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  7937ی دوم اردیبهشت  /هفته074ی  و ششم/شماره  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان

 8/1/2931تاریخ چاپ:  21/2/2931تاریخ پذیرش:  5/21/2931تاریخ دریافت: 

  

 نر ییصحرا های موشاجتنابی غیر فعال  ی حافظهبلند مدت بر  تمرین هوازی ی بررسی مداخله

 
 4، اردشیر طالبی3له عالیی ا جتح ،2ناظم فرزاد، 1مهناز سینایی

 
 

چکیده

 نقش نیا شتریب یبررس ،مطالعه نیااز انجام  هدف. است ملأت قابل، حافظه و یریادگی بر دیکأت با( پوکامپیهمغز ) عملکرد بهبود در یاستقامت های نیتمر ریثأت مقدمه:

 .است یاجتناب یریادگی و مدت کوتاه ی حافظه بر

 یتصادفطور   به کهبودند  کنترلگروه  و اهدش  گروه ،یهواز نیگروه تمر شامل ییتا گروه ده 9 در ،Wistar نژاد نر ییسر موش صحرا 93 ،مطالعه نیدر ا ها: روش

 ی حافظه و یریادگی سنجش .دندیدو لیتردم یرو هفته، ده یبرا روز 5 یا هفته و قهیدق 13-13به مدت  نهیشیب ریز کاربا شدت  ییصحرا یها موش .شدند کیتفک
 شوکپس از  ساعت 12 و 21 صفر، یها زمان و غازآدر  یاجتناب ی حافظه و یریادگی راتییتغ نیانگیم. شد انجام Shuttle boxا استفاده از فعال ب ریغ یاجتناب
 .گردید سهیمقا One-way ANOVAو  Repeated measures ANOVA های روش بهگانه  سه یها گروه در یکیالکتر

 ساعت 21 .داد نشان یکیالکترپس از اعمال شوک  ساعت 12و  21 یها مانز در را یگروه نیب یاجتناب ی حافظه دار یمعن راتییتغ ،یهواز ورزش ی مداخله ها: یافته

 شوک،پس از  ساعت 12 ،نیهمچن .شد مشاهده( P < 332/3ورزش ) و شاهد(، P < 323/3) ورزش وکنترل  یها گروه نیب یدار یاختالفات معن ،پس از شوک
 یها زمان نیب یگروه درون ی سهیمقا بادر گروه ورزش  .داشت وجود( P < 323/3شاهد ) و(، ورزش P < 353/3) ورزش و کنترل یها گروه در یدار یمعن اختالفات

 .(P > 353/3مشاهده نشد ) یدار یاختالف معن ،شوک از بعد ساعت 12 و 21 ،صفر

 ی حافظه و یریادگی تیتثب بر مثبت ریثأت ی،مصرف ژنیاکس بیشترین درصددرصد  53-15 معادل یها با شدت یاستقامت ورزشرسد که  یم نظر به گیری: نتیجه

 .دارد تی( حکاپوکامپیه) بهبود عملکرد مغز از رود می احتمال که دارد نر ییصحرا یها موش فعال ریغ یاجتناب

 ییصحرا  موش ،مدت کوتاه  ی حافظه ،یهوازورزش  ،یاجتناب یریادگی واژگان کلیدی:

 
 یها موشاجتنابی غیر فعال  ی حافظهبلند مدت بر  تمرین هوازی ی بررسی مداخله .له، طالبی اردشیر ا جتح عالیی ناظم فرزاد،سینایی مهناز،  ارجاع:

 232-133(: 213) 91؛ 2931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . نر ییصحرا

 

