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  )١٢٨(شماره پي در پي١٣٩٧مرداد و شهريور، ٣، شماره٢٣دوره 

 

                 حافظه بر رنياستا مدت بلند و كوتاه اثرات

  نر ييصحرا موش يحركت تيفعال و يكارـ  ييفضا

  
  5زاده يرنجفيم د جواديس ، 4نيخوان يعل ،3دنيمحمد فر ،2يفرح آباد ين شجاعيحس ،*1آرزومندان هيسم

  

 بهداشت گروه ۳ ران.يزابل، زابل، ا ي، دانشگاه علوم پزشکيا هداشت حرفهگروه ب۲ .ايران ،تهران مدرس، تربيت دانشگاه اي، حرفه بهداشت گروه ١

 تيترب دانشگاه ،يولوژيزيف گروه۵ .ايران ،تهران مدرس، تربيت دانشگاه اي، حرفه بهداشت گروه ۴ ران.يا ،تهران مدرس، تيترب دانشگاه ،يا حرفه

  .رانيا تهران، مدرس،

  

  ۲/۵/۹۷ :اريخ پذيرشت                 ۲۸/۸/۹۵تاريخ وصول: 

   

  دهيچك

 يچربـ شـدت  ه بـ اتـاق فـرار و    يدر دمـا ن مـاده  يـ ارن هستند. يدر معرض مواجهه با استاع يصنا يکارگران در برخ و هدف: نهيزم

از جمله اختالل در حافظه را موجـب   يگوناگون يتواند اثرات عصب يمن يبنابرااست،  ييباال يچرب يز دارايت مغز نباف و دوست است

 بلنـد  و کوتـاه  اثرات يبررس هدف باز ين حاضر قيتحقدارد.   يمار مهيبسط کار نقش يروزمره و مح يحافظه در زندگ ياز طرف .شود

  .رفتيپذ انجام نر ييصحرا موش يحرکت تيفعال و يکار ـ ييفضا حافظه بر رنياستا مدت

  

 درم شـدند.  يبه دو گروه مورد و شاهد تقسـ  يدفصورت تصاه ب ييسر موش صحرا ١٢تعداد  ين  مطالعه تجربيدر ا :يروش بررس

گـروه  در . )هفتـه  در روز٥ سـاعت،  ٦ ام، روزانه يپ يپ ٧٥٠غلظت(رن قرار گرفتنديدر معرض استا هفته ٣به مدت  ها گروه مورد، موش

ت يو فعال يکارـ  ييضاحافظه فروز پس از اتمام مواجهه  ٢رن قرار گرفتند. يط مشابه و بدون مواجهه  با استايدر شرا ها شاهد موش

 مـذکور  يهـا  رن آزمـون ياستا مدت يطوالن اثرات يبررس منظور به شد. يابيدان باز ارزيشکل و آزمون م Yق آزمون ياز طر يحرکت

سرعت و  ،يکارـ   ييبه عنوان شاخص حافظه فضا يخودتناوب خود به  مطالعهن يدر ا .شد تکرار زين مواجهات اتمام از بعد روز ٢١

 يشده در مرکز به عنوان شاخص عدم اضطراب مـورد بررسـ   يو زمان سپر يت حرکتيفعال يها شده به عنوان شاخص يمسافت ط

  قرار گرفت.

 

آزمـون   شـده در مرکـز جعبـه    يرن، زمان سـپر ياروز پس از اتمام مواجهه با است ٢١و  ٢که  داد دست آمده نشان ه ج بينتا :ها افتهي

 ٢روز پس از اتمام مواجهه نسـبت بـه    ٢١ن اثرات در يافت.  ايکاهش  يدار يطور معنه رکت بو سرعت حشده  يمسافت ط دان باز،يم

  داد.را کاهش  يتناوب خود به خود يدار يطور معنه رن بيمواجهه با استا يطور مشابهه دتر بود. بيواجهه شدروز پس از اتمام م

  

ـ کـاري مـوش صـحرايي     اخـتالل حافظـه فضـايي    و يت حرکتـ يـ عالرن منجر به کاهش فيبا استا ج، مواجههياساس نتابر :يريگ جهينت

  باشد. يم يشتريب اتاز به مطالعيرفتار ن يرن بر روياثر بلند مدت استا يبررس ي. براشود يم

  

  نر يي، موش صحرايت حرکتيفعال ،يکار ـ ييفضا حافظه رن،ياستا :يكليد يها واژه

  

  .ايران ،تهران مدرس، تربيت دانشگاه، يا حرفهبهداشت  گروه ،ه آرزومندانيسم: مسئولسنده ينو*
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  مقدمه

