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 چکیده
 یهاموش پوکامپیدر بافت هن کرب و میزان بیان پروتئی بر حافظه فضايی E فعالیت هوازی و ويتامین ریتاثهدف از اين تحقیق تعیین : هدف و زمینه

 .خوابی مزمن بود کم دارای يیصحرا

از  ساعت محرومیت 11خوابی مزمن از طريق  کم. ها قرار گرفتند به طور تصادفی در گروهويستار -موش صحرايی نر بالغ از نژاد آلبینو 62تعداد : هاروش

به صورت محلول در روغن کنجد از طريقق گقاواژ بقه     Eويتامین . هفته دويدن بر روی تردمیل بود 0فعالیت هوازی شامل . هفته اعمال شد 0خواب به مدت 
میقزان بیقان پقروتئین     گیری برای اندازه. موريس برای سنجش يادگیری و حافظه فضايی انجام شد در پايان هفته چهارم، آزمون ماز آبی . ها خورانده شد موش

 و( 6 × 3)مرکق    يانسوار یزاز آزمون آنال يس،مور یمربوط به اکتساب در ماز آب یها داده یزآنال برای. کرب در هیپوکامپ از تكنیک وسترن بالت استفاده شد
و  یبقونفرون  یبیتعق یها آزمون از. استفاده شد سويه يک سواريان یزآنال ازکرِب  ینپروتئ یانب میزانو  موريس آبی ماز در کاوش به مربوط های داده آنالیز برای
  .شد استفاده گروهیبین و گروهی درون های مقايسه برای ی ترت به یتوک

 ويتامین(.  p˂ 16/1)داری بر عملكرد حافظه در مرحله اکتساب و آزمون کاوش و همچنین بیان کرب داشت  خوابی مزمن تاثیر مخرب معنی کم: هایافته

E داری که بر عملكرد حافظقه در   فعالیت هوازی با تاثیر معنی. خوابی مزمن نداشت های با کم در موشکرب  ینپروتئ یانب داری بر حافظه فضايی و ثیر معنیتا
همقراه شقدن   . خوابی شد ، باعث جبران اثرات مخرب کم( p˂16/1)خوابی مزمن داشت  های با کم مرحله اکتساب و آزمون کاوش و بیان پروتئین کرب موش

اما در آزمون رفتاری تاثیری بیشتر ( p  < 16/1)داری داشت  خوابی مزمن تاثیر معنی های با کم با فعالیت هوازی بر میزان بیان پروتئین کرب موش Eويتامین 
 (.p > 16/1)از فعالیت هوازی نشان نداد 

 يیبه تنهقا  E يتامینوتجويز . کند ها را جلوگیری میو حافظه فضايی در موش خوابی بر يادگیری يک دوره فعالیت هوازی تاثیر مخرب کم: گیرینتیجه

 .دهدخوابی ندارد و اثرات مفید فعالیت ورزشی را نیز افزايش نمیبر اختالل حافظه و يادگیری ناشی از کم یریتاث
 

 ، يادگیری E تردمیل، خواب، ورزش، ويتامین: ی کلیدیها واژه
  

 

  مقدمه 
 شقود کقه    ريتم بیولوژيک روزانقه محسقوب مقی   خواب يک 

عنقوان يقک پديقده فراگیقر بسقیار مهقم زيسقتی در تمقامی         به
خقوبی ثابقت شقده اسقت کقه       بقه . شقود  ديقده مقی  ن دارا مهره

محرومیققت از خققواب اثققرات منفققی روانققی دارد و در عملكققرد  
نظر از مناطق مغز که به یكي[. 1]کند  شناختی اختالل ايجاد می

 .اسقت  "پوکامقپ یه"ختالالت خواب حساس است، رسد به ایم
 کقه  پوکامپیو کاهش حجم ه 1یپوکامپینروژنز ه نيیسطوح پا
 شقود یشود، منجر به اختالل حافظه میم جاديا یخوابدر اثر کم

بیقداری،  /اند کقه چرخقه خقواب    برخی گزارشات نشان داده  .[2]
                                                           

1
  Hippocampal neurogenesis 

 مقاله پژوهشی
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حافظقه نققش    پذيری سقیناپس و  ها که در شكل بیان برخی ژن
، هقا  ، سیناپس2زیک مشتق از مغفهای نروترو دارند، مانند فاکتور

 .[3]دهد  میتاثیر قرار و کرِب را تحت 3کلسیم کالمودولین کیناز
 سققیاری از يققک فققاکتور رونويسققی اسققت کققه واسققطه ب کققرِب
 بقوده و های آدنوزين منوفسفات حلققوی در بیقان ژنقی    عملكرد

پذيری سیناپسی سازی حافظه و شكلنقش مهمی در بقا، ذخیره
هقای   خوابی در سطح فاکتورها و پروتئین که کمدرحالی[. 3]دارد 

بقدنی   کنقد، در مقابقل فعالیقت     مشتق از مغز اختالل ايجاد مقی 
يقک  نشقان داده شقده کقه    [. 0]دهد  ايش میها را افز میزان آن