 مقدمه

 یسلول ،یکیمغز در سطوح آناتومی گوناگون ها از پاسخ شواهد علمی،

 کت   یطتور   بت   حکایتت دارد  فیزیکی  یها تیبرابر فعالدر  یو مولکول

حافظت ، یتادگیری و    بت  عوامت    ،از ساختارهای مغزی یتغییرات برخ

عملکرد ذهنتی   ،ورزشی  مداخل . هستند عملکردهای شناختی وابست 

بت  دلیت     یتادگیری و حافظت  را  ستط   و در نتیج ، بخشد  میرا بهبود 

 راد   بت  طتوری کت    (1) دهتد  یمت  زیستی ارتقا -اعمال عوام  عصبی

ارتقتای   روز را بتر  11و  7، 1ب  مدت  ورزش اثر احمدی و همکاران،

 (.1کردند ) اجتنابی مشاهده ی و حافظ  یادگیری

استتقامتی   یهتا  برنامت  ی بخشت  توان ی نقششواهد علم ب  تازگی،

 در هتا  مهتارت در تقویت حافظ  و بهبود یتادگیری   مدت بلندکوتاه و 

( را نشتان داده  5-7انسان ) و (1-4) یشگاهیآزما ییصحرا یها موش

بتروز  منجتر بت    ی ورزش هتا  شتدت نوع و  ی است. ب  عالوه، مداخل 

شتود   یقلب و مغتز مت   ،عضالنی یها گوناگون در سلول یها یسازگار

ساز و کار تأثیرگذاری الگوهای حرکتی و  ی . این نکت ، از جنب (9-8)

هی قابت   های ورزش بر عملکرد مغز در شرایط آزمایشگا انجام فعالیت

 ی پیرامتون شناس روشی ها تیمحدوددلی   ، ب حال  نیا با توج  است.

در شترایط تجربتی    نوع ورزشیادگیری و بر  ی هوازیها تأثیر ورزش

 مقاله پژوهشی
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ی بیشتتر  ها یبررساندک و ب   موجود یها پژوهش ی کنترل شده، دامن 

ورزش را  (. بیشتتر تحقیقتات، اثتر تمترین کوتتاه متدت      4نیاز است )

حاضر، در تغییترات طتول    ی . بنابراین، نوآوری مطالع اند کردهبررسی 

ی ورزشتی استتقامت و    نامت   زمان و شتدت فعالیتت طتی یتو شتیوه     

اثر محیط بر دو گروه شاهد و کنترل بتود. البتت ، امکتان دارد     ی مقایس 

، باعث ایجتاد خستتگی در   تر یطوالنک  چنین الگوی ورزش در مدت 

ندهای متابولیتو درون عضتالنی و نیتز    سیستم اعصاب مرکزی یا فرای

 ود و با پیامدهای منفی همراه باشد.  ش بیش تمرینی  ی بروز پدیده

 ی حستی و حافظت    ی یتادگیری اجتنتابی، حافظت     ی ب  عالوه، مطالع 

 زمتتانی  ی آزمایشتتگاهی در فاصتتل  ییصتتحرا یهتتا متتوشکوتتتاه متتدت 

بنتدی   تقستیم  ساعت حایز اهمیت است  چرا ک  تحقیق مشابهی با ایتن  14

ارزیتتابی  ی هتای ایتتن تحقیتتق در زمینتت   زمتانی در دستتتری نیستتت. یافتتت  

پذیری آن را ب  انسان فراهم ستازد   تعمیم ی تواند زمین  اجتنابی، می ی حافظ 

ورزش هوازی بتر تقویتت فراینتد     ی در پیشبرد مطالعات پیرامون مداخل  تا

 .  یابیمت های بازتر دس کوتاه مدت ب  افق ی یادگیری و حافظ 

ورزش  ی حاضر با هدف بررستی تتأثیر برنامت     ی بنابراین، مطالع 

اجتنتابی   ی و فراختوانی حافظت    تیت تثب بلند مدت دویدن بر یادگیری،

 .جوان انجام شد ییصحرا یها موش

 

