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Abstract
Background: Stress and its effects on mental functions are among influential factors of mental health;
therefore, approaches to prevent the effects of stress, especially non-medical approaches, are beneficial.
Therefore, the present study was conducted to determine the effect of restrained stress and swimming exercise
on spatial learning and memory in male rats.
Materials and Methods: The present experimental study was conducted on 28 Albino-Westar rats assigned
randomly to four groups (stress, swimming, stress+swimming, and control). Rats in stress group were
exposed to immobilization stress (2h per day × 7 days), the swimming group were trained swimming (2h.per
day × 7 days), and the stress+swimming group received the same stress protocol as stress group was and
then received the same swimming training as swimming group for seven days. The control group performed
behavioral tests without any intervention. Behavioral examination of the rats was performed using Morris
Water Maze during both acquisition and recall levels.
Results: The results reported significant progress in the traveled distance and escape latency of all groups
in the acquisition phase (P≤05/0). However, the one-way ANOVA demonstrated that the swimming and
stress+swimming groups traveled less distance compared to stress (P=0.007; P=0.03) and control groups
(P=0.0001; P=0.001).
In addition, the swimming group spent significantly less time to reach the target compared with the stress and
control groups (P = 0.006 = 0.003). Furthermore, the stress + swimming group spent less time to reach the
hidden platform compared with the stress and control group (P = 0.01; P= 0.001).
Conclusion: The swimming exercise can individually enhance the cognitive function. In addition, when there
is stress, using swimming exercises in addition to stressful conditions can reduce the distance and time to
reach the platform.
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تاثیر استرس حاد بیحرکتی بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نر و تعدیل
تاثیر آن از طریق شنا
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چكيده:
سابقه و هدف :از آنجا که استرس و تاثیر آن بر عملکردهای ذهنی یکی از عوامل تاثیرگذار بر سالمت روان است ،بنابراین اتخاذ راهکارهایی به ویژه از نوع
غیردارویی برای پیشگیری از آثار آن میتواند سودمند باشد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،تعیین تاثیر استرس بیحرکتی و شنا بر یادگیری و حافظه فضایی
موشهای صحرایی نر بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع تجربی بود .به این منظور  28سر رت از نژاد آلبینوویستار ،به صورت تصادفی به چهار گروه (استرس ،شنا ،استرس+شنا و
کنترل) تقسیم شدند .گروه استرس در معرض مداخله استرس از نوع محدودیت بیحرکتی ( 2ساعت در روز ×  7روز) و گروه شنا تحت تمرین شنا ( 2ساعت در روز
×  7روز) قرار گرفتند .گروه استرس+شنا نیز پس از مداخله استرس مشابه گروه استرس ،تمرینهای شنا را مشابه گروه شنا به مدت هفت روز دریافت کردند .گروه
کنترل نیز بدون هیچ مداخلهای تحت آزمونهای رفتاری قرار گرفتند .آزمون حیوانها با استفاده از ماز آبی موریس طی اکتساب و فراخوانی انجام شد.
یافتهها :پیشرفت معناداری در مسافت و زمان سپری شده در همه گروهها در مرحله اکتساب مشاهده شد( .)P≤ 0/05با این حال ،تحلیل واریانس یک راهه ،نشان
داد گروه شنا و استرس+شنا نسبت به گروه تحت استرس (P =0/007؛ )P=0/03و کنترل (P =0/0001؛ )P=0/001مسافت کمتری را طی کردند .همچنین گروه
شنا نسبت به گروه استرس و کنترل (P =0/006؛ )P=0/0003زمان معنادار کمتری را برای رسیدن به هدف سپری کردند .گروه استرس+شنا نیز نسبت به گروه
استرس و کنترل (P =0/01؛ )P=0/001زمان کمتری را برای رسیدن به سکو صرف کردند.
نتیجهگیری :تمرین شنا به تنهایی به شکل چشمگیری میتواند عملکرد شناختی را بهبود بخشد .همچنین در شرایطی که استرس وجود دارد ،بکارگیری تمرینهای
شنا در کنار شرایط استرس زا میتواند به کاهش مسافت و زمان رسیدن به سکو منجر شود.
واژگان كلیدی :شناخت ،شنا ،بازیابی ذهنی ،مقیاس رتبهبندی رفتار
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مقدمه:
بهرهمندی از  ، Spatial Memoryﻗابﻠیت ردیابی با استﻔاده از نشانههای بیرونی
را برای ارگانیسﻢ امکانپذیر میکند) .(1یکی از مناطﻖ مغزی برای تکالیف حافظه
فضایی که اطﻼﻋات را از منابﻊ مﺨتﻠف تﺠمیﻊ یا مرتبﻂ میکند ،هیپﻮکمﭗ
است) .2)(2یکی از ﻋﻮامل مﻮثر بر حافظه و یادگیری ،استرس است) (3که یﻚ
حالت همﻮستاز ارزشمند برای تﻌدیل پاسخهای فیزیﻮلﻮژیﻚ و رفتاری است و
ایﻦ اﺻﻼحات به شدت استرس بستﮕی دارد) .(4مﻄالﻌههای حیﻮانی نشان داده
که استرس میتﻮاند دلیل کاهﺶ برگشتپذیر حافظه فضایی در نتیﺠه ﺁتروفی
هیپﻮکمﭗ باشد و اﺧتﻼلهایی را در شناﺧت وابسته به هیپﻮکمﭗ به ویﮋه حافظه
فضایی ایﺠاد کند) .(5همﭽنیﻦ شﻮاهد در باره ارتباﻁ استرس و تﻮانایی فضایی نشان
میدهد که ایﻦ ارتباﻁ به ﻋﻮامﻠی ﭼﻮن نﻮﻉ تکﻠیف ،متغیر وابسته اندازهگیری شده و

ﭼﮕﻮنﮕی اجرای تکﻠیف ،نﻮﻉ و مدت ﻋامل استرسزا ،شرایﻂ نﮕهداری حیﻮانها از
جمﻠه دسترسی به ﻏذا و دیﮕر رتهای مﻮجﻮد در ﻗﻔﺲ و فاﺻﻠه بیﻦ پایان استرس
تا شروﻉ ارزیابی رفتاری بستﮕی دارد).(6
نتایﺞ تﺤقیﻖهای پیشیﻦ در زمینه تاثیر استرس بر حافظه و یادگیری ،دوسﻮیه است.
