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Abstract 
Background and aims: Auditory memory is the ability to receive process, store, and finally 

recall verbal information. Auditory-Verbal memory plays an important role in human life. One 

of the common methods to investigate auditory-verbal memory is using the behavioral 

neuropsychological tests. Therefore, many tests have been introduced. Rey Auditory Verbal 

Learning Test is one of the most common tests in this area. The present study aimed to 

investigate the effect of gender on the results obtained from the Persian version of the test. 

Materials and methods: In the current study, 120 patients (60 female and 60 male) in their 

fourth and sixth decades were investigated using the Persian version of the Rey Auditory Verbal 

Learning Test.  

Results: Significantly higher scores were observed in women than in men in the total recall (P = 

0.045), with the intervention (P = 0.007), and delayed (P = 0.002) phases. 

Conclusion: Higher scores were observed in women comparing the both age groups. The results 

confirm the superiority of women in the application of auditory-verbal memory and indicate the 

importance of using separate data for each sex.  
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 در زنان و مردان  کالمی ری )نسخه فارسی(-شنیداری مقایسه نتایج آزمون یادگیری

 پیش از سالمندی
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 چکیده

 مقدمه و اهداف
بدون آن زبان معنی و مفهومی نخواهد  ها و در نهایت یادآوری موضوعات شنیده شده است وتوانایی دریافت تحریکات کالمی، پردازش و ذخیره آن ،کالمی–حافظه شنیداری

های بسیاری شناختی است، به این منظور تاکنون آزمونهای رفتاری عصب رواناستفاده از آزمون ،کالمی-یج برای بررسی حافظه شنیداریهای راداشت. یکی از روش
آزمون انجام شده  ست. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر جنسیت بر نتایج نسخه فارسیا هاکالمی ری یکی از پرکاربردترین آن-اند که آزمون یادگیری شنیداریمعرفی شده

 است.

 مواد و روش ها
 اند.کالمی ری مورد بررسی قرار گرفته-مرد( در دو دهه سنی چهارم و ششم با استفاده نسخه فارسی آزمون یادگیری شنیداری 60زن و  60نفر ) 120 حاضر در بررسی

 هایافته

 ده شده است.ه( مشا=002/0Pو با تاخیر ) ( =007/0P) ، با مداخله  =045/0P امتیاز زنان نسبت به مردان در مراحل یادآوری کلی معنادارتفاوت 

 گیرینتیجه
کالمی، لزوم -دو دهه سنی باالتر از مردان بوده است که این موضوع عالوه بر تائید برتری زنان در کاربرد حافظه شنیداری امتیاز زنان در همه مراحل مورد بررسی و در هر

 دهد.زا در دو جنس را نشان میهای نرمال مجاستفاده از داده

 کلمات کلیدی
 جنسیت ؛کالمی ری-آزمون یادگیری شنیداری ؛کالمی-حافظه شنیداری
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 مقدمه و اهداف

ها و در نهایت یادآوری موضوعات شنیده شده است. این بخش توانایی دریافت تحریکات کالمی، پردازش و ذخیره آن ،کالمی-حافظه شنیداری
دستور زبان،  ها و همچنین توانایی درک و به کار بستنهای زبانی از جمله فراگیری و به خاطر سپردن واژهاز حافظه کاری اساس رشد مهارت

یادگیری و حافظه،  در اختالل[1].که بدون آن زبان معنا و مفهومی نخواهد داشتطوریهزبان بیانی و زبان نوشتاری و همچنین یادگیری است، ب
های ی از روشیک 2]].زندگی روزمره و عملکرد فرد را با مشکل مواجه کند تواندپزشکان است که مییکی از دالیل شایع مراجعه افراد به روان

های بسیاری از شناختی است، به این منظور تاکنون آزمونهای رفتاری عصب رواناستفاده از آزمون ،کالمی-رایج برای بررسی حافظه شنیداری
ی از این بین آزمون یادگیر [3]است. کالمی ری معرفی شده-جمله آزمون یادگیری کالمی کالیفرنیا، هاپکینز وآزمون یادگیری شنیداری

های بالینی های اضطرابی و افسردگی بیشترین کاربرد را در بررسیتر و عدم تاثیر از حالتکالمی ری به علت سهولت اجرا، زمان کوتاه-شنیداری
 و پس از آن به توسط آندره ری به زبان فرانسه ساخته 1958کالمی ری در سال -آزمون یادگیری شنیداری [4].های اخیر داشته استو پژوهش

