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Introduction: Primary stress can impair the nervous structure including the
hippocampus and behavioral functions such as memory; therefore, paying
attention to neutralizing the destructive effects of stress on the body has been one
of the debatable topics among researchers. Considering the role of physical
activity in reducing stress in previous studies, this study aimed to investigate the
effect of four weeks of swimming training on learning and spatial memory in
neonatal rats separated from their mother.
Material & Methods: In this study, 40 male albino Wistar rats were randomly
divided into four groups (separation from mother, separation from mother and
swimming training, swimming training, and control). The method of separating
the infants from the mothers was used to make stressful conditions. Rats from
separation groups were separated from mothers 6 h per day starting from the day
after birth for one month. For physical activity, swimming training was
performed for four weeks (five sessions per week) incrementally to measure
stress and blood glucose level in mice, and the Morris Water Maze test was used
to assess the learning and spatial memory.
(Ethic code: IR.UT.SPORT.REC.1399.009)
Findings: The results of the analysis of variance test showed that the blood
glucose in the group of rats that were separated from their mothers was
significantly higher, compared to the control group (P=0.045), indicating that
stress was successfully induced in these rats. Moreover, the results of the
multivariate analysis of the variance test showed that although stress had no
significant impact on spatial learning, the results of the exploration test showed a
significant decrease in the percentage of entering the target quadrant (P=0.05)
and the time spent in the target quadrant in the group separated from mother
(P=0.029), compared to the control group. Therefore, spatial memory was
degraded due to stress in the group of rats that were separated from their mother,
compared to the other groups. However, swimming training in the group of rats
that was separated from the mother could neutralize the destructive effects of
stress on spatial memory and the percentage of entering the target quadrant
(P=0.02) as well as the time spent in the target quadrant (P=0.05).
Discussion & Conclusion: The results showed that although stress did not have
a negative impact on spatial learning, it had a destructive impact on memory. On
the other hand, swimming training as a treatment method could largely neutralize
the negative effects of stress and improve memory.
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تمرین شنا بر حافظۀ فضایي نوزادان محروم از مادر

تأثیر تمرین شنا بر حافظۀ فضایي نوزادان محروم از مادر :ایجاد استرس مبتني بر

چکیده
مقدمه :استرس اولیه میتواند ساختار عصبی ازجمله هیپوکامپ و عملکردهای رفتاری مانند حافظه را دچار اختالل کند؛ به
همین سبب ،توجه به خنثیسازی آثار مخرب استرس بر بدن یکی از موضوعات قابلبحث در میان پژوهشگران بوده است .با
توجه به اینکه در تحقیقات پیشین به نقش فعالیت بدنی در کاهش استرس اشارهشده بود؛ بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر
بررسی تأثیر چهار هفته تمرین شنا بر یادگیری و حافظۀ فضایی در موشهای نوزاد جداشده از مادر بود.
مواد و روش ها :در این تحقیق 40 ،سر موش صحرایی نر نژاد آلبینو ویستار بهطور تصادفی به چهار گروه (جداشده از
مادر ،جداشده از مادر به همراه تمرین شنا ،تمرین شنا و کنترل) تقسیم شدند .از روش جداسازی نوزادان از مادر برای ایجاد
شرایط استرسزا استفاده گردید .گروههای جداشده از مادر از روز پس از تولد به مدت یک ماه ،روزانه  6ساعت از مادران
خود جدا شدند .برای اعمال فعالیت بدنی ،تمرین شنا به مدت چهار هفته ،هفتهای پنج جلسه بهصورت افزایشی صورت
گرفت .برای اندازهگیری میزان استرس ،میزان گلوکز خون موشها سنجیده و برای سنجش یادگیری و حافظۀ فضایی از
آزمون ماز آبی موریس استفاده شد.
یافتهها :نتایج آزمون آنوا نشان داد که گلوکز خون گروه جداشده از مادر نسبت به گروه کنترل ،افزایش معنا داری داشته
است ( )P=0.045و بنابراین ،اطمینان ناشی از اعمال استرس بهدست آمد؛ همچنین نتایج آزمون مانوا نشان داد که اگرچه

Email:
 shahzadtahmaseb@ut.ac.irاسترس تأثیر معناداری بر یادگیری فضایی نداشت؛ اما نتایج آزمون کاوش نشان داد ،گروه جداشده از مادر کاهش معناداری
در درصد ورود به ربع هدف ( )P=0.05و درصد زمان سپریشده در ربع هدف ( )P=0.029نسبت به گروه کنترل داشتند؛
بنابراین ،حافظۀ فضایی تحت استرس در گروه جداشده از مادر نسبت به سایر گروهها تخریب شد .درنهایت ،تمرین شنا
همراه با جدایی از مادر توانست آثار مخرب استرس بر حافظۀ فضایی در درصد ورود به ربع هدف ( )P=0.02و درصد زمان
سپریشده در ربع هدف ( )P=0.05را خنثی کند.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که استرس اثر منفی بر یادگیری فضایی ندارد؛ اما حافظه را تخریب میکند .از سوی
دیگر ،تمرین شنا می تواند بهعنوان یک روش درمانی تا حد بسیاری این آثار منفی را خنثی نماید و باعث بهبود حافظه شود.
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مقدمه
مجله دانشگاه علوم پزشکي ایالم  /شهریور  ،1401دوره  ،30شماره 88-100 ،3

