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ABSTRACT
Introduction: Anxiety disorders, depression, and dementia are common in elderly, which
may overlap in various neurological disorders. Stress can be a risk factor for long-term
depression. It also suggests that depression plays a role in developing dementia. Amnesia
is the most problem in dementia. Is amnesia a risk factor for depression? Considering the
common underlying mechanisms for causing these disorders, the purpose of this study is to
investigate the role of amnesia in developing depression. Materials and Methods: Fortyeight wistar rats were divided into two main groups (sham-A and intervention-B) and four
subgroups (Control-C, Chronic mild stress-D, hypoperfusion without stress-E, hypoperfusion
with Mild stress-F). Permanent occlusion of bilateral common carotid artery was performed
to induce cerebral hypoperfusion. Radial arm maze test and chronic unpredictable mild stress
were used to evaluate amnesia and depression, respectively. Forced swim test was performed
to assess severity of depression and finally we used neuronal count for evaluating cellular
degeneration in the CA1 hippocampus region.

Results: Cerebral hypoperfusion causes

amnesia and significantly reduced the mean number of cells in the hippocampal CA1 area.
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behavior. Conclusion: Amnesia caused by cerebral hypoperfusion can increase the risk of
depression, especially under stressful situations.
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چــــــــكيده
مقدمه :اختالالت اضطرابی ،افسردگی و دمانس در سنين باال شايع است كه ممكن است در اختالالت
عصبي مختلف همپوشاني داشته باشند .استرس میتواند بهعنوان يك ریسک فاکتور برای افسردگی
طوالنیمدت باشد .همچنین پيشنهاد ميشود که افسردگی در بروز دمانس نقش دارد .بيشترين مشكل در
دمانس فراموشي است .آیا فراموشی میتواند ریسک فاکتوری برای افسردگی باشد؟ با توجه به مکانیسمهای
زمینهای مشترک در ایجاد این اختالالت ،هدف از اين مطالعه بررسي نقش فراموشي در ايجاد افسردگي
است .مواد و روشها 48 :موش صحرايي ويستار به دو گروه اصلي ( -Aشم و  -Bمداخله) و چهار
زير گروه ( -Cكنترل D- ،استرس مزمن ماليم -E ،هیپوپرفیوژن بدون استرس -F ،هیپوپرفیوژن توام
با استرس ماليم) تقسيم شدند .انسداد دايم دوطرفة شریان کاروتید مشترک براي القاي هیپوپرفیوژن
مغزی انجام شد .آزمون ماز شعاعی و روش استرس مزمن مالیم غیر قابل پیشبینی به ترتيب براي بررسي
فراموشي و افسردگي استفاده شد .آزمون شنای اجباری براي بررسي شدت افسردگي و در نهايت شمارش
نوروني براي ارزيابي تخريب سلولي در ناحية  CA1هيپوكامپ استفاده شد .يافتهها :هیپوپرفیوژن مغزی
باعث فراموشی میشود و به طور معنیداری ميانگين تعداد سلولهای ناحیة  CA1هیپوکامپ را کاهش
میدهد .هیپوپرفیوژن مغزی و استرس به صورت معنيداري بروز رفتارهاي مشابه افسردگي را افزايش داد.
نتيجهگيري :فراموشی ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی میتواند خطر ابتال به افسردگی را بهویژه در شرایط
استرسزا افزایش دهد.

كليد واژهها:
 .1فراموشی
 .2دمانس
 .3ایسکمی مغزی
 .4افسردگی
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مواد و روشها
ایــن مطالعــه بــه صــورت آزمایشــگاهی و بــر روی موشهــای
صحرایــی نــژاد ویســتار در محــدودة وزنــی  200-250گــرم بــا
ســن  30تــا  32هفتــه در پژوهشــکدة علــوم شــناختی انجــام
و مالحظــات اخالقــی کار بــا حیوانــات در تمــام طــول مطالعــه
رعایــت شــده اســت.
گروهها
موشهــا بــه طــور تصادفــی در دو گــروه شــم ( )Aو مداخلــه
( )Bقــرار گرفتنــد .گــروه شــم تحــت جراحــی بدون دســتکاری
کاروتیــد قــرار گرفــت .گــروه مداخلــه تحــت جراحــی انســداد
دوطرفــة کاروتیــد قــرار گرفــت .پــس از انجــام آزمــون مــاز
ش��عاعی ،گروه شــم بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل
( )Cو اســترس مالیــم مزمــن غیــر قابــل پیشبینــی ( )Dو
گــروه مداخل��ه بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه هیپوپرفیــوژن
مغــزی ( )Eو هیپوپرفیــوژن مغــزی تــوام بــا اســترس مالیــم
مزمـ�ن غیـ�ر قابـ�ل پیشبینـ�ی ( )Fتقســیم شــد .تعــداد
موشهــا در هــر گــروه  8عــدد بــود .گروههــای اســترس
مالیــم مزمــن غیــر قابــل پیشبینــی ( )D, Fدر ادامــة
مطالعــه تحــت اســترس مالیــم مزمــن غیــر قابــل پیشبینــی
قــرار گرفتنــد.
