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 چکیده
پس از تولد و حتی در دوران بلوغ تاثیر  تواند بر عملکردهای رفتاری فرزندان های فیزیکی می مواجهه جنینی با استرس مقدمه:

  در فرزندان نر اضطراب میزان بر بارداری دوران در مزمن ناهمگون ثیر مواجهه با استرسات تعیین مطالعه، این انجام از هدف. بگذارد
  .باشد می های صحرایی موش بالغ در

استفاده شد. گروه  (n=5حامله در دو گروه کنترل و استرس)سر موش صحرایی  14 در این مطالعه تجربی از ها: مواد و روش

فرزند نر  14های ناهمگون قرار گرفتند. پس از پایان دوره بارداری  در معرض استرس روز(14دوران بارداری) 19تا  9استرس از روز 
 ها موررد بررسی قرار گرفت.  ضطرابی آنای مرتفع، سطح رفتارهای شبه ا با استفاده از ماز بعالوه  .گروه انتخاب شدند بالغ از هر

( و تعداد دفعات ورود به بازوی باز P<0.001)در دوران بارداری زمان سپری شده مواجهه با استرس های پژوهش: یافته

(P<0.01ماز بعالوه ) که زمان  داری افزایش داد. در حالی ای را در فرزندان نر گروه استرس در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی
داری کاهش پیدا کرد. زمان ماندن در قسمت مرکزی،  ( نسبت به گروه کنترل به طور معنیP<0.05)سپری شده در بازوی بسته

 داری بین دو گروه نشان نداد. تعداد دفعات ورود به بازوی بسته و تاخیر در اولین ورود به بازوی باز تفاوت معنی

های صحرایی  های شبه اضطرابی را در فرزندان نر موشس در دوران بارداری رفتارمواجهه با استر بحث و نتیجه گیری:

 کند. پژوهش ییرتواند به صورت وابسته به جنس و سن تغ یرفتارها م ینبر بروز ا یاسترس در دوران باردار یر، تاثاحتماالًکاهش داد. 
 موضوع کمک کند. ینتواند به مشخص شدن ا یم ینهزم یندر ا یشترب های
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 قدمهم
 درمادر  روانی و محیطیشرایط روحی و شک   بی
. دارد تاثیر بعد از تولد فرزندرفتار  روی بارداری دوران
 ،همسر دادن دست از یی از قبیلها  استرس برخی

 حین بارداری آور زجر یها  استرسو  طبیعی بالیای
  ان مینوزاد وزن کاهش و سقط مثل مشکالتی باعث
 ،پسرها در توجه کاهش ،فعالی  بیش چنین هم. شود

 رفتاری مشکالت و جنس دو هر در عاطفی مشکالت
 (.1،1)است شده گزارش ها دختر در

 مزمن استرسقرار گرفتن مادر باردار در معرض 
 مشخص .شود  می ها  بچه رفتار در تغییر باعثاجباری 

 ییها  موش در دهنده آزار صدای به واکنش زمان شده
 گرفته قرار اجباری استرس تحت ناتال  پره دوره در که

 و بوده کمتر استرس بدون یها  موش با مقایسه در اند 
 تزریق از پس پاسخ حداکثر به رسیدن برای تاخیر زمان

  موش. است شده بیشتر 5HT1A آگونیست سیستمیک
  محرک به پاسخ در حین بارداری استرس تحت یها
 11 .(4،0)باشند  می پذیرتر  تحریک آور ترس یها

 ابتال خطردر  اضطراب دارای مادران یها  بچه درصد
 این چنین هم .(1)هستند خلقی و رفتاری مشکالت به

 اختالل به ابتال برای بیشتری احتمال ها  بچه گونه
 تهاجمی رفتار و اضطراب هدایتی، اختالل ،فعالی بیش
موجب  احتماالً بارداری دوران در استرس .(7،6)دارند

مغز شده و  در استرس به دهی پاسخ سیستم در اختالل
 در مدت طوالنی اضطراب به ابتال استعداداین طریق  از

 سیستم سریع رشد .(9،9)دهد  میرا افزایش  ها  بچه
 را آن پستانداران در دوران جنینی، مرکزی عصبی
در برابر عوامل مختلف فیزیکی و  آسیب مستعد

داده  انسانی فراوانی نشان مطالعات .کند فیزیولوژیک می
نامطلوبی  عواقب بارداری دوران در مادر استرس اند که
 جمله از گذارد.  میکودک به جای  عصبی سیستم را در