فقاکتور نروتروفیقک    هفته فعالیت بدنی منجر به افزايش سطوح
از آن حافظقه   و پس گرديدهو کرِب در هیپوکامپ  مشتق از مغز

با توجه به نتايج اين تحقیقق، بقه    [.6]يابد میفضايی نیز بهبود 
که پروتئین کرِب نقش عملكردی زيادی در بهبقود   رسدنظر می

مكانیسم اساسی که از . حافظه و يادگیری از طريق  ورزش دارد
تواند حافظه را افزايش دهد، شامل افزايش  میطريق آن ورزش 

نروژنققز هیپوکامققپ، انققدازه هیپوکامققپ و سققطوح فاکتورهققای  
پقذيری   نروتروفیقک مشقتق از مغقز اسقت کقه ناشقی از شقكل       

هقای دخیقل در    شمار مولكول سیناپسی بوده و نیاز به دخالت بی
 انقد  داده نشان مطالعات [.2]داری و تنظیم عملكرد مغز دارد  نگه
 شيافقزا  باعقث  مغقز  از مشقتق  کیق نروترف یفاکتورها شيافزا
[. 7]دارد  یریادگيق بر  یمنف ریمتقابال کاهش آن تاث و یریادگي
 کیق نروتروف یفاکتورهقا  شيکه ورزش باعث افقزا  قتیحق نيا

امقر اسقت کقه ورزش     نيق دهنقده ا  نشان شود یممشتق از مغز 
 شيمولكقول افقزا   نيق ا شيرا به واسطه افقزا  یریادگي لیپتانس
  [.1] دهد یم

توانند بر کارکرد شناختی در تمام سنین تاثیر  ها می ريزمغذی
های غذايی زيادی برای حفظ و بهبقود شقناخت    مكمل. بگذارند
اکسقیدان باعقث افقزايش    های غنی از آنتی غذا. اندهشد پیشنهاد 

شقوند   پذيری سیناپسی هیپوکامپ می پارامترهای چندگانه شكل
[. 1]يی همبسقتگی دارنقد   و اين پارامترها با بهبود حافظه فضقا 

هقای محلقول در   اکسقیدان  ، يكی از مهمتقرين آنتقی  Eويتامین 
ارتبقاط بقین مصقرف    . هقای پسقتانداران اسقت    چربی در سقلول 

و کارکرد مغز در اوايل رشد به اثبقات رسقیده اسقت     E ويتامین
شیوه زندگی و عوامل شغلی مانند ساعات طقوالنی کقار،    [.11]

های کاری، خقانواده و تعهقدات اجتمقاعی و    ها، نوبترفت و آمد

                                                           
2 Brain- derived  neurothrophic factor (BDNF) 
3
 Ca

2+
-calmodulin dependent kinase II (CaM Kinase II) 

افزايش استفاده از فناوری در ش ، در میزان خواب افقراد تقاثیر   
به نقام محقدوديت مقزمن     ای عارضه مدت طوالنیگذاشته و در 

خطقر افتقادن    اين موضوع باعث بقه . آوردخواب را به وجود می
يافته و در حال توسقعه   ای از جوامع توسعهتندرستی بخش عمده

هقای انجقام شقده بقر نققش م بقت        بیشقتر تحقیقق  . شده است
هقا در بهبقود عملكقرد شقناختی تاکیقد       بدنی و ريزمغذی فعالیت
اما هیچ تحقیقی به مقايسه تاثیر ترکی  فعالیقت بقدنی و    دارند،

لكرد شناختی در حیواناتی که مكمل غذايی آنتی اکسیدان بر عم
انقد،   خقوابی مقزمن شقده    دچار اختالالت شناختی ناشقی از کقم  

بنابراين، هدف از تحقیق حاضقر، بررسقی تقاثیر    . است  نپرداخته
بر يادگیری و حافظه فضقايی    Eويتامین فعالیت بدنی و مكمل 

 .خوابی بود های دارای کم و شاخص کرب در هیپوکامپ موش

 

 ها  مواد و روش
 حیوانات
 ويستار نر از نژاد  ای سر موش صحرايی چهارهفته 62 تعداد

ها در محیطی بقا   موش. تهیه شداز دانشگاه شهید بهشتی ايران 

سقاعت   12د و چرخقه  راگق سقانتی  درجه 20 ±1میانگین دمای 
تقايی مخصقو     6های  ساعت تاريكی در قفس 12روشنايی و 

دسترسقی آزاد  هقا بقه آب و غقذا     تمقام مقوش  . نگهداری شدند
هقا زيقر نظقر     تمامی مراحل نگهقداری و کشقتار مقوش   . داشتند

کمیته اخالق کار با حیوانات آزمايشگاهی دانشگاه شهید بهشتی 
. انجققام گرفققت ( SBU.ICBS (1014/95بققا کققد اخالقققی  

