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  1066دوم فروردین  ی /هفته016 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 31/3/3111تاریخ چاپ:  31/31/3199تاریخ پذیرش:  31/9/3199تاریخ دریافت: 

  
  مدت یطوالن تیتقو و حافظه تیتثب و یریادگی سرعت بر مدت کوتاه یهواز ورزش ریتأث

 ییصحرا موش در CA1 ی هیناح

 
 2پرهام رئیسی، 2عالئی لها حجت ،1عالئیصدیقه 

 
 

دهیچک

اثر ورزش هوازی کوتاه مدت بر حافظه و ، با هدف بررسی این مطالعه تواند یادگیری و حافظه را تحت تأثیر قرار دهد. اند که ورزش می مطالعات نشان داده :مقدمه

 .انجام شدبه دو روش رفتاری و الکتروفیزیولوژی و  زمان به صورت همیادگیری 

تایی برای آزمون رفتاری تقسیم شدند. ابتدا، 5گروه  2تایی برای روش الکتروفیزیولوژی و 31به دو گروه  Wistarنر از نژاد  Rat 11در این پژوهش،  :ها روش

سپس، در دو گروه مورد  ورزش کردند. به صورت اجباری روز 31 برایساعت  2به مدت متر/دقیقه  5/31 با سرعت چرخ آزمون اجباریدستگاه  های ورزش توسط گروه
دقیقه از  91سیناپسی برای مدت  ی ( القا گردید و تغییر پالستیسیتهLTPیا  Long-term potentiationتقویت طوالنی مدت )و شاهد روش الکتروفیزیولوژی 

فعال  در دستگاه اجتنابی غیر جهت بررسی اثر ورزش بر فراخوانی حافظه،های مورد و شاهد، آزمون رفتاری  گروهو  ثبت شد و مورد ارزیابی قرار گرفت CA1 ی ناحیه
 موردآزمایش قرار گرفتند.، دریافت شوکساعت و یک هفته بعد از  21 و 1های  در زمان آموزش دیده و

 آزمونو در  داری نداشت های تجمعی میدانی( در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی پتانسیل ی های ثبت شده )دامنه در روش الکتروفیزیولوژی شاخص پاسخ :ها یافته

داری بیشتر از گروه مورد بود و  ساعت و یک هفته بعد به طور معنی21و  1های  زمان تأخیر ورود به اتاقک تاریک در گروه شاهد در زمان فعال یادگیری اجتنابی غیر
 داری بیشتر از گروه شاهد بود. ساعت پس از دریافت شوک در گروه ورزش به طور معنی 21تاریک، زمان ماندن در اتاقک 

 ی اجتنابی و فعالیت شناختی حیوان تغییر قابل توجهی ایجاد کند و بر تغییرات پالستیسیته ی تواند در حافظه با شدت متوسط، نمیورزش کوتاه مدت  :گیری نتیجه

 تأثیرگذار نخواهد بود.حیوان نیز در سیناپسی 

 حافظه ؛یادگیری ؛تقویت طوالنی مدترفتار حیوان؛ تمرین؛  کلیدی:گان واژ

 

 مدت یطوالن تیتقو و حافظه تیتثب و یریادگی سرعت بر مدت کوتاه یهواز ورزش ریتأث .رئیسی پرهام اله، عالئی حجت عالئی صدیقه، :ارجاع

 .21-12 (:031) 19 ؛3111 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .ییصحرا موش در CA1 ی هیناح

 