جداسازی مادر الگویی است که بهطور گسترده در

افزایش اضطراب میشود ،بلکه ساختار و عملکرد مغزی

تحقیقات جانوری برای اعمال شرایط استرسزای اولیه

را نیز با اختالل مواجه میکند ( .)6هیپوکامپ یکی

استفاده میشود .همواره استرس اولیه یکی از موضوعات

از بخشهای مهم مغز است که تحت تأثیر

موردعالقۀ پژوهشگران بوده است؛ زیرا میتواند بر

گلوکوکورتیکوئیدها قرار میگیرد (.)7

حساسیت به چالشهای بعدی زندگی تأثیر بگذارد و رفتار

هیپوکامپ یک ساختار مغزی کوچک ،داخلی و

فرد در ادامۀ زندگی را تغییر دهد ( .)1ازآنجاکه افراد

زیرقشری و محل یادگیری و حافظه در مغز است،

فراوانی در سراسر دنیا ،در سالهای اولیۀ زندگی ،درگیر

بهطوریکه تغییرات حجمی در آن با اختالالت

شرایط استرسزایی نظیر فقر ،جنگ ،از دست دادن والدین،

روانپزشکی ازجمله بیماری آلزایمر ارتباط دارد (.)8

مشکالت اجتماعی و ...هستند ،همواره دانشمندان به دنبال

یادگیری و حافظۀ فضایی یکی از انواع یادگیری و حافظه

شناسایی تأثیر استرس اولیه روی ساختارهای عصبی و

است که با هیپوکامپ مرتبط است و نقش مهمی در بقای

ویژگیهای رفتاری افراد در بزرگسالی و درمان آن

موجودات دارد .یادگیری فضایی به تغییرات نسبتاً پایدار

بودهاند .تحقیقات صورتگرفتۀ بسیاری در این زمینه تأیید

در توانایی کدگذاری و بازشناسی اطالعات مربوط به

میکند که استرس اولیه بر ساختار مغز ،حجم مادۀ

جهتیابی و موقعیت فضایی در محیط گفته میشود ( )9و

خاکستری و حجم کلی مغز ،قشر پیشپیشانی و هستۀ

حافظۀ فضایی توانایی بهدست آوردن و نگهداری این

آمیگدال ،هیپوکامپ قدامی و حافظه اثر میگذارد و موجب

اطالعات است ( .)10حافظۀ فضایی مانند یک نقشۀ ذهنی

آسیبهای مغزی در بزرگسالی میشود ()2؛ همچنین

عمل میکند که در انسانها به پیش بینی آینده و در

تحقیقات فراوانی تأثیر منفی استرس اولیه بر ویژگیهای

حیوانات به قرارگیری کمتر در موقعیتهای خطرناک و

رفتاری مانند اضطراب ،رفتارهای اجتماعی ،افسردگی و

همچنین یادآوری محل غذا یاری میرساند و نقشی

انواع حافظه را نشان میدهد ( .)1محققان دلیل تأثیر استرس

حیاتی در بقا دارد ( .)11با توجه به نقش مهم انواع حافظه

بر ساختار مغزی و ویژگیهای رفتاری را تأثیر استرس بر

در زندگی بشر ،پژوهشگران همواره به دنبال شناسایی

افزایش ترشح غدد درونریز ،بهویژه هورمونهای

عواملی بودند که بر هیپوکامپ و ظرفیت حافظه آثار منفی

گلوکوکورتیکوئید از غدد آدرنال میدانند (.)3

دارند و عملکرد آن را مختل میکنند .استرس یکی از

گلوکوکورتیکوئیدها هورمون های استروئیدی هستند
که توسط قشر آدرنال تولید می شوند و برای حفظ

مهمترین عواملی است که باعث تخریب هیپوکامپ می
شود (.)12

هستند ( .)4تحقیقات نشان میدهد که استرس موجب

از اجزای اصلی حافظه ،در برابر استرس و متعاقباً افزایش

فعال شدن محور هیپوتاالموس هیپوفیز آدرنال میگردد و

گلوکوکورتیکوئیدها تا حد بسیاری آسیبپذیر است و

ترشح هورمون گلوکوکورتیکوئید از غدد آدرنال را

کارایی خود را از دست میدهد ( .)7ازآنجاکه قرار

افزایش میدهد .کورتیزول در انسانها و کورتیکوسترون

گرفتن در معرض استرس امری اجتنابناپذیر است و با

در جانوران بهعنوان هورمون اضطراب شناخته میشوند

توجه به اینکه که مشکل حافظه ،یک مشکل اساسی در

که نوعی از گلوکوکورتیکوئیدهایی هستند که توسط

زندگی افراد است ،راهکارهای گوناگونی برای خنثی

قشر آدرنال ترشح میگردند ( .)5پژوهشها نشان داده

سازی این آثار منفی و بهبود حافظه بررسیشده است.

است که ترشح کورتیزول و کورتیکوسترون ،نهتنها باعث

برخی محققان تأثیرات تمرینات نوروفیدبک و
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انسانها بررسی کردند و نشان دادند که  13دقیقه