به گﻮنهای که برﺧی نشان دادهاند استرس مزمﻦ سبﺐ کاهﺶ Na(+)/K(+)-
 ATPase activityدر ساﺧتارهای مغز و تغییر حافظه بﻠندمدت و کﻮتاهمدت،
یادگیری و پاسخ کاوشی در مقایسه با گروه کنترل شده است) .(7یا گزارش کردند
که استرس مﺤدودیت حرکتی ،سبﺐ تﺨریﺐ یادگیری) (8,9و حافظه فضایی )(10
در رتها شده است .در حالی که در پﮋوهﺶ  Balkو همکاران ) (2011تﻔاوت
مﻌناداری بیﻦ گروه استرس و کنترل در زمان تکﻠیف ماز پﻼس بسته مشاهده
نشده است) Zoladz .(7و همکاران ) (2011مﻌتقدند که استرس ممکﻦ است در
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شکلگیری حافظه ،بسته به زمان تقریبی استرس و کدگذاری ،نقﺶهای متﻔاوتی
داشته باشد ،به گﻮنهای که استرس ،کمی پیﺶ از کدگذاری سبﺐ تسهیل حافظه
بﻌدی میشﻮد و استرس  30دﻗیقه ﻗبل از کدگذاری سبﺐ تﺨریﺐ فراﺧﻮانی بﻌدی
میشﻮد) .(11به طﻮر کﻠی ،در ﺧﻼﺻه کردن ﺁثار استرس بر حافظه به ﺻﻮرت مﺜبت
یا منﻔی باید مﺤتاﻁ بﻮد .زیرا تﻔاوتهایی در دوره ،شدت و زمان ﺁن با تﻮجه به
ﭼالﺶ شناﺧتی ،بر برونداد شناﺧتی ﺁن مﻮثر است).(12
یکی از مﻮارد مهﻢ در راههای پیشﮕیری از استرس ،استﻔاده از روشهای ﻏیردارویی
مانند فﻌالیتبدنی است .مﻄالﻌهها نشان دادهاند که فﻌالیت جسمانی اﺧتﻼلهای
استرس را به طﻮر مﻮثر کاهﺶ میدهد) (13و سبﺐ ارتقای ﻋمﻠکرد ﺁزمﻮنهای
یادگیری فضایی میشﻮد) .(14همﭽنیﻦ گزارشها حاکی از ﺁن است که تمریﻦ
بدنی سبﺐ جﻠﻮگیری از تغییر ﻋﺼبی شیمیایی یا رفتاری ناشی از استرس در
جﻮندگان شده) (15و نﻮروژنز را افزایﺶ میدهد) .16)(16به ویﮋه اﻇهار شده که
دویدن با شدت متﻮسﻂ روی ﭼرﺥ گردان ،نﻮروژنز هیپﻮکمﭗ در بﻠندمدت)(17
 alternating daily exerciseرا در پی داشته و تمریﻦهای مداوﻡ با شدت متﻮسﻂ
سبﺐ افزایﺶ حافظه بازشناسی شده است) .(18با ایﻦ حال تﺤقیﻖهای دیﮕری
نشان دادند که ورزش روی تردمیل با شدت متﻮسﻂ ،یادگیری و حافظه فضایی در
رتهای باﻋارﺿه جسﻢ مﺨﻄﻂ را بهبﻮد نبﺨشیده است) (19یا نشان داده شده که
تمریﻦ بدنی تاثیری بر استرس حیﻮانهای جﻮان ندارد)Mello, Benetti, .(20
 Cammarota & Izquierdoنیز در تﺤقیﻖ ﺧﻮد گزارش کردند که تمریﻦ بدنی
اثر کمی در بهبﻮد حافظه داشته و بر تکﻠیف بازشناسی شی اثری ندارد) .(21از ایﻦ
رو ،به نظر میرسد ایﻦ مﻮﺿﻮﻉ نیازمند بررسی بیشتری است.
بدیهی است که یافتﻦ روشهایی برای پیشﮕیری از ﺁثار ناشی از استرس مﻮثر باشد.
