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Abstract 

 

Background and purpose: Sleep and stress are linked in a bidirectional manner. Immobilization 

stress is a simple model that could be used easily in animal studies for understanding the neurobiology of 

stress-sleep relationship. Cinnamaldehyde as a herbal medicine with antioxidant activities could be 

investigated in modulating sleep-stress interaction.  

Materials and methods: In the present study, we examined the effects of immobilization stress 

combined with physical stress on sleep stages in male Wistar rats. Sleep stages were evaluated through 

EEG and EMG signals before and after stress induction during three consecutive days. The rats received 

Cinnamaldehyde orally by gavage at the dose level of 20 mg/kg/day. The treatment was started one week 

before surgery and lasted for 18 days. 

Results: Findings showed that immobilization stress decreased the rapid eye movement (REM) 

sleep (P= 0.01). In the stress exposed group treated with Cinnamaldehyde not only there were no decrease 

in REM sleep but also there were increase in REM and non-rapid eye movement (NREM) sleep. 

Conclusion: Cinnamaldehyde could improve sleep and repair REM sleep disturbance induced by 

stress.    
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 ـدرانــــازنـــي مــكــــزشـــوم پـــلــشـــگاه عــه دانــــلــمج

 (52-42)   5931سال    مرداد    571بيست و نهم   شماره دوره 

 51        5931، مرداد  571، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و نهم              

 پژوهشی

 ایجاد شدهREM تقابل سینامالدهید با کاهش خواب 
 بر اثر استرس بی حرکتی در رت

 
    2و1فاطمه عرفانی شریفیان

    2و1فریده بهرامی   
   3شاهین ذکری   

 4هدایت صحرایی    

 چكیده
بوده و یکددیگر را تتدت تدا  ر مرتبط  گریکدیبه صورت دوجانبه با  هایی هستند کهاسترس پدیده خواب و و هدف: سابقه

  آن بده تدوان بده وسد  هکده مدی هدا  ح دوانی اسدتقابد  اجدرا در مدد  یروشد یرکتدحیاسدترس بد این م ان در .دهندقرار می
اکسد دانی اسدت کده س نامالده د به عنوان ید  دارو  ی داهی بدا خاصد ت آنتدینوروب ولوژ  ارتباط استرس و خواب پی برد. 

 استفاده از آن در جهت ت مار اختالالت خواب مرتبط با استرس قاب  بررسی است.

تنگدی جدا بدر مراحد  خدواب  حرکتی توام با استرس ف زیکی به صورتدر این مطالعه ا رات استرس بی ها:مواد و روش
قب  و بعدد از اسدترس طدی سده روز متدوالی  EMGو  EEGها  نژاد ویستار بررسی شده است.مراح  خواب از طریق  بت رت

به صورت یاواژ ت مار شدند. این ت مار از ی  هفته قبد  از  mg/kg/day02ها توسط س نامالده د با دوز تر ی ر  شدند.اندازه
 روز تداوم داشت. 81یان آزمایش به مدت جراحی آغاز وتا پا

مطالعده منردر بده کداهش اندد  امدا  نیدبه کار بدرده شدده در ا یحرکت ینشان دادند که مد  استرس ب جینتا ها:یافته
 REMنه تنها توانست از کداهش خدواب  ده نامالد با س مار ت ن . همچن(=28/2P) شودها میدر رت REMخواب  دارمعنی

 .داد ز ن شیرا افزا NREMو  REMخواب  زان م  داریانعت به عم  آورد ب که به طور معنپس از استرس مم

 اصالح پ ش برد مراح  خواب بوده و این ماده قادر به در ده نامالد س د از ا ر مف یحاک مطالعه نیا  هاافتهی استنتاج:
 باشد.ی میحرکتیاز استرس ب پس REMخواب  کاهش
 

 حرکتی، س نامالده داسترس بی ،REM  ،NREM،خواب واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
در  یعد طب  یولوژیز ف ندیفرا  یخواب به عنوان 

 (8)شدودیم دهیحشرات د یتمام موجودات زنده حت ن ب

بدن موجود زندده دارد.  یع در عم کرد طب یو نقش مهم
 موجدودات زندده از آن یخواب در حفظ سدالمت ت اهم

مهد   نددیفرا نیدکده اخدتال  در ا شودیمشخص م ییجا
هددا از جم دده  مددار ب نددوا ابددتال بدده ا طید شددراتوانددیمدد

، سدرطان و ... را فدراه  یعروق ی، ق بیعصب  ها مار ب
 دتددراز م در ژهدیواب به ودخ یدختگی  ردبره .(0)ددکن

 

 -F.Bahrami@bmsu.ac.ir mail E                   پزشکی، یروه ف زیولوژ  و ف زی  پزشکی  تهران، دانشگاه ع وم پزشکی بق ه اهلل، دانشکده :فرید بهرامی مولف مسئول:

