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در  يبر رفتار شبه اضطراب يو ورزش هواز کيگلوتاماترژ ستميبرهم کنش مهار س

 ييصحرا يهاموش

 

 )Ph.D(3و2و1 يبهروز خاکپورطالقان ،)M.Sc(4 يياعظم عطا ،)Ph.D(*3و2و1 پورمحمد رستم ،)Ph.D(1 يعادله جعفر
 رانيرشت، ا الن،يگ يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يولوژيزيگروه ف -1

 رانيرشت، ا الن،يگ يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يو مولکول يسلول قاتيمرکز تحق -2

 رانيرشت، ا الن،يگ يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،علوم اعصاب قاتيمرکز تحق -3

  رانيرشت، ا الن،يگ يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم -4

 ده يچك
هستند، در مطالعه حاضر اثر توام ورزش  ياضطراب ياز رفتارها يعنوان شاخصهجستجوگرانه در جوندگان ب يرفتارها هدف:

 .شده است يبررس ييصحرا يهاگلوتامات بر رفتار جستجوگرانه در موش ستميمختلف و مهار س يهابا شدت يهواز
شامل شاهد،  ييتا 8گروه  10به  يطور تصادفهب ستارينر نژاد و ييسر موش صحرا 80يمطالعه تجرب نيدر اها: مواد و روش

)شدت  حاد يهواز نيگروه تمر (، دولوگرميگرم در هر کيليم 05/0و  1/0) MK-801 (، دو دوزلوگرميگرم در هر کيليم 6/0) ازپاميد
 حاد يهواز نيدهنده تمرانجام، دو گروه MK-801 1/0( + دوز نيي)شدت متوسط و پا حاد يهواز ني(، دو گروه تمرنييمتوسط و پا

شد  قيدارو تزر ،يورزش نيبالفاصله پس از انجام تمر شيشدند. در روز آزما ميتقس MK-801 05/0و متوسط( + دوز  نيي)شدت پا
 .شد يجستجوگرانه با استفاده از جعبه باز بررس يرفتارها قهيدق 30و پس از 
دفعات بلند  شيموجب افزا يطور معنادارهب 05/0با دوز  MK-801 همراهه و متوسط ب نييبا شدت پا يورزش نيتمر ها:يافته

شد  MK-801شاهد و  يهابا گروه سهيو خاراندن بدن و دفعات اجابت مزاج در مقا دنيسيپا و کاهش تعداد ل دو يرو وانيشدن ح
دفعات  شيموجب افزا يطور معنادارهب 1/0با دوز  MK-801 زيجومراه تهو متوسط به نييبا شدت پا يورزش نيتمر ن،يچن)به هم

 MK-801شاهد و  يهابا گروه سهيو خاراندن بدن و دفعات اجابت مزاج در مقا دنيسيپا و کاهش تعداد ل دو يرو وانيبلند شدن ح
 (.>05/0P و >001/0P< ،001/0P بي)به ترت شد

 يتواند بر رفتارهايم NMDA رندهيگ مهارکند که استفاده از ورزش همراه با يم شنهاديحاضر پ جينتا گيري:نتيجه
 .موثر باشد واناتياز اضطراب در ح يجستجوگرانه ناش

  
 ، ورزش Dizocilpine Maleate، کردن( ماريو خاراندن بدن )ت دنيسيل جعبه باز، تست هاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 يهايانجياند که منشان داده رياخ يهايبررس

در  کيونوتروپي يهارندهيگ قياز طر کيگلوتاماترژ
شده  يساز يو ترس شرط ياضطراب، افسردگ يولوژيزيپاتوف

 کيونوتروپي يهارندهيسه نوع مختلف از گ [.1موثر هستند ]
 –NMDA (N  ملپستانداران وجود دارند که شادر  يگلوتامات

-5-يدروکسيه -3-نويآم -AMPA  (2،(آسپارتاتيد ليمت
باشند. يم ناتي( و کادياس کيونيپروپ زوکسازوليا -4-ليمت
قرار گرفته و از  يناپسيدر بخش پس س ها عمدتاًرندهيگ نيا