 اختالالت و اسکیزوفرنی اوتیسم، فعالی، بیش اختالل
 از بسیاری حال، این با .(14)دارد همراه به را اضطراب
 بر بارداری دوران استرس مورد اثر در ها  واقعیت

آن  اثر چنین هم و رفتاری کودک و عصبی اختالالت
 توسعه ،نشده است مشخصبه خوبی  بلوغ در دوران

 این روشن شدن منظور به مناسب حیوانی یها  مدل
 حد تا درمانی مداخالت ارزیابی برای چنین هم و رابطه

 تکرار که است شده پیشنهاداست.  نیاز مورد زیادی
 جوندگان در بارداری دوران های ناهمگون در استرس
بررسی اثر این  برای مناسب مدل یک است ممکن

استرس ها بر رفتار فرزندان بعد از تولد و حتی در دوران 
مزمن شامل محرومیت  ناهمگوناسترس  .باشد بلوغ

 حرکتی، بی غذایی، محرومیت از آب، استرس بی
درجه سانتی گراد، شنای اجباری و  0حرکتی در دمای 

استرس اجتماعی است که در مطالعات مختلف به 
عنوان مدلی از ایجاد استرس برای حیوانات 

استرس   .(11)گیرد  آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می
 چندگانه ممکن است نسبت به استرس اهمگونن

شرایط  ازبتواند شبیه سازی بهتری یکنواخت مزمن 
وران که حیوان در د واقعی مختلفیزای   استرس

 به توجه باایجاد کند. کند   میحاملگی خود تجربه 
زا در دوران   بررسی اثر عوامل مختف استرس اهمیت

بارداری بر اختالالت مختلف ایجاد شده در فرزندان 
 و بهداشتی مشکالت پس از تولد و کمک به کاهش

این  بعدی مشکالتدرمان  یها  هزینه و درمانی
 کامالً این خصوص در مطالعات بیشتر ،فرزندان

 در مطالعه حاضر، این بر بنا .رسد  ضروری به نظر می
 با مزمن مواجهه اثر بررسی به حیوانی مدل کی

دوران بارداری بر  در ناهمگون شونده تکرار استرس
در دوران نر  نوزادان در یاضطراب رفتارهای شبه بروز

 .بلوغ پرداخته است

 ها  مواد و روش
مطالعه تجربی از موش صحرایی نر نژاد  در این

تعداد ویستار استفاده شد. در مرحله اول این آزمایش 
ماده باردار مورد استفاده قرار سر موش صحرایی  41

 تاریکی و روشنایی شرایط استانداردگرفت. حیوانات در 
 11±1 دمایو  به آب و غذای کافی آزاد دسترسی با

 1ی مخصوص حیوانات)ها  قفسه درگراد  درجه سانتی
 .سر موش صحرایی در هر قفس( نگهداری شدند

تمامی آزمایشات مطابق با دستورالعمل بین المللی کار 
کمیته  با حیوانات آزمایشکاهی انجام شد و به تایید

  .رسید سبزوارعلوم پزشکی  گاهاخالق دانش
به منظور تعیین زمان بارداری حیوانات از تست 

ی والد به ها  واژینال استفاده شد تا موش سترشگتهیه 
زمان در روز مشخصی از دوره بارداری وارد  صورت هم
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مادران باردار در دو گروه با استرس و مطالعه شوند. 
بدون  گروه .(=1n)بدون استرس تقسیم بندی شدند

ی خود ها  استرس بدون دریافت هیچ استرسی در قفس
  ت کردند و موشروز فقط آب و غذا دریاف 14در طول 

 19تا  9)از روز روز 14 به مدتی تحت استرس ها

انواع مختلف شرایط استرس زا را  دوران بارداری(
)جدول مزمن ناهمگوناسترس  .(11)دریافت نمودند

تشکیل  ی مختلف انواع استرسها  از مدل (1شماره 
اقتباس شده  قبلی مطالعاتاز  با کمی تغییرات شده که