 ها روش

 ،Wistarنتژاد   سر موش صحرایی نتر  03 ،یشگاهیآزما ی مطالع  نیا در

 از مرکز حیوانات آزمایشگاهی گرم 133-153با میانگین وزنی  روزه 93

بتا   یستازگار  یبترا  ییصتحرا  یهتا  موشتهران تهی  گردید.  ستیمد ز

سپس، بر حسب میانگین  د.شدننگهداری هفت  در قفس  1ظرف  ،طیمح

 ،تمترین هتوازی   ی خلت  ورد بتا مدا گروه م مساوی شام  گروه 0 وزن ب 

در طول زمان تمرین بتر روی تردمیت     ها یآزمودناهد ک  در آن گروه ش

تفکیتو و  ورزش  ی گروه کنترل بتدون مداخلت    و گرفتند یمساکن قرار 

ستاعت   11 ی چرخت  رعایتت   بتا  هفت ، داخ  قفس حیوانتات  13ظرف 

 در دمتتای  بتت  آب و اتتذا  دسترستتی آزاد و نیتتزتتتاریکی  -روشتتنایی

 .  شدندگراد نگهداری  ی سانتی درج  10 ± 1

روز بتا شتیب    5متدت   ب  دوار  یمدتر روی ییآشنا یبراگروه مورد، 

و بتدون اعمتال شتوک الکتریکتی،      ق یدق برمتر  5-7صفر درج  و سرعت 

 ،. ستپس فعالیت کردند تا امکان بروز استری ناشی از ورزش متوازن باشتد 

هفت  روی تردمیت  جونتدگان    13 ظرف طبق اص  اضاف  بار، شیگروه آزما

درصتد اکستیژن    55-75معتادل   متر در دقیقت   13-13کار  شدت ی بازهبا 

  تمترین هتوازی دویتدن پیوستت  بتا سترعت       بت   روز 5ی ا هفت مصرفی و 

اول را شروع کردنتد و بتا افتزایش سترعت بت        ی دقیق  در هفت  متر بر 13

، 17، 15، 10، 11، 13، 13، 13هتای   اول تا دهم با سرعت ی ترتیب از هفت 

(. اصت   13فعالیتت کردنتد )   دهتم  ی بتر دقیقت  در هفتت     متر 13و  13، 18

 دیت گردبرای امکان بروز ستازگاری فیزیولتوکیکی ورزش اعمتال     بار اضاف 

 حرکتت  ی ب  ادامت   وانیوادار کردن ح یشوک برا جادیاز ا. همچنین، (13)

