
 1931  مستانز ،(58)پياپی  2 ، شماره17جلد  -كومش

 

 

 

 

 

(Ph.D)كتانه ابراري ،(M.Sc) يه سرگلزهيآس
 (Ph.D)  ايران گودرزي ،(Ph.D) يسلمان يداد اله  محمود ،*

 رانيا  دامغان،، دانشگاه دامغان، شناسي دانشکده زيست
 

 ده يچك

Post-traumatic stress disorder, PTSD

PTSDSingle 

prolong stress, SPS

SPS

Open field

mg/kg 



mg/kg

CrossingOpen field

mg/kg

PTSD



 

 مقدمه
 ندياحساس منتشر، ناخوشاا  کياضطراب عبارت است از 

دهد و شاام    يبا منشا ناشناخته که به فرد دست م ،يو دلواپس

است. وقوع  يولوژيزيف يختگيو برانگ يدرماندگ نان،يعدم اطم

هاا باه    آن يط اياند  زا بوده استرس که قبالً ييها تيمجدد موقع

شاود.   ياست، باعا  اضاطراب در فارد ما     دهيرس بيفرد آس

محسوب شاده و   ياختالالت روان نيتر عياز شا يکياضطراب 

درصاد و در ماردان    5/03زناان   يآن در طاو  زنادگ   وعيش

مختلف مغاز   يها . قسمت[9] درصد گزارش شده است 2/91

هاا   آن نيتار  اضطراب نقا  دارد، کاه از م ا     يگر در واسطه

 ساپتوم و قشار   پوتااالموس، يه پوکما،، يه گادا ، يآم توان يم

 [.2،0]را نام برد  يشانيپ  يپ

 جياز انواع را يکيدارد،  يانواع مختلف ياضطراب اختالالت

-Post اخاتال  اساترس پاز از ساانحه     ،ياضطراب يها اختال 

traumatic stress disorder, PTSD   باه   تواناد  يکه م [4]است

رخ دهاد. افاراد    ديشد يزا استرس يدادهايدنبا  مواجه با رو

افکاار ترساناب باوده و از ن ار      ياغلاب دارا  PTSD دچاار 
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شابانه،   يهاا  را به شک  کاابوس  بياغلب آس مارانيب نيا

 يکننااده و ماارور خاااطرات گذشااته در طاا خاااطرات نگااران

دهناد. غارش شادن در خااطرات      ينشان م يداريب يها ساعت

 يبرا تيگذشته ممکن است موجب شود که ارتباط فرد با واقع

از  يمتعادد  ي. ناواح [5]روزها قطع شاود   يحت ايها و  ساعت

شده و موجب باروز عالما     بيتخر PTSD ابتال به ثرمغز در ا

 يکيمورفولاوژ  راتييراه با تغ ه  يماريب ني. اگردند يم يماريب

 پوکاما، يکه حج  ه ياست به طور پوکام،يدر ه يو ساختار

 نيا . علات ا اباد ي يکاه  ما  نسبتاً PTSD مبتال به مارانيدر ب

از آن  يحااک  قاات ياماا تحق  ستيبه وضوح مشخص ن يآتروف

 يهاا  سالو   ويداتياز اساترس اکسا   يناشا  کاه آپوپتاوز   تاس

کاه  حج  باشد  نيا ياصل  ياز دال يکي تواند يم پوکام،يه

[6،7.] 

