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  بزرگ آزمایشگاهیموش  ییفضا یادگیري و حافظهمالتونین در ورزش و تاثیر متقابل 
 2مجید طاعتی، 1سامان غالمرضایی

  .بخش فیزیولوژي، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران .1
 Taatimajid@yahoo.com ، 066- 33120109: ن ثابتتلف،)مولف مسوول(، بخش پاتوبیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران .2

 

 چکیده
هدف از . ه دارندظفعالیت هاي مغزي مانند یادگیري و حافبر  ه ايظبه تنهائی تاثیر قابل مالح ورزش و مالتونین: و هدف زمینه

 .است شگاهیموش بزرگ آزمای فضاییدر یادگیري و حافظه  ورزشمالتونین و تاثیر متقابل این مطالعه مشخص نمودن 

به ترتیب  2و  1در دو آزمایش ) سر رت ویستار در هر گروه 7(در این مطالعه که از نوع تجربی می باشد گروه ها  :روش بررسی
. مالتونین + مالتونین، ورزش + حامل مالتونین، بدون ورزش + حامل مالتونین، ورزش + بدون ورزش )1مداخله(: عبارت بودند از

مهار کننده ( لوزیندول + لوزیندول، ورزش + سرم فیزیولوژي ، بدون ورزش + سرم فیزیولوژي، ورزش + شبدون ورز )2مداخله(
بمدت ) ساعت در روز1(ساعت قبل از برنامه ورزشی ترد میل  5/0دارو ها  داخل صفاقی تزرق .)مالتونین M2و  M1گیرنده هاي 

در  .مورد بررسی قرار گرفتند فضاییموریس از نظر یادگیري و حافظه سپس حیوانات با استفاده از ماز آبی . روز انجام گرفت 15
  .انجام گرفتاطالعات بدست آمده توسط روش آماري آنالیز واریانس دو طرفه  تحلیل آماري خاتمه

مهار . رت ها در هر دو شرایط ورزش و بدون ورزش شد فضاییه ظمالتونین موجب کاهش معنی دار یادگیري و حاف :یافته ها
در شرایط بدون ورزش شود اما هیچ تاثیري بر یادگیري و  فضایییرنده هاي مالتونین با لوزیندول توانست موجب بهبود حافظه گ

  .در شرایط ورزش نداشت فضاییحافظه 
ي ی مستقل از مالتونین و گیرنده هایاین یافته نشان می دهد که اثرات مفید ورزش بر روي یادگیري و حافظه فضا :نتیجه گیري

 .آن به انجام می رسد

  ییمالتونین، ورزش، یادگیري، حافظه فضا :کلید واژه ها
  21/11/94:پذیرش 18/11/94:اصالحیه نهایی 10/9/94:وصول مقاله
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  مقدمه
اثرات مفید ورزش بر فعالیت هاي مرتبط با مغز مانند 

، درمان )2(، افزایش سیناپس هاي نورونی)1( زنژنورو
، و )4(مغزي جراحات، کمک به بهبود )3(اختالالت روانی

رسیده  به اثبات )5( دژنراتیو پیشگیري از بیماریهاي نورو
ورزش نه تنها یادگیري و حافظه را بهبود می بخشد  .است

و اختالالت )7 (، بلکه شخص را در برابر تحلیل مغزي)6(
حافظه ناشی از بیماریهایی مانند آلزایمر حفاظت می کند 

از طریق آنها بر وضعیت  ورزش ایی کهمکانیسم ه). 8(
یادگیري و حافظه تاثیر میگذارد هنوز بخوبی شناخته نشده 

بر ترشح  آناثرات مثبت ورزش بر مغز به اثرات تنظیمی . اند
عوامل پیش برنده رشد نورونی، واسطه هاي التهابی، و 

عالوه بر آن ). 8(میانجی هاي نورونی نسبت داده شده است 
ک مغزي مانند سیستم هاي ژنیبیو آمین هاينقش 
و هیستامینرژیک در ایجاد  آدرنرژیکنوررژیک، سروتون