روش درمانی برای خنثی کردن آثار مخرب استرس امری

تحریک عصبی بهوسیلۀ  TDCSمیتواند حافظۀ بصری

ضروری در بهبود سالمت بشر است .با توجه به

افراد را بهبود ببخشد ( .)13در تحقیق دیگری که نقش

پژوهشهای پیشین که به نقش مهم فعالیت بدنی بر

فعالیتهای شناختی بر هیپوکامپ و حافظۀ  48زن

ویژگیهای جسمانی و ساختار مغزی اشاره نمودهاند ،اما

سالمند را بررسی کرده بود ،نیز نشان داده شد که هشت

نتایج متناقضی را در زمینۀ تأثیر فعالیت بدنی بر حافظه

هفته تمرینات شناختی بهوسیلۀ رایانه سبب تأثیر مثبت بر

گزارش کردهاند ،تصمیم بر این شد که تأثیر استرس

حافظۀ سالمندان میشود ( .)14با وجود این ،دربارۀ نقش

جدایی از مادر با استفاده از یک دستورالعمل جدید 6

فعالیت بدنی بهعنوان یک روش درمانی و تأثیر آن بر

ساعته را بر یادگیری و حافظۀ فضایی موشهای صحرایی

بهبود عملکرد حافظه و هیپوکامپ نتایج متناقضی وجود

بررسی و در صورت تأیید ،نقش تمرین شنا بهعنوان یک

دارد (.)15

روش درمانی در بهبود و خنثیسازی آثار مخرب استرس

مزایای فعالیت بدنی بهعنوان روشی برای کاهش

تمرین شنا بر حافظۀ فضایي نوزادان محروم از مادر

تحریکات غیرتهاجمی مغزی بر هیپوکامپ را روی

یادگیری و حافظه دارد ،به نظر میرسد که یافتن یک

بر یادگیری و حافظۀ فضایی این موشها را ارزیابی کنیم.

بیماریهای مزمن ،مانند بیماریهای قلبی عروقی مغز،
دیابت ،چاقی ،فشارخون باال و ...تأییدشده است ( .)16در

مواد و روش ها

یک مقالۀ مروری که  16مقاله با مجموع 163797

حیوانات :پژوهش حاضر از نوع تجربی و به لحاظ

شرکتکنندۀ سالمند را بررسی کرده است ،نشان داده شد

هدف کاربردی و طرح تحقیق نیز بهصورت درون/بین

که انواع فعالیت بدنی باعث جلوگیری از زوال حافظه و

گروهی است .در این مطالعه ،ابتدا  10موش ماده با 5

احتمال ابتال به آلزایمر در کهنسالی میشود؛ همچنین با

موش نر ،بهصورت  2به  ،1به مدت  5روز جفت شدند.

توجه به نقش گلوکوکورتیکوئیدها در زوال مغزی،

با مشاهدۀ پالک واژنی ،بارداری موشها تأیید گردید .در

تحقیقات نشاندهندۀ رابطۀ معکوس میان فعالیت بدنی و

طول دورۀ بارداری ،موش های ماده در قفسهای استاندارد

سطح گلوکوکورتیکوئید ترشحشده از غدد آدرنال است

موش (به ابعاد  42سانتیمتر ×  27سانتیمتر × 18

که نکتۀ مثبتی برای بهبود عملکرد مغزی بهشمار میرود

سانتیمتر) با دسترسی آزاد به آب و غذای آزمایشگاهی و

( .)17با وجود این ،بعضی از تحقیقات تأثیر نداشتن

تحت شرایط آزمایشگاهی استاندارد (در شرایط محیطی

فعالیت بدنی در بهبود حافظه را نشان داده است ()18؛

 22±2درجۀ سلسیوس ،رطوبت  45±5درصد و تحت

آلبینو ویستار انجام شد ،نشان داد که دویدن به روی

بهطوریکه ساعت  7شب چراغها بهصورت خودکار

تردمیل تأثیری بر عملکرد حافظۀ بازیابی موشها ندارد

خاموش شوند) ،در آزمایشگاه مرکز بافت و ژن پاسارگاد

( )18و یا در تحقیقی که به بررسی تأثیر تمرین شنا بر

تهران نگهداری شدند .حجم نمونه با استفاده از نرمافزار

حافظۀ موشهای صحرایی پرداخته بود ،نشان داده شد که

 G*powerبا اندازۀ اثر  ،0/25ضریب اطمینان  5درصد و

تمرین شنا باعث کاهش بیان  BDNFدر هیپوکامپ

توان  ،0/8برای روش آماری تحلیل واریانس همراه با

میشود و متعاقباً حافظه را کاهش میدهد ( .)19ازآنجاکه

اندازهگیری مکرر 32 ،سر موش صحرایی تعیین گردید

مواجهه با شرایط استرسزا امری غیرقابلاجتناب است و

که بهمنظور جلوگیری از ریزش  2سر به هر گروه اضافه

با توجه به آثار منفیای که استرس بر ساختار مختلف

شد .درنهایت 40 ،موش صحرایی نر ( 10موش در هر

مغزی و متعاقباً ویژگیهای شناختی و رفتاری ازجمله

گروه) ،از هر مادر دو نوزاد بهعنوان نمونه تعیین گردید.
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برای مثال ،نتایج تحقیقی که روی  50موش صحرایی نژاد

ریتم شبانهروزی  12ساعت روز و  12ساعت شب
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از روز پس از تولد ،موشها به چهار گروه تقسیم شدند:

میان هر کوشش 30 ،ثانیه فاصلۀ زمانی وجود داشت تا

 .1گروه جداشده از مادر ) .2 ،(SMگروه جداشده از

موش با ایستادن روی سکو و توجه به نشانههای محیطی،

مادر به همراه تمرین شنا ) .3 ،(SM+Sگروه تمرین شنا

در کوششهای بعدی بتواند از آن برای پیدا کردن سکو

) (Sو  .4گروه کنترل ) .(CONگفتنی است که همۀ

استفاده کند .زمان پیدا کردن سکو در هر کوشش

مراحل تحقیق به لحاظ اخالقی در کمیتۀ پژوهشهای

حداکثر  60ثانیه بود و اگر در کوششی موش قادر به پیدا

زیستپزشکی دانشکدۀ تربیتبدنی دانشگاه تهران با کد

کردن سکو نبود ،موش توسط آزمونگر به روی سکو

مصوبۀ اخالق  IR.UT.SPORT.REC.1399.009تأیید

انتقال داده میشد تا مکان سکو شناسانده شود .پس از سه

گردید.