 ، مرکز تتق قا ع وم اعصاب ، دانشگاه ع وم پزشکی بق ه اهلل ،تهران، ایران  ف زیولوژ  دانشرو  کارشناسی ارشد. 8
 شگاه بق ه اهلل ، تهران ، ایران  استادیار، یروه ف زیولوژ  و ف زی  پزشکی، دانشگاه ع وم پزشکی دان. 0
 . دانشرو  پزشکی، مرکز تتق قات دانشرویی، دانشگاه ع وم پزشکی بق ه اهلل، تهران، ایران3
 استاد، مرکز تتق قات ع وم اعصاب، دانشگاه ع وم پزشکی بق ه اهلل ، تهران ، ایران. 4

 : 1/0/8391تاریخ تصویب :               4/82/8391ات :تاریخ ارجا  جهت اصالح            04/9/8391 تاریخ دریافت 
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 با کاهش خواب دينامالدهيتقابل س
 

 5931، مرداد  571، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و نهم          51

 ردادیخ دق و خدو و ا رات  دمنرر به تغدر س ست  عصبی 

را در   شدددود و ا دددرات م دددریمددد یاخدددتالالت  هنددد

 پژوهشدگران .(3)آوردیبه وجود م یشناخت  عم کردها

اند که یکی از عوام  مؤ ر بر خواب، اسدترس نشان داده

بدن به هدر یونده تغ  در   در واقع استرس واکنش .است

  هادر سا  .(4)است که ن ازمند سازیار  یا پاسخ است

  ا در اسدترس بدر الگوهدا  بدر رو  ادیمطالعات ز ر اخ

مطالعدات  نیددرا .انردام شدده اسدت وانات خواب در ح

 یمتفداوت جینتا وکار رفته ه از استرسورها ب یمتفاوت  انوا

 Immobilization اید یحرکتدیبد .(5)است یزارش شده

اسدترس در جونددیان   معمدو  القدا  هااز روش یکی

 یخدواب را بررسد  که ا ر استرس رو یاست و مطالعات

ندو   نیمخت ف )حاد و مزمن( از ا  هاکنند به شک  یم

مدد   ید روش به عندوان  نیاند. ااسترس استفاده کرده

و   یکولوژیاسدترس سدا ردادیا  قاب  اجرا و آسان برا

از مطالعدات  یبرخد یبررسد .(6)شدودیاستفاده م یکیز ف

 زان دم یحرکتدیدهندد کده اسدترس بدینشدان مد یوان ح

را   Slow Wave Sleep(SWSبا امدوا  آهسدته ) خواب

 (REMبددا حرکددت سددریع  شدد  ) کدداهش و خددواب

Rapid Eye Movement رات  دتغ نیدا .کندیرا مهار م 

 ایدو  کوسترون در ترشح کورت رات  تغ   تواند به دلیم

 مطالعدداتاز   گددرییددروه د .(1)باشددد نیرکاد سدد ت یددر

را با کداهش  یحرکت یخواب به دنبا  استرس ب رات  تغ

 REM خواب وقو در ر تأخ ،زمان اموا  دلتا در خواب

منقطع شدن خدواب یدزارش  همچن ن وآن  شیافزا و یا

و همکددارانش نشددان دادنددد در  Bonnet .(1)اندددکددرده

در  یاپ دروز پ 3 درطدیساعت  4به مدت  یی کههاموش

 خدواب زان دقدرار یرفتندد، م یرکتدحیاسترس ب طیشرا

REM نشدان داده شدده  ن همچند .(1)کندیم دا کاهش پ

تواندد یمد حرکتدیبدی مدت یطوالن  هاکه دوره است

 .(9)باشدد SWS و خدواب REM همراه با کاهش خواب

طو  دوره استرس و مدت  رسد کهدر مرمو  به نظر می

زمان آن و نو  استرس به کدار رفتده در نتدایج بده دسدت 

به منظور بررسدی نقدش  مطالعهآمده مو ر هستند. در این 

اسددترس و ایردداد اخددتال  در مراحدد  خددواب از روشددی 

حرکتی توام با استرس ف زیکی استفاده شد که استرس بی

 وامد ع مخدرب ا درات بده توجده با )تنگی جا( ن ز باشد.

