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 10/6/98پذیرش مقاله:             30/5/98 دریافت مقاله: 

ثیر آن ورزشی اختیاري و اجباري در دوران نوجوانی بر رفتار شبه اضـطراب و تـا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین مقدمه:
 بر میزان بیان ژن عوامل التهابی در مخچه است.

ه از مـادر و )، جدا شدMS، جدا شده از مادر ()C(گروه کنترل 5به سر رت نر به صورت تصادفی  40 انجام آزمایش، منظور بهها: مواد و روش
) تقسـیم MS+flx) و جدا شده از مـادر و داروي فلوکسـیتین (MS+TM)، جدا شده از مادر و ورزش اجباري (MS+RW(ورزش اختیاري 

مادرشـان جـدا شـدند. دقیقه از  180پس از تولد به مدت  14پس از تولد تا روز  2شدند. به استثناي گروه کنترل رت هاي سایر گروهها از روز 
تمـرین  با اختیاري (چـرخ گـردان) 28. گروه هاي تمرین و دارو از روز نگهداري شدند در قفس 28ا روز تایی ت 4سپس آزمودنی ها به صورت 

میـزان  ارزیـابی شـد.EPM رفتارهاي شبه اضطرابی  به وسیله آزمون رفتاري  60اجباري (تردمیل) و دارو (فلوکسیتین) تیمار شدند. در روز 
 گیري شد. اندازهالتهابی در بافت مخچه نیز  عواملبیان ژن 

سـترس انتایج ما نشان داد ورزش اختیاري توانست بطور معنی داري و بهتر ار ورزش اجبـاري رفتارهـاي شـبه اضـطراب ناشـی از ها: یافته
 جداسازي از مادر را خنثی نموده و بیان ژن عوامل التهابی در مخچه را کاهش دهد. 

و   هنـیذاد ورزش اختیاري می تواند به عنوان روش درمانی غیردارویی براي اخـتالالت نتایج پژوهش حاضر نشان د : گیريبحث و نتیجه
 .روانی همچون اضطراب مفید باشد
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 مقدمه