 يآلـــ يهــا  از انــواع حــالل   يکــ يرن ياســتا  

ل يـ ون اتيدروژناسـ يله دهيوسه است که ب )١(کيآرومات

ن يـ ا .شـود  يمـ د يـ تول )٢(نـگ يروند کراک يبنزن و در ط

اک و بـا  ر، چسبنفرال به زرد، يبدون رنگ تا متما ماده

در بدن انسان  زين ن مادهيمه عمر اي، نباشد يتند م يبو

ن رفـتن  يزان ازبـ يـ م يريـ گ و با اندازه ساعت ۸  حدوداً

 ادرار )۴(ديک اســيلياکســ يل گلــيــو فن )۳(ديک اســيمنــدل

رن يدرصـد اسـتا   ٩٠ش از يبـ  .)۱( اسـت  برآورد شـده 

کـارگران  رود.  يکار مه رن بياستا يمر پليد پليولت يبرا

ــ، توليســاز کي، الســتيســاز کيع پالســتينادر صــ  دي

در  ل منـزل يو وسـا  ها ي، اسباب بازيبند ل بستهيوسا

د. استنشـاق راه  نباشـ  يمـ ن مـاده  يمعرض مواجهه با ا

 رن شاملياثرات استا .)١(ن ماده استيتماس با ا ياصل

و  يمرکــز يســتم عصــبيد و مــزمن بــر ساثــرات حــا

، ير عملکرد روانـ ييتغ ،ياريکاهش هوش )١و ٢(يطيمح

مـدت   يمواجهـه طـوالن  . )٣(شناخت و احساسات است

مثـل    يميق تنفس منجر به عاليرن از طريانسان با استا

، کاهش تمرکـز و تعـادل،   يمرکز يستم عصبيسريتخد

لکـرد  خـتن عم يبه هـم ر اختالل در حافظه کوتاه مدت و

ــ  ــد در بعضـ ــده  يکبـ ــارگران شـ ــت از کـ  .)۴و ۵(اسـ

ک اخــتالل در حافظــه، عــدم يولوژيدميــاپ يهــا همطالعــ

جه، حالت تهوع و اختالل در زمـان  ي، سرگيتعادل روان

جملـه   هـا از  اللحـ  يواکنش را به عنـوان اثـرات جـانب   

بـدن اغلـب بـه    رن در ياستا .)۶(اند ان نمودهيرن بياستا

توانـد اثـر    يشـود کـه مـ    يزه مـ يمتابولد يرن اکسياستا

هــا داشــته  بــر ســلول يميمســتق )٥(ويداتياســترس اکســ

گــر يســه بــا ديدر مقا زيــنغــز م يهــا ســلول .)٧(باشــد

 اريبسـ  )٦(ونيداسـ يدپراکسيپيبدن در برابر ل يها سلول

چرب اشباع  يهادياس يرا دارايند زهست ترريب پذيآس

 ياديـ ز يژن مولکـول ين اکسـ يچنـ  هسـتند و هـم   ييباال

  . .)۸(دارند

ــال  ــه  ۲۰۰۰در س ــرات  د يا مطالع ــورد اث ر م

در  آنهـا  که مادر ييصحرا يها موش يرن بر روياستا

 رن بودند انجام شـد و مشـاهده شـد کـه    يمعرض استا

 )۷(دان بـاز يزمون موان در آيرفتار ح يرن بر روياستا

ن موجـب اخـتالل در   يچنـ  گـذارد و هـم   يمـ  ير منفيثأت

  .)۹(شود ير در حرکت ميخأو ت يکتحر يگهماهن

ز مشــاهده کردنــد کــه يــن همکــاران و دفوگيــل

در عملکـرد   يرن بـه صـورت دهـان   يمواجهه بـا  اسـتا  

 ياثـر  )۸(پـر  هشـت  ياعشـع  يرفتـار وان در آزمـون  يح

ن در يدرنــالآ ظــت نــوروغل موجــب کــاهش امــا ،نــدارد

نخـاع  بصـل ال  در مغـز و ت آن ظش غليافزاالموس و ات

غلظـت   ن مطالعـه بـاالرفتن  يـ ج ايگـر نتـا  يشود. از د يم

 .بــود )۱۰(مــپاوکپيدر مغــز، مخچــه و ه  )۹(نيدوپــام

است کـه در   يعصب يها هندهن از جمله انتقال ديدوپام

مواجهـه   .)۱۰(دارد  يمـ و حرکـت نقـش مه   ييجـا  جابـه 

ت يــفعال ژصــورت گــاواه بــ رنيتحــت مــزمن بــا اســتا

ن و يدوپـام  را کاهش و مقـدار  ييموش صحرا يحرکت
                                                           

1- Aromatic solvents 
2-Cracking  
3-Mandelic acids 
4-Phenylglyoxylic 
5-Oxidative stress 
6-Lipid peroxidation 
7-Open field test 
8-Radial arm maze 
9-Dopamine 
10-Hippocampus 
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ــمتابول ــا تيـ ــاالموسيآن را دره يهـ ــاهش  )۱(پوتـ کـ

