
 يريادگي ي رو سرب برر کم ي مقاداثرات تماس با 
 يط يي صحراهاي در موش يو حافظه اجتناب

   و بلوغ يرخوارگي ش پس ازدوران
  :دهيچک

  

 مختلـف بـدن بـه    يهـا   ارگـان يروبر ک سرب ي اثرات توکسنيتر  و مهمنيتر ودرسز : و هدف مقدمه
دهد که   مي نشان يکيني کلهاي  همطالع در   ياديمشاهدات ز  .باشد مي ي و روان  يصورت اختالالت عصب  

 ي سـرب در دوران تکامـل مغـز   نييح پـا وتماس با سط. استبيشتر   به اثرات مضر سرب       نسبت مغز
ستم ي در عملکرد سياترييجاد تغي اثر گذاشته و سبب ايستم اعصاب مرکزي عملکرد سي بر رويعصب
 ياثـرات سـرب بـر رو   بررسـي  ق يـ  تحقهـدف از ايـن   .گـردد  ي مها نورون و اختالل در تکامل   يعصب

  .بود غو بلو يرخوارگي دوران پس از شي ط نرهاي صحرايي موش  و حافظهيريادگي
  

 واحـد پرنـد   مي آزاد اسـال  در دانشگاه ١٣٨٧ين يک مطالعه تجربي است که در سال ا :ها مواد و روش 
 تـايي  ۹روه  گـ ۸ ي بـر رو ،  فعـال ي اجتنـاب  و حافظـه بـه روش آمـوزش      يريادگيش  يآزما .انجام شد 

هايي  موش گروه ۳(شي گروه آزما۶ ؛شامل گرم ۲۲۰ ± ۳۰ با وزن    NMRI  نر از نژاد   صحرايي    موش
 کـه  ييهـا  مـوش  گـروه  ۳ قرار داشتند و سه هفته پس از تولد   يعني   يرخوارگيکه در دوران پس از ش     

 درصد ۲/٠و  ١/٠ ،۰۵/٠ يبا دوز ها در معرض استات سرب يکردند و همگ مي يدوران بلوغ را سپر
 يها موشو گروه  يخوارگر ي دوران پس از شيها موش گروه  گروه به عنوان شاهد۲ و )ندقرار گرفت

در نظر  و حافظه يريادگي از کاهش ياريوان معيله حيوسه  بيافتي دريها  تعداد شوک  . انجام شد  بالغ
آوري شـده   هاي جمع  داده. در معرض سرب قرار گرفتند روز ٤۵مدت  ه  بمار  يتگروه   ۶ هر. گرفته شد 

  . و آزمون آماري تي دانشجويي تجزيه و تحليل شدندSPSSافزار  با استفاده از نرم
  

  درصـد ۰۵/٠ غلظـت  يخـوار گـ  ر يدوران پـس از شـ   ياه  موشدر گروه   که   دادج نشان   ينتا :ها افتهي
 درصـد سـرب   ١/٠لظـت  غ.  نداشـت يدار ياثـر معنـ   و حافظـه  يريادگي سرعت  يبر رو  استات سرب 

 ي ول، داشت کاهشن دوزيدر ا حافظهو  ) p >۰۵/٠(  کاهش داديدار ي را به طور معنيريادگيت  سرع
بـر   درصـد  ۲/٠غلظت .  نشان نداديرخوارگيدر دوران پس از ششاهد   را با گروه     يدار ياختالف معن 

در دوران پـس از  شـاهد   را بـا گـروه   يدار ي اختالف معن اثر داشت و حافظه  و يريادگي سرعت   يرو
 اگـر چـه باعـث     استات سرب   درصد ۰۵/٠ غلظت    بالغ يها موشدر  . )>۰۵/۰p( داد نشان يرخوارگيش

سـرب  درصد  ١/٠لظت غ .  را نشان نداديدار ي اختالف معنيول،  و حافظه شديريادگيکاهش سرعت  
 ي ول، داشت کاهشن دوزيدر ا يريادگيسرعت و  ) p >۰۵/٠(   کاهش داديدار يور معنحافظه را به ط

 اثـر  يريادگيـ  سرعت يبر رو درصد ۲/٠غلظت  . نشان نداد   بالغ شاهد را با گروه     يدار يف معن اختال
                 بـالغ شـاهد  را بـا گـروه   يدار ي اخـتالف معنـ   اثـر داشـته و   حافظـه  ي بـر رو   امـا   نداشـت  يدار يمعن

