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Abstract 
 

Background and purpose: Post-traumatic stress disorder (PTSD  ) is a psychotic illness caused 

by different types of stressors and is associated with high economic and psychological burdens on health 

systems. Physiological studies of the brain have shown that serum corticosterone and insulin-like growth 

factor 1 (IGF-1) levels have important roles during brain damage and trauma to the nervous system. In 

this project, we studied the effect of exercise as an effective factor on improving anxiety and serum levels 

of corticosterone and IGF-1in male PTSD rats. 

Materials and methods: In this experimental study, single prolonged stress (SPS) was used to 

induce PTSD in male Wistar rats. The animals were divided into two groups: Sham (Non-SPS [NSPS]) 

and SPS. The two groups were then divided into two subgroups and one of the subgroups in each group 

did the exercise after two weeks which continued for four weeks according to the following program: 

moderate treadmill exercise, 5 days a week; the first two weeks 10m/min and the second two weeks 

15m/min). Then, anxiety test was performed by open field test and serum levels of IGF-1 and corticosterone 

were measured using Eliza. 

Results: The rats in SPS group exhibited increased anxiety levels in open field test, decreased 

serum IGF-1 levels, and increased serum corticosterone levels compared with the controls. Moderate 

treadmill exercise alleviated SPS-induced alterations, anxiety, and IGF-1 and corticosterone levels. 

Conclusion: Moderate exercise could be used as a useful complementary treatment in behavioral 

and molecular injuries in PTSD patients. 
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  ـدرانــازنـــی مـکــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )1- 16(   1400سال     بهمن    205شماره   سی و یکم  دوره 
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 پژوهشی

 متوسط بر میزان اضطراب و سطوح سرمی با شدت تردمیل ثرات ورزشا
IGF-1 ترس پس از سانحهاسهاي مبتال به و کورتیکوسترون در رت 

  
        1سکینه شفیعا

       2معصومه احمدي وشکی
       3مسلم محمدي

  4پردیس سیدپور
  چکیده

 روانپریشــی بیمــاري یــک (Post-traumatic stress disorder: PTSD)ســانحه  از پس استرساختالل  و هدف: سابقه
. جامعه دارد سالمت نظام براي زیادي را روانی و صادياقت بار و دهدرخ می زاعوامل استرس در صورت مواجهه با که است

 و کورتیکوســترون نقــش مهمــی در (IGF-1) 1-فــاکتور رشــد شــبه انســولینی نشــان داده کــه مغــز فیزیولــوژیکی مطالعــات
 عنوان روشــیدر مطالعه حاضر اثرات فعالیت بدنی به دارند. عصبی سیستم به وارده تروماهاي هاي مغزي وآسیب فرایندهاي

  بررسی شد. PTSDهاي صحرایی نر مبتال به و کورتیکوسترون در موش IGF-1مؤثر در بهبود اضطراب و سطوح سرمی 
 SPSو  Sham (NSPS)صحرایی نر نژاد ویستار بــه دو گــروه موشسر  40در این مطالعه تجربی ابتدا  ها:مواد و روش

 استفاده شد. سپس هــر یــک از دو گــروه PTSDجاد مدل حیوانی ) براي ایSPSمدت واحد (از روش استرس طوالنی تقسیم شدند.
 10 هفته اول با سرعت2(روز در هفته)  5هفته ( 4مدت گروه ورزشی و غیر ورزشی تقسیم شدند. پس از دو هفته، حیوانات بهبه

 فتنــد. ســپس رفتارهــايتحت ورزش با شدت متوســط روي تردمیــل قــرار گرمتر در دقیقه)  15هفته دوم با سرعت 2متر در دقیقه و 
  .گیري شدو کورتیکوسترون با کیت االیزا اندازه IGF-1اضطرابی با استفاده از آزمون میدان باز بررسی و سطح سرمی 

و افــزایش ســطح  IGF-1افــزایش ســطح اضــطراب در آزمــون میــدان بــاز و کــاهش ســطح  PTSDهاي موش ها:یافته
در  SPSروي تردمیل تغییرات ناشــی از  ل نشان دادند. ورزش با شدت متوسطکورتیکوسترون را در مقایسه با حیوانات کنتر

  هاي بیوشیمیایی را کاهش داد.رفتارهاي اضطرابی و ناهنجاري
هــاي تواند به عنوان یک درمان مکمل مفیــد بــراي کــاهش رفتارهــاي اضــطرابی و ناهنجاريفعالیت بدنی می استنتاج:

  گرفته شود. در نظر PTSDبیوشیمیایی در بیماران مبتال به 
  

  ، کورتیکوسترونIGF-1اضطراب،  متوسط، ورزش واحد، مدتطوالنی استرس سانحه، از پس اختالل استرس واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
هــاي انــدوکرین و نــورونی استرس منجــر بــه پاســخ

هاي هومئوستاتیک و رفتاري شود که سازشمتعددي می
  اســترس افــزایش  را به دنبــال دارد. بــا وجــود ایــن وقتــی

   ک درـهاي ناهنجار پاتوژنیخـه پاسـجر بـد منـکنپیدا می
  

 E-mial: mohammadimo@yahoo.com، دانشکده پزشکی           جاده خزر آباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم 17کیلومتر  :ساري -مسلم محمدي مولف مسئول:
 ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه نوژنتیک، دانشکده پزشکی، ایم تحقیقات مرکز فیزیولوژي، گروه ،استادیار. 1
مازندران، ساري، ایران. 2  دانشجوي پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران ساري، مازندران، پزشکی علوم انشگاهددانشکده پزشکی،  ات بیولوژي سلولی و مولکولی،تحقیق مرکز فیزیولوژي، گروه ،. دانشیار3
 ایران ساري، دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش،. 4
 : 19/10/1400تاریخ تصویب :            7/9/1400تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            22/8/1400 تاریخ دریافت  
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  و همکاران عایشف نهیسک     

  3        1400 بهمن،  205دوره سی و یکم، شماره                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                 

 پژوهشی

هاي جامعیت دهنــده اســترس در مغــز و پیشــرفت سیستم
رتبط با استرس مانند سندرم استرس پس هاي مناهنجاري
 )Post-traumatic stress disorder: PTSD( از ســانحه