 نياااساات. ا آ  نااهيپ ي غااده ي محصااو  عمااده نيمالتااون

 ييشناساا  9158هورمون توسط لرنر و همکااران  در ساا    

 آ  نهيغده پ يها است، در سلو  پتوفانيمشتق تر نيشد. مالتون

pinealocyte شااود يشاادن، آزاد ماا رهيااو باادون  خ ساانتز 

خااون وارد  انيااانتشااار بااه داخاا  جر قيااو از طر [8،1،93]

 قاه يدق 03در خاون حادود    نيعمر مالتاون  مهي. ن[1] گردد يم

 يدروکسا يه-6باه   يکباد  يهاا  بوده، باه سارعت در سالو    

 دياسا  کيا گلوکورون اي کيو بعد با سولفور زهيمتابول نيمالتون

 يچرب يبيمحصو  ترک ني. اشود يدفع مداخ  ادرار  هو ب بيترک

مغاز عباور    ياز سد خون ياست و به راحت يسم ريدوست و غ

 .کند يم

ساااعت  ک،ياسااماتيبااا واسااطه هسااته سوپراک نيمالتااون

 کيااعنااوان  قارار دارد، بااه  پوتاااالموسيکااه در ه کيا ولوژيب

شاناخته شاده    يروز شابانه  يهاا  ت ير کننده فاز و دامنه  يتن 

اسات   يم ما  کيولوژيزيف يکردها عم  يدارا نياست. مالتون

خواب، کنتار    يعموم يالگو ،يروز شبانه ت ير  يتن  ازجمله

 يطرفا  . از[99]درجه حرارت   يسن بلوغ و تن  ،يجنس لوغب

. [92]دارد  يدانتياکس يالکترون نق  آنت ي کننده به عنوان اهداء

برابار  ( در ي)محافظ نورون وينوروپروتکت يها يژگيو نيمالتون

که دچاار   يها دارد. در افراد بد سلو  يکردها ها و عم  بيآس

اناد   شاده  اضاطراب  جاه يو در نت يتلاخ در زنادگ   يهاا  تجربه

 يرساپتورها  انيا نوساان در ب   يسبب تعاد  نيکرد مالتون عم 

 نيمالتاون  قيطر نيشده و از ا نيو سطوح بتا اندورف يديومياپ

. مشااهده  گردد يم ياضطراب و افسردگ زانيبه کاه  م منجر

 نيانادورف  بتا ييافسرده، سطح پالسما مارانيشده است که در ب

باعا    گار يد يشدت باال اسات. از طرفا   هوابسته به استرس ب

 ايا کنناده   م ا  )فعاا    دانتياکسا  يآنتا   يآناز  نيچند کيتحر

 ونيو گلوتااات سااموتازيد ديکننااده ژن( م اا  سااوپر اکساا انيااب

 يهاا  بياز آسا  نيمالتاون  نيچنا  .  ه [90] شود يم دازيپراکس

 شاود  يم ييو حاف ه فضا پوکام،يه بيکه منجر به تخر يمغز

 پوکام،يکه دو ساختار ه ييها بيآس ي. در طکند يم يريجلوگ

توانساته از   نيمالتاون  رناد، يگ يقرار م ريو کورتکز تحت تاث

 پوکاما، يدار ه و شکنج دنداناه   CA1 ،CA3 در يمرگ نورون

 ييحاف اه فضاا   يب باود  باع  قيطر نيکند و از ا يريجلوگ

در  MPTP قيا که در اثر تزر ييها بياز آس ني. مالتونگردد يم

 قيطر نيکند، و از ا يم يريجلوگ زينشود  يم جاديا پوکام،يه

و  اتوميدر اساتر  ديا پيل ونيداسا يمحصاو  پراکس   يسبب افزا

اثر را  نيا نيشود، که مالتون يم يقاب  توج  به طور پوکام،يه

دهاد و ماانع    يخاود انجاام ما    يدانتياکس يآنت تيقابل قياز طر

  (ROS)يژنيگار اکسا   واکان   يها نورون توسط گونهآپوپتوز 

 [.94]شود  يم

 يدر افساردگ  نيترشح مالتاون  ت يمطالعه ر گر،يد يسو از

 در کنتار  حااالت و رفتارشاان انساان     نينشان داد که مالتون