 مقدمه

به عنوان یک ضرورت بررا  بر ک دنردسی برالم      ،فعالیت بدنی منظم

. ط ر  ماالعرات انمرا     ثیر بگذاردأها  بدن ت بیستم   تواند بر همه می

 تواند می اد طری  به ود جریان خون مغز شده، وردش به احتمال دیاد 

 مسرتنداتی هره اد ماالعرات بلنرد     .(1) شود به ود عملکرد مغز منمر به

عملکررد   ،دهند هه فعالیت وردشری  نشان میابت، مدت به دبت آمده 

 ،عکر   و برر  (2) دهرد  شناختی افراد را در دوران بالمند  افزایش می

این تأثیر مث رت وردش و فعالیرت بردنی       بعضی ماالعات نشان دهنده

منمر بره   ،وردشابت هه مشاهده شده  ،ماالعات دیگر در .(3) ن ودند

ها  رفترار  یرادسیر  و حافظره و     آدموننوروژنز و به ود عملکرد در 

دار اد تشرکیالت   در شکنج دندانه بیناپسی   تغییر پالبتیسیته ن،همچنی

انرد اثررات    ماالعرات نشران داده  . بیشرتر  (4) سردد ها میRatهیپوهامپ 

ها بررا    پابخ اغلب شود، اماتواند در عرض یک هفته ظاهر  وردش می

 . (5)رند فته( نیاد داه 3-12  )تر ظهور به مدت دمان طوالنی

بر اعمال شرناختی   وردشدر مورد اثرات  متفاوتبا توجه به نتایج 

موجرود اثررات وردش    ماالعرات هه بیشرتر   با توجه به این ،و همچنین
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برر یرادسیر  و حافظره    هایی با شدت براال را   و یا وردشطوالنی مدت 

ثیر وردش هوتراه  أتر    حاضر برا هردب برربری    برربی هردند، ماالعه

بره دو روش   دمران  هرم    حافظره و  یرادسیر  بر با شدت متوبط مدت 

برره عنرروان یررک ابررزار   تقویررت طرروالنی مرردت   ایمرراد و برربرری  

اجتنابی غیر فعرال برا ابرتفاده اد       اردیابی حافظهالکتروفیزیولوژیک و 

 .( انما  شدShuttle boxشاتل )   جع ه

 

 :ها روش

 ث ت شده ابت. ir.mui.med.rec.1398.698 یماالعه با هد اخالق نیا

 اد ماهرره 3-4هررا  نررر Ratمررورد آدمررایش حیوانررات  :وانرراتیح

هره  بودند سر   232-252با ودن  Wistarنژاد رویان و اد    پژوهشکده

باعته و غذا و آب  12تاریکی و روشنی به صورت    چرخهشرایط در 

 .شدند ها  چهارتایی نگهدار  می بدون هیچ محدودیتی در قف 

بره   Long-term potentiation (LTP) ها  سروهRat : بندسروه

آدمرون  سرروه   هرا  Rat( و n=  12)مورد و  (n=  12)شاهد دو سروه 

 .( تقسیم شدندn=  5)مورد و  (n=  5)شاهد رفتار به دو سروه 

 باعت برا بررعت   2سروه وردش به مدت   هاRat وردش:  القا

 چرر  آدمرون اج رار    رود توبط دبتگاه  12دقیقه به مدت /متر 5/11

برعت دبتگاه بره  ، دبتگاه با هاRatبرا  بادسار   وردش داده شدند.

 دمران دویردن اد    ،دقیقره و همچنرین  /متر 5/11 دقیقه به/متر 5تدریج اد 

اد  دقیقه در پایان رود بو  ربرانده شرد.   122اول به  روددقیقه در  32

دقیقه با افزایش تدریمی برعت اد  5ها رودانه به مدت Rat ،رود بو 

دقیقه با بررعت   122به مدت  ،دقیقه سر  شدند و بپ /متر 5/11به  5

ماننرد  سروه غیرر وردش نیرز ه   ها Rat .دقیقه وردش هردند/متر 5/11

بره همران مردت در     ،سروه وردش در حالی هه دبرتگاه خراموش برود   

برر خرالب   در دبرتگاه چرر  آدمرون اج رار ،      سرفتنرد.  قررار دبتگاه 

هیچ سونه محرک غیرر ط یعری ماننرد     Ratمانند تردمیل بر  یهای دبتگاه

 .(6)شود  شوک الکتریکی اعمال نمی

دبرتگاه بره   ایرن   با ابتفاده اد دبتگاه شاتل براه :   رفتار آدمون

هرا  حافظره و    سیرر  شراخ    منظور اردیابی رفترار اجتنرابی و انرداده   

شررامل دو سرفررت و مررورد ابررتفاده قرررار   Ratیررادسیر  اجتنررابی در 

هه با یک درب سیروتینی بره یکردیگر راه     بودمکعب مستایل    محفظه

هره   برود ها  فلز  پوشیده شرده   میله   ها به وبیله هف اتاقک داشتند.

