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  چكيده
هـاي بـدن    مچون سرب در چرخه زندگي وارد شده كه مـي تواننـد روي ارگـان   هايي هبا صنعتي شدن جوامع انساني، آالينده :مقدمه

حاضر، بررسـي اثـرات    يهدف از مطالعه قرار نگرفته است،مطالعه مورد چندان  ،ها بر رفتاراثرات آالينده. تاثيرات سوئي به جاي گذارند
  .بوده است موش سوريگيري در يك مالي سرب بر رفتارهاي قابل اندازهاحت

، 5گـروه از آنهـا مقـادير     3، در آب آشاميدني ندتايي قرار داده شد 12گروه  4موش سوري نر بالغ در  عدد 48تعداد : روش بررسي
 مـورد ) Elevated Plus Maze=EPM(رتفـع  روز، رفتـار حيوانـات در مـاز بعـالوه م     28پـس از  . استات سرب افزوده شد ppm 500يا  50

ه در يك سوم انتهايي آنهـا بـه عنـوان    ژو به وي) بدون حفاظ(مدت زمان حضور و دفعات ورود حيوان در بازوهاي باز . مطالعه قرار گرفت
  .رفتار پرخطر در نظر گرفته شد

حيـوان بـه منطقـه انتهـائي بـازوي بـاز       شـد كـه تمـاس بـا سـرب موجـب افـزايش تعـداد دفعـات ورود           مشـخص در اين تحقيق  :نتايج
)006/0P= ( و مدت حضور حيوان در كل بازوي باز)034/0P= (مستقيمي بين غلظت سـرب مـورد اسـتفاده و     يرابطه همچنين ،گرددمي

  .مشاهده شدتعداد دفعات و مدت حضور حيوان 
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  مقدمه
هايي همچون سـرب در  ني، آاليندهبا صنعتي شدن جوامع انسا
كــه مــي تواننــد اثــرات منفــي را در  چرخــه زنــدگي وارد شــده، 

يكـي از راههـاي آلـودگي در     .هاي بدن به جـاي گذارنـد  ارگان
انسان مصرف آب شهري است كه به طـور جـدي در دوره هـاي    
خاصي در دو دهـه گذشـته مـورد توجـه قـرار گرفتـه و مقـاالت        

اياالت متحـده آمريكـا در   . شر شده استزيادي در اين رابطه منت
مقاالت منتشـر شـده   % 37حدود  2007تا  1991فاصله زماني بين 

در اتحاديـه  ). 1(در اين رابطـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت      
ه هاي آب شهري و متعلقـات آن حـاوي سـرب بـ    لوله% 25اروپا، 

ي عنوان بخشي از آلياژهاي مورد استفاده در آنها هستند و در حال
بر اساس قـانون مصـوب بايـد ميـزان سـرب در       2013كه در سال 

ميكروگرم در ليتر كمتر باشد، در برخي منـاطق اروپـا    10آب از 
ميكروگرم در ليتـر نيـز    25در حال حاضر ميزان سرب در آب از 

مسموميت مزمن با اين ماده اثرات زيانباري را ). 2(كندتجاوز مي
موارد مسـموميت بـا عـوارض    . دكنبر انسان و حيوانات اعمال مي

در كودكـان  مسموميت مورد  17سال قبل گزارش و  56باليني از 
در بيمارستان كودكان واشنگتن در همان سال مورد بررسي قـرار  

  .)3( گرفته است
بـا   از ايـن پـس   كه )Elevated-Plus Maze(ماز بعالوه مرتفع 

يك وسـيله سـاده و    ،از آن ياد خواهد شد EPMحروف مخفف 
ابتــدايي اســت كــه بخشــي از رفتارهــاي مــوش ســوري و مــوش  

ايـن وسـيله در   . مورد مطالعه قرار داد ،توان در آنصحرايي را مي
و همكارانش بـراي مطالعـه اضـطراب     Pellowتوسط  1985سال 

ايـن وسـيله از دو بـازوي    ). 4(د در موش صحرائي معرفـي گرديـ  
  ه راعمود بر هـم سـاخته شـده كـه در عمـل تشـكيل يـك بعـالو        

يكي از بازوها داراي ديواره بلند است و بـه نـام بـازوي    . دهدمي 
شود و ديگري فاقد ديواره است و به عنوان بازوي بسته ناميده مي

دهنـد در  جوندگان بطور كلي تـرجيح مـي  . شودباز از آن ياد مي
شـوند در بـازوي بسـته    قرار داده مـي  EPMمدت كوتاهي كه در 