دچار اختال  در  ينق  دارد. افراد مبتال به اضطراب و افسردگ

هساتند.   نيکااه  ساطح مالتاون    جهينت و در نيترشح مالتون

 ابدهنده اضاطر  عام  کاه  کي نيمشخص شده است مالتون

 [.95]باشد  يم يمرکز يعصب ست يدر س

در  يدر کشورها PTSDاضطراب و  اديز وعيتوجه به ش با

 ضد طور نيو هم يدانياکس يحا  توسعه و با توجه به اثرات آنت

 يآن را بر اضطراب ناش ريتا تاث  يبر آن شد نيمالتون ياضطراب

 يي( در موش صحراPTSDپز از سانحه ) ياز القاء فشار روان

خواهاد باود از    درقا نيفرض که مالتون ني. با ا يکن ينر بررس

  .کند يريبروز عالم  جلوگ



 ...                                             آسيه سرگلزهي و همکاران

 

 

 هامواد و روش
نر ناژاد   ييسر موش صحرا 63مطالعه از  نيا در

شده  هيگرم، ت  953-253ماه و وزن  2 يبيبا سن تقر ستاريو

واحاد   رانيا ا يراز يسااز  واکسن و سرم قاتياز موسسه تحق

 ک يباا سا   ييتاا 5 يهاا  در قفاز  واناتيکرج استفاده شد. ح

درجه  24تا  23ساعته و درجه حرارت  92 يکيتار-ييروشنا

قارار   اريا آب و غذا را آزاداناه در اخت  که يحال در گراد يسانت

 .شدند يدار داشتند، نگه

 گمايساخت شرکت س نيپژوه  از مالتون نيا در

و اتانو ( باه عناوان حاال      ني)سال ک يوه نيچن )آلمان( و ه 

 mg/kg 5 ،93 ،95 يها با دوز نياستفاده شد. مالتون نيمالتون

 قيتزر (i.p) يو به صورت داخ  صفاق ينيتوسط سرنگ انسول

 [.27،28] ديگرد يم

 PTSDالقا يکه برا يمدلPTSD 

مدت و شاوب   يتک استرس طوالن يقياستفاده شده روش تلف 

به مادت   واناتيمد  ح ني. در ا[21]بود  (S&SPS) يکيالکتر

 نيا . به اکردند يم افتيدر يکيشوب الکتر کيروز، روزانه  5

در دساتگاه   هيا ثان 92و  قاه يدق 2به مدت  واناتيکه ح بيترت

. گرفتناد  يقرار ما (Fear conditioning system)  يترس شرط

 9 يکاايشااوب الکتر کياا هيااثان 73پااز از  کااه يبااه طااور

بعاد از   قاه يدق کيا و  افات يدر هيا ثان 2به مادت   يآمپر يليم

  . دسااتگاه ساااخت شاارکت شاادند يدسااتگاه خااارج ماا 

Noldus( است. شاام  محف اه  کشور )مکعاب مساتطي     هلند

 47×45×45 بااه ابعاااد شااک  از جاانز پالسااتيک شاافا  

 28ضد زنگ به تعداد  يها يلهاست. کف محف ه از م متر يسانت

متار از   يميلا  92کاه باه فواصا      متار  يلا يم 6عدد و با قطر 

اعماا  شاوب الکتريکاي باه      ديگر قرار دارند، به من اور  يک

درب محف اه از جانز پالساتيک    حيوان، تشکي  شده است. 

دارد  يقاب  برداشت يشفا  و قاب  باز شدن است. کف آن سين

فاراه    يمحف اه را از فضاوالت حياوان    يساز پابکه امکان 

 ني. سقف دستگاه مج از باه الما،، بلنادگو و دوربا     سازد يم

ثبت حرکات مختلف حاايوان   نيدورب نياست که ا يبردار ل يف

و غياره را انجاام    يحرکتا  يب دن،جا شا هچون پاريادن، جااب

هاا و   و ثبات داده   يآزماا  يرهايمتغ  يبه من ور تن  .دهد يم

 افزار مج ز به نرم يا انهياطالعات، دستگاه به را  يتحلو  هيتجز

Etho-vision  ( متص  م0نسخه )باشد ي. 

