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Abstract 

Background: Some studies have shown that central cholinergic system may have an effect on 
animals' memory of object positioning. However, there are no sufficient information about the effects 
of consumption of substances that affect the system during pregnancy including effects like novel 
objects recognition comparing to old ones and even the effect on the fetus. This study aimed to 
investigate lecithin (as a source of choline) consumption effects, during pregnancy and lactation, on 
object recognition behavior, as a marker of cognitive memory, among male and female rat offspring. 

Material and Methods:  In an experimental study, female pregnant rats with an average 
weight of 160±10 grams were gavaged by lecithin or its carriers. For each female rat, this was going 
on from the very conception to 21 days after offspring birth. There were three groups of  rats: controls  
(without receiving any medication), and two groups of cases receiving 120 and 240mg/kg lecithin or 
its carriers respectively. On the 36th day of birth and after sex-based segregation, offspring were 
trained in order to evaluate their recognition memory. The number of offspring in each group and for 
each sex was 7.  

Results: Results showed that among female offspring and comparing to controls, consumption 
of lecithin 240mg/kg by the mother led to increase in percentage of time spent near novel objects 
(p<0.05).    

Conclusion: Lecithin consumption during pregnancy and lactating can lead to change in 
precognitive memory of offspring and it seems that sex may have a role to play here. 
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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 9-17، 1392 اسفند، )81 شماره پیاپی (12، شماره16                                                                                                  سال                    

 
رفتار بر موش مادر در دوران بارداري و شیردهی ن لسیتیف اثر مصر

 نر و مادههاي  زاده در شی جدیدیص تشخ
 

 3، مهناز کسمتی 2سید مهدي فیروزان، 1*بیژگان ترام

  

 گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران اس ارشد فیزیولوژي، ن کارش.1

 .گروه فیزیولوژي، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایرانکارشناس ارشد فیزیولوژي، . 2

  گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران دانشیار،. 3
 18/10/92: تاریخ پذیرش13/7/92: تاریخ دریافت

 

 چکیده
ن در تعیین مکان اشیاء تواند بر حافظه حیوا سیستم کولینرژیک مرکزي میکه  اند مطالعات نشان داده :هدف زمینه و

د نسبت  تشخیص شی جدیبردوران بارداري در   این سیستممصرف مواد موثر بر با در رابطهکافی اطالعات اما موثر باشد، 
در  )به عنوان منبع کولین( اثر مصرف لسیتینبررسیحاضر  هدف پژوهش .نداردوجود ها  و اثر آن بر جنینقدیم شی به 

وش م هاي نر و ماده در زادهشناختی حافظه به عنوان شاخصی از دوران بارداري و شیردهی بر رفتار تشخیص اشیاء 
  .باشد می صحرایی

تا سن )  روز22(بارداريدر طول  گرم 160±10ی هاي ماده با میانگین وزن رت ،حاضربی تجردر مطالعه  :ها مواد و روش
گونه  بدون دریافت هر(کنترل: ها شامل گروه. گاواژ گردیدندن ها توسط مقادیر مختلف لسیتین یا حامل آ  روزگی زاده21

 ،ها پس از تفکیک جنسی زاده. کیلوگرم بودند/گرم  میلی240 و 120  با مقادیر دریافت کننده لسیتین دو گروهود ، شاه)دارو
  . بود سر7جنس در هر گروه براي هر ها  زادهتعداد  .قرار گرفتندمورد آموزش  تشخیصیافظه حبررسی ت جه روزگی 36در 

قرار گیري در ن زما هاي ماده سبب افزایش زادهکیلوگرم در /گرم  میلی240مصرف لسیتین  نشان داد که  نتایج:ها یافته
  .  وجود نداشتها زاده تفاوتی بین ها گروهدر حالی که در سایر ) >05/0p (استار شی جدید نسبت به گروه شاهد شده کن

هاي ماده  در زادهی تشخیص حافظهتغییر در مصرف لسیتین در دوران بارداري و شیردهی مادران سبب  :نتیجه گیري
 .فاوتی از این ترکیب در بدن حیوان باشد اثرات مت بروزمنشأ تواند می جنسیت چنین  هم وگردد می