  ).p>۰۵/٠(  دادنشان
  

ن يـ باشـد ا  مـي  تمـاس سـموم   يمد عادايک پي  و حافظه  يريادگيرات در   يياز آنجا که تغ    :يريگ جهينت
 يپوکامـپ باشـد و سـرب بـر رو    ي هي سـموم عـصب  يگاه هدف مهم برايک جايامکان وجود دارد که   
  .وکامپ اثر بگذاردپي هيها  نورونينوروژنز و مورفولوژ
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 سيما نصري و سايه بيداران

)٥٧شماره پي در پي  (١٣٨٩ـ بهار ١ ـ شماره ١٥مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٤٨

  مقدمه 

 مورد دراست که  سموم عصبي جمله  ازسرب

ن يـ ا .)۱(اسـت  گرفتـه  صورت بسياري هاي همطالع آن

کن يعت وجـود دارد لـ     ي مختلف در طب   ييها غلظتبا  فلز  

 يهـا  تيـ ش فعالي و افـزا  ينيبا گسترش فرهنگ شهرنش   

منتـشر  ست يـ زط ي در محـ يا طور گـسترده ه   ب يصنعت

ن سـرب در دوره  ييتماس با سـطوح پـا   .)۲(شده است

 صورت ي عصبي که تکامل مغزيخوارگر يو ش ينيجن

 اثـر  يستم اعصاب مرکـز   ي عملکرد س  يرد بر رو  يگ مي

 ي در عملکـرد عـصب  يراتـ ييجـاد تغ يگذاشـته و سـبب ا  

 بر زي نسرب باالي سطوح تماس با  اثرات.)۳(شود مي

 آلـودگي،   خـواب ؛مانند انسان عصبي سيستم فعاليت

 ولتـاژ  تغييرات اشتها، كاهش گيجي، استفراغ، هذيان،

 ؛آن ماننـد  رفتـاري  آور زيـان  اثـرات  و مغـزي  امـواج 

 كنتـرل  ضـعف  زيـاد،  فعاليـت  هوشي، ضريب كاهش

 سـربي  آنـسفالوپاتي  بـه  مبـتال  كودكـان  در حركتـي 

  .)١( است شده مشخص
ر کم سرب در بدن اطفال عـالوه بـر   ي مقاد يحت

 همــراه ي آشــکار بــا اخــتالالت رفتــاريهــا تيمـسموم 

شه يک سم هميسرب به عنوان  ي اثرات رفتار .باشد مي

 يهـا  کن سـنجش  ي لـ  ،مورد توجه و مطالعه بوده اسـت      

 را نشان   يج متناقض ي مختلف نتا  هاي  قي در تحق  يرفتار

نوزادان در  نشان داده است که ها همطالع .)۳(داده است
 در ي در موقـع بـاردار     موش صحرايي كه مادران آنها    