 1390نسخه فارسی آزمون در سال  [4-[17.عربی ترجمه شد هلندی، عبری، پرتغالی و ،های انگلیسی، اسپانیایی، چینی، آلمانی، فنالندیبانز
های اخیر مطالعات بسیاری با هدف باالتر بردن کارایی آزمون انجام در سال 18]].سنجی شدروان و در سالمندان توسط جعفری و همکاران ساخته

ترین عامل موثر بر نتایج اند. جنسیت، پس از سن و میزان تحصیالت به عنوان مهماست و عوامل موثر بر نتایج آزمون را بررسی کردهشده 
مورد بررسی قرار دادند و تاثیر  2005در سال خود  سال را در مطالعه 81تا  24سالم  فرد 1855و همکاران  Elstآزمون شناخته شده است. 

به عدم تاثیر  آندر انجام دادند که ای مطالعه 2006و همکاران در سال  Andersson [11].ج آزمون را مورد تائید قرار دادندجنسیت بر نتای
تاثیر جنسیت در مراحل یادآوری  انجام دادند، 2009و همکاران در سال  Teruyaای که در مطالعه [19].جنسیت بر نتایج آزمون اشاره شده است

ها زن درصد آن 75سال که  65سال و باالی  65گروه زیر  سال در دو 85تا  34فرد  130در این بررسی  .مورد تائید بوده استو تاخیری آزمون 
سال  80تا  60سالمند در محدوده سنی  250 که در آن انجام دادند ایمطالعه 2010جعفری و همکاران در سال  [9].بودند، مشارکت داشتند

و همکاران که در  Fichmanدر بررسی  [18].بررسی به برتری زنان بجز در مراحل اول و دوم آزمون اشاره شده استدر این  .مشارکت داشتند
در بررسی که توسط  [16].مشاهده نشد با جنسیت سال مشارکت داشتند. ارتباطی بین نتایج آزمون 60فرد باالی  183انجام گرفت،  2010سال 

Vakil  سال مورد بررسی قرار گرفتند، برتری  17تا  8کودک  943سال و  91تا  21بزرگسال  528گرفت،  صورت 2010و همکاران در سال
سال را در  59تا  20فرد  243و  ندانجام دادتحقیقی  2011و همکاران در سال  Salgado [14].زنان در همه مراحل آزمون مشاهده شده است

در بررسی انجام شده توسط  [12].بوده استتوجه لکرد بهتر زنان در مرحله یادآوری مورد گروه سنی مورد بررسی قرار دادند، عم 6دو جنس در  هر
Poreh  [10].سال مشارکت داشتند، به برتری زنان در همه مراحل آزمون تاکید شده است 50تا  18فرد  200 ،2012و همکاران در سال 

بررسی تاثیر جنسیت بر  گیرد و عدمای از آزمون که تحت تاثیر جنسیت قرار میلذا با توجه به تناقضات موجود در نتایج این مطالعات در مرحله
کالمی ری در زنان -کالمی ری، بررسی حاضر با هدف مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنیداری-نسخه فارسی آزمون یادگیری شنیداری نتایج در

 و مردان پیش از سن سالمندی انجام شده است.

 هامواد و روش
سال از مراجعین به درمانگاه  60تا  30مرد(  60زن و  60نفر ) 120صورت مقطعی انجام شد تعداد که به حاضر توصیفی تحلیلی همطالعدر 

صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند، مشارکت داشتند. معیارهای ورود هکه ب 1395اله طالقانی تهران در بهار و تابستان بیمارستان آیت
 HLبل دسی 20تک زبانه بودن و سطح تحصیالت کارشناسی و باالتر بود. آستانه شنوایی باالتر از  ،در محدوده سنی مورد نظر به مطالعه حضور

گونه  سابقه ابتال به هر ،(MMSE) در آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی 21تر از های مورد بررسی، امتیاز پایینیک از فرکانس در هر
پزشکی، مواد مخدر و داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی از شناختی و هم چنین سابقه مصرف داروهای رواناختالل موثر بر سالمت 