  ها زاده، ، شی جدید، حافظهلسیتین :واژگان کلیدي
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 مقدمه 
 یکی از عمده )سفاتیدیل کولینف(نلسیتی

را در هاي عصبی  فسفولیپیدهاي ساختمان غشاي سلول
به عنوان شکلی از لسیتین  ).1(دهد جوندگان تشکیل می

چون عدم تولید بوي بد متعاقب فعالیت  کولین با مزایایی هم
هاي گوارشی و نیز افزایش بیشتر سطح  میکروارگانیسم

 ی از کولین کلرایدکولین پالسما نسبت به دوز معادل
 دراي  به طور گستردهدر منابع غذایی کولین . )3، 2(باشد می

چون فسفاتیدیل کولین، فسفو  اشکال آزاد و استریفیه هم
  ولیردداکولین، گلیسروفسفو کولین و اسفنگومیلین وجود 

عمدتاً به شکل فسفاتیدیل کولین توزیع در غشاهاي سلولی 
توانند  آید این اشکال می یچند به نظر م  هر.)4(شده است

لی شواهدي وجود دارند که ، وجایگزینی براي هم باشند
توانند بسته   میهاي مختلف کولین این شکلدهند  نشان می

 متفاوتی رفتار زیستی ،به میزان حاللیت خود در چربی یا آب
  .)4(را از خود نشان دهند

، تخم پرندگان، گندم و بادام زمینی جگرشیر، 
 یکی کولین). 5(باشند حصر به فردي براي کولین میمنابع من

 هاي مغز سیناپسهاي موثر در شکل گیري طبیعی  از فاکتور
تغذیه از ترکیبات حاوي کولین   کههمشخص شد  و)6(هبود

هم چنین  )8، 7(شود باعث تغییر در رشد و نمو مغز جنین می
در طی بارداري و شیردهی مقدار زیادي از ذخائر کولین 

 لذا نیاز به کولین در طی شود می توسط جنین دریافت مادر
  ).9(یابد دوران آبستنی و شیردهی مادران افزایش می

 12روزهاي که در جوندگان نشان داده شده است 
نقش مهمی در  بعد از تولد 30 تا 16 جنینی و روزهاي 17تا 

 کولین هاي مکملد و نشکل گیري سیستم کولینرژیک دار
بهبود ی تغییرات رفتاري و حتب سب توانند میان در این دور

دقت افزایش  والعمر انواعی از حافظه  طوالنی مدت و مادام
 بعد از تولد و حفظ آن با گذشت هاي سالر  دیوانحرفتاري 

 کولین در دوران پیش از تولد دریافت. )11، 10(گردندزمان 
هاي  افزایش آزاد سازي استیل کولین در نورونث باع

 نقشی و استیل کولیند گرد می مغز جلویی ککولینرژی
  ).13، 12(د  در فرآیندهاي مرتبط با حافظه داراساسی

از بین رفتن سیستم کولینرژیک در حیوانات 
 با رفتارهاي  وهدی سبب نقص در شناخت اشیاء گردتواند می

 هاي محیطجستجوگرانه و افزایش تمایل حیوان به بررسی 
نیست که تحریک سیستم  مشخص ).14(دباشجدید مرتبط 

تواند در شناخت اشیا  قدر میچکولینرژیک در دوران جنینی 
کارگیري ه توان با ب و آیا میموثر باشد؟ تشخیصی و حافظه 

هاي غذایی حاوي مواد موثر بر سیستم  رژیم
  را باال بردتشخیصیقابلیت حافظه ) لسیتینمانند (کولینرژیک

  ؟یا نه
ي یرتست یادگتست تشخیص اشیاء یک 

ه  که باعث ب استهاي انگیزشی مؤلفهترین   با کم)14(ساده
ها به صرف زمان بیشتري براي  کار بستن گرایش فطري رت

 ).15(شود میبه اشیاي آشناتر ت کنکاش اشیاي جدیدتر نسب
براي اداش یا ترس پ هیچ گونه ن در نظر گرفتناین تست بدو

یت حرکتی ح ترس یا فعالو و هیچ ارتباطی به سط بودهحیوان
تست تشخیص اشیاي جدید  در ضمنو  )14(نداردحیوان 

محکی براي حافظه شناختی در جوندگان بوده و به 
مطالعات برخی  .)15(باشد می  وابستهیکپارچگی هیپوکامپ