ت حاصل از رفـت و آمـد و ايسـتادن در    اقامت كنند و از مخاطرا
ــاز مــي ــازوي ب ــاز . ترســندب ــازوي ب ــه  ،تــردد آنهــا در ب محــدود ب

است و بخصوص در قسمتهاي انتهايي  كنجكاوي و جستجوگري

شوند چرا كه ارتفاع دستگاه از سطح زمين آن بسيار كم وارد مي
و خطر سـقوط از آن از يـك سـو و بـي حفـاظ بـودن حيـوان از        

از دو . شـود جب خودداري حيوان از اين كار مـي سويي ديگر مو
براي استفاده در مـوش صـحرائي، ايـن     EPMسال پس از معرفي 

دستگاه در ابعادي كوچكتر و متناسب براي موش سوري به كـار  
مدرن و كامپيوتريزه شـده آنهـا در هـر دو     اشكال. )5( گرفته شد

ار در گردند ولـي اسـاس كـ   حيوان به وفور مورد استفاده واقع مي
   )6( مورد دستگاه ساده و مدرن يكي است و اعتبار يكساني دارند

ها بر رفتار چندان مطالعه نشـده اسـت در حـالي    اثرات آالينده
بر خـالف تغييـرات در عملكـرد ارگانهـاي     (كه تغييرات رفتاري 

اثراتي كه بر ساير افراد و حيوانـات و بطـور كلـي    به دليل ) حياتي
ننــد شــايد از اهميــت بيشــتري نيــز  كمحــيط زنــدگي اعمــال مــي

  حاضــــر، بررســــي يهــــدف از مطالعــــه. برخــــوردار باشــــند
  گيـري اثرات احتمالي سرب بر بخشي از رفتارهـاي قابـل انـدازه    
  افــزايش يــا   در ايــن مطالعــه، . مــوش ســورس بــود  در يــك  

بـه معنـاي    EPMكاهش مـدت حضـور حيـوان در بازوهـاي بـاز      
و شايد آنچه در  شدندتلقي افزايش يا كاهش در رفتار خطرپذير 

افتد در انسان نيز عوارض مشابهي را به اين مدل حيواني اتفاق مي
  .دنبال داشته باشد

  روش بررسي
موش سـوري نـر بـالغ بـا وضـعيت ظـاهري سـالم از         48تعداد 

انستيتو پاستور ايـران خريـداري و در شـرايط اسـتاندارد متعـارف      
ــنايي   ( ــواتر روش ــاق، ت ــرارت ات ــه ح ــاري-درج ــاعته،  12كي ت س

  .نگهداري شدند) دسترسي آزاد به غذاي تجاري و آب شهري
و  به صورت تصادفي تقسيم شدهتايي  12گروه  4حيوانات به 

گروه از آنها مقادير  3روز در آب آشاميدني  28 ،هفته 4به مدت 
گـروه شـاهد آب   . استات سـرب افـزوده شـد    ppm500يا  50، 5

رفتار حيوانات در ماز بعـالوه   ،29در روز . معمولي دريافت نمود
. مورد مطالعه قرار گرفت )Elevated Plus Maze=EPM(مرتفع 

به اين منظور، حيوانات به صورت انفرادي در قسـمت ميـاني مـاز    
دقيقه و با استفاده از دوربين مداربسـته مـورد    5رها شده، به مدت 
 :پارامترهاي مورد بررسـي عبـارت بودنـد از   . بررسي قرار گرفتند

مدت زمـان حضـور در بازوهـاي بسـته، مـدت زمـان حضـور در        
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بازوهاي باز و مدت زمان حضور در يك سوم انتهـايي بازوهـاي   
  .باز

ز محصــوالت ســتفاده شــده در ايــن مطالعــه ااســتات ســرب ا 
  .بود شركت مرك آلمان

 ،ثبت و از نتايج حاصل از هر گـروه  ايداده ها به صورت ثانيه
بـراي مقايسـه سـه    . انگين به دست آمـد ميانگين و خطاي معيار مي

گروه با همديگر از آناليز واريانس يكطرفه استفاده شد و هر گـاه  
دو گروه آزمون تك تك بـا گـروه    ،كوچكتر بود 05/0از  Pكه 

هر گـاه كـه   . بونفروني مقايسه شدند tكنترل با استفاده از آزمون 
P  ــين گــروه آزمــون و گــروه     05/0از ــود تفــاوت ب   كــوچكتر ب