 دچـار کـاهش     ،انـد  بات سرب قرار داشـته    يمعرض ترک 

ن سـرب در    يي تمـاس بـا سـطوح پـا        .انـد   شده يريادگي

           ر بـــــه اخـــــتالالت ــــــــ منجيرخوارگيدوران شـــــ

 ،)۲ و۴(گـردد  مين کودکان ي در اي رفتارـ يـــــعصب

 استفاده با) ١٩٩٤()١ (و همكاران دراگان مثال عنوان به

 )۴( شـکل ي تـ  و ماز)٣(ي و ماز آب)٢( جعبه شاتلروش از

 بـين  حافظـه  و يـادگيري  در يدار تفـاوت معنـي   هـيچ 

 كه سرب از دوزهايي در ،شاهدو  شي آزماهاي گروه

 بـود، مـشاهده   شـده  حركتـي  فعاليـت  كـاهش  سـبب 

 بـر  ثيرسربأت عدم نيز )١٩٩٩()٥(چن و  ما.)٥(ددننكر

 ،)٦(كردنـد  گـزارش  را شعاعي ماز روش به يادگيري

 همـين  از اسـتفاده  با )١٩٧٩()٦(هارلي كه صورتي در

 از اسـتفاده  با )١٩٩٢()٧(راجو و دسي امارك و )٧(روش

هـاي    مـوش در يـادگيري  كـاهش  فعـال  شـرطي  روش

   .)۸(كردند گزارش را صحرايي

 سـرب  از ناشـي  عـصبي  سـميت  ميعال بروز

 سـرب  دوز و سـن  بـه  وابـسته  زيـادي  حـد  تا ظاهراً

 كودكـان  جملـه  از جـوان  هـاي  ارگانيـسم  و باشـد  مـي 

 مـشخص  چنـين  هـم  ..)٩(باشند مي بالغين از تر حساس

 جنينـي  زنـدگي  از بـدن  در سرب تجمع كه است شده

 جفت از سهولت به تواند مي سرب زيرا ،شود مي آغاز

 كه بود آن از حاكي اوليه هاي گزارش. )١٠(كند عبور

 در جنـين  سـقط  سـبب  تواند مي سرب باالي دوزهاي

 سـطح  بـا  ناف بند خون در سرب سطح .شود انسان

 مختـصري  اگرچـه  اسـت،  متناسـب  مادر خون سرب

 اثـرات  بـه  نـسبت  ويـژه ه بـ  جنين مغز .است تر پايين

   سـد  جنـين  در زيـرا  اسـت  تـر  حـساس  سرب سميت

   .)١١(است نابالغ هنوز )۸(مغزي ـ خوني

                                                
1-Dragann et al  
2-Shuttle Box 
3-Water-Maze 
4-T-Maze   
5-Ma & Chen 
6-Harley 
7-Kumar & Desiraju 
8-Blood Brain Barrier 

  

  



   و حافظه اجتنابييادگيري سرب برتأثير 

)٥٧شماره پي در پي  (١٣٨٩ار ـ به١ ـ شماره ١٥مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٤٩

 جذب كه دريافتند )١٩٨٧()١(همكاران و راسوا

 دوران در  صحرايي موش جنين مغز وسيلهه ب سرب

 رخ تولـد  از بعد كه است چيزي آن از بيشتر بارداري

 مـورد  در تجربـي  تحقيقـات  حـال  اين با .)١٢(دهد مي

 نتـايج  آمـدن  وجـود ه بـ  موجب رفتار بر سرب اثرات

 بـر  سـرب  اثـرات  مـورد  در .)١(اسـت  شـده  متناقض

 مـشابهي  نتيجـه  بـه  مختلـف  هاي پژوهش در يادگيري

 اثر تمـاس   بررسيقيتحقهدف از اين  ).۱۳(اند نرسيده

 و يريادگي يي توانايبر رو  ر کميمقادمزمن سرب در   

ر ي بعــد از شــ در دورانهــاي صــحرايي مــوشحافظــه 

 ي شـرط  يريادگي با استفاده از روش      بلوغ    و يخوارگ

  . بودک طرفه يفعال 
  

  ها  مواد و روش
 ١٣٨٧ين يک مطالعه تجربي است که در سـال     ا

  سر ۳۶ .انجام شد  واحد پرند   ميآزاد اسال در دانشگاه   

ــحرايي   ــوش ص ــالغ  م ــر ب ــژان ــا وزن NMRIد از ن                 ب

در دوران   مـوش صـحرايي    سـر    ۳۶و   گرم   ۲۲۰ ± ۳۰
 در را) سـه هفتـه پـس از تولـد     (يخـوارگ ر يپس از شـ  

 مخـصوص  يهـا   در قفسييکسان از نظر غذا   يط  يشرا

 و يي سـاعت روشـنا  ۱۲ و يکي ساعت تار ۱۲ت  يبا رعا 

 کـرده  يگراد نگهدار ي درجه سانت۲۵±۵ن  ي اتاق ب  يدما

  .م شدندي تقسيي تا۹  گروه۸ الزم به يآمادگو پس از 

المللـي    پروتكل اين تحقيق بر اساس قوانين بين      
در مــورد حيوانــات آزمايــشگاهي انجــام گرديــد و در 