تاریخچه پزشکی  نامه از افراد مورد نظر،بوده است. پس از ارائه توضیح در مورد مطالعه و کسب رضایت مطالعه حاضرمعیارهای خروج در 
های آزمون ادیومتری تون خالص در فرکانس های شنوایی با استفاده ازآزمونگر تکمیل شد. آستانهنامه توسط صورت پرسشهب واطالعات فردی

شرکت اینتراکوستیک توسط آزمونگر ثابت انجام  AC40وسیله دستگاه ادیومتر هرتز و ادیومتری گفتار در اتاقک اکوستیک و به 8000تا  250
 آزمون مقیاس معاینه مختصر روانی ،همچنین به منظور تائید سالمت شناختی ،مطالعه حذف شدندبل از دسی 20شد و افراد با آستانه باالتر از 
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(MMSEانجام گرفت ).  اتاق ساکت با نور ، از مطالعه حذف شدند. افراد مورد بررسی، در محیط مناسب حاضر در آزمون 21افراد با امتیاز زیر
قرار گرفتند. در ابتدا  [18]کالمی ری-نسخه فارسی آزمون یادگیری شنیداری ت ارزیابی باتح کافی و تنها در حضور یک نفر به عنوان آزمونگر

-تعدادی از کلمات برای شما خوانده می"روند انجام آزمون در سطح راحت شنیداری برای افراد مورد بررسی توضیح داده شد. به این ترتیب که 

الزم  .آورید بیان کنید، ترتیب کلمات مهم نیست، این مرحله چند بار تکرار خواهد شدطر میها هر تعداد کلمه را که به خابعد از اتمام آن ،شود
 ،کلمات مورد استفاده در هر لیست آزمون "هر مرحله همه کلماتی را که به خاطر دارید بیان کنید، تکراری بودن کلمات اهمیت ندارد است که در

)مراحل یک تا پنج آزمون( ابتدا  در مرحله یادآوری با شروع آزمون و تلفظی کمی با هم دارند.ی هستند که قرابت معنایی لغات رایج زبان فارس
مرحله بعد زمانی  های فهرست اول با صدای زنده و سرعت تقریبا یک واژه در ثانیه در سطح راحت شنیداری فرد برای فرد خوانده شده وواژه
در هر مرحله پاسخ فرد  آورد، مجددا شرایط قبل با استفاده از همان فهرست تکرار شد.ر نمیکرد واژه دیگری به خاطشد که فرد اعالم می آغاز

در برگه ثبت نتایج یادداشت شده است. جهت بررسی تاثیر تکرار محرک و توان یادگیری فرد، فهرست اول در سه مرحله دیگر نیز تکرار شد. 
کننده( طی یک مرحله با شرایط مشابه )فهرست مداخله یادآوری محاسبه شد. فهرست دوم گیری شده و امتیاز کلامتیاز این پنج مرحله میانگین
کننده و یک بار با تاخیر و پس شوند. طی دو مرحله یک بار بالفاصله پس از ارائه فهرست مداخلههای فرد ثبت میمراحل قبل، ارائه شده و پاسخ

 های مراحل ششم و هفتمبیان کند. پاسخ ،تعداد کلمه از فهرست اول را که به خاطر دارد دقیقه، مجددا از آزمودنی خواسته شد هر 20از گذشت 
در این بررسی از جداول، نمودارها و  .شدند 21نسخه  SPSSافزار وارد نرمو در برگه نتایج ثبت شد. پس از آن اطالعات هر آزمودنی ثبت 

ها، آزمون تحلیل ای کی دو برای بررسی نرمال بودن دادهیلی از آزمون یک نمونههای تمرکز و پراکندگی در آمار توصیفی و آمار تحلشاخص
 .ها استفاده شدواریانس دوطرفه برای تساوی واریانس

 هایافته
 نفر بود. 60یک از دو گروه سنی  مرد( در دو دهه سنی چهارم و ششم شرکت داشتند. تعداد افراد در هر 60زن و  60) نفر 120در این بررسی 

 در هر دو گروه سنی برابر بود.توزیع فراوانی جنسیت 
 حسب جنسیت و به تفکیک گروه سنی. یادگیری کلی، با مداخله و با تاخیر بر متغیرهای وابسته میانگین و انحراف معیار: 1جدول

 با تاخیر با مداخله یادگیری کلی  جنسیت گروه سنی

 