. شادند  يمواجه م  SPSيا روز شش  با مد  سه مرحله در

 کننااده ديااساااعت در مق 2 واناااتي، ح SPSدر مرحلااه او 

(Restrainer) مرحله دوم، بالفاصله بعد از  شدند. در حرکت يب

 يدر ظرفا  قاه يدق 23باه مادت    واناتيکننده، ح ديخروج از مق

درجااه  20-25شااک  کااه دو سااوم آن بااا آب   يا اسااتوانه

قارار گرفتناد و    ياجباار  يج ات شانا   شد، يپر م گراد يسانت

 .شدند هوش ياتر ب  يات يبا د قهيدق 95، بعد از تاًين ا

 تست زده ،يدر روز س يعني PTSD روز پز از القا هفت

Open field مرتفع يا عالوه هو ماز ب (Elevated Plus Maze, 

EPM) گرفت يصورت م. 

Open fieldو  يعدم وجود نقص حرکت يابيبه من ور ارز

استفاده  Open field کياز تکن ي جستجوگرانه تيفعال يبررس

. گرفتناد  يقرار ما  جعبه نيدر ا قهيدق 5به مدت  واناتيشد. ح

، به (Plexiglass) گلز ياز جنز پلکس ييها وارهيبا د يا جعبه

 باا مرباع   1متار کاه کاف جعباه باه       يسانت 53×53×53ابعاد 

شاده باود. پاارامتر      ي( تقس6/96×6/96) يمساو يها اندازه

از آن  وانيا که ح ييها تعداد اضالع مربع يعني Crossing ياصل

گرفات   يقارار ما   يو مورد بررس شد يشمارش م کند يعبور م

 م اا  ي. اگرچااه عااالوه باار شاااخص مااذکور حرکااات  [21]

Grooming ايا کاردن )  زيا کاه عما  تم   يتعاداد دفعاات   يعني 

 يتعداد دفعات يعني Rearing و دهد ي( خود را انجام ماراندنخ

 جياماا نتاا   شد، يشمارش م زين ستديا يخود م يدو پا يکه رو

 .قرار نگرفتند يدست آمده مورد بررس هب

 Open ساعت بعاد از  دو

field  يابيا ارز يشک  مرتفع بارا  ي عالوه هدر ماز ب واناتيح 

دو  يدستگاه از جنز چوب و دارا نياضطراب قرار گرفتند. ا

هار  بساته )  ي( و دو بازومتر يسانت 53×5 کيهر باز ) يبازو

از کاف   متار  يساانت  53( است و حدود متر يسانت 53×93 کي

آزاداناه در   وانيا ح قهيدق 5. در مدت رديگ ياتاش باالتر قرار م

 ديا با شاات يآزما ني. با کناد  يمختلاف حرکات ما    يها قسمت
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 يماد  تجربا   نيشود. ا زيدرصد تم 73ماز با اتانو   يبازوها

