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Introduction: The effects of exercise and physical activity on the function of various human 

organs, such as heart, lung, and skeletal muscle have long been known. In recent years, more attention 

has been focused on the effects of exercise on the nervous system and memory. Recently, it has been 

shown that the brain responds to the physical activities in the anatomical, cellular, and molecular 

levels. It is surprising that many of these changes occur in some brain structures that involve in the 

memory, learning, and cognitive functions. It has been shown that exercise can improve mental 

performance and enhances learning and memory. Conclusion: Both structural and functional 

changes of the brain in response to exercise play a crucial role in improvement of the memory and 

learning. The present study was reviewed the mechanisms involved in the memory and learning 

improvement followed by exercise.
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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. ورزش

2. هیپوكامپ
3. حافظه

4. يادگیری

مقدمه: اثرات ورزش و فعالیت بدنی بر عملکرد اندام های مختلف انسان، مانند قلب، ريه و ماهیچه های 
اسکلتی از ديرباز شناخته شده است. در سال های اخیر توجه بیشتري به اثرات ورزش بر روي سیستم 
فیزيکي در سطوح  فعالیت هاي  به  مغز  است كه  داده شده  نشان  به تازگي  است.  و حافظه شده  عصبی 
از  بعضي  در  تغییرات  اين  از  بسیاری  كه  است  مي دهد. شگفت آور  پاسخ  ملکولي  و  سلولي  آناتومیکي، 
يادگیری و عملکرد های شناختی درگیرند، رخ مي دهند. نشان داده  ساختارهاي مغزي كه در حافظه، 
دهد.  افزايش  را  حافظه  و  يادگیری  و  بخشد  بهبود  را  ذهني  عملکرد  مي تواند  ورزش  كه  است  شده 
نتيجه گيري: هر دو تغییرات ساختاري و عملکردي مغز در پاسخ به ورزش، نقش مهمي را در بهبود 
حافظه و يادگیري ايفاء مي كنند. مطالعۀ حاضر به مرور مکانیسم هاي درگیر در بهبود حافظه و يادگیري 

به دنبال ورزش پرداخته است.
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مقدمه
روشی  به عنوان  نه تنها  جسمانی  فعالیت  و  ورزش  به  امروزه 
غیرقابل  ضرورتی  به عنوان  بلکه  فراغت،  اوقات  گذراندن  برای 
مثبت  ثمرات  می نگرند.  بهزيستی  و  سالمت  برای  چشم پوشی 
ورزش و فعالیت بدنی منظم در پژوهش های مختلف تأيید شده 
عروق  و  قلب  برای  ورزش  فوايد  كه  مدت هاست   .)1،  2( است 
شناخته  شده است اما امروزه مشخص  شده است كه ورزش برای 
همۀ بدن و حتی مغز سودمند است )2(. ورزش جريان خون را 
در كل بدن افزايش می دهد و بالطبع جريان خون در مغز نیز 

افزايش می يابد )3(. 
به نظر می رسد افزايش جريان خون در مغز فرايند از دست رفتن 
بافت سلولی مغز را كه در حدود 40 سالگی شروع می شود را 
كند می كند و باعث بهبود عملکرد مغزی می شود. فعالیت بدنی 
افزايش  به منظور  رفتاری  راهبرد  به عنوان يک  به  طور گسترده 
سالمتی عمومی از جمله عملکرد ذهنی پذيرفته شده است. از 
اين رو سالمتی مغز يکی از اهداف مهم در زندگی انسان ها بوده 
كه جهت دست يافتن به اين هدف، ورزش می تواند كارساز باشد 
)4(. انجام ورزش مستلزم كار هدفمند دستگاه عصبی است كه 
پیام های مهم را به عضالت ارسال می كند. ورزش موجب بهبود 
سیستم عصبی و هماهنگی بهتر عضالت و اعصاب خواهد شد. 
بدن  اعضای  با  مغز  ارتباطی  رشته های  اعصاب،  كه  آن  جايی  از 
هستند فعالیت اعضای بدن تحت تأثیر مغز قرار می گیرد. ورزش 
اعصاب ارادی را به  طور مستقیم و اعصاب غیرارادی را به  طور 

غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد )6 ،5(. 
تحقیقات حاكی از آن است كه سلول های مغزی بر خالف آنچه 
كه در گذشته تصور می شد در دوران زندگی نیز تولید می شوند 
و با انجام ورزش می توان سیناپس های بهتری داشت. سیناپس ها 
محل ارتباط بین نورون ها هستند كه به ذخیره سازی اطالعات 
كمک می كنند. انجام ورزش باعث تولید سلول های مغزی جديد 
در ناحیۀ هیپوكامپ مغزی می شود كه محل اصلی يادگیری و 
تأثیر ورزش  تحقیقات زيادی در مورد  حافظه است )7(. اخیراً 
بر عملکرد مغز انجام گرفته و مکانیسم های بیولوژيکی متعددی 
در مورد اثرات ورزش و فعالیت فیزيکی بر عملکرد مغز پیشنهاد 
شده است. همان طور كه گفته شد، يکی از تأثیرات مهم ورزش 
بر عملکرد مغز در انسان، بهبود حافظه است )8(. اين مطالعه 
دنبال  به  حافظه  بهبود  در  دخیل  مکانیسم های  مرور  بر  سعی 

ورزش و فعالیت فیزيکی دارد.
حافظه چیست؟

حافظه قابلیت كسب، نگهداری و بازيابی اطالعات است كه به طرق 
پیچیده ای در  بندی می گردد )9(. مکانیسم های  مختلفی طبقه 
فرايند يادگیری و حافظه نقش دارند كه در نهايت منجر به تغییرات 
بیوشیمیايی، ريخت شناسی و فیزيولوژيک در سطح سیناپسی و 
شبکه های عصبی می گردد. پديدۀ تسهیل سیناپسی و تقويت و 
تضعیف بلند مدت سیناپسی جزء اساسی ترين مکانیسم های درگیر 

در شکل گیری و تثبیت حافظه هستند )10(. 
در واقع حافظه فرايندی است كه توسط آن اطالعات اكتسابی 
از طريق يادگیری ذخیره شده و مجدداً بازخوانی می شود )9(. 
تغییرات  بايد  شود،  حافظه  از  قسمتی  تجربه  يک  اينکه  برای 
عملکردی و ساختاری پايدار ايجاد گردد كه نشانۀ آن تجربه در 
مغز باشد. مطالعات رفتاری و زيست شناسی نشان می دهند كه 
يادگیری و حافظه از فرايندهای متعدد مجزايی تشکیل شده اند. 
بوده  اطراف  دنیای  از  جديد  اطالعات  كسب  فرايند  يادگیری 
درحالی كه حافظه به قابلیت حفظ و بازخوانی اين اطالعات گفته 
اطالعات  ماندگاری  زمان  بر طبق مدت  )11(. حافظه  می شود 
به انواع حافظۀ لحظه ای، كوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی 

می شود )12(.
بخش هايی از قشر مغز مانند قشر جلوی پیشانی1 جهت تشکیل 
يادگیری  تجربۀ  يک  از  حافظه  تشکیل  است.  ضروری  حافظه 
ناحیه  اين  آغاز می شود، سپس اطالعات در  شده در قشر مغز 
پردازش شده و با ساختمان ها و تشکیالت لیمبیک2 زير قشری 
را  ارتباط داده می شود. قشر جلوی پیشانی ورودی های حسی 
از سیستم لیمبیک دريافت می كند. پس از پردازش اطالعات و 
ذخیرۀ  و  تثبیت  كه سبب  مکان هايی  در  داده ها  اين  تجربه ها، 
داده های  كه  ترتیب  اين  به  می گیرند،  قرار  می شوند  حافظه 
پردازش شده به هیپوكامپ )جايی كه اطالعات طی چند دقیقه 
تثبیت  ذخیره  از  پايدارتر  فرم  يک  صورت  به  ساعت  چند  تا 

می شوند( منتقل می شوند )13(. 
هنوز  آزمايشگاهی  محیط  در  فراوان  مطالعات  وجود  با 
مکانیسم های دخیل در پديدۀ يادگیری به خوبی شناخته نشده 
است. سیناپس هايی كه در معرض تحريک عصبی پیش سیناپسی 
پذيری  تحريک  در  را  تغییراتی  می گیرند،  قرار  تکرارشونده 
اين   .)1 )تصوير  می آورند  وجود  به  پس سیناپسی  نورون های 
تغییرات شامل تسهیل در فعال شدن نورون ها، تغییر در الگوی 
اين  كه  است  ثانويه  پیامبر  تشکیل  و  عصبی3  ناقلین  رهايش 