 .(1،14)است
 

 مزمن  ناهمگونبرنامه استرس  .1شماره جدول 

 روز استرس نوع استرس مدت زمان

 1 استرس شنا دقیقه 14

 2 استرس رسترینر ساعت 4

 3 محرومیت از آب ساعت 10

 0C     4 4 ر دمای استرس رسترینر د   ساعت 1.1

 5 استرس اجتماعی ساعت 10

 6 محرومیت از غذا ساعت 10

 7 محرومیت از آب ساعت 10

 0C     8 4 استرس رسترینر در دمای    ساعت 1

 9 محرومیت از غذا ساعت 10

 10 استرس شنا دقیقه 14

  

 
پس از پایان دوران بارداری و زایمان، فرزندان نر 

از مادرهای کنترل که  فرزند نر 14 هر گروه جدا شدند.
که  ینر از مادرهای فرزند 14استرس ندیده بودند و 

روز استرس  14به مدت  1مطابق با جدول شماره 
پس از  .ناهمگون دریافت کرده بودند انتخاب شدند

با استفاده از آزمون  گرم، 114تا  144رسیدن به وزن 
ها مورد  ب در آنمرتفع میزان اضطراای   بعالوهماز 
  .ابی قرار گرفتارزی

 استاندارد ل( مدEPM)مرتفع شکل ای  عالوهب ماز

 . اینجوندگان است در اضطراب سطح ارزیابی برای

 متر سانتی14×14دو بازوی باز)هر یک  دارای دستگاه

بسته)هر  بازوی دو متری( و میلی پنج لبه یک با همراه
سانتی متر( و یک کفه مرکزی  14×14×04یک 

 بازوهای که طوری به باشد،  میسانتی متر(  14×14)

 یک روی به رو هم بسته بازوهای و هم روی به رو باز

 اطاق کف از متر سانتی 64 حدود و دارند قرار دیگر

 سنجش اضطراب تجربی مدل این گیرد. می قرار باالتر

 حیوان یادگیری و آموزش به نیازی و بوده شرطی غیر

 ،جداگان طور به حیوانات تست از قبل دقیقه پنج .ندارد
سانتی متر قرار گرفتند  44×04×14به ابعاد  ای جعبه در

گاه به  حیوان افزایش یابد. آن تا فعالیت جستجوگرانه

و رو به بازوی باز(  مرکزیدقیقه در ماز)قسمت  1مدت 
 ارزیابی ی استانداردها  شاخص و قرار داده شده

ی ماز نصب توسط سیستم ویدئویی که در باال اضطراب
گردید. شاخص های اصلی اضطراب که  ثبت شده بود

-1 :این موارد بودند شامل مورد بررسی قرار گرفتند
مدت زمان باقی -1مدت زمان باقی ماندن در بازوی باز 

تاخیر در اولین ورود به بازوی -4ماندن در بازوی بسته 
تعداد دفعات -1ندن در وسط مدت زمان باقی ما-0باز 

تعداد دفعات ورود به بازوی -7بازوی بسته ورود به 
 .(10)باز

 زمان مدت افزایش و باز بازوهای به ورود افزایش 

 در اضطراب کاهش شاخص باز در بازوی شده سپری

 اختالف مورد در چنین قضاوت شد. هم تلقی موش

 شد گرفته در نظر صورت بدین اضطراب سطح دار معنی

و  باز بازوی به شاخص)ورود دو هر زمان هم اگر که
 یا و کاهش راستا یک ( درها  آن در شده سپری مدت

 داری  معنی تفاوت ها آن از یکی و حداقل یابد افزایش

 دار  معنی تغییر عنوان باشد، به داشته کنترل گروه با

 نظر زمان مورد اتمام از پس شد تلقی اضطراب سطح

 ها  داده .(11)شد آماده بعدی حیوان برای و شد تمیز ماز
به صورت میانگین و انحراف استاندارد از میانگین 
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 SPSS vol.19با استفاده از نرم افزار  و هگزارش شد
  . در ابتدا نرمالیته دادهندقرار گرفت تجزیه و تحلیلمورد 

مورد بررسی  Shapiro-wilkن با استفاده از آزمو ها
ها از  برای تجزیه و تحلیل داده سپس قرار گرفت.

معنی داری  سطحاستفاده شد.  مستقل T.Test آزمون
P<0.05 شد در نظر گرفته. 