باه آماوزش و    يازيا باوده و ن  يشارط  ريسنج  اضطراب غ

تمام  قهيدق 5مدت  ني. در ا[96،97،98]ندارد  وانيح يريادگي

 وانيا تعداد دفعات ورود ح شده و يبردار ل يف وانيتحرکات ح

 يمجموع زمان سپر نيچن بسته و ه  يباز، بازوها يبه بازوها

 ي. عباور چ اار دسات و پاا    شاود  يشده در بازوها محاسبه م

. درصاد  شاود  يها ورود محسوب مبازو ياز خط ورود وانيح

باز  يباز و درصد زمان حضور در بازو يدفعات ورود به بازو

. الف: گردند يمحاسبه م صورت نيا بهکه مالب اضطراب است 

 يباز به مجموع ورود به بازوهاا  يدرصد نسبت ورود به بازو

 يشدن در باازو  يب: درصد زمان سپر ٪(OAT)  باز و بسته

  و بساته  بااز  يشاده در باازو   يباز به مجماوع زماان ساپر   

(OAE)٪ يبااز و افازا   يدرصاد ورود باه بازوهاا     يافزا  

 يهاا  بااز شااخص   يباازو  رشاده د  يدرصد مدت زمان سپر

. قضااوت در  [21] شاوند  يما  يموش تلقکاه  اضطراب در 

صورت بود که اگر  نيسطح اضطراب بد دار يمورد اختال  معن

بااز و مادت    يتعداد ورود باه باازو  زمان هر دو شاخصه ) ه 

 ايا راساتا کااه  و    کيا باز( در  يشده در بازو يزمان سپر

با  يدار يها تفاوت معن آن زا يکيحداق   ايو  افتي يم  يافزا

 يساطح اضاطراب تلقا    رييا به عنوان تغ داشت، يگروه کنتر  م

 .شد يم

شادند:    يبه چ ار گروه تقسا  يبه صورت تصادف واناتيح

شاده   ماري( و سه گروه تک يوهکننده  افتي)در ماريگروه ب کي

. مراحا  مختلاف   نيمالتاون  mg/kg 95و  93، 5 يبا دوزهاا 

 .داده شده است  ينما 9شک  در   يزماآ

 يخطا ± نيانگيبه صورت م ها داده

افزارآماري  ها با استفاده از نرم . دادهشود ياستاندارد ارامه م

SPSS-16 گريد کيطرفه با  کي انزيوار زيو با کمک آنال 

  نييتع يبرا يتوک يلياز آزمون تکم نيچن شدند. ه  سهيمقا

باه   >35/3Pشاد.  ها استفاده  هر کدام از گروه نيتفاوت ب

 نياخاتال  معناادار با    يبررسا  ياساتنتاج آماار   زعنوان مار 

 .بوده است يشيآزما يگروها

  يزماآمراح  مختلف .9شک  
 

 

 نتايج
مختلف از  يها طرفه نشان داد که گروه کي انزيوار زيآنال

( باا  OATبااز )  ين ر درصاد زماان گذراناده شاده در باازو     

[ و F(3,34)=3.969, P=0.016تفاوت معنادار دارند ] گريد کي

 تن اا باا دوز   نينشاان داد کاه مالتاون    يتاوک  يلا يآزمون تکم

 mg/kg  95 ناده درصاد زماان گذرا   زانيم يدار يبه طور معن 

 داد  يافازا  ماار يباا گاروه ب   سهيباز در مقا يشده را در بازو

 (394/3=P  در شک .)ريمقاد 2 OAT با  ماريت يها در گروه

 شده است.  سهيگروه کنتر  مقا

بر فااکتور درصاد    نيمختلف مالتون يمکرر دوزها قي. اثر تزر2شک 

  ينماا  SEM± Mean صاورت  باه  هاباز. داده يزمان حضور در بازو

 (n = 10)با گروه کنتر .  سهي* در مقا >3P /39اندداده شده

 

 يدار يطرفه نشان داد که تفااوت معنا   کي انزيوار زيآنال

 يها گروه ني( بOAEباز ) ياز ن ر درصد دفعات ورود به بازو

 (.0[ )شک F(3,34) =0.6, P=0.619مختلف وجود ندارد ]

طرفااه نشااان داد کااه در پااارامتر   کياا انزيااوار زيآنااال

crossing وجااود دارد يدار يهااا تفاااوت معناا  گااروه نيباا 

[F (3,34)=4/230, P=0/012و آزمون تکم ]يافزا يتوک يلي  

 mg/kg 93 نيگروه مالتاون  Crossingرا در مقدار  يدار يمعن

 (. >337/3Pبا گروه کنتر  نشان داد ) سهي)در مقا
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در  يدار يمعنا  رييا نتوانساتند تغ  نيمالتاون  يدوزهاا  ريسا

کنند )شاک    جاديبا گروه کنتر  ا سهيدر مقا Crossingپارامتر 

4 .) 

