
  مقاله پژوهشي  

 در ) دن سطح خط آبيکش و يداري، تجسم ديچرخش ذهن( ييفضا ييسه توانايمقا
  يعيمان طبيزنان باردار سه ماهه سوم با زنان بعد از زا

 

  4يادگاري يدعلي، دکتر ام3ن زارعيدکتر حس، 2پور علي احمد دکتر، 1*شعله وطن پرست

  
  15/4/90 :تاریخ پذیرش 30/1/90 :تاریخ دریافت

  

  دهيچک

ن زنان باردار سه ماهه سوم و يب) دن سطح خط آبي، کشيداري، تجسم ديچرخش ذهن( ييفضا ييتوانا ي يسهمقا يمقاله حاضر به بررس :ه و هدفپيش زمين

  .پرداخته است يعيمان طبيزنان بعد از زا

قرار گرفتند  يعيمان طبيگروه زنان حامله و زنان بعد از زا دو انتخاب و در يا خوشه گيري نمونهنفر از زنان با استفاده از روش ۲۰۰ن منظور يبه ا :ها روشمواد و 

از آزمـون چـرخش    )دن سطح خـط آب يکش يداريتجسم د يچرخش ذهن( ييفضا ييتوانا يابيجهت ارز. آمد عمل بهسه يمقا ها گروهن يب آزمون ارائهو پس از 

استفاده ) ۳(تفودو وستا يدن سطح خط آب کوکس و اليو آزمون کش) ۲(درمن فرنچ و هارمن و  اکستروم و يداريو آزمون تجسم د )۱(وس يو ک وندنبرگ يذهن

  .ديگرد

چـرخش   ييفضـا  ييسه نشان داد که توانـا يج مقايقرار گرفتند؛ نتا يمورد بررس يتنيدو ومن و يک خيرپارامتريغ حاصل با استفاده از آزمون يها داده :ها يافته

و ) >۰۰۱/۰p(افته بود يکاهش  دار معني طور به يعيمان طبيافته بود و در زنان بعد از زايش يافزا دار معني ورط بهدن سطح خط آب در زنان باردار يو کش يذهن

  .نبود دار معني يداريتجسم د ييفضا ييتوانا

ح خط آب در زنان سه ماهه دن سطيو کش يچرخش ذهن ييفضا ييتوانا. ر دارديتاث ييفضا ييبر توانا يحاملگسه نشان داد که يج مقاينتا: بحث و نتيجه گيري

 يبجـا  ياختصاصـ  يهـا رسد استفاده از آزمـون  يافته بود  به نظر ميش يافزا يعيمان طبينسبت به زنان بعد از زا يداراز نظر آمار يبه طور معن يسوم حاملگ

  .باشد يضرور يسنجش حافظه درباردار يبرا يکل يآزمونها

  دن سطح خط آبيکش،يداريم دتجس ،ي، چرخش ذهنييفضا ييتوانا :ها واژهکليد 

  
  306-314 ص	،1390، مهر و آبان 33 یدر پ یپ ،دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره چهارم

  
  ۰۹۱۴۷۶۳۲۹۸۲:تلفن انيمارستان عارفيج، بيابان بسيابان امام، خيه، خياروم :مکاتبهآدرس 

Email: shole.vatanparast@yahoo.com 

  .باشد يم ٥٠٥٣ کدبا ارشد  کارشناسياله برگرفته از پايان نامه اين مق

  

  

                                                
  )نويسنده مسئول( کارشناس ارشد روانشناسي ١
  روانشناسي، دانشگاه علوم انساني پيام نور مرکز تهراندانشيار  ٢
  دانشيار روانشناسي، دانشگاه علوم انساني پيام نور مرکز تهران ٣
  درديبي دکتراي تخصصي بيهوشي و ٤

  مقدمه

دارند که ادراک فضايي شـامل   يمکاپالن و همکاران اظهار 

عيـين محــل عمـودي واقعــي در حضــور   توانـايي تشــخيص و ت 

مک گي تجسم فضـايي را   )۴(باشد  يم کننده منحرفاطالعات 

 هـا  آن يي ازها قسمتعنوان توانايي چرخش تصويري اشياء يا به

نشـان   هـا  پـژوهش . )۵(نمايند  يمدر فضاي سه بعدي توصيف 

عبارتي شوند و به يمدهند يادگيري موجب تغييراتي در مغز  يم

دهـد هيپوکمـپ نقشـي     يمـ ياري از سـطوح روي  ديگر در بسـ 

 ها نآکساني که هيپوکمپ . اساسي در شکل گيري حافظه دارد

هنوز هم قادرند حافظه موجود خـود را بـه   . برداشته شده باشد

 توانند دوستان قديمي و اماکن را به  يمورند براي مثال آياد 
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 يعيمان طبيدر زنان باردار سه ماهه سوم با زنان بعد از زا) دن سطح خط آبيکش و يداري، تجسم ديچرخش ذهن( ييفضا ييسه توانايمقا
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 ر و آبانمه، 33 یدر پ ی، پچهارمدوره نهم، شماره  307