روش جراحی و آمادهسازی
موشهــا بــا تزریــق  50ميليگــرم بــر كيلوگــرم پنتوباربیتــال
و  5ميليگــرم بــر كيلوگــرم گزیلوکائیــن بــه صــورت داخــل
صفاقــی بیهــوش شــده و بــا رعایــت شــرایط بــی دردی و
کنتــرل منظــم ضربــان قلــب و دمــای بــدن ،بــا بــرش در
جلــوی گــردن ،غــاف کاروتیــد در هــر طــرف نمایــان و
عصــب واگ بــا دقــت از شــریان جــدا میشــد .بــا نــخ ســیلک
پنــج صفــر ناحیــة پایینتــر از محــل دو شــاخه شــدن شــریان
کاروتیــد مشــترک گــره زده میشــد .پــس از پایــان جراحــی
موشهــا تــا هنــگام بهــوش آمــدن در قفــس جداگان ـهای بــه
همــراه آب و غــذای کافــی قــرار داده میشــدند .جراحــی
توســط دامپزشــک مجــرب انجــام میشــد.
موشهــا تــا  4هفتــه تحــت معاینــة عصبــی حرکتــی قــرار
میگرفتنــد و موشهایــی کــه قــادر بــه راه رفتــن نبودنــد از
مطالعــه خــارج میشــدند و در صورتــی کــه تعــداد موشهــا
بــه کمتــر از  16میرســید مجــددا ً یــک مــوش دیگــر تحــت
جراحــی قــرار میگرفــت .در نهایــت  22مــوش تحــت بســتن
شــریان واقــع و  16مــوش در گــروه مداخلــه وارد ادامــة
مطالعــه شــدند.
Frontotemporal lobe
Amnesia
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دمانــس یکــی از مهمتریــن بیماریهــای مغــزی بهویــژه در
ســنین بــاالی  ۶۵ســال اســت .از انــواع شــایع آن میتــوان بــه
بیماــری آلزایم��ر ،دمان��س عروقــی و دمان��س ل��وب پيشــاني
گيجگاهــي 1اش��اره ک��رد .دمان��س عروق��ی یــک بیمــاری
پیشــرونده اســت کــه تواناییهــای شــناختی را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .علــت اصلــی آن کاهــش جریــان خــون مغــزی
بــه دالیــل مختلــف اســت .طیــف اختــاالت شــناختی در ایــن
بیمــاری شــامل فراموشــی ،2افســردگی ،اضطــراب ،کاهــش
ســرعت در عملکردهــای اجرایــی نظیــر حــل مســئله ،حافظــة
کاری ،تفکــر ،بینــش ،قضــاوت ،طراحــی و انجــام کارهــا اســت.
فراموشــی مهمتریــن مشــکل و عالمــت در دمانــس اســت.
دمانــس عروقــی  ۱۷تــا  ۲۰درصــد مــوارد کل دمانــس را
شــامل میشــود و بیشــترین شــیوع را در بیــن افــراد مســن
دارد و بعــد از آلزایمــر در مقــام دوم قــرار میگیــرد .دمانــس
عروقــی میتوانــد در اثــر کاهــش جریــان خــون مغــزی در
همراهــی بــا ســکتة مغــزی یــا بــدون آن ایجــاد شــود (.)1
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه هیپوپرفیــوژن مغــزی میتوانــد
باعــث ایســکمی ،هیپوکســی ،آســیبهای پاتولوژیــک،
آســیبهای التهابــی و تغییــرات بیومدیــکال در نواحــی
مختلــف مغــزی مثــل هیپوکامــپ و قشــرهای مغــزی شــود.