موجب  ميو کلس ميبه سد يرينفوذپذ شيافزا قيطر
 کي( نيلپيزوسيد) MK801. شونديم يناپسيس يريپذکيتحر

دارو پس از  نياست. ا NMDA رندهيگ يررقابتيغ ستيآنتاگون
 (phencylclidine) نيديکليفنس گاهيورود به کانال، به جا

شود. اثر ياز کانال م ونيمتصل شده و مانع عبور  رندهيگ
عالوه در جوندگان نشان هدارو در آزمون ماز ب نيا يضداضطراب

و  ودهب هانيازپياز خانواده بنزود ازپامي[. د3،2] داده شده است
 ستميدر سGABAA رندهيگ قياز طر GABA تيفعال ليبا تسه

 [.4دهد ]ينشان م ياثرات ضد اضطراب يعصب مرکز
منظم بر بهداشت  يکيزيف ناتيشواهد موجود، تمر هيپا بر

 يهاحاصل از درمان يامدهايتوانند پيروان موثر بوده و م
بر مغز  ي[. ورزش منظم اثرات مثبت5] را بهبود بخشند ييدارو

-پوتاالموسيمحور ه يبر رو ريتاث قيدارد. ورزش از طر

 26/10/1400 تاريخ پذيرش: 19/3/1400تاريخ دريافت:    rost_v@yahoo.com              09111309782 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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ل يموجب تعد دهايکوئيآدرنال و کاهش گلوکوکورت -زيپوفيه
اثرات  زين يوانيح يهاي. در بررسشودياضطراب در افراد م

مختلف  يرفتار يهاسودمند ورزش بر اضطراب در آزمون
و همکاران  ييبه عنوان مثال، وفا [.7،6گزارش شده است ]

و متوسط در  ميمال يگزارش کردند که انجام ورزش اجبار
اثرات  يدارا نيشده وابسته به مورف يسالم و اوارکتوم يهاموش

 شيموجب افزا ليمديتر يبر رو دني[. دو8است ] يضد اضطراب
 GABA و نينفرينوراپ ن،يسروتون لياز قب ييهايانجيم زانيم

طور هاثرات سودمند ورزش ب[. 9شود ]يم واناتيدر ح
 دارد. هر يو نوع ورزش بستگ يبه شدت، دوره زمان ياگسترده
کاهش اضطراب  بموج نييبا شدت باال و پا يهواز نيدو تمر

با شدت باال موجب  يهواز نيچند تمر افراد شده است. هر
شده  ترشيب يپاسخ درمان ديدر اضطراب و تول ترعيکاهش سر

 [.10است ]
 يهااضطراب در جوندگان از آزمون زانيم يابيارز يبرا
، آزمون جعبه روشن (EPM) عالوه مرتفعهماز ب لياز قب يمتعدد
 ياز تازگ يناش يپوفاژي، آزمون ه(light-dark box) کيو تار

(Novelty-induced hypophagia test) شود که ياستفاده م
است  ياز تازگ يناش يبه غذا ليکاهش تما يبه معنا ريمورد اخ

آزمون  طيمح د،يجد يعوامل مختلف مانند غذا ريو تحت تأث
آزمون  ني. در اشوديم ختهيبرانگ ديجد يظرف غذا ايو  ديجد
 يمصرف غذا نيب ديکه با شونديروبرو م يطيبا شرا واناتيح

 طيشرا نياجتناب از ا ايو  ديجد طيشان در شرامورد عالقه
 کي (open field test) [. آزمون جعبه باز11انتخاب کنند ]

و رفتار جستجوگرانه  يحرکت تيفعال يآزمون محبوب در بررس
در  ياست و ابزار مناسب واناتيدر ح يشبه اضطراب يو رفتارها

 يهايدر بررس ژهيوهب واناتيمختلف رفتار ح يهاجنبه يابيارز
[. تعداد 13،12باشد ]يداروها م يمرتبط به عوارض جانب

از  يعنوان شاخصهب (rearing) دوپا يرو وانيبلندشدن ح
رفتار  گريد يشود، اما از سويلکوموتور استفاده م تيفعال

