
                سالمي زواره و انوري                                                                   اتانول روي يادگيري و حافظه فضاييآور اثرات زيان

 )9(

  ي يحافظه فضايادگيري و   روياتانول آور اثرات زيان
  

  2نوريا، معصومه *1 زوارهمحمود سالمي
 

  خالصه
 مورد نياز بشر بوده و آثار مثبتي نيز در پي ،برخي از اين موارد   . در زندگي امروزه موارد مصرف فراواني براي الكل وجود دارد          :سابقه و هدف  

مراه  ه بار اجتماعي، اخالقي، بهداشتي و اقتصادي به       عنوان يك نوشيدني پيامدهاي زيان    ه  خصوص ب ه   آن ب  حال استفاده نامناسب از    ر ه به. دارد
  .شدت از استفاده نامشروع آن نهي كرده استه به همين دليل است كه اسالم در آغاز ظهور خود ب. داشته است

روي حافظه و يـادگيري فضـايي حيوانـاتي         ) اتيليك( به اثرات الكل     پر ماز شعاعي هشت  با استفاده از      تجربي در اين مطالعه   :ها مواد و روش  
هاي صحرايي كه مـادران آنهـا    عالوه بر گروه شاهد شش گروه از موش. اند پرداخته شده است كه در دوران جنيني در معرض الكل قرار گرفته      

تعـداد  .  مورد آزمـايش قـرار گرفتنـد       ،دريافت كرده بودند   دوم، سوم و چهارم دوره حاملگي الكل         ، پنج روز اول   م و نيز   دو  و اولهاي   در دهه 
جلسات الزم براي رسيدن به معيار يادگيري كه ورود بدون خطا به تمام بازوهاي ماز در دو جلسه متوالي بود مالك مورد نظـر بـراي مقايسـه                            

  .ها بود يادگيري در موش
ـ . دهد نشان ميروه شاهد بت به گستري ن عملكرد ضعيفگروه دهه اول ي ريادگيار يكه در كسب مع ست ابيانگر آننتايج اين تحقيق    :نتـايج  ه ب
ي در گـروه  يهـاي صـحرا   مـوش . هاي صحيح كمتري نسبت به گروه پنج روز اول داشتند گيري انتخاب  چشمهنحوه  گروه پنج روز دوم ب  عالوه
هاي اين مطالعه پنج روز دوم حساسيت بيشتري نسبت به           فتهيابر اساس   . پنج روز سوم و چهارم دوره حاملگي رفتار مشابهي بروز دادند           ،شاهد
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  مقدمه
الكل براي اولين بار توسط دانشمند ايراني زكريـاي رازي      

بدون شك از ديرباز    .  اما اين آغاز استفاده از آن نبود       ،شناسايي شد 
هـاي   هـاي متفـاوت و از عصـاره ميـوه          تا كنون الكل كه به روش     

يكـي از   .  مورد توجه انسان بـوده اسـت       ،آمده دست مي ه  مختلف ب 
آنچـه  . عنوان يك نوشـيدني اسـت     ه   آن مصرف ب    از وارد استفاده م

 بوده  حرامعنوان يك نوشيدني    ه  مسلم است در تمامي اديان الكل ب      
در قرآن كريم در سه آيه اشاره صريح به حرمت مشـروبات            . است

 سوره مباركه بقره بيان شـده       219در آيه   . شده است ) خمر(الكلي  
هـايي اسـت كـه گنـاه و       زياناست كه براي مردم در خمر سود و         

 سوره  90خداوند كريم در آيه     . ]1[ ضرر آن بيش از منافع آن است      
 كنـد  محسـوب مـي   ها    نجاسات و پليدي   ءمباركه مائده خمر را جز    

 آن بين مردم را از كارهاي شيطان        شيوع از همين سوره     91آيه  . ]2[
 .دشود مردم از ياد خداوند و نماز غافل شـون          داند كه باعث مي    مي

از آن   خواهيد  نمي  آيا حال فرمايد كه با اين    سپس از مردم سوال مي    
پليـد  را عملي   خواري   مشروبقرآن كريم    نهايتا. ]3 [دست برداريد 

كه ارتكاب چنين    ييده است تا جا   كرشدت از آن نهي     ه  ناميده و ب  
الزم به ذكر است كه اسـتفاده از        . است عملي با تعزير شديد همراه    

في غير از نوشيدن مـثال در پزشـكي و صـنعت و             الكل براي مصار  
 و همـواره    وجه در اسالم نهي نگرديده اسـت       يچ ه ها به  آزمايشگاه
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عنوان يك  ه  استفاده روزافزون از الكل ب     .مورد توجه نيز بوده است    
را آشـكار    آور آن  تدريج آثار زيـان   ه   ب  در جوامع مختلف   نوشيدني