  .)۱۱(دهد يم

صــورت ه بـ را  يا مطالعــه و همکـاران  گيـ بيتر

کارگران کارخانجات  يعصب ي رفتارها يرو بر يعمقط

 يهـا  زمـون کـه آ  کردنـد   مشـاهده و  دادندن انجام يرز

و  شـاهد ن گـروه  يب يدار يمعنتفاوت  ،يرفتار يعصب

   .)۱۲(نداشتمورد 

 ۲۳گـزارش کـرد کـه     يگر چريد يا مطالعه در

ر يـ ز يهـا  غلظت که در معرض تماس با يافراددرصد 

 که در معـرض تمـاس   يافراد درصد ۷۱و ام  يپ يپ ۵۰

قـرار دارنـد،   رن ياسـتا  ام يپ يپ ۱۰۰ يباال يها با غلظت

 يو مرکز يطيتم اعصاب محسيت سيدچار کاهش فعال

 ماننـد  يآلـ  يهـا  بيـ ترک کـه  نيل ايدله ب .)۱۳(باشند يم

فـرار   يهـا  عيمـا صـورت  ه اتـاق بـ   يدر دمـا رن ياستا

ه بـ ن يدوست هستند، بنابرا ين چربيچن هم وباشند  يم

 ،ماننـد بافـت مغـز    ياز چربـ  يغنـ  يهـا  تبا باف يراحت

 ين اثرات رفتـار يشوند. بنابرا يوصل م يچرب و نيليم

 يتـر  قيـ عم ياز بـه بررسـ  يـ ن يآلـ  يها بيترک يعصب

   .)۹(دارد

اثـرات   سـه يبـه مقا  يا گونه مطالعه چيتاکنون ه

ــتا  ــدت اسـ ــد مـ ــاه و بلنـ ــر رويکوتـ ــه  يرن بـ                 حافظـ

 يهـا  همطالعـ ن يچنـ  هـم  .اسـت   نپرداخته يکارـ  ييضاف

 صـورت رفتـار   يرورن بر يدر مورد اثرات استا  يمک

ع ياز صـنا  ياريکه در بسـ  نيبا توجه به اگرفته است. 

و  باشـند  يمـ رن يکارگران در معرض مواجهه با اسـتا 

 يط کـار و زنـدگ  يز در محـ يـ ن يکـار  ـ  ييحافظه فضا

گونـه   هـر  و برخوردار اسـت  يا ژهيت ويروزانه از اهم

حــوادث و  روزن نــوع حافظـه موجــب بـ  يـ اخـتالل در ا 

 بـه  زيـ ن حاضـر  قيتحق، لذا شدخواهد يور کاهش بهره

 رن بـر ياسـتا  مـدت  بلنـد  و کوتاه اثرات يبررس منظور

 وشـــــ م يـــــ حرکت تيفعال و يکارـ  ييفضا حافظه

   .رفتيپذ انجام نر ييصحرا

   

  يروش بررس

در دانشـکده   ۱۳۹۵در سال  ين مطالعه تجربيا

ن يام شد. در ات مدرس انجيدانشگاه ترب يعلوم پزشک

 نــر از نــژاد ييصــحرا ســر مــوش ۱۲ق  تعــداد يــتحق

ــران پاســتور تويانســت از ســتاريو ــا ته ــازه ب ــ ب              يوزن

 يسـازگار  منظـور  بـه . ديگرد يداريخرگرم  ۱۸۰ـ۲۵۰

 در شيآزما شروع از قبل هفته کي از ها موش طيمح با

وس و يدرجـه سلسـ   ۲۲± ۲يدمـا  با شگاهيآزما طيمح

 ۱۲ يکيو تـار  ييدرصد، چرخه روشنا ۳۰ ـ ۴۰رطوبت

ساعته قرار گرفتند و به صورت آزادانه بـه آب و غـذا   

   داشتند.   يدسترس

ــا در ــتحق ني ــتورالعمل قي ــهيکم دس ــالق ت  اخ

ــگاه ــترب دانش ــدرس تي ـــه در م ـــا رابط ـــار ب ـــا ك  ب

ــوان ــاي حيـ ــگاهي هـ ــرعا آزمايشـ ــگرد تيـ  در و ديـ

 انويـ ح متوجـه  رنج نيکمتر که شد يسع مراحل يمتما

   .گردد

ــوگ  ــت جل ــل   يريجه ــاب و قاب ــورش انتخ از ت

ه هـا بـ   مـورد مطالعـه، مـوش    يهـا  سه بودن گروهيمقا

م شـدند.  يتقسـ  ييتـا  ۶بـه دو گـروه    يصورت تصادف

 يازخطــا ياز تـورش اطالعـات ناشـ    يريجهـت جلـوگ  

، قبـل از مطالعـه   يريگ ل اندازهي، وسايريابزار اندازه گ
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ن يچنـ  شـدند. هـم  بره ين مطالعه کالين بار در حيو چند

 يخطـا  از ياز تـورش اطالعـات ناشـ    يريجهت جلـوگ 

شـدند   يمختلف کدبند يها ها به رنگ گر موش مشاهده

ص آنها به گروه يگر از تخص و تا اتمام مطالعه مشاهده

  شاهد و مورد اطالع نداشت.