 

اثر تزريق مکرر دوزهاي مختلف مالتونين بر فاکتور درصد . 0شک  

نماي  داده  SEM± Meanها به صورت ورود به بازوي باز. دادهدفعات 

   (.n = 10اند )شده

 

 Open ين بر تعداد دفعات گذر از خطوط زمينه  در مالتوناثر  .4شک  

field ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن سبب افزاي   93. مالتونين با دوز

ها به داده .نسبت به گروه کنتر  شد crossingمعني دار مقدار

 (.P < 0/001***اند )نماي  داده شده SEM± Meanصورت

 

طرفه نشان داد که از ن ر تعداد  کي انزيوار زيآنال نيچن ه 

 يدار يها تفاوت معن گروه نيب زين يدفعات گذر از مربع مرکز

 يلي[ و آزمون تکمF (3,34)=2/13, P=0/01وجود دارد ]

در  mg/kg 93 نيرا در گروه مالتون يدار يمعن  يافزا يتوک

 .(5ک  ( )ش>39/3Pبا گروه کنتر  نشان داد ) سهيمقا
  

 
 

 

مالتونين با . ين بر تعداد دفعات گذر از مربع مرکزيمالتوناثر  .5شک  

گذر سبب افزاي  معني دار مقدار ميليگرم به ازاي هر کيلوگرم وزن93دوز

 SEM± Meanها به صورتداده .نسبت به گروه کنتر  شد از مربع مرکزي

 (. **P < 0/01اند. )نماي  داده شده

 

 گيريبحث و نتيجه
و  Liberzon( توسط SPSمدت ) يمد  تک استرس طوالن

شد. اظ ار   يارامه و تکم 9117–9111 يها در سا  همکاران

تا آن زمان از ارزش و اعتبار  يها مد  هينسبت به بق گروه نيا

ماد    کيا  يشده بارا  ديبرخوردار بوده و ضوابط ق يتر  يب

  در و همکاران Bachmann .[91]را داراست  يوانيخوب ح

 SPSکاه در معارض    ييهاا  کردند در رتگزارش  2335سا  

 يهااز حاااد رساااپتور  يبااا انياااقااارار داده شااادند، ب

و  ديکوميگلوکوکورت يو کاه  سطح پالسما ديکوميگلوکوکورت

کاه از عالما     رهيا و غ پوکام،يه يمانند آتروف يمغز راتييتغ

.  [23] ديا آ يوجاود ما   باه است،  PTSD مارانيبه عالم  ب هيشب

بار آن   2337و همکااران  در ساا     Kohda قاتيتحق جهينت

( و ماد   CF) ياز دو مد  استرس ترس شارط  يقيشد که تلف

باه طاور    ،يي( در موش صحراSPSمدت ) يتک استرس طوالن

و ترس حساس شده که  يمانند ترس شرط تواند يم يا گسترده

. [29]کند  جادياست را ا PTSD يماريب يکينيمشابه عالم  کل

حاضر  قيکه در تحق  يآن شد شده بر مطالب عنوان بهبا توجه 

 جينتاا  ساه ي. مقا ياستفاده کنا  يقياز مد  تلف PTSDالقا  يبرا

 نيا ا نيشا يپ شاات يحاصا  از آزما  جيدست آماده باا نتاا    هب

 مد  مذکور است. تر  يب ياثرگذار ديمو زين شگاه،يآزما

ود دارد کاه غالاب   جمد  سنج  اضطراب و 03از   يب

از  يکا يمرتفع، کاه   ي عالوه هدارند. ماز ب يرفتار تيها ماه آن

 يو بارا  باشاد  يما  يشارط  ريا غ يسنج  رفتارهاا  يها مد 
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برخاوردار   يا ژهيا و تياضطراب در جوندگان از اهم ي مطالعه