تغییرات سبب يادگیری می شوند )14(.
حافظۀ  در  يادگیری،  تثبیت  برای  كه  می دهد  نشان  تحقیقات 
بلند مدت نیاز به گذشت زمان می باشد. در واقع در علم اعصاب، 
شکل گیری حافظه شامل چهار مرحلۀ اساسی اكتساب، تثبیت، 
از  يکی  حافظه  تثبیت  مرحلۀ  است.  فراخوانی  و  سازی  ذخیره 
به  منجر  و  می رود  به شمار  اطالعات  پردازش  در  مهم  مراحل 
انتقال اطالعات حافظه از يک مرحلۀ ابتدايی ناپايدار به وضعیتی 
و  ابتدايی ترين  از  يکی  سیناپسی  تسهیل   .)9( می شود  پايدار 
تشکیل  در  دخیل  فیزيولوژی  فرايندهای  الوقوع ترين  سريع 
برای  اين حال رايج ترين مدل آزمايشگاهی  با  حافظه می باشد. 

مطالعۀ حافظه، تقويت بلند مدت )LTP(4 است )16(.
تحقیقات اخیر با استفاده از مهندسی ژنتیک سعی در شناخت 
در  مطالعات  اين  دارند.  حافظه  ايجاد  در  درگیر  مکانیسم های 
جهت شناخت پیام رسانی های سلولی و هسته ای می باشند كه 

1 Prefrontal cortex
2 Limbic system

3 Neurotransmitters
4 Long-term potentiation
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پذيری  شکل  ثبات  افزايش  يا  و  القاء  تسهیل  جهت  می تواند 
سیناپسی دچار تغییر شوند و لذا اكتساب و نگهداری اطالعات 
مناطق حساس  از جمله  هیپوكامپ   .)16،  17( كند  تقويت  را 
و  حافظه  در  به سزايی  نقش  كه  است  لیمبیک  دستگاه  در 
تأثیر فعالیت بدنی  يادگیری دارد )18(. مطالعات، نشان دهندۀ 
در بروز سازگاری های 5CNS به خصوص در هیپوكامپ می باشد، 
همچنین  و  زايی6  نورون  به  منجر  بدنی  فعالیت  كه  به طوری 
تشکیالت  از  دندانه دار  در شکنج  سیناپسی  پالستیسیتۀ  تغییر 
اين امر موجب بهبود عملکرد  هیپوكامپ موش ها می گردد كه 

در آزمايشات رفتاری به ويژه يادگیری و حافظه می شود )17(.
هیپوکامپ

نقش اصلی هیپوكامپ، تأمین محركی است كه موجب تبديل 
حافظۀ كوتاه مدت به حافظۀ بلند مدت می شود، به اين معنی كه 
نوعی سیگنال به ناحیۀ انباركنندۀ حافظۀ بلند مدت می فرستد 
و دستور ذخیرۀ اطالعات را صادر می كند. ساز و كار عمل هرچه 
باشد، تثبیت خاطرات بلند مدت بدون هیپوكامپ امکان ندارد و 
چون يادگیري نیز از مقايسه و اعمال حافظه ای می باشد، نقش 
هیپوكامپ در روند ابتدايی يادگیري بسیار مهم است )20 ،19(.

نقش هیپوکامپ در تثبیت حافظه
تحقیقات نوروفیزيولوژيک نقش كلیدی را برای هیپوكامپ در برخی 
از انواع يادگیری و حافظه نشان داده اند. علی رغم كم بودن اطالعات 

موجود در ارتباط با چگونگی پردازش اطالعات در هیپوكامپ، به 
نظر می رسد كه اين ناحیه از مغز برای ذخیرۀ اطالعات خاص و 
از نوع آگاهانۀ آن ضروری است )21 ،19(. برخی از سیناپس های 
هیپوكامپ قابلیت تغییر عملکرد و دوام بخشیدن به آن در طول 
نشان  را  نورون ها  اين  پذيری  انعطاف  واقع  در  كه  دارند  را  زمان 
می دهد و نمونه های بارز آن پیدايش تقويت طوالنی مدت در اين 
سیناپس هاست. به نظر می رسد اين تغییرات سیناپسی ماندگار در 

