 گزارش کوتاه

تأثیر  4هفته ورزش داوطلبانه بر اختالل اضطراب جدایی
در موشهای صحرایی نر
فاطمه سادات ذوالفقاری* ،1مقصود پیری

2

چکیده
مقدمه :اضطراب ج ایی شای ترین اخنالل اضطرابی در هودهان است .ع ا توج بت درمتان ایتن
اخنالل در سنین پایین ،می توان یتک عامتل خطتر بترای ستایر اختنالال روانتی دوران هتودهی و
بارگسالی باش  .سالهای اولی زن گی ،یکی از بحرانیترین مراحل رش و تحول انستان بت شتاار
میرود و هرگون آسیک جسای یا روانی وارده ،تأثیرا پای اری را بر سایر مراحل رش انسان بر
جای میگذارد .لذا این مطالع با ه

بررستی نقت

فعالیتت داوطلبانت بتر افستردگی ناشتی از

اسنرس ج ایی از مادر در موشهای صحرایی انااا ش .

روش

بررسی :در این پژوه

اسنرس ج ایی از متادر بت عنتوان یتک مت ل حیتوانی معنبتر از

سخنیهای اولی زن گی بر روی ر های نر نژاد آلبینو ویستنار از روز  1تتا  65پتس از تولت بت
م

 615دقیق در روز اعاال ش  .در روز  16ر ها بت صتور تصتادفی بت ست گتروه هننترل،

اسنرس ج ایی از مادر ،هرخ دوران تقسیم ش ن  .در روز  15رفنارهای شب افسردگی بتا استنفاده
از آزمون شنای اجباری ان ازهگیری ش .
یافتهها :رفنارهای شب افسردگی منعاقک اسنرس ج ایی از مادر در آزمتونهتای شتنای اجبتاری
دی ه ش  .در گروه هرخ دوران رفنارهای بهبود افسردگی دی ه ش .

بحث و

نتیجهگیری :در این مطالع دریافنیم هت ورزش هترخ دوران بت عنتوان یتک تاترین

داوطلبان بر خال

تارینا اجباری در دوران نوجوانی قادر ب تغییر رفنارهتای شتب افستردگی

است.

کلمات کلیدی:افسردگی ،فعالیت بدنی ،اضطراب
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تأثیر ورزش بر اضطراب جدایی در رت

ا سردگی و ر تارها ش ه ا سردگی میشود یا نه؟

مقدمه
سالها اولیه زندگی ،یکی از بشرانیارین مراحب رشبد و
اشول انسان بهشیار میرود و هرگونه آسیب جسیی یبا روانبی

روش بررسی
در ژوهش حاضبر11 ،مبوش مباده بباردار نبژاد ویسبتار از

وارده ،اأثیراب ایدار را بر سایر مراح رشد انسبان ببر جبا
میگبتارد [ .]1سیسبت عصب ی میبز در ایبن دوران حساسبی
باالیی به استرسها مشیطی و روانی دارد ،بهیور که مواجه
با استرس میاوانبد یامبدها نبامطلوبی در ر تبار و عیلکبرد
شتص در بزرگسالی بهدن ال داشبته باشبد [ .]2دوران کبودکی
مه ارین دوران اکاملی میز بهشیار ر ته که مواجه ببا اسبترس
متصولاً استرسها ناشی از عدم کفای مبادر در نگهبدار
رزندان موجبب ببروز اختالالابی چبون ا سبردگی ،اضبطراب،
اخببتالل یببادگیر  ،رخاشببگر در دوران بزرگسببالی کببودز
میشود [ .]3نتایج مطالیاب حیوانی نیز چنبین بیبان مبیکننبد،
نوزادانی که کیترین میزان مراق
دریا

ایاسی را از یر مادرشبان

میکنند ،سالم  ،هبوش و اوانبایی یبادگیر آنبان در

ایام یول دوره زندگی کاهش مییابد .کودکان هنگام جدایی یا
دور از مببادر احسبباس نبباراحتی و اضببطراب مببیکننببد [ .]4از
یر ی نقش ایریناب ورزشی و یالی بدنی منم در سبالمتی
و ایدی بسیار از اختالالب ناشی از استرس در میز به اث باب
رسیده اس [ .]6 ،5اثراب م