اثرات منفـي   پيرامون   يا گسترده كه امروزه تحقيقات   يينمود تا جا  
 Fetal alcoholسـندرم الكلـي جنينـي    .گيـرد  صورت مـي الكل 

syndrome         م تـاخير   ي اولين بار در اوايل دهه هفتاد ميالدي با عال
هايي كه  ماندگي ذهني در بچه  بدشكلي در صورت و عقب،در رشد
 در دوران حاملگي الكل مصرف كرده بودند شناسـايي           آنها  مادران

مانـدگي در رشـد قبـل و پـس از تولـد، تغييـر در                 عقب. ]4[شد  
مورفولوژي صورت و اختالل در عملكرد سيستم عصبي مركزي از          

اختالالت وابسته به الكـل در  . ]5[ است عوارض شناخته شده الكل  
تكامل سيستم عصبي به مشكالت عصبي و رفتاري در كودكاني كه          

ايـن  . ]5[ردد  گ اند اطالق مي   در دوران جنيني در معرض الكل بوده      
ــامل ناهنجــاري ــا  اخــتالالت ش ــز و نق ــاختماني مغ ــاي س ص يه

ي، راه رفـتن و     يهاي دقيق حركتـي، شـنوا      نورولوژيكي در مهارت  
هاي شناختي و    ييعالوه ناتوانا ه  ب. باشد هماهنگي دست و چشم مي    

يا رفتاري مانند مشكالت يادگيري، تمركز، فعاليـت بـيش از حـد،         
ي در درك مفـاهيم نيـز از        يوانـا مانـدگي ذهنـي و كـاهش ت        عقب

هـم در جونـدگان و هـم در         . ]6[شـود     برشمرده مـي   آنعوارض  
تواند  ها اين موضوع كامال مشخص شده است كه الكل مي          پريمات

اختالالت شـناختي  . ]7[از طريق جفت از مادر به جنين منتقل شود         
رونده در افرادي كه در دوران قبـل از تولـد تحـت       و رفتاري پيش  

 مشـاهده   ،انـد   الكل مصرف شده توسط مادرانشان قرار گرفته       تاثير
كند تا به خاطر     حافظه فضايي به حيوانات كمك مي     . ]8[شده است   

انـد و    دسـت آورده  ه  بياورند كه اطالعات كسب شده را در كجا ب        
حافظـه  يكي از انـواع     . كار ببرند ه  اينكه اين اطالعات را در كجا ب      

حافظه كـاري تنهـا در      . است) كوتاه مدت ( حافظه كاري    ،فضايي
شود كه حيوان در حال انجام يك عمل باشد          مدت زماني حفظ مي   

دليل اينكه اطالعات موجود مـورد نيـاز نيسـت از           ه  و پس از آن ب    
  حافظـه و يـادگيري      مختلـف  لاشـك ا درهيپوكامـپ   . رود ميان مي 
يـن بخـش بـراي پـردازش         ا ،از جملـه  . داردحياتي  نقشي   فضايي

 به شناخت فضا و نيز حافظه كاري ضروري است          اطالعات مربوط 
دهد   هيپوكامپ را تحت تاثير قرار مي      بافتعلت اينكه الكل    ه  ب. ]9[

و از آنجا كه اين بخش نقشي حياتي در روند شناخت و درك فضا              
توان گفت كـه قـرار گـرفتن در معـرض الكـل پـردازش        دارد مي 
 بـر . ]14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7[كنـد     را مختل مـي    يي فضا اطالعات

همين اساس ثابت شده است كه الكل موجب نقصان در يـادگيري            
 ]11 ،10[ و بـالغ     ]11 ،10 ،7[و حافظه فضايي در حيوانات جـوان        

 الكـل حتـي در بخشـي از دوران          قرار گرفتن در معرض   . گردد مي
ايـن  . ]15[تواند عوارض شناختي در پي داشته باشـد          حاملگي مي 

خش از اثـرات الكـل در دوران جنينـي          مطالعه در واقع روي اين ب     
هاي بحرانـي بـراي اثـرات     گونه كه دوره همان. متمركز شده است 

 ]5[الكل در دوران پس از تولد مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت                
بخش الكـل در      زيان تهاي بحراني را براي اثرا     توان چنين دوره   مي

 اتني اثر اين مطالعه دوره بحرا   . دوران قبل از تولد نيز تصور نمود      
 يـادگيري و    ي روي يتواند اثرات سـو     كه مي  جنيني انالكل در دور  

