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 چکیده
جوان   های صحرايیبر تثبیت حافظه فضايی و شاخص پروتئین کرِب در بافت هیپوکامپ موشهوازی  هدف از اين تحقیق، تاثیر تمرين : هدف و زمینه

 .بود محروم از خواب

؛ بادون  (کنتارل )خاواب طبیيای   -بادنی  ای سالم نر از نژاد ويستار به روش تصادفی به چهاار راروه بادون فيالیات     هفته 0موش صحرايی  04: هاروش

. دندتقسایم شا  ( خاوابی بادنی و بای   فيالیت)محروم از خواب -بدنی و فيالیت( بدنی فيالیت)خواب طبیيی -بدنی ؛ فيالیت(خوابی بی)محروم از خواب -بدنی فيالیت
 بخا   2روز در  5هاا هفتاه اول و دوم، باه مادت     در تمرين هاوازی ماوش  . هفته تمرين هوازی با استفاده از دويدن روی تردمیل بود 0فيالیت بدنی شامل 

ای با سارعت   دقیقه 95بخ   0متر بر دقیقه و در هفته چهارم در  95ای با سرعت  دقیقه 95بخ   9متر بر دقیقه و هفته سوم در  94ای با سرعت  دقیقه 95
سپس، . پس از پايان پروتكل تمرين هوازی، مرحله اکتساب حافظه در ماز آبی موريس انجام شد. دويدند متر بر دقیقه روی تردمیل با شیب صفر درجه می 95

خوابی  ساعت بی 20ظه فضايی، پس از آزمون تثبیت حاف. ساعت در داخل سكوی چندرانه اصالح شده قرار ررفتند 20خوابی حیوانات به مدت جهت القای بی
  .ریری شاخص کرِب در هیپوکامپ از تكنیک وسترن بالت استفاده شد برای اندازه. انجام شد

فيالیات  . ( p˂ 45/4)ها شاد  خوابی باعث تخريب تثبیت حافظه فضايی در موشفيالیت بدنی باعث بهبود اکتساب و تثبیت حافظه فضايی و بی: هایافته

ها نشان داد که فيالیت بدنی باعث افزاي  بیان پروتئین کرِب شد  چنین، يافته هم. خوابی شدپیشگیری از تخريب تثبیت حافظه فضايی ناشی از کم بدنی باعث
خاوابی  هاای دارای بای  وشبدنی بر میزان بیان پروتئین کرب در م با وجود اين، تاثیر فيالیت. داری بر میزان بیان پروتئین کرِب نداشتخوابی تاثیر مينیبیاما 
  .( p˂ 45/4)دار بود مينی

  صاحرايی  هاای خوابی بر تثبیت حافظه فضاايی ماوش   رسد تمرين هوازی بر روی تردمیل قادر به پیشگیری از اثرات مخرب بی نظر می به: گیرینتیجه

 .دباشمی
 

     يادریری، ورزش، ، خوابتردمیل: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
 مكانیساام فیزيولوکيااک باادن در بازيااابی تااوان    خااواب 
های مغز و بدن در طاول   رفته و خستگی ناشی از فيالیتازدست

زندری روزمره و يک ميیار مهام در حفاس ساالمتی جسامی و     
چنین مقدار کاافی آن    تداوم خواب و هم. [9]روانی انسان است 

به خوبی ثابات شاده اسات    [. 2]برای تحكیم حافظه مهم است 
که محرومیت از خواب اثرات روانشناختی منفی دارد و عملكارد  

يكی از مناطق مغز حساا  باه    [.9]کند  شناختی را تخريب می

هیپوکامپ در تثبیت اطالعات . اختالالت خواب هیپوکامپ است
برخای  . مدت به حافظه بلندمدت ضروری اسات  از حافظه کوتاه

بیاداری، بیاان برخای    -که چرخه خواب اند رزارشات نشان داده
پذيری سیناپس و حافظه نقا  دارناد مانناد     ها که در شكل کن

هاا، کلسایم    ، سایناپس 9فاکتورهای نروتروفیاک مشاتق از مغاز   

                                                           
1 Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 
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 کارب  [.0]دهاد   کالمودولین کیناز و کرِب را تحت تاثیر قرار می
 یاز عملكردهاا  یاریاست که واسطه بسا  یسيفاکتور رونو کي

 یاست که نق  مهما  یکن انیدر ب یوفسفات حلقومون نيآدنوز
در [. 5]دارد  یناپسیس یريپذ حافظه و شكل یساز رهیدر بقاء ذخ

بدنی منظم در  مقابل، شواهد فراوانی مبنی بر تاثیر مثبت فيالیت
در اين راستا مشخص شده اسات  . حفس سالمت مغز وجود دارد