 يمرتفاع بارا   ي عالوه هاز مد  ماز ب قيتحق ني. در ا[22]است 

دارو اساتفاده شاده    قياز تزر ياثرات اضطراب ناش ي دهمشاه

بااز و   يشاخص درصد زمان گذرانده شده در باازو است. دو 

باه   ريشاد، مقااد   يريگ باز اندازه يدرصد دفعات ورود به بازو

 عکز دارند. ي اضطراب رابطه زانيدست آمده با م

 با دوز نيمکرر مالتون قيمطالعه نشان داد که تزر نيا جينتا

mg/kg 95 ياز القاا  يناش ياضطراب يرفتارها  يموجب تعد 

PTSD قيا روز بعد از تزر 90 وانياضطراب ح زاني. مشود يم 

تن ا باا دوز بااال    نيشد. مالتون يابيارز نيمالتون يداخ  صفاق

زمان گذراناده   رصدتن ا در د يمعنادار  يتوانست باع  افزا

 يو نه در درصد تعداد دفعات ورود به بازوباز  يشده در بازو

 شاااده باااا دوز مااااريت وانااااتيبااااز، ماااوثر باشاااد. ح 

mg/kg 95 در  يريا صاد زماان قرارگ   در صد باًيتقر نيمالتون

اسات کاه در    يدر حاال  نيا باز گذراندند و ا يماز را در بازو

قارار   نيالتاون باا م  ماار يکه تحات ت  PTSDمبتال به  واناتيح

زمان تن اا ده   نيا نيانگيکرده بودند م افتينداشتند و حال  در

تعداد  نيانگيکه م ديگرد نيرفتار منجر به ا نيو همدرصد بود. 

گاروه باا گاروه کنتار       نيدر ا يدار يدفعات عبور تفاوت معن

  يا در اثر ب باود اضاطراب تما   واناتينداشته باشد. چرا که ح

 باز داشتند. يهادر بازو تر  يحضور ب

باار  نيمکاارر مالتااون قيااباار اثاارات تزر يمبناا يشااواهد

گزارش شده  ،يا ما در مطالعهوجود ندارد. ا ياضطراب يرفتارها

باعا    گادا  يبه آم نيمالتون µg/kg 933 قيتزر زياست که ر

 نيا در ا .شود يباز م يک  زمان گذرانده شده در بازو  يافزا

بااز،   يزوزمان گذرانده شده در با  ياعالم شد که افزا قيتحق

 Pinealectomyبااا  ن،يمالتااون يدوز باااال افااتياز در يناشاا

باا   نيبر بره  کن  مالتاون  يمبن يو شواهد گردد يمعکوس م

ساطوح   نيکه مالتون بيترت نيارامه شد. به ا کيگابارژ ست يس

بر کاه  اضطراب  قيطر نيداده و از ا  يرا افزا يمغز يگابا

شاده کاه ساطح     گزارش گر،يد يا . در مطالعه[26]موثر است 

پز از  قهيدق 63 حداک ر يبه طور قاب  توج  يمغز نيسروتون

  ي. افازا اباد ي يما   يافازا  نيمالتاون  يداخا  صافاق   قيتزر

 شاود  يحاص  منجر به کاه  رفتاار اضاطراب ما    نيسروتون

[24]. 