در تعداد  شيدهد. افزاينشان م زيرا ن يجستجوگرانه و اضطراب
و  يحرکت تيفعال شيدهنده افزانشان ييرفتارها نيچن

نشانه کاهش سطح  جهيو در نت (exploration) يکنجکاو
 دو يبلند شدن رو رفته،هم ي. روباشديم وانياضطراب در ح

و جستجوگرانه در جوندگان در  يشاخص عاطف کيعنوان هپا ب
 کي (grooming) و خاراندن بدن دنيسيشود. لينظر گرفته م

 رود که دريبوده و انتظار م (displacement) ينيگزيپاسخ جا

رفتار با  نيمشاهده شود. دفعات تکرار ا يديجد طيهر مح
 يارتباط که قاعدتاً ابدييم شيافزا وانياضطراب در ح شيافزا

 ندارد. تعداد دفعات اجابت مزاج وانيح فيکث يمو ايبا پوست 

(defecation) اضطراب در نظر  زانياز م يعنوان شاخصهب زين
 [.14شود ]يگرفته م

مورد استفاده در اضطراب و  يتوجه به عوارض داروها با
اضطراب در مطالعه  يهااثرات سودمند ورزش در کاهش نشانه

ورزش  نيچنو هم NMDA رندهيمهار گ نيبرهم کنش ب حاضر
تواند يجستجوگرانه که م يمختلف بر رفتارها يهابا شدت

باشد را مورد  واناتياز وجود اضطراب در ح يشاخص مهم
 .ميقرار داد يسبرر

 
 هامواد و روش

 يکه در دانشگاه علوم پزشک يمطالعه تجرب نيا در. واناتيح
نر  ييسر موش صحرا 80 ( انجام گرفت ازرانيا-)رشت النيگ

در  واناتيح. شد استفاده گرم 190±20با وزن  ستارينژاد و
 آرام و با حداقل استرس طيتحت شرا ياتاق جدا و در يهاقفس

و  يکيساعت تار 12و  ييساعت روشنا 12 طيو در شرا
به  يشدند. دسترس ينگهدار وسيسلس درجه 22±2حرارت 

هفته  کيبه مدت  شات،يآب و غذا آزاد بود. قبل از شروع آزما
آموز روزانه دست واناتياز بروز تنش ح يريشگيبه منظور پ

ساعات  نيدر طول روز و ب شاتيآزما هي(. کلhandlingشدند )
 القاخ تهيکم دييبه تا شيانجام شد. تمام مراحل آزما 14تا  8

( IR.GUMS.REC.1395.159) النيگ يدانشگاه علوم پزشک
 . ديرس

( به کايآمر گما،ي)س MK801از  قيتحق نيا در. داروها
 ازپاميو د NMDA رندهيگ يررقابتيغ ستيعنوان آنتاگون
هر دو دارو بالفاصله ( استفاده شد. رانيرشت، ا ن،ي)شرکت کاسپ
درصد حل  9/0 لياستر کيولوژيزيدر سرم ف شيقبل از آزما

به گروه  لوگرميدر هر ک تريليليم 1با دوز  نيشد. نرمال سال
[ به 15] لوگرميگرم در هر کيليم 6/0با دوز  ازپاميو د اهدش

 0 /05و  1/0با دوز  MK801شد.  قيتزر ازپاميگروه د
 قيمربوطه تزر يشيآزما يهابه گروه لوگرميدر هر ک گرميليم

 يبه صورت داخل صفاق نيداروها و سال هيکل قي[. تزر16شد ]
(. 1انجام شد )شکل  يورزش تيو بالفاصله بعد از اتمام فعال

و جستجوگرانه  يرفتار اضطراب يهاشاخص قهيدق 30پس از 
 [. 17] قرار گرفت يدر آزمون جعبه باز مورد بررس واناتيح
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انجام شد.  قهیدق 30بمدت  یورزش نیجلسه تمر کیابتدا  شیدر روز آزما ل،یبا تردم یدو هفته سازگار ی. پس از طشاتیانجام آزما یبندزمان. 1شکل 
 انجام شد. وانیهر ح یآزمون جعبه باز برا قهیدق 30شدن  یشد و بعد از سپر قیبالفاصله پس از آن داروها تزر