 کی (PTSD) اختالل استرس پس از سانحه .)1(گرددمی
تواند به یکه م کننده استي ناتوانو رفتار یاختالل روان

زا ماننــد بیآســ دادیرو کیقرار گرفتن در معرض  لیدل
 ،ي، کودك آزاریرانندگ ، جنگ، تصادفاتیتجاوز جنس

ســالمت  مــوارد تهدیدکننــده ریســا ایــ یخشونت خــانگ
یــک بیمــاري روانپریشــی  PTSD .)2-4(دشــ جادیا انسان

باشدکه به وسیله عالئمــی ماننــد القا شده توسط تروما می
تجربه مداوم و آزاردهنده تروما، افکار منفی، انزواطلبی، 

 .)5-8(گرددبرانگیختگی و ترس و اضطراب مشخص می
 HPAبرانگیختگــــی و عملکــــرد غیرطبیعــــی محــــور 

)Hypothalamic Pituitary Adrenal با پیشرفت عالئم (
PTSD  و تغییرات واضح در رفتار و عالئم شبه اضطراب

 ییایمیوشیب راتییتغ منجربه ایجاد PTSD .)7(همراه است
در  يناهنجــارتــوان بــه شود که از جملــه مــیمیبدن در 

و کــاهش  (HPA) آدرنــال-زیپوفیه-پوتاالموسیمحور ه
ــد  ــطح نوروپپتی ــرد Y (NPY)س ــاره ک ــروتونین اش  .و س

تواند دلیــل افــزایش یا سروتونین می NPYسطح کاهش 
 افزایش ،افکار آزاردهنده .)9(اضطراب در این افراد باشد

نیز از  یخودکشتمایل به  ي و، پرخاشگريریپذکیتحر
هــاي رایــج اندرم .)10(باشندعالئم کاهش سروتونین می

PTSD اســت و هاي دارویی و غیر دارویــی درمان شامل
 هــايیــک از روشهیچ ،نالیزآمتابراساس نتایج یک مطالعه 

 در بخشــی فوق بر دیگري ارجحیت نداشته و عالئم بیماري
اثرات مثبــت  .)11،12(گرددبرمیاز بیماران پس از درمان 

 -، قلبیهایی مانند امراض روانی، مغزيورزش بر بیماري
هــا بــه اسکلتی، متابولیک و بــدخیمی -عروقی، عضالنی

ورزش اثــرات مفیــدي بــر  .)13-15(اثبــات رســیده اســت
عــالوه بــر و  داشتهپذیري سیستم عصبی عملکرد و شکل

هــاي مختلــف از بیماري درها از آسیب نورونپیشگیري 
هــاي زمــان تولیــد نورونهم ،قبیل پارکینســون و آلزایمــر

اثرات مثبت ورزش  .)16-18(دهدمیافزایش  نیز جدید را

زایــی در هاي شناختی از طریق افزایش نــورونبر فعالیت
ها و نیز افزایش پذیري سیناپسهیپوکمپ، افزایش شکل
تغییــرات  .)19،20(دشوعمال میا رهایش فاکتورهاي رشد
 ،دهنــددنبال ورزش رخ میبه ی کهبیوشیمیایی و فیزیولوژیک

طت اثر ورزش بر عملکرد و ســاختار نقش مهمی در وسا
 مشتق از مغز کیفاکتور نوروتروف. )21(کنندمغز بازي می

)Brain-derived neurotropic factor: BDNF ( فــاکتورو 
 )Insulin-like growth factor 1: IGF-1(1- ینیرشد شبه انسول

ورزش بــر مغــز بــازي  میانجیگري اثــراتنقش مهمی در 
این دو فاکتور در محــیط  سطحورزش زمان در . کنندمی

ورزش با افزایش  .)22(کندبدن و در مغز افزایش پیدا می
کنــد. عمال میاآور خود را سطح این فاکتورها اثر شادي

و  IGF-1سطح  منجر به کاهش هادر موشاسترس مزمن 
اي از ورزش شــدید دورهشــد.  هیپوکمــپناحیــه فعالیت 

مغــز و کبــد  در IGF-1افزایش ســاخت توانست منجر به 
 IGF-1 .)23-25(دوش ها و بهبود عملکرد هیپوکمپموش

اســید آمینــه اســت و اغلــب از  70پپتیدي متشــکل از پلی
کنــد و شود و نقش اندوکرین را بازي میکبد ترشح می

تواند به روش ترانس سیتوز از ســد بــین خــون و مغــز می
هاي مختلفی از جمله سیستم عبور کند، بیان آن در سلول

 با توجــه بــه اثــرات .)26(صاب مرکزي گزارش شده استاع
نیــز  Cسوماتومدین ، به آن IGF-1مشابه هورمون رشدي 

اي بــر این فاکتور پروتئینی اثرات گسترده .)27(گویندمی
بدن از جمله رشد، تکامل، متابولیسم و تنظیم طول عمــر 

 )30(اثرات این فاکتور بر تکامل و رشد مغزي .)28،29(دارد
ـــــ ـــــه و در ن ـــــپ، مخچ ـــــورتکس، هیپوکم واحی ک

از طریــق گیرنــده هــاي کلســیمی و  )31،32(هیپوتاالموس
از طرفی ایــن  .)33(سیستم گابائرژیک مشاهده شده است

 اي بر مــرگ ســلولی دارد، اثــراتکنندهفاکتور اثرات تنظیم
این فاکتور با میانجیگري بر فاکتورهاي محــافظتی چــون 

 IGF-1افزایش ســطح  .)34(نوریتین به اثبات رسیده است
 .)35(دهــدپس از ضربه به سر، نقش محافظتی آن را نشان می

هاي شبه اضطراب به استرس مواجهــه پاسخ ارتباط معکوس
 .)36(ها نشان داده شده اســتدر موش IGF-1با صیاد با سطح
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  PTSDبر  لیاثرات ورزش تردم
 

  1400، بهمن  205دوره سی و یکم، شماره                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                               4