ها پس از يقک هفتقه آشقنايی بقا آزمايشقگر و محقی         آزمودنی
يی شقامل  تقا  1 گقروه  هفقت  بقه  یتصادف صورتبه آزمايشگاه،

 خقوابی   ، کقم Eويتقامین -مقزمن  خقوابی  مقزمن، کقم    خقوابی  کم
خقوابی   هوازی، کم فعالیت-خوابی مزمن روغن کنجد، کم-مزمن
 خقققوابی  روغقققن کنجقققد، کقققم -هقققوازی فعالیقققت-مقققزمن
-خقواب طبیعقی  )و کنتقرل   Eويتقامین -هقوازی  فعالیقت -مزمن
 . تقسیم شدند( Eويتامین-هوازی فعالیت

 

 هوازی  فعالیت
یت هوازی حیوانات از تردمیل مخصقو  مقوش   جهت فعال

دوره . ساالر ايرانیان اسقتفاده شقد   صحرايی ساخت شرکت دانش
دقیقه دويقدن   6سازگاری با فعالیت، يک هفته، هر روز به مدت 

پروتكقل  . متقر بقر دقیققه بقود     6-7بر روی تردمیل با سقرعت  
بقود   صورتهوازی به مدت چهار هفته انجام شد و بدين فعالیت 
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ای با سرعت  دقیقه 16ها در هفته اول و دوم دو ست   موش که
ای بقا سقرعت    دقیققه  16متر بر دقیقه؛ هفته سوم، سه ست  11
ای با سقرعت   دقیقه 16ست  0متر بر دقیقه و هفته چهارم،  16
هقا بقین هقر     موش. دويدند متر بر دقیقه بر روی تردمیل می 16
سقتراحت بقه آب   کردند و در زمقان ا  دقیقه استراحت می 6 ست 

 [. 11]دسترسی داشتند 

 

 پروتکل محرومیت از خواب
خوابی بقر اسقاس روش مطالعقه قبلقی و بقا اسقتفاده از        بی

خوابی  جهت ايجاد کم. [12]ايجاد شد  0دستگاه سكوی چندگانه
هفتقه، از خقواب    0ساعت در روز و به مدت  11ها مزمن، موش
سقاعت   2شد تنهقا   ها اجازه داده می موشبه اين . محروم شدند
حیوانقات  . بخوابند11:11تا ساعت  12:11روز از ساعت  در شبانه

در  12:11تققا سققاعت ( 11:11سققاعت) از شققروع دوره تققاريكی 
اين دستگاه شامل يقک مخقزن آب بقا    . گرفتنددستگاه قرار می

ای بقه   سقكوی دايقره  16و با ( متر سانتی 00 × 00 × 123)ابعاد 
متر از سكوها بیرون  سانتی 2بود که حدود ( متر سانتی 6/2)قطر 
هقا   تعداد سكوها بیشتر از تعداد مقوش . سطح آب قرار داشتند از

ايقن  . توانستند در اطراف حرکت کنند ها آزادانه می بوده و موش
روش متكی به تون عضالنی اسقت و زمقانی کقه حیوانقات بقه      

دادند و  رسیدند، تون عضالتشان را از دست می مرحله خواب می
در طققول دوره . شققدند بققا آب تمققاس پیققدا کققرده و بیققدار مققی 

ها قرار  محرومیت از خواب، آب و غذای کافی در دسترس موش
 .شدداده می

 

 دهی مکمل
بقا  ( آلفا توکوفرول، ساخت شرکت سیگما، آلمان) Eويتامین 
هقوازی بقه میقزان     دو ساعت قبل از انجام فعالیت  6روش گاواژ

يكبقار در روز بقه    گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بقدن  میلی 111
براسقاس مطالعقات    Eدوز ويتقامین  . شقد ا خورانده مقی ه موش

از روغن کنجد به عنوان حالل ويتامین [. 13]گذشته تعیین شد 
E 6/1میقزان مقورد نیقاز ويتقامین هقر مقوش در       . استفاده شد  

دهی و فعالیت  پروتكل مكمل. شدلیتر روغن کنجد حل میمیلی
 . ظهر اجرا شد 12صبح تا  1اعت ها بین س بدنی در تمام گروه 

 

                                                           
7
 Multiple platform device 

5
 Gavage 

 آزمون رفتاری
هقا از آزمقون    برای ارزيابی يادگیری و حافظه فضايی موش

چهار روز قبل از پايقان پروتكقل   . استفاده شد  2ماز آبی موريس
در معقر    11هقا از سقاعت    محرومیت از خقواب، همقه گقروه   
هر موش به مقدت سقه   . گرفتندتمرين ماز آبی موريس قرار می

مرحلقه  )مقورد آمقوزش ققرار گرفقت     ( 7کوشش 0هر روز )  روز
زمقان بقا آخقرين روز پروتكقل، سقكو       روز چهارم، هم(. اکتساب

آزمقون  . [10]گرفته شد ( يادداری) 1برداشته شد و آزمون کاوش
بعقد از  . ثانیه شنا کردن آزاد بود 21يادداری يک کوشش شامل 
در مرحله اکتساب، فاکتورهای . شدآن حیوان از آب برداشته می