 
 ميتقس ييتا 8گروه  10به  يطور تصادفهب واناتيح. هاگروه

کننده سرم افتيگروه شاهد: )در -1ها شامل: گروه شدند.
گروه  -2(، لوگرميدر هر ک تريليليم 1، درصد9/0 يولوژيزيف
 (،ازپامياز د لوگرميک هرگرم در يليم 6/0کننده افتي: )درازپاميد
 رگرم ديليم 1/0 کننده دوزافتي: )درMK801 (1/0) گروه -3

   :MK801 (05/0) گروه -MK801) ،4 لوگرميک هر
، ( MK801لوگرميک گرم در هريليم 05/0دوز  کنندهافتيدر)
حاد  يهواز نيتمر دهنده: )انجامنييگروه ورزش با شدت پا -5

گروه ورزش با شدت  -6 (،يولوژيزيسرم ف + نييبا شدت پا
حاد با شدت متوسط + سرم  يهواز نيتمر دهنده: )انجاممتوسط

: MK801(1/0) + نييگروه ورزش با شدت پا -7 (،يولوژيزيف
حاد با شدت  يهواز نيتمرکه پس از انجام  واناتياز ح يگروه)
گروه ورزش  -8 کردند(، افتيرا در MK801از  1/0دوز  نييپا

که  واناتياز ح ي: )گروهMK801  (05/0)+ نييبا شدت پا
 05/0MK801دوز  ن،ييبا شدت پا يهواز نيپس از انجام تمر

 گروه ورزش با شدت متوسط + -9 کردند(، افتيرا در
MK801 (1/0( :)نيکه پس از انجام تمر واناتياز ح يگروه 

 افتيرا در MK801 1/0حاد با شدت متوسط، دوز  يهواز
MK801  (05/0 :)+ ورزش با شدت متوسطگروه  -10کردند. 
حاد با شدت  يهواز نيکه پس از تمر واناتياز ح ي)گروه
 کردند(. افتيرا در MK801 05/0، دوز طمتوس

 يورزش ناتيتمر پروتکل. يورزش ناتيتمر ياجرا روش
 ليو با استفاده از دستگاه تردم ياجبار يورزش هواز هيبر پا

با  يسازگار منظور به هاجوندگان انجام شد. در ابتدا موش
دستگاه  يبه مدت دو هفته، هر هفته سه روز رو ليدستگاه تردم

  m/minاز نيجلسه تمر نيدوانده شدند. سرعت در اول ليتردم
 يروز سازگار نيآخر داده شد تا در شيافزا هشروع و روزان 5

 m/min  14متعلق به گروه با شدت متوسط به يهاموش يبرا
 m/min  11به نييمتعلق به گروه شدت پا يهاموش يو برا

 قهيدق 5از  يجلسه سازگار نيدر اول يورزش تي. زمان فعالديرس
 .ديرس قهيدق 30جلسه به  نيشروع و در آخر

 ياصل شيدر روز آزما ،يبعد از گذشت دو هفته سازگار
در دو شدت متوسط  قهيدق 30جلسه به مدت  کي يط هاموش

 ي( بر روm/min  11سرعت) نيي( و پاm/min  14)سرعت
متعلق به گروه با شدت متوسط،  يهادوانده شدند. موش ليتردم

  m/minدوم با سرعت قهيدق m/min  8 ،5اول با سرعت قهيدق 5
دوانده شدند.  m/min 14مانده با سرعتيباق قهيدق 20 و 11

اول با سرعت  قهيدق 5 ن،ييمتعلق به گروه با شدت پا يهاموش
m/min 5 ،5 دوم با سرعت  قهيدقm/min  8  قهيدق 20و 

گروه  يهادوانده شدند. موش m/min  11مانده با سرعتيباق
کردند،  افتيدر MK801که تنها  ييهاو گروه ازپاميشاهد و د