ــزایش  ــق اف ــی از طری ــت و ورزش فیزیک ، BDNFفعالی
IGF-1 و Vasoactive Endothelial Growth Factor 

 هايبر مکانیسم (VEGF)(فاکتور رشد اندوتلیال عروقی)
از  IGF-1گذارند. متعدد مرتبط با شناخت در مغز اثر می

واســطه تــاثیر  VEGFو  BDNFطریــق کنتــرل عملکــرد 
 IGF-1ها ســطح باشد. در انسانورزش بر سالمت مغز می

یابد که در پاسخ به فعالیت فیزیکی به سرعت افزایش می
اسی آن در نوروژنزیز و بهبود شناخت القاء شده نقش اس

 .)37(کندرا توجیه می BDNFتوسط ورزش در ارتباط با 
 در مطالعات IGF-1اثرات ضد اضطراب و ضدافسردگی 

طــور ســرم بــه IGF-1انسانی گزارش شــده اســت. ســطح 
ها همــراه در انســان PTSDهاي مثبتی با کاهش بیان نشانه

 فاکتور رشد فیبروبالســتی و IGF-1،BDNFشود. سطوحمی
یابــد و درمــان روتــین بــا در بیمــاران افســرده کــاهش می

داروهاي ضد افسردگی منجر به افــزایش ایــن فاکتورهــا 
 هاي افسرده مشاهدهدر موش IGF-1کاهش  .)38(شودمی

 شد و مداخله ورزشی توانست با افزایش این فاکتور منجر
بــر روي  مطالعــه .)39(به کــاهش عالئــم افســردگی شــود

 تر ورزش مقــاومتی نســبتهاي نژاد ویستار از تأثیر بیشرت
 و تأثیر مثبت ایــن فــاکتور IGF-1به ورزش هوازي بر سطح 

بر عملکرد شناختی وابسته به هیپوکمپ حکایت داشــت. 
یک ازدو نوع ورزش مسیرهاي سیگنالینگ مشخصی  هر

 IGF-1هاي هوازي افزایش ســطح دارند. اگر چه ورزش
   (calcium/calmodulin-dependent kinase II)و 

β-CaMKII TrkB و BDNF  در هیپوکمــپ را موجــب
در  IGF-1هاي مقاومتی منجر به القــاي شود و ورزشمی

 IGF-1محیط و هیپوکمپ همراه با فعالیت همزمــان رســپتور 
شود، ایــن مســیرهاي مشــخص در هیپوکمپ می AKTو 

سیناپسوفیزین و  1-باعث افزایش چشمگیر بیان سیناپسین
هــاي شــناختی سیبآ .)40(شونددر هر دو نوع ورزش می

قابــل برگشــت  IGF-1با تجویز سیستمیک طوالنی مدت 
 هايبــر ســیناپس IGF-1بوده و احتماالً اعمال نوروتروفیک 

گلوتاماترژیک در مدارهاي هیپوکمپی اثر گذاشــته و از 
 .)35(شــودآن طریق منجر به بهبود یادگیري و حافظــه می

در بررسی عوامل مؤثر بر بهبود رفتارهاي شبه اضطراب، 
ورزش به عنوان عاملی که قادر است با تأثیر بر عملکــرد 

ها موجــب کــاهش ایــن فیزیولوژیک بســیاري از سیســتم
 هااي برخوردار است. بررسیرفتارها شود، از اهمیت ویژه

نشــان داده اســت کــه ورزش از طریــق کــاهش اســترس 
هاي عصــبی ماننــد هبود عملکرد میانجیب ،)41(اکسیداتیو

و عملکــرد  )44(BDNFو  )43(نورآدرنــالین ،)42(ســروتونین
توانــد بــه کــاهش رفتارهــاي اضــطرابی می )HPA)45محور 

انجام ورزش اجباري در ه دنبال بمطالعه  در این کمک کند.
ات تغییــر ،انــدشده PTSDهاي آزمایشگاهی که دچار موش

 کورتیکوسترونو  IGF-1 سرمی رفتارهاي اضطرابی و سطوح
بررسی شد. هدف این مطالعه یافتن یــک پروتکــل ورزشــی 

تغییــر  از طریــق PTSDمناسب جهت بهبود عالئــم بیمــاري 
  .و کورتیکوسترون بود IGF-1سطوح 

  

  هابندي آنحیوانات و گروه
 نر نژاد ویســتار صحرایی موشسر  40مطالعه از در این 

حیــوان در  10شــد (م استفاده گر 200- 250با میانگین وزنی 
 24±1در درجه حرارت محــیط حــدود حیوانات  هر گروه).

 ساعت روشــنائی 12گراد با دوره نوري طبیعی (درجه سانتی
پزشــکی  خانه دانشگاه علومساعت تاریکی) در حیوان 12و 

ــداري ــدران نگه ــایششــدند و  مازن ــول دوره آزم ــز  درط نی
با  هاتمام آزمایش .دسترسی داشتند آب و غذاآزادانه به 

 با حیوانات آزمایشگاهی مصوب رعایت اصول اخالقی کار
مازنــدران کمیته اخالق پزشکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

 انجام شد. )IR.MAZUNS.REC.1398.6610(کد اخالق: 
  

هــاي زیــر تقســیم طور تصادفی بــه گروهحیوانات به
  ):)SPSگروه  2و  Shamگروه  2گروه ( 4(شدند 

 روش استرس معرض هایی که دررت :Sham گروه
 )single prolonged stress: SPS( واحــد مــدتیطوالن
  به دو گروه تقسیم شدند:و  نگرفتندقرار 

  Sedentary (SED)گروه غیرورزشی  )1
 )روز5هفتــه، هفتــه اي  4) گروه ورزشی (به مدت 2

Exercise (EXE)  
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 قرار گرفتنــد SPS معرض که درهاییرت : SPS گروه
  به دو گروه تقسیم شدند:و 

  Sedentary (SED)گروه غیرورزشی  )3
 روز 5ایــی هفته، هفتــه 4) گروه ورزشی (به مدت 4

Exercise (EXE)  
  
   SPS از طریق PTSD ایجاد

در سه مرحله انجام شد:  (SPS)ترس واحد طوالنی 
 مقیدسازساعت در یک  2محدود نمودن حیوان به مدت 