اگر ما ﻗادر به درﻙ بهتر ﺁثار استرس باشیﻢ ،اﺧتﻼلهای اﺿﻄرابی مانند تغییرهای
رفتاری و یادگیری را بهتر ﺧﻮاهیﻢ شناﺧت و در اتﺨاﺫ راهکارهاﻱ پیشﮕیرانه مﻮفﻖتر
ﻋمل ﺧﻮاهیﻢ کرد .از ایﻦ رو ،انﺠاﻡ پﮋوهﺶها و ﺁزمایﺶهای کنترل شدهاﻱ که
بتﻮاند پاسﺨﮕﻮﻱ مساﺋل مﻮجﻮد در ایﻦ زمینه باشد ،ﺿرورﻱ به نظر مﻲرسد .پاسخ
به سﻮالهای مﻮجﻮد در حﻮزه شناﺧتﻲ و رفتارﻱ استرس نه تنها براﻱ فهﻢ ﻋﻠمﻲ ما
اهمیت دارد ،بﻠکه تﻌدادﻱ از مﻮﺿﻮﻉهای مهﻢ را نیز روشﻦ مﻲکند .با تﻮجه به اینکه
تاکنﻮن ،تاثیر استرس مﺤدودیت حرکتی به همراه تمریﻦهای شنا بر یادگیری و
حافظه فضایی بررسی نشده بﻮد ،بنابرایﻦ ،تﺤقیﻖ حاﺿر با هدﻑ بررسﻲ ﺁثار استرس
بر فﻌالیتهاﻱ رفتارﻱ و بکارگیری فﻌالیت ورزشی شنا که پیشتر اشاره شده میتﻮاند
ﻋﻼیﻢ ناشی از استرس متﻮسﻂ مزمﻦ را بهبﻮد بﺨشد) (22و سبﺐ افزایﺶ حافظه
ﻏیرفضایی در رفتار بازشناسی اشیا شﻮد).(23

ابزارهای استفاده شده در این تحقیق به شرح زیر بود:
دستﮕاه  (Morris Water Maze (MWMبرای ارزیابی یادگیری و حافظه
فضایی رت به همراه نرﻡافزار Etho-vision؛ مﺤدودکننده پﻼستیکی ،برای اﻋمال
استرس؛ تانﻚ ﺁب برای اﻋمال تمریﻦ شنا بﻮد .پﺲ از جدا کردن پﻼسمای ﺧﻮن،
دستﮕاه سانتریﻔیﻮژ روی دمای  4درجه تنظیﻢ و بﻌد از گذشت زمان نسبی  10دﻗیقه
و رسیدن به دمای مﻮردنظر نمﻮنههای ﺧﻮنی برای جداسازی سرﻡ ﺧﻮن در داﺧل
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پﺲ از جداسازی سرﻡ ﺧﻮن ،ﺧﻮانﺶ ﻏﻠظت کﻮرتیکﻮسترون با روش اﻻیزا در طﻮل
مﻮﺝ  450نانﻮمتر ) (Monobind Inc ,300‐3625 ;Product Codeانﺠاﻡ شد.
در روند تﺤقیﻖ پﺲ از تقسیﻢ گروهها ،هر گروه تﺤت مداﺧﻠه مربﻮﻁ به ﺧﻮد به شرﺡ
زیر ﻗرار گرفت:
گروه استرس :رتهای ایﻦ گروه به مدت هﻔت روز ،روزی دو ساﻋت در
مﺤدودکنندههای پﻼستیکی به ﺻﻮرت وارونه ﻗرار گرفتند .دلیل استﻔاده از
استرس مﺤدودیت حرکتی ایﻦ بﻮد که یﻚ روش شناﺧتهشده و ﺁسان برای اﻋمال
استرس بدنی و هیﺠانی است .ایﻦ روش سبﺐ فﻌال شدن مﺤﻮر  HPAمیشﻮد
که در پاسخ به ﺁن کاتکﻮﻻمیﻦها و هﻮرمﻮنهای استرس مانند گﻠﻮکﻮکﻮرتیکﻮیید
از ﻏدد فﻮﻕکﻠیﻮی ترشﺢ میشﻮد) .(24همﭽنیﻦ ایﻦ نﻮﻉ استرس میتﻮاند سبﺐ
اﺧتﻼل یادگیری و حافظه فضایی شﻮد) .(25بﻼفاﺻﻠه پﺲ از اتماﻡ پروتکل در
روز هﻔتﻢ ،ﺧﻮنﮕیری از ﻗﻠﺐ حیﻮان بیهﻮش به میزان دو میﻠیلیتر ،تﻮسﻂ مﺤقﻖ
در مرکز فیزیﻮلﻮژی انستیتﻮپاستﻮر تهران انﺠاﻡ شد و متﻌاﻗﺐ  24ساﻋت استراحت،
ﺁزمﻮنهای رفتاری انﺠاﻡ شد.
گروه تمریﻦ شنا :بدون ایﺠاد هیﭻگﻮنه مداﺧﻠهای از استرس ،تمریﻦ شنا به مدت
هﻔت روز )روزی دو ساﻋت با سه استراحت  10دﻗیقهای بﻌد از هر  30دﻗیقه تمریﻦ(
اﻋمال شد)(26؛ که مﺠمﻮﻉ زمانی تمریﻦ با استراحت به دو ساﻋت و  30دﻗیقه
میرسید .در زمان  10دﻗیقهای هر استراحت ،دمای ﺁب با دماسنﺞ اندازهگیری و
تنظیﻢ)32درجه() (27,28و فضﻮﻻت از روی ﺁب جمﻊﺁوری شد.
گروه کنترل :بدون ایﺠاد هیﭻگﻮنه مداﺧﻠهای ،پﺲ از ﺧﻮنگیری و  24ساﻋت
استراحت ﺁزمﻮن رفتاری انﺠاﻡ شد.
گروه استرس+شنا :بﻌد از اﻋمال استرس مﺤدودیت حرکتی دو ساﻋته در هر روز ،دو
ساﻋت تمریﻦ شنا اﻋمال و ایﻦ پروتکل نیز به مدت هﻔت روز تکرار شد.