روز مرحلۀ اکتساب ،در روز چهارم آزمون کاوش اجرا

بهصورت تصادفی در چهار گروه تقسیمبندی شدند،

و حذف شد و موش به مدت  60ثانیه در درون حوضچه

موشهای  SMو  SM+Sروزانه به مدت  6ساعت ،از

قرار گرفت .در آزمون کاوش ،مدتزمان چرخیدن و

ساعت  8صبح تا  2ظهر از مادران خود جدا و در قفس

تعداد ورود موشها به ربعی که در مرحلۀ اکتساب سکو

مجزا نگهداری گردیدند .پس از  6ساعت جداسازی،

درون آن قرار داشته است ،بهعنوان معیار برای سنجش

نوزادان به قفسی که به مادران و آب و غذا دسترسی

حافظۀ فضایی در نظر گرفته شد؛ همچنین در روز چهارم،

داشت ،برگردانده میشدند و تا روز بعد در کنار مادر

آزمون سکوی آشکار انجام گرفت که شامل یک بلوک

خود قرار داشتند .این دستورالعمل به مدت  30روز ادامه

 4کوششی بود .در آزمون سکوی آشکار ،سکو در ربعی

یافت؛ همچنین از روز  25پس از تولد ،موشهای SM+S

متفاوت با مراحل پیشین قرار گرفت ،به این صورت که از

و  Sبه مدت  5روز ،بهصورت روزانه  1ساعت در آب

آب بیرون و بهوسیلۀ فویل کامالً مشخص بود .آزمون

کمعمق با دمای  1±32سانتیگراد قرار گرفتند که هدف

سکوی آشکار در مراحل ماز آبی موریس جنبۀ یادگیری

از این کار ،انطباق و کاهش اضطراب موش ها در هنگام

و حافظهای نداشت و صرفاً برای سنجش بینایی و توانایی

شنا بود ( .)20تمرین شنا شامل  4هفته تمرین بهصورت 5

شنای موش بود .پس از سه روز فاصلۀ یادداری ،در روز

روز در هفته ،بهصورت یک جلسه در روز بود که در

هشتم سکو در ربعی قرار داده شد که در مرحلۀ اکتساب

هفتۀ اول موش ها روزی  10دقیقه ،هفتۀ دوم روزی 15

نیز در همان ربع قرار داشت و همانند مرحلۀ اکتساب با دو

دقیقه و هفتۀ سوم و چهارم روزی  20دقیقه تمرین شنا را

بلوک چهار کوششی ،از موش آزمون یادداری بهعمل

انجام دادند .در روز  60پس از تولد و بعد از پایان  4هفته

آمد .بهبود در روند پیدا کردن سکو ،طی سه روز مرحلۀ

تمرین شنا ،موشها به مدت  24ساعت استراحت کردند

اکتساب و آزمون یادداری ،بهعنوان معیاری برای بهبود

تا خستگی ناشی از تمرین شنا از بین برود و پس از آن،

یادگیری فضایی موشها در نظر گرفته شد (.)21

در روز  62پس از تولد ،آزمون رفتاری ماز آبی موریس

ماز آبی موریس :از این آزمون برای بررسی یادگیری

از موشها گرفته شد .آزمون رفتاری ماز آبی موریس به

و حافظۀ فضایی موشهای صحرایی استفاده میشود.

مدت  8روز ،شامل چهار مرحلۀ اکتساب ،کاوش ،بینایی

تجهیزات این آزمون شامل یک استخر دایرهای شکل با

و یادداری برای سنجش یادگیری و حافظۀ فضایی انجام

قطر  130سانتیمتر ،یک سکوی نجات و یک دوربین در

گرفت .ابتدا از موشها در مرحلۀ اکتساب ،برای سه روز

باالی استخر است که برای ثبت فعالیت موش به نرمافزار

و هرروز شامل دو بلوک چهار کوششی و فاصلۀ

 Etho Vision XTاتصال پیدا میکند .از زمان رسیدن به

استراحت سهدقیقهای بین دو بلوک آزمون گرفته شد.

سکو ،مسافت طیشده برای رسیدن به سکو و میانگین
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روش اجرا :یک روز پس از تولد که موشها

گردید .در آزمون کاوش ،سکو از درون حوضچه خارج
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ورود به ربع هدف و درصد زمان سپریشده در ربع هدف

 MANOVAبرای بررسی تفاوت بینگروهی مرحلۀ

بهمنظور سنجش حافظۀ فضایی استفاده میگردد (.)22

اکتساب و آزمون یادداری و آزمون کاوش ماز آبی

آزمون بیوشیمیایی :با توجه به نقش هورمونهای

موریس استفاده شد .برای تحلیل آماری از نرمافزار

SPSS

گلوکوکورتیکوئید در افزایش گلوکونئوژنز عضالت که

 vol.16استفاده گردید .سطح معنیداری در همۀ تحلیلها

متعاقباً باعث افزایش قند خون میشود ( ،)23غلظت گلوکز

 P≤0.05در نظر گرفتهشده است.

خون موشها بهعنوان شاخص ترشح هورمون
کورتیکوسترون بررسی گردید؛ ازاینرو ،پس از انجام

یافته ها

آزمونهای رفتاری ،شش موش از هر گروه ،بهوسیلۀ گاز

در ابتدا بهمنظور اطمینان از تأثیر جدایی از مادر

 CO2بیهوش ( )24و خون قلب آنها بهطور کامل

بهعنوان یک شرایط استرسزا بر موشها ،غلظت گلوکز

استخراج شد تا قند خون موشها بهعنوان شاخصی برای

خون آنها ارزیابی گردید .نتایج تحلیل آنوای یکراهه

تأیید تأثیر استرس بر افزایش کورتیکوسترون بررسی گردد.

با استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی در سنجش مقدار

آنالیز آماری :همۀ اطالعات بهصورت میانگین و

غلظت گلوکز خون نشان داد (جدول شمارۀ  )1که

انحراف معیار بیان شد .در ابتدا بهمنظور سنجش طبیعی

گلوکز خون موشهای  SMدر مقایسه با موشهای

بودن دادهها ،از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده گردید .از

 )P=0.015( S ،)P=0.029( SM+Sو ،)P=0.045( CON

آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای اندازهگیری

بهطور معنیداری بیشتر بود؛ اما اختالف معنیداری میان

تفاوتهای بینگروهی غلظت قند خون موشها ،از

سایر گروهها مشاهده نشد.

آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری و پس

برای بررسی اختالفات درونگروهی مرحلۀ اکتساب و

از تأیید اختالف ،از آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی

یادداری آزمون ماز آبی موریس ،نتایج آزمون تحلیل

تفاوتهای درونگروهی عملکرد موشها در مرحلۀ

واریانس با اندازهگیریهای تکراری نشان داد ،تفاوت

تمرین شنا بر حافظۀ فضایي نوزادان محروم از مادر

سرعت موشها برای سنجش یادگیری فضایی و از درصد

اکتساب و یادداری آزمون ماز آبی موریس و از آزمون

جدول شمارۀ  .1مقایسه بینگروهی غلظت گلوکز خون موشها
مقایسۀ
دوبهدو
گروهها

غلظت
گلوکز

خون موشها

S CON
SM+S
SM
S SM+S
CON
SM
SM S
CON
SM+S

تفاوتها

خطای استاندارد

سطح معنیداری

حد پایین

درصد
حد باال

-1/666

3/419

1/000

-11/675

8/342

-1/000

3/419

1/000

-11/008

9/008

-11/833

3/419

0/015

-21/842

-1/824

1/666

3/419

1/000

-8/342

11/675

0/666

3/419

1/000

-9/342

10/675

-10/166

3/419

0/045

-20/175

-0/157

1/000

3/419

1/000

-9/008

11/008

-0/666

3/419

1/000

10/675

9/342

-10/833

3/419

0/029

-20/842

0/824

11/833

3/419

0/015

1/824

21/842

10/166

3/419

0/045

0/157

20/175

10/833

3/419

0/029

0/824

20/842
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میانگین

خطای

سطح

فاصلۀ

تفاوتها

استاندارد

معنیداری

حد پایین

روز اول ،روز دوم

13/486

2/545

0/001

8/324

18/648

روز سوم

21/564

1/867

0/001

17/777

25/351

آزمون یادداری

22/797

1/763

0/001

19/222

26/372

روز دوم ،روز اول

-13/486

2/545

0/001

-18/648

-8/324

روز سوم

8/078

1/267

0/001

5/508

10/648

آزمون یادداری

9/311

1/387

0/001

6/498

12/123

روز سوم ،روز اول

-21/564

1/867

0/001

-25/351

-17/777

روز دوم

-8/078

1/267

0/001

-10/648

-5/508

آزمون یادداری

1/233

0/720

0/095

-0/227

2/692

آزمون یادداری روز اول

-22/797

1/763

0/001

-26/372

-19/222

روز دوم

-9/311

1/387

0/001

-12/123

-6/498

روز سوم

-1/233

0/720

0/095

-2/692

0/227

روز اول ،روز دوم

133/332

40/689

0/002

50/811

215/853

روز سوم

283/456

36/000

0/001

210/444

356/467

آزمون یادداری

327/835

35/078

0/001

256/693

398/977

روز دوم ،روز اول

-133/332

40/689

0/002

-215/853

-50/811

روز سوم

150/124

25/113

0/001

99/193

201/055

آزمون یادداری

194/503

24/182

0/001

145/459

243/548

روز سوم ،روز اول

-283/456

36/000

0/001

-356/467

-210/444

روز دوم

-150/124

25/113

0/001

-201/055

-99/193

آزمون یادداری

44/380

22/253

0/054

-0/751

89/511

آزمون یادداری روز اول

327/835

35/078

0/001

-398/977

256/693

روز دوم

-194/503

24/182

0/001

-243/548

-145/459

روز سوم

-44/380

22/253

0/054

-89/511

0/751

مقایسۀ دوبهدو گروهها

زمان
رسیدن

به سکو

مسافت طی
شده تا
رسیدن
به سکو

اطمینان 95
درصد
حد باال

تا رسیدن به سکو و مسافت طیشده تا رسیدن به سکو

روز اول اکتساب تا آزمون یادداری کاهش پیدا کرده است

وجود دارد (جدول شمارۀ .)2

که این تفاوت نیز بین روز اول و دوم ( )P=0.002و سایر

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد ،زمان سپریشده
تا رسیدن به سکو از اولین روز اکتساب تا آزمون یادداری

روزها ( )P<0.001معنادار بود و تنها بین روز سوم و آزمون
یادداری ( )P=0.054معنیدار نیست.