در مقايسه با زمـان  (توانند حافظه جديدي را  ينمياد آورند اما 

هيپوکمپ رد پـاي محـل اشـيا و چگـونگي     . تشکيل دهند) آسيب

آسـيب وارده بـه    .)۶(دارد  يمـ با يکديگر را نگه  ها آنرابطه فضايي 

مغـز اسـت باعـث     هـاي  نيمکـره ه قسمتي از منطقه آهيانه راست ک

شود بيماران مبتال به اين نشانگان نسبت به نيمه چپ بدنشـان   يم

در نشـانگان دو  ) ۷( ندباشـ  توجـه  بيو سمت چپ فضاي مقابلشان 

که براي کنترل تشنج جسم پينه اي مغـز تحـت جراحـي    پاره مغز 

اسـت  با عملکرد دسـت ر  ها نيمکرهتفاوت بين برش داده شده بود، 

در کپــي کــردن ) راســت نيمکــره(دســت چــپ  و) چــپ نيمکــره(

  .شود يم ي ساده به خوبي نشان دادهها شکل

 يايـ در سـازمان دن  يکلـ  ييدست راسـت از نارسـا   هاي ينقاش

 انـد  کـرده از صاحب نظران استدالل  ياريبس. دهند يمخبر  ييفضا

 که به نظر يدر حال گيرد يمچپ انجام  نيمکرهکه پردازش زبان در 

راسـت واقـع شـده     نيمکرهدر  عمدتاً ييتجسم فضا ييتوانا رسد يم

به  که با هم دارند يفينظر کارکرد تفاوت ک مغز از نيمکرهاست دو 

افـراد   درصـد ۹۰حـدود   .)۸( شـود  يمـ مغز گفته  گرايي جانبين يا

پـردازش   يچپ بـرا  نيمکره ها آن درصد۹۹راست دست هستند و 

ست با مغـز افـراد چـپ دسـت     زبان مسلط است مغز افراد راست د

را  يو راسـت دسـت   يمتفاوت است پژوهشـگران علـت چـپ دسـت    

 ييعوامـل مـوثر بـر توانـا    ) ۹( داننـد  يمک و هورمون تسترون يژنت

: يو عـدم تقـارن مغـز    يسـاختار  يهـا  تفـاوت  -۱ :ندعبارت ييفضا

ارتباطـات سيناپسـي    راسـت  نيمکـره اي در  ناحيـه آهيانـه  ساختار 

مرتبط  ديداري و پردازش فضايي ادراکيه با بيشتري دارد اين ناح

افـراد   اکثـر در : مغـز  گرايي جانبيو  يعملکرد يها تفاوت -۲ .است

نوشـتن   ،زباني همچون خواندن کارکردهاي کليهچپ براي  نيمکره

 تاحرکـ ، کالمـي حـروف، صـداهاي    ،کلمـات  ،فهم و توليـد گفتـار  

طرات، در خـا  ، فهم معـاني و کالميحافظه  ،همسو حرکتپيچيده، 

ها مستلزم  اين پردازش. حساب غالب است و خواندن، نوشتن ،زبان

 کننـده  تحليـل  ،نيمکـره دليل به اين  همين بهمتوالي است  کارکرد

راست اغلب بـراي پـردازش اطالعـات بينـايي و      نيمکره .گويند مي

هـاي مختلـف    وضعيت قسـمت  ،فضايي اهميت دارد بازشناسي اشيا

الگوهـاي   ،هـا  چهـره  ،ايي اشـيا روابـط فضـ   ،حرکـت بدن در حـين  

الگوهـاي   ،موسـيقي مثـل  بيان هيجاني اصوات غيرزبـاني   ،هندسي

 ،کالمــيحافظــه غير ،در الگوهــاي فضــايي حرکــات ،يــلبرلمســي 

 اشـکال چرخش ذهنـي   ،محتوا هيجاني ،خاطرات ادراکيهاي  جنبه

 همـين  بـه  .شـوند  راست انجام مي نيمکرهفاصله با و جهت  ،هندسه

 ۳. )۱۰( گويند مي کننده ترکيبرا  نيمکرهقان اين دليل برخي محق

که با دو  ييها آنراست دست نسبت به  يها خانم :مغز گرايي جانبي

 نظـر  بـه شـتر احتمـال دارد   يب هـا  دسـت ا چپ ي کنند يمدست کار 

 يهـا  تفـاوت  ۴.)۱۱(عمـل نکننـد    يقـو  ييفضا ييدر توانا يکيژنت

در پيمـايش   مستلزم چرخش ذهني اسـت  که تکاليفيدر : يجنس

اي و دانش جغرافيـا وضـعيت مردهـا بهتـر از      نقشهفضايي و دانش 

هـاي بررسـي شـده در     در نقشـه  ييها است ولي در حافظه فضا زن

ها وضعيت بهتـري نسـبت بـه     زن ،يادآوري عاليم زميني در مسير

 ژن مغلـوب  يبـر رو  ييفضـا  ييتوانا :کيژنت ۵.)۱۲( مردها داشتند

ميـزان رسـش   ۶ .ن قرار دارد وجود داردانسا ۲۳شماره  x کروموزم

 کـه شاخص بـراي عـدم تقـارن مغـزي اسـت از آنجـايي        يک: مغز

برتري توانايي فضـايي   کنند ميدخترها زودتر از پسرها رسش پيدا 