(restrainer)  و سپسForced swim دقیقــه  20مــدت بــه
ودر نهایت حیوانات هوشــیاري شــان را بــا اتــر از دســت 

 ســاعت در داخــل یــک 2دادند. هر حیوان بــه مــدت می
restrainer گرفت. سایز دستگاه درستاتیلن قرار میپلی 

شــد، بــه همــین دلیــل جلــوي به اندازه حیوان انتخاب می
حرکتی، شد. بعد از بیطور کامل گرفته میحرکت او به

 20حیوانات به طور انفرادي نگه داشته شــده و بــه مــدت 
 متــرمیلــی 240دقیقه در یک سیلندر آکریلیک شفاف (قطر 

 متر) که دو سوم آن با آب پر شده بود،میلی 500و ارتفاع 
دادند. پس از پایان این مرحله، بــه شناي قدرتی انجام می

وانات شد. سپس حیدقیقه استراحت داده می 15حیوانات 
اتیل اتر، هوشیاري شان را از دســت دادنــد و وسیله ديبه

روز در شــرایط بــدون هــر گونــه  14در ادامــه بــه مــدت 
  .)46-53(شدندهایشان نگهداري استرسی در قفس

  
  لیتردم ا استفاده ازبا شدت متوسط ب ورزش

 برقی ساخت شــرکت )Treadmill( تردمیل از دستگاه
 دستگاه ورزشی استفاده شد. براي انجام مداخله برج صنعت

 42×10×20مســیر تشــکیل شــده و ابعــاد هــر مســیر  5از 
، مرحلــه ســازش SPSروز پــس از  14باشد. متر میسانتی

هاي ورزش اجبــاري بــا سیســتم ورزشــی حیوانات گروه
و هــر  روز سهانجام شد. به این منظور، حیوانات به مدت 

ر دقیقه) متر د 3دقیقه با حداقل سرعت ( 15روز به مدت 
 .)54(کردنــدگرفتند و ورزش میبر روي دستگاه قرار می

و  شدندمیحیوانات گروه کنترل به اتاق آزمایش منتقل 

در طول مدت ورزش گروه ورزش اجباري در اتاق باقی 
 4ماندند. در گروه ورزش اجباري، حیوانات به مدت می

ه دقیقــ 30روز در هفته و هر روز به مدت  5هفته متوالی، 
 متر در دقیقه 10کردند (دو هفته اول با سرعت ورزش می

  .)55،56(متر در دقیقه) 15و دو هفته دوم با سرعت 
  

  (Open field test)آزمون میدان باز 
ــا کفــی بــه ابعــاد دســتگاه شــامل جعبــه  72×72اي ب

تقســیم و متر سانتی 18×18مربع  16که به است متر سانتی
متمایز شــده اســت. متر) سانتی 36×36( مربع مرکزي آن

از طریق و متر است سانتی 45دیوارهاي این جعبه ارتفاع 
 باشدمی از جنس پلکسی گالس شفافکه ا هدیواریکی از 

(تصــویر  داردامکان مشاهده حیــوان در دســتگاه وجــود 
 (المــپ در اتاق کوچک نیمــه روشــندستگاه  ).1شماره 

Lux 20 (جداگانــه ها هر یکقرار داده شد. موش و ساکت 
دقیقــه  5تا در مدت ند شدمیدر مرکز دستگاه قرار داده 
 دســتگاه بــا الکــل هر آزمــون،به کاوش بپردازند. پس از 

کل مسافت طــی شــده  شد.و خشک میتمیز درصد،  70
که نشان دهنده فعالیــت  (Total distance) توسط حیوان

مدت زمان صرف شده در مرکز لوکوموتور نیز می باشد 
(Time spent in central zone) ، مدت زمان صرف شــده

تعــداد دفعــات عبــور از ناحیــه و  (Time spent i)در محــیط 
 (Number of crossing in the central area)مرکــزي 

و  ثبــتدوربینی که در باالي دستگاه قرار داشت، توسط 
 .)56-11،58(شدتوسط نرم افزار محاسبه می

  

  
  

یدان بــاز بــه نــواحی محیطــی (تیــره) و بندي متقسم :1تصویر شماره 
  مرکزي (روشن).
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  و کورتیکوسترون IGF-1گیري غلظت سرمی اندازه
پس از ارزیابی رفتارهاي اضــطرابی توســط آزمــون 

بــا  هــاآنحیوانات بعد از بیهوش شدن، گردن میدان باز، 
 مــدت بــه خون نمونه .تهیه شد گیوتن جدا و نمونه خون

 و جداســازي دقیقه ســانتریفیوژ در دورg x 4000 با دقیقه 20
 در گیريانــدازه زمان تا هاسرم .)55،59،60(انجام شد سرم

 هــاياز کیــت .شدند گراد نگهداريسانتی درجه - 80 دماي
 (Zell Bio GmbH Germany)االیزاي ساخت شــرکت 

ــــدازه ــــراي ان ــــرمی گیري غلظتب ــــاي س و  IGF-1ه
  کورتیکوسترون استفاده شد.

  
  آنالیز آماري

افــزاري برنامــه نــرم هــا ازتجزیه و تحلیــل دادهبراي 
SPSS  ــانس دو طرفــهو 20ورژن ــون آنــالیز واری و  آزم

هــا اســتفاده براي مقایسه بین گروه Tukeyآزمون تعقیبی 
 نشــان داده شــدند و MeanSEMمقادیر به صورت شد. 