 بر تواند می کولینرژیک مرکزي سیستم که اند دادهنشان 
 با رابطه  اما درموثر باشد حیوان در تعیین مکان اشیاء حافظه
تشخیص شی جدید نسبت به قدیم در سیستم این نقش 

   .)14(ندارداطالعات چندانی وجود 
با توجه به نقش مبهم سیستم کولینرژیک در 

و کمبود اطالعات در ء تشخیص اشیاا  مرتبط برفتارهاي
 بر در مادران کولین  واجد غذاییهاي رژیمزمینه نقش 

ف این اهدیکی از ا، فرزنداندر ی هاي این چنین رفتار
 منبع به عنوان(لسیتینپژوهش روشن شدن اثر مصرف 

در دوران بارداري و شیردهی بر رفتار  )خاصی از کولین
به عنوان شاخصی از  ها  روزگی زاده36در ء تشخیص اشیا

که  با توجه به اینچنین  هم.  است بودهشناختیحافظه 
پژوهش قبلی ما نشان داده است مصرف لسیتین در دوران بار 

تواند در فرزندان نر و  ، میهاي ماده رتداري و شیر دهی 
هدف  )16(ها اثرات رفتاري متفاوت ایجاد کند ماده آن

بر رفتار تشخیص اشیاء   لسیتین مقایسه اثردیگر این پژوهش
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 تواند مینتایج این تحقیق . بوده است هاي نر و ماده در زاده
کولین  نقش و اهمیت رژیم غذایی حاوي ابعادي جدید از

  . روشن سازدرا فرزندان ی  آت مادران بر سالمتدر
  ها مواد و روش

هاي ماده بالغ نژاد  رت تجربی در این پژوهش
 گرم که تا آن زمان جفت 160±10ویستار با میانگین وزنی 

هاي نر بالغ نِژاد ویستار از مرکز  گیري نکرده بودند و رت
ندي تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه ج

هاي نر به صورت انفرادي و  رت. شاپور اهواز تهیه گردیدند
 بزرگ به هاي قفسهم سیکل شدن در ت هاي ماده جه رت

 بای تاریک/ ساعت نور 12 شرایط روز در 15 -10 مدت
جهت .  شدندنگهداريی دسترسی آزاد به آب و غذاي کاف

 در قفس 1  به3هاي ماده و نر به نسبت   رت،جفت گیري
 هاي قفسها در  ده شدند و پس از جفت گیري، مادهقرار دا

 رت سر 7شامل  هر گروه. گرفتندجداگانه کنار هم قرار 
بدون هرگونه تجویز (گروه کنترل: ها شامل  گروه.ماده بود

دریافت کننده آب مقطر به صورت (، گروه شاهد)دارو
و  120مقادیر با هاي دریافت کننده لسیتین  و گروه) گاواژ

از هر ، در پایان دوره. )17(گرم بر کیلوگرم بودند  میلی240
به صورت تصادفی ه نر و یک زاده ماده مادر یک زاد

 .دانتخاب گردی

لسیتین گرانوله از شرکت آکروس بلژیک 
 4گرم لسیتین گرانوله با   میلی240روزانه . خریداري شد

 دقیقه با شیکر 30آب مقطر ترکیب و به مدت لیتر  میلی
 در 1این مخلوط به عنوان محلول . لوط گردیدمغناطیسی مخ

گرم بر کیلوگرم بود   میلی240نظر گرفته شد که براي گروه 
 تهیه 2و با مخلوط کردن مقادیر معین آب مقطر محلول 

. گرم بر کیلوگرم بود  میلی120گردید که براي گروه 
به (به صورت گاواژ، روزانه و در طول بارداريت ترکیبا
داده ن ها به مادرا  روزگی زاده21تا سن و )  روز22مدت 

ها  حجم مورد استفاده از دارو یا حالل آن در تمام گروه. شد 
در ابتداي . براي هر کیلوگرم وزن بدن بودلیتر  میلی 4

ي بارداري رت هاي ماده یک روز در میان و در روزها

گردیدند و حجم دریافتی  انتهاي بارداري هر روز وزن کشی 
   .یدگرد تنظیم 

 novel object)دشی جدیتست تشخیص 

recognition behavior)  براي ب مناسیک مدل
 جدید اشیاءجوي  و ان به جستگمیزان تمایل جوندبررسی 