سپس، گتروه  . نشدورزش استفاده  ی برنام  طولدر   یمدتردویدن بر روی 

ستاعت قبت  از اجترای     14یادگیری اجتنتابی،   رفتاری ی مطالع  مورد برای

ظترف   قب  از پایان تمرین ورزش، ک   یطور  ب این آزمون، آموزش دیدند  

بت   ، (ورزشتی تمترین  روز استتراحت از  )دهتم   ی هفتت  ساعت پایانی  14

آزمون رفتتار یتادگیری اجتنتابی     معرض در Shuttle boxدستگاه  ی وسیل 

ی شتاهد و کنتترل   هتا  گروهرفتاری، برای  آزموناین  .ندایر فعال قرار گرفت

انجتام گرفتت    جداگان ب  طور  ی رفتاری گروه مورد،ها آزمونقب  از انجام 

 برای س  گروه مرتفع شود. ی رفتاری روزان ها آزمونتداخ   تا امکان

فعتال از   ایتر  برای ارزیابی یتادگیری اجتنتابی   :یاجتناب یریادگی

روشتن   ی شام  دو جعب  این دستگاه، شد.استفاده  Shuttle box ابزار

ی صتحرایی  هتا  متوش مطالع ، بت    آاازروز قب  از  وی. بودو تاریو 

بتین   شیآزمادقیق  برای سازگاری با محیط  5مدت  شد ک اجازه داده 

هتر  دو فضای اتاق تاریو و روشن آزادانت  حرکتت کننتد. روز بعتد،     

 و  افتت ی یمت استتقرار  روشتن   ی در جعبت   صتب ،  7در ستاعت  موش 

 از این لحظ ، و شد می ه بازدکنن جدا ی تیغ  ،بعد از سازگاری ثانی  03

)زمتان قبت  از شتوک    تاریتو   ی تا ورود موش بت  جعبت    خیرأزمان ت

، از شتدند  ینمت حیواناتی ک  داخ  اتاق تاریو شد.  یثبت م (الکتریکی

 ی ب  جعب بالفاصل  بعد از ورود موش  شدند. تحقیق حذف می ی ادام 

شتوک    یت ثان 0 ب  هر حیوان،و  آمد یپایین م ی جدا کننده تیغ ، تاریو

پتس از گذشتت    شد. اعمالهرتز  53آمپر و  میلی 5/3 ولت، 75عادل م

قفتس بازگردانتده    درون بت   Shuttle boxدستتگاه  از  حیتوان  ،ثانی  5

شوک، هر حیوان از همان قفس، دوبتاره   ی . پس از پایان مرحل شد می

حسی )حافظت  در زمتان صتفر(     ی ی حافظ ریگ اندازهحیوان اول برای 

گذشتت یتو دقیقت ، درب     بعتد از و  گرفتت  یمت در اتاق روشن قرار 

و دوباره زمان تأخیر ورود ب  اتاق تاریتو )زمتان    شده می بازگیوتینی 

 بعتد ساعت  11آوری ب  خاطر زمانشد. آن گاه،  گیری می صفر( اندازه

ب  همین  (صب  روز بعد 7 ساعتساعت بعد ) 14و  (عصر 7 )ساعت

 روش ارزیابی شدند.

 ی زمان با بیشتین   ظرف مدتخیری أت ی  حافظ آزمونکلی،  طور  ب 

گیتری   . ب  عبارت دیگر، در هتر ست  بتار انتدازه    (11)ثبت شد ثانی   033

ثانیت  بت  هتر حیتوان      033ساعت بعد از شتوک،   14و  11 زمان صفر و

فرصت داده شد تا شوک الکتریکی را ب  خاطر آورد و ستپس، در طتول   

 .گردید  ثبت ثانی ، زمان ورود ب  اتاق تاریو توسط پژوهشگر 033مدت 

 

 ها افتهی

قبت  از   لحظات دراجتنابی  ی میانگین زمان تغییرات یادگیری و حافظ 

 ی مداخلت   بعتداز  ستاعت  14 و 11 صتفر،  های زمان الکتریکی،شوک 
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 درونبترای ارزیتابی اثترات     گانت   ست  ی هتا  گتروه شوک الکتریکی در 

 هتتای  گروهتتی بتت  ترتیتتب، بتتا استتتفاده از آزمتتون    نیو بتتی گروهتت 

Repeated measures ANOVA  وOne-way ANOVA    با ستط

در  یگروهت  انیت م دار یمعنت  راتییتغدرصد انجام گرفت.  5اری د معنی

 ،P ≤ 31/3) آمتتد بتت  دستتت ورزش ی ی بتتا مداخلتت اجتنتتاب ی حافظتت 

07/13  =(1،11)F( ) 1-5 یها شک.) 

 

 
 ، قبل از شوک الکتریکیاجتنابی ی کوتاه مدت ی بین گروهی حافظه مقایسه .1 شکل

 دار بین گروهی  اختالف معنیاست.  معیار انحراف ± میانگین حسب بر اطالعات

 . نداردوجود 

 

ورزش  ی نقتتش مداخلتت  ، بیتتانگررود ایتتن تغییتترات احتمتتال متتی

 یهتا  زمتان در  ییصحرا یها موشاجتنابی  یادگیری استقامتی، در تقویت

بتین گروهتی    ی در مطالع از شوک باشد. این متغیر بعد ساعت  14و  11

نبتود  دار  معنتی هر س  گروه قب  ازاعمال شوک الکتریکی در  ی لحظ  در

(353/3 ˃ P  1( )شک.) ی شوک در زمان صتفر  ادآورهمچنین، پارامتر ی

در  یدار یتفتاوت معنت   برای هر س  گروه تحت مطالع ، مناسب بود، امتا 

 (.1( )شک  P=  354/3س  گروه، وجود نداشت )