بره  برود.  متصرل   ها  هف اتاقک تاریک به دبتگاه مولد شوک تنها میله

 هرا Ratترک   تک ،پیش اد شروع آدمون ،منظور آشنایی با محیط دبتگاه

به طور جداسانه و به مدت پرنج دقیقره در دبرتگاه شراتل براه  قررار       

به تنهایی در اتاقک روشرن   Ratیک    حافظه ،در شروع آدمونند. سرفت

تاریرک وارد  اتاقرک  سیروتینی بره    بدن درسرفت و برا براد شر    میقرار 

درب سیروتینی بسرته    ،بالفاصله پ  اد ورود به اتاقرک تاریرک  شد،  می

ثانیره   5دهی دبتگاه مولد شوک الکتریکی به مردت   برا  شوک .شد می

آمپر را به هف اتاقک و پاها  مروش انتقرال    میلی 5/1جریانی به شدت 

مردت  . شرد  انمرا  مری   برار  برا  هر موش فقط یرک  ،این عمل. داد می

و دمران ترأخیر    تاریک کتوقف در اتاقک روشن و عد  حضور در اتاق

و مردت   هبه عنوان معیار مث ت عملکرد حافظ در ورود به اتاقک تاریک

در  توقف در اتاقرک تاریرک بره عنروان معیرار منفری عملکررد حافظره        

دمران   بره ترتیرب   ها  دمانی مشخ  و یکسان برا  هر دو سروه دوره

)مرالک اردیرابی    براعت  24 صفر )جهت اطمینان اد آمودش اجتنابی(،

هوتراه مردت( و یرک هفتره پر  اد شروک )مرالک اردیرابی            حافظه

دبرت  ه دقیقه انما  سرفرت و نترایج بر    5بلند مدت( به مدت    حافظه

 .(1) آمده در جداول مربوط ث ت سردید

براعت بعرد اد آخررین وردش برا      24ها Rat : ولوژیزیروش الکتروف

سر /هیلرروسر   8/1 بررا دد (Sigma, USA) ورترراناتزریرر  داخررل صررفاقی 

 دمرا    هرا در  برا  ثابت نگره داشرتن دمرا  بردن مروش      .(8)بیهوش شدند 

برر   ،بپ  شد. سراد اد تشک سر  هننده ابتفاده بانتی   درجه 2/36 ± 5/2

Rat    در دبررتگاه  هررا پرر  اد تراشرریده شرردن و ضررد عفررونی بررا الکررل

در بخرش   ابتریوتاهسیک جراحی مغز ثابت شد و با ایمراد شرکاب طرولی   

جمممه نمایان سردید. با همک دریل دو برورا  بررا  الکترودهرا      خلفی

یک الکتررود تحریکری دو قا ری اد    . تحریکی و ث ات در جمممه ایماد شد

  متررر میلرری 125/2 ا روهررش عررای  )بررا قاررر برردنرر  ضررد د جررن  فرروال

(Advent, United Kingdom هه تنها باح مقاع آن ربانا )،در مسیر  بود

و  MLمتررر =  میلرری 8/3 (Schaffer collateral pathwayجرران ی شررافر )