 یافته های پژوهش
مدت زمان باقی ماندن در بازوی  نتایج نشان داد

استرس دیده نسبت به گروه  گروهدر  EPM بسته
کنترل به طور معنی داری کاهش یافته 

مدت حالی که  در ،,t(18)=2.217 (P=0.04)است
استرس دیده  گروهزمان باقی ماندن در بازوی باز در 

به گروه کنترل افزایش قابل مالحظه ای داشته  نسبت
حاکی از کاهش  این، ,P=0.001) t(18)=3.930است

در  EPMاضطراب طبق دو فاکتور بازوی باز و بسته 

 میکنترل گروه  استرس دیده نسبت به گروه
عالوه بر این نتایج نشان داد که  .(1 شماره )نمودارباشد 

در دو  EPMمدت زمان باقی ماندن در قسمت مرکزی 
 (P=0.186گروه تفاوت معنی داری با هم نداشته است

t(18)=1.375, در مورد تعداد ورود  .(1 شماره ودار)نم
به هر بازو نتایج نشان داد که برای بازوی بسته تفاوت 

 (0.821=داردـــود نـــروه وجـــمعنی داری بین دو گ

t(18)=0.230, اما در مورد بازوی باز تعداد دفعات .
کنترل به طور  نسبت به گروه ورود گروه استرس دیده

 (P=0.036تـــاس هـــزایش داشتـــنی داری افــمع
t(18)=2.269, نمودار( شماره A1). مدت  چنین هم

زمان تاخیر در اولین ورود به بازوی باز در گروه استرس 
دیده نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشته 

 (.B1 شماره )نمودار ,P=0.636) t(18)=0.481است

 
 
 

 
در  و قسمت مرکزی بستهباز، بر مدت زمان باقی ماندن در بازوی  دوران بارداری در استرس مزمن مواجهه با . اثر1 شماره نمودار

در مقایسه با دیده در گروه استرس مدت زمان باقی ماندن در بازوی بسته نتایج نشان داد که . elevated plus maze تست

 (، P<0.001افزایش داشته)دت زمان باقی ماندن در بازوی باز که م ، در حالی(P<0.05)کاهش یافتهگروه کنترل 

 .(n=10)نداشته استمرکزی تفاوت معنی داری در دو گروه  و مدت زمان باقی ماندن در قسمت

 (P<0.05*: اختالف معنی دار با گروه کنترل)

 (P<0.001***: اختالف معنی دار با گروه کنترل)
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مدت زمان تاخیر در اولین  و همچنین (A) بستهباز و . اثر استرس مزمن مادرزادی بر تعداد دفعات ورود به بازوی 2 شماره نمودار

تعداد دفعات ورود به بازوی باز در گروه استرس دیده نسبت به گروه . Elevated Plus Mazeدر تست  (B)ورود به بازوی باز

 اولین و مدت زمان تاخیر برایتعداد دفعات ورود به بازوی بسته ، اما  (P<0.01)کنترل به طور معنی داری افزایش یافته است

  .(n=10)تفاوت معنی داری را در دو گروه نشان ندادورود به بازوی باز 

 (P<0.01) **: اختالف معنی دار با گروه کنترل 

 
 

 :گیری  و نتیجه حثب

ی ها  موشنتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه 
در دوران بارداری زمان سپری شده  استرسبا صحرایی 

را در فرزندان ای   بعالوهو تعداد ورود به بازوی باز ماز 
و زمان سپری شده در بازوی  افزایش داده ها آن نر

این امر بیانگر این  .است بسته ماز را کاهش داده
  در معرض استرس مادر گرفتن قرار موضوع است که

 را یاضطراب رفتارهای ی ناهمگون در زمان بارداریها
کاهش داده است.  ها در دوران بلوغ در فرندان نر آن

ران در دوران دموضوع تاثیر شرایط فیزیکی و روانی ما
بارداری بر سطح اضطراب، پرخاشگری، حافظه و 

حیوانی رفتارهای اجتماعی فرزندان در مطالعات مختلف 
مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مختلفی و  و انسانی

و  Boqoch Y .(1،17،16)متناقضی به دست آمده است
به مادران در اضطراب  القاءنشان دادند که  همکاران

ی هیپوکامپی ها  ژن دوران بارداری با خاموش کردن
موجب  ها، آن در فرزندان مرتبط با عملکرد سیناپسی

و اختالل روز اضطراب، افسردگی افزایش احتمال ب
و همکاران نشان  Botuev. (19)شود  مییادگیری 

، در هر روز جاییه ب مکان یا جادادند که استرس تغییر 
در طول مرحله سوم حاملگی باعث افزایش اضطراب و 