نﺤﻮه ارزیابی یادگیری و حافظه فضایی در  MWMنیز شامل اکتساب ،کاوش،
فراﺧﻮانی و سکﻮی ﺁشکار به شرﺡ زیر بﻮد:
مرحﻠه اکتساب شامل یﻚ بﻠﻮﻙ ﭼهار کﻮششی در هر روز ،به مدت ﭼهار روز بﻮد.
در هر کﻮشﺶ ،رت رو به دیﻮاره ماز ،از یکی از ﭼهار نقﻄه شروﻉ ) شمال شرﻕ،
شمال ﻏرب ،جنﻮب شرﻕ ،جنﻮب ﻏرب( به داﺧل ﺁب رها شد .پﺲ از دستیابی به
سکﻮ به رت اجازه داده شد که به مدت  20ثانیه روی ﺁن باﻗی بماند .ایﻦ زمان ایﻦ
امکان را به رت میدهد که با تﻮجه به نشانههای فضایی ﺧارﺝ از ماز ،مﺤل سکﻮ
را به ﺧاطر بسپارد .در ﺻﻮرتی که مﻮش پﺲ از گذشت  60ثانیه ﻗادر به پیدا کردن
سکﻮ نبﻮد ،تﻮسﻂ ﺁزمﻮنﮕر به سمت سکﻮ هدایت شده ،به مدت  20ثانیه روی ﺁن
ﻗرار میگرفت .مرحﻠه کاوش 24 ،ساﻋت پﺲ از مرحﻠه اکتساب ،سکﻮ برداشته
شد و به رت ،مدت  60ثانیه فرﺻت داده شد که فضای ماز را کاوش کند .بﻌد از
پایان مرحﻠه کاوش ،حیﻮانات به مدت سه روز در ﻗﻔﺲ استراحت کردند .مرحﻠه
فراﺧﻮانی نیز ،پﺲ از سه روز استراحت برای اندازهگیری حافظه فضایی و فراﺧﻮانی
حافظه ،ایﻦ ﺁزمﻮن به ﺻﻮرت یﻚ بﻠﻮﻙ ﭼهارکﻮششی)به دلیل الزاﻡ رهایی از ﭼهار
جهت( انﺠاﻡ شد .درنهایت ،ﺁزمﻮن سکﻮی ﺁشکار ،برای بررسی تﻮان حیﻮان برای
شنا کردن ،انﮕیزش و تﻮانایی بینایی انﺠاﻡ شد .نﺤﻮه اجرای ایﻦ ﺁزمﻮن همانند
مرحﻠه فراﺧﻮانی بﻮد ،با ایﻦ تﻔاوت که در اینﺠا سکﻮ ﺁشکار شد و مﺤل ﺁن نیز به ربﻊ
کناری منتقل شد .در ایﻦ ﺁزمﻮن رتها در ﭼهار کﻮشﺶ متﻮالی به ﺻﻮرت تﺼادفی
از نقاﻁ متﻔاوتی رها میشدند .برای پیدا کردن سکﻮی ﺁشکار به حیﻮانات  60ثانیه
فرﺻت داده میشد و بﻼفاﺻﻠه بﻌد از پیدا کردن سکﻮ کﻮشﺶ بﻌد شروﻉ میشد.
رتهایی که دارای مشکﻼت ﻏیرحافظهای بﻮدند ،از تﺤﻠیل ﺁماری حذﻑ میشدند.
مﻼﻙ تﻌییﻦ اﺧتﻼل در جنبههای ﻏیرحافظهای ،ناتﻮانی حیﻮان در پیدا کردن سکﻮ
در بیﺶ از دو کﻮشﺶ بﻮد.
از ﺁمار تﻮﺻیﻔی نظیر میانﮕیﻦ ،انﺤراﻑ مﻌیار و میانﮕیﻦ ﺧﻄای استاندارد در ایﻦ
پﮋوهﺶ استﻔاده شد .از ﺁزمﻮن  Shapiro-Wilkبراﻱ بررسی طبیﻌﻲ بﻮدن تﻮزیﻊ
دادهها و از  Levene Statisticبراﻱ تایید همﮕنﻲ واریانسها استﻔاده شد .ابتدا از
روش تﺤﻠیل ﻋامﻠی مرکﺐ ﭼهار )گروه(* )5مراحل اکتساب و یادگیری در ماز
ﺁبی مﻮریﺲ( استﻔاده شد .سپﺲ برای بررسی تغییرهای درون گروهی ،از تﺤﻠیل
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مواد و روشها:
طرﺡ تﺤقیﻖ به ﺻﻮرت درون-بیﻦ گروهی بﻮده و به شیﻮه تﺠربی اجرا شد .جامﻌه
ﺁماری ایﻦ تﺤقیﻖ را رتهای ﺻﺤرایی بالﻎ از نﮋاد ﺁلبینﻮ-ویستار با وزن 200تا250
گرﻡ که از بﺨﺶ پرورش حیﻮانهای ﺁزمایشﮕاهی انستیتﻮ پاستﻮر ایران تهیه
شدند ،تشکیل دادند .از ایﻦ میان 28 ،رت نر به شیﻮه تﺼادفی ساده ،به ﭼهار گروه
)استرس ،تمریﻦ شنا ،استرس+شنا و کنترل( تقسیﻢ شدند .در ﺻﻮرت هر گﻮنه
مشکل یا اﺧتﻼل در رتها در طﻮل روند اجرای پﮋوهﺶ ،از پﮋوهﺶ ﺧارﺝ میشدند.