اثرات مفید ورزش بر وضعیت یادگیري به اثبات رسیده 
 ). 10-12(است 

تریپتامین، که -متوکسی-5-هورمون مالتونین، ان استیل
تنظیم بطور طبیعی توسط غده پینه آل ترشح می شود در 

یولوژیک مانند ریتم هاي شبانه روزي، روند هاي متعدد فیز
 نقش داردخواب، اشتها، پاسخ هاي ایمنی و فعالیت قلبی 

رفتاري مانند  روندهاي مالتونین آنعالوه بر  ).13(
یادگیري، استرس، تحریک پذیري و افسردگی را تحت 

در پستانداران مالتونین فعالیت خود ). 14(تاثیر قرار میدهد 
و  G  ،MT1  متصل به پروتئین را از طریق دو گیرنده

MT2  گیرنده هاي مالتونین در ). 15(به انجام می رساند
مغز یعنی هیپوکمپ نواحی کنترل یادگیري و حافظه 

بطوریکه مالتونین می تواند در ) 16( اند شناسایی شده
سازماندهی مجدد ارتباطات سیناپسی در روندهاي یادگیري 

تونین بر باط با تاثیر مالدر ارت). 17( و حافظه شرکت نماید
در . یکسان وجود ندارد یاد گیري و حافظه گزارش هاي

بسیاري از مطالعات برنقش مثبت این هورمون بر روندهاي 
 ). 18(یادگیري و حافظه تاکید شده است 

ارتباط عملی میان ورزش و میزان ترشح مالتونین به اثبات 
لید مالتونین بطور طبیعی نوسان روزانه تو). 19(رسیده است 

فعالیت فیزیکی با . قرار داردتحت کنترل اعصاب سمپاتیک 
از سیستم عصبی سمپاتیک  افزایش آزاد سازي نور آدرنالین

تاثیر ورزش ). 19(موجب افزایش تولید مالتونین می شود 
متناسب با ساعات متفاوت شبانه بر میزان تولید مالتونین 

موج شبانه روزي روز، شدت روشنایی و ابتدا یا انتهاي 
عملی ارتباط  علی رغم). 20( استمالتونین، متفاوت 
نقش توسط نویسندگان این  مطالعه  ،ورزش و مالتونین

مالتونین و گیرنده هاي آن در یادگیري و حافظه فضایی 
با روشن شدن . در منابع یافت نگردیدناشی از ورزش 

ملی با توصیه هاي عزوایاي مختلف این ارتباط شاید بتوان 
 ،روزشبانه  مناسبورزش در ساعات  جهت انجام مناسب

. را بدست آوردبیشترین تاثیر ورزش بر یادگیري و حافظه 
حاضر تاثیر تزریق داخل صفاقی مالتونین و نیز  در مطالعه

بر یادگیري و حافظه ) لوزیندول(مهارکننده گیرنده هاي آن 
 مورد بررسی در ماز آبی موریس فضایی ناشی از ورزش

  . قرار میگیرد
 

  روش بررسی
سر موش صحرایی نر نژاد  56از  تجربی حاضر در مطالعه

در . گرم استفاده گردید 230تا  210ویستار با محدوده وزنی 
که در هر  صورت گرفت نوع مداخلهحاضر دو  مطالعه

مورد ) سر رت 7در هر گروه (گروه از حیوانات  4 مداخله
  .قرار گرفتنداستفاده 
بررسی تاثیر مالتونین بر یادگیري و حافظه  (ل او مداخله

  .)فضایی ناشی از ورزش
دریافت کننده حالل مالتونین بدون ورزش و  گروه

1SED+VEH، ورزش و دریافت کننده حالل  گروه
دریافت بدون ورزش و  گروه ،TE+VEH2مالتونین  

                                                        
1 Sedentary+Vehicle 
2 Treadmill Exercise+Vehicle 
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ورزش و دریافت گروه  ،1SED+MLTکننده مالتونین 
  .TE+MLT2کننده مالتونین  