  .كميته اخالق دانشگاه به تصويب رسيد

ــه منظــور بررســ  اثــرات تمــاس ســرب در  يب

 محلـول   درصـد ۲/٠ و ١/٠، ٠٥/٠ر کم، سـه دوز    يمقاد

 به ها محلول  اينتهيه براي). ۱۴(شده ياستات سرب ته

 يـك  در سـرب  استات گرم ٢ و ١ ،٥/٠ مقادير ترتيب،

 از جلـوگيري  بـراي  .گرديـد  حل تقطير دوبار آب ليتر

 محلـول،  غيـر  سـرب  هاي نمك شدن نشين ته و رسوب

 آن بـه  طعـم محلـول   بهبودي براي و ک يدريکلرديسا

  مقـادير شـاهد  محلـول  تهيـه  رايبـ . شد اضافه گلوكز

دوبـار   آب بـه  گلـوكز  وک يدريـ کلر  اسـيد از شابهيمـ 
  ).۴(گرديد اضافه تقطير

 گانــه بــه شــرح زيــر و بــه طــور ۸هــاي  گــروه

 بالغ كـه بـه      ۳ و   ۲،  ۱هاي    تصادفي تقسيم شدند؛ گروه   

 روز بــه جــاي آب مقطــر بــراي نوشــيدن بــه ۴۵مـدت  

 ۱/۰، ۰۵/۰هاي  ترتيب آب حاوي استات سرب با غلظت   

 بالغ يعني شاهد ۴دند و گروه  درصد دريافت كر ۲/۰و  
 ۷ و۶ ، ۵هـاي   گـروه . آب مقطر خالص دريافت نمودنـد   

ــراي    ــه جــاي آب مقطــر ب ــه ب پــس از شــيرخوارگي ك

ــا       ــرب ب ــتات س ــاوي اس ــب آب ح ــه ترتي ــيدن ب نوش

 درصـد دريافـت كردنـد و    ۲/۰ و ۱/۰، ۰۵/۰هاي   غلظت

  . يعني شاهد آب مقطر خالص دريافت نمودند۸گروه 

هاي   گروه ي بر رو روز ۴۵ يآزمون پس از ط 
 يبا اسـتفاده از جعبـه شـاتل و بـا روش شـرط        گانه ۸

  .. )۱۴(ديک طرفه انجام گرديفعال 

ــسمت تار  ــه شــاتل از دو ق ــجعب ک و روشــن ي

گـر  يد ک رابـط از هـم   يـ به وسيله   ل شده است که     يتشک

ش را در بخش اتاقک     يوان مورد آزما  يح. شوند ميجدا  

شـود المـپ اتاقـک      ميدرب که بسته    , ک قرار داده  يتار
ده ي ترسـ  ييوان از روشنا  يشود و ح   ميمجاور روشن   

 و  شته گذ ي ثان ۳۰اگر  . ماند مي يک باق يو در اتاقک تار   

ف يان ضــعيـ ک خــارج نـشد جر يـ وان از اتاقـک تار يـ ح

                                                
1-Rossouw et al 
 



 سيما نصري و سايه بيداران

)٥٧شماره پي در پي  (١٣٨٩ـ بهار ١ ـ شماره ١٥مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٥٠

ش وارد کـرده و     ي کـف پاهـا    ي به صفحه فلـز    يکيالکتر

ک را يـ وان اتاقک تار  يح. شود  ميجاد  ي ا يکيشوک الکتر 

 شـوک   يشـود و وقتـ     مـي  اتاقـک روشـن      ترک و وارد  

. گـردد  مـي   اول بـر   ي درب بـه جـا     ، قطع شـد   يکيالکتر

ن عمل يک برگردانده و ا يوان را به اتاقک تار    يدوباره ح 

ه ده بـ ي رسـ يريادگيوان به مرحله يشود تا ح ميتکرار  
شـود و المـپ    مـي ده  ي درب عقـب کـش     يکه وقت  يطور

کـه شـوک وارد شـود از     نيـ  بـدون ا   ،شـود  ميروشن  

 .رود مي و به اتاقک روشن    شود   مي ک خارج يتاقک تار ا

ــ ــ يوقت ــه ميريادگي ــ ب ــد پاي درصــد رســ۸۰زان ي ان ي

  . شود مي اعالم يريادگي

 و در سـه نوبـت و        ي روز متـوال   ۴ش در   يآزما
شـامل  آزمـون کـه   ج ي نتـا .شد مرتبه تکرار   ۸هر نوبت   