 هددا س سددت  و هموسددتاز ریختگددی بددره  در زااسددترس

 در اکسد دانی عوام  افزایش همچن ن و نوروترانسم تر 

 فرایندددددها  در اخددددتال  آن پددددی در و (82،88)بدددددن

مدا از  مطالعدهدر ایدن  (80)خدواب همچدون ف زیولوژی 

 اکسدد دان مدداده سدد نامالده د کدده بدده عنددوان یدد  آنتددی

در تددرم   اخددتالالت  نقددش آن شددناخته شددده اسددت و

جهددت ت مددار اسددتفاده  (83)نورومتابول دد  مطددرح اسددت

ای . سد نامالده د مداده مدو ر ی داه دار د ن اسدت. کرده

هاسدت کده بده عندوان هیادو نیتریمیاز قد یکی ن دار 

  مداده حداو نیشود. ایبه وفور استفاده م ییغذا ی اشن

 اتبد ترک ریو سدا   نام سد د اسد اوژنو ، د،ه نامالد س

هر نددد امددروزه متققدد ن در صدددد کشددف  .(84)اسددت

ها  ضد دیابتی و متافظت نورونی این ماده بدر مکان س 

د اح اندا از دامالده ددد کده س نداندان دادهداندد و نشددهدآم

طریق خاص ت آنتی اکس دانی و ضد التهدابی و افدزایش 

تواند نقش مف د در ت مار نوروترانسم ترها  مورد ن از می

تداکنون اما  (85-81)ها  دیابت و آلزایمر ایفا کندب مار 

مداده بدر  نیددر مورد ا رات ا یمطالعه برجسته و مشخص

 ا مطالعدههد    ژهیه است و به ومراح  خواب ارائه نشد

خدواب پدس از اسدترس  رات  دمداده بدر تغ نیدبه ا رات ا

 تددا   یبددر آن شدددخددود  مطالعدده. مددا در نپرداختدده اسددت

 خدواببر مراح   ده نامالد ا رات سضمن روشن کردن 

non-REM (NREM)  وREM نقش رت در  دار ب و ،

 اسدترس و خدواب را مدورد دهیماده بر تداخ  دو پد نیا

 .  قرار ده یابیارز
 

 هامواد و روش
 بدده وزن  ، نددژاد ویسددتارنددر رتمددوش  08تعددداد 

 وانخانددهح  از مدداه 3-0حددداک ر یددرم و سددن  022–052

 یکیساعت تار 80 طیشده و در شرا ه ته اهللبق ه دانشگاه

 گرادسدانت  درجده 00–04  و دما ییساعت روشنا 80و 
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 و همکاران اطمه عرفانی شریفیانف     

 57       5931، مرداد  571دوره بيست و نهم، شماره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                   

 پژوهشی

قدرار فاده مدورد اسدت شیآزمدا نیدشدند و در ا  نگهدار

الزم به  کر است که مراح  انرام شده  ن همچن یرفتند.

اخدال  دانشدگاه ع دوم  تده با مردوز کم شیآزما نیدر ا

 (IR.BMSU.REC.1396.393) اهلل بددا کددده ددبق یپزشدک

 .است رفتهیصورت پذ

 

  والکترود یذار یجراح روش
 مرح ده خدواب 3 ص خدواب و تشدخ یبررسد برا 

REM و NREM دو مو  بت ق  حدا  دار و ب EEG و 

EMG کدردن  هدوش منظدور پدس از ب نیبد .الزم هستند

 g/kg84و  mg/kg65  دددن توسط مخ دوط کتددام وان ح

قرار داده و جهت  یرا در دستگاه استروتاکس آن رامپون

در  Stainless steel از جددنس زیددر   پدد EEG ،3  بددت

   عنوان الکترودهاه ب   دو پ. جمرمه کاشته شدند ه ناح

تدر از متر عقدبی  م 3ها )انه آه یقدام ه فعا  در دو ناح

بده عندوان    پ  ی( و یبه سمت جانب متری  م 3بریما و

 1) انده آه  ید یخ فد ه ددر ناح اتصا  به زم ن الکترود

. متر به سمت جانب(ی  م سهتر از بریما و متر عقبی  م

روکشدار بده  فیظر  ها  س قیاز طر   سه پ نیا سپس

 جهددت. شدددندیمربددوط بدده کددانکتور متصدد  مدد ن پدد 3

د از جددنس از دو الکتددرو EMG گنا  بدده سدد یابیدددسددت

Stainless steel  روکشدار استفاده شد که توسط سدوزن

به داخ  ع الت پس سر فدرو بدرده شددند و سدر   هاد

  الکترودهددا از پددس سددر خددار  شددده و در بدداال گددرید

تصد  شددند و م نه پ 5کانکتور  گرید ن جمرمه به دو پ

در سدطح  یدندانپزشک  یکانکتور توسط آکر تیدر نها

 .(81) ابت شد وان ح  جمرمه

 

 خواب رت ز  بت و آنال مراح 
 پددس ازیدد  هفتدده  EMG و EEG امددوا   بددت

 e Waveتوسدط دسدتگاه  (recoveryالکترودیذار  )دوره 

 پرتددو دانددش  شددده از شددرکت ه ددته( )سدداخت ایددران

(Science beam )بردارانرام شد. فرکانس نمونه  kHz 3 

حددداق   بددت  وان ددمراحدد  خددواب ح ز آنددال  بددرا بددود.