در جوامع امروزي، اختالالت ناشی از استرس و 

بزرگی از بیماري هاي شایع  را به خود  اضطراب بخش

در دو دهه گذشته، عالقه به ). 1( اختصاص داده است

به سرعت افزایش یافته است تحول روانشناختی کودکان 

باشد که هشدار دهنده اي  که شاید یکی از دالیل آن آمار

 .)2(درباره اختاللهاي روانشناختی کودکان ارایه می شود 

در سال   ،من ملی سالمت رواناساس گزارش انجبر 

روانی، کودکانی که داراي اختاللهاي   %20از میان  2007

هیجانی و رفتاري تشخیص داده شده بودند، شدت 

عی رفتارهاي اجتمامشکالت نیمی از آنها در حدي بود که 

موارد ز یکی ا .)3( قرار داده بود تحت تاثیر  آنان را کامال

 ارگی ایجاد می شود،که در دوره شیرخو زااسترس 

 زارشگ ،رابطههمین  در ).4( استرس جدایی از مادر است

 که نامالیمات مربوط به برخی پژوهش ها حاکی از آنست

 اوایل زندگی در توسعه اختالالت روحی در انسان ها و

جدایی از مادر . )5( جوندگان نقش بارزي ایفا میکند

 وایش ترس احتماال باعث افزایش پاسخ غده آدرنال و افز

مطالعات  همچنین. )6شود (می اضطراب در بزرگسالی 

ن مواجه با استرس در دوراانجام شده گواهی می دهد که 

و پاتولوژیک کودکی باعث رشد و تکامل غیرطبیعی 

که همراه با تغییرات  ،سیستم اعصاب مرکزي می شود

هورمونی و شناختی می  ،نوروشیمیائی ،مشخص ساختاري

  .)7( باشد

اختالالت از جمله موارد دخیل در پاتوفیزیولوژي 

عوامل پیش التهابی می باشند که  روانی همچون اضطراب،

 مانند ذاتی بدلیل فعال شدن گیرنده هاي سیستم ایمنی 

نورو تولید می شوند و قادرند تغییرات  6اینترلوکین 

همچنین  .)8( شیمیایی و رفتاري در شخص ایجاد کنند

زیادي نیز عنوان کرده اند که عوامل التهابی  وهش هايژپ

در شکل گیري اختالالت روانی همچون اضطراب نقش 

 ).9،8( مهمی ایفا می کنند

که در زمان  در همین راستا دانشمندان عقیده دارند

، برخی از مولکول هاي آسیب دیده باعث استرسبروز 

همچنین مطالعات  .)9( تولید عوامل التهابی می شوند

 ي نیز عنوان کرده اند که عوامل التهابی در شکلزیاد

ی و اضطرابرفتارهاي شبه گیري اختالالت روانی همچون 

  ).9( نقش مهمی ایفا می کنند انزواي اجتماعی

در راستاي درمان تالشهاي صورت گرفته از طرفی 

 عواملکاهش میزان  نشان می دهد،روانی  اختالالت

افسردگی موثر می و اضطراب التهابی در بهبود عالیم 

اخیرا مشخص شده که فعالیت و تمرینات  ).10( باشند

و اثرات ضد  محافظت نورونیورزشی داراي اثرات 

 ، به. فعالیت بدنی)11( باشداضطراب می  افسردگی و

هاي هوازي، که به طور مستمر و مداوم خصوص فعالیت 

اختالالت عصبی و عاطفی کمک گیرد، به کاهش انجام می

هاي روانی نماید و از بروز بسیاري از اختالالت و بیماريیم

 رماندو مقابله کرده و بسیاري از عوارض آنها را پیشگیري 

. از سوي دیگر اثرات ضد )12( دهدمی و یا کاهش 

اضطرابی ورزش در مطالعات بالینی و حیوانی از مسیر 

. )5،9( هاي متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است

 نشان داده است، که ورزش احتماال با افزایشتحقیقات 

رشد نورونی مشتق شده از مغز  عاملبیان و تولید 

)BDNF(،  التهابی، افزایش میزان فعالیت  عواملکاهش

سیستم سروتونرژیک و کاهش استرس اکسیداتیو اثرات 

 در این زمینه مطالعاتی عنوان ).13ضد اضطراب دارد (

ات دنی در دوران بلوغ اثرکرده اند که ورزش و فعالیت ب

مفیدي در تعدیل رفتار هاي شبه افسردگی ناشی از 

 ).14،5(  استرس اوایل زندگی دارد

پیش  عواملدر سالیان اخیر مطالعات بسیاري نقش 

بخش هایی از مغر مانند هیپوکامپوس و التهابی در 

کورتکس را که نقش مهمی در بروز اختالالت روانی دارند 

اما مطالعات کمی به  ،)5،8( ار داده اندسی قررمورد بر

ورزش بر آنها التهابی در مخچه و نقش  عواملبررسی بیان 
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از آنجاییکه نتایج حاصل از بر همین اساس و  .پرداخته اند

وهش هایی می تواند گام هاي مثبتی در جهت چنین پژ

 پیشگیري و کاهش اختالالت روانی شایع در جوامع انسانی

ین این مطالعه سعی دارد تا اثرات ورزش بنابرا ؛باشد

را بر روي عالیم اختیاري و اجباري در دوران نوجوانی 

پیش التهابی در مخچه موش هاي  عواملاضطراب و بیان  

 دچار استرس کودکی جدایی از مادر ویستار نر بالغ نژاد

)MS.را  مورد مطالعه قرار دهد ( 

 هامواد و روش
موش ماده  6آزمایشگاهی  در این تحقیق تجربی و

باردار نژاد ویستار از انستیتو پاستور خریداري گردید و به 

طور جداگانه در قفس نگهداري شد (مرکز نگهداري از 

حیوانات گروه فیزیولوژي ورزش، شعبه تهران مرکز 

بچه موش  40دانشگاه آزاد اسالمی). پس از وضع حمل، 

. از این شدندنر به عنوان آزمودنی هاي تحقیق انتخاب 

 )C(موش بصورت تصادفی در گروه کنترل سالم  8تعداد 

 14تولد تا روز  2بچه موش از روز  32قرار گرفتند و تعداد 

جدا شدند. سپس در روز  دقیقه از مادرشان 180به مدت 

(جدا شده  MSها براي تعیین چهار گروه  این موش 21

 ( ورزش داوطلبانه وجدا شده از مادر  ،از مادر)