ــد     ــي گردي ــي دار تلق ــاري معن ــر آم ــاهد از نظ ــاليز  . ش ــراي آن   ب
ــزار   ــرم اف ــا از ن ــا از   SPSS 17.0داده ه ــيم گرافه ــراي ترس   و ب

ــه   ــزار حرفـ ــرم افـ ــه  SlideWrite Plus 7.0اي نـ ــتفاده بـ   اسـ
  .عمل آمد
  نتايج

هـايي  تفـاوت ): 1شـكل  (مدت زمان حضور در بازوهاي بسته 
كـه هـر چـه غلظـت سـرب      در اين مورد مشاهده شد به اين نحـو  

مصرفي بيشتر بود مـدت زمـان حضـور در بازوهـاي بسـته كمتـر       
بـه ميـزان    ppm500بيشترين كـاهش در غلظـت   ). =025/0P(شد
داري در مقايسه با گروه كنترل ايجاد شد كه به سـطح معنـي  % 13

  ).>5/0P(آماري رسيد
حيوانات درمان ): 2شكل (مدت زمان حضور در بازوهاي باز 

ــا ســر  ــه ســر  ب مــدت طــوالنيشــده ب ــا ب ــن بازوه ــري را در اي ت
سـرب در   ppm500 اختالف بين گروهي كـه ). =023/0P(بردند

آب آشــاميدني دريافــت كــرده بودنــد از نظــر آمــاري معنــي دار 
دقيقـه بـه    5ثانيـه در   34به نحوي كه اين مـدت از  ) >05/0P(بود

  .دقيقه رسيد 5ثانيه در  68دو برابر يعني 
شـكل  (يك سوم انتهايي بازوهـاي بـاز   مدت زمان حضور در 

مدت زمان حضور حيوانات در اين بخش افـزايش مشخصـي   ): 3
نشان داد كه هر چه غلظت سموم مورد استفاده بيشتر بود بـر ايـن   

ايــن اثــر بــه خصــوص در مــورد . )>001/0P( مــدت افــزوده شــد
ــد بطــور     ــاالترين غلظــت را دريافــت كــرده بودن گروهــي كــه ب

، به طوري كـه مـدت حضـور    )>05/0P(مشخص مشاهده گرديد

ثانيه در  20به در گروه كنترل دقيقه  5ثانيه در  2در اين قسمت از 
  .افزايش يافت در گروه چهار دقيقه 5

در اين تحقيق روشن شد كه تماس با سـرب موجـب افـزايش    
تعـــداد دفعـــات ورود حيـــوان بـــه منطقـــه انتهـــائي بـــازوي       

كـــل بـــازوي و مـــدت حضـــور حيـــوان در ) =006/0P(كوتـــاه
رابطه مستقيمي بين غلظـت  همچنين . گرددمي) =034/0P(كوتاه

ســرب مــورد اســتفاده و تعــداد دفعــات و مــدت حضــور حيــوان  
  .مشاهده شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   EPM مــدت اقامــت مــوش ســوري در بازوهــاي بســته : 1شــكل 
ــا 28دقيقــه بــه دنبــال  5در    اســتات ســرب ppm500-0 روز درمــان ب

وجود اختالف معني دار بـين   ينشاندهنده* المت ع. در آب آشاميدني 
  ). >05/0P(است) ppm0 ( گروه مربوطه با گروه كنترل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 5در  EPMمدت اقامـت مـوش سـوري در بازوهـاي بـاز       )2شكل 
اسـتات سـرب در آب    ppm500-0روز درمـان بـا    28دقيقه بـه دنبـال   

دار بـين گـروه   نيوجود اختالف مع ينشان دهنده* عالمت . آشاميدني
  ). >05/0P(است) ppm0(مربوطه با گروه كنترل

زمان
)

ثانيه در
5

دقيقه
(

 استات سرب در آب آشاميدني

زمان
)

ثانيه در
5

دقيقه
(

 استات سرب در آب آشاميدني
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مدت اقامت موش سوري در يك سوم انتهـائي بازوهـاي    – 3شكل 
اسـتات   ppm500-0روز درمـان بـا    28دقيقه به دنبال  5در  EPM باز

دار نشاندهنده وجـود اخـتالف معنـي   * عالمت . سرب در آب آشاميدني
  ). >05/0P(است) ppm0(با گروه كنترلبين گروه مربوطه 

  
  بحث و نتيجه گيري

هاي پژوهش حاضر از اين جهت از اهميـت برخوردارنـد   يافته
ــرح    ــوع مط ــك موض ــه اوالً ي ــرب  (ك ــا س ــموميت ب ــي مس   )يعن