افـت  يدر و مـوارد عـدم    يافتيـ دفعـات شـوک در    تعداد  

ن يـ در ا  .شـد  ميثبت   ل مربوط  در جدو  باشد ميشوک  

  ،)ييروشــنا( يوان بــه محــرک شــرطيــروش پاســخ ح

شود و   ميمحسوب  ) افت شوک يعدم در (يپاسخ اجتناب 

 به وان ي حبه وسيله داده شده  ي اجتناب يها تعداد پاسخ 
در ) کي شدن کالسـ يشرط( يريادگي از  ياريعنوان مع 

وانـات اسـتراحت    يک مـاه ح   يـ , سـپس . نظر گرفته شـد   

 ســه روز يز طــيــش ني دوم آزمــايدر ســرکردنــد و 

ش تکــرار شــد و ي و هــر روز ســه دفعــه آزمــايمتــوال

اده وانـات د ي ح بـه وسـيله      يي که به روشـنا    ييها پاسخ

 در خاتمـه بــا  . از حافظـه محـسوب شـد   ياريـ  مع،شـد 
ش از يآزمـا هاي گروه    موش ي استنشاق يهوشيروش ب 

  . ن برده شدنديب

ز آوري شــده بــا اســتفاده ا    هــاي جمــع   داده

 )۲( و آزمون آمـاري تـي دانـشجويي     )SPSS)۱افزار    نرم

  .تجزيه و تحليل شدند

  ها يافته
 يريادگي يدر مورد اثرات استات سرب بر رو      

 يافتيـ  در يهـا  تعداد شـوک   بالغ   ۳ و ۲،  ۱هاي    گروهدر  

 تفـاوت  نـسبت بـه گـروه شـاهد      ي ولـ ، داشـت  شيافزا

   ..دادن را نشان يدار يمعن

 حافظـه  يبـر رو در مورد اثرات استات سـرب    

ــايش ۱در گــروه  ــم آزم ــوکيانگي ــا ن ش ــ دريه   يافتي

 گروه نداشت، ولي در   با گروه شاهد     يدار يتفاوت معن 

  داشتشي افزايافتي دريها  تعداد شوک آزمايش۳ و ۲

 را نـشان  يدار يو نسبت به گـروه شـاهد تفـاوت معنـ          

  . )۱جدول ()p>۰۵/۰(داد

 يريادگي يدر مورد اثرات استات سرب بر رو      

 يافتيـ  در يهـا  تعداد شـوک   آزمايش   ۷ و   ۵،۶ ر گروه د

نـسبت بـه     آزمـايش    ۵ در گـروه      ي ولـ  ، داشت شيافزا

تفــاوت  يرخوارگيدر دوران پــس از شــگــروه شــاهد 

 ۷ و۶ در گــروه ي ولــ،دهــد ي را نــشان نمــيدار يمعنــ

افتـه کـه    يش  ي افـزا  يافتيـ  در يهـا   تعداد شوک  آزمايش

      ان  را نــشيدار ينــسبت بــه گــروه شــاهد تفــاوت معنــ

 يدر مورد اثرات استات سرب بـر رو        ).p >۰۵/۰( داد

 يهـا  ن شـوک يانگيـ م  آزمـايش     ۶ و ۵حافظه در گـروه     

در دوران   بـا گـروه شـاهد    يدار يتفاوت معنـ   يافتيدر

 آزمـايش  ۷ در گروه    يل و نداشت، يخوارگريپس از ش  

 را بـا  يدار ي تفـاوت معنـ    يافتيـ  در يهـا  ن شوک يانگيم

  . )۲جدول()p >۰۵/۰( دادنشان   گروه شاهد

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Student T-Test 
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  بالغ مورد مطالعه يها  گروهدرحافظه   ويريادگي ين بر رويياثر استات سرب در سطوح پا معيار  ميانگين و انحرافمقايسه: ۱جدول 

  متغير
  گروه

  يريادگي
 

  حافظه
  

  ۷۲/۱±۵۹/۰  ۰۱/۱۵±۸/۲  شاهد
  ۲۴/۲±۶۸/۰  ۸/۱۹±۱/۳  ) درصد ۰۵/۰دوز ( آزمايش ۱
  ۲۲/۶±۹۵/۰*  ۸۴/۱۹±۴/۲  )صد  در۱/۰دوز ( شيآزما ۲
  ۸۶/۵±۷۳/۰*  ۰۸/۱۶±۴/۲   ) درصد۲/۰دوز ( آزمايش  ۳