باا دوز بااال بار     نيکرد مالتاون  عم  کيولوژيزيف س يمکان

 است. يليمطالعات تکم ازمندين يرفتار اضطراب

باه من اور    کاه  نيا عالوه بار ا  Open Field يرفتار تست

اساتفاده   وانيا و جساتجوگرانه ح  يحرکت يها تيسنج  فعال

ترس حساس شاده و اضاطراب    زانيم يج ت بررس گردد، يم

مااز کااه  تعاداد دفعاات گاذر از       نيا کاربرد دارد. در ا زين

باشاد.   يترس و اضطراب ما   يدهنده افزا نشان نهيخطوط زم

 93با دوز  نيروزه مالتون 6 قيمطالعه حاضر نشان داد که تزر

تعاداد دفعاات عباور از     دار يمعنا   يمنجر به افازا  گرم يليم

 ماار يت يبا گروه کنتر  شد. به عباارت  سهيدر مقا نهيخطوط زم

از خطاوط   وانيا گاذر ح   يدوز منجر به افزا نيبا ا واناتيح

 نيکاه  ترس و اضطراب شده است. در هم جهيو در نت نهيزم

 ماريت واناتيدر ح زين يتعداد دفعات عبور از مربع مرکز راستا

 ساه يوزن در مقا لوگرميهر ک يگرم به ازا يليم 93شده با دوز 

 يگار يشااهد د  زيا ن  يافزا ني. اافتي  يبا گروه کنتر  افزا

 .واناتيگروه از ح نياست بر کاه  اضطراب در ا

و  مرتفاع  ي عاالوه  ماز به يها گذار در تستريتاث يدوزها

Open field  در تست  نيمتفاوت بود. اثرات مالتون گريد کيبا

Open field يا عاالوه  هبا مااز با   سهيدر مقا يتر نييبا دوز پا 

 کار رفته، احتمااالً  هب يها . اختال  مد شود يمرتفع مشاهده م

مختلاف   يزهاا هاا باه دو   متفاوت آن تيحساس ي کننده هيتوج

توجه به باال بودن ساطح اضاطراب در مااز     است. با نيمالتون

دوز  احتماالً Open fieldبا تست  سهيمرتفع در مقا يا عالوه هب

 ازيا تست مورد ن نيا کاه  اضطراب در يبرا نيباالتر مالتون

 يهاا  در گزارش نيکرد وابسته به دوز مالتون است. تفاوت عم 

 [.26]عنوان شده است  زين گرانيد

تست  در نيمالتون يمشاهده اثرات ضد اضطراب يراستا در

Open field باا دوز   نيمالتاون  يصفاق قيگزارش شده که تزر

mg/kg 9 ساعت قب  از تست  کيopen field يباع  افزا  

 .[25] شود يم ياز مربع مرکز وانيتعداد دفعات گذر ح
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در دو  نيمالتون يتوجه اثرات مشاهده شده ضد اضطراب با

است با انجاام   ديام Open fieldو  مرتفع يا عالوه تست ماز به

اثارات ضاد    يفاا يا يبارا  يراها  يگشا ره يليتکم شاتيزماآ

 . يباش PTSD يماريدر ب ياضطراب

 

 تشكر و قدردانی
 يسرگلزه هينامه خان  آس اين مقاله حاص  بخشي از پايان

از دانشگاه دامغان  يولوژيزيبراي اخذ درجه کارشناسي ارشد ف

شناسي دانشگاه دامغاان باه    وسيله از دانشکده زيست بود. بدين

وسااي  و درا ختياار گذاشاتن    خاطر پرداخات هزيناه ماواد،    

 .گردد امکانات تشکر و قدرداني مي
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Introduction: Post traumatic stress disorder (PTSD) is an anxiety disorder. This study was aimed to 

evaluate the effect of multiple injections of melatonin on anxiety like behaviors induced by PTSD.  

Materials and methods: PTSD induced in 60 male wistar rats, by combining the shock and single-

prolonged stress method (S&SPS). Animals received electric shock (1 mA, 2s) for 5 days, and then on the 

day 6 they underwent three stages of SPS (restrained for 2 hours, forced swimming for 20 minutes and 

anesthetized by diethyl ether for 15 minutes). Seven days after PTSD induction, elevated plus maze (EPM) 

and open field tests were performed to measure anxiety profile. Animals received multiple subcutaneous 

injections of melatonin (5, 10, 15 mg/kg) or saline, within the 7 days after PTSD.  

Results: The control (saline) and treated (melatonin) groups showed significant differences in the 

percentage of time spent in open arms of the EPM. Melatonin, at dose of 15mg/kg, significantly increased 

the time spent in open arms of the EPM than the corresponding control group. Animals who received 

10mg/kg melatonin showed a significant increase in crossing behavior in open field test than the 

corresponding control group.  

Conclusion: Our study showed that melatonin is able to reduce PTSD-induced anxiety-like behaviors in 

rats. 
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