  . دهد را مورد بررسي قرار ميداشته باشد حافظه 
  

  ها مواد و روش
  مـوش صـحرايي از گونـه       68 :حيوانات آزمايشـگاهي  

Wistar    از هـر دو    ) زمـايش آدر روز شـروع      ( مـاهگي  2 در سن
 . د آزمايش قرار گرفتنـد    مور تجربي   جنس نر و ماده در اين مطالعه      

 طالعهمق مورد   ين تحق يي در ا  يهاي صحرا   گروه از موش   7مجموعا  
 روز  n(  ،10=12(شـاهد   : ها عبارت بودند از    اين گروه . قرار گرفتند 

 روز دوم   n(  ،5=7( روز اول    5،  )n=11( روز دوم    10،  )n=9(اول  
)15=n( ،5 ــوم ــارم 5و ) n=8( روز ســ  دوره )n=6( روز چهــ

 در يـك قفـس جفـت      ي نـر و مـاده       يهاي صـحرا   وشم. حاملگي
 صبح روز بعـد بـا معاينـه پـالك واژن حـاملگي               سپس .شدند مي

عنوان روز اول حاملگي در نظـر       ه  اين روز ب  . شد تشخيص داده مي  
 روزگي با مادر خـود      40ها تا سن      توله ،تولدپس از   . شد گرفته مي 

ـ       مادر سپس از    .شدند پرورش داده مي   هـاي   س جدا گشـته و در قف
هاي نر و ماده در هـر        موش. گرفتند جداگانه تحت مراقبت قرار مي    

  .شدند گروه نيز جدا از همديگر نگهداري مي
هاي مختلـف    هاي گروه  مادران موش  :نحوه تجويز الكل  

 ، روز دوم  5 ، روز اول  5 ، روز دوم  10 ، روز اول  10مورد مطالعه در  
ه ب. افت كردند ي روز چهارم دوره حاملگي الكل در      5 روز سوم و     5

يكـي از   . كـرد  افـت مـي   يز تنها آب و غذا در     يعالوه گروه شاهد ن   
هاي مرسـوم بـراي تجـويز الكـل در حيوانـات             ترين روش  معمول

عبارت از محدود كـردن دسترسـي بـه آب و غـذا و اسـتفاده از                 
يك روش براي تجويز الكل . ]5[باشد  غذاهاي مايع حاوي الكل مي   

توانست  دليل اينكه اين كار مي    ه  ست اما ب  گاواژ اينتراگاستريك آن ا   
 از متد ديگري اسـتفاده  ، گردددر دوران آبستني  موجب آزار حيوان    
ليتـر    ميلـي  70در  % 96ليتر الكل اتيليك      ميلي 30گرديد كه طي آن     

اين . گردد جاي آب از اين محلول استفاده ميه شود و ب آب حل مي  
 دتراگاسـتريك حـدو   تواند جايگزين تجـويز اين     غلظت از الكل مي   

طور كلي ه ب. ]8[گرم الكل به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن باشد    7/5
تمـام   آب و غذا در دسترس       پس از تولد تا زمان شروع آزمايشات      

ها تنهـا بـه آب دسترسـي         ضمن دوره آزمايش موش   .  بود ها موش
هنگـام قـرار گـرفتن در       (داشتند و غذاي خود را از انتهاي بازوها         
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عالوه هر روز پس از اتمام دومين مرحلـه      ه  ب. كردند كسب مي ) ماز
ها قـرار    ساعت غذا در دسترس موش     مدت حدود يك  ه  آزمايش، ب 

هـا از حـدود      شد تا وزن مـوش     در هر صورت سعي مي    . رفتگ  مي
   . كمتر نشودهاي مشابه با دسترسي آزاد به غذا  موشوزن% 85

 ايـن دسـتگاه داراي يـك ميـدان          :پـر  ماز شعاعي هشت  
ـ    زي با هشت بازو مي    مرك طـور شـعاعي از آن خـارج        ه  باشد كه ب
قطر محفظه  . متر است   سانتي 70ارتفاع ماز از زمين حدود      . شوند مي

 و عـرض آن     70طـول هـر بـازو       . باشـد  متر مي   سانتي 30مركزي  
هـاي گيـوتيني از    وسيله دريچـه  ه   تمام بازوها ب   .تر است م  سانتي 15

اي بـراي   نتهاي هر بازو حفـره در ا . شوند ميدان مركزي ماز جدا مي    
وجـود   )گـرم  ليي م 100حدود  با وزن   (قرار دادن غذاي مخصوص     