خاموش قرار گرفتند.  ليدستگاه تردم يبه مدت دو هفته بر رو
 [.17صفر درجه قرار داده شد ] ليدستگاه تردم بيش

تبط با اضطراب در آزمون رفتار جستجوگرانه مر يبررس
صفحه چهارگوش  کي شامل شيآزما نيا زاتيتجه. جعبه باز

و کف ( است 60×  60× 50)با ابعاد  اهيساخته شده از چوب س
 30 يشده است. پس از ط ميمربع تقس 25به  يآن با خطوط

 وانيمختلف، ابتدا ح يهادر گروه نيدارو و سال قياز تزر قهيدق
به  وانيح تيشد و رفتار و فعاليدر مرکز صفحه قرار داده م

مورد نظر  يرفتار ي. پارامترهاديگرديثبت م قهيدق 5مدت 
و  دنيسيعقب، ل يپاها يرو ستادنيشامل تعداد دفعات ا

 خاراندن بدن و اجابت مزاج بود.
با استفاده از  يآمار يهاداده ليتحل. هاداده ليتحل روش

 يهاداده ليتحل يانجام شد. برا 23 شيرايو SPSSبرنامه 
 سهيو سپس مقا سياز آزمون کروسکال وال يرفتار شاتيآزما
ها به صورت داده هياستفاده شد. کل (paired-wise) يزوج

 يداريارائه و با در نظر گرفتن سطح معن اريمع يخطا ± نيانگيم
05/0P< انجام شد.  

 
 نتایج

  يبر تعداد بلند شدن رو يو ورزش هواز MK801اثر توام 
مورد  يهادر گروهدو پا را  يتعداد بلند شدن رو 2 شکل. دوپا
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، MK801(1/0) يهااساس، گروه ني. بر ادهديمطالعه نشان م
، ورزش با شدت MK801 (05/0) + نييورزش با شدت پا

با  ازپامي(، د>05/0Pبا ) MK801 (05/0) متوسط +
(01/0P<ورزش با شدت پا ،)(1/0) + نيي MK801  و ورزش

( توانستند به >001/0Pبا ) MK801 (1/0) + وسطبا شدت مت
با گروه  سهيدو پا را در مقا يتعداد بلند شدن رو يداريطور معن

 دهند. شيشاهد افزا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و ورزش هوازی بر تعداد بلند شدن روی   MK801اثر تجویز توام   .2شکل 

دوپا درگروههای مورد مطالعه در آزمون جعبه باز. داده ها بصورت 
 *،P<05/0. است شده داده نشان استاندارد خطای±میانگین

 
و  دنيسيبر تعداد ل يو ورزش هواز MK801 توام اثر

و خاراندن بدن  دنيسيمربوط به تعداد ل جينتا. خاراندن بدن
ورزش با  يها( و گروه>05/0Pبا ) ازپامينشان داد که گروه د

 ، ورزش با شدت متوسط + MK801(05/0) + نييشدت پا
(05/0  )MK801(1/0) + نيي، ورزش با شدت پا MK801  و

( >01/0Pبا ) MK801 (1/0) ورزش با شدت متوسط +
و خاراندن بدن را در  دنيسيتعداد ل يداريمعنتوانستند به طور 

گروه ورزش با  نيچنبا گروه شاهد کاهش دهند. هم سهيمقا
و گروه ورزش با شدت  MK801 (05/0) + نييشدت پا

و خاراندن بدن را  دنيسي، تعداد لMK801( 05/0) متوسط +
کاهش  يداريطور معنبه MK801 (05/0) با گروه سهيدر مقا

 (.3( )شکل >01/0Pداد )
بر تعداد دفعات اجابت  يو ورزش هواز MK801 توام اثر

نشان داده شده است، همه  4که در شکل  طورهمان. مزاج
 سهيمورد مطالعه تعداد دفعات اجابت مزاج را در مقا يهاگروه

ورزش  يهاکاهش در گروه نيبا گروه شاهد کاهش دادند که ا
 و ورزش با شدت باال MK801 (1/0) + نييبا شدت پا