مﺤل نﮕهداری حیﻮانها دارای دوره روشنایی -تاریکی  12ساﻋته و دمای 25±2
سانتیگراد بﻮد .ﺁب و ﻏذا به مقدار کافی در اﺧتیار حیﻮانها ﻗرار داشت .تمامی
ﺁزمایﺶها بر اساس اﺻﻮل کمیته اﺧﻼﻕ انستیتﻮ پاستﻮر ایران و مﻄابﻖ با بیانیه
هﻠسینکی در باره نﮕهداری و استﻔاده از حیﻮانهای ﺁزمایشﮕاهی انﺠاﻡ شد.

دستﮕاه سانتریﻔیﻮژ ﻗرار دادهشدند .تنظیﻢ سرﻋت دستﮕاه  5هزار دور در دﻗیقه بﻮد.
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واریانﺲ با اندازهگیری تکراری استﻔاده شد .از تﺤﻠیل واریانﺲ یکﻄرفه نیز برای
بررسی مقایسه بیﻦ گروهی و ﺁزمﻮن تﻌقیبﻲLeast Significant Difference
 ((LSDدر سﻄﺢ مﻌناداری  P≥0/05استﻔاده شد .برای تﺤﻠیل دادهها از نرﻡافزار
 SPSS23و برای ترسیﻢ نمﻮدارها از نرﻡ افزار  Excell2016استﻔاده شد.
یافتهها:

گزارش میزان کﻮرتیکﻮسترون در گروه استرس) (SE=9/13،M=3/14در مقایسه
با گروه کنترل )(SE=0/72،M=0/729نشان داد که اﺧتﻼﻑ مﻌناداری بیﻦ ﺁنها
وجﻮد داشت )t=2/443؛ . (P=0/004بنابرایﻦ از اﻋمال دﻗیﻖ استرس و تغییر
کﻮرتیکﻮسترون اطمینان حاﺻل شد.
(P
≤
/
)
برای بررسی تغییرهای
پﺲ از نرمال بﻮدن دادهها و برابری واریانسها 0 05
درون گروهی نتایﺞ ﺁزمﻮن تﻌقیبی  LSDدر تﺤﻠیل واریانﺲ با اندازه گیری مکرر
نشان داد )شکل  1الف( مسافت طی شده در گروه استرس از روز اول تا روز
ﺁﺧر) (P=0/000009در اکتساب و روز فراﺧﻮانی ) (P=0/00001کاهﺶ مﻌناداری
داشته است .همﭽنیﻦ تمریﻦ های شنا به کاهﺶ مﻌنادار مسافت از روز اول تا
روز ﭼهارﻡ در جﻠسه اکتساب ) (P=0/001و روز فراﺧﻮانی ) (P=0/003منﺠر
شد .در گروهی که تمریﻦهای شنا را بﻌد از استرس انﺠاﻡ دادند نیز نتایﺞ مشابهی

نتایﺞ مقایسه بیﻦ گروهها نشان داد تﻔاوت مﻌناداری در اکتساب وجﻮد داشت
) 27)=8/53 ،P=0/0004و (F(3؛ با بررسی دﻗیﻖتر نتایﺞ ﺁزمﻮن تﻌقیبی LSD
نشان داد )شکل  2الف( که کمتریﻦ مسافت طی شده مربﻮﻁ به گروه تمریﻦ شنا
) (253/38±70/43بﻮد که اﺧتﻼﻑ مﻌناداری با گروه استرس )(359/06±52/32
و کنترل ) (415/43±89/17داشت )به ترتیﺐ؛ P=0/007؛  .(P=0/0001اما بیﻦ
گروه تمریﻦ شنا و گروه استرس+شنا) (277/36±51/36تﻔاوت مﻌناداری وجﻮد
نداشت ) .(P =0/51همﭽنیﻦ نتیﺠه جالﺐ تﻮجه اینکه شنا بﻌد از استرس در تﻌدیل
ﺁثار استرس به تنهایی مﻔید بﻮده و سبﺐ کاهﺶ مﻌنادار مسافت شد )(P=0/03
و نسبت به گروه کنترل نیز کاهﺶ مﻌناداری داشت ) .(P=0/001با ایﻦ حال ،با
بررسی نتایﺞ فراﺧﻮانی مشاهده شد که تﻔاوت مﻌناداری بیﻦ گروهها وجﻮد ندارد
و ﺁثار تمریﻦهای شنا به تنهایی و بﻌد از استرس پایداری مﻌناداری نداشته است
) 27)=2/52 ،P=0/08و .(F(3

مشاهده شد و در گروه کنترل کاهﺶ مﻌنادار تنها از روز اول تا روز ﭼهارﻡ مشاهده
شد) (P=0/002و تداوﻡ مﻌنادار تا روز فراﺧﻮانی مشاهده نشد)(P=0/052

همﭽنیﻦ ،مدت زمان سپری شده برای رسیدن به سکﻮی هدﻑ )شکل  1ب( در
گروه استرس از روز اول تا روز ﺁﺧر) (P=0/000009در اکتساب و روز فراﺧﻮانی
) (P=0/0002کاهﺶ مﻌناداری داشت .ﻋﻼوه برایﻦ ،تمریﻦهای شنا به کاهﺶ
مﻌنادار مسافت از روز اول تا روز ﭼهارﻡ در جﻠسه اکتساب ) (P=0/001و روز
فراﺧﻮانی ) (P=0/007منﺠر شد .در گروهی که شنا+استرس نیز نتایﺞ مشابهی
از روز اول تا روز ﺁﺧر در اکتساب ) (P=0/000003و روز فراﺧﻮانی )(P=0/003
مشاهده شد و در گروه کنترل کاهﺶ مﻌنادار تنها از روز اول تا روز ﭼهارﻡ مشاهده
شد) (P=0/002و تداوﻡ مﻌنادار تا روز فراﺧﻮانی مشاهده نشد ).(P=0/09
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شکل  .1تغییرات درون گروهی در متغیرهای مسافت طی شده(الف) و زمان
سپری شده(ب) را در گروههای استرس ،شنا ،استرس+شنا و کنترل نشان
میدهد.