و   بودهباشند میکه با آن آشنا ی اء قدیمیدر مقایسه با اش
و میزان رفتار ی تشخیصحافظه بررسی ي  مناسب برایروش

   ).18(گردد میب محسودر جوندگان جستجوگرانه 
اي  در اندازهچ و مهره پیز در مطالعه حاضر ا

  جاها  رتبه علت وزن باال هنگام وارسی و کنکاش(بزرگ
عاري از هرگونه از یک جنس و  ،)شدند نمیجا ه ب

 به عنوان عالمت توانست می زدگی زنگچون (یزدگ زنگ
 به عنوان اشیاي تحریک ) مطرح باشدها  رتبینایی براي

با  پالستیکی  محفظهندروه  پیچ و مهر.دستفاده گردی اکننده
 40 و ارتفاع متر  سانتی40×50حدود  طول و عرضی

 از محفظهجهت ایزوله کردن درون (ر با رنگی کدمتر سانتی
 نور .)18(قرار گرفتند) ی عوامل محیطکاهش تأثیر و نبیرو

 .اي ایجاد نشود اي تنظیم گردید که سایه محفظه نیز به گونه
ا بین مراحل کار به منظور از بین بردن عالیم بویایی به اشی

 حیوان در کنار هر حضورمدت زمان  ،شدند خوبی شسته 
  .  توسط زمان سنج اندازه گیري شد از اشیاءکدام

سازگاري  .1:  روزگی در سه فاز36ها در سن  زاده
فاز  .3فاز آشنایی با دو شی همسان و  .2با محفظه خالی، 

طی پنج روز متوالی به قرار زیر مورد ) نروز آزمو(تتس
  . )19(آموزش و تست قرار گرفتند

 محفظه دقیقه درون 5هر زاده به مدت  روز اولدر 
روز  در . آشنا گردد جدید تا با محیطشد خالی قرار داده 

 5 در فاصله )دو عدد پیچ(ندا دو شیء همسابتا دوم
 ،شد اده قرار د  به صورت قطريمحفظهمتري دو گوشه  سانتی

 قرار محفظه دقیقه درون 15ها به مدت  سپس هرکدام از زاده
 .گردید میروز سوم و چهارم مثل روز دوم تکرار . گرفتند

 دقیقه در 2ها به مدت  هر کدام از زاده روز پنجمدر 
 با مهره جایگزین گردیده  آنهاي پیچي که یکی از ا محفظه

 مدت زمان کاوشه،  دقیق2 در طی این .ندبود قرار داده شد
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با زمان سنج ) مهره(د و شیء جدی) پیچ(مزاده براي شیء قدی
گیرنده ، در این مرحله فرد سنجیده و یادداشت گردید

 کاوش  رفتار.ها نداشت هیچ اطالعی از گروه زادهآزمون 
متري شیء و   سانتی2 به صورت قرار گرفتن در شعاع گرانه

  لمس کردن وبو کشیدن به صورت خیره شدن، وارسی آن
  .)20(شود میتعریف 

به ، (exploration ratio)جو و نسبت جست
به وسیله تقسیم  ،عنوان شاخص زمانی تشخیص شی جدید

جوي شی جدید بر مجموع مدت زمان  و مدت زمان جست
 تکلوپر ).14(جدید محاسبه گردید جستجوي شی قدیم و

شهید  دانشگاه ژوهشیآزمایشات توسط کمیته اخالق پ
  .اهواز مورد تصویب قرار گرفت چمران

 آنالیز Instate 3ها با استفاده از نرم افزار  داده
گردیدند و جهت تعیین وجود اختالف معنی دار بین دو 

 از آنالیز و بین چند گروهتی از آزمون ه جنس نر و ماد

  post hock(LSD)نآزمو و آنووا طرفه یک واریانس
نظر   در05/0تر از نیز کمداري  سطح معنی. گردید استفاده

 ارائه انحراف از میانگین ±میانگین  اب ها شد و داده گرفته

  .شدند
  

 ها یافته
در تشخیص شی جدید ر  بر رفتالسیتیناثر 
  نرهاي  زاده

جوي شی  و اثر لسیتین را بر نسبت رفتار جست 1 نمودار
داد ن انشنتایج آماري . دهد هاي نر نشان می جدید در زاده