در همۀ گروهها کاهش پیدا کرده است که این تفاوت میان

در بررسی بینگروهی در مرحلۀ اکتساب و یادداری ماز

همۀ روزها معنادار بود ( )P<0.001و تنها بین روز سوم و

آبی موریس ،نتایج آزمون مانوا با اصالح بونفرونی

آزمون یادداری تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P=0.95

( )P=0.25نشان داد که گروهها در متغیر مدتزمان رسیدن

آزمون تعقیبی بونفرونی در زمینۀ مسافت طیشده تا رسیدن

به سکو و همچنین در مسافت طیشده تا رسیدن به سکو،
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معناداری میان روزهای آزمون در دو عامل زمان سپریشده

به سکو نیز نشان داد ،مسافت طیشده تا رسیدن به سکو از
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بونفرونی در مدتزمان رسیدن به سکو نشان داد که

شمارۀ  3نشان دادهشده است.

موشهای  Sنسبت به موشهای  ،SMبهطور معنیداری

نتایج آزمون مانوا با اصالح بونفرونی ( )P<0.25در

زمان کمتری را برای پیدا کردن سکو سپری کردند

زمینۀ بررسی تفاوتهای بینگروهی در مرحلۀ کاوش

()P=0.009؛ اما اختالف میان سایر گروهها معنیدار نبود.

نشان داد ،گروهها در متغیر درصد ورود به ربع هدف و

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مسافت طیشده تا

همچنین درصد زمان سپریشده در ربع هدف اختالف

رسیدن به سکو نیز نشان داد ،موشهای  Sنسبت به

معنیداری داشتند .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در

موشهای  ،SMبهطور معنیداری مسافت کمتری را طی

درصد ورود به ربع هدف نشان داد که موشهای

کردند ()P=0.016؛ اما این اختالف میان سایر گروهها

درصد ورود کمتری را نسبت به موشهای

معنادار نبود .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی مانوا در

( )P<0.001( S ،)P=0.005و  )P=0.029( CONبه ربع

بخشهای مدتزمان رسیدن به سکو و مسافت طیشده تا

هدف داشتند؛ اما اختالف میان سایر گروهها معنیدار

SM

تمرین شنا بر حافظۀ فضایي نوزادان محروم از مادر

اختالف معناداری با یکدیگر داشتند .نتایج آزمون تعقیبی

رسیدن به سکو در مراحل اکتساب و یادداری در جدول

SM+S

جدول شمارۀ  .3مقایسۀ بینگروهی موشها در بخشهای مدتزمان رسیدن به سکو و مسافت طیشده تا رسیدن به سکو در مرحلۀ اکتساب و یادداری
مقایسۀ دوبهدو گروهها
CON S
SM+S
SM
زمان
رسیدن به
سکو

S CON
SM+S
SM
S SM+S
CON
SM
SM S
CON
SM+S
CON S
SM+S
SM

طیشده
تا رسیدن
به سکو

S SM+S
CON
SM
SM S
CON
SM+S

معنیداری

حد پایین

حد باال

-10/511

3/863
0/570

میانگین تفاوتها

خطای استاندارد

-3/324

2/689

1/000

-6/617

2/689

0/090

-13/805

-8/721

2/689

0/009

-15/908

-1/533

3/324

2/689

1/000

-3/863

10/511

-3/293

2/689

1/000

-10/480

3/894

-5/397

2/689

0/279

-12/584

1/790

6/617

2/689

0/090

-0/570

13/805

3/293

2/689

1/000

-3/864

10/480

-2/103

2/689

1/000

-9/291

5/083

8/721

2/689

0/009

1/533

15/908

5/397

2/689

0/279

-1/790

12/584

2/103

2/689

1/000

-5/083

9/291

-18/251

44/355

1/000

-136/783

100/281

-94/938

44/355

0/203

-213/470

23/594

-135/843

44/355

0/016

-254/375

17/311

18/251

44/355

1/000

-100/281

136/783

-76/687

44/355

0/515

-195/219

41/845

-117/592

44/355

0/053

-236/124

0/939

94/938

44/355

1/203

-23/594

213/470

76/687

44/355

0/515

-41/845

195/219

-40/905

44/355

1/000

-159/437

77/627

135/843

44/355

0/016

-17/311

254/375

117/592

44/355

0/053

0/939

236/124

40/905

44/355

1/000

-77/627

159/437
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مسافت
S CON
SM+S
SM

سطح

فاصلۀ

اطمینان  95درصد
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مقایسۀ دوبهدو گروهها