در یک ماهگی  ها کاهش عملکرد لوکوموشن در نوزاد
 ماهگی فقط در جنس نر اضطراب هم 4شود و در   می

با اعمال و همکاران  Ordian .(19)ماند  میچنان باقی 
ی صحرایی ها  موشمحدودیت حرکتی در  استرس

دوران بارداری نشان دادند  19تا  11حامله در روزهای 
و این اثر  ایجاد شدهماده رفتار اضطرابی  فرزندان که در

آدرنالکتومی که دوز پایین   های صحرایی  موشدر 
کنند دیده نشد در حالی که   میکورتیکواسترون دریافت 

دوز باالی این هورمون داده شود  ها  موشاگر به همین 
 شود  میدیده  ها  اضطراب زایی در توله اتهمان اثر

(14) .Bosch  و همکاران نشان دادند که مواجهه با
بارداری اثرات متضادی بر  19و  0استرس در روزهای 

اضطراب و ترشح هیپوتاالموسی وازوپرسین و 
استرس در روز  .کورتیکوتروپین در موش صحرایی دارد

موجب کاهش این  19روز جب افزایش و در مو 0
دهد زمان قرار گرفتن   میشود. که نشان   می ها پارامتر

ی مولکولی و رفتاری ها  در معرض استرس هم بر پاسخ
 . در مطالعه حاضر نیز همان(11)ایجاد شده تاثیر دارد

بوده که  19تا  9روز  طور که اشاره گردید مواجهه از
این شاید اثرات ضد اضطرابی بیشتر مشاهده گردید. 

ی هورمونی دخیل در ها مدت مواجهه بر پاسخ محور
استرس تاثیر داشته است که نیاز به بررسی بیشتری 

 .دارد
و همکاران نشان دادند  Batuevدر مطالعه دیگری 

های   موشکه اعمال مانع فیزیکی به عنوان استرس در 
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، شدهمرده زایی زیاد حامله موجب افزایش  صحرایی
کاهش لوکوموشن و  یک ماهگی موجبدر  چنین هم

در چهار  شده در حالی کهافزایش سطح اضطراب دیده 
 .(11)ستا ماهگی این اثرات معنی دار نبوده

Uygur  استرس مزمن صوتی اعمال و همکاران با
حاملگی و  11 تا 10بل در روزهای  دسی 144با شدت 
چه  که اگر ندروزگی نشان داد 11تا 44در  ها  روی توله

 میاسترس صوتی شدید باعث افزایش کورتیکواسترون 
شود ولی روی رفتارهای اضطرابی و ادراکی فرزندان  

 با اندازه Schulzعه دیگری در مطال. (14)تاثیری ندارد
بارداری  دورانگیری اندکس اضطرابی و توده بدنی در  

که تغییرات حافظه ای  نداعالم کرد موش صحراییدر 
ه باشد. ب  میو اختالالت اجتماعی وابسته به جنس 

های  طوری که کاهش حافظه برای اشیاء و مکان
نر و رفتارهای اضطرابی  های صحرایی  موشجدید در 

. (10)شود  میماده بیشتر دیده  های صحرایی  موشدر 
 اکه بیشتر مطالعات تاکید دارند که مواجهه ب چند هر

تغییرات  یدر دوران بارداری موجب بروز یکسراسترس 
رفتاری در فرزندان از قبیل افزایش اضطراب، افسردگی 

. به عنوان مثال شود  میو اختالالت حافظه و یادگیر 
Gotz  و همکاران با بررسی اثر استرس روانی اجتماعی

مادر و اثر آن روی پارامترهای ایمنی خون و 
کورتیکواسترون مادر نشان دادند که که این موارد باعث 

 میی نر ها  راب در بزرگسالی تولهافزایش اضط
 اماابقت ندارد. طکه با نتایج این تحقیق م ،(11)شود 

که تغییرات رفتاری  دهند  میمختلف نشان مطالعات 
ایجاد شده در اثر قرار گرفتن با عوامل استرس زای 

مل مختلفی از جمله مختلف در دوران بار داری به عوا
و زمان قرار گرفتن  نوع استرس ،جنس فرزندان و سن

بستگی دارد. در این مطالعه نیز  در معرض استرس
 مزمن و ناهمگون نشان داد که مواجهه با استرس نتایج