MS+RW ( جدا شده از مادر و ورزش اجباري ،

)MS+TM و جدا شده از مادر و داروي فلوکسیتین (

)MS+FLX تایی تا روز  4) تقسیم شدند؛ و به صورت

درطول تحقیق، حیوانات به  در قفس نگهداري شدند. 28

سر موش در قفس هاي پلی اتیلنی  4صورت گروه هاي 

راد، ساخت شرکت رازي سانتیمتري  30×15×15

 شده کنترل شرایط در 50%±5 رطوبت وC2± 22°دماي

 داري نگه) روشنایی ساعت 12:  تاریکی ساعت 12(نور

 ازاي به گرم 10( استاندارد غذاي و آب به آزادانه و شدند

دن) ساخت شرکت بهپور به شکل پلت ب وزن گرم100

دسترسی داشتند. در انتهاي تحقیق رت ها تحت آزمون 

یولوژیکی قرار گرفتند. وزن رت ها در هاي رفتاري و فیز

گرم بود. پروتکل تجربی  300تا  280هنگام آزمون ها بین 

) که NIHبر اساس راهنمودهاي انستیتوي ملی سالمت (

براي مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی است، 

 . .(NIH publication # 80-23)انجام شد

 فلوکستین درمان باپروتکل 

-(سیگمادروکلراید از شرکت سیگما فلوکستین هی

نرمال خریداري شد و در سالین آلدریچ ، ایاالت متحده) 

آزمایش صورت حل شد، آماده سازي دارو درست قبل از 

به روش تزریق داخل  mg/kg 5گرفت. دارو با دوز 

داروي شد.  انجام  پس از تولد 60تا روز  28صفاقی از روز 

ن موثر در بهبود عوارض فلوکستین به عنوان یک درما

در موشها مورد استفاده قرار گرفت.  و اضطراب افسردگی

هفته  3الی  2قابل ذکر است که به طور معمول، حداقل 

طول می کشد تا پس از استفاده از داروي فلوکستین 

براي به ، و ابل توجهی در خلق و خو ایجاد شودبهبود ق

فته یا بیشتر ه 12ممکن است تا  آن رسیدن فوایدحداکثر 

 ).5( نیاز باشدزمان 

 پروتکل تمرینی چرخ گردان جوندگان

، پس از تولد 21قبل از اجراي پروتکل تمرینی، در روز 

هفته با چرخ گردان  1به مدت  MS+RWگروه تجربی 

روز تا  32مخصوص جوندگان آشنا شدند. سپس به مدت  

موش در هر قفس با چرخ گردان جوندگان قرار  2، 60روز 

گرفت. در طول تمرین هر موش فقط به چرخ گردان خود 

دسترسی داشت (براي جلوگیري از استرس انزواي 

اجتماعی بین دو موش یک ورق شیشه اي پلکسی گلس 

منفذدار قرار داده شد. هر چرخ گردان از پلکسی گلس 

  10 ، طولیمترسانت 105محیط ساخته شده بود (

 g5راحتی با مقاومت ، نویدان طب، ایران) و به سانتیمتر

می چرخید. هر چرخ به یک کلید مغناطیسی که به یک 

و تعداد  گر که بیرون قفس حیوان قرار داشتشمارش

وصل شده بود. موش هاي  ،داد چرخش را نشان می

 24صحرایی به راحتی به چرخ گردان جوندگان به صورت 
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دسترسی داشتند و   60روز تا روز 32ساعته و به مدت 

ثبت می  ،ها روزانه و به صورت مترافت دویدن آنمقدار مس

 ).15( گردید

 پروتکل تمرینی تردمیل جوندگان

ه هفته با دستگا 1، گروه تمرینی  به مدت 21در روز 

 جلسه راه 5آشنایی شامل تردمیل آشنا گردید. برنامه 

متر در دقیقه و شیب   8تا  5رفتن و دویدن با سرعت 

صلی دقیقه بود. برنامه ي ا 10تا  5صفر درجه  و به مدت 

ار هفته دویدن روي نو 4تمرینی براي گروه تمرینی شامل 

(ساخت پژوهشکده  شیب ویژه جوندگانگردان بدون 

 روز در 5 و هفته 4حیوانات به مدت  .تربیت بدنی) بود

تمرین تردمیل را  15:00صبح الی  9:00هفته از ساعت 

ناع روي تردمیل امتدویدن انجام دادند. اگر حیوانات از 

میلی  25/0آنها یک شوك الکتریکی خفیف ( ، بهورزیدند

. نندکآمپر) اعمال می شد تا آنها را مجبور به ادامه کار 

متر در  10دقیقه ( 30پروتکل تمرین تردمیل شامل 

ه) متر در دقیق 15دقیقه ( 45، هفته اول 2راي دقیقه) ب

قه) براي متر در دقی 15دقیقه ( 60براي هفته سوم و 

ر بعد از ه هارت، ته چهارم بود. در هر جلسه تمرینیهف

دقیقه استراحت داشتند. تمام  5 ،دقیقه تمرین 15

) مطابق پروتکل TMحیواناتی که از برنامه تمرین (

ز ، اندآزمایش در هفته هاي قبل از آزمون امتناع ورزید

براي سرد کردن در انتهاي هر  مطالعه ما خارج شدند.