 نو مدت زمان تاخیر در يافتن سكوی پنهقا  همسافت طی شد
11و سرعت شنا کردن

، و در آزمون يادداری، مدت زمان مانقدن   
روز آخقر، پروتكقل آزمقون     در. گیقری شقد   در ربع هدف انقدازه 
حرکتی و -های حسی منظور بررسی توانايی  به 12سكوی آشكار 

انگیزشی و سیستم بینايی برای تكمیل تكلیف اجرا شد تا بتوان 
تغییققرات در عملكققرد را بققه يققادگیری فضققايی و نققه عوامققل   

 . غیرشناختی نسبت داد

 

 کرِب آنالیز فاکتور نوروبیولوژیکی
اتیل اتر حیوانات توس  دیآزمايشات، ان بالفاصله بعد از پاي

پس از قطع گردن به وسیله گیقوتین، بالفاصقله   . بیهوش شدند
نیتروژن مايع منجمد شد و  و در هیپوکامپ از جمجمه خارج شد
 ، در دمققای شققاخص کققرِبگیققری سققپس بققه منظققور انققدازه 

بقه منظقور    یقق تحق ينا در. نگهداری شد گراد سانتیدرجه -71
اسقتفاده   13بقالت   وسقترن کقرب از روش   ینپروتئ یانب یبررس
بقر   هقا  ینکقل پقروتئ   یجدا ساز شاملتست  ينا يندفرآ. يدگرد

 یانتقققال کققاف ،اسقاس انققدازه بققا اسقتفاده از الكتروفققورز در ژل  
 و یتروسقلولز، نم قل  جامقد   بسقتر  يکجدا شده به  های ینپروتئ

مناسق ،   بقادی آنتقی  با هدف های پروتئین اختصاصی شناسايی
  افقزار نرم ها توس هداد سازی کمیو  یلمف ظهورمرحله . باشدیم
(Image J )[.16] شد انجام  

                                                           
6
  Morris water maze 

7 Trial  
8 Probe trial 
9
 Distance moved 

10
  Latency to find hidden platform 

11
 Swimming speed 

12
 Visible platform 

13 Western Blotting 
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 آنالیز آماری
های مربوط به متغیرهای تحقیق،  برای توصیف آماری داده 

بقرای آنقالیز   . از میانگین و خطای معیار میقانگین اسقتفاده شقد   
ن آنقالیز  های مربوط به اکتساب در ماز آبی موريس، از آزمو داده

های مربوط به کاوش  و برای آنالیز داده( 6 × 3)واريانس مرک  
در ماز آبی موريس و میزان بیان پروتئین کرِب از آنالیز واريانس 

 و 10بقونفرونی  یبقی تعق یهقا  آزمقون  از. سويه اسقتفاده شقد   يک
 بقین  و گروهقی  درون هقای  مقايسقه  بقرای  ترتیق   بقه  16توکی
 26نسخه  يقها از طر داده یللو تح تجزيه .شد استفاده گروهی
 انجقام  α = 16/1 داری معنقی  سقطح  در SPSS یافزار آمار نرم
 .شد
  

 ها افتهی
روغقن کنجقد و   -خقوابی  خقوابی بقا کقم    های کقم گروهبین 

-خقوابی  فعالیت هوازی با گقروه کقم  -خوابی  همچنین گروه کم
روغن کنجد در هیچكدام از فاکتورهای مسافت -فعالیت هوازی
مرحله اکتساب، زمان در آزمون کاوش و میزان بیقان   و زمان در

(. 3تقا   1نمقودار  )داری وجود نداشت  پروتئین کرب تفاوت معنی
اين روغن کنجقد تقاثیری بقر يقادگیری و حافظقه فضقايی       بنابر
 ها در آزمون ماز آبی موريس و همچنقین بقر بیقان کقرب     موش
 یفاکتورهقاي  از يكقی  حرکقت  سقرعت  با توجه به اينكه. نداشت
 يقافتن  بقرای  الزم زمقان  مقدت  و شده طی مسافت بر که است
 هقای  گقروه  بقین  شنا ابتدا سرعت گذارد، می تاثیر پنهان سكوی
 بقین  داری معنقی  تفقاوت  داد نشقان  نتقايج  .شد مقايسه مختلف
 سقكوی  عالوه، مرحله به . وجود ندارد سرعت فاکتور در ها گروه
 و حرکتقی -یحسق  توانقايی  از اطمینقان  منظقور  بقه  نیقز  آشكار

 انجقام  تكلیف اجرای برای ها آزمودنی بینايی سیستم و انگیزشی
 بقین  داری معنقی  تفقاوت  يكسقويه،  آنوا آزمون اساس بر که شد
 مشاهده آشكار سكوی يافتن برای الزم زمان فاکتور در ها گروه
 . p ,27/2 = (36 ،0)[F = 11/1 [نشد

 