اد جرن  فروالد   ث ت هننده یک الکترود . قرار داده شد (AP= متر  میلی -2/4

 و  MLمترررر =  میلررری 5/2)هیپوهامرررپ  CA1   ناحیررره دنررر  درضرررد 

 ،برا  جلوسیر  اد آبیب بره بافرت مغرز   . قرار سرفت( AP= متر  میلی -4/3

ها  خرار    پابخ وارد مغز سردید.( متر/دقیقه میلی 2) الکترودها بسیار آهسته

و  به دبت آمرد  مسیر جان ی شافر به دن ال تحریک در بلولی برانگیخته شده

 هیلرروهرتز و  Band pass 3) شرردفیلتررر  دانی خررار  بررلولیپتانسرریل میرر

ها  به دبرت آمرده اد طریر  دبرتگاه م ردل آنرالو  بره         بیگنال .هرتز( 1

  پرترو   مؤبسه ،eProbe) افزار و توبط نر سردید منتقل  رایانهدیمیتال به 

 ( تمزیه و تحلیل شدند.  رانیا تهران، دانش،

  ایررر fEPSP) یدانیرررم یکررریتحر یناپسررریب پررر  لیپتانسررردر 

field excitatory postsynaptic potentials )اختالب عنوان به دامنه 

عملکررد  . شرد   ریر سانرداده  هیر پا و fEPSP یمنف مو    قله نیب ولتاژ

بره منظرور اردیرابی تروان     ( I/Oیرا   Input/output)پابخ یا  -تحریک

ق رل اد القرا    میکروآمپر  52-1222بین بیناپسی با تغییر شدت جریان 

LTP ه دبرت آمرد.   بfEPSP ،فرهران   برا  کیر تحر اد ابرتفاده  برا  هرا  

  ه،یرراول  هرراث ررت. شرردندیمرر ختررهیبرانگ CA1   مناقرره در هرتررز 1/2

 منظرور  به. شد انما  آن اد پ  قهیدق 02 و LTP  القا اد ق ل قهیدق 32
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 برا  LTPو  CA1  هرا نرورون  یناپسر یب پابخ در رییتغ سونه هر نییتع

 .(0) شد القا هرتز 122 فرهان  با محرک  هانامه وهیش اد ابتفاده

   برنامره  اد ابتفاده با ها داده  ،ولوژیزیالکتروف روش در : آمار  واهاو

SPSS  23   نسرخه (version 23, IBM Corporation, Armonk, NY) 

 اد یسروهر  درون  ها تفاوت یبررب  برا. سرفتند قرار لیتحل و هیتمز مورد

 تفراوت  یبرربر   بررا  و Repeated measures ANOVA  آمرار  آدمون

 بره  جینترا  و دیر سرد ابرتفاده  Tukey Post hoc  آمار آدمون اد ها سروه نیب

بره عنروان براح     P < 252/2 و سرزارش  اریمع انحراب ± نیانگیم صورت

 .شد  در نظر سرفته دار یمعن

ماننررد روش  ی،اجتنرراب   حافظرره روش هررا در در واهرراو  داده

  آمرار الکتروفیزیولوژ  بود؛ برا ایرن تفراوت هره تنهرا اد آدمرون       

Tukey Post hoc دیسرد ابتفاده. 

 

 ها یافته

 چر  آدمرون اج رار   رود وردش با دبتگاه  12پ  اد  ،در این برربی

 و آدمررونالکتروفیزیولرروژ   هررا برره دو روشRatحافظرره و یررادسیر  

 برربی شدند. غیر فعال اجتنابی   حافظه

هررا   پتانسرریل   ، دامنرره1ط رر  شررکل  :الکتروفیزیولرروژ  روش( 1

مااب  با روش توضیح داده شرده   LTPتممعی میدانی هه پ  اد القا  

سیر  شد، در دو سروه مرورد و   در بخش روش الکتروفیزیولوژ  انداده

، F ،152/2  =P(12،1= ) 125/2دار  نداشررتند ) شرراهد تفرراوت معنرری

=  311/155 ± 418/22= میررانگین سررروه شرراهد،  223/144 ± 81/22

 (.1میانگین سروه مورد( )شکل 

 

 
با  Long-term potentiation (LTP) مدت بر هوتاهاثر ورزش . 1شکل 

های تجمعی میدانی با کاربرد تحریک تتانیک با  پتانسیل ی استفاده از دامنه

( و n=  11در مسیر جانبی شافر برای دو گروه مورد ) هرتز 111فرکانس 

 (n=  11شاهد )
 (.P < 252/2) شده ابتانحراب معیار بیان  ±میانگین  مقادیر به صورت

درایرن روش، مرالک مث رت یرادسیر       :اجتنابی غیرر فعرال   روش( 2

اجتنابی افزایش دمان تأخیر در ورود به اتاقک تاریرک و هراهش دمران    

خیر در أمیرانگین دمران تر   ، 2ماندن در اتاقک تاریک برود. ط ر  شرکل    

در سرروه شراهد    ،اد آمرودش  باعت و یک هفته بعد 24و  2ها   دمان

 (. 2بیشتر اد سروه مورد بود )شکل 

 