بررسی تاثیر لوزیندول بر یادگیري و حافظه  (دوم  مداخله
  .)فضایی ناشی از ورزش

 ،SED+SAL3دریافت کننده سالین بدون ورزش و گروه 
گروه  ،TE+SAL4ورزش و دریافت کننده سالین  گروه 

، SED+LZD5دریافت کننده لوزیندول بدون ورزش و 
در . 6TE+LZDگروه ورزش و دریافت کننده لوزیندول 

آب و غذاي استاندارد به طور آزاد و  طول مدت آزمایش
دماي محل . به مقدار کافی در اختیار حیوانات قرار داشت

کلیه اصول اخالقی در . بود c2°± 22نگهداري حیوانات 
رابطه با انجام تحقیقات روي حیوانات آزمایشگاهی مطابق با 
 دستور العمل هاي کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

 مالتونین و لوزیندول از شرکت. لرستان رعایت شدند
Sigma Aldrich مقدار داروهاي . خریداري گردیدند

بکار رفته بر اساس مطالعه سالمی و همکاران انتخاب شد 
 میلی گرم 500براي آماده سازي محلول مالتونین ابتدا  ).21(

حل شده و سپس به آن  میلی لیتر اتانول 2پودر مالتونین در 
 هر میلی در نهایت. لیتر نرمال سالین اضافه گردید میلی 98

محلول لوزیندول . میلیگرم مالتونین بود 5لیتر محلول حاوي 
اضافه کردن نرمال سالین به ویال حاوي پودر آن آماده  نیز با

محلول به گونه اي تنظیم شد که هر میلی  حجم نهایی. شد
  .لوزیندول باشدمیلی گرم  0.5لیتر آن حاوي 

 ورزش تردمیل
 17حیوانات در گروههاي ورزش وادار گردیدند با سرعت 

روز در هفته و  5متر در دقیقه براي یک ساعت در روز، 
این سرعت به عنوان ورزش متوسط . روز بدوند 15بمدت 

جهت سازش یافتن حیوانات با  ).22(معرفی شده است 

                                                        
1 Sedentary+Melatonin 
2 Treadmill Exercise+Melatonin 
3 Sedentary+Saline 
4 Treadmill Exercise+Saline 
5 Sedentary+Lozindole 
6 Treadmill Exercise+Lozindole 

دستگاه، در ابتدا حیوانات در دستگاه بدون حرکت 
در حالیکه شوك دستگاه روشن بود، قرار داده ) وشخام(

حرکت دستگاه در  بهشدند، اما از روز دوم سوییچ مربوط 
موقعیت روشن قرار داده شده و سرعت حرکت دستگاه 

متر در دقیقه افزایش داده شد و مدت زمان  17بتدریج به 
روز افزایش  7دقیقه در طی مدت  60دقیقه به  10ورزش از 

 روز آزمایش 15و در طول  بعدبه  هفتمروز  از .داده شد
متر در دقیقه نگاه داشته  17سرعت دستگاه در مقدار ثابت 

قبل از ظهر انجام  12تا  9 ساعتورزش حیوانات در . شد
 حذفحیواناتی که مایل به انجام ورزش نبودند  .گردید
 5/0و لوزیندول  mg/kg 5مالتونین ( تزریق داروها .شدند

mg/kg(دقیقه قبل از شروع  30ن و حالل مالتونین ، سالی
  . گردید وزانه از طریق داخل صفاق انجامبرنامه ورزشی ر

در ماز آبی موریس فضاییبررسی یادگیري و حافظه   
تمام حیوانات در ماز آبی موریس استاندارد مورد ارزیابی 

به منظور ). 11(و یادگیري قرار گرفتند  فضاییحافظه 
روز متوالی  5ي در حیوانات، بمدت بررسی وضعیت یادگیر

بار و هر بار بطور تصادفی از یکی  2و در هر روز هر حیوان 
در تانک ) شمال ، جنوب، شرق و غرب(جهت مختلف  4از 

حداکثر زمان شناي حیوانات در تانک . آب قرار داده شد
اطالعات مربوط به سرعت، . ثانیه در نظر گرفته شد 60