 مسافت طی شده برای یافتن سکوی پنهان
نشقان داد کقه   ( 6 × 3)ون تحلیل واريانس مرک  نتايج آزم
 داری بین روزهای اکتساب و گقروه مشقاهده نشقد   تعامل معنی

] 31/1 = p ,21/1 = (03/61 ،71/2)[F   اما اثر اصلی روزهای

                                                           
14

 Bonferroni  
15

 Tukey 

  p ,01/12 = (03/61 ،7/1).[F = 111/1 [دار بوداکتساب معنی
سافت طی نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که میانگین م

 هقا در طقی سقه     شده برای يافتن سكوی پنهان در تمقام گقروه  
 ، p ˂ 16/1)داری کقاهش يافققت   روز اکتسقاب بقه طققور معنقی   

 دار بققود چنققین، اثققر اصققلی گققروه معنققی     هققم .(1نمققودار 
] 111/1 = p ,03/1 = (36 ،1)[F  .  نتايج آزمون تعقیبی تقوکی

، E ويتققامین-فعالیققت–خققوابی هققای کققمنشققان داد بققین گققروه
نداشقت امقا    داری وجود فعالیت و کنترل تفاوت معنی-خوابی کم

داری مسافت کمتقری را بقرای يقافتن     ها به طور معنی اين گروه
-خقوابی  خقوابی و کقم   هقای کقم  سكوی پنهان نسبت به گقروه 

 .طی کردند E ويتامین

 

 زمان الزم برای یافتن سکوی پنهان
ان داد که تعامل نش( 6 × 3)نتايج آزمون تحلیل واريانس مرک  

  داری بققین روزهققای اکتسققاب و گققروه مشققاهده نشققد  معنققی
]22/1 = p ,217/1 = (21/66 ،36/2)[F  روزهای  اما اثر اصلی

. p ,20/10 = (03/61 ،7/1)[F = 111/1[ددار بقو اکتساب معنی
 نتققايج آزمققون تعقیبققی بققونفرونی نشققان داد میققانگین مققدت   

 هققا  در تمققام گققروه زمققان الزم بققرای يققافتن سققكوی پنهققان 
 داری کقاهش يافقت    در طی سقه روز اکتسقاب بقه طقور معنقی     

(16/1 ˂ p)  .دبققودار  چنققین، اثققر اصققلی گققروه معنققی   هققم 
]111/1 = p ,11/1 = (36 ،1)[F  .توکی  تعقیبی  آزمون  نتايج

، E ويتقامین -فعالیقت –خقوابی  هقای کقم  گقروه  بین   داد نشان 
نداشقت امقا    داری وجود عنیفعالیت و کنترل تفاوت م-خوابی کم

داری زمقان کمتقری را بقرای يقافتن      ها به طور معنقی  اين گروه
-خقوابی  خقوابی و کقم   هقای کقم  سكوی پنهان نسبت به گقروه 

 .سپری کردند E  ويتامین
 

 آزمون کاوش

 در آزمون کقاوش، نتقايج تحلیقل واريقانس يقک سقويه در       
در هقا در ربقع دايقره هقدف      ارتباط با مدت زمان مانقدن مقوش  

  دداری را نشقان دا  سقكو، تفقاوت معنقی    شراي  برداشقته شقدن  
]111/1 = p ,10/11 = (36 ،0)[F  . نتايج آزمون تعقیبی توکی

نشان داد که بین مدت زمان ماندن در ربع دايره هدف در گروه
فعالیقت  -خقواب   ، کقم E فعالیت هوازی ويتامین-خوابی های کم

(. p = 23/1)داشقت  داری وجقود ن  تفاوت معنیل هوازی، و کنتر
 خوابی و های کم به گروه  نسبت ها  قابل ذکر است که اين گروه
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 تمام در پنهان سكوی يافتن برای شده طی مسافت میانگین .در طی روزهای اکتساب يسمور یپنهان در ماز آب یسكو يافتن یشده برا یمسافت ط -0 نمودار

 تفقاوت  کنتقرل  و فعالیقت  -خقوابی  کم ،Eيتامینو-یتفعال–یخواب کم هایگروه بین(. p < 16/1) يافت کاهش داری معنی طور به اکتساب روز سه طی در ها گروه
 یط E ويتامین - خوابی کم و خوابی کم هایپنهان نسبت به گروه یسكو يافتن یرا برا یمسافت کمتر داری یها به طور معن گروه يناما ا نداشت وجود داری معنی
 (.p < 16/1)کردند 

 
داری مدت زمان بیشتری را  طور معنیبه E نويتامی-خوابی و کم
 (. p< 16/1) هدف سپری کردنددايره در ربع 

 

 فاکتور نوروبیولوژیکی کرب 
سقويه نشقان داد    نتايج آزمون آماری تحلیل واريقانس يقک  
هقای مختلقف    میزان بیان پروتئین کقرب در هیپوکامقپ گقروه   

ن نتايج آزمو. p ,16/162 = (26 ،0)[F = 111/1 [دار بود معنی
تعقیبی تقوکی نشقان داد کقه میقزان بیقان پقروتئین کقرب در        