 
 در کیتار اتاقک به ورود ریخأت زمان ریمقاد نیانگیم ی سهیمقا .2 شکل

 های مورد وشاهد  گروه در یریگ اندازه مختلف یها زمان
* 252/2 > P 
** 212/2 > P 

 

 در 2دمران   تاریرک در ک میانگین دمران مانردن در اتاقر   ، 1ط   جدول 

میرانگین دمران مانردن در     نداشت، امادار   تفاوت معنیمورد و شاهد سروه 

دار  همترر اد   به طرور معنری   مورد سروه در باعت بعد 24تاریک در  کاتاق

تاریرک یرک    ک(. میانگین دمران مانردن در اتاقر   P=  22/2سروه شاهد بود )

 (.  1دار  نداشت )جدول  شاهد و مورد تفاوت معنیهفته بعد در سروه 

 

 در کیتار اتاقک در ماندن زمان مدت نیانگیم ی سهیمقا و نییتع .1 جدول

 هفته 1 و روز 1 ،1 یها زمان

 bPمقدار  موردگروه  شاهدگروه  زمان 

 اتاقک

 کیتار

0 11/47 ± 80/82 00/36 ± 14/62 020/0 

 *11/100 ± 80/60 27/111 ± 60/4 روز 1

 47/123 ± 70/4 11/98 ± 03/43 هفته 1

 aP 030/0 020/0مقدار 

 .ابت شده سزارشانحراب معیار  ±میانگین  صورت به جینتا

 (.P < 252/2)شاهد و مورد   ها سروه انیم دار یمعن اختالب *
a و یسروه درون   سهیمقا   دهنده نشان b ابت یسروه نیب   سهیمقا   دهنده نشان. 

 

 در 2دمان  رداتاقک روشن  میانگین دمان ماندن در، 2ط   جدول 

و میانگین دمان ماندن در  نداشتدار   تفاوت معنیمورد و شاهد سروه 

دهرد   نشران مری  شاهد و مورد باعت بعد در سروه  24در  روشن کاتاق

و تفراوت   مانده ابرت  روشن کرا در اتاق بیشتر دمان  مورد، سروههه 
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میرانگین دمران مانردن در     (.P=  23/2) دارد شراهد دار  با سرروه   معنی

 دهد سرروه  نشان میشاهد و مورد، یک هفته بعد در سروه  روشن کاتاق

دار   و تفاوت معنی مانده ابت روشن کرا در اتاق بیشتر دمان شاهد 

 (.2( )جدول P=  232/2) داردمورد با سروه 

 

 در روشن اتاقک در ماندن زمان مدت نیانگیم ی سهیمقا و نییتع .2 جدول

 هفته 1 و روز 1 ،1 یها زمان

 bPمقدار  موردگروه  شاهدگروه  زمان 
 اتاقک
 روشن

0 01/62 ± 21/162 28/8 ± 68/174 030/0 
 *7/200 ± 00/11 27/177 ± 9/74 روز 1

 11/163 ± 19/20 *9/187 ± 00/20 هفته 1
 aP 008/0 039/0مقدار 

 .ابت شده سزارشانحراب معیار  ±میانگین  صورت به جینتا

 (.P < 252/2) ابتشاهد و مورد  ها سروه انیم دار یمعن اختالب *
a و یسروه درون   سهیمقا   دهنده نشان b ابت یسروه نیب   سهیمقا   دهنده نشان. 

 

 بحث

بره   مدت بر یادسیر  و حافظه در تحقی  حاضر هه اثرات وردش هوتاه

 Wistarها  نر نرژاد  Ratدو روش رفتار  و الکتروفیزیولوژ  بر رو  

تغییرات غیر قابل ق رولی   ،هه این نوع وردشمشاهده سردید  انما  شد،

دمران   ،2و  1 هرا   مااب  جردول را در سروه وردش ایماد هرده ابت. 