  شـماره  شكل(را از دور ببيند      نحوي كه حيوان نتواند آن    ه   ب شتدا
1 .(   

  
پر كه در اين مطالعه  شكل شماتيك از ماز شعاعي هشتـ 1 شكل

نگ در اه ريصورت نقاط سه پاداش ب. مورد استفاده قرار گرفته است
  .انتهاي بازوها نشان داده شده است

  
 دو روز قبـل از شـروع آزمـايش          :مرحله آشنايي با ماز   

در روز  . شـدند  ها به آزمايشگاه منتقل شده و با ماز آشنا مـي           موش
توانست  شد و مي   اول هر موش در محفظه مركزي ماز قرار داده مي         

هـاي غـذايي كـه در نـواحي مختلـف مـاز پراكنـده بـود را                   حبه
در روز دوم غـذا     . شد اين مرحله دو بار تكرار مي     . آوري كند  جمع

گرفت و در مرحله اول مـوش        تنها در حفره انتهاي بازوها قرار مي      
. ها باز بودند   كه تمام دريچه   پرداخت در حالي   به جستجوي ماز مي   

 اينكـه   جزشد به    در مرحله دوم در اين روز همين روش تكرار مي         
رفت تا حيوان    ها باال و پايين مي     ر دريچه در جريان جستجو چند با    

مدت آشنايي با ماز در اين چهـار مرحلـه          . با وجود آنها آشنا شود    
  .دقيقه در هر بار بود 5

ـ   ها مي  طي اين مرحله موش   :مرحله آزمـايش   ه بايسـت ب
طور كامل به هر هشت بازوي ماز و تنها يك بار به هر بـازو وارد                

اي حدود   شد كه فاصله    انجام مي  در هر روز دو بار آزمايش     . شوند
هر مرحله از آزمايش با قرار گرفتن يك موش در          .  ساعت داشت  4

كه  دريچه تمام بازوهـا       شد در حالي   محفظه مركزي ماز شروع مي    
شـد و حيـوان      هـا بـاز مـي       ثانيه تمام دريچه   30پس از   . بسته بود 

 از پس از ورود به يكـي . توانست يكي از بازوها را انتخاب كند    مي
 دريچـه بـازوي     جـز  بـه    ،شد ها بسته مي   بازوها مجددا تمام دريچه   

پس از بازگشت مـوش بـه محفظـه         . وسيله حيوان ه  انتخاب شده ب  
 ثانيـه   10شـد و مـدت       ها بسته مـي    مركزي ماز مجددا تمام دريچه    

 ثانيه اين روند تكرار 10پس از گذشت . ماند موش در اين محل مي
 دقيقه از زمـان آزمـايش بگـذرد و          10 يا   )الف: گرديد تا اينكه   مي
در مورد هر حيوان اين     .  انتخاب انجام دهد   9حداكثر  يا موش    )ب

ها تا زماني ادامه     شد و آزمايش   مراحل در هر روز دو بار تكرار مي       
 يـا حـداكثر     8يافت كه حيوان در دو مرحله متوالي بتوانـد در            مي
 به هر بـازو    ورود مجدد . انتخاب وارد هر هشت بازوي ماز گردد       9
شـد و ميـانگين تعـداد        عنوان يـك خطـا در نظـر گرفتـه مـي           ه  ب

  . گرديد در هر مرحله آناليز آماري ميهاي صحيح  انتخاب
معيار يادگيري در اين مطالعه ورود به هـر          :آناليز آماري 

كـه در هـر دو مرحلـه     هشت بازوي ماز در دو جلسه متوالي بـود    
تجزيـه و تحليـل قـرار        مـورد    بررسي پايداري حافظـه   و   آزمايش
ــاليز واريــانس. گرفــت ــا ANOVA آن   تــوكيآزمــون همــراه ب

)Tukey (  در تمام  . ها مورد استفاده قرار گرفت     جهت بررسي داده
  .دار تلقي شده است  معني>05/0pها  آزمون

  
  نتايج 

 :هاي اول و دوم دوره حـاملگي       اثرات الكل در دهه   
ه معيار يادگيري در    مقايسه تعداد جلسات مورد نياز جهت رسيدن ب       

دهد  هاي اول و دوم دوره حاملگي نشان مي        هاي كنترل و دهه    گروه
كه سه گروه در تعداد جلسات تقريبا مشابهي به معيار ذكـر شـده              

  ).  1  شمارهنمودار(دست يافته اند 
  

اثر الكل در دهه هاي اول و دوم دوره حاملگي
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هاي   تعداد جلسات الزم براي رسيدن به معيار يادگيري در موش-1نمودار 