ا تمرینی نیز سـرعت  نوار گردان به طور معکوس تجلسه 

 .)16( رسیدن به سـرعت  اولیه کاهش یافت

 Elevated Plusاي شکل آزمون رفتاري ماز بعالوه

Maze (EPM)  
ها از مدل رفتاري ماز جهت سنجش اضطراب در رت

اي شکل استفاده شد. این ابزار بر اساس دو غریزه، بعالوه

هاي باز و  ندگان و احتزاز از محیطحس جستجوگرایانه جو

در این روش حیوان  روشن در آنها، طراحی شده است.

تمایل  بیشتر وقت خود را در بازوهاي باز گذارنده و

 .)17( ها داردبیشتري به این قسمت

بازو  4این ابزار از جنس چوب با رنگ تیره است و از 

ا ابعاد بازوه .به شکل عالمت مثبت(+) تشکیل شده است

 2بوده و دو طرف و انتهاي  سانتیمتر 10×  سانتیمتر 50

. سانتیمتر است 40یواري به ارتفاع بسته داراي د يبازو

 10×  سانتیمتر 10 عادبازو به یک مربع مرکزي به اب 4این 

هایی در ارتفاع . ماز توسط پایهشوندمنتهی می سانتیمتر

د. هنگام گیرسطح زمین قرار می سانتیمتري از 60

ها درون مربع مرکزي به صورتی که سرشان رتآزمایش 

دقیقه  5به سمت بازوي باز باشد، قرار گرفتند و به مدت 

کردند و این هاي مختلف ماز حرکت میآزادانه در قسمت

 مدت زمان توسط دوربین به طور کامل فیلمبرداري شد

)17.( 

 

 
همانطور که  EPMدر دستگاه  موشتصویري از حضور . 1شکل 

 گیرد.در مرکز دستگاه قرار می موشذکر شد در ابتداي تست، 

که در این تست اهمیت دارد دو پارامتر مدت  عاملی

به  هاي باز و تعداد دفعات ورودزمان سپري شده در بازو

ت اس البته منظور از ورود هنگامی .داخل بازوهاي باز است

دت م پاي حیوان در راهرو مورد نظر قرار بگیرد و 4که هر 

 .)17( شودشده هم بر این اساس محاسبه می زمان سپري
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 جمع آوري نمونه هاي مخچه براي بررسی بیان ژن

حیوان از هر گروه براي جمع آوري  4، 60در روز  

-ILو  myod88 ،TLR4 ،IL-6( نمونه هاي مخچه

1β( این  نمونه هاي الزم جمع آوري شد. براي انتخاب و

و  cDNAغلظت بهینه  در ابتداي کار میزان منظور

همچنین پرایمرهاي مربوط به هر ژن با استفاده از 

آزمایش سریال غلظت براي هر کدام به طور جداگانه 

شود. به گونه اي که کمترین میزان دایمر مشخص می

 مشاهده شود.

 Real time – PCR با استفاده از(2x) Premix 

Ex Taq II  100و با استفاده از غلظت ng  ازcDNA 

 انجام گرفت. 

 Realو  RNAتمامی مواد استفاده شده در استخراج 

time – PCR از شرکت کیاژن)Qiagen ( ساخت کشور)

 .)5( بود )Roche(از شرکت رش cDNAآلمان) و سنتز 

 آنالیز آماري

-آوري داده ها از آزمون کولموگروفپس از جمع 

بودن توزیع داده ها و آزمون  نرمالاسمیرنف براي بررسی 

one-way ANOVA   با پست تستTukey  براي

تحلیل یافته ها استفاده شد. آنالیزهاي آماري با استفاده از 

 Graph-padو نرم افزار 17مدل  SPSSنرم افزار آماري 

prism 05/0( انجام شد. حد معناداري به صورتp<(  در

 نظر گرفته شد.