برخی از انواع حافظه و يادگیری دخالت دارند )20(.
به  حافظه  افزايش  در  دخیل  بیولوژيک  مکانیسم های 

دنبال ورزش
مطالعات انجام شده بر روی انسان و حیوان نشان می دهد كه 
ورزش باعث به تأخیر انداختن فرايند پیری، افزايش طول عمر 
و عملکرد مغز )شامل افزايش شکل پذيری سیناپسی و افزايش 
يادگیری و حافظه( و كمک به بهبودی بیماری های عصبی ناشی 
از پیری می شود )2(. در سال های اخیر توجه بیشتری به تأثیر 
ورزش بر سیستم عصبی وحافظه شده است، لذا اين مطالعه به 

بررسی اثر ورزش بر تثبیت حافظه پرداخته است.
ورزش و هورمون های مؤثر بر حافظه

در فعالیت های ورزشی هورمون اندورفین7 آزاد می گردد كه تمركز 
بیشتر و توانايی ماندگاری بیشتر بر اولويت های مغز را به  دنبال 
دارد. در واقع مغز اين توانايی را پیدا می كند تا به مدت طوالنی تری 

 .LTP ــای ــال الق ــه دنب ــۀ پس سیناپســی ب ــرات ســاختاری در پايان ــر از تغیی ــر 1- تصوي تصوي
ــۀ  ــات از پايان ــه گلوتام ــی از جمل ــی تحريک ــن عصب ــی ناقلی ــی در پ ــکات پ ــال تحري ــه دنب ب
ــیم  ــدن كلس ــا ش ــای NMDA و ره ــدن گیرنده ه ــال ش ــا فع ــردد. ب ــی آزاد می گ پیش سیناپس
بــه داخــل نــورون، آبشــار پیام هــای درون ســلولی آغــاز شــده و منجــر بــه تغییــرات ســاختاری از 
جملــه افزايــش تعــداد گیرنده هــای NMDA در ســطح غشــای ســلول پس سیناپســی می گــردد 
.)15(-)HFS: High frequency stimulation, PKC: Protein Kinase C, Src: Src-family protein kinases(

5 Central nervous system
6 Neurogenesis

7 Endorphin
8 Rats
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كوالمین ها  كته   .)22-24( باشد  متمركز  ذهنی  اولويت های  بر 
گروهی از مواد شیمیايی مانند نوراپی نفرين، اپی نفرين و دوپامین 
هستند كه به عنوان انتقال دهندۀ شیمیايی عمل می كنند. نوراپی 
نفرين و دوپامین بر يادگیری و حافظه تأثیر می گذارند. تمرينات 
در  را  آن ها  مقدار  و  داده  افزايش  را  تركیبات  اين  ترشح  منظم، 
انجام تمرينات ورزشی به  بنابراين  پالسمای خون زياد می كند. 
انتقال دهنده های  ترشح  افزايش  طريق  از  می تواند  منظم   طور 
شیمیايی، موجب تقويت حافظه و تغییرات خلقی شود )26 ،25(. 
اندورفین ها دسته ای از مواد شیمیايی هستند كه از نورون های مغز 

ترشح می شوند و آثار شبه افیونی دارند )ضد درد و آرام بخش(.
ورزش و تغییرات ساختاری مغز مؤثر در حافظه

صحرايی8  موش های  در  ورزش  كه  داده اند  نشان  تحقیقات 
جوان باعث افزايش تعداد سلول های جديد در هیپوكامپ شده 
در  همچنین   .)3،  27( می شود  مغز  عمل  بهبودی  موجب  و 
بدنی  حركات  كه  است  شده  داده  نشان  فیزيولوژيک  مطالعات 
آن  علت  كه  می دهد  افزايش  را  هیپوكامپ  الکتريکی  فعالیت 
می تواند تغییر فعالیت نورونی و ناقلین عصبی باشد )28(. بررسی 
اثر ورزش هوازی در موش های صحرايی جوان نشان می دهد كه 
ورزش يادگیری فضايی و دانسیتۀ نورونی هیپوكامپ را در شکنج 
دندانه دار9 و قسمت های ديگر هیپوكامپ بدون تغییر در میزان 
آپوپتوزيس10 افزايش می دهد و باعث بهبودی حافظۀ كوتاه مدت 
است  ممکن  ورزشی  تمرينات  معتقدند  پژوهشگران  می گردد. 