 

 
بعد از شوک اجتنابی  کوتاه مدت ی ی بین گروهی حافظه . مقایسه2شکل 

  حسی در زمان صفر( ی )سنجش حافظه
در زمان صفر، اختالف گروه ورزش  است. معیارانحراف  ±اطالعات بر حسب میانگین 

 . (P* > 353/3) است داری با گروه شاهد نزدیو سط  معنی

ی بین گروهی در هر س  مقطع زمتانی بتا آزمتون تعقیبتی      مقایس 

Least significant difference (LSD نشتتان داد کتت  در متتدت ،) 

ی شتاهد  هتا  گتروه ساعت بعد از شوک الکتریکی، گروه متورد بتا    11

(331/3 > P )کنترل  و(313/3 > P )ی داشتت  دار یمعنت ی هتا  تفاوت

، گتروه ورزش بتا   نیز ساعت بعد از شوک الکتریکی 14در  .(0)شک  

ی هتا  تفتاوت ( P < 353/3)کنتترل  و ( P < 313/3) ی شتاهد ها گروه

 (.4ی داشت )شک  دار یمعن

 

 
با تأخیر ورود اجتنابی  کوتاه مدت ی ی بین گروهی حافظه مقایسه .3شکل 

 ساعت پس از دریافت شوک 12بعد از اتاق تاریک  به ییصحرا یها موش
ی ها با گروه دار یاختالف معنانحراف معیار است. گروه مورد،  ±اطالعات بر حسب میانگین 

 .دارد (P*** < 331/3) اهدش( و **P < 313/3)کنترل 

 

س  گتروه  اجتنابی  ی حافظ توان گفت ک  تغییرات  در این جا، می

در طول زمان، شرایط مشابهی نداشتند  ب  طتوری کت  گتروه متورد از     

ایتن نکتت ، اثتر     بتود و برختوردار   گانت   س ی ها زمانمیانگین باالتر در 

 کنتتد  ورزش را آشتتکار متتی  ی دار متقابتت  زمتتان و مداخلتت    معنتتی

(330/3 = P  5( )شک.) 

 

 
با تأخیر ورود اجتنابی  کوتاه مدت ی ی بین گروهی حافظه . مقایسه4 شکل

 ساعت پس از دریافت شوک 24بعد از اتاق تاریک  به ییصحرا یها موش
با  داری یاختالف معنانحراف معیار است. گروه مورد،  ±اطالعات بر حسب میانگین 

 .(**P < 313/3و  *P < 353/3 داردشاهد و  کنترل یها گروه
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 تأخیر ورود به اتاق تاریک زمان ی درون گروهی مقایسه. 5 شکل

های زمانی قب  از شوک  تیموقعدر اطالعات بر اسای میانگین انحراف معیار است. 

، تفاوت از شوکبعد  ساعت 14و  11 ی حسی(، صفر )حافظ  زمان الکتریکی و

زمان قب   بین یگروه  درونداری  یمعن. وجود داردی اجتنابی درون گروهی  حافظ  دار یمعن

 ب  ترتیب مورد گروه در از شوک، بعد ساعت 14و  11های صفر،  زمان از شوک الکتریکی و

353/3 ≥ P$، 313/3 ≥ P
P ≤ 331/3و  $$

P ≤ 353/3شاهد  گروهدر ، $$$
+،  

313/3 ≥ P
  و ##P#،  313/3 ≥ P ≤ 353/3 کنترلگروه در و  +++P ≤ 331/3  و ++

 331/3 ≥ P### باشد. یم 

 