هاي اول و دوم دوران حاملگي الكل   مادران آنها در دهههايي كه شاهد و موش
  .ندا دريافت كرده
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 )12(

 را  العهطهاي مورد م   عدم اختالف بين گروه    آناليز واريانس 
  ). f6,29=1.07; p=0.19( دهد نشان مي

پـنج روز  (اثرات الكـل در دهـه اول دوره حـاملگي     
 وقتي نتايج حاصل از آزمايشات روي ايـن        :)اول و پنج روز دوم    

دو گروه و گروه كنترل مورد ارزيابي قـرار گرفتنـد اخـتالف بـين               
طـور كلـي    ه  ب. گروه پنج روز دوم و دو گروه ديگر آشكار گرديد         

داري  ست كه بين سه گروه اختالف معني       ا  بيانگر آن  آناليز واريانس 
بر اساس ). f6,31=10.22; p=0.0004(در عملكرد وجود دارد 

) >01/0p( روز دوم    5اي شاهد و    ه آزمون توكي اختالف بين گروه    
دار اســت  معنــي) >01/0p( روز دوم 5 روز اول و 5 همچنــين

  ).   2  شمارهنمودار(
  

اثر الكل در پنج روز اول و دوم حاملگي
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هاي   تعداد جلسات الزم براي رسيدن به معيار يادگيري در موش-2نمودار 

 روز دوم دوران حاملگي 5 روز اول و 5هايي كه مادران آنها در  شاهد و موش
  .اند الكل دريافت كرده

01/0**p< 
 

پـنج روز   (اثرات الكل در دهـه دوم دوره حـاملگي          
 نشـان  3در نمودار شماره    همانگونه كه    :)سوم و پنج روز چهارم    

 عملكرد اين دو گروه و گروه كنترل بيـانگر عـدم            ،است داده شده 
آنـاليز واريـانس    . باشد تفاوت آنها در رسيدن به معيار يادگيري مي       

اختالف بارزي در تعداد جلسات مـورد       دهد كه سه گروه      نشان مي 
 ;f6,32=0.87(انـد   هنياز براي رسيدن به معيار مورد نظـر نداشـت  

p=0.43 .(  
 

اثر الكل در پنج روز سوم و چهارم حاملگي
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هاي   تعداد جلسات الزم براي رسيدن به معيار يادگيري در موش-3نمودار 

 دوران چهارم  روز 5 و سوم روز 5هايي كه مادران آنها در  شاهد و موش
  .اند دهحاملگي الكل دريافت كر

  
 : دوره حـاملگي   هـاي مختلـف    دورهاثرات الكـل در     

هاي مورد مطالعه از نظر معيار يـادگيري بـا           نهايتا رفتار تمام گروه   
 7بر پايه آزمون آنـاليز واريـانس بـين هـر      . يكديگر مقايسه گرديد  

دار در عملكـرد در مـاز شـعاعي وجـود دارد             گروه اختالف معني  
)f6,61=9.12; p<0.0001 .(توكي مبـين اخـتالف بـين    آزمون 

 روز  5 روز اول و     001/0p<(  ،5( روز دوم    5هـاي شـاهد و       هگرو
باشـد   مي) >05/0p( روز اول 10 روز دوم و 5و  ) >001/0p(دوم  

  ).4 نمودار شماره(
  

اثر الكل در مراحل مختلف دوره حاملگي
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 روز دوم را 5دار نسبت به گروه   ستاره اختالف معني.شيهاي مورد آزما  تعداد جلسات الزم براي رسيدن به معيار يادگيري در تمام گروه-4نمودار 

  .دهد نشان مي
05/0p<*  

001/0p<***  
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 روي  هـاي انجـام شـده       آزمـايش  نتـايج براي اطمينان از    
، آزمـايش در     حاملگي پنج روز دوم  در معرض الكل در     هاي   موش

مـوش ديگـر تكـرار گرديـد و تعـداد            9اين گـروه مجـددا روي       
نتـايج ايـن    .  افـزايش يافـت    12 به   7ز  هاي گروه شاهد نيز ا     موش

عنوان مثال تعـداد جلسـات   ه ب. آزمايشات جالب و قابل انتظار بود   
الزم براي رسيدن به معيار يادگيري در گروه پنج روز دوم در اولين      

ـ و دومين آز   ـ  م .  بـود  66/20±80/1  و 33/16±20/1ترتيـب   ه  ايش ب
ـ  مقادير براي اولين و دومين آزمايش در گروه شاهد نيز           ترتيـب ه   ب

  . باشد  مي40/12±42/2 و 60/1±57/11
ــل روي   ــرات الك ــه اث ــادگيري در مرحل ــون ي  آزم