اسددت. در  از ددمددورد ن EMG و EEGارامترهمزمدان دو پدد

بتددا  ایددو   دار ددامددوا  ب  مغددز ت ددفعال  دار ددمرح دده ب

( را کروولدت م 822تدر از و دامنه کد  Hz 32 انسفرک)

بسته به  یع الن ت هنگام فعال نیدهند و در ایم شینما

 ییباال ت حرکت سر فعال ژهیو به و وان حرکت ح زان م

 کدرو م 022بداالتر از   هدادهد )بدروز دامندهیرا نشان م

 وان . هنگام ورود ح( ند صد هرتز  هاولت و فرکانس

اموا  آهسته بدا  EEGدر  بت جیبه تدر اببه مراح  خو

ابتدددا  .شددوندیدامندده ب نددد و فرکددانس آهسددته آشددکار مدد

هرتددز و دامندده  02تددا  82خددواب )فرکددانس   هددادو 

 852دلتدا )دامنده آهسته ولت( و سپس اموا   کرو م822

هنگدام  نیدهرتدز(. در ا 4تدا  5/2 و فرکدانس کروولت م

کداهش  رکدانسه  فو ه  به لتاظ دامنه  ،EMG اموا 

 REMدوره از خدواب  یدبده  وان . با ورود حابندییم

 کنندیم دا پ ر  تغ  دار به ب ه شب یبه امواج EEG اموا 

امدوا    تر از دامندهدامنه کوتاه ها به صورتو تغ  ر آن

 ص تشدخ د دک  .است باالتر یو فرکانس NREM خواب

 EMG امدوا  دیشدد ار افدت بسد  دار دمرح ده از ب نیا

افدزار (. در ک  ه مراح  ندرم0و8 شماره )تصاویر باشدیم

eWave هدا حدوزه ترانسدفورم فدوریر آنال ز از طریق انرام 

 را استخرا  EEGدهنده س گنا  فرکانسی مخت ف تشک  

ا  نمددایش جدایاندده و بدده صددورت اسددکوو و نمددودار

توانست به شناخت وقو  اموا  ب ند و این امر می داد.می

آهسته خواب و همچن ن امدوا  کوتداه و سدریع ب ددار  

 تصدویرطورکه در کم  نماید. الزم به  کر است همان

نشددان داده شددده اسددت ک  دده مراحدد  آنددال ز و  8شددماره 

و ب ددار  بدا  NREM و REMاستخرا  مراح  خدواب 

بده طدور همزمدان و  EMGو  EEGهدا  ا  سد گنا انطب

 (.8شماره تصویر) رفتیپذیصورت م شمی 

 82-80حدددود  NREM خددواب  هددادر رت دوره

مشداهده شددند. البتده دق قده  REM 3-8 و خدواب قه دق

و REM  کوتداه از خدواب ار بسد  هدادوره وقو  امکان

 ز دنتدر از ید  دق قده( )کد کوتداه مددت  ار بس  دار ب

با ف دش  8 تصویر شمارهنمونه در   یدارد که به وجود 
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  دار خواب و ب گنا  ، سوان ح هردر  .اشاره شده است

 ودر  صدبح 82تدا  1به مدت سده روز هدر روز از سداعت 

 ن ب ن انگ م  و سپس با برقرار شدی بت م فاز روشنایی

بده NREM  و REM درصدد خدواب زان دسه روز م نیا

 شدد.یدر نظدر یرفتده مد انو دح هیخواب پا زان عنوان م

 ز ددپروتکدد  اسددترس ن  پددس از اجددرا هددر روز ن همچندد

روز  3و در طدی  سداعت 0خدواب حدداق    بدت مراح 

 .شدیانرام م پ اپی
 

  یبار گاهیدر جا یحرکت یپروتک  استرس  ندیانه )ب
 (و بستر ناهموار

 یاسددترس بدد طیدر شددرا وانددات قددرار دادن ح  بددرا

و همکاران  Hoheisel وسطاز روش ارائه شده ت یحرکت

متفظه  .(89)استفاده شد ر  تغ  با مختصر 0285در سا  

س متدر و جدنیسانت 85 *1* 1 ابعاد  استرس دارا رادیا

قدادر  وان دکه ح  طوریالس مات بود به یآن از پ کس

  هداجعبه توسط سدن  نیا کفنبود.  رون به مشاهده ب

تند  و نداهموار  ط شددده بود که متد ددده ناهموار پوش

 0کدرد. زمدان اسدترس بده مددت یمد ردادیا وان ح  برا

کده  بدود یاپ دروز پ 3در  80تا  82ساعت روز از ساعت 

 .شد یاجرا م هیبعد از  بت خواب پا
 

 ده نامالد توسط س وانات ح مار ت
بر اساس بررسی مطالعات انرام شده، در این مطالعه 

یرم از س نامالده د به ازا  هر ک  دویرم م  ی 02از دوز 

 هفته به صورت خوراکی )یاواژ( 3وزن ح وان به مدت 

 اسدددتفاده شدددد. ایدددن مقددددار دوز حدددداق  بددده مددددت 

 ا ددر یددذر او  کبددد   ا  رتوانسددت تتددت تددهفتدده مددی 3
 

 
 