  +(1/0)MK801 ( 01/0باP<) با گروه شاهد  سهيدر مقا
 .وددار بيمعن

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

و ورزش هوازی بر دفعات لیسیدن و   MK801اثر تجویز توام   .3شکل 

ها بصورت های مورد مطالعه در آزمون جعبه باز. دادهخاراندن بدن درگروه

 <01/0و  *P <05/0د نشان داده شده است. استاندار خطای±میانگین

P01/0 ** در مقایسه با گروه شاهد؛> P ##  در مقایسه با گروه MK801 

(05/0.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و ورزش هوازی بر دفعات اجابت مزاج   MK801اثر تجویز توام  . 4شکل 

 های مورد مطالعه در آزمون جعبه باز. داده ها بصورتدرگروه

*در مقایسه با  P<05/0. است شده داده نشان استاندارد خطای±میانگین

 گروه شاهد.
 

 گيريبحث و نتيجه
 ربازياست که از د يتجرب يهاآزمون جعبه باز از جمله مدل

جوندگان مورد  يجستجوگرانه و عاطف يرفتارها يابيارز يبرا
[. در مطالعه حاضر پاسخ 13گرفته است ]ياستفاده قرار م

 نيا قيبا دارو و ورزش از طر ماريپس از ت واناتيح يرفتار
نشان داد که  يبررس نيحاصل از ا يهاافتهيشد.  يآزمون بررس

 MK801 ياز دارو لوگرميگرم در هر کيليم 1/0دوز  زي( تجو1
پا شد؛ در  دو يرو وانيتعداد بلند شدن ح شيموجب افزا

و خاراندن بدن و اجابت مزاج را در  دنيسيدفعات ل کهيحال
 ييحاد به تنها ي( انجام ورزش هواز2کاهش داد.  واناتيح

مشاهده نشد  يمعنادارچه  داد اگر رييرا تغ يرفتار يهاشاخص
به  MK801و  ليدميبا تر يورزش نيزمان تمر( استفاده هم3

و  شيپا را افزا دو يرو وانيتعداد بلند شدن ح يطور معنادار
 ش داد. و خاراندن بدن و اجابت مزاج را کاه دنيسيدفعات ل
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 ينقش گلوتامات را در اضطراب مورد بررس ياريبس شواهد
باعث  NMDA يهارندهياند. گلوتامات با اتصال به گقرار داده

از سلول  ميو خروج پتاس ميو کلس ميمثبت سد يهاونيورود 
 MK801مانند  ييبا داروها رندهيگ ني[. مهار ا18] شوديم
به درون  رودا نيشود. ا يتواند موجب بروز اثرات ضداضطرابيم

 PCP ياتصال گاهيوارد شده و به جا NMDAکانال 
. در شوديباعث مهار کانال م جهي( متصل، و در نتنيديکلي)فنس

با دوز  MK801 زي( تجو2008و همکارانش ) Polesakمطالعه 
مدت زمان حضور  شيموجب افزا لوگرميگرم در هر کيليم 1/0

مرتفع شد،  ياباز در دستگاه ماز بعالوه يو تعداد ورود به بازو
از  ياثر معنادار لوگرميگرم در هر کيليم 05/0دوز  کهيدر حال

در مطالعه  يپاسخ اضطراب ي[.  بررس16خود نشان نداد ]
Ennaceur ( 2011و همکاران) نشان  يسور يهاموش يبر رو
 لوگرميگرم در هر کيليم 1/0با دوز  MK801 قيداد که تزر

 شيرا افزا هيبازو 9 يماز شعاع اهاضطراب در دستگ هيسطح پا
گزارش نمودند  (2012دست و همکاران )نيزر [.19داده است ]

باز در ماز بعالوه  يورود به بازو MK801 يداخل بطن قيکه تزر
 وانيدفعات بلند شدن ح کهيحال دهد، دريمرتفع را کاهش م

 رييو خاراندن بدن و دفعات اجابت مزاج تغ دنيسيپا و ل دو يرو
[. در مطالعه ما، 20نشان نداد ] واناتيح نيرا در ا يرمعنادا