 مطالعـه مبـين آن      مشاهدات ما در اين مرحله از      :پايداري حافظه 
هاي مختلف مورد آزمايش اطالعات مربوط به ورود         ست كه گروه  ا

 آنـاليز . خاطر آوردند ه  مشابهي ب  طوره  به بازوهاي ماز شعاعي را ب     
مـورد  گانـه    هفتهاي   گونه اختالفي را بين گروه      هيچ واريانس نيز 

نمودار شـماره  ). f6,29=1.12; p=0.36( دهد آزمايش نشان نمي
  پايداري حافظهآزمون نمايانگر اثر الكل روي يادگيري در مرحله 5

  . هاي مختلف حاملگي است در دوره
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  پايداري حافظهآزمونر يادگيري در مرحله  تعداد جلسات الزم براي رسيدن به معيا-5نمودار 

 
  بحث

الكل در دوران جنينـي در انسـان        قرار گرفتن در معرض     
اي از تغييرات مورفولوژيكي و عوارض شـناختي         تواند مجموعه  مي

 عنوان سندرم الكلي جنيني تعبير شده اسـت       ه  ايجاد كند كه از آن ب     
الكل در دوران    قرار گرفتن در معرض   هاي حيواني نيز     در مدل . ]2[

جنيني منجر به تغييرات رفتـاري، اخـتالالت شـناختي و تغييـرات             
حتـي در   قرار گرفتن در معـرض الكـل        . ]18[شود   نورولوژيك مي 

تواند عوارض شناختي در پـي داشـته    بخشي از دوران حاملگي مي    
 Fetal جنينـي   در دورانعنـوان اثـرات الكـل   ه باشد كه از آن ب

alcohol effectsبا استفاده از تحقيقدر اين  .]15[ه است  ياد شد 
  يـادگيري و   پر اثر الكـل در دوران جنينـي روي         ماز شعاعي هشت  

 قرار گرفتـه  مورد مطالعه ماهه  2هاي صحرايي    حافظه فضايي موش  
ست كه  ا معرف آن نتايج حاصل از اين تحقيق     آماري بررسي. است

هـاي   هـه هاي حيواني در معرض الكل در د       بين گروه شاهد و گروه    
). 2  شـماره  نمـودار (اول و دوم دوره جنيني اختالفي وجود ندارد         

مقايسه پنج روز سـوم و پـنج روز چهـارم بـا گـروه شـاهد نيـز                   
اما مقايسه گروه شـاهد بـا دو        . دهنده اختالفي بين آنها نيست     نشان
 نكتـه مهـم آن   . دار اسـت   وضوح معنـي  ه  دهه اول ب  ه  پنج روز نيمه  

تري نسبت بـه گـروه       م عملكرد ضعيف   گروه پنج روز دو    ست كه ا
نكتـه جالـب    ). 3 نمودار شماره   (شاهد و گروه پنج روز اول دارد        

ست كه با آناليز نتايج مربوط به معيار يادگيري در تمـام             ا توجه آن 
هاي مورد مطالعه اين گروه پنج روز دوم است كـه بـا گـروه          گروه

. دهـد   مـي  شاهد، ده روز اول و پنج روز اول اختالف رفتار نشـان           
كرد كـه الكـل بـا دوز مـورد          گيري   نتيجه  اينگونه توان ميبنابراين  

هاي صحرايي را تحـت      استفاده در اين مطالعه قطعا يادگيري موش      
 و همكارانش اولين كساني بودنـد كـه         Reyes. دهد تاثير قرار مي  

هاي صحرايي   پر را در موش    اشكال در جستجوي ماز شعاعي هشت     
ايـن حيوانـات دو   . ه جنيني گزارش كردند  در معرض الكل در دور    

ماهه بودند و تنها نيمي از آنها توانستند به معيار يادگيري مورد نظر             
عالوه اين تعداد نيز براي رسيدن به معيار مـورد          ه  ب. محققين برسند 

نظر به تعداد جلسات بيشتري نسبت به گروه كنتـرل نيـاز داشـتند              
]17[. Hall      اري مادران به الكـل در      گذ  گزارش كرد كه در معرض

 بـراي بـروز اخـتالل در        )7-13روزهـاي   (اواسط دوران حاملگي    
آنها )  روزه 80(يا بالغ   )  روزه 26(جستجوي ماز در فرزندان جوان      

هاي صحرايي   همچنين گزارش شده است كه موش     . ]4[كافي است   
كه مادران آنها در دوران حاملگي الكل دريافت كرده بودنـد يـك             