  با دامنه ب ند به صورت فشرده در  بدت NREM  در مراح  خواب. اموا  خواب آهسته در مرح ه  EMG و EEG اموا  رات  تغ شینما :1 شماره تصویر

EEGقاب  مشاهده هستند. کاهش دامنه EEG ت افت در فعال نیتر ش همراه با ب , EMG داللت بدر وقدو  خدواب REM مدوا ا  دار دارندد. در هنگدام بد 

EMG همچنان شباهت به اموا   اموا  مغز کهی دهند در حال ینشان م دیشد ت فعال REM   ار دوره بسد  یددارندد. عالمدت ف دش نشدان دهندده وقدو 

 .کوتاه دارد ی  خ  دار ب  یآن  یو در پ REM کوتاه از خواب
 

 
قابد   نی امدوا  آهسدته بافرکدانس پدا NREM خدواب  با سرعت باال در مراح  خواب. در مرح ه  EMG و EEG اموا  رات  تغ شینما :2تصویر شماره 

یدردد  یشده و همدانطور کده مالحظده مد  ی) بتا( با سرعت و فرکانس باال تبد دار به ب ه شب یاموا  به امواج نیا REM مشاهده هستند، در هنگام خواب

امدوا  پدر فرکدانس بتدا EEG در ندوار کدهی در حدال افتهی شیافزا EMG ت فعال وان شدن ح دار و با ب ده به حداق  مقدار رس EMG ت فعال طیشرا نیدر ا

 قاب  مشاهده هستند
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 پژوهشی

 (hepatic first pass effectقدرار نگرفتده )(02)  و ا درات

اصالح کنندده رفتدار  و همچند ن نوروترانسدم تر  ن دز 

 (.08)داشددته باشددد و از طرفددی سددم ت ن ددز نداشددته باشددد

 )روغدن یفقط حال  روغندن ز  (Vehicle) شاهد  هایروه

 ده نامالد کردند. خورانددن سدمی افتیدر  رت مازوال(

کده تتدت   روز نیتا آخدر یهفته قب  از جراح  یاز 

 .شدمیروز انرام  81داشتند به مدت  قرار شیآزما
 

 مطالعه روند و بند  یروه
قرار  س نامالده د با ت مار ح وانات تتت از یروهی

سد نامالده د  بدا ت مدار تتدت دیگر یروه( =1n) یرفتند

بددوده و وارد پروسدده اعمددا  اسددترس ن ددز شدددند و م ددزان 

  ی ددر  شدددهددا قبدد  و بعددد از اسددترس اندددازهخددواب آن

(1(n= یروهددی ن ددز بدده عنددوان یددروه کنتددر  شدداهد. 

(vehicleکه )  دریافت ( رت روغن) س نامالده د حال 

هدا قبد  و بعدد از اسدترس اب آنو م زان خدو نمودندمی

  بدت از هر بدار پدس روز 3 طی. =n)1ی ر  شد )اندازه

 هدارت (صدبح 82 تدا 1 سداعت از) روزانده  پایه خواب

 قددرار ن ددز سدداعت 0 مدددت بدده زااسددترس شددرایط تتددت

 هدردوره از پدس ح واندات از یدروه ایدن در .یرفتنددمی

 عمد  بده خدواب  بدت ساعت 0استرس مرددا به مدت 

ک  ه مراح   بت خواب ویدا  .(8)دیایرام شماره  آمدمی

 ند ن اعما  استرس در فاز روشدنایی انردام شددند. هد 

الزم به  کر است به منظور ج وی ر  از ا رات تشنگی و 

یرسنگی قب  و بعد از  بدت خدواب ویدا اعمدا  اسدترس 

  یرفت.آب و غذا در اخت ار ح وان قرار می
 

  آمار  ها روش
 و  NREM وREM  مراحد  خدواب سدهیجهدت مقا

 