شکل  .2مسافت طی شده)الف( و زمان سپری شده)ب( در مرحﻠه اکتساب را بیﻦ
گروههای مﺨتﻠف نشان میدهد *** ) .اﺧتﻼﻑ مﻌنادار در سﻄﺢ  p<0/001بیﻦ
گروه شنا با دیﮕر گروه ها و ●●●اﺧتﻼﻑ مﻌنادار در سﻄﺢ  p<0/001بیﻦ
گروه استرس+شنا با دیﮕر گروهها(.
در مقایسه زمان سپری شده بیﻦ گروهها نیز تﻔاوت مﻌناداری در اکتساب وجﻮد
داشت ) 27)=8/24 ،P=0/001و (F(3؛ با بررسی دﻗیﻖتر نتایﺞ ﺁزمﻮن تﻌقیبی LSD
نشان داد )شکل  2ب( که کمتریﻦ زمان سپری شده مربﻮﻁ به گروه تمریﻦ شنا
) (13/36±4/32بﻮد که اﺧتﻼﻑ مﻌناداری با گروه استرس )(17/77±1/39
و کنترل ) (19/45±2/45داشت )به ترتیﺐ؛ P=0/006؛  .(P=0/0003اما بیﻦ
گروه تمریﻦ شنا و گروه استرس+شنا) (13/80±1/91تﻔاوت مﻌناداری وجﻮد
نداشت ) .(P =0/76در بﻌد زمان نیز مانند مسافت طی شده ،شنا بﻌد از استرس ﺁثار
تﻌدیﻠی بر استرس به تنهایی داشت و سبﺐ سرﻋت بهتر رسیدن به سکﻮ شده است
) (P=0/01و نسبت به گروه کنترل نیز کاهﺶ مﻌناداری داشته است ).(P=0/001
با ایﻦ حال ،با بررسی نتایﺞ فراﺧﻮانی مشاهده شد که تﻔاوت مﻌناداری بیﻦ گروهها
وجﻮد ندارد و ﺁثار تمریﻦهای شنا به تنهایی و بﻌد از استرس پایداری مﻌناداری
نداشته است ) 27)=2/29 ،P=0/10و .(F(3
ﻗابل ﺫکر است که نتایﺞ تﺤﻠیل واریانﺲ یﻚراهه در ﺁزمﻮن کاوش نیز تﻔاوت
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مﻌنیداری را بیﻦ گروهها در ﺁزمﻮن کاوش در هیﭻ کداﻡ از پارامترهای مربﻮطه
یﻌنی درﺻد زمان سپری شده ) 27)=2/41 ،P=0/09و (F(3؛ ،تﻌداد دفﻌههای ورود
به ربﻊ هدﻑ) 27)=1/65 ،P=0/69و (F(3؛ و تﻌداد دفﻌههای ﻋبﻮر از روی سکﻮی
پنهان ) 27)=1/58 ،P=0/21و  (F(3نشان نداد .همﭽنیﻦ ،نتایﺞ ﺁزمﻮن ﺁشکار تﻔاوت
مﻌناداری را بیﻦ گروه ها نشان نداد )(P≤0/05
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نتیجهگیری:
در مﺠمﻮﻉ نتایﺞ ایﻦ پﮋوهﺶ نشان داد که شنا سبﺐ بهبﻮد حافظه و یادگیری
فضایی شده و همراهی تمریﻦهای شنا با شرایﻂ استرسزا میتﻮاند ﺁثار استرس
را تﻌدیل کند.
تشکر و قدردانی:
از تمامی کارکنان انستیتیﻮ پاستﻮر تهران و به ویﮋه سرکار ﺧانﻢ ﭼﻮپانی که در
ﺁمﻮزش و کار با دستﮕاه MWMمﺤققان را یاری کردند ،سپاسﮕزاری می کند
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بحث:
نتایﺞ پﮋوهﺶ حاﺿر در سه حیﻄه ﻗابل تامل بﻮد .ﺁثار که استرس بر حافظه و
فراﺧﻮانی داشت ،ﻗابل تﻮجه و نشان داده شد که استرس میتﻮاند ﺁثار سﻮدمندی بر
یادگیری و حافظه فضایی داشته باشد .شنا به ﻋنﻮان تمریﻦ بدنی میتﻮاند سبﺐ بهبﻮد
اکتساب و تﺤکیﻢ حافظه شﻮد و در نهایت اینکه شنا متﻌاﻗﺐ استرس میتﻮاند نقﺶ
تﻌدیل کننده و تسریﻊ دهنده در حافظه و یادگیری فضایی نسبت به استرس باشد.