روش  ۷.شان مرتبط باشد نسبي رسش کندياست با  ممکنپسرها 

 کالمـي دهند از راهبردهاي  ترجيح مي دختران :يحيشناختي ترج

. کننـد  مـي و پسـران راهبردهـاي فضـايي اسـتفاده      کننـد ده استفا

ط يمحـ  واسـطگان کـه بـه    بينـد  يمـ را تـدارک   يروش: ژنيک اپي۸

بـه   ژنيـک  اپـي ر قـرار دهـد   يمغز را تحـت تـاث   يکارکردها تواند يم

پ يـ ژنوت ير در تـوال ييـ اشاره دارد که بدون تغ يم ژنيرات تنظييتغ

فعـال   ير هر زمان خاصپ ديک ژنوتيدر  ها ژنهمه  .افتد يماتفاق 

خود به خود  طور بهممکن است  ها ژنرات در تظاهر ييتغ شوند ينم

مغـز  :يجنسـ  يهورمونهـا ۹رخ دهد   يطيا در پاسخ به عوامل محي

بـه طـور    اسـتروژن اسـت و   يجنس يهورمونها يرنده برايگ يدارا
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 ، دکتر اميدعلي يادگارين زارعيدکتر حس، پور علي احمد دکتر، شعله وطن پرست
 

 هیاروم یپرستاري و مامای دانشکدهدوماهنامه     1390 مهر و آبان، 33 یدر پ ی، پچهارمدوره نهم، شماره  308

 يطـ  که اينباتوجه به )۱۰(۰ر دارد يساختار نرون تاث يم رويمستق

بـه نظـر    )۱۳( يابد يمش يافزا يجنس يها هورمونوح سط يباردار

  .رابطه وجود داشته باشد ييفضا ييو توانا ين بارداريب رسد يم

  

  مواد و روش کار

مراجعـه کننـده بـه دو     خـانم  نفر ۲۰۰ابتدا از  قيتحق نيدر ا

مـد و کسـب   آ عمل به ينيمصاحبه بال هيشهرستان اروم مارستانيب

ـ  يطـرح پژوهشـ   نيـ در ا ينان جهت همکارآ هياول تيرضا  نياز ب

که واجـد   يدر صورت. الزمه را داشتند، انجام شد طيکه شرا يکسان

جهت  ينيبال نهيتوسط پزشک و ماما معا ها آنبودند از  هياول طيشرا

افراد  ينيبال ي ينهمعا نيانجام شد، در ا ياز سالمت جسم نانياطم

در پـژوهش   شده و ييشناسا يجسم اي يروان هاي يماريبمبتال به 

در  هـا  نامـه  پرسـش و پر کردن  ناتيمراحل معا. شرکت داده نشدند

به  همربوط نامه پرسش .هفته انجام گرفت يروزها يساعات کار نيب

و سـؤاالت حافظـه چـرخش فضـايي متصـور       دموگرافيکاطالعات 

سطح آب، به گروه زنان بـاردار در   تکليفحافظه فضايي  - ساختن

ساعت بعد از  کيزنان غيرباردار از  گروه سه ماهه آخر حاملگي و به

شـد، افـراد واجـد     داده مانيساعت پس از زا ۷۲زايمان طبيعي تا 

بيمـاري مـزمن مصـرف دارو     - سابقه بيماري داخلـي  کهشرايط را 

 و نـد قـرار گرفت  الذکر فوق ها گروهاز  کينفر در هر  ۱۰۰  ،شتندندا

) هيـ هرسـتان اروم ش( يجـان غربـ  ياستان آذربادر  ها نامه پرسش نيا

در ( هـا  نامـه  پرسـش الزم شـد کـه    يعلت دو زبانگ هو ب دياجرا گرد

مورد نظر از روش  قيدر تحق. اجرا گردد يبه زبان ترک) موارد يبرخ

 جمعـاً . ديـ نمونه در دسترس جهـت انتخـاب نمونـه اسـتفاده گرد    

 يسـ رروزه بر ۹۰ يمقطـع زمـان   کيـ مراجعه کننده در  ۲۰۰حدود

  . شدند

  

  ها يافته

اسـتفاده   ينـ يتيل مـن و يه از روش تحلين فرضيآزمون ا يبرا

و  يداريـ و تجسـم د  يچـرخش ذهنـ   ييفضا يين توانايهمچن. شد

   .سه قرار گرفتيدن سطح خط آب در هر دو گروه مورد مقايکش

  و  يداريتجسم د يچرخش ذهن ييفضا ييتوانا ج آزمونينتا يع فراوانيتوز ):۱(جدول شماره 

  يعيمان طبيزنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زا ردن سطح خط آب ديکش

 ۱گروها 
 زنان باردار سه ماهه سوم

 غلط درصد درصد درست آزمون توانايي فضايي
 درصد ۴۰ درصد ۶۱ توانايي فضايي چرخش ذهني

 درصد ۶۶ درصد ۳۴ يچرخش ذهن ييفضا ييتوانا يعيمان طبيزنان بعد از زا
    ۲گروها 

 درصد ۲۴ درصد ۷۶ يداريتجسم د ييفضا ييتوانا سه ماهه سوم زنان باردار
 درصد ۳۳ درصد ۶۷ يداريتجسم د ييفضا ييتوانا يعيمان طبيزنان بعد از زا