05/0< P دار در نظر گرفته شد.از نظر آماري معنی  
  

  هایافته
با شــدت متوســط بــر رفتارهــاي شــبه  جبارياثر ورزش ا

  PTSDهاي مبتال به اضطرابی در رت
تعــداد ورود حیوانــات آنالیز واریانس دوطرفه براي 
 داردهنده اثر معنینشان به ناحیه مرکزي آزمون میدان باز

SPS )0001/0=P( ) 0001/0و ورزش=P و عدم تعامــل (
  بود. )P=65/0و ورزش ( SPSدار بین معنی

 نشــان Tukeyبا اســتفاده از آزمــون  ه بین گروهیمقایس
 در گــروهتعداد ورود حیوانات به ناحیــه مرکــزي داد که 

NSPS/SED تر از گروهداري کمطور معنیبه NSPS/EXE 
)0001/0=P (تعداد ورود حیوانات به ناحیه مرکزي. است 

 تــر از گــروهکــمداري طور معنیبه SPS/SED در گروه
NSPS/SED )008/0=P(  هدر گــرواســت و SPS/SED 

) SPS/EXE )001/0=Pتر از گروه داري کمطور معنیهب
 تر از گــروهداري کمطور معنیبه SPS/EXEه در گروو 

NSPS/EXE )002/0=P (نمودار شمارهمی) 1 باشد.(  

کل مسافت طــی شــده آنالیز واریانس دوطرفه براي 
ــاز ــدان ب ــون می ــان در آزم ــینش ــر معن  SPS داردهنده اث

)0001/0=P) 0001/0) و ورزش=Pدار) و عدم تعامل معنــی 
بــا  مقایســه بــین گروهــیبــود.  )P=97/0و ورزش ( SPSبین 

کــل مســافت طــی نشــان داد کــه  Tukeyاستفاده از آزمــون 
تــر از داري کــمطور معنــیبــه NSPS/SED در گــروهشــده 
کــل مســافت طــی . اســت) NSPS/EXE )008/0=P گــروه
 تر از گــروه داري کمطور معنیهب SPS/SED ر گروهدشده 

NSPS/SED )009/0=P( ،ــرو ــ SPS/SEDه در گ طور هب
در و ) SPS/EXE )009/0=Pتر از گــروه داري کممعنی
 تــر از گــروهداري کــمطــور معنــیبــه SPS/EXEه گــرو

NSPS/EXE )008/0=P (نمودار شماره می) 2باشد.(  
  

 
تعداد ورود  برسط ورزش اجباري با شدت متواثر  :1شماره  نمودار

  به ناحیه مرکزي میدان بازو کنترل  PTSDبه  مبتالنر هاي رت
*  :)0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED   

**  :)002/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED  
***  :)002/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/EXE  

****  :)002/0 =P(  نسبت به گروهSPS/SED  
  

 
کل مسافت  بر ش اجباري با شدت متوسطورزاثر  :2نمودار شماره 
  و کنترل در میدان باز PTSDبه  مبتالنر هاي طی شده رت

*  :)008/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED   
**  :)009/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED  

***  :)008/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/EXE  
****  :)009/0 =P(  نسبت به گروهSPS/SED  
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زمان گذرانده شده در وطرفه براي آنالیز واریانس د
 SPS داردهنده اثــر معنــینشــان میــدان بــاز ناحیه مرکزي

)0001/0=P) 0001/0) و ورزش=Pدار) و عدم تعامل معنــی 
  ) بود.P=97/0و ورزش ( SPSبین 

 Tukeyبــا اســتفاده از آزمــون  مقایسه بــین گروهــی
در زمــان گذرانــده شــده در ناحیــه مرکــزي نشان داد که 

 تــر از گــروهداري کــمطور معنــیبــه NSPS/SED گروه
NSPS/EXE )0001/0=P (ــده . اســت کــل زمــان گذران

ــده  ــزي در ردش ــه مرک ــروه ناحی طور بــه SPS/SED گ
در ، )NSPS/SED )006/0=P تر از گروه داري کممعنی
ــ SPS/SEDه گــرو ــیهب ــر از گــروه داري کــمطور معن ت

SPS/EXE )0001/0=P ( ه در گرووSPS/EXE  ر طوبه
ــی ــممعن ــروهداري ک ــر از گ ) NSPS/EXE )001/0=P ت

  ).3باشد (نمودار شماره می
  

  
  

 بر زمان گذراندهورزش اجباري با شدت متوسط اثر  :3نمودار شماره 
  و کنترل در ناحیه مرکزي میدان باز PTSDبه  مبتالنر هاي رتشده 

*  :)0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED   
**  :)006/0 =P( ت به گروه نسبNSPS/SED  

***  :)001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/EXE  
****  :)0001/0 =P(  نسبت به گروهSPS/SED  

  
زمان گذرانده شده در آنالیز واریانس دوطرفه براي 

 SPS داردهنده اثــر معنــینشــان میــدان بــاز ناحیه محیطی
)0001/0=P) 0001/0) ورزش=Pدار بــین ) و تعامل معنی

SPS )004/0و ورزش=P.بود (  
 نشــان Tukeyبا اســتفاده از آزمــون  مقایسه بین گروهی

 در گــروهزمان گذرانده شــده در ناحیــه محیطــی داد که 

NSPS/EXE گروه تر ازداري کمطور معنیبه NSPS/SED 
)0001/0=P (ناحیه محیطی  ردزمان گذرانده شده . است

ــروه در ــه NSPS/SED گ ــیب ــمطور معن   تــر از داري ک
   NSPS/EXEه در گــروو ) SPS/SED )016/0=P گروه

 )SPS/EXE )0001/0=P تر از گروهداري کمطور معنیبه
  ).4باشد (نمودار شماره می

  

  
  

 زمان گذرانده بر ورزش اجباري با شدت متوسطاثر  :4نمودار شماره 
  در ناحیه محیطی میدان باز و کنترل PTSDبه  مبتالنر هاي رتشده 

* ) :0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED   
** ) :016/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED  

*** ) :0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/EXE  
  

سرم  IGF-1با شدت متوسط بر میزان  اثر ورزش اجباري
 PTSDهاي مبتال به در رت

ــــان ــــه نش ــــانس دوطرف ــــالیز واری ــــر آن   دهنده اث
ــــــی  ) وP=0001/0( ) و ورزشSPS )0001/0=P دارمعن

) بــر P=65/0و ورزش ( SPSدار بــین عــدم تعامــل معنــی
بــا اســتفاده از  گروهی مقایسه بین سرم بود. IGF-1میزان 