  )>۰۵/۰p(دار با گروه شاهد  اختالف معني*
  

  يخوار گر ي پس از شمورد مطالعه يها  گروه در و حافظهيريادگي ين بر رويياثر استات سرب در سطوح پا: ۲جدول 
  

  متغير
  گروه

  يادگيري
 

  حافظه
  

  ۸۸/۵±۹۷/۰  ۰۶/۱۸±۱/۲  شاهد 
  ۶۴/۵±۸۷/۰  ۱۲/۱۹±۴/۲  ) درصد ۰۵/۰دوز (  آزمايش۵
  ۲/۶±۷۲/۰  ۶۱/۲۶±۶/۲*  ) درصد ۱/۰دوز (  آزمايش۶
  ۸۶/۱۲±۹۸/۰*  ۰۹/۲۸±۱/۲*  ) درصد ۲/۰دوز (  آزمايش ۷

  )>۰۵/۰p(دار با گروه شاهد  اختالف معني*

   گيري  و نتيجهبحث
هاي مختلف نشان دادند كـه تمـاس بـا            بررسي

طوح پايين سرب در دوران تكامل مغزي عصبي بـر          س
روي عملكرد سيستم اعـصاب مركـزي اثـر گذاشـته و      

راتي در عملكرد سيستم عصبي و اختالل در      يسبب تغي 

هـدف از ايـن تحقيـق       ). ١ و   ٣(شود  ها مي   تكامل نورون 

بررسي اثر تماس مزمن سرب در مقادير کم  بـر روي     

رايي در هـاي صــح  توانـايي يـادگيري و حافظــه مـوش   

دوران بعــد از شــير خــوارگي و بلــوغ  بــا اســتفاده از 
  . روش يادگيري شرطي فعال يک طرفه بود

 رفتاري آزمون از حاصل نتايجدر اين مطالعه 

 بالغموش صحرايي در  سرب ر کميمقاد كه داد نشان

 كاهش  عبارتيهب و دريافتي شوك تعداد افزايش باعث

 يرخوارگيو در دوران پـس از شـ   اسـت  شـده  حافظه

ــاهش  ــســبب ک ــه طــور  شــده  يريادگي و حافظــه را ب

   .. تنزل داديريچشمگ

 تكامـل  بـر  ويرانگـري  اثـرات  سرب با  تماس

ــستم ــصبي دارد سي ــبب و ع ــاد س ــصان ايج ــاي نق  ه

 گـزارش  .شـود  مـي  شناختي و رفتاري مورفولوژيك،

 مغز بافت سراسر در يون سرب غلظت كه است شده

 بيـشترين  كـه  ييهـا  بافت و نيست يكنواخت و يكسان

 غلظت داراي باالترين دارند، آن تجمع به را حساسيت

 در نـواحي  سـرب  توزيـع  چنين هم .هستند سرب يون

و  تماس مدت شده، تجويز سرب مقدار به مغز مختلف

 نشان )۱۹۹۶()۱(و همکارانميت ش ا.)٩(دارد بستگي سن

 ينين سرب در دوران جن    ييتماس با سطوح پا   كه   دادند
                                                

1-Schmitt et al 
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 صـورت  ي عـصب  يکه تکامل مغز   يوزادندر دوران   و  