          شـاهد  گـروه  دو بـه  تصـادفي  طور به ها موش

ــاي ۶ ــرض   يتـ ــروه در معـ ــتاو گـ ــا ۶ رنياسـ   ييتـ

مشـابه و   يطيشـرا  شـاهد در شدند. گروه  يبند ميتقس

گـروه در   شـدند.  ينگهـدار  رنياسـتا بدون مواجهه بـا  

 ۵ و ساعت  ۶ ، روزانههفته ۳به مدت  رنياستامعرض 

ــه در روز ــرض در هفت ــتا مع ــت  ياس ــا غلط  ۷۵۰رن ب

 از پـس  روز دو ابتـدا  ن گروهيا .)۷(قرارگرفتندام  يپ يپ

 آزمـون  بـا  )سـوم  و سـت يب روز(مواجهـه  دوره اتمـام 

Yق مــازيــو از طر بــاز دانيــم
 قــرار يابيــارز مــورد )۱(

ــد ــس .گرفتن ــه آن از پ ــرا در روز ۲۱ ب ــيطب طيش  يع

اثـرات بلنـد مـدت     يبه منظور بررسـ  و شدند ينگهدار

 قـرار  يبررسـ  مورد ها آزمون همان با مجدداً رنياستا

 در يرفتار يها آزمون جينتا تينها در ).۱تند(شکل گرف

 گـروه  يبـرا . شـدند  سـه يمقا گريکـد ي بـا  نوبت دو نيا

   تکرار شد. ناًيع فوق مراحل هيکل زين شاهد

 ۳۰*۴۰* ۸۰ بـا ابعـاد   ياز اطاقک، ن مطالعهيدر ا

 اسـتفاده  ،مـوش اسـت   ۸ظرفيـت   يمتر که دارا يسانت

 يهـا  و جـداره ورق آهن گـالوانيزه  از  اتاقکجنس  .شد

هـر يـك از   . گالس شفاف بود يجنس طلق پلکسآن از 

 هاي توري مانند مسقف قـرار گرفتـه   در شبكه ها موش

 جـنس  و متـر  يسانت ۱۸*۱۸*۱۸ آنها از کيابعاد هرکه 

در طـول   .)۱۴(باشـد  يزنگ مـ استيل ضد يآنها از تور

 .ه مناسـب در اتاقـک انجـام شـد    ي، تهوشيمراحل آزما

ر سـاز د  سـتم غلظـت  يسيله وسـ بـه   رنيبخارات اسـتا 

رن مورد نظـر  يغلظت استاشد،  ياتاقک مواجهه پخش م

مختلـف اتاقـک    يها در طول مدت مواجهه و در قسمت

ن يچنـ  شـد. هـم   يريگ اندازه )۲(فوچک دستگاه به وسيله

 دســتگاه يريــگ  صــحت و دقــت انــدازه يابيــارز يبــرا

ــه ــا اســتفاده از روش اســتاندارد  ييهــا فوچــک نمون ب

گــاز ه وســيله بــه و يــرن تهياســتا يبــردار نمونــه

  . .ز شديآنال )۳(يکروموتوگراف

  

  

  چارت مراحل انجام كار :1شكل 

 يت حرکتيفعال يبررس يبرا باز دانيم آزمون

ک جعبـه  يـ ن آزمون در يرد. ايگ يمورد استفاده قرار م

اه و ابعـاد  يکل که از چوب با رنگ سل شيمکعب مستط

ه شــده اســت، انجــام   يــمتــر ته  يســانت ۶۰×۶۰×۶۰

ن صـورت  يـ روش انجام آزمون به ا ).۲ (شکلرديگ يم

گرفت و بـه آن   يوان در مرکز جعبه قرار ميکه ح است

 قه در داخـل يدق۱۵مدت  شد تا آزادانه به ياجازه داده م

 کيــ بـه وسـيله   وانيـ ح حرکــات د.يـ جعبـه حرکـت نما  
                                                           

1- Y maze Test  
2- PhoCheck  
3- Gas Chromotography 
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 شد. يوتر منتقل ميبه کامپ و ضبط يبردار لميف نيدورب

جعبـه بـا اتـانول    وان، يهر ح يبعد از انجام آزمون برا

 يشـده در طـ   يشد. فاصله ط يز ميکامالً تمدرصد  ۷۰

ت يفعال يريگ اندازه يقه و سرعت حرکت آن برايدق ۱۵

نـرم افـزار بـه    به وسيله رفت. جعبه  يبه کار م يحرکت

شــده در  يشــد و زمــان ســپر يبنــد ميمربــع تقســ ۲۵

از عـدم اضـطراب    يوسط به عنوان شاخص يها مربع

   .)۳کلشد(ش يريگ اندازه

  
به وسيله كه  يا وان در جعبهيدان باز. حيجعبه آزمون م :2شكل 

شود  ياست، قرار داده م  شده يبند ميمربع تقس 25افزار به  نرم

  شود. ين ثبت ميدورب به وسيلهقه يدق 15و حركات آن به مدت 

  

٥٤٣۲

۱

۰  

٩٨٧

١

٥  

١

٤  

١

٣  

١

١  ٢  

٢

٠  

١

٩  

١

٨  

١

٦  ٧  

٢

٥  

٢

٤  

٢

٣  

٢

١  ٢  

  

دان باز. يزان اضطراب در آزمون ميوه محاسبه ميش: 3ل شك

وسط(سبزرنگ)  يها وان در مربعيح به وسيلهشده  يزمان سپر

  شود. يم يريگ از عدم اضطراب اندازه يبه عنوان شاخص

  