 درگــروهســرم  IGF-1میزان نشان داد که  Tukeyآزمون 
NSPS/SED ـــه ـــیب ـــمطور معن ـــروهداري ک ـــر از گ  ت
NSPS/EXE )0001/0=P (میزان . استIGF-1 در ســرم 

ــه SPS/SED گــروه ــیب ــروهاري کــمدطور معن ــر از گ  ت
NSPS/SED )001/0=P( ،ــرو ــ SPS/SEDه در گ طور هب

در و ) SPS/EXE )0001/0=Pگروه  تر ازداري کممعنی
 تــر از گــروهداري کــمطــور معنــیبــه SPS/EXEه گــرو

NSPS/EXE )0001/0=P (نمودار شماره  باشدمی)5.(  
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سرمی  سطح بر ورزش اجباري با شدت متوسط اثر  :5نمودار شماره 
IGF-1  به  مبتالنر هاي رتدرPTSD و کنترل  

*  :)0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED   
**  :)0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED  

***  :)0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/EXE  
****  :)0001/0 =P(  نسبت به گروهSPS/SED  

  
 کورتیکوسترونمیزان با شدت متوسط بر اثر ورزش اجباري

 PTSDهاي نر مبتال به سرم در رت

 SPS داردهنده اثــر معنــیآنالیز واریانس دوطرفه نشــان
)0001/0=P (و ورزش)0001/0=P (بیندار وعدم تعامل معنی 

SPS )15/0و ورزش=P.برمیزان کورتیکوسترون سرم بود (    
 نشــان Tukeyبا اســتفاده از آزمــون  مقایسه بین گروهی

 NSPS/SED در گــروهســرم  نمیزان کورتیکوستروداد که 
 )NSPS/EXE )0001/0=Pازگــروه تربیشداري طور معنیبه

طور به SPS/SED گروه درمیزان کورتیکوسترون . است
، )NSPS/SED )0001/0=P از گــروه تربیشداري معنی

از گــروه  بیش ترداري طور معنیهب SPS/SEDه در گرو
SPS/EXE )0001/0=P ( ه در گرووSPS/EXE  ور طبه

) NSPS/EXE )0001/0=P از گــروه تــربیشداري معنی
  ).6باشد (نمودار شماره می

  

  
  

با شدت متوسط بر سطح سرمی  ياثر ورزش اجبار :6نمودار شماره 
  و کنترل PTSDنر مبتال به  يهادر رت کوسترونیکورت

* ) :0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED   
** ) :0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/SED  

*** ) :0001/0 =P(  نسبت به گروهNSPS/EXE  
**** ) :0001/0 =P(  نسبت به گروهSPS/SED  

  

  بحث
 به عنوان SPSاند از: هاي اصلی این مطالعه عبارتیافته

 یک مدل حیوانی مناسب براي مطالعه اضطراب و تغییرات
هــاي نــر بــالغ باشــد. رتمــی PTSDبیوشیمیایی ناشی از 

ســطح فتارهاي شبه اضطراب و کــاهش ر PTSDمبتال به 
را سطح سرمی کورتیکوسترون  و افزایش IGF-1سرمی 

 نشان دادند. ورزش تردمیل با شدت متوسط، باعــث کــاهش
 رفتار شبه اضطراب وکاهش تغییرات بیوشیمیایی القاءشده

شود. ورزش هوازي قادر اســت از طریــق می SPSتوسط 
مربوطــه و فعــال کــردن مســیرهاي  IGF-1افزایش ســطح 

 این مطالعهمنجر به کاهش رفتارهاي شبه اضطراب شود. 
دهنده اضطراب در تست میدان باز نشان فاکتورهاي نشان

 دربود.  PTSDهاي مبتال به دهنده افزایش اضطراب در رت
نیز رفتارهاي شبه اضطراب تی مشابه مطالعه حاضر مطالعا

 میدان هايبا استفاده از آزمون PTSDدر حیوانات مبتالبه 
مشــاهده شــده  (EPM)عــالوه شــکل مرتفــع ه باز و ماز ب

راستا بامطالعــه حاضــر کــه در مطالعاتی هم .)60-64(است
 PTSDهاي رفتــاري ناشــی از اثر ورزش تردمیل را بر پاســخ

 بررسی کردند، مشاهده شد ورزش اجباري باعث کاهش
 شوددر هیپوکمپ می BDNFرفتار اضطرابی و افزایش بیان

تــر نســبت بــه عوامــل پذیري بیشخود با انعطافکه این 
گویی بــه درمــان در حیوانــات همــراه زا و پاســخاســترس

هــاي کاهش رفتارهاي شبه اضــطراب در رت .)55،65(بود
یــل نیــز مشــاهده شــده دمبــاردار پــس از انجــام ورزش تر

 در مورد علت ایجاد تغییرات رفتــاري در صــورت .)66(است
نظرات مختلفی وجــود دارد،  زامواجهه با عوامل استرس

هــاي هاي فیزیولوژیــک بــه محركبرخــی اســاس پاســخ
ــترس ــتماس ــرد سیس ــر عملک ــأثیر تغیی ــت ت هاي زا را تح

ــا افــزایش می HPAســمپاتوآدرنال و محــور  داننــد کــه ب
 گمــان مشخصی در کورتیکوسترون پالسما همراه است،
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 پژوهشی

 SPS کورتیکوسترون نقش مهمی در وساطت اثــرات رودمی
مطالعات قبلــی  .)61(کندها بازي میز و دیگر ارگانبر مغ

معــرض  مدت درنشان داده است که قرار گرفتن طوالنی
 گلوکوکورتیکوییدها منجر به ایجاد اثــرات نوروتوکســیک
بر سطوح مغزي درگیــر در اضــطراب و دپرســیون ماننــد 

 از طریــق SPSS. )67(شــودنواحی هیپوکمپ و آمیگدال می
 هــايسترون باعــث القــاي ناهنجاريافزایش سطح کورتیکو

 توانــدگردد، کــه میمتابولیکی در آمیگدال و هیپوکمپ می
 ايدر نهایت منجر به افزایش رفتار شبه اضــطراب تــا انــدازه

هاي رفتاري و پاتوفیزیولوژیکی در بیماران شبیه آشفتگی
PTSD 68(شود(.  