 اثـر  يستم اعصاب مرکـز   ي عملکرد س  يرد بر رو  يگ مي

 يرات در عملکــرد عــصبييــجــاد تغيگذاشــته و ســبب ا

 زانيــم )۱۹۹۹()۱( و ماتيوســييمــانتوان). ۱۵(شــود مـي 

ق يد بالغ را که با تزري سفيها  و حافظه موش   يريادگي

افـت  ي  دريداخل صفاقگرم بر كيلوگرم   ميلي ۱۰روزانه

 نمـود  يابيـ ارز )۲( آزمون شناکرده بودند با استفاده از   

وانـات کـاهش حافظـه وجـود        ين ح يـ افت که در ا   يو در 

 در انسان و کودکـان در معـرض         ي  از طرف   .)۱۶(ندارد

ر ييـ  و تغ  ي شـفاه  يهـا  در آزمـون  هـايي     شكستسرب  

شود کـه نـشان دهنـده     مي مشاهده   ي حرکت يها تيفعال

  ). ۱۷(باشد ميکاهش تمرکز و دقت 

ــهدر  ــوش روز ۴۵اي  مطالع ــحرايي   م ــاي ص ه

افـت کردنـد و کـاهش    ي دريسرب را بـه طـور خـوراک       

در ). ۱۸(شــد مــشاهده يريادگيــ در رونــد يدار يمعنــ

 ۱۰د ي سـف يهـا   روز مـوش   ۲۰ يگر در طـ   ي د يشيآزما

افت کردند و از     ياستات سرب در  گرم بر كيلوگرم      ميلي

سـتفاده   ايريادگي يابي ارز ي برا ي آزمون ماز آب   روش

 ييهـا   زمان شنا کردن در مـوش شد كه  مشاهده    و شد

تـر و   يافـت کـرده بودنـد طـوالن    يکه اسـتات سـرب در   

ن و  يتونون سطح سر  يچن  هم ،افته بود ي کاهش   يريادگي

 کـاهش و در عـوض       يدار ين به طور معنـ    ينفر ينوراپ

ش ي افزا يدار يبه طور معن   ن استراز يکول ليت است يفعال

  ). ۱۹(افتي

 ،  ۰۵/۰ يهـا  اضر سرب در غلظـت     ح قيتحقدر  

 يرخوارگي دوران پس از شـ ي درصد در ط۲/۰ و   ۱/۰

ن کـاهش  يـ  اگرچـه ا ، شـد يريادگيو بلوغ سبب کاهش   

 در ،دار نبــود ي بــالغ معنــهــاي صــحرايي مــوش يبــرا

ــورت ــوالن  يص ــاس  ط ــان تم ــه در زم ــا  ي ک ــرب ب  س

 حافظــه اثــر ي درصــد، بــر رو۲/۰ و ۱/۰ يهــا غلظــت

 درصـد  ۲/۰خـصوص در دوز   هگذاشته و حافظه را بـ  

 بـه   هـاي صـحرايي     مـوش  در   يدر هر دو دوران زندگ    

  . .شدت کاهش داد

تماس با  كه   مشخص شده است     همطالعيك  در  

ــيســرب در دوران جن پوکامــپ را مختــل ي تکامــل هين

 ييتوانـد در توانـا     مـي ت  ين موضوع در نها   يکند و ا   مي

ن بـا   يچنـ  هم). ۲۰(جاد کند ي ا ي و حافظه نقصان   يريادگي

 ياريش سطح هوش ين سبب افزا  يتونوکاهش سطح سر  

تمـاس   يخوارگري پس از شـ و در دوران  ) ۱۹(شود مي

 را يديـ وئي اپ يهـا  ستميـ ن سرب تکامـل س    ييبا سطح پا  

 نوروبيولـوژيكي  اسـاس  چـه   اگـر ).۲۱(کنـد  ميمختل 

 متعـددي  هاي مكانيسم  اما،نشد مشخص سرب اثرات

 هـاري م كـه اثـرات   ايـن  ؛جمله از٠،است شده پيشنهاد

  ـ ي دـ ليمت ـ   ان وريــــرسپت هـــمجموع بر ربـــس

 عـالوه  بـه  نقـش دارد  كاهش يادگيري در) ٣(آسپارتات

 در  ـ متيـل ـ دي ـ آسـپارتات    ان بـر  سرب يون اثرات

 تر و برجسته بارزتر بسيار عصبي تكامل اوليه مراحل

   ).٢٢(آيد مي نظر به

هــاي   مــوش در ســرب مــصرف  دنبــال بــه

 تجمـع  هيپوكامپ در انتخابي طوره ب سرب ،صحرايي

قابـل   مقـادير  كـه  داده شد نشان يشيدر آزما .يابد مي

                                                
1-Mantovani & Matteussi  
2-Forced Swimming Test 
3-N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) 
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 بعد هفته ۲ـ٤مغزي  هاي بافت در سرب از اي مالحظه