هاي نر  زاده بین جو و نسبت جست دار در که تفاوت معنی
یافت کننده لسیتین و رهاي د در گروه شاهد و کنترل یا گروه

  . داردن وجود شاهدگروه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .باشند  انحراف از میانگین می±ها نشان دهنده میانگین  هاي نر، ستون در زاده  اثر لسیتین بر رفتار تشخیص شی جدید.1نمودار 
  

در تشخیص شی جدید  بر رفتار تینلسیاثر 
  ماده هاي  زاده

جوي شی  و اثر لسیتین را بر نسبت رفتار جست 2 نمودار
نشان نتایج آماري . دهد هاي ماده نشان می جدید در زاده

بین  جو و نسبت جست  دريدار که تفاوت معنی دهد می

کیلوگرم و گروه /گرم  میلی240 لسیتین کنندهگروه دریافت 
 ها در حالی که در سایر گروه .)>05/0p( داردشاهد وجود

 وجود ي تفاوت معنی داراز جمله گروه شاهد و گروه کنترل
   .ندارد
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 >05/0p. باشند  انحراف از میانگین می±ها نشان دهنده میانگین  هاي ماده، ستون در زاده  اثر لسیتین بر رفتار تشخیص شی جدید.2نمودار 
  .باشد نشان دهنده اختالف معنی دار با گروه شاهد می*
  

 بینتشخیص شی جدید ن بر رفتار سیتیمقایسه اثر ل
  نر و مادههاي زاده

بین  اثر لسیتین بر رفتار تشخیص شی جدید 3 نمودار در
نتایج آماري حاکی از . هاي نر و ماده مقایسه شده است زاده

 هي نر و مادها رت در جو و  جستنسبت که بینست  اآن
  .وجود ندارد ها تفاوت معنی دار هیچ یک از گروه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 انحراف از میانگین ±ها نشان دهنده میانگین  هاي نر و ماده، ستون بین زاده  مقایسه اثر لسیتین بر رفتار تشخیص شی جدید.3نمودار 
 .استفاده شده استجهت مقایسه بین گروه هاي دوتایی Student t-test آزمون . باشند می
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  بحث
هاي  زادهدر ه العه حاضر نشان داده شد کدر مط

 ،کیلوگرم/ گرم  میلی240گروه دریافت کننده لسیتین ، ماده
 به شکل معنی گروه شاهد در مقایسه با جو و جستنسبت 

مقدار پایین این در حالی که در  )>05/0p(بودداري باالتر 
اثر قابل مالحظه مشاهده کیلوگرم /گرم  میلی120ماده یعنی 

 به تنهایی مادهو  نر هاي تفاوتی بین زادهکه  نگردید ضمن آن
بدین ). 3  و2، 1 نمودار(دبا یکدیگر مشاهده نشه مقایسیا در 

در لسیتین ترتیب اثر تحریک سیستم کولینرژیک با مصرف 
فا در مقادیر باال اثر مثبت رهاي ماده و ص مادران فقط در زاده

این اثر مثبت . نماید شخیصی آنها اعمال میدر حافظه ت
تواند موید سایر تحقیقاتی باشد که از داروهاي  لسیتین می

مشابه در دوران بارداري و ارتباط آن با شکلی از حافظه 
 داده شده کهنشان براي مثال  .استفاده شده استشناختی 

تواند باعث تغییر  استفاده از مکمل کولین قبل از تولد می
جدید محیط یا اشیا قرار گیري در معرض ها به  رتپاسخ 

یندي آغاز شده از زمان قبل بلوغ و ادامه آگردد که خود فر
تواند منجر به  میدر سنین باالتر و نیزدار تا سنین پیري است 

 )21(گردد ولی با پالستی سیتی بهتر ،مسنایجاد مغزي 

یافت  ماده درهاي رتکه اند  دادهنشان نیز ن پیشیت تحقیقا.
کننده کولین در دوران جنینی، کاوشگرتر هستند و در 

در نتیجه د  جدید دارنهاي محیطجوانی ترس کمتري از 
تواند نوع  توان پیشنهاد داد که تیمار در دوران جنینی می می