40-30 

 

 مرد

 76/11 60/11 46/11 میانگین

 54/1 54/1 69/1 راف معیارانح

 

 زن

 56/12 44/12 19/12 میانگین

 84/2 10/2 56/1 انحراف معیار

 

60-50 

 

 مرد
 

 30/10 10/10 37/10 میانگین

 41/1 49/1 46/1 انحراف معیار

 

 زن

 26/11 23/11 76/10 میانگین

 43/1 45/1 27/1 انحراف معیار

 
که در طوریهب ،موثر استیادگیری کلی، با مداخله و با تاخیر س دوطرفه مشخص شد که جنسیت بر متغیرهای با استفاده از آزمون تحلیل واریان

در امتیاز   =045/0P دست آمد. مقدار احتمال برای امتیاز کلیهی باالتر از مردان بمعنادارطور هر سه متغیر وابسته، میانگین امتیاز زنان به
کدام از سه تحلیل واریانس دوطرفه انجام شده، اثر متقابل همچنین در هیچ دست آمد.به  =005/0P با تاخیریاز و برای امت P=002/0 گرمداخله
 در هر سه مورد(. P ≤05/0) ی در دو گروه سنی مورد بررسی بین زنان و مردان مشاهده نشدمعنادار

 مالحظه شود. 3تا  1نمودارهای 
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 شده برای یادگیری کلیورد برآای تخمین میانگین حاشیه :1نمودار

 
 

 

 شده برای امتیاز با مداخلهبرآورد ای : تخمین میانگین حاشیه2نمودار
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 شده برای امتیاز با تاخیربرآورد ای میانگین حاشیه تخمین :3نمودار

 
 

 بحث
 سه مرحله یادآوری کلی، با مورد بررسی و در هر ، باالتر بودن امتیاز زنان نسبت به مردان در هر دو گروه سنیمطالعه حاضردر  یافته اصلی

 ،( که برتری زنان را در همه مراحل آزمون مورد تاکید قرار داد2012) Porehو  vakil (2010) با تاخیر بوده است که با نتایج مطالعه مداخله و
 است.همراستا 

ها به عدم تاثیر جنسیت بر در برخی بررسی [17و  15، 13، 11، 10، 8، 4، 3].تاثیر جنسیت بر نتایج آزمون مورد تاکید مطالعات بسیاری قرار گرفته است
و در مطالعاتی این  [10 15,]اندها برتری زنان تنها در مرحله یادآوری مورد تائید قرار دادهبرخی از این بررسی [17و  3].نتایج آزمون اشاره شده است

برای حمایت از برتری زنان در آزمون به استفاده بهتر زنان از حلقه واجی  Teruya [4 9, 11, 12,].برتری در مرحله با تاخیر مشاهده شده است
توان ناشی از تفاوت در ا میهای موجود در نتایج بررسی امتیازات کسب شده توسط زنان رکند. تفاوتنظر از سن و یا تحصیالت اشاره میصرف

( بر تفاوت در نتایج 2010) Vakil ها در نحوه اجرای آزمون و جمعیت مورد بررسی دانست.های سنی مورد بررسی و همچنین تفاوتمحدوده
بر نتایج آزمون اشاره  های زبانی و فرهنگی( نیز به تاثیر تفاوت2012) Porehهای متفاوت آزمون تاکید دارد. در بررسی انجام شده توسط نسخه

های باالتر گفتاری زنان در روانی گفتار و وظایف حافظه کالمی و ضمنی را مطالعه هم چنین با مطالعاتی که تواناییاین های شده است. یافته
ده است که این موضوع های نوروسایکولوژیک، توجه به جنسیت بسیار مهم شناخته شده و تاکید شدر بررسی [20].شوددهند، حمایت مینشان می

های جنسیتی از سطح ها به تفاوتبه همین دلیل در این پژوهش [21].تواند نتایج مطالعاتی که تنها در یک جنس انجام شده است را تغییر دهدمی
های دو جنس توان به تفاوتیآناتومی تا مولکولی توجه شده است. برتری زنان در امتیازات مراحل یادآوری کلی، با مداخله و با تاخیر آزمون را م