 هایافته

 اثر ورزش اجباري و اختیاري بر روي رفتار شبه

 اضطراب ناشی از استرس جدایی از مادر

مشخص  )BوA( 2با توجه به نتایج ارایه شده در شکل 

می گردد که بین میانگین بدست آمده گروهها تفاوت 

بنابراین با توجه به برابر نبودن  .معنی داري وجود دارد

 )Homogeneity of Variance(واریانس نمونه ها 

)05/0p<(  از آزمون تعقیبیTukey افتن جایگاه براي ی

نتایج بررسی نشان می دهد که  .معناداري استفاده شد

با گروه تمرین  )MS( بین گروه کنترل مثبت

گروه تمرین اختیاري  و )MS+TM(اجباري

)MS+RW (ولی در  ،مشاهده شد تفاوت معنی داري

) تفاوت معنی  MS+FLX( تینمقایسه با گروه فلوکس

 .)>05/0p( داري مشاهده نشد

 

 

  

 

 

 

 
 

  *:در مقایسه با گروه کنترل

  MS+:در مقایسه با گروه 

 بازوي باز درآزمودنی ها . مدت زمان توقف 2Aشکل

نشان دهنده وضعیت تفاوت  در گروههاي تحقیق که

 05/0p<() .MS( بین گروههاي تحقیق است میانگین

 TMفلوکستین،  FLX کنترل،C جداسازي از مادر،

 دوچرخه گردان) رانینگ ویل یا RWتردمیل، 
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  *:در مقایسه با گروه کنترل

  MS+:در مقایسه با گروه 

 )Bاز بازوي باز (آزمودنی ها دفعات عبور  تعداد. 2Bشکل

در گروههاي تحقیق که نشان دهنده وضعیت تفاوت میانگین 

جداسازي از  05/0p<() .MS(بین گروههاي تحقیق است

رانینگ  RWتردمیل، TM فلوکستین،   FLXکنترل،Cمادر،

 .ویل یا دوچرخه گردان)

تمرین اختیاري و اجباري بر کاهش بیان ژن اثر  

 التهابی  عوامل

 )TM( این پژوهش اثر تمرین ورزش اجباريدر 

بر روي  )RW( اختیاري یا چرخ دو جوندگانتردمیل و 

بی التهاعوامل اثرات استرس دوران کودکی بر بیان ژنهاي 

مورد بررسی قرار گرفت. با هاي بزرگسال رتدر مخچه  

تفاوت  ONE-WAY ANOVAاستفاده از تست آماري 

با توجه به گروه هاي آزمایشی مشاهده شد. معنی دار بین 

که  شدمشخص  5و  4،3اشکال نتایج ارایه شده در 

بصورت معنی داري موجب افزایش ایی از مادر استرس جد

-رتدر مخچه  )IL1b )05/0p< ، (307/7)=4،5(Fژن  بیان

 .)3(شکل  هاي بالغ شد

 

  
 IL1b اثر شرایط پرورش و درمان متفاوت بر بیان ژن  .3شکل 

 
 IL-6 اثر شرایط پرورش و درمان متفاوت بر بیان ژن  .4شکل 

 
 TLr4 اثر شرایط پرورش و درمان متفاوت بر بیان ژن  .5شکل 
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  درمان متفاوت بر بیان ژن اثر شرایط پرورش و .6شکل 

Myd88 
) >05/0p( )4(شکل  IL-6نتایج مشابه در مورد ژن 

،42/45)=4،5(F ( وTLr4  شکل)05/0() 5p< ، (

297/4)=4،5(F(  بدست آمد. ولی هیچگونه تغییر معنادار

) ، >05/0p() 6(شکل  Myd88از افزایش بیان ژن 

297/4)=4،5(F (.را نشان نداد 

مشخص  Tukeyي تکمیلی همچنین بررسی آمار

و داروي ) RW+MS( کرد که ورزش اختیاري

بصورت معنی داري  MSفلوکسیتین در مقایسه با گروه 

و  IL-6 )001/0p<(، IL-1βموجب کاهش بیان ژنهاي

TLr4 )01/0p< ( در مخچه گردید. این نتایج ثابت می

کند که ورزش اختیاري می تواند در کاهش بیان ژن هاي 

 تاثیر معناداري داشته باشد. التهابی عوامل

 گیرينتیجهبحث و 
رس جدایی از مادر تنتایج مطالعه حاضر نشان داد اس

 یرفتارهاي شبه اضطراب زدر مراحل اولیه زندگی باعث برو

،  IL-6   ،IL-1β و افزایش بیان ژن هاي التهابی هاي 

TLr4  وMyd88  در مخچه موش هاي صحرایی می

 شود.