محققــان نشــان دادهانــد کــه رادیکالهــای آزاد و حــذف
آنتیاکســیدانها از پالســما و بافــت مغــزی نقــش مهمــی در
آســیب عصبــی ناشــی از هیپوپرفیــوژن مغــزی دارنــد (.)2، 3
تجمــع ســلولهای التهابــی در مغــز باعــث آســیب نورونــی
میشــود و ســیگنال مولکولــی ایجــاد شــدة اجــزای سیســتم
ایمنــی را در فرایندهــای ایســکمیک فعــال میکنــد کــه
نهایتــاً منجــر بــه آســیب بافتــی میشــود .ســایتوکینهای
التهابــی روی متابولیســم ســروتونین ،نــور اپینفریــن و
دوپامیــن در نواحــی سیســتم لیمبیــک شــامل هیپوکامــپ،
آمیگــدال و هســتة اکومبنــس نقــش دارنــد .نقــش فرایندهــای
التهابــی در آســیب بافــت عصبــی در شــرایطی همچــون
اســترس و افســردگی نیــز مطــرح اســت ( .)4، 5اختــاالت
اضطرابــی ،افســردگی و دمانــس از شــایعترین بیماریهــای
عصبــی بهویــژه در ســنین بــاال هســتند .هــر کــدام از ایــن
مــوارد در عاليــم بیمــاری بعضــاً همپوشــانی دارنــد (.)6، 7
در مطالعــات دیــده شــده کــه اســترس میتوانــد بهعنــوان
ریســک فاکتــوری بــرای افســردگی در طوالنیمــدت باشــد.
همچنیــن عنــوان میشــود کــه افســردگی در بــروز دمانــس
مؤثــر اســت .البتــه در ایــن مــورد هنــوز اختــاف نظــر وجــود
دارد ( .)8، 9آیــا دمانــس بهویــژه مهمتریــن عالمــت آن یعنــی
فراموشــی نیــز ریســک فاکتــوری بــرای افســردگی میتوانــد
باشــد؟ بــا توجــه بــه مکانیســمهای زمینــهای مشــترک در
ایجــاد ایــن اختــاالت در ایــن مطالعــه بــرآن شــدیم که ســؤال
فــوق را مــورد بررســی قــرار دهیــم .بــه ایــن منظــور از مــدل
انســداد دائمــی و دوطرفــة شــریان کاروتیــد مشــترک کــه یــک
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مقدمه

مــدل اســتاندارد بــرای ایجــاد هیپوپرفیــوژن مزمــن مغــزی و
دمانــس عروقــی اســت و مــدل افســردگی ناشــی از اســترس
مالیــم مزمــن غیــر قابــل پیشبینــی در موشهــای صحرایــی
اســتفاده کردیــم (.)10، 11
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استرس مالیم مزمن غیر قابل پیشبینی
یــک روز بعــد از اتمــام آزمــون مــاز شــعاعی بــرای القــاء
افســردگی ،اســترس مالیــم مزمــن غیــر قابــل پیشبینــی در
گروههــای مربوطــه ،در هــر هفتــه و بــه مــدت ســه هفتــه بــه
صــورت زیــر بــه حیوانــات اعمــال میشــد ( -1 .)11دورة 10
دقیقـهای شــنای اجبــاری در آب  10درجــة ســانتیگراد24 -2 .
ســاعت محرومیــت از غــذا 24 -3 .ســاعت مواجــه بــا بطــری
خالــی آب -4 .نگهــداری در قفــس بــا تراکــم بــاال بــه مــدت
 24ســاعت -5 .یــک دورة  18ســاعته مواجــه بــا قفــس خیــس.
 -6بیحرکتــی بــه مــدت  2ســاعت در نگهدارنــده36 -7 .
ســاعت مواجــة مــداوم بــا نــور.
آزمون شنای اجباری
در صورتــی کــه مــوش در معــرض اســترس مــداوم قــرار گیــرد
و راه گریــزی از آن نداشــته باشــد ،رفتــه رفتــه امیــد بــه رهایــی
را از دســت داده و درمانــده و بیحرکــت میگــردد .مجموعــة
زمانهایــی کــه مــوش طــی یــک محــدودة زمانــی مشــخص
بیحرکــت میمانــد بهعنــوان زمــان بیحرکتــی در نظــر
گرفتــه میشــود .افزایــش زمــان بیحرکتــی ،نشــانة افســردگی
اســت ( .)13یــک روز قبــل از انجــام تســت ،بــا قــرار دادن مــوش
در آب بــه مــدت  15دقیقــه ،آمادهســازی بــرای آزمــون انجــام
میشــد .روش آزمایــش بــه ایــن صــورت بــود کــه ســیلندری

مطالعة بافتشناسی
یــک روز پــس از انجــام تســت شــنای اجبــاری موشهــا بــا
تزریــق پنتوباربیتــال  60ميليگــرم بــر كيلوگــرم و گزیلوکائیــن
 10ميليگــرم بــر كيلوگــرم بیهــوش شــده و تحــت پرفیــوژن
قــرار گرفتنــد .پــس از هپارینــه کــردن ،ســر حیــوان جــدا و
مغــز خــارج شــده و در بافــر فســفات و محلــول پارافرمالدئیــد
بــه مــدت دو روز قــرار گرفــت .بــر اســاس اطلــس برگمــا
ناحیــة هیپوکامــپ جــدا و بــرش داده شــد .بهمنظــور بررســی
و شــمارش تعــداد ســلولهای ناحیــة  CA1هیپوکامــپ در
گروههــای مختلــف ،پــس از رنگآمیــزی از نرمافــزار Infinity
 v.6.4.0اســتفاده شــد.