 يبررسـ  ين آزمـون بـرا  يـ ا شکل Yآزمون ماز

ن رفتـار  يا که کار رفت، به  )۱(يخود خودبه رفتار تناوب

 يکــارـ  ييحافظــه فضــا يريــگ ازهانــد يبــرا ياريــمع

باشد. دستگاه مـورد اسـتفاده    يپوکامپ ميوابسته به ه

 ۳۲و ارتفـاع   ۱۶، عـرض  ۵۰شامل سه بازو(بـه طـول   

اه رنــگ يک فشــرده ســيجــنس پالســت متــر) از يســانت

درجـه   ۱۲۰ه يـ ن بازوها نسبت به هم با زاويباشد. ا يم

  .. )۴اند(شکل  قرار گرفته

 يش ذاتـ يگـرا  يبنـا بر م يخود به تناوب خود

د و بـه خـاطر   يـ ط جديمحـ  يجو و  جوندگان به جست

اسـت    جو شـده   و  که کدام بازو قبال جست نيآوردن ا

 در يطور تصادفه ب يشگاهيآزما وانياستوار است. ح

 اجازه آن به و گرفت يم قرار بازوها نيا از يکي يانتها

 حرکـت  بازوهـا  در آزادانـه  صـورت  به تا شد يم داده

 بعـد  شـد و  يم ادداشتي بازوها به وانيح ورود. دينما

 اتـانول  با دستگاه وان،يح هر يبرا آزمون نيا انجام از

وان يـ ن آزمـون ح يـ در ا .شـد يم زيتم کامالًدرصد  ۷۰

موجـود در خـارج از بازوهـا     يم راهنماهايد از عاليبا

  د. ياستفاده نما

کـه   يورود يها يتعداد توال ۵باتوجه به شکل 

بــه عنــوان  ABC،BACمثــال  يرنــد، بــرابــاهم تفــاوت دا

شود.  ياز حافظه کوتاه مدت، در نظر گرفته م يشاخص

ــع ــار  در واقــ ــاوب رفتــ ــود تنــ ــه خــ ــود بــ                                    يخــ

ــه ــورت بـ ــا صـ ــق يورودهـ ــت و موفـ ــرهم پشـ                                سـ

ــه ــل بـ ــه داخـ ــازو سـ ــف يبـ ــراريغ و مختلـ                               يرتکـ

 تنـــاوب درصـــد ســـپس. شـــد يمـــ گرفتـــه نظـــر در

؛ ديـ گرد  محاسـبه  ريـ فرمـول ز  اساس بر يخود خودبه

 يبــه بازوهــا) / (تعــداد تنــاوب هــا يتعــداد کــل ورود -۲×{ (۱۰۰

  } درست)

                                                           
1-Alternation spontaneous 
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 تـا  ۹ ساعت نيب صبح نوبت در ها آزمون هيکل

  . گرفت  انجام  ۱۱

 يافـزار آمـار  در نـرم شده  يآور جمع يهاداده

SPSS ــرا ــودن نرمــال يبررســ يو ســپس ب ــتوز ب  عي

 و اسـتفاده  رنوفياسم کولموگروف آزمون از رهايمتغ

 درصد ريمتغ جز به رهايمتغ  يمتما که ديگرد مشخص

. هستند برخوردار نرمال عيتوز از يخود به خود تناوب

 بـه  خـود  تنـاوب  درصد نيانگيم سهيمقا يبرا نيبنابرا

ــروه دو در يخــود ــن آزمــون از گ ــيو م ــرا و يتن  يب

 آزمـون  از گـروه  دو در رهايمتغ ريسا نيانگيم سهيمقا

  .ديگرد استفاده مستقل يت

  

  

  
ن دستگاه از سه بازو با يا شكل. Yك مازيشمات ينما :4شكل 

كه  يورود يها يل شده است. تعداد تواليدرجه تشك 120ه يزاو

از  يبه عنوان شاخص ABC،BAC مثال يباهم تفاوت دارند برا

 تناوب رفتار شود. در واقع يحافظه كوتاه مدت، در نظر گرفته م

 به هم سر پشت و موفق يورودها صورت به يخود  به  خود

  .شد يم گرفته نظر در يرتكراريغ و مختلف يبازو سه داخل

  