ورزش بر رو عیلکرد سیست

عص ی بیشتر به ایییبراب ناشبی از اکتورهبا رشبد نبورونی،
اقویب سیسببت ایینببی و آنتببیاکسببیدانی و هیچنببین ایببدی
میانجیها عص ی نس

میدهند .در مبدلهبا حیبوانی ببر

خال اردمی که در آن ایرین ورزشی بهلورب اج ار و هیراه
با استرس ناشی از شوز اس  ،ایرینباب ببا چبرخ دو نبه انهبا
استرس و اج ار برا حیوان بهحساب نییآید ،بلکه حیوان ببا
عالقهمند و لتب به ایرین ورزشی می ردازد .اجبویز یالیب
بدنی بهدلی اسخ سریع آن حتی در ا سبردگی شبدید ،قبدان
عوارض جان ی ،و اأثیر یکپارچه آن بر ارگبانهبا دیگبر بایبد
بهعنوان درمان اللی ا سردگی مورد اوجه قرار بگیرد .لبتا ایبن
ژوهش در ی اسخ به سؤال ی یراحی شبد کبه آیبا انجبام
یالی بدنی داویل انه در دوران نوجوانی قادر به به بود عالئب
52

انستیتو استور خریدار گردید و بهیور جداگانه در قفبس قبرار
(مرکز نگهدار از حیواناب گروه یزیولوژ ورزش ،واحد

گر

اهران مرکز) .س از وضع حی  61 ،بچه مبوش نبر ببهعنبوان
آزمودنیها اشقی انتتاب شدند و از روز  2ابا  14ببه مبدب
 151دقیقه از مادرشان جدا شدند .سپس برا اییین گروههبا
اجربی و کنترل ،در روز  21این موشها بهلورب اصباد ی ببه
سببه گببروه اقسببی شببدند و بببهلببورب  4اببایی اببا روز  25در
قفسنگهدار شدند .گروهها شام کنترل ،اسبترس جبدایی از
مادر ،چرخ دو جوندگان قرار داده شد.
ق

از اجرا

رواکب ایرینبی ،در روز  ،21گبروه یالیب

اختیار به مدب  1هفته با چرخ دو جوندگان آشنا گردید .سپس
به مدب  32روز اا روز  ،61دو موش در هر قفس با دو چبرخ دو
جوندگان کبه هبر مبوش قبط ببه چبرخ دو اختصالبی خبود
دسترسی داش و برا جلوگیر از ایزوالسیون اجتیاعی ،ببین
دو موش یز ورق شیشها

لکسی گلس قرار گر  .هر چرخ

دو جوندگان از لکسی گلس ساخته شده بود.
حیواناب س از انتقال به مشبیط آزمایشبگاه و یبز هفتبه
آشنایی با مشیط جدید به یبور اصباد ی در سبه گبروه شبام
گروهها کنترل ،استرس جدایی از مادر ،چرخ دو جوندگان قرار
گر تند .شک  ،1مراح انجام یرح اشقی آزمون را نشان داده
اس .
در این مطالیبه از آزمبون شبنا اج بار

(1 )FST

جهب

برآورد اثراب ضد ا سردگی یالی بدنی اختیار اسبتفاده شبد.
در اینجا زمان

بیحرکتی،2

میبادل ا سبردگی و کباهش آن ببه

م ابه اثر ضدا سردگی ث ب خواهبد شبد .اسبتوانها از جبنس
شیشه به ارافاع  25و قطر  11سانتیمتبر حباو آب ببا دمبا
1. Forced swimming test
2. Immobility time
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تست رفتاری
درمان یا تمرین ورزشی

سازگاری

جدایی از مادر

تست مولکولی
شکل  -1مراحل انجام طرح تحقیق آزمون

 23±1درجه سانتیگراد ،مورد استفاده قرارگر  .هر حرکتی که
شنا و یا اقال جه باال آمدن از استوانه ن اشبد و لبر اً جهب
شناور ماندن بر رو آب اوسط حیوان لورب بگیرد ،بیحرکتی
القی میشود .ک آزمون  6دقیقه بوده کبه  2دقیقبه اول ببرا
اطاب حیوان با مشیط در نمر گر تبه شبده و در  4دقیقبه بیبد
زمان بیحرکتی ث

گردید.