آنالیزدادهها
بــرای بیــان نتایــج توصیفــی از میانگیــن و انحــراف از میانگیــن،
بــرای مقایســة میانگینهــا بیــن دو گروه شــم و مداخلــه از آنالیز
واریانــس دوطرفــه بــا اندازهگیریهــای مکــرر و بــرای مقایســة
میانگیــن بیــن زیرگروههــا در ارتبــاط بــا زمــان بیحرکتــی و
تعــداد نورونهــا از آنالیــز واریانــس یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی
توکــی در نرمافــزار  SPSSويرايــش  19اســتفاده شــد و ســطح
معنـیداری  P>0/05در نظــر گرفتــه شــد.
يافتهها
بررســی اثــر هیپوپرفیــوژن مزمــن مغــزی در بــروز
فراموشــی
حافظة کاری
میانگیــن  10روزة خطاهــای حافظــة کاری در گــروه شــم 0/84
 2/44 ±و در گــروه مداخلــه  4/68 ± 0/89بــود .در آزمونهــای
 10روزه تفــاوت معنـیداری در تعــداد خطاهــای حافظــة کاری
در تماــم روزهــا بی��ن گ��روه ش��م و مداخلــه وجــود داشــت
( .)P>0/001نمــودار  1موشهــای گــروه مداخلــه خطاهــای
بیشــتری را نســبت بــه موشهــای شــم مرتکــب شــدند.
حافظة مرجع
میانگیــن  10روزة خطاهــای حافظــة مرجــع در گــروه شــم
 3/63 ± 0/23و در گــروه مداخلــه  6/15 ± 0/28بــود .تفــاوت
معنـیداری در تعــداد خطاهــای مرجــع بیــن دو گــروه مداخلــه
و شــم در تمــام روزهــا وجــود داشــت ( .)P>0/001بــه طــوری
کــه موشهــای گــروه مداخلــه خطاهــای بیشــتری را نســبت
ب�هـ گ��روه ش��م نشـ�ان دادن��د (نمـ�ودار .)2
4545
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شــش هفتــه پــس از جراحــی از آزمــون مــاز شــعاعی هشــت
بازویــی بــرای بررســی حافظــة فضایی اســتفاده شــد .ماز هشــت
بازویــی بــرای ســنجش حافظــة کاری و حافظــة مرجــع ،حافظــة
مربــوط بــه وقایعــی کــه بــار عاطفــی دارنــد بــه کار مــیرود
( .)12دو هفتــه قبــل از شــروع آزمــون ،موشهــا در قفسهــای
جداگانــه قــرار میگرفتنــد .تکههــای ده میلیگرمــی
بیســکویت بهعنــوان پــاداش در نظــر گرفتــه شــده بــود .طــی
ایــن مــدت حیوانــات بــه غذایــی کــه بهعنــوان پــاداش در نظــر
گرفتــه شــده بــود ،عــادت داده میشــدند .بــرای عــادت دادن
موشهــا بــه مــاز و ایجــاد یادگیــری در آنهــا ،موشهــا یــک
جلســه در هــر روز در طــی  7روز متوالــی در مــاز شــعاعی قــرار
میگرفتنــد (دورة پیشآزمــون) .طــول دورة آزمــون  10روز بــود
و یــک آزمــون در روز انجــام میشــد .کســب حافظــه بهعنــوان
کاهــش در تعــداد خطاهــا بیــن هــر آزمــون مــورد بررســی قــرار
میگرفــت .روش محاســبة خطاهــای حافظــه بــه ایــن صــورت
انجــام میشــد کــه اگــر مــوش وارد بازویــی از رادیــال مــاز
میشــد کــه از ابتــدا غذایــی در آن وجــود نداشــت ایــن خطــا
بهعنــوان خطــای حافظــة مرجــع در نظــر گرفتــه میشــد .اگــر
مــوش مجــددا ٌ وارد بازویــی میشــد کــه غــذای آن را خــورده
بــود ایــن خطــا بهعنــوان خطــای حافظــة کاری در نظــر گرفتــه
میشــد .عــاوه بــر ثبــت خطاهــای حافظــه ،مــدت زمانــی کــه
قبــل از خــوردن همــة فنجانهــای غــذا ســپری میشــد طــی
دورة پیشآزمــون و آزمــون بهمنظــور بررســی یادگیــری ثبــت
میشــد.