؛ بره  تاریک و روشن در دو سروه با هم تفراوت داشرت   کماندن در اتاق

دش در براعت بعرد اد آمرو    24طور  هه دمان ماندن در اتاقک تاریک 

به نظرر   ودار  بیشتر اد سروه شاهد بوده ابت  سروه مورد به طور معنی

هوتراه مردت      توانرد در به رود حافظره    ربد وردش هوتاه مدت می می

ا  برود هره در    ماالعره    (. این نتیمه، مشابه نتیمه1مؤثر باشد )جدول 

جهت برربی ترأثیر وردش هوتراه مردت و بلنرد مردت برر        2220بال 

داد وردش هوتراه   راخوانی حافظه انما  شده بود و نشران مری  تث یت و ف

دار  برر یرادسیر  و تث یرت     توانرد ترأثیر معنری    مدت و بلند مدت، مری 

   هوتاه مدت داشته باشند. در این ماالعره نیرز ماننرد ماالعره       حافظه

رود انما  شده بود و آدمون یادسیر   12وردش هوتاه به مدت  حاضر،

هوتراه     ت بعد اد آمودش جهرت برربری حافظره   باع 24اجتنابی نیز 

 .(1)مدت انما  شده بود 

حاضر، یرک هفتره پر  اد آمرودش دمران مانردن در          در ماالعه

دار  وجرود   اتاقک تاریک میان دو سروه مرورد و شراهد تفراوت معنری    

ربد این نروع وردش نتوانسرته ابرت ترأثیر  برر       نداشت هه به نظر می

ا  هره برر    (. بر خالب نتیمره 1بلند مدت داشته باشد )جدول    حافظه

به دبت آمد، م نری برر مرؤثر    اباس معیار دمان ماندن در اتاقک تاریک 

هوتراه مردت، شراخ  برنمش        بودن وردش هوتاه مدت بر حافظره 

عکر  را نشران      دیگر یعنی دمان تأخیر ورود به اتاقک تاریک نتیمره 

 کخیر ورود بره اتاقر  أدمران تر  آدمرایش،     داد و در هر بره مرحلره   می

 (.2شکل )مورد نس ت به سروه شاهد همتر بود تاریک در سروه 

هره وردش تردمیرل   شد نشان داده  ،و همکاران chen   ماالعهدر 

ابرت  بیانگر این و  دهد میهفته یادسیر  اجتنابی را افزایش  4دت مبه 

حافظه و یرادسیر  اهمیرت   فراخوانی هه افزایش مدت دمان وردش در 

. به احتمال دیراد، دلیرل عرد  اثرسرذار  وردش هوتراه      (5) دارد دیاد 

حاضر نیز مدت دمان هم آن و یا    مدت بر فراخوانی حافظه در ماالعه

عد  تنابب شدت وردش با این نوع دبتگاه بوده ابت؛ بره ایرن دلیرل    

بودنرد،   ها  هوتاه مدت هه برر عملکررد حافظره مرؤثر     هه بیشتر وردش

 .(1، 12)توبط دبتگاه تردمیل انما  شده بودند 

 متغیرر هره شردت وردش    داده شرد نشران    نیز دیگر   در ماالعه

 و چر  آدمون اج رار  برا  ابت  حافظه   یادسیر  وا  در القا برجسته

. (11)ت اجتنرابی داشرته ابر      شدت پایین اثرات قابل ق ولی بر حافظه

متر/دقیقه متنابرب برا    5/11برعت  رود حاضر، احتمال می   در ماالعه

   ن روده و نتیمره   ر  آدمرون اج رار   این نروع وردش برا دبرتگاه چر    

وردش با تردمیل با شدت براال  معکوبی را ایماد هرده ابت. همچنین، 

 .(12) فضایی نداشته ابت   دار  بر حافظه اثرات معنینیز 

اثررات شردت وردش را برر مکرانیز  ایمراد      نیز در تحقی  دیگر  

هردنرد هره نروروژنز در سروهری هره وردش      و مشاهده حافظه برربی 

در سروهی هره وردش  ، اما ثر  نداشته ابتؤتغییرات م ،متوبط داشتند

 دار  نوروژنز افزایش داشته ابت طور معنی  به ،مالیم اعمال شده ابت

ربرد هره    به نظر مری حاضر    . همان طور هه سفته شد، در ماالعه(13)