بررسی کیّی دادهها بین گروهها با استفاده از آزمبون ابی و

اج ار شده اس (( .)p>1/111نیودار )2
بحث و نتیجهگیری
در این بژوهش اثبر ایبرین ورزش اختیبار ببا چبرخ دو
جوندگان بر رو اثراب ا سردهکننده استرس دوران کودکی ببر
موشها بزرگسال مورد بررسی قرار گر

و مشاهده شد کبه

این ایریناب ورزشبی مبیاوانبد موجبب کباهش ا سبردگی در

آنبببالیز واریبببانس یبببزیر بببه ببببا اسبببتفاده از نبببرم ا بببزار

بزرگسالی گردد.

 Graph-pad prismلورب گر  .سط مینبیدار ببرا

اخیراً مشتص شده که یالی و ایریناب ورزشی دارا اثبراب

ایام مشاس اب  p>1/15در نمر گر ته شد.

مشا متی ضدا سردگی بوده [ ]4و یالی بدنی اختیار روشی
یشنهاد اس که در آن بییار بهلورب خبودکنترلی و ببدون

یافتهها
اختالل اضبطراب جبدایی در دوران کبودکی موجبب ببروز

آزمون شنای اجباری

مشاهده گردید کبه اخبتالل اضبطراب جبدایی ببهلبورب
مینیدار موجب بروز ر تارهبا ا سبردگی در حیوانباب شبد.
استرس در دوران کودکی موجب ا زایش زمبان ببیحرکتبی در
آزمون شنا اج ار شد که به مینا ر تار ا سبردگی ،یبأس و
ناامید اس (( .)p>1/111 ،df=6 ،t=16/52نیودار )1

نمودار  -1بروز اختالل افسردگی ناشی از استرس جدایی از مادر

مدت زمان بی حرکتی (ثانیه)

در ع بین حببال ایببرین ورزش اختی بار دردوران نوجببوانی
موجب کاهش ر تارها ا سردگی دربزرگسالی شد .با استفاده از
آزمون آمار آنالیز واریانس افباوب مینبیدار ببین گبروههبا
آزمایشی مشاهده شد .بررسی آمار اکییلی با آزمبون ایقی بی
اوکی مشتص کرد کبه ورزش اختیبار در مقایسبه ببا گبروه
استرس موجب ببروز اثبراب ضبد ا سبردگی در آزمبون شبنا

مدت زمان بی حرکتی (ثانیه)

ر تارها ا سردگی در حیواناب شدر

اج ار ،میزان یالی بدنی خود را بر اساس اوانایی خبود انمبی

نمودار  -2نقش ورزش اختیاری در کاهش افسردگی ناشی از استرس جدایی
 :MSجدایی از مادر؛  :RWفعاریت چرخ دو
*** اختالف معنیدار با گروه کنترل؛  :###اختالف معنیدار با گروه جدایی از مادر
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تأثیر ورزش بر اضطراب جدایی در رت

میکند .در این راستا ورزش امر با اهیی ببوده و نشبان داده

حقیق یز ورزش بدون استرس بوده که به اختیار خود حیوان

شده که از مشکالب اراو دیز مرا ط ببا عالئب اولیبه آن نیبز

انجبام شببده و مسبیرها لببتب را یبال مبیکنبد .بسبیار از

جلوگیر میکند [ .]5نتایج این بررسی نشان داد کبه اسبترس

مطالیاب ورزش چرخ دو را در زمره عوام اسبهیالب مشیطبی

دوران کودکی بهلورب جدایی از مادر موجبب ببروز ر تارهبا

یا ) 3 (EEقرار دادهانبد [ .]5از آنجبایی کبه در ایبن بژوهش،

ش ه ا سردگی در ربها نر در بزرگسالی شد .ایبن ر تارهبا

ورزش در سببنین نوجببوانی بببه حیوانبباب داده شببده اسب ایببن

ا سردگی اوسط آزمون ر تار در زمینبه بررسبی ا سبردگی در

موضوع مطرح اس که ورزش چرخ دو بهعنوان باکتور EE

اج بار در

مشسوب شده که ااصاالب نورونی را اقویب و اثبر اسبترس را

حیواناب مورد بررسی قبرار گر ب  .آزمبون شبنا

بررسی ر تبار ناامیبد و یبأس 1کبه از عالئب البلی بییبار

اضییف کرده اس .

