاهشی 
). در یک بررسی نشان داده شد که در 27نقش داشته باشند (

هیدروکسی ایندول  5غلظت  ،نخاعی افراد سالم مغزي مایع
)، یک متابولیت از سروتونین و HIAA-5استیک اسید (

یک شاخص از افزایش آزاد سازي سروتونین در مغز، 
در پالسما  3- ت اسیدهاي چرب امگاارتباط مستقیمی با غلظ

دارد و کاهش فعالیت سروتونرژیکی به خوبی در 
-). هم28( پاتوفیزیولوژي افسردگی نشان داده شده است

 نروتروفین فاکتور روي بر بسیاري مطالعات امروزه ،چنین
 بسیاري شواهد. است شده انجام) BDNF( مغز از مشتق
 پاتوفیزیولوژي در BDNFکاهشی  تنظیم که دهند می نشان

 شد داده نشان بررسی یک در ).29( دارد نقش افسردگی
 در BDNF سطوح افزایش موجب DHA غذایی مکمل

برخی شواهد  ،از طرف دیگر ).30(گردد می هیپوکامپ
نشان دهنده ي نقش التهاب و استرس اکسیداتیو در پاتوژنز 

 3-جا که اسیدهاي چرب امگاافسردگی هستند و از آن

باشند هاي ضد التهابی و ضد اکسیداتیو میویژگیداراي 
 فوق نتایج ) که27توانند در درمان افسردگی مفید باشند (می

 در بنابراین. باشندمی حاضر ي مطالعه در ما نتایج با همسو
از طریق  DHAکه  رسد می نظر به نیز پژوهشی کار این

 ي هگیرند با سروتونین ارتباط افزایش سیالیت غشاء و تسهیل
آن، افزایش آزاد سازي سروتونین در مغز، افزایش سطوح 

BDNF هاي ضد التهابی و ضد اکسیداتیو خود و ویژگی
 شناي آزمون در حرکتیبی زمان مدت موجب کاهش

  گردد.می اجباري
  

  نتیجه گیري
هاي ما نشان می دهند که نتایج حاصل از بررسی

بر  گرممیلی 5/2 به مقدار DHAتزریق داخل صفاقی 
روز در موش سوري نر بالغ موجب  14به مدت کیلوگرم 

کاهش رفتار شبه افسردگی در آزمون شناي اجباري می 
اي شکل اما بر رفتار شبه اضطرابی در ماز بعالوه ،گردد

تنها از یک مقدار  ،مرتفع تاثیري ندارد. در این پژوهش
DHA استفاده شده است که پیشنهاد می شود مطالعات 

بر مدل هاي   DHAاستفاده از مقادیر باالتر بیشتري با
 ،مطالعه این چنین دراضطراب و افسردگی انجام شود. هم

 و هیپوکامپ در BDNF سطوح مغز و در سرتونین غلظت
 زمینه این در بیشتري مطالعات که است نشده بررسی مغز قشر

  .مورد نیاز می باشد
  

  تشکر و قدردانی
 قدردانی و کرتش مراتب نویسندگان وسیلهبدین

 به اهواز چمران شهید دانشگاه پژوهشی معاونت از را خود
 -علمی پروژه این انجام در مساعدت و همکاري جهت

  .دارندمی اعالم پژوهشی
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