 آزمتون ی زمتان صتفر )   ی حد فاص  بعتد از شتوک و مرحلت    ها زمان

دار  یمعنت ی آمتار ی  جنبت   از هتا  گروهی  یادگیری اجتنابی ایر فعال( در هم 

( کت  نشتانگر   P < 331/3)داری در گروه ورزش شدیدتر بود  ، اما معنیبود

هتای تحتت    ورزش هوازی بر یتادگیری اجتنتابی در گتروه    ی تأثیر برجست 

در گتروه ورزش، در واکتاوی درون گروهتی، بتین      (.5مطالع  بود )شتک   

داری  یمعنت ساعت بعد از اعمال شوک، اختتالف   14و  11های صفر،  زمان

 ی،گروهت   درون ی ست  یدر مقا(  در صتورتی کت    P ≤ 353/3)مشاهده نشد 

شاهد، زمتان قبت  از شتوک بتا      گروهیادگیری اجتنابی آزمون ی ها زمانین ب

ی بت  دستت   دار یمعنت  فاختالساعت ریکاوری،  14و  11های صفر،  زمان

در گروه کنتترل، زمتان قبت  از شتوک در زمتان صتفر        (.P < 313/3)آمد 

(313/3 > P و زمان صفر با بعد از )داری  یمعنت ساعت شوک، اختالف  14

ورزش، نشتانگر  ( ک  بر خالف گروه 5 شک )( P < 353/3) وجود داشت

 .دار حافظ  در دو گروه کنترل و شاهد است کاهش معنی

 