 ها افتهي

 يت از آزمونبا استفاده ها  ل دادهيه و تحليتجز

 ۲ ،رنيدر گروه در معـرض اسـتا   کهنشان داد مستقل 

شــده در   ياتمــام مواجهــات، زمــان ســپر روز پــس از

طــور ه بــ )>۰۱/۰p( حرکــت ســرعت) و >۰۵/۰p(مرکــز

است  ين در حاليابود.  شاهدکمتر از گروه  يدار يمعن

 يدار ين دو گروه تفاوت معنيدر اشده   يکه مسافت ط

  . )۵ـ۷ شکل()p=۱۴/۰(نشان نداد

مرکـــز  شـــده در يزمـــان ســـپر نيچنـــ هـــم

)۰۰۱/۰p< ،()۰۰۱/۰ســرعت حرکــتp<( يمســافت طــ و  

روز پـس از   ۲۱در  يدار يطور معنه ) ب>۰۰۱/۰pشده(

  ).۵ـ۷کمتر از گروه شاهد بود(شکل اتمام مواجهات

 ۲۱روز و  ۲(ج در دو نوبت آزمونيسه نتايمقا

 رنيدر معــرض اســتادر گــروه  )مواجهــه پــس از روز

، )p>۰۰۱/۰(مرکـز  شـده در   يسپر زمانکه  دادنشان 

) >۰۵/۰p(شـده   يطـ  مسافت و )>۰۵/۰p(حرکت  سرعت

کمتر از نوبت آزمون  دوم در نوبت يدار يمعنطور ه ب

  .)۵ـ۷(شکل بود اول

 با يکار– ييفضا حافظه بر رنياستا اثر يدر بررس

 و هيـ تجزبـا توجـه بـه ايـن کـه،       شـکل  Yماز از يريگ بهره

 بـه  خـود   درصـد تنـاوب   داد کـه  نشـان  هـا  ادهد ليتحل

ن از يسـت بنـابرا  يع نرمـال برخـودار ن  يـ از توز يخود 

د کـه  يد و مشخص گردياستفاده گرد يتنيو آزمون من

ــاوب  ــد تنـ ــود  درصـ ــه خـ ــود  بـ ــروهدر  يخـ                       در گـ

ــتا معـــرض ــه   ۲ رنياسـ ــام مواجهـ ــس از اتمـ               روز پـ

 شـاهد  گـروه  از کمتـر ) p>۰۰۱/۰(يدار يمعنـ  طـور ه ب

  ). ۸بود(شکل

ــم ــ ه ــود يچن ــاوب خ ــه ن درصــد تن ــود  ب  يخ

)۰۰۱/۰<p( روز پس از اتمام  ۲۱در  يدار يمعن طوره ب

  ). ۸مواجهه کمتر از گروه شاهد بود(شکل

 ۲۱روز و  ۲(ج در دو نوبت آزمونيسه نتايمقا

ــه)  ــام مواجه ــس از اتم ــان  روز پ ــاوت   دادنش ــه تف ک

شـود بـه    يجاد نمـ يا ها وانيح يده پاسخ در يدار يمعن

 يخـود   بـه  درصد تناوب خـود در شاخص که  يا گونه

)۶۵/۰=p (شکلوجود نداشت يدار يتفاوت معن)۸.(  
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. دان بازيآزمون ممركز شده در  يط رن بر زمانياثر استا :5شكل

شده در مرکز آزمون  يدار زمان سپر يرن باعث کاهش معنياستا

ه ها ب  داده افت.يد يبا گذشت زمان تشدن اثر يدان باز شد و ايم

 و p>۰۵/۰نشان دهنده * نشان داده شده است. ۳۸۷±۱۹۶صورت 

#  سه با گروه شاهد مربوط،يدر مقا p>۰۰۱/۰نشان دهنده  ***

 رنيدو گروه در معرض استا  سهيدر مقا p>۰۵/۰نشان دهنده 

  .)۶؛(تعداد=باشد يم

  

  

  

  
 

  
  

 .دان بازيدر آزمون مرن بر سرعت حركت ياثر استا :6شكل

دان يدار سرعت حرکت در آزمون م يرن باعث کاهش معنياستا

ها بصورت  داده د. يد گردين اثر با گذشت زمان تشديد وايباز گرد

***  و p>۰۱/۰نشان دهنده  **نشان داده شده است.  ۷/۱±۲/۴

نشان  # سه با گروه شاهد مربوط،يدر مقا p>۰۰۱/۰نشان دهنده 

                 رنيگروه در معرض استادو سه ير مقاد p>۰۵/۰دهنده 

  .)۶(تعداد= ؛باشد يم

  
  

 دان باز.يشده در آزمون م يرن بر مسافت طي: اثر استا 7شكل

دان باز پس از يشده در آزمون م يرن باعث کاهش مسافت طياستا

 ۲/۳±۲/۱صورت ه ها ب  د. دادهيروز بعد از اتمام مواجهه گرد ۲۱

سه با يدر مقا p>۰۰۱/۰نشان دهنده  ***است. نشان داده شده 

سه دو يدر مقا p>٠٥/٠گروه شاهد مربوط و # نشان دهنده 

  )۶(تعداد=؛ باشد يمرن يگروه در معرض استا
  

  

  
  

  

  

  
  
  

 Yدر ماز  يخودبه خود تناوب رن بر درصدي: اثر استا8شكل

 يدار درصد تناوب خود به خود يرن باعث کاهش معنياستاشكل. 

دا يپ يريين اثر با گذشت زمان تغيد وايشکل گرد  Yن در آزمو

                               نشان داده شده است.  ۷۳±۱۵صورت ه ها ب نکرد. داده 

                                   سه با گروه شاهد يدر مقا p>۰۰۱/۰نشان دهنده  ***

  .)۶؛ (تعداد=مربوط

  

  



  نر صحرايي موش حرکتي فعاليت و فضايي ـ کاري حافظه بر استايرن مدت بلند و کوتاه اثرات