ا سردگی مشسوب می شود ،استفاده دارد [ ]4که بر اساس نتایج

مشتص شده اس

بهدس آمده ،استرس جدایی موجب ا زایش بیحرکتی حیبوان

ا سردگی در مشیط کار میشود .در اوجیه این دیده مبیابوان

در این آزمون شد که ایرین ورزشی اختیار این اثبر را ایبدی

گف ب ا ببزایش سببط سببرواونین و نببورا ینفببرین در هنگببام

کرد .در این راستا بِز 2و هیکاران نیز اعالم کبرده بودنبد کبه

یالی ها ورزشی موجب کاهش ا سردگی میشود [ .]6 ،4در

ورزش چرخ دو قادر به جلوگیر از ببروز اثبراب سبوء اسبترس

ک نتایج این اشقی مشتص کرد که یالی ورزشی در دوران

جببدایی از مببادر اسب امببا سببازوکار مولکببولی آن را مشببتص

نوجوانی اثر مشا متی بر علیه استرس دوران کبودکی داشبته و

نکردهاند [ .]5هیچنین اشقیقی یا ب نشبد کبه دقیقباً مشبابه

آثببار ضببد ا سببردگی خببود را از یریبب کبباهش ر تارهببا

اشقی حاضر اأثیر یالی ورزشی متصولاً یالی اختیار را

ش ها سردگی که با استفاده از آزمبون ر تبار نشبان داده شبد

در این زمینه بررسی کرده باشد ،اما درخصبوص اشقیقباای کبه

ایدی میکند.

رو آزمودنیها دیگر انجام شده اس  ،نتایج این ژوهش ببا
مطالیه لبادقی و هیکباران [ ]5کبه در اشقیب خبود به بود

که ورزش باع کاهش شارها عص ی و

تشکر و قدردانی

ر تارها ش ه ا سردگی را بید از یبز ورزش هبواز در مبدل

این مقاله از ایان نامه با کد شناسایی 11121414942126

استرس جدایی از مادر گزارش کبردهانبد و هیچنبین ببا نتبایج

مصوب  95/3/1در دانشبگاه آزاد اسبالمی واحبد اهبران مرکبز

گزارش ابراهییبی و هیکباران [ ]5کبه بیبانگر ابأثیر ایرینباب

برگر ته شده اس .

ورزشی بر کاهش اضطراب و ا سردگی بییاران سریانی و نتایج
والفقار و هیکاران [ ]4در ارا اط ببا ابأثیراب م ب

یالیب

بدنی بر ر تارها ش ه ا سردگی ،ه راستا ،ولی با نتایج مکالی
و هیکاران [ ]6که مشاهده کردند اگرچه ورزش نقش م تی در
سالم روانی دارد ،ولی در بُید اضطراب ،اسبترس و ا سبردگی
اثرگتار نیس  ،ظیر ه راستا بود.
یالی چرخ دو بهدلی اختیار ببودن نبوع یالیب ببرخال
یالی اج ار از ایجاد استرس روانی جلبوگیر مبیکنبد و در
1. behavior despair
2. Beck
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3. Environmental Enrichment
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The effect of 4-weeks voluntary exercise
on separation anxiety disorder in rats
Zolfaghari F1, *Peeri M2

Abstract
Background: Separation anxiety is the most common anxiety disorder in
children. The neglected treatment of this disorder at early ages may
be a risk factor for other childhood and adult psychological
disorders. The early years of life are considered to be one of the
most critical stages of human development and any physical or
psychological damage will cause the effects on sustainability in
other stages of human development. So, the aim of this study was
to investigate the role of voluntary physical activity on depression
caused by maternal separation stress in male rats.
Materials and methods: In the present study, we applied maternal
separation (MS) as a valid animal model of early life adversity to
male Wistar albino rats from postnatal day (PND) 2 to 14 for 180
min per day. At PND 21, rats were randomly divided into three
experimental groups (Control, MS, Running Wheel exercise). At
PND 60, depressive-like behaviors were assessed by using forced
swimming test.
Results: Our result revealed the depressive-like behaviors following
MS stress. In the Running Wheel group depression treatment
behavior was observed.
Conclusion: In this study we found that running wheel exercise as a
voluntary physical training unlike mandatory physical exercise
during adolescence is able to change depressive-like behaviors.
Keywords: Depression, Exercise, Anxiety
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