ن به منظور یافتن سکوي پنهان مسافت و زمان شناي حیوا
و براي . استخراج، ثبت و تجزیه و تحلیل آماري شدند

ساعت پس از  24، )تست پروب(بررسی تثبیت حافظه 
آخرین روز آزمایش یادگیري ابتدا سکوي پنهان را از تانک 
خارج کرده و با قرار دادن حیوانات در تانک آب به آنها به 

ه با شنا در جستجوي محل ثانیه اجازه داده شد ک 60مدت 
مدت زمان شناي حیوانات درمناطق . سکوي پنهان باشند

در این مرحله . چهار گانه تانک توسط دوربین ثبت گردید
تعداد دفعات شنا در تانک براي هر حیوان یک بار در نظر 

در نهایت اطالعات بدست آمده از تمام حیوانات . گرفته شد
مدت زمان سپري شده در در همه گروه ها آنالیز شدند و 
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ربع هدف یعنی ناحیه اي که سکو در آن قرار داشت با مدت 
زمان سپري شده در سایر نواحی و بخصوص ناحیه مقابل 

  .)23( ناحیه هدف مقایسه گردید
  تجزیه و تحلیل یافته ها

براي تجزیه و تحلیل ) 13ویرایش ( SPSSنرم افزار آماري 
ت بدست آمده از دوره اطالعا. داده ها به کار گرفته شد
براي  ANOVA two way یادگیري با روش آماري

ارزیابی تاثیر عوامل گروه و روز بر مدت زمان سپري شده 
جهت یافتن سکوي پنهان و نیز  براي بدست آوردن تاثیر 
متقابل گروه ها و روزها برزمان رسیدن به سکوي پنهان 

از دوره اطالعات بدست آمده . مورد استفاده قرار گرفتند
 two wayبا روش آماري ) پروب تست(تثبیت حافظه 

ANOVA  براي ارزیابی تاثیر دو عامل گروه و ناحیه شنا
بر درصد زمان شنا در ناحیه ) ناحیه هدف و ناحیه مقابل(

هدف و نیز  براي بدست آوردن تاثیر متقابل عوامل گروه ها 
ستفاده و ناحیه شنا بر درصد زمان شنا در ناحیه هدف مورد ا

براي مقایسه  Student’s t-testاز آزمون . قرار گرفتند
براي . مسافت شنا در دو گروه غیر وابسته استفاده گردید

مقایسه چند گانه میانگین هاي بدست آمده از آزمون 
 05/0کمتر از  Pمقادیر . استفاده شد Tukeyمتعاقب توکی 

اف انحر ±داده ها به صورت میانگین .معنی دار تلقی شد
میانگین استاندارد حاصل از مجموع تست هاي انجام شده 

 . براي حیوانات هر گروه نمایش داده شده اند
 

  یافته ها
مقایسه مسافت کلی پیموده شده در گروه هاي : اول مداخله

تفاوت معنی  Student t-test آزمون ورزش کننده  توسط
اطالعات مربوط به یادگیري ). P=37/0(داري نشان نداد 

نشان داده  1 نمودارروز تست یادگیري در  5گروه ها در 
مقایسه گروه ها با آزمون متعاقب نشان داد که . شده است

 TE-VEHمدت زمان رسیدن به سکوي پنهان در گروه 
در روز هاي  SED-VEHبطور معنی داري کمتر از گروه 

 P>01/0و  5و 3براي روزهاي ) P>05/0(است  5و  4، 3

مچنین دیده شد که مدت رسیدن به سکو در ه). 4براي روز 
-SEDبطور معنی دار بیشتر از گروه   SED-MLTگروه 

VEH  05/0(است  5تا  3در روزهاي<P .( گروهTE-

MLT  در مقایسه با گروهTE-VEH  مدت زمان بیشتري
 2 نمودار ).P>01/0(براي رسیدن به سکو صرف کرده بود 

ه در روز پروب اطالعات حاصل از شکل گیري حافظه را ک
مقایسه بین گروه ها نشان . بدست آمده است نشان می دهد