299 )١٢٨(شماره پي در پي١٣٩٧ـ مرداد و شهريور ٣ـ شماره ٢٣ه مجله ارمغان دانش ـ دور

  بحث 

کــت در گــروه در ن مطالعــه ســرعت حريــدر ا

در  هـا  هرن، دو روز پس از اتمـام مواجهـ  يمعرض استا

ن موضـوع  يـ است و ا سه با گروه شاهد کمتر بودهيمقا

واقـع کـاهش      و در ييجاه ب انگر کاهش حرکت و جايب

کـه   ييهـا  ج بـا گـزارش  ين نتـا يـ است. ا يت حرکتيفعال

ــن آوردنــد دســته بــ همکــاران و يشــيک  ز مشــابهتي

رن يکـه اسـتا   ز مشـاهده کـرد  يـ ن يچاکرابارت .)۹(دارد

ــفعال ــي ــام يت حرکت ــدار دوپ ــاالموس را ين هيو مق پوت

ن انتقـال دهنـده   يتـر  ن مهـم ي. دوپـام )۱۱(دهد يکاهش م

نقـش دارد و   ييجاه ب است که در حرکت و جا يعصب

جـه  يو حرکـت در نت  ييجـا ه ب ر در جاييممکن است تغ

ــامييــتغ در واقــع  .)۱۵(ن مغــز باشــدير در غلظــت دوپ

ن مغـز و  يرن ممکن است غلظت دوپـام يمواجهه با استا

ر قـرار دهـد. از   يثأرا تحـت تـ   يت حرکتيت فعاليدر نها

 يت حرکتـ ياز فعال يشده که شاخص يمسافت ط يطرف

 يدار يسـه بـا گـروه شـاهد تفـاوت معنـ      ياست در مقا

  نداشت.

ز دو روز پس از ين  مرکز در شده يسپر زمان

افـت  ي کاهش سه با گروه شاهدياتمام مواجهات در مقا

 اسـترس  زانيـ م بـا  ميمسـتق  يارتبـاط  موضوع نيا که

 وانيـ ح اسـترس  زانيم هرچه ۴دارد. با توجه به شکل 

دان يـ مرکز آزمـون م  در شده يسپر زمان باشد باالتر

 است اضطراب دچار که يوانيح و بود خواهد کمتر باز

 در حرکت به ليتما و کند يم زيپره مرکز در حرکت از

 يکـه بـر رو   هـا  هاز مطالع يبرخ. )۱۶(دارد را ها گوشه

 زيـ ن انسان انجـام شـد    يستم عصبيرن بر سياثر استا

 جاد استرسيرن موجب اينشان داد که مواجهه با استا

  ).١٧(شود يمدر افراد تحت مطالعه 

شـده    يسه سرعت، مسافت و زمـان سـپر  يمقا

ن يـ دار ا يروز پس از اتمام مواجهات کاهش معن ۲۱در 

سه شاخص را نسـبت بـه گـروه شـاهد نشـان داد. از      

روز  رها در دونوبت آزمون (دوين متغيسه ايمقا يطرف

ت يـ روز پس از اتمام مواجهه) نشان داد کـه فعال  ۲۱و 

ــ ــاهش و م  يحرکت ــان ک ــول زم ــدر ط اضــطراب زان ي

رن يافت. در واقع بـا گذشـت زمـان اثـر اسـتا     يش يافزا

افتـه بلکـه   يتنها کاهش ن و اضطراب نه يت حرکتيبرفعال

  شد.  د هميتشد

ن مطالعه مشاهده شد که  در هر دونوبت يدر ا

روز پــس از توقــف مواجهــه)  ۲۱روز و  ۲از آزمــون (

به عنوان شاخص حافظه  يخود  به خود  تناوب درصد 

نسبت به گروه شاهد کـاهش    Yدر ماز  يارکـ  ييفضا

نوبـت   ن دوين دوشـاخص بـ  يـ سـه ا يامـا مقا  ،دا کرديپ

ــ  ــاوت معن ــون تف ــداد. در يدار يآزم ــع  را نشــان ن واق

صورت ه ب ييموش صحرا يعملکرد رفتار رن برياستا

گذاشـت و در طـول زمـان بهبـود      يکوتاه مدت اثر منف

روز از توقــف  ۲۱ يکــه پــس از طــ يطــوره افـت. بــ ين

وان مشـاهده شـد.   يـ چنان در ح مواجهه نقص رفتار هم

ــه ــه ل يا در مطالع ــک ــد  ي ــام دادن ــاران انج دفوگ و همک

د، بـه عنـوان   يک اسـ يلياکس يل گليمشاهده کردند که فن

در  ييرن بــر عملکــرد مــوش صــحرايت اســتايــمتابول

ت ين سـم يچنـ  هشت پـر و هـم   يشعاع  يآزمون رفتار

  .)۱۰(اثر ندارد ييدر موش صحرا يعصب
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ن يخـود چنـ   يها هدر مطالعن و همکاران يساس