موجب تقويت ساختار هیپوكامپ در انسان شود )29(.
ورزش و فاکتورهای نوروتروفیک مؤثر در حافظه

ورزش  موجب افزايش سطح پروتئین نوروتروفین11 می شود كه 
می تواند يکی از داليل افزايش حجم هیپوكامپ باشد. نوروتروفین 
را  عصبی  سلول های  بازسازی  و  ماندن  زنده  كه  است  ماده ای 
تقويت می كند و باعث تقويت و تحريک و رشد نورون ها شده و 
برای به خاطر سپردن و حافظه ضروری است )28(. فاكتور های 
نوروتروفیک )مانند 12BDNF، فاكتور رشد عصبی، فاكتور رشد 

مغزی  نورون های  انواع  رشد  و  حمايت  باعث  فیبروبالستی( 
می شود )30(. همچنین گزارش شده كه ورزش از طريق تأثیر 
ناقلین عصبی مانند استیل كولین،گابا آمینوبوتیريک  بر ترشح 
اسید13 و مونوآمین ها به شکل غیر مستقیم می تواند بر بیان ژن 

فاكتورهای نوروتروفیک تأثیر بگذارد.
BDNF پروتئینی است كه توسط ژنی به نام BDNF كد می شود. 
اين فاكتور از خانوادۀ نوروتروفین هاست كه سبب گسترش شبکۀ 
از  مغز يکی  از  شده  مشتق  نورون زايی  فاكتور  می شود.  عصبی 
گیرنده های14  به  اتصال  با  و  بوده  خانواده  اين  اعضای  مهم ترين 
درون  آبشارهای  اندازی  راه  سبب  خاصی  كینازی  تیروزين 
ياخته ای و در نهايت تولید و تمايز نورون های نو می شود )31(. 
اين فاكتور به عنوان يک میانجی برای اثرات سیناپسی، اتصاالت 
افزايش  باعث  ورزش  می باشد.  مغز  در  پالستیسیتی  و  عصبی 
سطوح mRNA ژن BDNF در هیپوكامپ می شود. بیان باالی 
ژن BDNF در هیپوكامپ و قشرمخ نشان دهندۀ نقش حیاتی اين 
پروتئین در عملکرد صحیح مغز می باشد به طوری كه كاهش بیان 
پاتوژنیک شايعی  بروز عوامل  به  آن در هیپوكامپ ممکن است 

همچون بیماری آلزايمر و افسردگی منجر شود )33 ،32(. 
ورزش  تأثیر  با  رابطه  در  اخیراً  كه  آزمايش هايی  نتايج  طبق  بر 
بر  می تواند   BDNF تولید  میزان  افزايش  انجام شده،  بر حافظه 
يادگیری و حافظه تأثیر مثبت داشته باشد )34(. بنابراين در نتیجۀ 
تمرينات ورزشی، میزان جريان خون در مغز، تعداد سلول های مغز 
 BDNF در ناحیۀ هیپوكامپ و ترشح مولکول های حفاظتی مانند
افزايش می يابد )35(. مجموعۀ اين فرايندها می تواند موجب بهبود 
حافظه و به تعويق انداختن بیماری آلزايمر شوند )36(. همچنین 
از آن جايی كه ورزش باعث افزايش فاكتور رشد اندوتلیال عروق 
جديد  مويرگ های  تشکیل  باعث  است  ممکن  می شود  مغز  در 
در قسمت های مختلف مغز شود و بدين ترتیب موجب افزايش 
خونرسانی مغز گردد )37(. در تصوير 2 به  طور مختصر تأثیرات 
افزايش فاكتورهای رشد به دنبال ورزش بر عملکرد سیستم عصبی 

به تصوير كشیده شده است.