ﻗبل از بﺤﺚ در مﻮرد نتایﺞ ،ﺫکر ایﻦ نکته که رتها با تﻮجه به ﺁزمﻮن ﺁشکار ،دارای
هیﭽﮕﻮنه مشکﻼت حافظهای و اﺧتﻼل بینایی نبﻮدند ما را بر ﺁن میدارد که هر
گﻮنه تاثیر احتمالی مداﺧﻠههای ایﻦ پﮋوهﺶ را ناشی از یادگیری و حافظه فضایی
بدانیﻢ .در راستای نتایﺞ استرس و حافظه میتﻮان ایﻦگﻮنه بیان کرد که ﭼنانﭽه در
مقدمه اشاره شد ﺁثار استرس پیﺶ از یادگیری بﺤﺚبرانﮕیز است ،ﭼراکه برﺧی از
مﻄالﻌهها که همسﻮ با نتایﺞ ایﻦ پﮋوهﺶ بﻮده تقﻮیت) (29,30و برﺧی پﮋوهﺶهای
ناهمسﻮ ،ﺁثار تﺨریبی استرس پیﺶ از یادگیری بر حافظه فضایی و رویدادی وابسته
به هیپﻮکمﭗ را گزارش کردهاند) .(7,9در میان مﻄالﻌههایی که اثر استرس را به
طﻮردﻗیﻖ بر یادگیری فضایی در  MWMگزارش کردهاند ،به دﻻیل گﻮناگﻮن،
استرس مزمﻦ ﺁثار ﭼندگانهای داشته است .یﻚ ماه استرس ﻏیر منتظره )،(31
یا مﺤدودیت حرکتی به مدت هشت هﻔته) ،(32و یا هﻔت روز) ،(25یادگیری را
مﺨتل کرد .در مقابل ،استرس ﻏیرمنتظره برای  10روز) ،(33یا ریکاوری پﺲ
از یﻚ ماه استرس ﻏیر منتظره) ،(31یادگیری را تسهیل کرد .همﭽنیﻦ استرس
مزمﻦ مﺤدودیت حرکتی )روزانه شﺶ ساﻋت 21 /روز( ،هیﭻ تاثیری را نشان
نداد) .(34تﻔسیر احتمالی نتایﺞ مﺨتﻠف ایﻦ است که نﻮﻉ ﻋامل استرس زا و طﻮل
دوره ﻋامﻠی مﻮثر است .مﺜﻼ ﻗرار گرفتﻦ در مﻌرﺽ نﻮر مداوﻡ به مدت  21روز یا
مﺤدودیت حرکتی برای  10روز ،ممکﻦ است در مقایسه با  21روز مﺤدودیت
حرکتی یا پنﺞ ماه نﮕهداری در شرایﻂ ناپایدار ،از شدت کمتری برﺧﻮردار باشد .در
پﮋوهﺶ مﻮسﻮی و همکاران ) ،(2007که روزانه دو ساﻋت استرس بیﺤرکتی به
مدت سه هﻔته سبﺐ تﺨریﺐ یادگیری شد ،ﻋﻼوه بر تاثیر منﻔی استرس در مرحﻠه
اکتساب ،در ایﻦ تﺤقیﻖ تاثیر تﺨریبی استرس بر حافظه نیز مشاهده شد) .(25از
دﻻیل ناهمسﻮیی ایﻦ پﮋوهﺶ میتﻮان به مدت زمان پروتکل اشاره کرد .با ایﻦ
حال ،در تﺤقیﻖ رحمانی ) (2013با وجﻮد همسانی پروتکل استرس )دو ساﻋت
× هﻔت روز( نتایﺞ با تﺤقیﻖ حاﺿر همسان نیست) .(35یکی از دلیلهای ایﻦ
ناهمسﻮیی ممکﻦ است به ﭼﮕﻮنﮕی و شرایﻂ اﻋمال استرس در تﺤقیﻖ رحمانی
مربﻮﻁ باشد .از دیﮕر دﻻیل مغایر بﻮدن با سایر پﮋوهشها نیز میتﻮان به نﮋاد متﻔاوت
رت )اسپریﮓ داولی( و نﻮﻉ استرس متﻔاوت )مﺤدود کردن حیﻮان در تﻮر سیمی(
) ،(34و استرس ﻏیر منتظره) ،(33اشاره کرد .در مﺠمﻮﻉ ،با تﻮجه به ﺁنﭽه Conrad
) (2010اشاره کرده است به نظر میرسد مﻮلﻔههای انﮕیﺨتﮕی متﻮسﻂ به باﻻ ممکﻦ
است یادگیری فضایی را تسهیل کنند) (6و در ایﻦ پﮋوهﺶ میتﻮان شدت استرس
ایﺠاد شده را از حد متﻮسﻂ باﻻتر در نظرگرفت .از دیﮕر نتایﺞ ایﻦ پﮋوهﺶ در
ﺧﺼﻮﺹ پیشرفت گروه کنترل ،میتﻮان به ﻋامل تمریﻦ اشاره کرد که اگرﭼه تﺤت
هیﭻ مداﺧﻠه استرسی یا تمریﻦهای ویﮋه شنا ﻗرار نﮕرفتند ،ولی تمریﻦهای روزانه در
 ،MWMﺧﻮد سبﺐ کسﺐ و فراﺧﻮانی شده است .با ایﻦ حال ،در مقاﻡ ﻗیاس ،گروه
کنترل تنها با گروه شنا اﺧتﻼﻑ مﻌناداری داشت و اﺧتﻼفی بیﻦ ﺁن با گروه استرس

و استرس+شنا مشاهده نشد که ایﻦ امر میتﻮاند به دلیل نﻮﻉ استرس متناسﺐ با
ﺁزمﻮن اشاره کرد .طبﻖ تﺤقیﻖهای گذشته ،ایﻦ نﻮﻉ استرس در یادگیری اجتنابی
ﺁثار تﺨریبی داشته و به تﻔاوت با گروه کنترل منﺠر شده است .با ایﻦ حال در
ایﻦ پﮋوهﺶ ،اثار پیﺶ رونده در یادگیری فضایی مشاهده شد .از دیﮕر دلیلهای
احتمالی نبﻮد تﻔاوت بیﻦ گروه کنترل و استرس+شنا میتﻮان به تمریﻦ شنا در ماز
ﺁبی دیﮕر)مشابهت با ﺁزمﻮن اﺻﻠی( به جای استﺨر شنای جداگانه اشاره کرد.