مغازی  هاای   بادنی مانظم تياداد ناورون     که تحت تاثیر فيالیت
بادنی را در   تحقیقات زياادی تااثیر فيالیات   [. 8]يابد  افزاي  می

[. 0]اناد   های عملكردی مغاز نشاان داده   بهبود بسیاری از جنبه
چنین در مطاليات الكتروفیزيولوکيک مشخص شده است که  هم

زدن، فيالیاات الكتريكاای  حرکااات باادنی ماننااد دوياادن و قاادم
را تغییار فيالیات    دهاد کاه علات آن    هیپوکامپ را افزاي  مای 

بدنی،   با افزاي  فيالیت. [7]دانند  نورونی و نوروترانسیمتری می
بادنی    يابد، به طوری که فيالیات  عملكرد شناختی نیز بهبود می

موجب بهبود يادریری و حافظاه در ساطس سالولی و مولكاولی     
تواناد   بدنی می مكانیسم اساسی که از طريق آن فيالیت. شود می

ي  دهد شامل افزاي  نوروکنز هیپوکامپ، انادازه  حافظه را افزا
هیپوکامپ و سطوح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز است کاه  

شامار   پذيری سیناپسی بوده و نیازمند دخالات بای   ناشی از شكل
 داری و تنظاایم عملكاارد مغااز   هااای دخیاال در نگااه  مولكااول

ای اسات   های زندری امروزی مردم به رونه مشغله. [0]باشد می
در طاور کلای،    باه  .ها تداخل بسایار زياادی دارد   که با خواب آن

تواناد منجار باه اضاطراب،      ها محرومیات از خاواب مای    انسان
اختالالت تشديدکننده اضطراب و اختالل عملكرد شناختی شود 

بادنی   تحقیقات نشان داده است کاه فيالیات  ولی در مقابل، [ 9]
عوامال  مدت در ماوش هاای صاحرايی جاوان از طرياق       کوتاه

پذيری در مغز، باعث افزاي  حافظاه   نوروتروفیک و تغییر شكل
خاوابی و   با توجه به اثرات متناقض بای [. 6]شود  و يادریری می

بدنی بر يادریری و حافظه، هدف از مطاليه حاضر بررسی  فيالیت
هوازی بر تثبیت حافظه فضايی و شااخص پاروتئین    تاثیر فيالیت

های صحرايی جوان محاروم از  کرِب در بافت هیپوکامپ موش 
 .خواب بود
 

 ها مواد و روش
 حیوانات
نر از ناژاد ويساتار از    یا هفتهچهارموش صحرايی  04تيداد 

هاا در محیطای باا     موش. دانشگاه شهید بهشتی ايران تهیه شد

سااعت   92راراد و چرخاه    درجه سانتی 20 ± 9 میانگین دمای
ی مخصاو   تااي  5های  ساعت تاريكی در قفس 92روشنايی و 

. بود 96ها از ساعت  موش یكيساعت تار شروع. نگهداری شدند
تمامی مراحال  . ها به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند تمام موش

ها زيار نظار کمیتاه اخالقای حیواناات       نگهداری و کشتار موش
انجاام   (SBU.ICBS 1013/95)دانشگاه شهید بهشتی با کد 

با آزمايشاگر و محای    ها پس از يک هفته آشنايی  آزمودنی. شد
-بادنی  آزمايشگاه، به روش تصادفی به چهار رروه بدون فيالیت

محاروم از خاواب   -بادنی  ، بادون فيالیات  (کنترل)خواب طبیيی 
و ( باادنی فيالیاات)خااواب طبیياای -باادنی ، فيالیاات(خااوابی باای)

تقسایم  ( خاوابی بدنی و بی فيالیت)محروم از خواب -بدنی فيالیت
 . شدند
 

 وازیپروتکل فعالیت ه
بادنی از تردمیال مخصاو      برای اجرای پروتكال فيالیات  

. استفاده شاد ساالر ايرانیان ساخت شرکت دان   موش صحرايی
دقیقاه   5دوره سازراری با فيالیت، يک هفته، هر روز باه مادت   

قبال  . متر بر دقیقه بود 7تا  5دويدن بر روی تردمیل با سرعت 
متار بار    7تاا   5 دقیقه باا سارعت   5  هااز شروع پروتكل، موش

دقیقاه   5دويدند و در انتهای پروتكل  دقیقه برای ررم کردن می
پروتكل به اين صورت بود کاه  . کردند با همان سرعت سرد می
خوابی، به بدنی و بی بدنی و رروه فيالیت موش های رروه فيالیت