طور به Eويتامین  -فعالیت هوازی  -خوابی  کم هیپوکامپ گروه
عقالوه،   بقه (. p < 16/1)ها بقود   داری بیشتر از ديگر گروهمعنی

خقواب  )میزان بیان پروتئین کرب در هیپوکامقپ گقروه کنتقرل    
فعالیت هوازی بیشتر از -خوابی و کم( فعالیت-Eويتامین -نرمال
( p < 16/1)بقود    E ويتقامین -خوابی خوابی، و کم های کمگروه

فعالیت هوازی تفقاوت   -خوابی ولی بین گروه کنترل با گروه کم
 (.3نمودار )داری مشاهده نشد  معنی

 

 بحث
های پژوهشی اين تحقیق نشان داد کقه محرومیقت از    يافته

داری در عملكرد ماز آبی  ساعت کاهش معنی 11خواب به مدت 
 پقذيری آسقی   فرضقیه  بقا  همسقو  نتقايج  ايقن . موريس داشقت 

 و مطقرح  بقار  اولین برای( 1113) هورن که است فرونتال ریپ
 ايجقاد  اختالل شناختی عملكرد در خواب از محرومیت کرد بیان
 [.12] دارد بسقتگی  فرونتقال  پقری  قشر به اختالل اين و کند می

و همكقاران در تحقیقق خقود نشقان دادنقد       همچنین اسقمیت 
جمله ماز آبقی   در اعمال مختلف وابسته به هیپوکامپ، از  حافظه

موريس و تكلیف اجتنابی غیرفعال از طريق محرومیت از خواب،  
  [.17]شود  تخري  می

همچنین، نتايج مطالعه حاضر نشان داد که در اثر محرومیت 
هقا   ساعته از خواب، پروتئین کرب در بافت هیپوکامپ موش 11

 در راسقتای  . داری نسبت به گقروه کنتقرل داشقت    کاهش معنی
 از  محرومیت  توان به تحقیقی اشاره کرد که تاثیر ه میيافت اين

داری مقدت زمقان بیشقتری را در ربقع      طور معنیبه  E ويتامین
 (.p < 16/1)دايره هدف سپری کردند 
دهی آدنوزين مونو فسفات حلقوی در  خواب را روی سیگنال
نتقايج نشقان داد کقه بقه واسقطه      . هیپوکامپ را بررسی کردنقد 

 دار  ب، کققرب در منققاطق شققكنج دندانققه   محرومیققت از خققوا 
و  در تحقیقققی کققه کققوينلن. [11]هیپوکامققپ کققاهش يافققت 

    برقراری  با خواب کردند  بیان   دادند  انجام( 2113) همكاران 
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  Horne 
17

  Smit 
18

 Quinlan 
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 161-161، صفحه 16پیاپی ، 6دوره ، 1011سال  166 يرانمجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ا
 

 
 هوازی، فعالیت-خوابی و کم E  ويتامین-هوازی فعالیت -خوابی کنترل، کم هایبین گروه. کاوش آزمون در هدف دايره ربع در ها رت ماندن زمان مدت -2 نمودار

 ربقع  در را بیشقتری  زمقان  مقدت  داری معنی طوربه  Eيتامینو-یخواب و کم یخواب کم های گروه به نسبت ها گروه اين(. p = 23/1) نداشت وجود داری معنی تفاوت
 .p < 16/1ها با با ساير گروه E ويتامین+خوابی کم و خوابی کم های گروه دار معنی تفاوت :* (.p < 16/1) کردند سپری هدف

 
 

 کولینرژيقققک،  هقققای سیسقققتم  در  نوروترانسقققمیتریدل اتعققق
ها، هیپوکامقپ   دوپامینرژيک که از طريق آوران و  سروتونرژيک
 پارک [.11]آورد  سازند، امكان نوروژنز را فراهم می را متاثر می

 اثقر  در کقه  کردنقد  بیقان  خقود  مطالعقه  در ،(2110) همكاران و
در  ینقاز ک ینکقالمودول  یمو کلسق  II سقیناپس  اب،خو درل اختال
بقه دنبقال    و[ 21] يابقد  یجوان کاهش مق  یها موش یپوکامپه

 در و کاهش یپوکامپینوروژنز ه سطوحمزمن خواب،  يتمحدود
 يقن ا که يابد می کاهش هیپوکامپ های سلول سازی فعال نتیجه

 دهقی  سقیگنال  و یناپسقی س يریپقذ  امر باعث اختالل در شقكل 
 بیان کاهش باعث چنین همو  شده یحلقو مونوفسفات آدنوزين
 يقادگیری ر حافظقه و  د آن، نتیجه در که شود می کرب پروتئین
 .شود یم يجاداختالل ا يیفضا

نتايج تحقیق حاضر در حافظه فضايی در ماز آبقی مقوريس   
تفقاوت   Eويتامین-فعالیت هوازی-خوابی نشان داد که گروه کم