 بحث

تأثیر مثبت بر تثبیت حافظت  و یتادگیری    موجب هوازی زیر بیشین ، ورزش

از  ساعت پتس  14و  11های  ، در زمانWistarنر نژاد  ییصحرا یها موش

زمتان   0درون گروهی  ی در مقایس  ک   یطور  ب  شوک گردید  اعمال

و شتاهد  هتای   بعد از شوک در هر گروه، گروه ورزش، نسبت ب  گروه

ساعت بعتد، بتدون تغییتر     14 تا صفراجتنابی از زمان  ی ، حافظ کنترل

 کت  احتمتال  ( P ≤ 353/3مشتاهده نشتد )   یدار یاختتالف معنت   بود و

 اجتنابییادگیری  بر یورزش هواز ی مداخل  یماندگار ریثأاز ترود  می

)زمان حد فاص  بعد از شوک الکتریکتی و زمتان    ییصحرا یها موش

(. در ایتن زمینت ، شتواهد علمتی     5شت  باشد )شتک   دا تیحکا صفر(

ی  واستط    ب فعالیت ورزشی، ممکن است  ی مداخل کنند ک   آشکار می

 نقتش  یریادگیت  بافت مغز و ستط   بر عملکردعوام  میانجی مختلف 

 ریتتتأث توانتتد یمتت یکتتیزیف یهتتا تیتتفعالکتت   چتترا باشتتد  داشتتت 

 Neurogenesis plasticity  ترهاینوروترانستتمرا در هیپوکامتتو و 

(Neurotransmitters )نیبتد  و هتد د شیزایی مغز را افتزا  نیز رگ و 

 . (11) نجامدیبو حافظ   یریادگی یارتقا ب  ل ،یوس

ب  دنبتال   ییصحرا یها موش یاجتناب ی حافظ  یرو بر در مطالع 

 قت  یدق 13 ظرفنر  یها موش یبا بررس ای، (10هفت  شنا ) 9 ی مداخل 

(. 14) نتایج مشاب  گتزارش گردیتد  ب  مدت هفت روز،  یهواز نیتمر

 ی مداخلت  ک  تحقیق دیگر با ایجاد شرایط بیماری، نشان داد  همچنین،

دقیق  برای ست  نوبتت در هفتت  بتا      13 دویدن روزان  تمرینات هوازی

حافظت  و   بارزسبب بهبود  متر در دقیق ، 13-15دل شدت متوسط معا

آزمایشتگاهی   یها پارامترهای استری اکسیداتیو موش دار یمعن کاهش

 (.15) گردد یم پرفیوکن ری -ایسکمی تحت

 ی حاضتر، تغییترات حافظت     ی بین گروهتی مطالعت    ی در مقایس 

هتای شتاهد وکنتترل وجتود داشتت، امتا        اجتنابی ایر فعتال در گتروه  

توانتد مشتاب  نبتودن ایتن نتیجت  را بتا        دار نبود ک  این یافت ، متی  معنی

رود  دیگر نشان دهد. ب  عبارت دیگر، احتمتال متی  های مطالعات  یافت 

حیوانتات تتا اتتاق ورزش،     ی هتا از النت    قفس ی زمان هم  حرکت هم

اجتنابی  ی استرسی را ب  حیوان منتق  کرده است ک  یادگیری و حافظ 

داری یافتت  استت.    گروه شاهد نسبت ب  گروه کنترل، کاهش ایر معنی

با این حال، اثرات مثبت ورزش همچنان باقی مانده است  بت  طتوری   

هتای شتاهد و کنتترل در     دار گروه ورزش با گتروه  ک  اختالفات معنی

اجتنابی، همچنان وجتود دارد و ایتن نشتانگر آن     ی یادگیری و حافظ 

اجتنتابی مترثر    ی وه بر عام  ورزش، محیط نیز بر حافظت  است ک  عال

بوده است. در گزارش راداحمدی و همکاران، در گروهی کت  ورزش  

 ی داری در یتادگیری وحافظت    ب  همراه استری داشتند، افزایش معنتی 

، با فرض وجود استتری  ی حاضر اجتنابی مشاهده نشد، اما در مطالع 

داری در  ورزش، افتتزایش معنتتیگتتروه شتتاهد و بتت  دنبتتال آن گتتروه  

 (.10اجتنابی ب  دست آمد ) ی حافظ 

جدیتد   یها سلول صحرایی تعداد یها ورزش در موشی  مداخل 

و  مغتز دستتگاه   موجب بهبود عملکرد دهد و را افزایش می هیپوکامو

فضتایی و  ی ریادگ، یت ورزش ی مداخلت   ،نیبنابرا .(17) شود یحافظ  م

دیگتر   یهتا  بختش  و دار دندانت   شکنج در را هیپوکامو نورونی تراکم

متدت   کوتتاه  ی  حافظ تقویت این امر، ب  ودهد  میهیپوکامو افزایش 

 (.18) انجامد حیوان می

دقیق  ورزش  03های علمی نشان داده است ک   همچنین، گزارش
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بتر روی تردمیت     قت  یمتر در دق 1-8با سرعت ها Rat ی مالیم روزان 