فيالیات بادنی باه    . دادند هفته فيالیت بدنی را انجام می 0مدت 
روز در  5ها هفته اول و دوم، به مادت  موش اين صورت بود که

 9متر بر دقیقه و هفتاه ساوم    94ای با سرعت  دقیقه 95ست  2
 0متر بر دقیقه و هفتاه چهاارم    95ای با سرعت  دقیقه 95ست 
متر بر دقیقه با شیب صفر درجه  95ای با سرعت  دقیقه 95ست 

 دقیقاه  5ها بین هر ست هم  موش. [1]دويدند  روی تردمیل می
 .کردند و در زمان استراحت به آب دسترسی داشتند استراحت می

 

 پروتکل محرومیت از خواب
اساتفاده   2خوابی، از دستگاه سكوی چندراناه  بی يجادبرای ا

هاای   هاای راروه  در طول هفته آخر فيالیات، ماوش  . [94]شد 
روز،  9خاوابی، باه مادت     خوابی برای سازراری با دستگاه بی بی

 نيا ا. دقیقاه در دساتگاه قارار داده شادند     84هر روز به مادت  
، (متار  یساانت  00 × 00 × 929) مخزن آب کيدستگاه شامل 

                                                           
2 Multiple platform device 
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 کاه حادود   است  متر یسانت 5/8 قطربا  یا رهيدا یسكوها دارای
تياداد  . از سطس آب قارار دارد  رونیسكوها ب نياز ا متر یسانت 2

 انناد تو یها آزادانه م و موش هها بود از تيداد موش شتریسكوها ب
اسات   یبه تون عضالن یروش متك نيا. در اطراف حرکت کنند

تاون   رساند،  یباه مرحلاه خاواب خاود ما      واناتیکه ح یزمانو 
و  کنناد  یما  دایو با آب تما  پ دهند یعضالتشان را از دست م

در طول دوره محرومیت از خاواب، آب و غاذای   . شوند یم داریب
 تیا تثب نكاه يا هبتوجه  با. ها قرار ررفت کافی در دستر  موش

پس  یخواب یب ریو هدف تاث شود یساعت بيد انجام م 20حافظه 
 یخواب یب فاصله نيا در ها موش بود،حافظه  تیاز اکتساب بر تثب

 از سااعت  کاه سااعت باود    20 یخواب یب زمان. کردند  تحمل را
بياد  . و بالفاصله بيد از مرحله اکتساب انجام شاد شروع شد  96
 .شدارزيابی می، تثبیت حافظه خوابی ساعت بی 20از 

 

 آزمون رفتاری
از ماز آبای  ها  موشبرای ارزيابی يادریری و حافظة فضايی 

ها، پس از دوره خواب، از ساعت همه رروه. استفاده شدموريس 
با شروع دوره تاريكی در ميرض تمارين مااز آبای ماوريس      96

 0بلاو؛؛ هار بلاو؛     9)روز  9هر موش به مادت  . قرار ررفتند
 5بلاوکی   ثانیاه؛ فاصاله باین    24کوششای   وش ؛ فاصله باین ک

بارای حاذف   (. مرحله اکتساب)مورد آموزش قرار ررفتند ( دقیقه
سااعت   20های راروه فيالیات،   مدت فيالیت، موش اثرات کوتاه

های اکتسااب،   در بلو؛. استراحت کردند، بيد اکتساب انجام شد
ياافتن   و مادت زماان تااخیر در    9فاکتورهای مسافت طی شاده 

ساعت  20. ریری شد اندازه 5و سرعت شنا کردن 0سكوی پنهان
شاد کاه شاامل     انجامپس از اکتساب، آزمون کاوش يا حافظه 

زمان ماندن در ربع . ای شنا کردن آزاد بود ثانیه 84يک کوش  
چنین آزمون سكوی  هم. هدف، ميیار يادریری در نظر ررفته شد

حرکتی و انگیزشای  -حسیهای  آشكار به منظور بررسی توانايی
 .ها برای تكمیل تكلیف اجرا شد و بینايی موش

  

 آنالیز فاکتور نوروبیولوژیکی کرِب
اتار   اتیال  بيد از آزمون تثبیت حافظه، حیوانات به وسیله دی      

پس از قطع رردن به وسیله ریاوتین، بالفاصاله   . بیهوش شدند
منجمد شاد  هیپوکامپ از جمجمه خارج شده و در نیتروکن مايع 

                                                           
3 Distance moved 
4
 Latency to find hidden platform 

5
 Swimming speed 

ریری شاخص نوروبیولوکيكی، در دمای  و سپس به منظور اندازه
غلظات پاروتئین هماوکن    . رراد نگهداری شد درجه سانتی -74