در این مطالعه نشان داد  EPMنتایج تست رفتاري 

که حیواناتی که تجربه استرس جدایی از مادر در مراحل 

اولیه زندگی را داشتند، داراي اضطراب هستند. کاهش 

هاي باز در گروه از آزمودنی ها به بازو دفعات ورود این

EPM  .نمایانگر وجود رفتارهاي اضطرابی در حیوان است

فضایی باز و بدون  در حقیقت حیوان مضطرب از حضور در

دیوار هراس و اضطراب دارد و ترجیح می دهد که در 

کاهش دفعات ورود  ،بازوهاي بسته باقی بماند. از طرفی

حیوان به بازوهاي باز در گروه استرس همراه با کاهش 

زمان حضور آنها نیز بود که خود شاخصی براي وجود 

 ،رفتارهاي اضطرابی در موشها می باشد. با این اوصاف

ورزش اختیاري قادر به کاهش این رفتارهاي اضطرابی در 

از خود نشان داد. عدم  درمانی و حیوان شد و اثر حفاظتی

بر این داللت دارد  EPMحضور در فضاي مرکزي دستگاه 

که حیوان از حضور در فضاي باز دچار اضطراب و هراس 

(نوع اختیاري بهتر) توانست اختالل  است. که البته ورزش

خشد. در مطالعات زیادي بین رفتار را نیز بهبود بدر ا

گزارش شده است که سیستم سروتونین در ارتباط با 

. در این )5،9( اضطراب می باشد خو و اختالالت خلق و

میان مطالعات بسیاري بر این باورند که رسپتورهاي 

5HT-3c   5 وHT-2c در اختالالت اضطرابی نقش

مشابه  پژوهشی در .)18،17( عمده اي ایفا می کنند

در تحقیقی که بر روي  )2018( ذولفقاري و همکاران

موش هاي صحرایی نر انجام دادند ثابت کردند که استرس 

جدایی از مادر باعث بیان ژن هاي التهابی در 

هیپوکامپوس شده و باعث بروز اختالالت رفتاري و 

 ).19( رفتارهاي شبه افسردگی در موش ها شده است

و کورتکس هر دو از ساختارهاي مهم مغز  هیپوکامپوس

می باشند که در رابطه با بروز رفتارهاي افسردگی و 

. افزایش بیان این رسپتورها در )20( اضطراب هستند

اضطراب در انسانها مطالعات قبلی نشانگر بروز افسردگی و 

می توان به  از دیگر دالیل اشاره شده). 21( و حیوانات بود

اره داشت که کاهش اضطراب به دنبال این موارد نیز اش

 و کامپ ناشی شودرزش می تواند از تغییرات در هیپوو

نورون هاي تحریکی جدید را در ژیروس  ددویدن تعدا

همچنین دویدن تولید  ).21( دنتیت افزایش می دهد
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شاخه هاي دندریتی بیشتر را روي نورون هاي تحریکی در 

هیپوکامپ ). 22( سرتاسر مدار هیپوکامپ تحریک می کند

همچون  شکمی در جوندگان در پردازش احساسات،

گزارش شده  .)22( تنطیم استرس و اضطراب دخالت دارند

صحرایی باعث افزایش  ياست که ورزش در موش ها

نوروژنز در ژیروس دنتیت موش شده و باعث فعالیت 

اکتور نوروتروفیک و ف IGF1د فاکتورهاي رشد همانن

) می گردد که در تنظیم BDNF( زمشتق شده از مغ

. از طرفی یافته هاي )20( فرایندهاي اضطرابی نقش دارد

هفته با تردمیل  5اخیر نشان داد موش هایی که به مدت 

و  ACTH( آدرنال سطح هورمون هاي ،ورزش داده شدند

به عبارتی ورزش و در آنها کاهش یافته ) کورتیکو استرون

هیپوتاالموس در  -باعث افزایش کنترل محور هیپوفیز

شده  ). عنوان24( پاسخ به استرس هاي بعدي می گردد

-ه با ورزش در پاسخ محور هیپوفیزتغییرات همرااست که 

می تواند در نتیجه تغییر در  ،هیپوتاالموس به استرس

پایان دهی پاسخ این  ،رهایی هورمون کورتیکواسترون

در رهایی  . تغییر)25( باشد مورد یا هردوو هورمون 

هورمون کورتیکو استرون از غده فوق کلیوي می تواند در 

 . )25( باشد از هیپوفیز ACTHنتیجه تغییر در رهایش 

یکی دیگر از مکانیسم هاي بیان شده تاثیر ورزش بر 

(یکی از اصلی ترین میانجی هاي عصبی  افزایش گاباي

. )26( بازدارنده) موجود در برخی از نقاط مغز می باشد

ررسی و مطالعه منابع در دسترس نشان داده نتیجه کلی ب

که استرس دوران کودکی می تواند از طریق مسیرهاي 

مختلف موجبات بروز اضطراب و افسردگی را در بزرگسالی 

. مطالعه حال حاضر براي اولین بار )25تا  23( فراهم کند

نشان داد که ورزش اختیاري در دوران نوجوانی قادر به 

در مغز بوده و نقش حفاظتی بر علیه  کاهش بیان این ژنها

ن جیه تفاوت هاي مشاهده شده می توادر تو استرس دارد.