    ۳گروها 
 درصد ۲۸ درصد ۷۲ دن سطح آبيکش زنان باردار سه ماهه سوم

 درصد ۸۳ درصد۱۷ دن سطح آبيکش يعيمان طبيزنان بعد از زا
 

کـه در   دهـد  يمـ نشـان   ۱درج در جدول شـماره  اطالعات من

آزمـون   نامـه  پرسـش ج يافراد شرکت کننده در پژوهش نتـا  يتمام

در زنان باردار سه ماهه سوم و زنـان   يچرخش ذهن ييفضا ييتوانا

  . باشد يم يفراوان عيتوز به صورت يعيمان طبيبعد از زا

ـ يتوز ترتيب بهج ين نتايبراساس ا  هنامـ  پرسـش ج ينتـا  يع فراوان

ن دو گروه زنان بـاردار سـه ماهـه    يب يچرخش ذهن ييفضا ييتوانا

و زنـان  . درصد غلط پاسخ داده بودند ۳۹درست و  درصد ۶۱سوم 
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درصد غلط پاسخ داده  ۶۶درصد درست و  ۳۴يعيمان طبيبعد از زا

  . بودند

 نامـه  پرسـش ج ينتـا  يع فراوانيب توزيج به ترتين نتايبراساس ا

ن دو گروه زنان بـاردار سـه ماهـه    يب يردايتجسم د ييفضا ييتوانا

درصد غلط پاسخ داده بودنـد و زنـان    ۲۳ درصد درست و ۷۷سوم 

درصد غلط پاسخ داده ۳۳درصد درست و  ۶۷ يعيمان طبيبعد از زا

  . بودند

 نامـه  پرسـش ج ينتـا  يع فراوانيب توزيج به ترتين نتايبراساس ا

باردار سه ن دو گروه زنان يدن سطح خط آب بيکش ييفضا ييتوانا

درصد غلط پاسـخ داده بودنـد و    ۳۱ درست و درصد۶۹ماهه سوم 

درصد غلط پاسخ ۸۳درصد درست و  ۱۷ يعيمان طبيزنان بعد از زا

   .داده بودند

  

 يتنيمن ودو  يخ  يج آزمون آمارينتا ):۲(جدول شماره 

مان يو بعد از زا باردار سه ماهه سومزنان  يچرخش ذهن ييتوانا

  يعيطب

   يچرخش ذهن

 ينيدو من وت يخ ۰۰۰/۳۶۵۰

۰۰۰۱/۰ P 
کـه در   دهـد  يمـ نشـان   ۲اطالعات مندرج در جدول شـماره  

آزمـون   نامـه  پرسـش ج يافراد شرکت کننده در پژوهش نتـا  يتمام

زنان باردار سه مـاه سـوم و زنـان     در يچرخش ذهن ييفضا ييتوانا

ابل ق منظور بهبود  يع فراوانيتوز به صورت که يعيمان طبيبعد از زا

از  يچـرخش ذهنـ   ييفضا ييتوانا نامه پرسشج ياستفاده کردن نتا

درست و غلط با هـم جمـع    يها پاسخ يمارآ يها آزمون يزنان برا

بـا اسـتفاده از آزمـون     محاسبه شد ها آنک از يشدند و نسبت هر 

  . سه قرار گرفتنديمورد مقا ها گروه يتنيو من و يمربع خ يمارآ

 ييتوانـا  يتنـ يمن و يب آزمون آماريج به ترتين نتايبراساس ا

ن دو گروه زنان بـاردار سـه ماهـه سـوم و     يب يچرخش ذهن ييفضا

و  ۰۰۰/۳۶۵=يتنـ يمـن و  يمربـع خـ   يعـ يمـان طب يزنان بعد از زا

P>۰۰۰۱/۰ است دار يمعنسه يکه در مقا باشد يم .  