بافت با استفاده از روش بردفاورد بارای اطمیناان از بارراذاری     
مقدار مساوی پروتئین کل هر نمونه برای الكتروفورز، اساتخراج  

هاا از روش   در نموناه  کارب  برای تيیین کمیت بیان سطس. شد
 میكروررم پاروتئین کال در کل   54. وسترن بالت استفاده شد

SDS-PAGE  %92 سپس به غشااء پلای دی   . الكتروفورز شد
هااای  فلوئوريااد پلاای وينیلیاادين منتقاال شااد و بااا آنتاای بااادی

و بتاا  ( بیوتكنولوکی سانتاکروز، آمريكاا )مونوکلونال اولیه موش 
به عنوان کنترل داخلای  ( آمريكا ،تاکروزبیوتكنولوکی سان)اکتین 

ها با استفاده  فیلم  کمی سازی نتايج با اسكن چگالی. کاوش شد
پروتئین کرب باه   سطس نسبی. انجام شد Image J از نرم افزار

شاد   عنوان نسبت تراکم لكه کرب به تراکم لكه بتا اکتین بیاان 
[99.] 
  

 روش آماری
تساب در ماز آبی ماوريس،  های مربوط به اک برای آنالیز داده

 2استفاده شد که عادد  ( 2 × 9) از آزمون آنالیز واريانس مرکب
مرباوط باه تياداد     9مربوط به فيالیات و عادم فيالیات و عادد     

های مرباوط   به عالوه، برای آنالیز داده. های اکتساب است بلو؛
داری متغیار   به کاوش در ماز آبی موريس، باا توجاه باه مينای    

از آناالیز   ،( 9F ،449/4 =pو98 = 90/7)  هاا  سارعت باین راروه   
 شاخص  و  سرعت  اثر  با کنترل( 2 × 2)کوواريانس دو عاملی 

و در ( 2×  2)نوروبیولوکيكی کرِب از آنالیز وارياانس دو عااملی   
از . مساتقل اساتفاده شاد    tداری تيامل از آزماون   مينیرت صو

های در  رروهاای درون آزمون تيقیبی باونفرونی بارای مقايساه   
 .استفاده شدهای اکتساب بلو؛
 

 ها افتهی
 شاخص رفتاری

 شده برای یافتن سکوی پنهان اکتساب مسافت طی
نشاان داد کاه در   ( 2 × 9)نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب 

 مسافت طی شده برای يافتن سكوی پنهان، اثار اصالی بلاو؛   
ايج نتا . (2F ،449/4 =p  ،54/4  =2ŋو78 = 19/97)دار بود مينی

مساافت   ،در هر دو راروه آزمون تيقیبی بونفرونی نشان داد که 
های اکتسااب  طی شده برای يافتن سكوی پنهان در طی بلو؛

 چنین، اثر اصلی هم. ( p˂ 45/4)داری داشته است کاه  مينی
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،  9F ،420/4 =pو96 = 01/5)دار باااود  بااادنی مينااای فيالیااات
928/4=2ŋ)ی ياافتن شاده بارا   مساافت طای  صورت که ، بدين 

طاور مينای  فيالیت بدنی باه های دارای سكوی پنهان در موش
 .(9نمودار ) های بدون فيالیت بدنی بودداری کمتر از موش

 

 زمان الزم برای یافتن سکوی پنهان
 نشان داد کاه در ( 2×9)نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب 

دار  يافتن سكوی پنهان، اثر اصلی بلو؛ مينای  زمان الزم برای
نتاايج آزماون    (.2F ،449/4 =p  ،00/4 = 2ŋو78 = 87/21)ود با 

ها زمان الزم بارای   تيقیبی بونفرونی نشان داد که در تمام رروه
طور ميناداری  های اکتساب به يافتن سكوی پنهان در طی بلو؛

بادنی   چنین، اثر اصلی فيالیات  هم .( p˂ 45/4)کاه  پیدا کرد 
بدين  ،(9F ،407/4 =p  ،944/4 = 2ŋو96 = 22/0) دار بود  مينی

صورت که زماان الزم بارای ياافتن ساكوی پنهاان در راروه       
بادنی   داری کمتر از رروه بدون فيالیات  طور مينی بدنی به فيالیت
 .(2نمودار )بود 
 

 آزمون کاوش
 یهااا رااروه ساارعت کااه داد نشااان جينتااادر آزمااون کاااوش، 

 یدار یمينا  طاور  به یبدن تیفيال به همراه یخواب یب و ی،خواب یب
 دهاد  یما  نشاان يافتاه   نيا ا .باود  یبادن  تیفيال رروه از تریشب
 اسات  نشاده  ها موش یحرکت ستمیس در اختالل باعث یخواب یب