در دوران بارداری موجب کاهش سطح اضطراب در 
 با توجه به این احتماالًها شده است.  فرزندان نر بالغ آن

در این مطالعه ما در فرزندان نر بالغ سطح اضطراب که 
، افزایش سن همراه با را اندازه گیری کرده ایم احتماالً

 از تغییرات هورمونی و تغییرات سیناپسی بروز برخی
موجب شده که رفتارهای شبه  در مغز مرتبط با جنس،

به طور کاهش پیدا کند.  بالغنر در نوزادن  اضطرابی
د که بلوک ننشان داو همکاران  Benekaredd مثال

 می با استفاده از کتانسرین 1رسپتور سروتونین تیپ 
از  ،های فوری زود جلوگیری از تشکیل ژنبا تواند  

جدا شده از  در فرزندان ظهور رفتارهای اضطرابی
قرار  مادرانی که در دوران بارداری در معرض استرس

مواجهه با الکل و  اثر. (17)دگرفته اند، جلوگیری نمای
بیان و  بررسی شد Hellemansاسترس مزمن توسط 

توانند تولید   میطور جداگانه ه ب ها  عاملاین  شد که
های   موشرفتارهای اضطرابی و افسردگی نمایند. 

نر بیشتر رفتارهای بیش فعالی لوکوموتور و  صحرایی
ماده بیشتر رفتار اضطرابی نشان  های صحرایی  موش
کند بروز رفتارهای اضطرابی   میکه تایید . (16)دادند

باشد که تاییدکننده نتایج این   میوابسته به جنس 
و همکاران نشان دادند که  Fride. باشد  میمطالعه 

باعث افزایش رفتارهای  استرس دوران بارداری
شود،   میاضطرابی و تغییر در فعالیت دوپامین در مغز 

هش افزایش دوپامین در ناحیه پره فرونتال راست و کا
در ناحیه هسته اکومبنس راست و استریاتوم چپ دیده 

شاید الزم باشد در این مطالعه تغییرات سطوح . (19)شد
اندازه گیری و سپس ارزیابی بیشتری  ها این ترانسمیتر

به طور خالصه هر چند که نتایج این صورت گیرد. 
با فرضیه مطرح شده در مورد اثرات استرس مطالعه 

افزایش اضطراب در  مزمن در دوران حاملگی روی
دهد که زمان قرار   می. اما نشان مطابقت نداردفرزندان 
چنین جنس و سن  معرض استرس و هم درگیری 

 احتماالً فرزندان در پاسخ رفتاری ایجاد شده تاثیر دارد.
نمی  به تنهایی استرس مزمن قرار گرفتن در معرض

برای افزایش رفتار اضطرابی در  محکمیتواند دلیل 
یلی همراه با اندازه مطالعه تکم انجام فرزندان باشد.

  در زمان ی استرسیها  تغییرات در سطح هورمونگیری 
تواند در مشخص کردن   میختلف بعد از تولد ی مها

 .این تناقضات مفید باشد
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Abstract 

Introduction: Prenatal exposure to physical 

stress could affect the behavioral function 

of offspring after birth and also in 

puberty.The aim of this study was to 

determine the effect of prenatal exposures 

to chronic heterogeneous stress on anxiety-

like behaviors in adult male offspring in 

rats. 

 

Materials & methods: In this experimental 

study, 10 pregnant rats were used in control 

and stress groups (n = 5). The Stress group 

was exposed to heterogeneous stress from 

the day of 9 to 19 of pregnancy (10 days). 

After the end of pregnancy and childbirth, 

10 adult male offsprings from each group 

were selected, using the elevated plus-

maze(EPM), the anxiety-like behaviors 

were studied. 

 

Findings: Exposure to stress during 

pregnancy significantly increased the time 

spent (P<0.001) and the number of entries 

(P<0.01) into open arms of the elevated 

plus maze in the offspring's of stress group 

compared with the control group. While the 

time spent in the closed arms (P<0.05) 

significantly decreased than that in the 

control group. Time to stay in the center, 

the number of entries into closed arm and 

delayed to the first entry into the open arm 

showed no significant difference between 

the two groups. 

 

Discussion & Conclusions: Exposure to 

stress during pregnancy reduced anxiety-

like behaviors in rats. Probably, the impact 

of stress during pregnancy on the incidence 

of these behaviors can change depending on 

sex and age. More research in this area 

could help clarify the issue. 
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