بیان کرد که پاسخ اضطراب به ورزش، به میزان اضطراب 

همچنین مدت زمان  افراد قبل از ورزش نیز وابسته است.

 طوراستراحت بعد از ورزش نیز تاثیر گذار می باشد و به 

ضطراب چند عاملی و متاثر از خالصه تاثیر ورزش بر ا

زمان استراحت پس از ورزش و میزان  شدت ورزش،

برخی لذا عدم همخوانی  اضطراب قبل از ورزش است.

 نتایج پژوهش در این زمینه به علت تفاوت در مدت زمان،

شدت ورزش و زمان انجام آزمایش اضطراب و افسردگی 

 پس از تمرین است. 

ي و نشان داد ورزش اختیارنتایج تحقیق ما  از سوي دیگر

اجباري و داروي فلوکسیتین توانست با افزایش بیان ژن 

هش ا کامیزان بیان این ژنها ر التهابی مقابله نماید و عوامل

از  یکیبه عنوان  MSدانشمندان بر این است که  اعتقاد .داد

. به )5( باشدافزایش بیان ژن هاي التهابی در مغز می  عوامل

رد ک اکساید در التهاب حاد و مزمن نقش دانیتریطور مثال 

با  NOاند که  مطالعات اخیر نشان دادهدر این راستا  .)21(

تهابی را هاي الینندساخت پروستاگال COX-2فعال کردن 

می تواند  NO. بنابراین مهار ساخت )22( افزایش می دهد

 .)22( اثرات مفیدي بر بیماري هاي التهابی داشته باشد

 ،مطالعات خودکشیو قان دپارتمان روانپزشکی همچنین محق

 سلول از بعضی که دریافتند کانادا گروه مک گیل در کبک

 و بزرگتر افسردگی مغز در بیماران متاثر از کورتکس هاي

 دتائی عنوان به تواند می تغییرات این که دنشو می ملتهب

 .)23( شود شناخته افسردگی در نورونی التهاب نظریه

همکاران  ذولفقاري وتا نتایج پژوهش در این راس 

در دوران کودکی موجب بروز التهاب  MSنشان داد که 

در هیپوکامپوس در دوران بزرگسالی می شود و این 

 IL-1β، IL-6التهاب به موجب افزایش بیان ژن هاي 

 .)19( می باشد  iNOSو

 فعالیت اختیاري رانینگ ویل ،نتایج ما نشان داد دیگر

)RW(  ژن کاهش بیانقادر به IL1β، IL-6 و Tlr4  در

کرده  گزارشبا نتایج ما مطالعات قبلی  مخچه بود. همسو

اند که فعالیت ورزشی اختیاري بدلیل اختیاري بودن نوع 

فعالیت بر خالف فعالیت اجباري از ایجاد استرس جلوگیري 
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که به  ؛می کند و در حقیقت یک ورزش بدون استرس بوده

جام شده و مسیر هاي لذت را فعال می اختیار خود حیوان ان

را در  عات ورزش اختیاري. بسیاري از مطال)20،19(کند 

 Environmentalزمره عوامل تسهیالت محیطی یا 

Enrichment (EE)  24( اندقرار داده.( 

از آنجایی که در این پژوهش ورزش در سنین نوجوانی 

به حیوانات داده شده است این موضوع مطرح است که 

غیر دارویی محسوب شده  عاملیرزش اخنیاري به عنوان و

که اتصاالت نورونی را تقویت و اثر استرس را تضعیف کرده 

 است .