 هاا در متغیار سارعت و باه دلیال      اما به دلیل تفاوت بین راروه 
 فرض همگنی خ  رررسیون، از تحلیل کووارياانس  رعايت پی 

 تحلیل، در ارتباط   اين  يج نتا. شد استفاده  ( 2 × 2)عاملی  دو 
 

 
 

شده برای ياافتن ساكوی    میانگین و خطای ميیار مسافت طی -9 نمودار

دار مسافت طی شده برای يافتن  مينی تفاوت  :# .پنهان در ماز آبی موريس

. p< 45/4با ها  سكوی پنهان در رروه
*
دار بین فيالیت بادنی   تفاوت مينی :

 .p< 45/4با  ها لو؛و عدم فيالیت بدنی در تمام ب
 

 
 

میانگین و خطای ميیار زمان الزم برای يافتن سكوی پنهاان   -2 نمودار

دار زماان الزم بارای ياافتن ساكوی      مينای  تفاوت : # .در ماز آبی موريس

. p< 45/4با ها  پنهان در رروه
*
دار بین فيالیت بادنی و عادم    تفاوت مينی :

 .p< 45/4با ها  فيالیت بدنی در تمام بلو؛
 
 ها در ربع دايره هادف در شاراي    زمان ماندن موش صحرايیبا 

خوابی و فيالیت  داری را بین بیبرداشته شدن سكو، تيامل مينی
 اماا ( 0F ،1/4 =p  ،449/4 = 2ŋو95 = 495/4)بدنی نشان ناداد  
 = 9F ،449/4 =p  ،997/4و95 = 29/98) خاوابی   اثر اصالی بای  

2
ŋ )مدت زمان ماندن در ربع دايره ه صورت کدار بود، بدين مينی

داری طاور مينای  های دارای خاواب طبیيای باه   هدف در موش
اثار اصالی   همچناین،  . خوابی باود های دارای بیبیشتر از موش

،  0F ،449/4 =pو95 = 985/21) دار بااود باادنی ميناای فيالیاات
058/4 = 2ŋ ) و مدت زمان ماندن در ربع دايره هدف در ماوش

هاای  داری بیشتر از ماوش طور مينیبدنی بهفيالیتهای دارای 
 (.9نمودار )بدون فيالیت بود 

 

 فاکتور نوروبیولوژیکی کرِب
 2) ون آماری تحلیل واريانس دو عااملی بر اسا  نتايج آزم

 = 44/59)بادنی   داری اثار اصالی فيالیات   با وجود مينای ، (2 ×
، F 9و24 = 20/99)خاوابی  و بی( 9F ،449/4 =p  ،79/4 = 2ŋو24
442/4 =p  ،04/4 = 2ŋ)داری تياماال بااین ، بااه دلیاال ميناای

 = F ،497/4 =p  ،25/4 9و24 = 79/8)خاوابی  فيالیت بدنی و بی
2

ŋ) از آزمون ،t های دو به دو با تيديل آلفا مستقل برای مقايسه

(499/4=α-شدهتيديل )نتايج اين آزمون نشان داد. استفاده شد 
، 94t= 29/94)طبیياای هااای دارای خااواب کااه هاام در مااوش

449/4=p  )94= 08/9)  خاوابی بای  دارای   هاای و هم موشt، 
448/4=p ) ،  ماوش  بیان پروتئین کارِب در هیپوکاماپ   میزان

 داری بیشاااتر  طاااور مينااای بااه  فيالیااات بااادنی هااای دارای 
 های وشمالوه، در عبه. بود  بدنی   فيالیت بدون  های موش از 
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ن و خطای ميیار زمان مانادن در رباع داياره هادف در     میانگی -9 نمودار

باا  دار بین فيالیت و عادم فيالیات    تفاوت مينی :#. آزمون ماز آبی موريس
45/4 >p .¥  :45/4با خوابی  دار بین خواب طبیيی و بی تفاوت مينی >p. 
 
 

بدنی، میزان بیاان پاروتئین کارِب در هیپوکاماپ       دارای فيالیت
داری بیشتر از رروه بیيی به طور مينیهای دارای خواب طموش

، اماا در  ( 94t ،442/4 =p= 49/0)خاوابی باود   هاای دارای بای  
داری باین  آمااری مينای   های بدون فيالیت بدنی، تفااوت موش
 78/9)خوابی مشاهده نشد های دارای خواب طبیيی و  بی رروه
=94t ،99/4 =p ( ) 0نمودار.) 