روز( و پدس از  3 ن انگ دقب  از اعما  استرس )م  دار ب

 paired-t-test  از روش آمددار روز( 3 ن انگ دداسددترس )م

همچن ن برا  بررسی تا  ر س نامالد ه دد بده  .استفاده شد

و ب ددار  بد ن  NREMو  REMتنهایی بر م زان خواب 

و یددروه  د دده دنامال سد هدا  یددروه دریافدت کنندددهداده

 Independent ( از آزمونVehicleکننده حال  )دریافت

Samples t-test  اسددتفاده شددد. الزم بدده  کددر اسددت کدده

 ها بود.ب انگر توزیع نرما  دادهks اجرا  آزمون 
 

 افته های
  دار مراح  خواب و ب  بر رو راسترس تا 

مقایسه م زان مراح  خدواب و ب ددار  قبد  و  جینتا

مدد  نشدان داد کده ( vehicle)در یدروه  سدترسا از بعد

 حرکتی)بی مطالعهحرکتی به کار رفته در این استرس بی

منردر بده کداهش  سدنگی(تن  با بسدتر ناهموار  در جا

درصدد بده  8/1 ± 4/2 انگ ن م ازREM  خواب داریمعن

 کدهی شدود. در حدالمی (p >25/2) 5/6 ± 43/2م انگ ن 

 خددواب در مراحدد  افددزایش و یددا کدداهش معنددی دار 

NREM (.8 شمارهنمودار ) و ب دار  مشاهده نشد 
 

 

 و REM خددواب زان ددبددر م یحرکتدد یاسددترس بدد ر تددا  :1 شووماره نمووور ر

NREM دار خدواب یندو  اسدترس منردر بده کداهش معند نیا  دار و ب 

REM خدواب زان دبدر م  دار یمعند ر تدا  کدهی شد. در حدال NREM  و

 (.p >25/2) نشان نداد  دار ب

 

 
 

 : 1 شماره ریاگر م
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 بر خواب رات یخوراک ه د نامالد رس  
بدا  واندات روزه ح 81 مدار نشدان دادندد کده ت جینتا

توانددد بدده طددور مددی mg/kg/day 02 دوزبددا  ده نامالد سدد

 61 ±4 م ددانگ ن دار منرددر بدده کدداهش ب دددار  ازمعنددی

بدده  vehicle)) حددال  کننددده دریافددت یددروه در درصددد

که این کداهش ب ددار  بدا  درصد برسد، 51± 3م انگ ن 

(28/2< p) دار بود. به طدور طب عدی کداهش م دزان معنی

باشدد. هدر  ندد ب دار  به معنی افزایش م زان خواب می

در  REM و NREMهددا  خددواب م ددزان افددزایش دوره

یددروه ت مددار شددده بددا سدد نامالده د هریدد  بدده تنهددایی 

رمدو  آن هدا بده رسد که مدار نبودند اما به نظر میمعنی

دار عمد  کدرده و بدا کداهش ب ددار  م دزان طور معندی

 .(0شماره نمودار خواب ح وان را افزایش داده باشد )
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خدواب و  زان دم بدر یخدوراک د نامالده سد ر تدا  :2شوماره نمور ر 

 د نامالده با س مار تتت ت وانات ح مراح  خواب و ب دار  . دار ب

((20mg/kg/day ( در مقایسدده بددا خددواب پایدده در یددروهvehicle)، 

  **(p >28/2) را نشان داد  دار دار در ب یکاهش معن
 

 از استرس یخواب ناش رات  برتغ ه د نامالد ست مار با ر تا 
نتددایج مربددوط بدده اندددازه ی ددر  مراحدد  خددواب و 

ب دار  در ح واناتی که تتت ت مار با سد نامالده د بدوده 

 همچن ن در شرایط اسدترس زا ن دز قدرار یرفتده بودنددو 

بده طدور معندی دار از  REMکه م دزان خدواب نشان داد 

 درصددد قبدد  از اعمددا  اسددترس بدده  6/6 ± 5/2م ددانگ ن

 (.P >28/2) پس از اسدترس افدزایش یافدت 4/82 ± 9/2

 ایددن یددروه ازدر ز ددن NREM خددواب زان ددم ن همچندد

 38/ 15 ±0/3  ندار از م ددانگطددور معنددیبدده وانددات ح

پدس از آن  3/31 ± 6/0درصد قب  از اعما  اسدترس بده 

در مقاب  م زان ب دار  در این . (p >25/2) یافت شافزای

 26/52 ± 3درصدد بده 24/68 ±3/4ح وانات از م دانگ ن 

 (.3شماره نمودار ) کاهش یافت
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بدا  مدار ت طیواب در شدرااسترس بر مراحد  خد ر تا  :3شماره نمور ر 

 یاسترس بد طیدر شرا REM خواب زان . عدم کاهش مد نامالده س

طور به  NREM و REM خواب زان م شیو در مقاب  افزا یحرکت

 زان ددار م یکداهش معند ن دار نشدان داده شدده اسدت. همچند یمعن

 *p >25/2و  **( p >28/2) شود یمشاهده م  دار ب

 