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آزمونهای رفتاری

از جنــس پلکســی گلــس بــه قطــر  20ســانتیمتر و ارتفــاع
 60ســانتیمتر تــا ارتفــاع  30ســانتیمتر از آب کــه دمــای
آن حــدود  23درجــة ســانتیگراد بــود ،پــر میشــد .مــوش
بــه آرامــی درون آب قــرار داده میشــد .کل زمــان آزمایــش
پنــج دقیقــه بــود .رفتــار مــوش در طــول مــدت آزمایــش توســط
دوربیــن مــدار بســته ثبــت میشــد .قطــع حــرکات ارادی دســت
و پــای مــوش و شــناور شــدن آن بهعنــوان بیحرکتــی و ایــن
مــدت زمــان بهعنــوان زمــان بیحرکتــی ثبــت میشــد.
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نمودار  -2تعداد خطاهای مرجع در آزمون ماز شعاعی.

یادگیری
در طــی روزهــای پیشآزمــون کــه بهمنظــور عــادت دادن
موشهــا بــه جســتجوی غــذا در مــاز انجــام شــده بــود،
بیــن گروههــای شــم و مداخلــه تفــاوت معنــيداری از نظــر
میانگیــن زمــان صــرف شــده بــرای یافتــن غذاهــا وجــود
نداشــت .امــا در هــر گــروه در طــی زمــان تفــاوت معنـیداری
از نظــر زمــان صــرف شــده در یافتــن غــذا در داخــل هــر گــروه
وجــود داشــت بــه ایــن معنــی کــه بــا گذشــت هــر روز ،زمــان
صــرف شــده بــرای یافتــن غــذا کاهــش مییافــت ()P>0/01
کــه نشــاندهندة ایــن اســت کــه حیوانــات آزمــون را یــاد
گرفتهانــد .میانگیــن زمــان یافتــن غــذا در طــی ایــن دوره در
گــروه شــم  346 ± 5و در گــروه مداخلــه  359 ± 3ثانیــه بــود.
در طــول آزمونهــای ده روز متوالــی ،تفــاوت معنــیداری
بیــن گروههــای مداخلــه و شــم در میانگیــن کل مــدت زمــان
سـ�پری شـ�ده بـ�رای یافتـ�ن غـ�ذا وجـ�ود داشـ�ت ()P>0/001
و در هــر گــروه یــک رونــد کاهشــی در مــدت زمــان ســپری
شــده بــرای یافتــن غــذا در طــول ده روز آزمــون متوالــی
46
46

وجـ�ود داشـ�ت ( .)P>0/01میانگیــن زمــان یافتــن غــذا در
طــی ایــن دوره در گــروه شــم  248 ± 7و در گــروه مداخلــه
 332 ± 8ثانیــه بــود (نمــودار .)3
بررســی اثــر فراموشــی ناشــی از هیپوپرفیــوژن مزمــن
مغزی بــر افســردگی
زمان بیحرکتی
بهمنظ��ور بررســی اثـ�ر فراموش��ی ب��ر شــدت افســردگی
چهــار گ�رـوه کنت�رـل ،هیپوپرفیــوژن مغــزی ،اســترس مالیــم
مزمــن غیــر قابــل پیشبینــی و گــروه هیپوپرفیــوژن مغــزی
تــوام بــا اســترس مــورد بررســی تســت شــنای اجبــاری قــرار
گرفتنــد.
تجریــه و تحلیــل نتایــج حاصــل از آزمــون شــنای اجبــاری در
موشهــا نشــان داد کــه زمــان بیحرکتــی در موشهــای
گروههــای تحــت اســترس مالیــم مزمــن غیــر قابــل
پیشبینــی ( Dو  )Fو گــروه هیپوپرفیــوژن ( )Eبــه طــور
معنــیداری نســبت بــه گــروه کنتــرل ( )Cافزایــش یافتــه
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نمودار  -1تعداد خطاهای حافظة کاری در آزمون ماز شعاعی.
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اسـ�ت ( .)P>0/000همچنیــن گــروه هیپوپرفیــوژن تــوام بــا
اســترس نســبت بــه دو گــروه هیپوپرفیــوژن ( )P>0/001و
اســترس مالیــم مزمــن ( )P>0/01زمــان بیحرکتــی بیشــتر
و معنــیداری داشــت .تفــاوت بیــن گروههــای هیپوپرفیــوژن
و اســترس مالیــم مزمــن معنــیدار نبــود .نمــودار  4نتایــج
حاصــل از آزمــون شــنای اجبــاری را در گروههــای مختلــف
نشــان میدهــد.