در باره تﻮجیه نتایﺞ مربﻮﻁ به شنا و ﺁثار ﺁن بر حافظه گزارش شده است که
تمریﻦهای بدنی ﺁثار سﻮدمندی بر انﻮاﻉ گﻮناگﻮن حافظه ،از جمﻠه حافظه فضایی
) ،(36نﻮروژنز هیپﻮکمﭗ در بﻠندمدت) ،alternating daily exercise(17افزایﺶ
حافظه بازشناسی) ،(18تمرک ِز انتقالدهندههای ﻋﺼبی) (39و تکﺜیر سﻠﻮلهای
ﻋﺼبی) (14شده است .هر کداﻡ یا تماﻡ ایﻦ تغییرها میتﻮاند در بهبﻮد اجرای
تکﻠیف داده شده مشارکت کند .در تﺤقیﻖهای  Van praagنیز نشان داده شده
است که فﻌالیت بدنی تﻌداد سﻠﻮلهای جدید را در شکنﺞ دندانهای افزایﺶ میدهد و
سبﺐ ارتقای ﻋمﻠکرد ﺁزمﻮنهای یادگیری فضایی میشﻮد .ایﻦ نتایﺞ در تﺤقیﻖهای
 Jizi Jinو همکاران ) (2008که اثر تمریﻦ بدنی اﺧتیاری بر تﻮلید سﻠﻮلهای
جدید در هیپﻮکمﭗ در مﻮﻗﻌیتهای مﺤرومیت-استروژن را مشاهده کردهاند ،تایید
شده است) .(40تمریﻦ بدنی ،نروژنز ،شکلپذیری و تکﺜیر دندریتها در هیپﻮکمﭗ
را تسهیل میکند) .(14فﻌالیت ﺁنزیﻢ ﺁنتیاکسیدان را افزایﺶ و استرس اکسایشی
در مغز را تقﻠیل میدهدو از طریﻖ تﻮلید ترکیﺐهای حﻔاﻇتکننده ﻋﺼﺐ ،افزایﺶ
جریان ﺧﻮن به مغز و بهبﻮد رشد و بقای نرونها و کاهﺶ ﺧﻄر بیماریهای ﻗﻠﺐ و
ﻋروﻕ ،ممکﻦ است یﻚ ﻋامل مﺤافﻆ در برابر ﺻدمههای شناﺧتی ﺧﻔیف باشد).(44
نتیﺠهﮕیری کﻠی :در نهایت نتیﺠه شنا متﻌاﻗﺐ استرس ،نسبت به استرس به تنهایی
تاییدی بر یادگیری مناسﺐ داشت که با مﻄالﺐ مرتبﻂ در بﺨﺶ ﺁثار سﻮدمند فﻌالیت
بدنی ﻗابل تﻮجیه است .با ایﻦ حال برتری مﻌنادار حافظه نشان و ﺁثار مﻮﻗتی و ﻋدﻡ
تﺜبیت و تﺤکیﻢ حافظه میتﻮاند به دلیل نﻮﻉ پروتکل طراحی شده شنا باشد که ممکﻦ
است در ﺻﻮرتی که ایﻦ مداﺧﻠه بیشتر میشد و زمان بیشتری رتها تﺤت مداﺧﻠه
شنا ﻗرار میﮕرفتند ،تداوﻡ ﺁثار رویت میشد .بنابرایﻦ به نظر میرسد در پﮋوهشهای
ﺁتی بکارگیری نﻮﻉ متﻔاوتی از مداﺧﻠه برنامه تمرینی ،یا اﺧتﺼاﺹ وﻗت بیشتر به
ﺁن و همﭽنیﻦ ،کاهﺶ بارﺧستﮕی تمریﻦ بﻼفاﺻﻠه بﻌد از استرس )انﺠاﻡ تمریﻦ
درفﻮاﺻل متﻔاوت از استرس( بتﻮاند تداوﻡ بیشتری در حافظه و یادگیری ایﺠاد کند
که جای بررسی دارد .همﭽنیﻦ میتﻮان نﻮﻉ استرس و پروتکل به گﻮنهای اﻋمال شﻮد
که به جای ﺁثار تقﻮیتی ،ﺁثار منﻔی داشته باشد و در ایﻦ ﺻﻮرت تمریﻦ میتﻮاند نقﺶ
برجستهای داشته باشد .با تﻮجه به اینکه در ایﻦ پﮋوهﺶ ،بررسی کﻮرتیکﻮسترون،
برای اطمینان از استرس تنها در گروه کنترل و تﺤت استرس بررسی و تایید شد،
بررسی ایﻦ فاکتﻮر در گروههای دیﮕر مانند شنا میتﻮانست به بهرهﻮری مناسﺐ در
بﺤﺚ کمﻚ کند که پیشنهاد میشﻮد در پﮋوهﺶهای ﺁتی به ﺁن تﻮجه شﻮد.
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