 

 بحث
بدنی،  حقیق نشان داد که فيالیتدست آمده از اين ت نتايج به

اکتساب و تثبیت حافظه فضايی موش های صاحرايی جاوان را   
باه طاوری کاه مساافت     . بخشاد  داری بهبود مای  به طور مينی

شده و مدت زمان الزم برای يافتن سكوی پنهان در مراحل  طی
هفتاه فيالیات مانظم     0هاای دارای  اکتساب و کاوش در موش

های بدون فيالیات بادنی   متر از موشداری ک طور مينی بدنی به
هفته فيالیت منظم بدنی موجب بهبود عملكرد  0بود و بنابراين 
 .ها ررديدشناختی در موش

و همكااران در   فان پارا  های اين تحقیق  همسو با يافته 
تحقیق خود به بررسای اثار فيالیات بادنی بار میازان ناوروکنز        

نتايج . پرداختند  های صحرايیهیپوکامپی و حافظه فضايی موش
ها نشان داد که ماوش هاای صاحرايی کاه فيالیات بادنی        آن

 [.7]دادناد   داشتند، عملكرد بهتری در ماز آبای ماوريس نشاان   
دهنده اثرات مفید و  نشاندر انسان و همكاران  هرتینگ همطالي

 بدنی بر حافظه فضاايی و تثبیات اطالعاات در    درازمدت فيالیت

                                                           
6
 Van Praag  

7
 Herting 

و همكاااران در  زيلینسااكی. [92] باشااد بلندماادت ماایحافظااه 
به ايان نتیجاه رسایدند کاه      موش سوریخود بر روی  تحقیق
افزاي    اثرات مثبتی بر عملكردهای شناختی مانند بدنی فيالیت
و  ا چناین، کاسای   هام . [99]رذارناد  حافظاه مای  و  يادریری

هفته تمرين مقاومتی و استقامتی،  6که همكاران رزارش کردند 
بهباود بخشاید    ماازآبی ماوريس   مدلاکتساب و يادداری را در 

خدادادی در تحقیق خود به اين نتیجه رسید کاه فيالیات   [. 90]
خوابی را خنثای   تواند کمبودهای شناختی ناشی از کم ورزشی می

هايی ديگر که در ايان   های تحقیق با وجود اين، يافته[. 99]کند 
از جملاه  . اند با تحقیق حاضر متناقض هساتند  زمینه انجام شده

نی بر حافظه را رازارش  بد سيادتی و همكاران عدم تاثیر فيالیت
هاا از ياادریری اجتناابی غیرفياال بارای       در تحقیق آن. کردند

 ارزيابی حافظه فضايی استفاده شده است کاه باا آزماون ماورد    
مااز آبای   )استفاده برای ارزيابی حافظه فضايی در تحقیق حاضر 

بدنی  ها شدت فيالیت در تحقیق آن. [95]متفاوت است ( موريس
کاه  پروتكال تمرينای تحقیاق     بصورت يكنواخت بود در حاالی 

چناین، رحماانی و    هام . دشا مای  زيااد صورت تدريجی هحاضر ب
همكاران به اين نتیجه رسیدند که يادریری فضايی در ماز آبای  

تفااوت در   احتمااالا . [98]ریرد  بدنی قرار نمی تحت تاثیر فيالیت
 .بدنی موجب تفاوت در نتايج شده است لیتشدت فيا

های اين تحقیق در ارتباط با يادریری و تثبیت  از ديگر يافته
هفته فيالیت هوازی باعث افزاي   0حافظه فضايی اين بود که 
هاای  بررسی اثر ورزش هوازی در موش. بیان پروتئین کرِب شد

صحرايی جوان نشان داده است که ورزش، يادریری فضاايی و  
های  دار و قسمت انسیته نورونی هیپوکامپ را در کيرو  دندانهد

دهاد و   ديگر هیپوکامپ بدون تغییر در آپوپتوزيس افازاي  مای  
هاای صاحرايی نار     مادت در ماوش   باعث بهبودی حافظه کوتاه

داد کاه   و همكاران نشاان  نتايج تحقیق واينمن. [97]شود  می
اکتورهاای  بدنی منجار باه افازاي  ساطوح ف     يک هفته فيالیت

نوروتروفیک مشتق شده از مغز و کرِب در هیپوکامپ شد و پس 
چناین اساتدالل شاد کاه     . از آن حافظه فضايی نیز بهبود يافت

پااروتئین کاارِب نقاا  عملكااردی زيااادی در بهبااود حافظااه و 
 طريق از  مينی که ورزشاينبه دارد   ورزش يادریری ازطريق 

 شاود   حافظه فضايی می افزاي  بیان پروتئین کرِب باعث بهبود
 بدنی   فيالیت    طی در   که هايی  مكانیسم طورکلی به  [. 96]