 ينيمن وت دو يخ  ياطالعات آمار ):۳(جدول شماره 

و بعد از  اردار سه ماهه سومان بزن يداريتجسم د ييفضا ييتوانا

  يعيمان طبيزا

  يداريتجسم د

۰۰۰/۴۵۰۰ 
دو من  يخ

 ينيوت

۱۱۶/۰ P  
  

کـه در   دهـد  يمـ نشـان   ۳ اطالعات مندرج در جدول شـماره 

آزمـون   نامـه  پرسـش ج يافراد شرکت کننده در پژوهش نتـا  يتمام

زنان باردار سه مـاه سـوم و زنـان     در يداريتجسم د ييفضا ييتوانا

قابل  منظور بهبود  يفراوان عيتوز صورت به که يعيمان طبيد از زابع

از  يچـرخش ذهنـ   ييفضا ييتوانا نامه پرسشج ياستفاده کردن نتا

درست و غلط با هـم جمـع    يها پاسخ يمارآ يها آزمون يزنان برا

بـا اسـتفاده از آزمـون     محاسبه شد ها آنک از يشدند و نسبت هر 

  . سه قرار گرفتنديمورد مقا ها هگرو يتنيو من ودو  يخ يمارآ

 ييتوانـا  يتنـ يمن و يب آزمون آماريج به ترتين نتايبراساس ا

ن دو گروه زنان بـاردار سـه ماهـه سـوم و     يب يچرخش ذهن ييفضا

 P<۱۱۶/۰و  ۰۰۰/۴۵۰۰= يتنـ يمـن و  يعيمان طبيزنان بعد از زا

  . است دار معنيسه يکه در مقا باشد يم

 ينيمن وتدو و يخ  يارماطالعات آ ):۴(جدول شماره 

و  اردار سه ماهه سومزنان بب آدن سطح خط يکش ييفضا ييتوانا

  يعيمان طبيبعد از زا

دن سطح يکش

 خط آب
 

۰۰۰/۲۴۰۰ 
دو من  يخ

 ينيوت

۰۰۰۱/۰ P 

  
 يکه در تمام هد يمنشان  ۴اطالعات مندرج در جدول شماره 

 يياآزمـون توانـ   نامـه  پرسـش ج يافراد شرکت کننده در پژوهش نتا

دن سطح خط آب در زنان باردار سه ماه سـوم و زنـان   يکش ييفضا

قابل  منظور بهبود  يفراوان عيتوز به صورت که يعيمان طبيبعد از زا
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از  يچـرخش ذهنـ   ييفضا ييتوانا نامه پرسشج ياستفاده کردن نتا

درست و غلط با هـم جمـع    يها پاسخ يمارآ يها آزمون يزنان برا

بـا اسـتفاده از آزمـون     محاسبه شد ها نآک از يشدند و نسبت هر 

  . سه قرار گرفتنديمورد مقا ها گروه يتنيمن و يمارآ

 ييتوانـا  يتنـ يمن و يمارآب آزمون يج به ترتين نتايبراساس ا

ن دو گروه زنان بـاردار سـه ماهـه    يب دن سطح خط ابيکش ييفضا

 و ۰۰۰/۲۴۰۰ =يتنـ يمـن و  يعـ يمـان طب يسوم و زنـان بعـد از زا  

P>۰۰۰۱/۰ است دار معنيسه يکه در مقا باشد يم .  

