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P-24-37
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي صحرایی نر موشبر یادگیري و حافظه احترازي غیرفعالCاثرات حفاظتی ویتامین 

)موبایل(در مقابل امواج رادیویی 

، غالمعلی جلودارفاطمه سلیمانی

بخش فیزیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اسیدآسکوربیک داراي اثرات تسهیلی بر . شودقرارگرفتن در معرض پرتوهاي الکترومغناطیسی باعث اختالل حافظه می:مقدمه
اکسیدان شناخته عنوان آنتیکه به،Cویتامین این احتمال وجود دارد که . هاي سالم استیادگیري و حافظه اجتنابی غیرفعال در موش

بر Cاین تحقیق جهت بررسی اثرات حفاظتی ویتامین لذا . است، داراي اثرات حفاظتی در مقابل مواجهه با امواج رادیویی باشدشده
.هاي صحرایی نر در مقابل امواج رادیویی موبایل انجام شدیادگیري و حافظه احترازي غیرفعال موش

گروه اول؛ کنترل، گروه . تصادفی به چهار گروه مساوي تقسیم شدندطوربه) گرم230±20(سر موش نر بالغ 30:هامواد و روش
،، گروه سوم؛ کنترل آزمایش یکگرفتندامواج  رادیویی قرار میروز در معرض 30مدت ساعت به4دوم؛ کنترل امواج که روزانه 

روز، 30مدت به) صورت گاواژبدن، بهگرم بر کیلوگرم وزنمیلی250(اسکوربیک اسید -Lکننده بدون مواجهه با امواج و دریافت
در پایان دوره، آزمون . کردندرا به میزان فوق دریافت میCترتیب ویتامین گروه چهارم؛ آزمایش یک، در معرض امواج و به

.وسیله شاتل باکس انجام شدیادگیري و حافظه به
در مدت زمان ماندن در روشنایی در ) >05/0P(داري نینتایج نشان داد که مواجهه با امواج رادیویی سبب کاهش مع:هایافته

در گروه سوم و چهارم ، این ویتامین باعث افزایش . آزمون یادگیري و حافظه در گروه کنترل امواج در مقایسه با گروه کنترل شد
. کنترل امواج شددر مدت زمان ماندن در روشنایی در آزمون یادگیري و حافظه در مقایسه با گروه ) >05/0P(داري معنی

بر اساس نتایج این تحقیق، امواج رادیویی موبایل موجب اختالل در ابقاي حافظه در روش یادگیري احترازي غیرفعال :گیرينتیجه
.شوداکسیدانی سبب افزایش حافظه و یادگیري می، احتماالً به علت اثرات حفاظتی و آنتیCشود و ویتامین می

Cموبایل، یادگیري و حافظه احترازي غیرفعال، شاتل باکس، ویتامین :کلمات کلیدي
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