                                                           
8
 Zielinski 

9
 Cassihas 

10
 Vaynman 
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( ب. هر باند بر روی رروه مورد نظر قرار ررفته است. باند پروتئین آزمون و مرجع در وسترن بالت( الف. میزان بیان پروتئین کرِب در بافت هیپوکامپ -4 نمودار
هاای  خوابی، میزان بیان پروتئین کرِب در هیپوکامپ ماوش  های دارای بیخواب طبیيی و هم موش های دارایدر موشمیانگین و خطای ميیار بیان پروتئین هم 

بادنی، میازان بیاان پاروتئین کارِب در       های دارای فيالیتدر موش . p< 49/4 : ¥ .بدنی بود های بدون فيالیتداری بیشتر از موش طور مينی بدنی به دارای فيالیت
 . p< 49/4:#خوابی بود های دارای بی داری بیشتر از موش ب طبیيی به طور مينیهای دارای خواهیپوکامپ موش

 

 
شوند، شامل نوروکنز، افزاي   بهبود عملكرد شناختی میموجب 
و رشد فاکتورهاای عصابی    سیناپسیپذيری  ها و شكل سیناپس

 ايفاای نقا     هیپوکاماپ در نقاط مختلف مغازی باه وياژه در    
 [.97] کنندمی
باعث   خوابی بی که بود  اين   تحقق اين های ديگر يافته از

 همساو باا   . شاد ها در مااز آبای ماوريس     کاه  عملكرد موش
 به اين نتیجه خود تحقیق  در  همكاران  و  اين يافته، اسمیت

مختلف وابساته باه هیپوکماپ، از     اعمالحافظه در رسیدند که 
 ياال از طرياق  جمله ماز آبای ماوريس و تكلیاف اجتناابی غیرف    

و  چنین، ررياوز  هم[. 91]شود  محرومیت از خواب تخريب می
 5تا  4خوابی به مدت رسد بی همكاران  دريافتند که به نظر می
اخت محای   ریری فضاايی و شان   ساعت بيد از يادریری، جهت

فیزيكی را که به عنوان حافظه ضمنی شاناخته شاده اسات، در    
 [. 24]کند  های صحرايی مختل میموش
های اين تحقیق ايان اسات کاه در     چنین، از ديگر يافته هم

داری باین   ينای بدنی، تفااوت آمااری م   موش های بدون فيالیت
های دارای خواب میزان بیان پروتئین کرِب در هیپوکامپ موش

خوابی باعث  بدين مينی که بی. خوابی وجود نداشت طبیيی و بی
خاوابی   هاای بای   های رروهکاه  بیان پروتئین کرِب در موش

هاای ايان تحقیاق، ررياوز و همكااران در       همسو با يافته. نشد
خاواب بياد از آماوزش، های      تحقیق خود در پی محرومیات از  

                                                           
11

 Smith 
12

 Graves 

های  يافته. [24]تغییری روی کرِب در آمیگدال مشاهده نكردند 
اناد باا تحقیاق     هايی ديگر که در اين زمینه انجاام شاده   تحقیق

در ياک مطالياه نشاان داده شاد کاه      . حاضر متناقض هساتند 
ساااعت خااواب، بیااان کناای فاکتورهااای    06و  6رومیاات مح

، کارِب و کلسایم   I نوروتروفیک مشتق شده از مغز، سیناپساین 
ها کاه  داد، ولی بیان  کالمودولین کیناز را در هیپوکامپ موش

و  ناکارااوا  . [29]هاا در نئوکاورتكس تغییاری نكارد      اين کن
دهی آدنوزين  محرومیت از خواب را روی سیگنال همكاران تاثیر

نتااايج . مونوفساافات حلقااوی در هیپوکامااپ بررساای کردنااد  
هااا نشااان داد کااه بااه واسااطه محرومیاات از    هااای آن يافتااه

 مااپاهیپوکدار  و شااكنج دندانااه CA1خااواب،کرِب در مناااطق 
رساد تنااقض موجاود در نتاايج      به نظار مای  [. 5]کاه  يافت 

خاوابی اساتفاده شاده در     ها به دلیل تفاوت در پروتكل بای  يافته
 .[0]ها باشد  تحقیق

 هااای اياان تحقیااق اياان بااود کااه عملكاارد  از ديگاار يافتااه
در مقايساه باا راروه فيالیات و     خاوابی،   راروه بای  هاای  موش
دهاد کاه فواياد     اين نتايج نشان می. خوابی دچار اختالل شد بی