میانگین

خطای

سطح معنی

فاصلۀ

تفاوتها

استاندارد

داری

حد پایین

2/622

1/767

0/880

-2/312

7/556

1/453

1/767

1/000

-3/481

6/387

7/936

1/767

0/001

3/001

12/870

-2/622

1/767

0/880

-7/556

2/312

-1/169

1/767

1/000

-6/103

3/765

5/314

1/767

0/029

0/379

10/248

-1/453

1/767

1/000

-6/387

3/483

1/169

1/767

1/000

-3/765

6/103

6/483

1/767

0/005

1/548

11/417

-7/936

1/767

0/001

-12/870

-3/001

-5/314

1/767

0/029

-10/248

-0/376

-6/483

1/767

0/005

-11/417

-1/548

-1/796

3/853

1/000

-12/554

8/962

0/286

3/853

1/000

-10/502

11/014

12/346

3/853

0/017

1/587

23/104

1/796

3/853

1/000

-8/960

12/554

2/052

3/853

1/000

-8/7706

12/810

-14/142

3/853

0/005

3/383

24/900

0/256

3/853

1/000

-11/014

10/502

-2/052

3/853

1/000

-12/810

8/706

12/090

3/853

0/020

1/331

22/848

-12/346

3/853

0/017

-23/104

-1/587

-14/142

3/853

0/005

-24/900

-3/383

-12/090

3/853

0/020

-22/848

-1/331

CON S
SM+S
SM

درصد ورود

S CON
SM+S
SM

به ربع هدف

S SM+S
CON
SM
SM S
CON
SM+S
CON S
SM+S
SM

درصد زمان
سپریشده در

ربع هدف

S CON
SM+S
SM
S SM+S
CON
SM
SM S
CON
SM+S

اطمینان 95
درصد
حد باال

SM

نقش شنا بهعنوان یک روش درمانی در کاهش آثار منفی

SM+S

استرس بررسی گردید که به نظر میرسد نقش ورزش

( )P=0.017( S ،)P=0.020و  )P=0.005( CONدر ربع

بهعنوان یک روش درمانی در افزایش یادگیری و حافظۀ

هدف سپری کردند؛ اما اختالف میان سایر گروهها

فضایی با این دستورالعمل ،برای اولین بار بررسی شده

معنادار نبود (جدول شمارۀ .)4

است .نتایج نشان داد .1 ،استرس اولیه اثر مخربی روی

سپریشده در ربع هدف نیز نشان داد که موشها
درصد زمان کمتری را نسبت به موشهای

یادگیری موشها داشت؛ اما این تأثیر معنیدار نبود؛ .2
بحث و نتیجهگیری

استرس اولیه موجب کاهش حافظۀ فضایی موشها شد؛ .3

در این مطالعه ،تأثیر استرس جدایی از مادر به مدت 6

فعالیت بدنی توانست باعث افزایش یادگیری شود؛ اما در

ساعت در روز ،روی یادگیری و حافظۀ فضایی بهصورت

خنثیسازی آثار مخرب استرس ناتوان بود و  .4فعالیت
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نبود .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در درصد زمان

رفتاری با آزمون ماز آبی موریس بررسی شد؛ همچنین
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موشها را بهطور معناداری افزایش دهد.

پژوهشهای گذشته نشان میدهد که استرس موجب

در پژوهشهای گذشته دربارۀ تأثیر استرس بر یادگیری

اختالل در رشد محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال

و حافظۀ فضایی و تأثیر فعالیت بدنی بر آن ،نتایج متناقضی

میشود و بر ترشح غدد درونریز تأثیر میگذارد (،30

بهدستآمده است .نتایج تحقیق ما دربارۀ تأثیر استرس بر

 .)29تحقیقات نشان میدهد که استرس باعث فعال شدن

یادگیری و حافظۀ فضایی ،با پژوهشهای زیادی همسو

دستگاه عصبی اتونوم میگردد و فعال شدن دستگاه

است .در پژوهشی با عنوان «آثار جدایی از مادر و محیط

عصبی اتونوم موجب رهاسازی هورمون آزادکنندۀ

غنی سازیشده بر روی رفتار موشهای صحرایی

کورتیکوتروپین در هستۀ پاراونتیکوالر هیپوتاالموس

بزرگسال» تائید شد که جدایی از مادر به مدت 24

میشود و همین موضوع باعث فعال شدن محور

ساعت ،به افزایش اضطراب و کاهش حافظۀ فضایی در

هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال میگردد که فعال شدن این

بزرگسالی منجر میشود که علت این امر اثر استرس

محور باعث افزایش ترشح گلوکوکورتیکوئیدها از قشر

جدایی از مادر بر اضطراب موشها بیان شد ()25؛ همچنین

غدد آدرنال میشود ( .)5تحقیقات نشان داده است که

رشتنکوف و همکاران تأیید کردند که استرس اولیه به

ترشح گلوکوکورتیکوئیدها بر ساختار و عملکرد مغزی

مدت  13روز بهصورت روزانه  3ساعت ،بر انعطافپذیری

مانند هیپوکامپ تأثیر دارند و عملکرد را با اختالل مواجه

عصبی سلولهای هیپوکامپ اثر میگذارد و حافظۀ فضایی

میکنند ( .)6 ،7به نظر میرسد ازآنجاکه هیپوکامپ محل

را مختل میکند ( .)26در پژوهشی که به بررسی آثار

حافظه در مغز است ( ،)8علت تأثیر استرس بر حافظۀ

درمان نوروفیدبک در جلوگیری از افت شناختی و حافظۀ

فضایی ،افزایش ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ناشی از

موشهای مواجهشده با استرس خفیف به مدت  56روز

استرس و تأثیر آنها بر مغز است.

 BDNFدر هیپوکامپ میگردد و متعاقباً موجب کاهش

همچنین تأثیر آن بر حافظۀ فضایی نیز نتایج متفاوتی وجود

عملکرد شناختی و حافظۀ فضایی میشود ( .)27با وجود

دارد .در پژوهشی که تأثیر فعالیت بدنی بر حافظۀ فضایی

تحقیقات بسیاری که تأثیر استرس بر حافظۀ فضایی را تأیید

زنان ،با استفاده از پرسشنامۀ سطح فعالیت سالمندان

میکنند ،بعضی تحقیقات نتایج مغایری را نشان میدهند؛

( )PASEسنجیده بود ،یافتهها نشان داد که فعالیت باعث

برای مثال ،در پژوهشی ،تأثیر استرس جدایی زودهنگام

بهبود حافظه میشود ( .)29در مطالعهای که به بررسی

مادر بر توجه ،یادگیری فضایی و رفتار متقابل اجتماعی را

تأثیر دویدن روی تردمیل به مدت  21روز ،روزانه 30

بررسی کردند که یافتهها نشان داد که استرس اولیه نهتنها

دقیقه و با شدت متوسط بهعنوان فعالیت بر خنثیسازی

حافظۀ فضایی را کاهش نداد ،بلکه باعث افزایش حافظۀ

آثار منفی استرس ناشی از بیتحرکی بر  32سر موش

فضایی شد ( .)28توجیه این تحقیق افزایش حجم

صورت گرفت ،یافتهها نشان داد که فعالیت بدنی دویدن

هیپوکامپ ناشی از جدایی از مادر اولیه بود؛ اما به نظر می

روی تردمیل میتواند این آثار را تا حد فراوانی خنثی کند

رسد علت مغایر بودن این تحقیق مدتزمان کوتاه جدایی

( .)30در مطالعۀ مروری دیگر نشان داده شد که فعالیت

از مادر (از روز  4تا  10پس از تولد) بود.