تعــداد ســلولهای ناحیــة  CA1هیپوکامــپ در
گروههــای مختلــف
بهمنظــور بررســی و شــمارش تعــداد ســلول در ناحیــة

 CA1هیپوکامــپ ،رنگآمیــزی نیســل انجــام شــد .نتایــج
ایــن رنگآمیــزی نشــان داد کــه ســلولهای ناحیــة CA1
هیپوکامــپ در گروههــای هیپوپرفیــوژن مغــزی ( Eو  )Fدر
مقایســه بــا گــروه کنتــرل ( )Cبــه طــور معنــیداری کاهــش
یافتـ�ه بودنـ�د ( ،)P>0/000امــا تفــاوت معنــیداری در تعــداد
ســلولهای  CA1بیــن گروههــای هیپوپرفیــوژن ( Eو )F
وجــود نداشــت .تفــاوت بیــن گــروه اســترس مالیــم مزمــن
( )Dو گــروه کنتــرل ( )Cمعنــیدار بــود ( .)P>0/001تفــاوت
معنــیداری بیــن گروههــای هیپوپرفیــوژن تــوام بــا اســترس
( )P>0/001(-)Fو هیپوپرفیــوژن ( )P>0/001(-)Eدر مقایســه
بــا گــروه اســترس مالیــم مزمــن ( )Dوجــود داشــت (نمــودار .)5

نمــودار  -4زمــان بیحرکتــی در تســت شــنای اجبــاری P>0/000* .در مقایســه بــا گــروه کنتــرل P>0/001 # ،در مقایســة
گروههــای هیپوپرفیــوژن بــا هــم P>0/01 $ ،در مقایســة گــروه هیپوپرفیــوژن مغــزی تــوام بــا اســترس بــا گــروه اســترس
مالیــم مزمــن.
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نمودار  -3زمان سپری شده برای یافتن غذا در آزمون ماز شعاعی.
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بحث و نتيجهگيري
بروز فراموشی در هیپوپرفیوژن مزمن مغزی
در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه تعــداد خطاهــای حافظـهای
در موشهــای گروهــای هیپوپرفیــوژن بــه طــور قابــل
مالحظـهای نســبت بــه موشهــای گــروه کنتــرل افزایــش یافته
بــود .مطالعــات قبلــی نشــان دادهانــد انســداد دوطرفــة شــریان
کاروتیــد مشــترک باعــث ایجــاد اختــال شــناختی پیشــرونده
بــه صــورت فراموشــی در موشهــای صحرایــی بــزرگ میشــود.
در ایــن مطالعــات اختاللشــناختی ناشــی از انســداد دوطرفــة
شــریان کاروتیــد مشــترک بــا اســتفاده از تس ـتهای مختلــف
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه از جملــة آنهــا میتــوان
بــه رادیــال مــاز ،مــاز آبــی موریــس و آزمــون تشــخیص هــدف
جدیــد اشــاره کــرد .مــدل انســداد دوطرفــة شــریان کاروتیــد
مشــترک بــا توجــه بــه مــدت زمــان آن و ســن مــوش میتوانــد
طیفــی از فراموشــی را از اختــال شــناختی خفیــف تــا شــدید
ایجــاد نمایــد ( .)14-17در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه
موشهــای گــروه مداخلــه دچــار فراموشــی شــده بودنــد .بــا
توجــه بــه تخریــب قابــل توجــه ســلولهای هیپوکامــپ در ایــن
مطالعــه ،علــت ایجــاد فراموشــی را میتــوان بــه کاهــش تعــداد
ســلولهای ناحیــة هیپوکامــپ نســبت داد ،زیــرا هیپوکامــپ بــه
ویــژه ناحیــة  CA1در یادگیــری و حافظــه نقــش مهمــی را ایفــاء
میکنــد (.)18
تأثیــر هیپوپرفیــوژن مزمــن مغــزی بــر بــروز
افســردگی
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه هیپوپرفیــوژن مزمــن مغــزی
باعــث فراموشــی میشــود .همچنیــن باعــث بــروز و افزایــش
بیحرکتــی در حیوانــات میشــود .از طرفــی اســترس نیــز
باعــث بــروز بیحرکتــی میشــود .بــا ایــن توصیــف یافتــة
مهــم ایــن خواهــد بــود کــه فراموشــی میتوانــد نقــش مهمــی
48
48

را در بــروز افســردگی و یــا افزایــش شــدت افســردگی پــس