هاي اکسیداتیو در ایجاد رفتارهاي شبه نقش استرس
 شــده یز مورد بررسی قرارگرفته است و مشــخصاضطراب ن

هاي فارماکولوژیک هاي آزاد به روشکه تولید رادیکال
 و غیرفارماکولوژیک باعث ایجاد رفتارهــاي شــبه اضــطراب

شود. از طرفی تأثیر استرس حاد و مزمن بــر ها میدر رت
ها نشان در رت (ROS)روي تشکیل ترکیبات اکسیداتیو 

جمــع ایــن ترکیبــات در نــواحی داد که اســترس باعــث ت
اهش رشــد، کشود. هیپوکمپ و کورتکس پرفرونتال می

افزایش کورتیکوسترون پالسما و افزایش رفتارهاي شبه 
ــات قابل EPMاضــطراب در  ــز در ایــن حیوان مشــاهده نی

در بررسی عوامل مؤثر بر بهبود رفتارهاي شــبه  .)69(است
ا تأثیر بر عنوان عاملی که قادر است باضطراب، ورزش به

 ها موجب کاهشعملکرد فیزیولوژیک بسیاري از سیستم
اي برخــوردار اســت. این رفتارهــا شــود از اهمیــت ویــژه

ها نشان داده اســت کــه ورزش از طریــق کــاهش بررسی
 هــاي عصــبیو بهبود عملکرد میانجی )41(استرس اکسیداتیو

و  )44( BDNFو  )43(و نور آدرنــالین )42(مانند سروتونین
آدرنـــال -هیپـــوفیزي -رد محـــور هیپوتاالموســیعملکــ

(HPA) )45( ــاي اضــطرابی می ــه کــاهش رفتاره ــد ب توان
کند. با وجود این نتایج مطالعات حیوانی در مورد  کمک

تأثیر ورزش بر اضطراب متناقض است، برخی مطالعــات 
اند که ورزش باعث کاهش رفتارهاي شبه گزارش کرده
ه گروهی دیگــر اثــر کدرحالی ،)41،70(شوداضطراب می

نتایج مطالعــه  .)71،72(اندزاي ورزش را بیان نمودهاسترس
 حکایــت SPSبه دنبــال  IGF-1حاضر ازکاهش سطح سرمی

 در بررسی اثر این فاکتور بر سیستم عصبی مشــخص داشت.
این فاکتور نقش مهمی در رشد و تمــایز و شده است که 

داشته و هاي گلیال هاي عصبی سلولتکثیر و بقاي سلول
تواند باعث افزایش سطح نوروترانســمیترها و رســپتور می

 هاي سیتو اسکلت شود و آپوپتوزنوروترانسمیترها و پروتئین
نورونی را مهار کرده و باعث تحریک رشــد دنــدریتی و 

 فعالیــت شــبه .)73- 35،75(آنژیوژنز و کلیرنس آمیلوییــد شــود
 و احتمــاال دپرسانی این فاکتور نیز مشــاهده شــده اســتآنتی

مســوول آشــفتگی مشــاهده  IGF-1آشفتگی در عملکرد 
شده در افســردگی و همچنــین پاســخ بــه درمــان بــا ضــد 

هاي ایــن در توافــق بــا یافتــه .)74،76(اشدبها میافسردگی
 هایی نظیر افســردگی،دربیماري IGF-1مطالعه، بررسی سطح

اوتیسم و استرس پس از تروما نیز بیــانگر کــاهش ســطح 
ــاکتور ــال  IGF-1 ف ــورتکس بــه دنب در هیپوکمــپ و ک

  .)77(مواجهه با استرس بود
 IGF-1که ســطح نشان داده است اي مشابه نیزمطالعه

در  PTSDهــاي طور مثبتی بــا کــاهش بیــان نشــانهسرم به
ــراین، انســان ــا همــراه اســت. عــالوه ب ــاکتور IGF-1ه ، ف

ــز  ــک مشــتق از مغ ــاکتور رشــد  (BDNF)نوروتروفی و ف
یابند و در بیماران افسرده کاهش می (FGF)ی فیبروبالست

 ها باعث افزایش این فاکتورهادرمان روتین با ضد افسردگی
در بیماران با افسردگی مــاژور نیــز تغییــر در  .)38(شودمی

، فــاکتور BDNFسطوح فاکتورهاي نوروتروفیک ماننــد 
قابــل  IGF-1و  FGF، (VEGF)رشــد انــدوتلیال عروقــی 

ایــن فاکتورهــا مســتقیماً هیجــان را  مشاهده است. اگرچه
هــاي مختلــف کنند، امــا بــا ســطوح و سیســتمکنترل نمی

 باشــند.نوروترانسمیشن مرتبط با خلق و خوي در ارتباط مــی
بــا افــزایش  IGF-1در مطالعات حیوانی کــاهش ســطوح 

هاي اضــطراب و کــاهش نــوروژنزیز در هیپوکمــپ نشانه
 استرپتوزوتوســینهاي دیابتی شــده بــا همراه شده است. رت

سطوح باالتري از کورتیکوسترویید و اضطراب را نشــان 
در قشر پرفرونتال و  IGF-1دادند. همچنین کاهش میزان 
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 ســرم و افــزایش آپوپتــوز در قشــر مشــاهده شــده اســت.
مطالعه بر روي مدل استرس پرناتال در رت کاهش سطح 

IGF-1 کنــد. در هیپوکمپ و قشر پرفرونتال را تایید مــی
هاي استرس حیوانات بزرگسال، کاهش ســطوح مدل در

IGF-1  با کاهش نوروژنزیز، حجم و عملکرد هیپوکمپ
در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه  .)77(همراه شده اســت

ورزش هوازي با شدت متوسط به مدت یک ماه توانست 
و  Uysalســرم شــود. در مطالعــه  IGF-1منجر به افزایش 

 وازي منظم بر هیپوکمپهمکاران نیز اثرات مثبت ورزش ه
بررسی  .)74(مشاهده شد IGF-1و قشر پرفرونتال و سطح 