درصد زمان بیشتري را از سایر  TE-VEHداد که گروه 
گروه  ). P>05/0(گروه ها در منطقه هدف گذرانده است 

SED-MLT  درصد زمان کمتري از گروهSED-VEH 
تفاوت معنی دار در  .)P>05/0( است در ناحیه هدف بوده

  .شناي حیوانات در گروه هاي مختلف دیده نشدسرعت 
اطالعات مربوط به یادگیري گروه ها در این : دوم مداخله
نشان  3 نمودارروز تست یادگیري در  5در طول  مداخله

مقایسه گروه ها با آزمون متعاقب نشان داد . داده شده است
 TE-SALکه مدت زمان رسیدن به سکوي پنهان در گروه 

در روز هاي  SED-SALي کمتر از گروه بطور معنی دار
 P>05/0و  4و 3براي روزهاي  P>01/0(است  5و  4، 3

نتایج ما نشان داد که مدت زمان رسیدن به ). 5براي روز 
 TE-LZDو  TE-SALسکوي پنهان بین گروه هاي 

همچنین تفاوت معنی . تفاوت معنی داري با هم نداشت
از این  SED-SALو  SED-LZDداري بین گروه هاي 

اطالعات حاصل از شکل گیري  4 نموداردر . نظر دیده نشد
مقایسه بین  .داده شده استنشان در بین گروه ها حافظه 

-SEDو  TE-SALهاي گروه ها نشان داد که گروه 

LZD  درصد زمان بیشتري را از گروهSED-SAL  در
مقایسه درصد زمان ).  P>05/0( اند منطقه هدف گذرانده

و  TE-LZDگروه ناحیه هدف بین دو سپري شده در 
SED-LZD مقایسه  .تفاوت معنی داري را نشان نداد

مسافت کلی پیموده شده در گروه هاي ورزش کننده تفاوت 
  ).P=24/0(معنی داري نشان نداد 
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حامل مالتونین در مدت زمان کمتري به سکوي پنهان +وه ورزشحیوانات در گر. روز آزمایش در ماز آبی موریس نشان داده شده است 5یادگیري گروه ها در طول : 1نمودار 

نشان دهنده تفاوت معنی     #. تجویز مالتونین در گروه هاي با ورزش و بدون ورزش موجب کاهش یادگیري شده است. رسیدند و  یادگیري بهتري از سایرگروه ها داشتند
نشان دهنده تفاوت معنی  •. است SED-VEHو  TE-VEHهنده تفاوت معنی دار بین گروه هاي نشان د. * است   SED-MLTو   SED-VEHدار  بین گروه هاي   

 P0  ●●  ،01/0<P **05/0<P  #05/0<( *P>01/0  .(است TE-MLTو  TE-VEHدار بین گروه هاي 

(SED+VEH: Sedentary+Vehicle, TE+VEH: Treadmill Exercise+Vehicle, SED+MLT: Sedentary+Melatonin, 
TE+MLT:  Treadmill Exercise+Melatonin) 
 

 
حامل مالتونین حافظه بهتري از سایر گروه ها داشتند +حیوانات در گروه ورزش. تثبیت حافظه در گروه هاي مختلف در روز پروب ماز آبی موریس را نشان می دهد: 2نمودار

نشان  #. تجویز مالتونین در گروه هاي با ورزش و بدون ورزش موجب کاهش حافظه شده است. دسپري کردن) ناحیه سکوي پنهان(زیرا درصد زمان بیشتري در ناحیه هدف 
-TEنشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروه  هاي . * از نظر درصد زمان سپري شده در ناحیه هدف است   TE-MLTو   TE-VEHدهنده تفاوت معنی دار  بین گروه هاي 

VEH  وSED-MLT  با گروهSED-VEH ز نظر درصد زمان سپري شده در ناحیه هدف استا .ə  نشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروه هايTE-VEH  وTE-
MLT نشان دهنده تفاوت معنی دار بین درصد زمان هاي سپري شده در ناحیه هدف و ناحیه مقابل در داخل گروه  •.  استTE-VEH  ٠>05/0استP    ●  ،05/0<P  ** 