و  يتنـ يفـوق و آزمـون مـن و    يهـا  آزمونن استناد به يهمچن

 ييفضـا  ييبـر توانـا   يه مبنيگروه فرض ن دويو ب ها يفراوانمشاهده 

مـان  يدر زنـان بعـد از زا   دن سـطح خـط اب  يو کش يچرخش ذهن

  .شود يمد ييتا است تر کم از زنان باردار يعيطب

دن سـطح  يو کشـ  يچرخش ذهن ييفضا ييتوانا سهيمقا يعني

 يعيمان طبيزنان بعد از زا زنان باردار سه ماهه سوم و نيب بآخط 

 از زنان گرفته شد رابطه وجود دارد يابيکه در ارزش ياز لحاظ نمرات

ب در آدن سـطح خـط   يوکشـ  يچرخش ذهن ييفضا يين توانايو ا

مـان  يزا افته بود بـه نسـبت زنـان بعـد از    يش يحامله افزا يها خانم

ـ  يداريـ تجسـم د  ييفضا ييسه توانايدر مقا يول يعيطب زنـان   نيب

مشـاهده   يا رابطه يعيمان طبيزنان بعد از زا باردار سه ماهه سوم و

  . نشد

  و نتيجه گيري  بحث

ــول    ــدگي بــه دو روش   ســيکلاثــرات اســتروژن در ط قاع

نفـرين و   يمثـل اپـ   هـايي  کـاتکوالمين مستقيم است  غيرمستقيم و

تر يحت تأثير استروژن هستند نظر به اهميت نوروترنسمدوپامين ت

توانـد رفتـار را از طريـق     در جنبش و رفتار، استروژن به وضوح مي

هـاي دوپـامين در    هاي دوپامين تغيير دهد گيرنـده  گيرنده تحريک

از طرفـي  . شـوند  قسمت پيشاني و گيجگاهي مغز بيشتر يافت مـي 

ــتروژن  ــهاس ــور ب ــورو   ط ــاختار ن ــتقيم روي س ــأثير داردمس . ن ت

افزايش  هيپوکمپها را در  هاي دندريتي و تعداد سيناپس برآمدگي

 سـيکل  يـک هاي ماده در  موش هيپوکمپدهد اين تغييرات در  مي

در اواخــر  يت اسـتروژن يــفعال. )۱۰(چهـار روزه ديـده شــده اسـت    

  .)۱۳( رسد يم يعيبرابر مقدار طب ۳۰به حدود  يباردار

فصل پاييز باالتر از فصل بهـار   رون در مردان درستسطوح تست

 کهنشان داد  کيمورااست و در طي روز درصبح باالتر از عصر است 

رون است ستهاي فضايي وابسته به سطوح تست نمرات تست عملکرد

رون پــايين بــود بيشــترين نمــرات در ســتســطوح تست کــهزمــاني 

سـطحي بهينـه از    يـک شـد درحقيقـت    هاي فضايي ديده مي تست

 عملکـرد رون سـت م اسـت و بـا افـزايش سـطوح تست    رون الزستتست

هاي فضايي در فصل  مردان در آزمون کند ميشناختي اختالل پيدا 

متوسـط در سـطح پـايين     طـور  بـه  کردنـد بهار و عصر بهتر عمـل  

زنـان   .کردندهاي فضايي و رياضي بهتر عمل  رون در آزمونستتست

فضـايي و  هاي  بهتري در آزمون عملکردرون ستبا سطوح باالتر تست

هـاي   رياضي داشتند و سطوح بهينـه از ايـن هورمـون بـر توانـايي     

  .)۱۰( شناختي تأثير دارد

 تکـاليفي در  کـه از آن است  حاکيهاي ماده رزوس  در ميمون

نياز به توجه ديداري نمرات بهتر با سطوح باال استروژن در فـاز   که

يين شناختي فضايي با سطوح پـا  تکاليفکوالر همراه بود و در يفول

  .)۱۴( در فاز لوتال نمرات بهتر مشاهده شده است ياستروژن

توجه بر روي اعمال پروژسـترون بـر روي    ۱۹۸۰هاي  در سال

بيشـتر شـد و در نتيجـه ايـن تحقيقـات       مرکـزي سيستم اعصـاب  

. بنــدي شــد نورواســتروئيدها تقســيم يــک عنــوان بــهپروژســترون 

در مغز سـاخته   کهاستروئيدي است  ترکيباتنرواستروئيد نوعي از 

شناسند  شود امروزه پروژسترون را به عنوان نورواستروئيدها مي مي

 .)۱۵( دهنـد  را تغيير مي مرکزيسيستم اعصاب  پذيري تحريک که

تواند اثر خود را بر روي حافظه و يادگيري اعمال  و از اين طريق مي

مغـز از   هاي پروژستروني بر روي مناطق مختلفـي از  گيرنده. نمايد

و هيپوتاالموس نيز يافت شده اسـت   هيپوکمپقشر فرونتال،  قبيل

دن سطح يو کش يچرخش ذهن ييفضا يين توانايسه بياز مقا. )۱۶(
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 يعيمان طبيزنان بعد از زا ن زنان باردار سه ماهه سوم ويخط آب ب