خاوابی کاه در    بدنی، ممكن است اثرات منفی بی ناشی از فيالیت
. ه باود را خنثای کناد   تثبیت حافظه فضايی اختالل ايجااد کارد  

و همكااران   زاراار  در تحقیقی که توسا  همسو با اين يافته، 
هاای  انجام شاد، دريافتناد کاه عملكارد حافظاه راروه ماوش       

                                                           
13

 Nakagawa 
14

 Zagaar 
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صحرايی کم تحر؛ محروم از خواب به شدت دچار اختالل شد 
بادنی محاروم از    های صحرايی رروه فيالیات در حالی که موش
ر تحقیقای کاه احمادی و    د .[22]د طبیيی داشتنخواب عملكرد 

بدنی انجام دادند به اين نتیجه  خوابی و فيالیت همكاران روی بی
تواند کمبودهاای شاناختی ناشای از     بدنی می رسیدند که فيالیت

تيامل  بررسیدر چنین محققان  هم .[99]خوابی را خنثی کند  کم
هفته تمرين هوازی،  0خوابی نشان دادند که  فيالیت بدنی و کم

ساعت محرومیت از خاواب   18مدت ناشی از  فظه بلندحا اه ک
دهد، با اين حال، ايان رفتاار باه طاور      ها کاه  می را در موش

های پی  و پس سیناپسای   مستقیم با تغییرات در بیان پروتئین
 [.29]همبستگی نداشت 

 

 گیرینتیجه

همسو بامطاليات انجام شده، نتايج حاصل از تحقیق حاضار  
چنین  بدنی بر اکتساب حافظه فضايی و هم  مويد مزايای فيالیت

. باشاد های صحرايی میدر موشخوابی بر حافظه  تاثیر منفی بی
بادنی بواساطه تغییارات در      رسد که فيالیات  نظر میطور به اين
ها مانع از ايجاد عاوارض   پذيری سیناپسی و ساير مكانیسمشكل

 .های صحرايی شده استخوابی در موش شناختی ناشی از بی

 

 سپاسگزاری
اين تحقیق نتیجه پايان نامه کارشناسی ارشد اسات کاه باا    

ری بخ  فیزيولوکی و فارماکولوکی انستیتو پاستور اياران  همكا
از همكااری اسااتید و کارکناان محتارم ايان      . انجام شده است
 .بخ  سپاسگزاريم

 

 مالحظات مالی
ای کماک ماالی    برای اجرای اين پايان نامه از هی  موسسه

 .دريافت نشده است
 

 تعارض در منافع 
 .ارندنويسندران اين مقاله تيارض در منافع ند

 

 نقش نویسندگان
مشاااوره، : نظااارت و راهنمااايی اجاارای مطاليااه؛ ن ا: ب ع

انجاام  : هاا؛ ف ح  طراحی پروتكل و آنالیز آمااری و تحلیال داده  
 .مطاليه
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Abstract 
 

Background and aims: The aim of the present study was to investigate the effect of aerobic training on 

consolidation of spatial memory and CREB protein index in the hippocampal tissue of sleep deprived young rats. 

Methods: Forty Wistar young male rats were randomly assigned to four groups: sedentary/normal sleep control 

group (Cr), sedentary/sleep deprived (Sd), physical activity/normal sleep (Ph/Ns) and physical activity/ sleep deprived 

(Ph/Sd). Physical activity was included four weeks aerobic training by running on treadmill. Rats performed aerobic 

training 5 days/week for 4 weeks by running on a treadmill with a zero-degree slope. In the first and second weeks rats 

ran for 2 sets of 15 min with speed of 10 m/min. In the third week, 3 sets of 15 min with speed of 15 m/min was 

performed. In the fourth week, 4 sets of 15 min with speed of 15 m/min was done.  After aerobic training, the memory 

acquisition was asesseded by Morris water maze.  Then, sleep deprivation was induced in rats of Sd and Ph/Sd groups 

for 24 h by a multiple platform device. The spatial memory consolidation was tested 24 h after sleep deprivation. 

Western blot technique was used to measure the CERB protein index in the hippocampus. 

Results: Aerobic training improved acquisition and consolidation of spatial memory while sleep deprivation 

destroyed the spatial memory (p ˂ 0.05). However, aerobic training prevented the destruction of spatial memory 

consolidation induced by sleep deprivation. Aerobic training also increased expression of CERB but sleep deprivation 

had no significant effect on the expression of CERB.  However, the effect of aerobic training on the expression of 

CERB in the sleep deprived rats was significant (p < 0.05). 

Conclusion: It seems that aerobic training on treadmill is able to prevent the adverse effects of sleep deprivation on 

the spatial memory consolidation in rats. 
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