از مواجهــه بــا اســترس ایفــاء کنــد .همانطــور کــه مشــاهده
شــد موشهــای بــا هیپوپرفیــوژن مغــزی کــه دچــار
فراموشــی شــده بودنــد پــس از قــرار گرفتــن در معــرض
اســترس افزایــش معنــیداری را در زمــان بیحرکتــی در
آزمــون شــنای اجبــاری نشــان دادنــد .ایــن در حالــی بــود
کــه موشهایــی کــه دچــار فراموشــی بودنــد ولــی تحــت
اســترس قــرار نگرفتــه بودنــد در مقایســه بــا موشهــای شــم
تحــت اســترس اختــاف معنـیداری نشــان ندادنــد .فراموشــی
بهعنــوان یــک عارضــة مهــم و شــایع افســردگی بســیار مــورد
توجــه بــوده اســت ( .)19مطالعــات مختلفــی بــه بررســی
میــزان بــروز و شــیوع افســردگی در افــرادی کــه از فراموشــی
رنــج میبرنــد پرداختهانــد .در یــک بررســی مشــخص شــد
کــه شــیوع افســردگی در بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر بــه
میــزان  ۳۰تــا  ۵۰درصــد بیشــتر از افــراد ســالم اســت (20
 .)7،افزایــش فعالیــت محــور هیپوتاالمــوس ،هیپوفیــز ،آدرنــال
و ســطح کورتیــزول و  ACTHهمــراه بــا افزایــش ســطح
گیرندههــای گلوکوکورتیکوئیــدی و گیرنــدة  CRHکــه در
بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر و دمانــس گــزارش شــده اســت،
میتوانــد بیــن افســردگی و اختــال حافظــه ارتباطــی نزدیــک
فراهــم کنــد ( .)21در مطالعــة دیگــری نشــان داده شــد کــه
موشهایــی کــه ســابقة مواجهــة قبلــی بــا اســترس مزمــن
غیــر قابــل پیشبینــی دارنــد ،افزایــش قابــل توجهــی را در
میــزان پروتئیــن پیشســاز آمیلوئیــد  APPکــه در بیمــاران
آلزایمــری افزایــش مییابــد ،نشــان میدهنــد .تمامــی ایــن
مطالعــات ارتبــاط دو ســویه بیــن اختــال حافظــه و افســردگی
را نشــان میدهنــد .ارتبــاط دیگــری کــه میــان آلزایمــر و
افســردگی در مطالعــات وجــود دارد تغییــرات غلظــت BDNF
اســت کــه هــم در بیمــاران آلزایمــری و هــم در افســردگی
کاهــش قابــل مالحظــهای را در ناحیــة هیپوکامــپ نشــان
میدهــد ( .)22، 23مطالعــات انســانی نشــان دادهانــد کــه
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نمــودار  -5شــمارش نورونــی در الیــة  CA1هیپوکامــپ در واحــد حجــم P>0/000* .در مقایســه بــا گــروه کنتــرل P>0/001 # ،در
مقایســة گروههــای هیپوپرفیــوژن بــا گــروه اســترس مالیــم مزمــن.
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تأثیــر هیپوپرفیــوژن مزمــن مغــزی و اســترس بــر
ســلولهای  CA1هیپوکامــپ
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ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه فراموشــی ناشــی از
هیپوپرفیــوژن مغــزی بــا مکانیســم آســیب هیپوکامــپ
میتوانــد باعــث بــروز افســردگی شــود و شــدت آن را در
شــرایط اضطرابــی افزایــش دهــد .بــه همیــن علــت میتــوان
عنــوان کــرد کــه اختــاالت حافظــه کــه در دوران پیــری و
اغلــب بــه دنبــال حــاالت هیپوپرفیــوژن مغــزی نظیــر دمانــس
عروقــی ،حــوادث عروقــی مغــزی ،حــوادث قلبــی و عروقــی
ایجــاد میشــوند ،ممکــن اســت نقــش تســهیلکننده در
بــروز و تشــدید افســردگی در ایــن مــوارد داشــته باشــند .از
نظــر بالینــی ممکــن اســت بتــوان بــا اصــاح مناســب پرفیــوژن
مغــزی در حــوادث ذکــر شــده از بــروز و تشــدید افســردگی
جلوگیــری نمــود.