ــوس      ــل درك و ملم ــكي قاب ــوم پزش ــين عل ــراي محقق ــه ب   را ك
  اســـت مــــورد مطالعــــه قــــرار داده اســــت و ثانيــــاً عليــــرغم  
  اق قــرار گرفتــهاهميــت آن متأســفانه اينگونــه مطالعــات در محــ  
ــت  ــي از نخســ . اس ــموميت   در يك ــا مس ــرتبط ب ــات م   تين مطالع
ــرب در مــدل    ــا س ــه ايــن     ب ــان داده شــد ك ــاي حيــواني، نش   ه
  مـــاده ســـمي در نـــوزادان ميمـــون رزوس عـــالوه بـــر اثـــرات   

  پــــاتولوژيكي در اعضــــاي حســــاس موجــــب بــــيش فعــــالي
  اثـــر بـــيش فعـــالي ايـــن آالينـــده  ).7( گـــرددو بيخـــوابي مـــي 

ــورد   ــال مـ ــان سـ ــرار در مـــوش ســـوري نيـــز از همـ   مطالعـــه قـ
  . )8( است گرفته

گروهي از محققان اثرات تماس با سـرب در مـوش صـحرائي    
ويستار را نه بر خود حيوان، بلكه بر نوزاداني كه مـادران آنهـا در   

طالعـه  انـد مـورد م  زمان آبستني يا شيردهي در تماس با سـم بـوده  

آنـان، در نـوزادان عاليـم بـيش      يبـر اسـاس يافتـه   . قرار داده انـد 
اليت جستجوگري و بـروز  فعالي، اختالل در يادگيري، كاهش فع

گــروه ديگــري از محققــين  ).9( فراموشــي مشــاهده شــده اســت 
آزمايشات مشابهي را انجام داده، افزايش عاليـم اضـطرابي را در   

بــا تركيــب ســرب و  نــوزادان موشــهاي صــحرائي كــه در تمــاس
ــوده  ــاميدني بــــ ــادميوم در آب آشــــ ــزارشكــــ ــد گــــ   انــــ

  هـاي انجـام  گيـري چنين اثراتي با توجه به انـدازه  ).10( اندنموده 
شده در هيپوكامپ به افزايش فعاليت سيسـتمهاي دوپامينرژيـك    

  ايـن يافتـه همـاهنگي چنـداني    . و سروتونينرژيك نسبت داده شـد 
  ه ايـن علـت باشـد   كـه شـايد بـ   هاي تحقيق حاضـر نـدارد   با يافته 
نه در خود موجود بلكه در فرزندان آن مـورد مطالعـه    ،كه اثرات 

قرار گرفته است و شـايد سـرب يـا كـادميوم يـا هـر دو بـر رونـد         
باشــند كــه در  گــذارده تكــاملي سيســتم اعصــاب مركــزي تــأثير

بعالوه، گونه حيواني مورد اسـتفاده  . ما مد نظر نبوده اند يمطالعه
  .د فوق موش صحرائي بوده است نه موش سوريدر موار

  مطالعه حاضر عليرغم سـادگي و تكرارپـذيري آن در شـرايط   
  آزمايشگاهي و كارگاهي، به دليل نو بودن آن از اهميـت  ياوليه 
  عــدم مطالعــات جــدي در زمــين   . اي برخــوردار اســت ويــژه 
  هـاي محيطـي بـر رفتـار، چـه در مـدلهاي حيـواني       اثرات آالينده 
ــه   ــياري از   و چ ــت بس ــب غفل ــاني، موج ــاي انس   در كارآزماييه
. مسئولين امور بهداشـتي و قـانوني در ايـن رابطـه گرديـده اسـت       

  آنچـــه در ايـــن مـــوارد مـــد نظـــر بـــوده، در اثـــرات ســـموم و   
  شـــود، اثـــرات آنهـــا بـــر ارگانهـــايهـــا برجســـته مـــيآالينـــده

اساسي همچون كبد، كليه، قلب و نظاير آن اسـت در حـالي كـه     
ــر احتمــالي ســموم  در حــو ــه اث   زه فعاليتهــاي اجتمــاعي، هــر گون

  توانــد زنــدگي عــادي انســان را مختــل و تــأثيراتبــر رفتــار مــي 
انـد  نبـوده  خود را حتي بر كساني كـه خـود در معـرض آالينـده     

  .اعمال نمايد
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