از زنان گرفتـه شـد رابطـه وجـود      يابيکه در ارزش ياز لحاظ نمرات

  .دارد

ب آدن سطح يو کش يچرخش ذهن ييفضا ييج تواناينتا طبق

 يعيمان طبيافته و در زنان زايش يزنان باردار سه ماهه سوم افزا در

 دار معني يداريتجسم د ييفضا ييتوانا. افته استيکرده کاهش 

 هفته از ۳۸- ۳۹مان يدرست قبل از زا يحاملگ يط در. ستين

 ن وينفريت نرواپيو متابول ها منوآمينسطوح  يحاملگ

 در يزان قابل توجهيد به ميک اسينوبوتريرها گابا آمتينورترنسم

 هاي متابوليت ين اتفاق براياما ا. رود يمباال  ينخاع يع مغزيما

 )۱۷( رود ينمباال  و افتد ينمگلوتومات  ن ويسروتون ن ويدوپام

 بعد از و يدوران باردار در مغز در يقابل توجه پذيري انعطاف

 ،ييايپوتاالموس، بولب بويآن مثل ه در يرات اساسييتغ مان ويزا

رات يين تغيب .)۱۸( افتد يمگدال اتفاق يآم سپتوم و ،پوکامپيه

مشاهده  ياضطراب همبستگ ت وي، حافظه قابليريادگي در يعصب

م باعث مراقبت يرمستقيغ طور بهرات يين تغيا که حالي در شود يم

 ن غذا وادداشتن مکايبه  بهتر ط ويمح از تر کمترس  ،فرزندان از

نجا است يجالب ا .است ن بقاءيتضم يرفتارها يبه سو ت مادريهدا

 ست ويگذرا ن يعصب ين رفتارهايا يرانسانيمطالعات غ که در

و  ينيه نو دارويدر نظر) ۱۹،۲۰( است مادر دائم در ريينده تغينما

ک گروه يان يدر م يتکامل رفتار مواظبت از فرزندان و رفتار تعاون

 يافرادگر يد يبقا فرد ممکن است ياز خود گذشتگا ي و يخانوادگ

  .)۲۱( ن کنديمشترک دارند را تام ها ژنرا که با او 

ـ  ،غـذا  يمادرانه مثل جسـتجو  يرفتارها: کيژنت  افتن النـه و ي

 ير بنـا يـ اد شـده ز يـ وابسته بـه مـوارد    ييفضا ييتوانا و يابي مکان

 ييانـا تو کـه  ايـن بـر   يمبنـ  اي يهفرضـ  ياز طرف) ۲۲(دارد  يکيژنت

 ،انسان قـرار دارد  ۲۳شماره  X کروموزم ژن مغلوب يبر رو ييفضا

  .)۱۰( وجود دارد

 مان مثل استروژن ويزا بعد از و يحاملگ در يرات هورمونييتغ

کـه   ينـورون  ها يتدندرق يطر از ريين با تغيتوس يپروژسترون اکس

دارنـد اثــر   يداخلــ هـاي  هســته و بــادام مغـز  ک دريـ حـداکثر تحر 

 يتيدندر يخارها يحاملگ در يکياز نظر مورفولوژ .)۲۳( گذارند يم

CA1ــزايه ــش يپوکمــپ اف ــد يم ــفعال )۲۴( ياب ــوآمي  در ينيت من

CA1١وCA3 در يتينروژنسـ  و )۲۵( يابـد  يمـ ش يپوکامپ افـزا يه 

   .)۲۶(شود يممشاهده  يسابونتراکوالرنورون

ن يتوسـ  يمعتقد است که اکس )۲۷( زاوايتوم:يکيرمورفولوژيغ

ر يتاث LTD٢پوکامپ بر يناز درهير کيعال شدن نقشه مسق فيطر از

 يهورمــون اســتروژن وقتــ م شــده توســطير تنظــين مســيــا دارد

 ييحافظه فضا يخطاها شود يمن استفاده يتوس يست اکسيآنتاگون

ن بـا  يتوسـ  يهورمون اکسـ ) ۲۸(ريلم به نقل از يابد يمش يز افزاين

ــ ين ــد ســاختن س ــر ناپس دريرومن ــغ و NMDA٣ر يمســ دو ه  ري

NMDA ن وينفر ين نرواپيدوپام هاي منوآمينيت ير دارد فعاليتاث 

 يسـهم نسـب   .رود يمـ بـاال   CA3 و CA1 در يباردار ن دريسروتون

 هـا  آنمعـرض   گرفتن در قرار منجمله استروژن و ها هورمونسطح 

مثـل   يداخل يها هورمون. از استيمورد ن يرات عصبييتغ نيا يبرا

 هـا  آنش سـطوح  يافـزا  يبـاردار  يطـ  پروژسترون که در ،استروژن

پوکمپ مغز يه يبر رو ها هورمونن يا هاي وگيرنده شود يممشاهده 

 .)۲۵(شده اسـت   ييدارد شناسا ييفضا ييدر توانا يکه نقش مهم

و آلوپرگنـه   کوتيکواسـترون  داکسـي پروژسـترون   هـاي  متابوليتاز 

 .)۲۹( است ها اندروژننولون و 

هـا در   هـاي آن  دروژن و متابوليـت اثرات سازماني آن لعات ،مطا

ها را نشان داده شده  ي از گونهزمينه مزيت توانايي فضايي در بسيار

از مردم مبتال به اختالالت غدد  ،مطالعات شواهد غيرمستقيم. ستا

ا جنين يا هيپرپالزي آدرنال دختران ب کهاست  نشان دادهريز درون

                                                
  ک به وسط مغز يپوکمپ نزديه هيناح يهانورون ١
   دراز مدت يبازدار ٢
   اسپارت-يل ديمت-ان ٣
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تــه بــود در ســطوح بــاالي آنــدروژن قــرار گرف کــه يدختــر يهــا