خقوابی داشقت امقا بقا گقروه       داری نسقبت بقه گقروه کقم     معنی

عقالوه،   بقه . داری نداشقت  فعالیت هوازی تفاوت معنی–خوابی کم
تفقاوت   Eويتقامین  -خقوابی  خوابی با گروه کم های کم گروهبین 
داری مشاهده نشد که اين نشان دهنده عدم تاثیر مكمقل   معنی

. بر يادگیری و حافظه فضايی در ماز آبی موريس بود Eويتامین 
مشقاهده  ( 1112)و همكقاران   21هم راستا با اين يافته ايچیتانی

                                                           
19

  Park 
20

 Ichitani 

کاهش مصرف آن يا  E مدت ويتامین کردند که مصرف طوالنی
 ، تقاثیری بقر  (شقود  E ای که سقب  کمبقود ويتقامین    به اندازه) 

و همكاران  جیا[. 21]های مسن ندارد  حافظه و يادگیری موش
های غذايی  های گذشته، مصرف مكمل با مرور پژوهش( 2111)

سال را بررسی کرده و عقدم   26بر عملكرد شناختی افراد باالی 
های آنتی اکسیدانی را بر عملكرد شناختی  دار ويتامین تاثیر معنی

همچنین، در پژوهشی احمدی و همكقاران  [. 22]گزارش کردند 
داری  تاثیر معنی Eهفته مصرف ويتامین  1نشان دادند ( 2113)

در [. 10]های مسقن نقدارد    بر عملكرد حرکتی و شناختی موش
در تحقیقی بقا  ( 2113) و همكاران 22تناقض با اين يافته، الزوبی

هقای   بر روی حافظه و يادگیری مقوش  Eن بررسی تاثیر ويتامی
محروم از خواب، نشان دادند محرومیت از خواب موج  استرس 

 خاصققیت  Eن شققود و از سققوی ديگققر ويتققامی  اکسققیداتیو مققی
مدت و بلندمقدت   اکسیدانی دارد که از اختالل حافظه کوتاهآنتی

کند که در توجیه ايقن   جلوگیری می ناشی از محرومیت از خواب
 E  اکسیدانی ويتامین يافته بیان شد احتماالً ناشی از فعالیت آنتی

هقا   تضادهای موجود بین نتايج تحقیق[. 23]در هیپوکامپ است 
  Eتواند ناشی از تفاوت طول مدت مصرف و يا نوع ويتقامین  می

به عالوه، تحقیق حاضر نشان داد که میزان  .باشد استفاده شده،
  ويتامین-فعالیت هوازی-خوابی کم  گروه  دربیان پروتئین کرب 
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     کرب

  بتااکتین

 

 .p < 16/1ها با  گروه تمام با دار معنی تفاوت: #  .میزان بیان پروتئین کرب در بافت هیپوکامپ -4 نمودار
 

 
E خوابی خوابی، کم های کم از گروه بیشتر  داری  معنی طور به-
 دهقد   عالیت هوازی و کنتقرل بقود کقه ايقن يافتقه نشقان مقی       ف

اثقر   Eزمان فعالیت هوازی و ويتامین  براين که تعامل همعالوه
خوابی را جبران کرده، بلكه تاثیری بیشقتر از فعالیقت    مخرب کم

بر بیان  Eدهنده تاثیر ويتامین هوازی داشته است که اين نشان
  .پروتئین کرب در بافت هیپوکامپ است

-خقوابی  ه کمهای اين پژوهش اين بود که گرو از ديگر يافته

خقوابی عملكقرد    داری از گقروه کقم   طور معنقی  فعالیت هوازی به
دار  بهتری در مازآبی مقوريس داشقتند کقه بیقانگر تقاثیر معنقی      

 هقای دارای   فعالیت هوازی بر بهبقود حافظقه فضقايی در مقوش    
خقوابی و فعالیقت    همچنین، بین گروه کم. خوابی مزمن استکم

داری وجود نداشت کقه ايقن    هوازی با گروه کنترل تفاوت معنی
خقوابی را   دهد فعالیت هوازی توانسته اثرات مخرب کم نشان می
( 2116)اين يافته با تحقیقق خقدادادی و همكقاران    . خن ی کند

همخوانی دارد که نشان دادند فعالیت هوازی، يادگیری و حافظه 
. بخشقد داری بهبود مقی  طور معنی های جوان را به فضايی موش
پقذيری  د کقه فعالیقت هقوازی از طريقق شقكل     چنین تحلیل ش

سیناپسی باعث افزايش بیان کقرب و در نتیجقه بهبقود حافظقه     

 يقک  در( 2121)و همكقاران   لوپرينزی. [16]شود  فضايی می
 افقزايش  باعقث  جسمانی تمرين تبیین کردند که مروری مطالعه
های اين تحقیق  يافته [.20] شود می انسان در حافظه و شناخت

است که مشاهده ( 2110)و همكاران  در تضاد با تحقیق ژنگ
های صقحرايی تقاثیر    بدنی بر حافظه فضايی موش کردند فعالیت
همچنین، در انسان اثرات مفید فعالیت هوازی بقر  . نداشته است