 ۶رن در يام اسـتا  يپ يپ ۳۰۰مواجهه با غلظت افتند که ي

 ييدر موش صحرا يش سرعت عصبيهفته موجب افزا

انجـام   يچـر  بـه وسـيله  گر که يمطالعه د .)۱۸(شود يم

رن موجب اختالل در يمواجهه با استاکه  نشان دادشد 

ن اخـتالل پـس از خـروج    يـ شود و ا يم يستم عصبيس

   .)۱۹(ط کار رفع شديافراد از مح

ز يـ ن ياتـاق فـرار و از طرفـ    يرن در دماياستا

بــا  يراحتــه ن بــيدوســت اســت بنــابرا يار چربــيبســ

ت يدر نها شود و يمغز وصل م ياز چرب يغن يها بافت

ــ يســتم عصــبيموجــب اخــتالالت در س  .)۸(شــود يم

 يرهايمسـ  قيـ طر از آزاد لکـا يراد واسـطه  يندهايفرآ

 زوال بـه  منجـر  ميمستق ريغ و ميمستق طوره ب يمختلف

در مورد اثر  .)٨(شوند يم يرفتار راتييتغ و ها نورون

د يرن اکسـا يگفت اسـتا  توان يز ميرن بر حافظه نياستا

و يداتين مـاده اثـر اکسـ   يـ ا يت اصـل يـ به عنـوان متابول 

ون يداسـ يهـا دارد و موجـب پراکس   سلول بر  يميمستق

   .)۷و ۲۰(شود يمر رفتار يي، اثر بر مغز  و تغيديپيل

 بـر  رنياسـتا  اثـر  يرو بـر  يهاي قيتحق تاکنون

 انجـام  ييشـنوا  سـتم يس و گـوش  چـون  هم ييها ارگان

 صـورت  يجوهـا  و جسـت  بـه  توجه با اما ،است شده

 اثـر  يبررسـ  به يا مطالعه ،يعلم معتبر منابع در گرفته

سـه  يقاو م يکـار ـ   ييفضـا  حافظـه  يرو بـر  رنياستا

 بـه  باتوجه. است اثرات کوتاه و بلند مدت آن نپرداخته

 و روزمـره  يزنـدگ  در يکـار ـ   ييفضـا  حافظه که نيا

 ،دارد يا ژهيـ و تياهم خطاها از يريشگيپ و کار طيمح

 بـر  رنياسـتا  اثـر  يبررسـ  به منظور حاضر قيتحق لذا

ــر ييصــحرا مــوش يکــارـ    ييفضــا حافظــه يرو  ن

جهـت   ،زاتيـ عدم وجود امکانات و تجه .گرفت صورت

ــون ــام آزمـ ــا انجـ ــار يهـ ــرفته يپ يرفتـ ــيشـ از  يکـ

رود در  ين مطالعه بـود کـه انتظـار مـ    يا يها تيمحدود

ن از يچنـ  معتبرتر و هم يها از روش يبعد يها پژوهش

 يبررس يبافت مغز برا يبر رو يمولکول يها شيآزما

حافظـه، اسـتفاده    يرن بر رويزم اثر استايتر مکان قيدق

  .شود

  

  يريگ جهينت

رن ين مطالعه نشان داد کـه اسـتا  يا يطورکله ب

از حافظـه   يکه شاخص يخود به درصد تناوب خود بر

دارد.  يشـکل اسـت اثـر منفـ     Yآزمون ماز  در يرفتار

رن کـاهش  يز در اثر مواجهه بـا اسـتا  ين يت حرکتيفعال

دا نکـرد بلکـه   يـ افت و نه تنها در طـول زمـان بهبـود پ   ي

رن بـر  يشتر اثرات استايروشن شدن ب يکمتر شد. برا

  از است.يمورد ن يشتريو ب يليتکم يها قيرفتار تحق

  

  ر و تشكريتقد

تحقيق حاضر بخشي از پايان نامه كارشناسي 

ت مـدرس تهـران اسـت كـه در     يـ ارشد در دانشگاه ترب

ــوم پزشــک  ـــا يدانشــكده عل ـــت و ب ـــال حماي ــا يم ن ي

ق يـ ن تحقياست. نويسندگان ا رسيده انجام به دانشکده

ــام از زحمــات ــرادي تم ـــه اف ــژوهش در ك  پيشـــبرد پ

  دارند. تشكر را كمال نمودند همكاري حاضر
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Abstract 
Background & Aim: Workers in some industries are exposed to styrene. This material is highly lipophilic 

and volatile at room temperature and the brain tissue has high level of fats. Thus causing various 

neurological effects, including memory impairment The present study was performed to investigate the 

short and long-term effects of styrene on spatial working memory and locomotors activity of male rats. 

   

Methods: In this experimental study, 12 rats were randomly divided into two groups of case and control. 
In case, group animals were exposed to styrene (750 ppm, 6hr/day, 5 days/week) for 21 days In the 
control group, the animals were exposed in the same conditions without exposure to Styrene. 2 days 
following termination of styrene exposure, spatial working memory and locomotors activity was evaluated 
by Y maze and open field test. In order to investigate the long-term effects of styrene, these tests were 
repeated 3 weeks after termination of exposure. In this study, spontaneous alternation as spatial working 
memory index, velocity and traveled distance as indicators of locomotors activity and spending time in the 
center as an indicator of non-anxiety were studied. 
 
Results: The results showed that after 2 and 21 days after styrene exposure, the time spent in the center 

of the open field test box, the distance traveled and the speed of movement decreased significantly. 

These effects were more severe in the 21 days after exposure than in the 2 days after exposure. Similarly, 

exposure to styrene significantly reduced the spontaneous frequency. 

 

Conclusion: According to the results, exposure to styrene leads to reduction of motor activity and spatial 

memory abnormalities in rats. To study the long-term effect of styrene on behavior, more studies are 

needed. 
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