  .)۳۰( هاي فضايي باالتر از دختران ديگر گزارش شده بود توانايي

ش يبرابر افـزا  ۱۰زان ترشح پروژسترون تايم يدر دوران حاملگ

تـرين   تبديل پروژسترون بـه مهـم   کهرسد  مي نظر به. )۱۳( يابد يم

اثـر   مکانيسـم تـرين   متابوليت آن يعني آلوپرگنـه نولـون محتمـل   

ن يــري از اثــرات پروژســترون از طريــق ابســيا .پروژســترون باشــد

 لفاهيدروکسـي آ -۳و  لفاردوکتازآ ۵آنزيم  .گيرد متابوليت انجام مي

ــراي توليــد پرگنــه لولــون از  اســتروئيد دهيــدروژناز مــورد نيــاز ب

هـا و سـلول گليـال منـاطق مختلفـي از مغـز        پروژسترون در نرون

سو بـا  ن هميا و. )۳۰( وجود دارد هيپوکمپقشر مغز و  خصوص به

ق است تقريبـاً بـدون   ين تحقيدر ا در باردار ييش حافظه فضايافزا

 عملکرددر حاملگي انسان نتيجه  اندوکرينهيچ استثنايي تغييرات 

بنـابراين   .باشـد  مـي  غيرمسـتقيم  مستقيم يا طور به ن و جفتيجن

حـاملگي از طريـق آرومانيزاسـيون     انـدوکريني جنين در تغييـرات  

 ۱۹اسـتروئيد  ) از بـراي سـنتز اسـتروژن   آنزيمي مورد نيـ  واکنش(

اين استروئيدها هم به نوبـه   کهپذيرد  در جفت انجام مي ، کهکربنه

شـتر  يب .، نقش داردگيرد هاي جنين منشاء مي خود عمدتاً از آدرنال

ترشح  استروژنن يول هستند ايترشح شده از جنس استر استروژن

اخته درون جفـت سـ   ياصـل  يشده از جفـت از همـان سوبسـتراها   

ن يه مادر و جنيدر غدده فوق کل ياستروژنبات يشودبلکه از ترکينم

 جفت پروژسترون نيز به مقادير انبوه در سنسيتيوم. شود يد ميتول

اخته پالسـما مـادر سـ    LDL١ تـراکم  کـه ليپوپروتئين  کلسترولاز 

اسـيدها چـرب    LDL کلسـترول از هيـدروليز اسـترماي    .شـود  مي

اسيدهاي  LDLهيدروليز آپولپروتئين آيد و از  ضروري به دست مي

شـامل اسـيدهاي آمينـه ضـروري      کـه گـردد   آمينه آزاد ايجاد مـي 

سيتيوم در نسـوج خـارج از    پروژسترون ترشح شده از سن .هستند

قـوي يعنـي    کورتيکوئيـد مينـرال   يـک جنـين بـه    آدرنال مـادر و 

پروژسـترون جفتـي ترشـح     .ددگر ميتبديل  کوتيکواسترون داکسي

                                                
 نييته پايد با دانسيلپ ١

غيرمسـتقيم از طريـق افـزايش توليـد      طـور  بـه ن مادر شده به خو

آنژيوتانسين دو موجب افزايش ترشح آلدسترون از آدرنال مادر بـه  

در مـردان و زنـان غيرحاملـه     کهبرابر يا بيشتر از حدي  ۲۰ميزان 

مثـل   ميزالوکوتيکوئيـدها افـزايش توليـد    .گـردد  مي ،شود يافت مي

افزايش طبيعـي حجـم    براي کورتيکواسترون دزوکسيآلدسترون و 

نوسـانات طبيعـي در   . )۳۱( هاي حاملـه ضـروري اسـت    خون خانم

 کـه دهد  هاي تخمداني در سراسر چرخه قاعدگي اجازه مي هورمون

ما مطالعات غيرتهاجمي از اثر استروژن بر شناخت را در زنان جوان 

قاعدگي بـه   سيکلروزه از  ۲۸ سيکلچرخه  کهداشته باشيم زناني 

 ۱از روز  فوليکولرفاز  ،شوند و لوتئال تقسيم مي يکولرفولدو مرحله 

 پيکاستراديول همراه است  بتا ۱۷سرمي  کمبا غلظت  که ۱۴الي 

ــوالي تخم ــي کاســتروژن در ح ــاهده م ــذاري مش ــطح  گ ــود و س ش

گـذاري بـه پايـان    کتخم ايـن فـاز بـا    .باشـد  مي کمپروژسترون نيز 

دوهورمـون  هـر   کـه اسـت   ۲۸تـا   ۱۴رسـد فـاز لوتئـال از روز     مي

چندين مطالعه نشان  .)۳۲( يابد استروژن و پروژسترون افزايش مي

 کـه قاعدگي زمـاني   سيکلگذاري از کدر حوالي تخم کهداده شده 

ظريف در اوج  حرکتهاي  مهارت و کالماستروژن باالست فصاحت 

اسـتروژن   کهخود قرار دارند و توانايي فضايي ضعيف است و زماني 

و  کنـد  مـي ارد توانايي فضايي گسترش پيـدا  در سطح پايين قرار د

نوسانات  .يابد مي کاهشظريف  حرکتيهاي  و مهارت کالميتوانايي 

 هـاي مـاده   قاعـدگي در ميمـون   سـيکل در حافظه فضايي در طـي  

نياز به توجـه ديـداري    که تکاليفيدر  که استاز آن  حاکيرزوس 

شناختي  يفتکالنمرات بهتر با سطوح باال استروژن همراه بود و در 

 فضايي با سطوح پايين استروژن نمرات بهتر مشـاهده شـده اسـت   

)۱۴(.   

بعد از خروج جفت  مان ويهورمون پروژسترون بعد از زا سطح

ن همسو يا و. )۲۹( يدآ يمن ييکه محل ساخت پروژسترون است پا

  .ق استين تحقيدر ا يعيمان طبيپس از زا ييبا کاهش حافظه فضا
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م ير مسـتق يـ شان داده است که به طور غمطالعات غيرانساني ن

کنـد بـه    يمادر به پرورش فرزندان کمک مـ  يکيولوپيزيت فيوضع

 يابـد  يمـ اسـترس کـاهش    مان اضـطراب و يزا بعد از در که يطور

مــان يپــس از زا روز ۱۴ بعــد از ييشــناخت حافظــه فضــا و. )۳۳(

کارآمدتر  ترک النه غذا و يجستجو يبرارا که مادر يابد يمش يافزا

 و يابـد  يمـ ش يافـزا  يبـاردار  در ييحافظه فضـا  شناخت و .کند يم

مـان  يزا اول دوره بعـد از  روز ۴ تـا  ۱ در ييحافظه فضـا  شناخت و

نشـان   زا و چنـدزا  حامله  نخسـت  يدرموشها .)۳۴( يابد يمکاهش 

توانايي فضايي در مقابـل گـروه دسـت نخـورده      کهاست داده شده 

  هيپوکمـپ بر  ،ييرات هورمونيتغ کهپيشنهاد شده  .يابد افزايش مي

در  .)۳۵( دهند حافظه را گسترش مي يادگيري و ،هاي حامله موش

نيز نشان دادند  کاريهاي حافظه  از تست ديگر يکيمطالعه مازآبي 

بين سطوح هورموني و حاملگي و حافظه فضـايي رابطـه مثبـت     که

  .است يپژوهش هاي يافتهن همسو با يو ا .)۳۵( وجوددارد

 ب درآدن سـطح  يو کشـ  يچرخش ذهن ييفضا ييتوانا :جينتا

 يعـ يمـان طب يافته و در زنـان زا يش يزنان باردار سه ماهه سوم افزا

 دار معنـي  يداريـ تجسـم د  ييفضا ييتوانا. افته استيکرده کاهش 

  .ستين

  

  تقدير و تشکر

استاد مشاور جناب  و پور عليدکتر  يقاآاز استاد راهنما جناب 

 يقـا آجنـاب   انيـ عرف مارستانيست محترم باير زارع و دکتر يقاآ

 ،باشـد  ين بزرگواران مـ ين قلم مرهون الطاف ايکه ا يادگاريدکتر 

  . شود يمتشکر 
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