9 Dentate gyrus
10 Apoptosis
11 Neurotrophin

12 Brain-derived neurotrophic factor
13 Gaba amino butyric acid (GABA)
14 Receptors

تصوير 2- تصوير نمادين از افزايش فاكتورهای رشد به دنبال ورزش و تأثیر آن بر افزايش نورون زايی، پالستیسیتی، عملکرد عروقی و شناختی.
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ورزش و فاکتور نیتريک  اکسايد
طبق مطالعات انجام شده، ورزش باعث افزايش توانايی يادگیری 
در   15)NO( اكسايد  نیتريک  افزايش  طريق  از  حافظه  عمل  و 
هیپوكامپ می شود. مطالعات اثبات كرده اند كه اكسید نیتروژن 
نقش اساسی در میزان انعطاف پذيری سیناپس بازی می كند و 
باعث افزايش و جامع تر شدن يادگیری می شود )38(. نیتريک 
هیپوكامپ  ناحیۀ  در  مهم  عصبی  میانجی های  از  يکی  اكسايد 
است كه به صورت يک پیامبر برگشتی در روندهای شکل پذيری 
سیناپسی و در نتیجۀ يادگیری و حافظه دخیل می باشد )39(. 
در  نیتريک  اكسايد  شدن  ساخته  از  حاكی  گذشته  مطالعات 
در   NO كشف  دنبال  به  است.  هیپوكامپی  هرمی16  نورون های 
بافت مغزی، اين پیشنهاد به سرعت مطرح شد كه به عنوان پیامبر 
انتقال سیناپسی را تحت تأثیر قرار می دهد و  برگشتی، نقل و 
در شکل پذيری سیناپسی دخیل است. فعال شدن گیرنده های 
 17)NOS( گلوتامات منجر به فعال شدن نیتريک اكسايد سنتتاز
و تولید نیتريک اكسايد و باعث فعال شدن پروتئین های هدف 
متعدد می گردد كه روند يادگیری و حافظه را تحت تأثیر قرار 

می دهد )40(.
Reelin ورزش و فاکتور

آن  سلولی  اجزای  بلوغ  و  مهاجرت  تکوين،  مستلزم  مغز  تکامل 
می باشد. Reelin يکی از مهمترين عوامل شناخته شده در بلوغ 
از  را  نوروبالست ها  زايی18 است و مهاجرت  نورون ها و سیناپس 
دوران جنینی تا پس از تولد تحت كنترل دارد )41(. ژن كد كنندۀ 
Reelin بر روی كروموزوم 5 موش و كروموزوم 7 انسانی قرار دارد 
)42، 43(. Reelin كه از سلول های كاخال رتزيوس19 )فراوان ترين 
نورون های موجود در اليۀ اول قشر(، سلول های گرانولی مخچه و 

سلول های گابارژيک هیپوكامپ ترشح می شود به گیرنده های خود 
 20Dab1 باعث دايمريزاسیون پروتئین آداپتور متصل می شود و 
می شود. فسفريالسیون تیروزين انتهايی در پروتئین آداپتور باعث 
رسپتوری  غیر  كینازهای  تیروزين  فعالسازی  و  فسفريالسیون 
اعضای خانوادۀ 21SRC می گردد )44 ،41(. اين فعالسازی منجر 
 2ANR( زيرواحدهای  در  تیروزين  آمینواسید  فسفريالسیون  به 
اينکه  بر  عالوه  و  می گردند   22NMDA گیرنده های   (NR2B و 
منجر به تحريک و افزايش فعالیت گیرنده های NMDA می شود، 
عملکرد  احیاء  به  منجر  و  كرده  جلوگیری  آن ها  آندوسیتوز  از 
در  مهمی  نقش  گیرنده ها  اين   .)45( می گردند  گیرنده ها  اين 
را  و حافظه  يادگیری  اشکال  برخی  و  داشته  تسهیل سیناپسی 
ايجاد می كنند. همچنین ذكر شده است فعال شدن گیرنده های 
ANMD عنصر كلیدی برای القاء تقويت بلند مدت است )46(. 
در  گیرنده ها  اين  بیان  افزايش  داده اند  نشان  تحقیقات  برخی 

موش های بالغ سبب افزايش حافظۀ فضايی شده است )47(.
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