اثرات ضد اضطرابی ورزش در مطالعات بالینی و 

حیوانی از مسیر هاي متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته 

. ورزش با افزایش بیان و تولید فاکتور هاي )25( است

 ،کاهش فاکتورهاي التهابی BDNFی مانند رشد نورون

افزایش میزان فعالیت سیستم سروتونرژیک و کاهش 

 .)25،26( است همراهاسترس اکسیداتیو 

با مالحضه این نکته که برخی از تحقیقات گذشته 

عنوان کرده اند که تمرینات اجباري با توجه به ماهیت 

اجباري بودن و احتماال وجود عامل ناخوشایند شوك 

شبه  الکتریکی در حین تمرین در درمان رفتار هاي

نتایج ما و برخی  .)5( افسردگی مفید واقع نشده اند

تحقیقات دیگر پیشنهاد می دهند که تمرینات اختیاري و 

داوطلبانه با فواید بیشتري نسبت به تمرینات اجباري بر 

روي تردمیل می توانند بعنوان یک غنی ساز محیطی و 

یی در رت هاي نوجوان مورد توجه قرار درمان غیر دارو

). در این زمینه برخی از مطالعات عنوان 28،27بگیرند (

کرده اند که رفتار بازي در دوره نوجوانی رت ها بروز 

میکند و در شکل گیري مدار هاي عصبی مرتبط با 

 ).29انگیزش و رفتار اجتماعی نقش مهمی بازي میکند (

وطلبانه در این دوره بر همین اساس احتماال ورزش دا

می تواند با تاثیر بر خصوصیات رفتاري و فرایند شکل گیري 

اعصاب رت ها در برابر رویدادهاي استرس زاي اوایل زندگی 

). پیش از این برخی تحقیقات تفاوت 27،6آنها مقابله کند (

بسیاري بین اثرات تمرینات اجباري و اختیاري بر روي 

). با 30تایید کرده اند (خصوصیات رفتاري جوندگان را 

یافته هایی نیز اثرات مثبت ورزش اجباري در برابر  کهاین

شرایط استرس زا را نشان داده اند ولی نباید از یاد ببریم که 

دویدن اجباري بر روي تردمیل با استرس ناشی از شوك 

 ). 32،31الکتریکی همراه است (

 گفت، با توجه به نتایج تحقیق حاضر می تواندر پایان 

ورزش داوطلبانه می تواند عوارض ناشی از استرس جدایی از 

ن را از طریق کاهش بیا یمادر مانند رفتارهاي شبه اضطرب

 ورزشاز می توان . بنابراین کاهش دهد ،التهابی عوامل یژن

را  اختیاري همچون بازي هاي مفرح و داراي تحرك هاي

گیري و پیشروش غیردارویی مفید در درمان یک بعنوان 

 ناشی از روش هاي تنش زا و پر استرس اختالالت روانی

ضد افسردگی  جایگزین داروهاي، جوامع امروزيزندگی در 

داراي  در اغلب موارد که تین،مانند فلوکس اضطرابی و

 ، مورد استفاده قرار داد.هستندعوارض جانبی متعدد 

 تشکر و قدردانی
تراي مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دوره دک

 واحداسالمی دانشگاه آزاد بیوشیمی ومتابولیسم ورزشی 

در پایان از تمامی دوستان و می باشد.  يمرکز تهران

همکاران که در طی مراحل این پژهش یاري کننده ما 

 بودند، صمیمانه سپاس گزاري می نماییم.
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Abstract 

Background: The purpose of the present study was to investigate the effect of four weeks of 
voluntary and compulsory exercise training in adolescence on pseudo-anxiety behaviors and its 
effect on the expression of fetal inflammatory factors in the cerebellum. 
Materials and Methods: To conduct the experiment, 40 male rats were randomly divided into 5 
groups of the control (C), separated from the mother (MS), separated from the mother and voluntary 
exercise (MS + RW), separated from the mother and compulsory exercise (MS + TM), and isolated 
from the mother and Fluoxetine (MS + FLX). Except for the control group, the rats of other groups 
were separated from their mothers from the second to the 14th day after birth for 180 minutes. 
Subsequently, the subjects were kept in cages of four rats until the 28th day. Drug and treatment 
groups were treated with the voluntary procedure (running wheel), compulsory practice (treadmill) 
and drug (Fluoxetine) from the 28th day. On the 60th day, pseudo-anxiety behaviors were evaluated 
by EPM behavior test. The level of the gene expression of inflammatory factors in the cerebellum 
was also measured. 
Results: Our results showed that voluntary exercise could significantly and more effectively than 
compulsory training eliminate anxiety-like behaviors induced by the stress of separation from the 
mother from the mother, and reduce the expression of the inflammatory factors’ gene in the 
cerebellum. 
Conclusion: The results of this study indicated that voluntary exercise can be useful as a non-
prescriptive therapeutic approach against mental and psychological disorders such as anxiety. 
Keywords: Primary lifestyle stress, anxiety-like behavior, inflammatory factors, voluntary exercise. 
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