عالوه بر این  ).22(با محیط اطراف تغییر بدهدرا ها  تعامل آن
وران پیش از تیمار با کولین در دد دهن میمطالعات نشان 

ها در مکان یابی   سبب افزایش توانایی زادهتواند میتولد 
   .)11(داشیاء جدید گرد

مکانیسم اثر لسیتین در این مطالعه کامال مشخص 
نیست و در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است اما 

براي . توان به آنها استناد نمود شواهدي وجود دارد که می
استفاده از مکمل کولین در دوران نمونه مشخص شده که 

جنینی باعث تغییرات فراوانی در تقسیم سلولی تا مهاجرت 
ها در سیستم عصبی مرکزي و به خصوص در  نورون

 یکی از مناطق مهم درگیر در انتقاالت هیپوکامپ به عنوان

هاي مرتبط با حافظه و یادگیري  کولینرژیک و رفتار
د کولین پیش از تولدریافت  ضمندر  .)23، 13(گردد می

و خروج استیل ک نقش مهمی در تکامل سیستم کولینرژی
 Basal(بخش قاعده اي مغز جلوییکولین در 

forebrain(، از مناطق درگیر در دیگر ه عنوان یکی ب
 بدین ترتیب .)12(د  حافظه و یادگیري دارباهاي مرتبط  رفتار

 کولین در توان پیشنهاد نمود که لسیتین به عنوان منبعی از می
تکامل یا فعالیت سیستم کولینرژیک در دوران جنینی نقش 

هاي ماده را در حافظه تشخیصی افزایش  داشته و قابلیت زاده
   .داده است

 نشان داد پژوهش حاضرطور که ذکر شد  همان
 )مکیلوگر/گرم  میلی240(در مقدار معینلسیتین تیمار با 

یصی در تشخه تغییر در سطح حافظب سبتوانسته است 
هاي نر   و احتماال براي تاثیر بیشتر در زاده ماده گردديها زاده

   .باید از مقادیر بیشتري استفاده نمود
در ا  تنهشی جدیدتشخیص  بر رفتار لسیتین تأثیر

 نقش جنسیت را در این زمینه برجسته تواند میه جنس ماد
مشخص شده است که جنسیت و تغییرات سیکل . نماید

ند میزان نیاز بدن به کولین را تحت تأثیر قرار توان جنسی می
مطالعه پیشین ما بر روي لسیتین نشان داده است ). 24(دهند

هاي ماده در دوران بارداري و شیردهی  که تغذیه رت
بروز رفتارهاي سبب هاي نر و ماده جوان  در زادهتواند  می

اضطرابی متفاوت گردد که نشان دهنده اثرات متفاوت این 
  ).16(باشد  در دو جنس نر و ماده میترکیب

بخش مهمی از طور که مشخص شده است  همان
نشان داده .  جنسی استهاي هورمونتمایز جنسی مربوط به 

 هورمونی هاي تفاوتشده که متابولیسم مواد مختلف به دلیل 
. )26، 25(باشند  میدر جنس نر و ماده حیوانات متفاوت 

هر  هورمونی در هاي فعالیتچنین اثر ترکیبات مختلف بر  هم
   .)27( از دو جنس نیز متفاوت استیک

 سبب بروز توانند میبدین ترتیب همه این عوامل 
که البته  اثرات متفاوتی از یک ترکیبت در دو جنس گردند

هاي جوان کمتر از  هاي جنسی در موش چون سطح هورمون
هاي  نیاز به بررسیچنان  هم این احتمال )28(بالغین است
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  نتیجه گیري
کیلوگرم /گرم  میلی240 به میزانمصرف لسیتین 

 بر رفتار  معنی داريدر دوران بارداري و شیردهی مادران اثر
 که نشان دهنده اردد ها آنماده  فرزندان  شی جدیدتشخیص

 دوران در ایناهمیت تغذیه با مقادیر مشخص لسیتین 
ه کنندماده دریافت  نر و يها بین زاده که و ایند باش می

 ،وجود داردر در بررسی این رفتا لسیتین تفاوت قابل توجه
احتماالً   است که وابسته به جنسهاي تفاوت هدندهنشان 

هاي نر   در ایجاد اثرات متفاوت لسیتین در بدن رتتواند می
  . و ماده اثر گذار باشند
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