کوتاه متدت و فضتایی از مستیر     ی حافظ  هفت ، 0جوندگان در ظرف 

 را بهبتود هیپوکامتو   ی افزایش تولید نرون و کاهش آپوپتتوزیز ناحیت   

ی  مطالعت   یاجتنتاب  ی حافظت   تغییترات  همستو بتا  ( ک  19) داده است

ورزش  ی مداخلت  رستد کت     ب  نظر متی  ان،یم نیدر ا .(13) حاضر بود

 Messenger RNAو  0-نیالکست یر هتای  ن ک انیت ب میدر تنظتواند  می

(mRNA) (. در ایتن  11-11باشتد )  ثررمت  مغتز  ی ساق  0-نیالکسیر

رابط ، سایر اثرات فیزیولتوکیکی تمترین ورزشتی، از جملت  افتزایش      

ی استی  کولین از هیپوکامتو و  آزادسازهای موسکارینی،  تراکم گیرنده

بتتتا انتتدورفین، ستتطوح عوامتت    ریتتنظ انتتدوکن یدیتتوئیاپ پپتیتتدهای

مشتق از مغز و بیان کن روی حافظ  و یادگیری نیتز حتایز    نوروتروف

 (.10-15) باشند یم اهمیت

ی علمتی  هتا  ن یشت یدر پی نتاهمگون  هتا  افت ، ب  دلی  یحال  نیا با

 ستط  و  یاجتنتاب یتادگیری   پیرامون سازگاری پاسخ مغز بت  تغییترات  

ی هتا  مرلفت  ی کتار  دستت  ژهیت و  بت  ورزش،  ی یادگیری هنگام مداخل 

سنجش مولکولی عملکرد دستتگاه   ،و نوع ورزش شدتورزش مانند 

ی وابستت  استت.   آتت بت  انجتام مطالعتات     (عصبی اعصاب )هیپوکامو

عالوه بر این، بترای درک بیشتتر مکانیستم ورزش بت  دنبتال استتری       

فیزیکی و اثر نوروترانسمیترهای مختلف ب  همتراه عوامت  دیگتر، بت      

گون  ک  اشاره شد، در ایتن مطالعت ،    نتحقیقات بیشتری نیاز است. هما

 ی اثر تمرین بلند مدت دویدن بر یادگیری اجتنابی ایتر فعتال، حافظت    

کوتاه متدت بررستی شتد کت  در مطالعتات آینتده،        ی حسی و حافظ 

کار بتاالتر   یها با شدتی تمرینی  نام  توان ب  تأثیر ترکیب دو شیوه می

میان مدت و طتوالنی متدت و نیتز بت       ی تمرینی بر حافظ  و سپس بی

 .ورزشی پرداخت ی پیامدهای ماندگاری اثر برنام  ی مطالع 

 

 تشکر و قدردانی

دکتتتری تخصصتتی فیزیولتتوکی  ی نامتت  انیتتپاگرفتتت  از برایتتن مطالعتت  

ی زیستت  هتا  پتژوهش اختالق در   ی تت  یکتد کم شتماره و  با ورزشی، 

  ی شتتتمارهپزشتتتکی دانشتتتگاه آزاد استتتالمی واحتتتد بروجتتترد بتتت  

IR-IAU-B-REC-1396-7  .میدکتتر متر   از خانم، ل یوس  نیبداست 

 ی دانشتکده  یولتوک یزیروفوگروه نمحترم  ی استادان  یو کل یراداحمد

را دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ک  درانجام ایتن مطالعت  متا     پزشکی

 .میارد اعالم می رای رساندند، نهایت سپاسگزاری اری
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Abstract 

Background: The effect of endurance training on improving the performance of the hippocampus can be 

considered with emphasis on learning and memory. The purpose of this study was further investigation of this 

role in short-term memory and avoidance learning.  

Methods: 30 male Wistar rats were randomly divided into 3 groups of 10, including aerobic training, sham, and 

control groups. The rats ran on the treadmill with the intensity of the submaximal for 20 to 60 minutes, 5 days a 

week, for ten weeks. Passive avoidance memory and learning were measured using shuttle box. The mean 

changes in learning and avoidance memory were compared at the beginning, and zero, 12 and 24 hours after 

electric shock in three groups using repeated measures and one-way ANOVA. 

Findings: Aerobic exercise intervention showed significant changes between passive avoidance memory at 12 

and 24 hours after electrical shock. At 12 hours after shock, there were significant differences between control 

and exercise group (P < 0.010), and the sham and exercise group (P < 0.001). In addition, at 24 hours after 

shock, there were significant differences between the control and exercise groups (P < 0.050), and the sham and 

exercise groups (P < 0.010). There were not significant differences in exercise group within group comparison 

between zero, 12, and 24 hours after electrical shock (P > 0.050 for all). 

Conclusion: It seems that endurance exercise with the maximal oxygen uptake (VO2 max) of 55-75 percent has 

a positive effect on the stabilization of passive avoidance memory and learning in male rats; which probably 

shows the improvement of brain function (hippocampus). 
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