تاثیر  [22].کنندهای عصبی متفاوتی برای رفتارهای یکسان استفاده میکه در بسیاری از وظایف زنان و مردان از گذرگاهطوریهب ،نسبت داد
های با روش کالمی-هایی که تاثیر جنسیت بر حافظه شنیداریجنسیت بر حافظه به نوع حافظه مورد بررسی بستگی دارد. در بررسی

-عالوه بر این تفاوت [21].نوروایمیجینگ مورد توجه بوده است، حجم باالتر هیپوکامپ و بخش پیش فرونتال در زنان مورد تائید قرار گرفته است

امین ناشی از دوپامین در زنان و رهاسازی بیشتر دوپ های آناتومیک، تفاوت در میزان نوروترنسمیترهای موثر بر شناخت مثل بیشتر بودن میزان
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-، از عوامل شناخته شده ایجاد این تفاوت[23]هاها، همچنین باالتر بودن سطح سروتونین خون در زنان و تفاوت در سطح هورمونآمفتامین در آن

ورد بررسی نیز های هورمونی ذکر شده در باال برای تائید نتایج بررسی حاضر درباره برتری زنان در محدوده سنی م. تفاوتستها شناخته شده ا
ها مشخصا این برتری در پردازش زبانی، توانمندی بیشتری در اجرای تست به آن کاربرد دارد. زنان در وظایف گفتاری عملکرد بهتری دارند و

ه های زنانه در حافظه کالمی، حافظه کاری و پردازش عصبی شناخته شده است. حجم باالتر هیپوکامپ کنقش هورمون دهد. هم چنین،می
مرحله با تاخیر که در بیشتر مطالعات  تواند عامل عملکرد بهتر زنان در نتایج آزمون باشد. نتایج بهتر درنقش آن در حافظه مورد تایید است، می

دو نوع  نشانه استفاده بهتر زنان از حلقه واجی و حافظه ضمنی دانست. نتایج کسب شده از توانمورد بررسی مورد تایید قرار گرفته است را می
برتری زنان را در  ،کالمی(-های شنیداریروانی گفتار و آزمون های)آزمون کلی آزمون بررسی حافظه کالمی که در مطالعات استفاده شده است

نشان داد که این برتری زنان تنها در مواردی که لغات  Kimuraبررسی  دهد،سال نشان میاستفاده از حافظه ضمنی نسبت به مردان هم
وجود تفاوت زنان و مردان در همه سنین در برخی  [22].دهدکه این موضوع برتری زنان در کدگذاری معنایی را نشان می باشد وجود دارد ادارمعن

-سال بارزتر می 60ها را در سنین زیر این تفاوت Rodriguze کهدر حالی ،[22 24,]های نوروسایکولوژیک مورد تائید قرار گرفته استپژوهش

شرایط هورمونی  از نظر ،سال بررسی کرده اند 60با مطالعاتی که زنان را در سنین باالی  مطالعه حاضرمحدوده سنی مورد بررسی در  [20].داند
 توان نادیده گرفت.متفاوت بوده و تاثیر این تفاوت بر نتایج را نمی

 گیرینتیجه
باالتر از مردان بوده است. این نتایج  ،در همه مراحل مورد بررسی آزمون نتایج کسب شده توسط زنان در هر دو گروه مورد آزمون و همچنین

در آزمون واریانس دوطرفه، به  معنادارعالوه بر این، با توجه به عدم وجود تقابل  دهد.های مجزا در زنان و مردان را نشان میلزوم استفاده از داده
ها بر مقاطع مختلف زندگی زنان لزوم بررسی چند تاثیر هورمون جود داشته باشد، هرهای سنی دیگر نیز ورسد که این برتری در گروهنظر می

 دهد.آزمون در این مقاطع را نشان می

 منابع
1.  Cusimano A.learning disabilities: there is a cure. 1st ed. Lansdale, Pennsylvania: Achieve Publications, Inc 

;2002. 
2. Schoenberg MR, Dawson KA, Duff K, Patton D, Scott JG, Adam RL. Test performance and classification 

statistics for the Ray auditory verbal learning test in selected clinical samples. Archives of clinical neurology 
2006;21:693-703. 

3. Messinis L, Tsakona I, Malefaki S. Normative data and discriminant validity of Rey verbal learning test for the 

Greek adult population. Archives of clinical Neuropsychology2007; 22:39- 752. 

4. Lezak MD, Howieson DB, Loring DW. Neuropsychological assessment. 4th Edition, Oxford university press 

2004;458-535. 