دهند   نشان مي T-Mazeته به دوز در تعداد خطاها در       افزايش وابس 
هـاي    در مـوش    مـاز آبـي مـوريس      اختالل در يـادگيري در    . ]18[

هـايي كـه     الكليسم يا مـوش   مبتال به   صحرايي تولد يافته از مادران      
 نيز گـزارش    ،خود بالفاصله پس از تولد الكل دريافت كرده بودند        
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ـ        .]10[شده است    ي اثـر الكـل در دوره       در ارتبـاط بـا دوره بحران
چه در   گرادهد كه    حاملگي نتايج حاصل از آزمايشات ما نشان مي       

 اما دهـه اول دوره  ،گذارد جا ميه هر دو دهه الكل اثراتي از خود ب   
تـر بـه    بـا نگـاهي دقيـق   . دهد حاملگي حساسيت بيشتري نشان مي    

 پـنج روز دوم      در شود كه الكـل    هاي اين مطالعه مشخص مي     يافته
در . گـذارد  جـا مـي   ه  ملگي بيشترين اثربخشي را از خود ب      دوره حا 
هايي كه مادران آنها     تر موش   معيار يادگيري عملكرد ضعيف    بررسي

در پنج روز دوم دوره حاملگي الكل دريافت كرده بودند نسبت به            
كننده الكل در ده     دنيا آمده از مادران دريافت    ه  هاي ب  عملكرد موش 

تكرار . دار است   حاملگي كامال معني   روز اول يا پنج روز اول دوره      
 روز دوم حاملگي نتايج     5 حيوان ديگر در گروه      9آزمايشات روي   

مطالعات مختلف نشان داده است . هاي قبل كامال تاييد كرد آزمايش
هاي مربوط بـه     كه دوره تجويز الكل و مدت زمان آن روي سندرم         

ـ       . اثرات الكل موثر است     و  Pick ه  وسـيل ه  نتـايج گـزارش شـده ب
 2كننده الكل در روزهـاي       هاي سوري دريافت   همكارانش در موش  

 50هـا در     دهد كه ايـن مـوش       روزگي پس از تولد نشان مي      14تا  
هاي كنترل    برابر موش  2ميزان  ه  روزگي به تعداد جلسات آزمايش ب     

. ]19[براي رسيدن به معيار مورد نظر براي يادگيري احتياج داشتند           
نجام آزمـايش در نـوع بـدون پـاداش مـاز            با ا  Optizر حال    ه به

هاي سوري كه مادران آنها در روزهـاي         پر بين موش   شعاعي هشت 
هـاي كنتـرل      حاملگي الكل دريافت كرده بودنـد و مـوش         18-14

ــرد   ــاهده نك ــي مش ــاPeterson  وGoodlett. ]9[اختالف ص ي نق
هاي صحرايي نر و      را در موش   ماز آبي موريس  يادگيري فضايي در    

 گـزارش  ، روزگي الكـل دريافـت كـرده بودنـد    4-10 در  ماده كه 
 يـا   4-6روزهـاي   (هاي صحرايي نر دو روز       در موش . ]13[كردند  

در معرض الكـل بـودن بـراي اثرگـذاري روي           )  پس از تولد   9-7
 روزه  5هـاي مـاده يـك دوره         يادگيري آنها كافي است اما در رت      

 نيـاز   ص يـادگيري  يدريافت الكل براي بـروز نقـا      ) 4-9روزهاي  (
يكي از مواردي كه نبايد در بررسي حافظـه در حيوانـات از      . است

 نوع روشي است كه در كارهـاي تحقيقـاتي مـورد            ،  آن غافل بود  
همكارانش گزارش كردند كه      و Stone مثال   .گيرد استفاده قرار مي  

هاي صحرايي كه در دوران جنيني در معرض الكـل           عملكرد موش 
 .هاي كنترل بود   تر از موش   پر ضعيف   در ماز شعاعي هشت    ،اند بوده

 اختصاصي اجتناب غير فعـال      آزمونها در    حال همين موش   با اين 
Passive avoidance test  دوز مــورد . ]16[ مشــكل نداشــتند

و  Tomlinson. ثر باشد واري آن م  ذتواند در اثرگ   استفاده الكل مي  
مـاز آبـي     آزمـون همكارانش گزارش كردند كه دوره تاخيري در        

 روزه كه در روز پنجم پـس از         62هاي صحرايي     در موش  ريسمو
 افـزايش   ، قرار گرفتـه بودنـد     g/Kg6تولد در معرض الكل با دوز       

 g/Kg4-2كننده دوزهاي    هاي دريافت  چنين نقصي در موش   . يافت
كـاهش ظرفيـت     نتايج اين تحقيق نشانگر   . ]18[الكل مشاهده نشد    