Ə 5 0/0<P  #05/0<( *P 

(SED+VEH: Sedentary+Vehicle, TE+VEH: Treadmill Exercise+Vehicle, SED+MLT: Sedentary+Melatonin, 
TE+MLT:  Treadmill Exercise+Melatonin) 
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زمان کمتري به سالین در مدت +حیوانات در گروه ورزش. روز آزمایش در ماز آبی موریس نشان داده شده است 5یادگیري گروه ها در طول : 3نمودار

. * تجویز لوزیندول در گروه هاي با ورزش و بدون ورزش تاثیر معنی دار بر یادگیري نداشت. سکوي پنهان رسیدند و یادگیري بهتري از سایرگروه ها داشتند
   . *) P>05/0(است TE-SALبا گروه  SED-SALو  SED-LZDنشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروه هاي 

(SED+SAL: Sedentary+Saline, TE+SAL: Treadmill Exercise+Saline, SED+LZD: Sedentary+Lozindole, 
TE+LZD:  Treadmill Exercise+Lozindole) 
 
 

 
بهتري حافظه  TE-LZDو  TE-SAL  ،SED-LZDحیوانات در گروه هاي . تثبیت حافظه در گروه هاي مختلف در روز پروب ماز آبی موریس را نشان می دهد: 4نمودار

تجویز لوزیندول در گروه بدون ورزش موجب بهبود حافظه شده . سپري کردند) ناحیه سکوي پنهان(داشتند زیرا درصد زمان بیشتري در ناحیه هدف  SED-SALاز گروه 
یرگروه ها از نظر درصد زمان سپري شده در ناحیه با سا SED-SALنشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروه  .. * است اما در گروه با ورزش تاثیر معنی دار بر حافظه نداشت

 )>٠P   ● ،5 0/0<P  #05/0>05/0 ( نشان دهنده تفاوت معنی دار بین درصد زمان هاي سپري شده در ناحیه هدف و ناحیه مقابل در داخل همان گروه است •. هدف است
*P 

 
(SED+SAL: Sedentary+Saline, TE+SAL: Treadmill Exercise+Saline, SED+LZD: Sedentary+Lozindole, TE+LZD:  
Treadmill Exercise+Lozindole) 

  
  بحث 

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که ورزش اجباري 
می تواند وضعیت یادگیري و حافظه در موش ) ترد میل(

در مطالعات دیگر نیز به . بزرگ آزمایشگاهی را بهبود بخشد
ختیاري و اجباري بر یادگیري تاثیر مثبت هر دو نوع ورزش ا

تاثیر ورزش بر یادگیري  ).10و24(و حافظه اشاره شده است 
و حافظه مستقیما به ایجاد و تقویت پتانسیل هاي طوالنی 

). 25(در هیپوکمپ مغز نسبت داده شده است ) LTP(مدت 
هیپوکمپ در ایجاد و تقویت حافظه وابسته به فعالیت بسیار 

پتانسیل هاي طوالنی مدت که یکی از نمود . اهمیت دارد
هاي تغییر شکل سیناپسی وابسته به فعالیت شناخته می شوند 
به عنوان یکی از مکانیسم هاي ملکولی احتمالی در یادگیري 

ییرات یاد شده تغ). 26(و حافظه نیز در نظر گرفته می شوند 
می توانند به میزان قابل توجهی تاثیرات مثبت ورزش بر 
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ورزش می عالوه بر آن . یادگیري و حافظه را توجیه نمایند
از طریق مکانیسم هاي مولکولی مانند افزایش  تواند مستقیماً

عامل پیشبرنده رشد نورونی مغز و یا افزایش تولید عامل 
در نوروژنز دارد بر رشد مشابه انسولین که نقش مهمی 

در ). 25(تاثیر گذار باشد  و بهبود یادگیري فعالیت مغز
فعال  از طریقمطالعات متعددي نشان داده شده که ورزش 

 سیستم هاي نوروترانسمیتريسازي گیرنده هاي مربوط به 
 را بر یادگیري و حافظه مثبت خوداثرات مغزي نیز  مختلف