توان  اين تضاد را می .[26]ست عملكرد شناختی مشاهده نشده ا
چنین استدالل کرد که در زمقانی کقه تخريق  شقناختی قابقل      

ای در يادگیری رخ داده باشد و يقا عقاملی مقانع ايجقاد      حظهمال
يادگیری شده باشد، اثرات م بت فعالیقت هقوازی چشقمگیرتر و    

 . دار است معنی
نتايج تحقیق حاضر نشان داد بیان پروتئین کقرب در گقروه   

خقوابی بیشقتر بقود     فعالیت هوازی نسبت به گروه کم–خوابی کم
تقوان   در واقع مقی . داری نداشت ولی با گروه کنترل تفاوت معنی

خقوابی بقر بیقان     گفت فعالیت هوازی توانسته اثقر مخقرب کقم   
در  همچنقین،  .پروتئین کرب در بافت هیپوکامپ را جبران کنقد 
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انجقام دادنقد نشقان    ( 2116) رانو همكقا  یکه خداداد یقیتحق
 یقان در ب یخواب کم یاثرات منف تواند می هوازی فعالیت کهدادند 
 [.16] کند خن ی راکرب  ینپروتئ

 

 گیرینتیجه
های پژوهش حاضر بر اثربخشقی فعالیقت هقوازی بقر      يافته

فضايی   بهبود حافظه فضايی در موشهايی که يادگیری و حافظه
کند و بقه   خوابی دچار اختالل شده بود تاکید می ها توس  کم آن

رسد بتوان از فعالیقت هقوازی بقه عنقوان يقک راهبقرد        نظر می
 .بود عملكرد شناختی مختل شده اسقتفاده کقرد  مناس  برای به

خوابی مزمن قادر به مهار اختالل حافظه ناشی از کم E يتامینو
 .نبود
 

 سپاسگزاری
 نامقه کارشناسقی ارشقد    اين مطالعه بخشقی از نتقايج پايقان   

اسقت کقه بقا همكقاری      فاطمه حافظیمريم گودينی و ها خانم
ور ايقران انجقام   بخش فیزيولوژی و فارماکولوژی انسقتیتو پاسقت  

از همكاری اسقاتید و کارکنقان محتقرم ايقن بخقش      . شده است
 .سپاسگزاريم

 

 مالحظات مالی
ای کمقک مقالی    برای اجرای اين پايان نامه از هیچ موسسه

 .دريافت نشده است

 

 تعارض در منافع 
 .نويسندگان اين مقاله تعار  در منافع ندارند

 

 نقش نویسندگان
ها؛  تكل، آنالیز آماری و تحلیل دادهمشاوره، طراحی پرو: ن ا
مشققاوره، بحققث و : نظققارت و راهنمققايی مطالعققه؛ م س : ب ع

: انجقام مطالعقه؛ ف ح  : نويس مقالقه؛ م   ويرايش نسخه پیش
 .انجام مطالعه
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Abstract 
 

Background and Aim: The aim of this study was to determine the effect of aerobic activity and vitamin E on spatial 

memory and CREB protein expression in the hippocampal tissue of young rats with chronic sleep restriction. 

Methods: Fifty-six healthy adult male Albino-Wistar rats were randomly assigned into the groups. Chronic sleep 

restriction was applied through 18 hours of sleep deprivation for 4 weeks. Aerobic activity included 4 weeks of running 

on a treadmill. Vitamin E dissolved in sesame oil was fed to rats by gavage. At the end of the fourth week, the Morris 

Water Maze test was performed to measure spatial learning and memory. Western blotting technique was used to 

measure the expression of CREB protein in the hippocampus. Mixed analysis of variance (5 × 3) was used to analyze 

the data related to acquisition in the Morris Water Maze and one-way analysis of variance was used to analyze the data 

related to the probe of the Morris Water Maze and the expression of CREB protein. Bonferroni and Tukey post hoc tests 

were used for within- and between-group comparisons, respectively. 

Results: Chronic sleep restriction significantly impaired memory function during the acquisition phase and probe test as 

well as CREB expression (p < 0.05). Vitamin E had no significant effect on spatial memory and CREB protein 

expression in rats with chronic insomnia. Aerobic activity prevented the deleterious effects of chronic sleep restriction 

on memory function during the acquisition phase, probe test and the CREB protein expression (p < 0.05). Finally, 

vitamin E along with aerobic activity had a significant effect on the expression of CREB protein in chronic sleep 

restricted rats (p < 0.05) but in the behavioral test showed no greater effect than aerobic activity (p > 0.05). 

Conclusion: It seems that a period of aerobic activity prevents the deleterious effect of sleep restriction on learning and 

memory impairment in rats. Vitamin E alone had no effect on memory impairment in sleep-deprived rats. Moreover, it 

did not increase the positive effects of aerobic activity on the memory impairment of the sleep-deprived rats. 
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