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شــمارش ســلولهای ناحیــة  CA1هیپوکامــپ کاهــش
معنـیداری را در تعــداد ســلولهای ایــن ناحیــه در موشهــای
گروههــای هیپوپرفیــوژن مغــزی و اســترس مالیــم مزمــن
غیــر قابــل پیشبینــی نشــان میدهــد .مجموعــه وقایعــی
کــه منجــر بــه مــرگ نورونهــا بعــد از هیپوپرفیــوژن مزمــن
مغــزی میشــود بــا کاهــش انــرژی در ســلولهای عصبــی
شــروع میشــود .مختــل شــدن متابولیســمهای وابســته بــه
انــرژی منجــر بــه تجمــع گلوتامــات در فضــای خــارج ســلولی
نورونهــا میشــود .تجمــع گلوتامــات منجــر بــه تحریــک
بیــش از حــد سیســتم گلوتامینرژیــک شــده و توکسیســیتی
ایجــاد نمــوده و باعــث افزایــش ورود کلســیم بــه داخــل ســلول
شــده و ایــن امــر ســرانجام چندیــن فراینــد داخــل ســلولی را
راهانــدازی نمــوده کــه از جملــة آنهــا هیدرولیــز پروتئولیتیــک
و تولیــد رادیــکال آزاد اکســیژن اســت کــه ســبب مــرگ
نورونــی میشــود .آســیب قابــل توجــه ســلولهای پیرامیــدال
ناحیــة  CA1دلیــل ایجــاد نقایــص شــناختی و حافظــه در
مطالعاتــی اســت کــه از مــدل هیپوپرفیــوژن مغــزی اســتفاده
نمودهانــد ( .)10، 16، 25بــا توجــه بــه اینکــه کاهــش تعــداد
نورونهــا در ناحیــة  CA1هیپوکامــپ موشهــای گــروه
هیپوپرفیــوژن مغــزی قابــل مقایســه بــا موشهــای گــروه
اســترس مالیــم مزمــن غیــر قابــل پیشبینــی اســت ،القــای
مــرگ نورونــی توســط هیپوپرفیــوژن مغــزی ممکــن اســت در
تشــدید رفتارهــای افســردگی در موشهایــی کــه بــا اســترس
مواجــه میشــوند نقــش داشــته باشــد .شــواهدی مبنــی
بــر کاهــش حجــم هیپوکامــپ در ابتــدای فراینــد بیمــاری
افســردگی وجــود دارد ( .)26، 27هیپوکامــپ در پاســخدهی
بــه اختــال هموســتاز بــدن کــه بــه دنبــال اســترس و افزایــش
ترشــح گلوکوکورتیکوئیدهــا از آدرنــال ایجــاد میشــود ،نقــش
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افــرادی کــه بــه وقایــع اســترسزای زندگــی نگــرش نامناســب
و منفــی نشــان میدهنــد ،اســتعداد بیشــتری بــرای ابتــا بــه
افســردگی دارنــد .در ایــن مطالعــات مســتعد بــودن از نظــر
اختــاالت شــناختی فاکتــور خطــر بالقــوه بــرای افســردگی
مطــرح شــده اســت کــه میتــوان پیشبینــی نمــود کــه ایــن
افــراد دورههــای افســردگی را در آینــده تجربــه خواهنــد کــرد
(.)9، 24

دارد .هیپوکامــپ بــا داشــتن گيرندههــاي گلوکوکورتیکوئیــدی
فــراوان عامــل مهمــی در ایجــاد چرخــة فیدبــک منفــی اســت.
ایجــاد اختــال در ایــن چرخــة فیدبــک منفــی میتوانــد ناشــی
از افزایــش بســیار زیــاد غلظــت گلوکوکورتیکوئیدهــای خــون
باشــد .از آنجایــی کــه هیپوکامــپ یکــی از بافتهــای هــدف
گلوکوکورتیکوئیدهــا میباشــد ممکــن اســت قــرار گرفتــن
در معــرض مقادیــر زیــاد گلوکوکورتیکوئیدهــا بــه صــورت
طوالنیمــدت باعــث تخریــب ایــن ســاختار مغــزی شــود (29
 .)18، 28،تغییــر ســاختار هیپوکامــپ در فراینــد ســالخوردگی
میتوانــد ناشــی از تــداوم وجــود گلوکوکورتیکوئیدهــا و یــا
بــه دلیــل کاهــش جریــان خــون مغــزی باشــد ( .)21در برخــی
مطالعــات بــه نظــر میرســد کــه کاهــش حجــم هیپوکامــپ
اثــر قابــل توجهــی از نظــر عملکــردی بــه دنبــال دارد .در
واقــع یــک ارتبــاط بیــن افســردگی حــاد و کاهــش عملکــرد
حافظــة مفهومــی وجــود دارد .همچنیــن یــک ارتبــاط بیــن
شــدت افســردگی و کاهــش امتیــاز در تســتهای مربــوط
بــه حافظــة کالمــی مشــاهده شــده اســت ( .)30بعضــی از
مطالعــات آتروفــی هیپوکامــپ ،ارتبــاط بیــن شــدت افســردگی
و حجــم هیپوکامــپ را در بیمــاران مبتــا بــه افســردگی مزمــن
گــزارش کردهانــد .)31( .ایــن کاهــش حجــم هیپوکامــپ
میتوانــد بــه دلیــل کاهــش تعــداد نورونهــا باشــد .از ایــن
رو میتــوان گفــت اثــری کــه هیپوپرفیــوژن مغــزی در کاهــش
تعــداد ســلولهای ناحیــة  CA1هیپوکامــپ دارد ،میتوانــد
در افزایــش مــدت زمــان بیحرکتــی در موشهــای گــروه
هیپوپرفیــوژن مغــزی تــوام بــا اســترس مالیــم مزمــن غیــر
قابــل پیشبینــی نقــش داشــته باشــد.
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