  ). 10و24(به انجام میر ساند 
ن مطالعه تجویز صفاقی مالتونین موجب کاهش در ای

دید که تحت در حیواناتی گر فضایی یادگیري و حافظه
در ارتباط با تاثیر مالتونین بر یادگیري . برنامه ورزشی نبودند

. و حافظه هنوز نتیجه گیري مشخص و دقیقی وجود ندارد
نتایج مطالعه حاضر مطابق با برخی تحقیقات است که در 

ش مهاري مالتونین در یادگیري و حافظه تاکید آنها بر نق
رسیده تزریق انجام به  قبالدر مطالعه اي که . شده است

داخل مغزي مالتونین و یا برداشت غده پینه ال هر دو موجب 
در ماز آبی موریس شده در حالیکه  فضاییکاهش حافظه 

نداشته  فضاییهیچ تاثیر معنی دار بر حافظه  پیوند پینه آل
تجویز کائو و همکاران نیز گزارش کردند که . )27(است

ماه موجب کاهش  2بمدت ) 3mg/kg(خوراکی مالتونین 
). 28(در رت می شود  فضاییمعنی دار یادگیري و حافظه 

درون صفاقی روزانه در یکی دیگر از مطالعات تجویز 
کیلوگرم باعث /میلی گرم  10تا  1/0مالتونین با دوز هاي 
موش هاي  فضایی -ادگیري بینائیایجاد اختالل در ی

سالمی و  قبال). 29(صحرائی در ماز آبی موریس شده است 
تجربه هاي متعددي در ارتباط با تاثیر روشنایی و  همکاران

تاریکی بر انواع مهارتهاي یادگیري و حافظه داشته اند 
با تزریق داخل صفاقی مالتونین با همان دوز بکار  )21و30(

ش نتایج یکسانی را بدست آورده اند رفته در این آزمای
در برخی از مطالعات به نقش این در حالی است که ). 21(

). 31(مثبت مالتونین بر حافظه کوتاه مدت اشاره شده است 

سد خونی مغزي عبور کرده و مالتونین برونزاد براحتی از 
پس از تزریق میزان آن در بطن هاي مغزي بیشتر از  پالسما 

مین دلیل نیز منطقی به نظر میرسد هیپوکمپ به ه. می باشد
گیرنده هاي ). 32(محل مناسبی براي فعالیت مالتونین باشد 

مالتونین در نواحی کنترل یادگیري و حافظه مغز یعنی 
نتایج برخی تحقیقات  .)16( ندهیپوکمپ شناسایی شده ا

در سلول هاي  LTPنشان می دهد که مالتونین بر 
حاصل از  LTPمهار ). 28و33(ارد تاثیر مهاري دهیپوکمپ 
 بودهسیستم گاباارژیک  در ارتباط بسیار نزدیک بامالتونین 

بطوریکه نشان داده شده مالتونین تجمع نوروترانسمیتر 
مهاري گابا را در هیپوتاالموس و سایر نواحی مغزي افزایش 

مالتونین می تواند فعالیت  عالوه بر آن). 34(می دهد 
در  ).35(در هیپوکمپ را مهار کند  الکتریکی نورون ها

بسیاري از موارد که نقش مثبت مالتونین در یادگیري و 
مالتونین توانسته  معموالًحافظه مورد تاکید قرار گرفته است 

از اثرات کاهشی عوامل مختلف بر یادگیري و حافظه 
در تمامی این تحقیقات به خواص ). 36(جلوگیري کند 

شاره شده است که می تواند با مالتونین ا اکسیدانآنتی 
حذف رادیکال هاي آزاد از اثرات مخرب عواملی همچون 

تزریق  حاضر در مطالعه. )37( اتانول بر یادگیري بکاهد
زش اثرات مثبت ور ایجاد مالتونین بطور معنی داري مانع از

تزریق  گزارش شده که. شد فضاییبر یادگیري و حافظه 
کیلوگرم میتواند موجب /ممیلی گر 5مالتونین به میزان 