 بحث
داد که به کار ی ر  اسدترس  نتایج این مطالعه نشان

حرکتی همراه با شرایط ف زیکدی ندا مناسدب همچدون بی

به کداهش  منرر تواندمیدر رت  بستر  تن  و ناهموار

دار در فدداز هر نددد کدد  امددا معنددی REMم ددزان خددواب 

روشنایی شود. همچن ن ت مار ح وانات با سد نامالده د از 

ش نشان ی  هفته قب  از شرو  آزمایش و در طی آزمای

کداری ر  داد که در این یدروه از ح واندات نده تنهدا بده

شدود ب کده نمدیREM استرس منرر بده کداهش خدواب 

برعکس افزایش در م زان خواب ح وانات  ه در مرح ه 

بده وجددود  NREMو  ده مرح دده خدواب  REMخدواب 

شددود. هدا کاسدته مدیآیدد و در مقابد  از ب دددار  آنمدی

تنهدایی ن دز منردر بده افدزایش استفاده از س نامالده د بده 

 هدا شدد.خواب ح دوان و در مقابد  کداهش ب ددار  آن

 القددا قیدداز طر ن و همچندد   اسددترس بدده صددورت مسددتق

خدواب را تتدت   یدولوژیز ف ندیتواند فرایها م مار ب

مدزمن و بدا  ایدبه صورت حداد  دهیپد نیقرار دهد. ا ر تا 

د بدر تواندیمد  یولوژیز و ف  یکولوژیسا  هازم مکان

  هدااز روش یکی Immobilization. خواب ا ر بگذارد
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 پژوهشی

ضدمن  ن در جوندیان است. متقق ساستر  معمو  القا

بدده از آن نددو  اسددترس  نیددا اسددتفاده از اشددکا  مخت ددف

 در .(00)انددکدرده ادید ن دز  یکولوژیعنوان استرس سدا

بدا  ق دبده صدورت ت ف یحرکتدیاسترس بد حاضر مطالعه

جا و بسدتر نداهموار اجدرا شدد. در  یتنگ یکیز استرس ف

 واندات ح REM دار در خدوابیکاهش معن طیشرا نیا

 زان ددر م  داریکداهش معند اید شیافدزا امداشدد  رادیا

 ر تا  طیشرا نیا ن . همچنامد به وجود ن NREM خواب

نداشدت. در مطالعده  ز دن وان دح  دار دبر ب یقاب  توجه

و همکدارانش  Rampin توسدط نده زم نیانرام شده در ا

سداعت  0به مددت  یحرکتی( نشان داده شد که ب8998)

در  ،دهددیمد شیرا افدزا REM خدواب ، یددر فاز تار

 .(03)ندارد  ا ر NREM خواب  که بر رو یحال

در مطالعدده خددود ا ددر Gonzalez (8995 ) ن همچندد

 NREM و REM خواب شیساعته را با افزا8 یحرکتیب

 .(04)زارش داد

و همکدارانش   Bonnetکده توسدط  گدرید مطالعه

انردام شدد نشدان  یحرکتدیاسترس ب  نه در زم (0222)

 طیسدداعت در شددرا 0بدده مدددت کدده  ییهددامددوش درداد 

 کنددمی دا پ شیافزا REM استرس قرار یرفتند، خواب

 خدواب زان م ،ساعت 4 به یحرکتیزمان بافزایش  بااما 

REM  نشدان دادندد  تهمچن ن مطالعا .(1)یابدمیکاهش

سداعت در  00) حرکتدیبدی مدت یطوالن  که دوره ها

 و REM همدراه بدا کداهش خدوابروز(  4روز به مدت 

SWS حرکتدی از لدذا مددت زمدان اسدترس بدی .(9)است

عوامدد  تع دد ن کننددده در  گددونگی ا ددر آن بددر مراحدد  

دهندد ینشان مد مطالعات گریطرف د از خواب می باشد.