 نتايج). ۲۳(داشت خواهد وجود سرب استعمال  قطع از

 كلينرژيـك  عـصبي  هـاي  سـلول  اسـت كـه   داده نشان

 انـدك  نميزا با بار تماس زيان اثرات به نسبت سپتوم

 شـود  مـي  و تصور دارند بيشتري پذيري آسيب سرب

 و رسپتورهاي موسـكاريني  شدن ظاهر در اختالل كه

 سـپتوم احتمـاالً   در موسـكاريني  انتقال قطع يا اختالل

بـا   تمـاس  اثـر  در يـادگيري  كاهش در مهم فاكتور يك

 رفتاري چنين اختالالت هم ).٢٤(است سرب اندك ميزان

 تماس اثر در هاي جانوري مدل و انسان در شده ايجاد

 در بـا تغييراتـي   سـرب  انـدك  ميـزان  بـا  بلندمـدت 

 نواحي مغزي بعضي در نوروترانسميتري هاي سيستم

 پـايين  سـطوح  بـا  تمـاس . )١١، ٢٥ و ٢٦(اسـت  همراه

 روي بـر  تكـاملي  مـسير  مختلـف  هاي زمان سرب در

 دانسيته و رسپتوري هاي ويژگي اتصال و هاي جايگاه

   .)۱۲(خاصي دارد اثرات رسپتوري

ج حاصـل از  ين و نتايقات محققيبا توجه به تحق   

سـرب در دوران    كـه   شـود      مـي ش مشخص   ين آزما يا

 مختلــف در مــدت يمختلــف تکامــل مغــز و بــا دوزهــا

 ي بـر رو يمـار اثـرات گونـاگون   ي متفـاوت ت يهـا  زمـان 

ن امـر نـشان دهنـده     يـ  داشته اسـت و ا     يستم عصب يس

از آنجـا کـه    .باشد يم اثر گوناگون  يها سميمکانوجود  

 و يريادگيـ  ير کـم سـرب بـر رو     ير مقـاد  يثأ ت يبررس

ن مطالعه فقط با استفاده از آزمـون جعبـه         ياحافظه در   

دسـت آمـده   ه ج بـ يد نتـا ييأشاتل انجام شد به منظور ت   

ط يز در شرا  يگر ن ي مکمل د  يها از آزمون است كه   بهتر  

در شـود    پيـشنهاد مـي   ن  يچنـ  هـم . مشابه استفاده شود  

 مدت سرب در ي اثرات مزمن و طوالن  ي آت يها پژوهش

  .  گيرد قرار ي مورد بررس ر کم و باالتريمقاد

  

  تقدير و تشكر 

ن ي که در اياني دانشجويله از تمام  يوس  نيبد  

     .شود ي تشکر م، کردندياريق ما را يتحق
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ABESTRACT: 
 
 

 Introduction & Objective: Numerous observations in clinical and 
preclinical studies indicate that the developing brain is particularly 
sensitive to lead (PB)'s pernicious effects. The effects of low 
concentrations of lead on neurodevelopment are complicated. 
Lead acetate can disrupt both the CNS activity and neurons 
development. The present study was carried out to assess the 
effect of low  level lead exposure on learning and memory by 
active avoidance learning.  
 

Materials & Methods: This experimental study was conducted at 
the Islamic Azad University of Parand in 2008. Eight groups of 
NMRI rats (9 rats in each group) (weight 220±30 gr) consisting of 
six experimental groups (3 after infancy and 3 adult groups) were 
exposed to low concentrations of lead for 45 days. The drinking 
water of the experimental groups was replaced by 0.05 %, 0.1 % 
and 0.2 % of  lead acetate solution whereas the two control groups 
received distilled water. The results were analyzed using the SPSS 
software and student t-test. 
 
Results: In this study, the learning and memory tests showed no 
significant differences between experimental groups (infancy and 
adulthood) and infancy control and adult control in number of 
shocks for 0.05% concentration of lead acetate. The memory test 
showed an increase in number of shocks for 0.1% and 0.2% 
concentration of lead acetate in adult groups and an increase in 
number of shocks for 0.2% concentration of lead acetate in infancy 
groups (P<0.05).  The learning test showed an increase in number 
of shocks for 0.2% concentration of lead acetate in infancy groups 
(P<0.05). 
 

Conclusion: Mechanisms of lead poisoning in the CNS are not 
clear; and it as been suggested  that lead exposure during life 
alters the granule cell neurogenesis and morphology in the 
hippocampus of infant or young adult rats. 
 

Keywords: lead acetate, learning, memory, adult rat, after weaning 



   و حافظه اجتنابييادگيري سرب برتأثير 

)٥٧شماره پي در پي  (١٣٨٩ار ـ به١ ـ شماره ١٥مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٥٥
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