بیشتر از حد در مقادیري افزایش میزان پالسمائی مالتونین 
بنابر این به نظر ). 38(طبیعی شبانه آن در جوندگان شود 

تاثیر منفی بر یادگیري و مالتونین با  در این گروهمیرسد 
با توجه به . شوداثرات مثبت ورزش  توانسته مانع ازحافظه 

این تجربه شاید بتوان دلیل کاهش  نتیجه بدست آمده از
را به مالتونین  )24( وضعیت یادگیري در ورزش هاي شدید
ووگان و همکاران . آزاد شده در مقادیر زیاد آن نسبت داد

نشان دادند که افزایش مالتونین در فعالیت هاي فیزیکی با 
شدت متوسط در حد معنی دار نمی باشد و شدت مصرف 
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تا غده پینه آل  افزایش یابدشخص یک حد م تاانرژي باید 
در پاسخ به ورزش، تولید و آزاد سازي مالتونین را افزایش 

مطالعه حاضر در راستاي تایید نتایج ووگان و ). 39(دهد 
علی رغم اینکه در مطالعه حاضر میزان . همکاران میباشد

اندازه گیري  دمالتونین سرم در حیواناتیکه ورزش میکردن
اینکه یادگیري و حافظه در این گروه از با توجه به  ،نشد

برنامه ورزشی  که از آنجاحیوانات دچار کاهش نگردید و 
به بود طراحی شده بکار رفته در این مطالعه با شدت متوسط 

فعالیت فیزیکی  بر اثرنظر میرسد مقدار مالتونین آزاد شده 
 شود در گروهی بقدري نبوده که مانع از اثرات مثبت ورزش

دوم این  مداخلهدر . ونین برونزاد دریافت نمیکردندکه مالت
در  مطالعه، مهار گیرنده هاي مالتونین توسط لوزیندول

توانست بطور معنی  حیواناتی که تحت برنامه ورزشی نبودند
میتواند نتیجه یافته  نای. داري موجب بهبود حافظه شود

مبنی بر اثرات منفی  اول این مطالعه مداخلهبدست آمده از 
در همین . را تقویت نماید مالتونین بر یادگیري و حافظه

تجربه لوزیندول بصورت غیر قابل انتظاري بر یادگیري در 
حساسیت گیرنده هاي مالتونین . این حیوانات تاثیري نداشت

زیاد  در طول روز بدلیل عدم ترشح مالتونین در طول روز
گیرنده ها  این انتظار میرفت لوزیندول با مهاربنابر. )13( است

سالمی و همکاران نیز . موجب بهبود یادگیري نیز شود
هیچگونه تاثیري را متعاقب بکارگیري لوزیندول با همین 

حاصل دوز بر یادگیري گزارش نکردند اما بر خالف نتیجه 
از مطالعه حاضر که نشاندهنده تاثیر مثبت لوزیندول بر 

بدنبال را  فضاییدار حافظه کاهش معنی  حافظه است آنها
آنها نیز لوزیندول را  .)21(تزریق لوزیندول گزارش نمودند 

در مطالعه حاضر . در شرایط روشنائی بکار برده بودند
یري و استفاده از لوزیندول هیچ تاثیري بر وضعیت یاد گ

   .نداشت حافظه فضایی در شرایط ورزش
  

  نتیجه گیري 
افظه یاد گیري و ح بهبود گیرنده هاي مالتونین نقشی در 

با مالتونین  و ندارند با شدت متوسط ناشی از ورزش فضایی
دوز هاي فارماکولوژیک می تواند مانع از بروز اثرات مثبت 

   .شود فضاییورزش بر یادگیري و حافظه 
  

  دانیتشکر و قدر
 این مطالعه بر اساس پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژي

دانشگاه پیام  890344345 آقاي سامان غالمرضایی با شماره
از آقاي دکتر رسولیان رئیس . انجام گردیدنور اصفهان 

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی رازي دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان به خاطر مساعدت در انجام این طرح تحقیقاتی کمال 

  .تشکر و قدردانی به عمل می آید
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