بدنی میتواند تا  28درصد زوال عقل و تا  45درصد

با وجود این موارد ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد ،در

آلزایمر را در افراد کاهش دهد .پژوهشی دیگر تأیید کرد

حافظۀ فضایی موشهایی که در ابتدای زندگی شرایط

که دویدن روی تردمیل به مدت  2هفته بهصورت روزانه

جدایی از مادر را بهعنوان یک شرایط استرسزا تجربه

 30دقیقه میتواند نقایص رفتاری ناشی از استرس
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پرداخت ،نتایج نشان داد که استرس باعث کاهش بیان

دربارۀ تأثیر فعالیت بدنی بر ساختار و عملکرد مغز و
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طوالنیمدت را کاهش دهد و باعث بهبود حافظه شود

بدنی ،فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیر-آدرنال را

( .)31در مقالۀ دیگری تأیید شد که دویدن داوطلبانه

کاهش میدهد و متعاقباً ترشح گلوکوکورتیکوئیدها از

بهصورت طوالنیمدت ،باعث تأثیر بر عروق مغزی

غدد آدرنال را پایین میآورد ( .)17با توجه به تأثیر منفی

میگردد و حافظۀ فضایی را بهبود میبخشد ( .)32با توجه

گلوکوکورتیکوئیدها بر عملکرد مغز ،بهویژه هیپوکامپ و

به اینکه در تحقیقات گذشته به نقش فعالیت بدنی بر

حافظه ( ،)7به نظر میرسد علت بهبود حافظۀ فضایی تأثیر

کاهش قند خون و متعاقباً استرس اشاره شده ( )33و

تمرین شنا بهعنوان یک فعالیت بدنی بر کاهش عملکرد

همچنین تحقیقاتی که به نقش منفی استرس در تخریب

محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال و درنتیجه ،کاهش

ساختار مغزی ازجمله هیپوکامپ اشاره کرده بودند (–27

ترشح هورمونهای گلوکوکورتیکوئیدی از غدد آدرنال

 ،)25به نظر میرسید که علت به وجود آمدن نتایج همسو

است که عملکرد مغز را مختل میکنند .با توجه به اینکه

با تحقیقات گذشته ،نقش فعالیت بدنی شنا در خنثیسازی

قرارگیری در شرایط استرسزا سبب تخریب حافظه

آثار مخرب استرس بر ساختار مغزی ازجمله هیپوکامپ

میشود و فرد را مستعد ابتال به بیماریهایی نظیر آلزایمر

بوده است .با وجود تأیید تأثیر فعالیت بدنی بر حافظه در

میکند ،نتایج این تحقیق تأیید میکند که میتوان از

بیشتر تحقیقات ،نتایج مغایر در بعضی از تحقیقات

تمرین شنا عنوان یک روش درمانی برای خنثیسازی آثار

مشاهدهشده است .در تحقیقی که روی  50موش

مخرب استرس استفاده کرد و از تخریب حافظه و ابتال به

صحرایی نژاد آلبینو ویستار صورت گرفت ،نشان داده شد

فراموشی در بلندمدت جلوگیری نمود .گفتنی است

که فعالیت بدنی تأثیری بر عملکرد حافظۀ بازیابی ندارد

محدودیت تحقیق حاضر ،محرومیت موشها از غذا و

( )18که علت آن میتواند اجباری بودن ورزش روی

آب در طول شش ساعت جدایی از مادر بود که میتواند

تردمیل و ایجاد استرس مضاعف بهوسیلۀ اعمال شوک

آثار فیزیولوژیکی بر روی حافظه داشته باشد.

باشد .در تحقیق دیگری که به دنبال نقش تمرین شنا بر
خنثیسازی آثار مخرب استرس بر حافظه بود ،یافتهها

تشکر و قدردانی

نشان داد که تمرین شنا نمیتواند آثار مخرب استرس را

این مقاله مستخرج از پایاننامۀ ارشد رفتار حرکتی

کاهش دهد ( )19که به نظر میرسد علت این امر استفاده

دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران است.

از تمرین شنا بدون دستورالعمل آشناسازی با آب و

محققان برخورد الزم میدانند از کادر مجموعۀ بافت و

ویژگی آبگریزی ذاتی موشها بوده است که خود

ژن پاسارگاد تهران برای تحقق این پژوهش تشکر کنند.

موجب افزایش اضطراب موشها میشود.
تواند حافظه را دچار اختالل کند و در مقابل ،تمرین شنا
بهعنوان یک روش درمانی میتواند آثار مخرب استرس

همه نویسندگان اعالم می کنند که هیچ تضاد منافعی
ندارند.

بر هیپوکامپ را خنثی نماید و باعث بهبود حافظه شود .به
نظر میرسد علت این اتفاق تأثیر فعالیت بدنی بر ترشح

کد اخالقIR.UT.SPORT.REC.1399.009 :

غدد درونریز باشد .شواهد نشان میدهد که انواع فعالیت
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