  بلنرد مردت    وردش هوتاه مدت اثرات قابل ق ول و پایدار  بر حافظه

هره بیرانگر    LTPامروا    ،تحقیر  این به طور  هه در ابت؛ نداشته نیز 

   در دامنررهدار  را  ییرررات معنرریتغ ،باشررند بلنررد مرردت مرری   حافظرره

 (.1شکل )دادند نشان نها  تممعی میدانی  پتانسیل

هرا  متفراوت    برا روش  LTPتغییرات ایماد شده بر پژوهشی، در 

هه روش تردمیل اثرات منفی برربی و مشاهده شده ابت وردش   القا

شوک اعمرال شرده بررا  وادار    . همچنین، داشته ابت LTPبر تغییرات 

ایرن  هره  ، (14)این اثرات را ایماد نموده ابت  ،ها به دویدنRatهردن 

چرر  آدمرون    دبرتگاه ت هه در این تحقیر  برا   مشابه نتایمی اب ،نتایج

تروان سفرت    می ،به طور خالصه(. 1شکل ) به دبت آمده ابت اج ار 

برا   هرا  متفراوت   برا شردت   ،مردت د مدت و چه بلنر   وردش چه هوتاه

تواند حافظه و یرادسیر  را تغییرر    می ها  شیمیایی تغییرات غلظت ناقل

دهد. اشاره شده ابت هه وردش اد طری  تنظیم هاهشی برروتونین در  

 باعر   ،بروتونینی در آمیگردال    سیرندهبیستم لیم یک و هاهش بیان 

سرزارش شرده    ،عرالوه برر ایرن   . (5) شود افزایش یادسیر  و حافظه می

تکثیرر برلولی و افرزایش     هه وردش مالیم و متوبط برا تردمیرل،  ابت 

 شراهد ها  جوان در مقایسره برا سرروه    Ratها را در هیپوهامپ  بیناپ 

 .(12، 15-16)داده ابت افزایش 
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 گیری نتیجه

توانرد   با شدت متوبط، نمری سیر  هرد هه وردش هوتاه مدت  توان نتیمه می

اجتنابی و فعالیت شناختی حیوان تغییر قابل توجهی ایمراد هنرد      در حافظه

بیناپسی در حیوان نیز تأثیرسذار نخواهد برود. برا      و بر تغییرات پالبتیسیته

ر تغییررات  هرا  هوتراه مردت بر     توجه به این هه در ماالعات دیگرر وردش 

    علرت ایمراد ایرن اخرتالب، در نتیمره      رود حافظه مؤثر بودند، احتمال می

 

 تفاوت در نوع و شدت وردش بوده ابت.

 

 تشکر و قدردانی

اد اعضا  محتر  سروه و آدمایشگاه فیزیولروژ  دانشرگاه اصرفهان بره دلیرل      

این پژوهش با هرد   سردد. مساعدت در انما  این تحقی  همال تشکر ابراد می

 انما  شد.با حمایت مالی دانشگاه علو  پزشکی اصفهان  301482طرح 
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Abstract 

Background: Studies have shown that exercise can affect learning and memory. This study intended to 

investigate the effect of short-term aerobic exercise on memory and learning in both behavioral and 

electrophysiological methods. 

Methods: In this research, 30 male Wistar rats were divided into two groups of 10 for electrophysiological 

testing, and 2 groups of 5 for behavioral testing. First, the exercise groups were compelled by a running wheel 

machine at 17.5 m/minute for 2 hours per day, during 10 days. Then, in both exercise and control groups, using 

electrophysiological method, long-term potentiation was induced and synaptic plasticity change in the CA1 

region was recorded and evaluated for 90 minutes. Exercise and control groups were trained in passive 

avoidance device to evaluate the effect of exercise on memory recall, and were tested at 0 and 24 hours, and one 

week after receiving shocks.  

Findings: In the electrophysiological method, the index of recorded responses (field excitatory postsynaptic 

potentials) was not significantly different between exercise and control groups. In the passive avoidance learning 

test, the delay time of entering the dark room at 0 and 24 hours and one week after receiving shocks in the 

control group was significantly longer than the exercise group, and the time of staying in the dark room in 

exercise group was significantly longer than control group, 24 hours after receiving the shock. 

Conclusion: It can be concluded that short-term moderate intensity exercise cannot significantly change the avoidance 

memory and cognitive activity of the animal, and will not affect changes in synaptic plasticity in the animal.  

Keywords: Behavior, animal; Exercise; Long-term potentiation; Learning; Memory 
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