افــراد مســن نیــز نشــان بر روي هاي مقاومتی ورزشنقش 
 IGF-1داد که این نوع ورزش منجــر بــه افــزایش ســطح 

شود و تأثیر مثبتــی بــر افســردگی و اضــطراب و خون می
  .)39،78،79(در این افراد دارد عملکرد شناختی

و تاثیر  IGF-1اثر ورزش اختیاري در افزایش سطح 
مثبت آن بر فرایندهاي یادگیري و حافظه نیــز نشــان داده 

 وسیله تاثیر سیســتمیکهاي شناختی بهسیبآ .)80(شده است
قابل برگشت بوده و احتماال اعمال  IGF-1طوالنی مدت 
هاي گلوتاماترژیــک در بر سیناپس IGF-1نوروتروفیک 
 کمپی اثر گذاشته و از آن طریق بــر یــادگیريمدارهاي هیپو

در توضیح مکانیسم عمــل  .)35(و حافظه تاثیر می گذارد
IGF-1 افــزایش  نظرات مختلفی وجود دارد، گروهی بــه

BDNF  پس از درمان باIGF-1  در بالغین و همچنــین در
کننــد اشاره می IFG-1طی تکامل و رشد پس از افزایش 

برکاهش اضطراب از  IGF-1 دهند که تاثیرو احتمال می
 رسپتورهاي گلوکوکورتیکوییــديبر  BDNFطریق عملکرد 

کنــد کــه مطالعه اي دیگــر بیــان مــی .)81(هیپوکمپ باشد
بر تعــدیل خلــق و خــوي، از طریــق تعــدیل  IGF-1تاثیر 

صورت  FKBP5 (FK506 binding protein 5)فعالیت 
در گردش توسط  IGF-1 جایی که عمدةگیرد. از آنمی

کــه ایــن ارگــان  رســدشــود، بــه نظــر مــیکبد ساخته می
محیطی در کنترل خلق و خوي دخالت داشته باشد. ایــن 

در گــردش بــر فعالیــت  IGF-1دهــد کــهمطالعه نشان مــی
گــذارد کــه احتمــاالً بــا کنتــرل بیــان اثر می HPAمحور 

FKBP5 مطالعــات  .)82(شودمنجر به کنترل اضطراب می
ورکســینی بــر اعمــال ضــد هــاي ادیگري به نقش نــورون

انــد کــه انــد و نشــان دادهاشــاره نمــوده IGF-1اضــطرابی 
پس از مواجهه با شــکارچی  IGF-1اعمال ضد اضطرابی 

هاي در نورون IGF-1هایی که فاقد رسپتورهاي در موش
دهد کــه افتد. نتایج نشان میاورکسینی هستند اتفاق نمی

ل بــه نــورون هــاي اورکســینی یــک عامــ IGF-1ورودي 
هــاي مــرتبط بــا کننــده در مســتعد بــودن بــه بیماريتعیین

هاي اورکسینی در هیپوتــاالموس باشد. نوروناسترس می
درگیر پاسخ به استرس هستند و تعدیل فارمــاکولوژیکی 

ــهفعالیــت آن ــالی هــا ب ــان احتم ــک درم ــوان ی  PTSDعن
 هاي اورکســینیاخیراً نقش نورون .)83- 85(گرددپیشنهاد می

ها مشــخص شــده اســت و در رت PTSDي شبه هادر پاسخ
 هــا در کنتــرلاین احتمال وجود دارد کــه نقــش ایــن نورون

  .)83(میانجیگري شود IGF-1پاسخ به استرس توسط 
PTSD کــه است اختالل ذهنی تغییردهنده زندگی یک 

 .گذاردهاي نوروبیولوژیکی تأثیر میبر بسیاري از سیستم
 پیچیــده PTSDو هیجانی هاي سایکولوژیکی، فیزیکی نشانه

کننــده فلج PTSDکننده هستند. ظهور اجتماعی و ناتوان
اشــخاص اغلــب بــا ســتیزه و  ایــن اســت. ارتباطــات بــین

گیري از اجتماع و کــاهش کشمکش همراه است، کناره
هاي اجتماعی، کــاهش صــمیمیت و مشارکت در فعالیت

شــود. آسیب عملکرد اجتماعی در افراد مبتال مشاهده می
وه بر آن، اغلــب مشــکالت جســمی ماننــد خســتگی، عال
آمیـــز، خــوابی، ســـردرد، حرکـــات رفلکســـی اغراقبی

 - برانگیختگی، مشکالت قلبی عروقی، گوارشی و عضالنی
لــذا جســتجو  ،دشــواسکلتی نیز در این افراد مشاهده می 

 هاي درمانی که بتوانند این اختالالت را اصالحبراي راه
شوند، از اهمیت بالینی باالیی  کرده و سبب درمان پایدار

هــاي روتــین کــه درمــانبرخوردار است. با توجه بــه ایــن
کامالً سودمند نبوده و درصــدي از بیمــاران  PTSD براي

حتی پس از طی دوره درمان در صورت مواجهــه مجــدد 
 ،دهنــدبا شرایط تروماتیــک عالئــم بیمــاري را نشــان می

بیمــاري و در لزوم شناسایی فاکتورهــاي مــوثر بــر ایجــاد 
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هاي درمانی جدیــد بــراي ایــن بیمــاري را نتیجه یافتن راه
با توجه به نتایج این مطالعــه و مطالعــات  .شودموجب می

مشابه که اثرات مفید یک برنامه ورزشی مناسب و منظم، 
) IGF-1(ســطح هاي مختلف رفتاري و مولکــولی بر جنبه

ه ورزشی اند، پیشنهاد می گردد از یک برنامرا نشان داده
  عنوان یک روش درمانی مناسب در کنار درمان روتین به

  

  .استفاده شود PTSDمفیدتر براي درمان 
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مســتخرج از پایــان 

متعلــق بــه دانشــجوي رشــته  3276نامه مصوب به شــماره 
 محل معاونت باشدکه ازمیمعصومه احمدي وشکی پزشکی 

اه علــوم پزشــکی مازنــدران آوري دانشــگتحقیقات و فن
  .ده استشحقیقات ایمونوژنتیک) تامین اعتبار ت(مرکز 
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