ا درات ن ز  یکولوژیو اسدترس سدا یکدیز که استرس ف

 دارند. رتبر خواب  یمتفاوت

و  متققدد ن شدد در مطالعدده انرددام شددده توسددط

 یکدیز اسدترس ف جیدراروش  (Foot Shock) یکیالکتر

، (05)شدده REM بدداعث کداهش خدواب ،در جوندیان

 خدواب  یکولوژیاسدترس سدا طیدر شدرا کهی در حال

REM مطالعات  نی. در مرمو  ا(06)کندیم دا پ شیافزا

تواند ا درات قابد  توجده و یدهند که استرس مینشان م

بر خواب و مراح  آن داشدته باشدد کده ا درات  یمتناق 

 ر  دآن با نو ، شدت و مددت زمدان عامد  اسدترس زا تغ

 یدر  گدونگ ز دن وان دندژاد ح نیدعالوه بر ا .(9)کندیم

 .(01)یدذار هسدت ر زا تدا استرس طیبه شرا وان پاسخ ح

مراکدز  ن ها و همچندتر نوروترانسدم الزم به  کر اسدت کده

و  کده در کنتدر  مراحد  خدواب هسدتند در مغز یمشترک

تدوان بده یمدورد مد نیداسدترس نقدش دارندد. در ا ندیفرا

 -ه پوتدداالموس متددور لوکددوس سددرولووس و سددت  س

 متددور ت دداشدداره کددرد. فعال(HPA)  آدرنددا  -ه پددوف ز

HPA با کاهش خواب REM دار دب شیمنرر بده افدزا  

هدد  درکنتددر   ز ددلوکددوس سددرولووس ن سددت  شددده و س

 (.01،09)استرس نقش دارد ندیه  در فرا مراح  خواب و

بدر رو  سد نامالده د عمده مطالعات انرام شدده  هر ند

هددا  ضددد دیابددت و ضددد آلزایمددرو حدداکی از ویژیددی

هدا ن دز و این ویژیدی باشدمتافظت نورونی این ماده می

متوجه خاص ت آنتی اکس دانی و ضد التهابی آن اسدت، 

و همکداران مطالعده خدود را  Akshay 0286اما در سدا  

معطوف بر ا رات این ماده بدر سدطح نوروترانسدم ترها  

)قشدددر    کدددول ن و یابدددا و ی وتامدددات در مغدددزاسدددت 

خود نشدان دادندد  مطالعهایشان در  وه پوکامپ( داشتند.

تواند با کاهش فعال ت کول ن اسدتراز می د نامالده سکه 

در ح وانات دیابتی م زان نوروترانسم تر است   کدول ن را 

همچند ن ایدن  ها  مغز  افزایش دهد.در سطح س ناپس

ی وتامدات در مغدز را در ح واندات  تواندد سدطحماده می

ی وتامدات -ی وتام ن -دیابتی افزایش داده و س ک  یابا

 هنگددام در کدده اسددت  کددر بدده الزم (.83)راتنظدد   نمایددد

 ویدژه بده و ه پوکامدپ ندواحی فعال دت ن ز REM خواب

 ژنراتددور و باشددد کدده کول نرژید  مددی تگمنتددوم پدونت ن

از  .(1)یابددمدی افدزیش شدود،می متسوب REM خواب

طرفی شواهد بس ار  وجود دارد مبنی بر این کده تنظد   

ها  هوموستات   و خواب، ناشی از تداخ  ب ن مکان زم

دهندد کده بده مطالعات نشان مدی (.38،32)س رکادین است

م ددزان جددذب  REMو خددواب  SWSهنگددام خددواب 
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ی وکز توسط نواحی ل مب   )آم گددا ، ه پوکامدپ و 

لدذا شداید بتدوان  (.30،33)یابدده پوتاالموس( افزایش مدی

 هددا یفددت سدد نامالده د از طریددق کمدد  بدده مکددان زم

Coupling(NMC) Neurometabolic  و تنظ   مصدرف

هددا  حامدد  انددرژ  باعددث عم کددرد صددت ح متابول ددت

ها و رهایش مناسدب نوروترانسدم ترها و اجدرا  س ناپس

 (.34)صت ح س ک  خواب و ب دار  شود

نشدان داد کده اسدترس  مطالعه نیا جیمرمو  نتا در

جدا و بسدتر  یتنگد یکدیز همراه بدا اسدترس ف یحرکتیب

تدداوم داشدته باشدد  یاپ دناهموار کده حدداق  سده روز پ

شدود و  REM تواند منرر به اختال  و کاهش خوابیم

 یبه صورت خوراک س نامالده دبا  وانات مداوم ح مار ت

 بمانع ا ر استرس شده و کم  بده حفدظ و بدروز خدوا

REM و  NREMنه که در زم نی. با توجه به ادینمایم  

مشداهده  یاختصاص مطالعاتبر خواب  د هنامالد س ر تا 

ماده جهدت بهبدود  نیاا ر احتمالی  یلذا معرف نشده است

مدی تواندد اسدترس زا  طیدر شدرا ژهیخواب به و ت ف ک

 .باشد ت حائز اهم
 

 سپاسگزاری
 نی و تشددکر نویسددندیان ایددن مقالدده مراتددب قدددردا

 هددا  معاونددت هماهندد  کننددده خددود را از حمایددت

جناب آقا  دکتر متول دان  اهلل ه بق یدانشگاه ع وم پزشک

و همچن ن معاونت آموزش جناب آقا  دکتر عباد  در 

جهت فراه  آوردن امکانات آزمایشدگاهی و سدت آو 

 دارند. بت خواب اعالم می
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