5. Boake C. Edward Claparede and the origin of the auditory verbal learning test. Journal of Clinical and 

Experimental neurology,2000;22:286-292. 

6. Lannoo E, Vingerhhoets G. Flemish normative data on common neuropsychological test: influence of age, 

education and gender. Psychologica Belgica 1997;37:141-55. 
7. Miranda JP, Valencia RR. English and Spanish version of a memory test: Word-length effects versus spoken 

duration effects. Hispanic Journal of behavioral Sciences 1997:19:171-81. 
8. Lee TMC. Normative data: neuropsychological measures for Hong Kong Chinese. 1st Edition, 

Neuropsychology Laboratory: The university of Hog- Kong: 2003. 
9. Teruya L, Ortiz K, Minett T. Performance of normal adults on Rey auditory learning test. Neuro-Psiquiatr. 

2009;67-71. 

10. Poreh A, Sultan A, Levin J. The Rey Auditory Verbal Learning Test: Normative data for Arabic- speaking 

population and analysis of differential influence of demographic variables. Psychology & Neuroscience 2012; 

5:57-61. 

11. Van Der Elst W, Van Boxtel MPJ, Van breukelen GJP. Rey verbal learning test: normative data for healthy 

participant aged 24-81 years and the influence of age, sex, education and mode of presentation. Jornal of the 

International Neuropsychological Society 2005: 11: 290-302. 



 و همکاران............. برنا                                                                                                                                                                              

 

 

 *  یطب توانبخشپژوهشی  –علمی  فصلنامه        

        

160  

12. Salgado J, Diniz L, Abrantes S, et al. Applicability of the Rey Auditory- verbal learning test to an adult sample 

in Brazil. Revista Brasileira de Psiquiatria 2011;33:234-237. 

13. Bezdicek O, Stepankova H, Motak L, Bradley N, et al. Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: 

Normative data. Aging, Neuropsychology and cognition 2013;86:1-24. 

14. Vakil E, Greenstein Y, Blachstein H. Normative data for composite score for children and adults derived from 

the Rey Auditory Verbal Learning test. The clinical Neuropsychological 2010;24:662-677. 

15. Messinis L, Nasios G, Mouqias A, Politis A, Zampakis P,et al. Age and education adjusted normative data and 

discriminative validity for Rey s Auditory verbal learning test in the elderly Greek population.clinical and 

experimental Neuropsychology 2016;38:23-39. 

16. Fichman H, Dias L, Fernandes C, Lourenco R, et al. Normative data and construct validity of the Rey Auditory 

verbal learning test in a Brazilian elderly population. Psychol. Neurosci (online)2010. 

17. Lee T, Yuen K, Chan C. Normative data for Neuropsychological Measures of Fluency, Attention, and Memory 

Measures of Hong Kong Chinese. Journal of clinical and Experimental Neuropsychology 2002;24:615-635. 

18. Jafari Z, Mortiz PS, Zandi T, Aliakbari A, Malayeri S. Iranian version of the Reyauditory verbal test: a 

validation study. Payesh Journal. 2010;9(3):307. 
19. Andersson C, Lindau M, Almkvist O, Enqfeldt P, Johansson SE, Eriksdotter Jonhegen M . Identifying patients 

at high and low risk of cognitive decline using Rey Auditory verbal learning test among middle- aged memory 

clinic outpatients. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2006; 21: 251-9 

20. Rodrigez- Aranda C ,Martinussen M. Age related differences in performance of phonemic verbal fluency 

measured by controlled oral word association task. Dev.neuropsychol 2006; 30:697-717. 

21. Joseph M, Andereano and Larry Cahill. Sex influences on the neurobiology of learning and memory. Cold 

spring laboratory press 2016; 248-66. 

22. Kimura D. Women’s advantage on verbal memory is not restrict to concern words. Psychol 2002; 91: 1137-42. 

23. Grigorva M. Effect of treatment with leuprolide acetate depot on working memory and executive functions in 

premenopausal woman. Psychoneuroendocrinology 2006; 31:935-47. 

24. Cherrier M. Characterization of verbal and spatial memory changes from moderate suprahysiological increases 

in serum testosterone in healthy older man. Psychoneuroendocrinology 2007; 32: 72-79. 

 