ن آنهـا در پـنج روز       هايي است كه مادرا    يادگيري فضايي در موش   
از آنجا كه هيپوكامپ . يافت كرده بودندردوم دوره حاملگي الكل د

 ايـن سـوال     ]9[براي حافظه و يادگيري فضايي بسيار حياتي است         
آيد كه آيا ارتباطي بين اثرات الكل و عملكرد اين قسـمت       پيش مي 

از مغز وجود دارد يا نه؟ ثابت شده است كه تخريب اين بخـش و               
 به مسـيرهاي آوران آن يـادگيري اهـداف فضـايي را بـا               يا آسيب 

ست كه چنـين تخريبـي       ا اين در حالي  . ]20[كند   مشكل مواجه مي  
گـزارش  . ]17 [كنـد    ل نيز مـي   ييادگيري اهداف غير فضايي را تسه     

شده است كه تخريب هيپوكامپ باعث ايجاد مشكل در استفاده از           
ـ     م فضايي در موريس واترميز مي     يعال يچ اختاللـي در    شود ولـي ه

ـ . ]21[كنـد    هاي غيرفضايي ايجاد نمي    استراتژي عـالوه آسـيب    ه  ب
 سـازد  هيپوكامپ استفاده از حافظه فضايي را نيز غيـر ممكـن مـي            

ـ        در يك مطالعه در معرض    . ]21[  طـور  ه  گذاري حيوان بـه الكـل ب
انتخابي جستجو در موريس واترميز را زماني تحت تاثير قـرار داد            

. ]12[كار گرفته شده از نوع فضـايي بـود          ه  ي ب كه استراتژي فضاي  
هـاي   استنباط ما از نتايج حاصل از اين مطالعه و مقايسه آن با يافته            

ست كه اثـرات منفـي الكـل روي يـادگيري            ا ديگران حاكي از آن   
 بـه . تواند ناشي از اثرگذاري آن روي سيستم هيپوكامـپ باشـد           مي
هيپوكامـپ يـادگيري    مين دليل است كه الكل نيز مانند آسيب به          ه

هـاي   در يك مطالعه موش    .كند فضايي و نه غيرفضايي را مختل مي      
صحرايي كه در دوران جنيني در معرض الكل قرار گرفته بودند در            

م فضايي در خارج ماز شـعاعي بـراي يـافتن پـاداش             يكاربرد عال 
م درون ماز ماننـد     يغذايي مشكل داشتند اما قادر به استفاده از عال        

  .]22[سياه، سفيد و خاكستري رنگ بودند بازوهاي 
  
  گيري هجنتي

در مجموع اثرات الكل در دوره جنينـي روي يـادگيري و      
 مـدت   و زمـان    ،دوز الكـل  رحال،   ه به. حافظه فضايي محرز است   

ص ايجاد شده در حافظه يا يـادگيري        ي سن و جنس در نقا     ،مصرف
ه با  اثرات الكل روي يادگيري و حافظ     . ]23[ فضايي اثربخش است  

ها متعاقب آسيب به هيپوكامـپ       اختالالت ايجاد شده در اين پديده     
كند كه در معرض بـودن       مشابهت دارد و اين فرضيه را تقويت مي       

به الكل در دوران جنينـي بـا تكامـل طبيعـي و عملكـرد صـحيح                 
توانـد بـه ايـن       تحقيقات بيشتر مي  . ]24[كند   هيپوكامپ تداخل مي  

هاي مختلـف    باطي بين تكامل بخش   چه ارت كه   دسواالت پاسخ بده  
جنين از جمله سيستم عصـبي در دوره حـاملگي و اثـرات الكـل               
وجود دارد؟ علت اثربخشي بيشتر الكل در پنج روز دوم حـاملگي            
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چيست؟ در صورتي كه اثرات الكل روي يـادگيري در ايـن دوره             
وابسته به نحوه تكامل هيپوكامپ باشـد آيـا شـواهد آناتوميـك و              

 .كند؟ را تاييد مي  آنهيستولوژيك
 

  تشكر و قدرداني
ه ب 8037هزينه اين مطالعه از محل طرح تحقيقاتي شماره         

وسيله معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان تامين         
از اعضاي گروه فيزيولـوژي و فارمـاكولوژي دانشـگاه       . شده است 

 دليل مساعدت در انجام ايـن تحقيـق و از         ه  علوم پزشكي كاشان ب   
دليل همكاري فعال   ه  اكبر رشيدي ب   علي خانم زهرا آقانوري و آقاي    

  .ايشان سپاسگزاريم
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