با دوز  NMDA رندهيپا در اثر مهار گ دو يتعداد بلند شدن رو
 ن،يا نشان داد. عالوه بر ينسبت به شاهد کاهش معنادار 1/0

 ل،يتردم يبر رو يورزش هواز قهيدق 30در مطالعه حاضر انجام 
داد اما  رييرا تغ واناتيجستجوگرانه در ح يچه رفتارها اگر

کاهش معنادار  يمطالعات گرچه درمشاهده نشد.  يمعنادار
در جوندگان در اثر ورزش گزارش  يشبه اضطراب يرفتارها

و همکاران  Patki که توسط ياعنوان مثال، مطالعههشده است. ب
 ليتردم يبر رو يورزش هواز قهيدق 30انجام گرفت نشان داد 

 يکاهش رفتارها بببه مدت دو هفته با شدت متوسط س
استرس  يوانيدر مدل ح ييصحرا يهاموش ياضطراب
 ني. در اشوديم (single prolonged stressمدت )يطوالن

 يدر مرکز، درصد ورود به بازو وانيمطالعه درصد حضور ح
 يعنوان شاخصهدرصد حضور در اتاق روشن ب نيچنبسته و هم

 يبررس رد نيچن[. هم21گزارش شد ] واناتياز اضطراب در ح
Otsuka سبب  نييحاد با شدت پا يگزارش شد که ورزش هواز

دستگاه  باز در يمدت زمان حضور و تعداد ورود به بازو شيافزا
ا، راست نيدر هم [.17شود ]يم واناتيمرتفع در ح ياماز بعالوه

 ميورزش مال قهيدق 30پور و همکاران گزارش کردند که يديرش
در ماز  يمورد بررس يطرابشبه اض يروز رفتارها 10مدت هب

 [.  از22دهد ]يسالم کاهش م واناتيمرتفع را در ح يابعالوه
دنبال هاند که جوندگان بمطالعات نشان داده يبرخ گر،يد يسو

در آزمون جعبه باز  ياز ورزش اجبار شيب يارياخت ناتيتمر
رسد که يبه نظر م دهند.يرفتار جستجوگرانه از خود نشان م

به نوع پروتکل  واناتيمشاهده شده در ح ياهتفاوت در پاسخ
 نيچندارد. هم يبستگ يورزش نيتمر يو دوره زمان يورزش

 تياهم زيحا زيدر آزمون جعبه باز ن وانيح يمدت زمان بررس
 يالگو کينه تنها از  واناتيرفتار ح ن،يا [.  عالوه بر6است ]
 ت،يفعال لياز قب يمختلف يکند، بلکه از اجزاينم يرويواحد پ

شده است  ليتشک ياشهيو حرکات کل ياضطراب، جستجوگر
 کي لزوماً وانيح يرفتار يبر تمام اجزا ماريت کياثر  جهيدر نت

رسد ينظر مهب ن،ي[. بنابرا23پاسخ مشابه را نخواهد داشت ]
انجام  اي MK801 زيتفاوت در اثرات مشاهده شده در اثر تجو

 قيروش تزر فاده،مورد است ينه تنها به دوز دارو يورزش نيتمر
دارد بلکه آزمون مورد استفاده در  يبستگ يو پروتکل ورزش
  مهم است. اريبس زين وانيسنجش رفتار ح

 يحاضر استفاده توام ورزش هواز يدر بررس ن،يا بر عالوه
را  واناتيجستجوگرانه ح يتوانست رفتارها MK801 زيو تجو

 يرو وانيتعداد بلند شدن ح کهيطورهقرار داده ب ريتحت تاث
و خاراندن بدن و اجابت مزاج  دنيسيو دفعات ل شيدوپا را افزا

 ريغ و ميطور مستقهورزش ب کاهش داد. يطور معنادارهرا ب
 ديپپت ن،يسروتون لياز قب ييهاها و هورونيانجيم ميمستق
دهد. يم شيرا در بدن افزا GABAو  يزيدهل کيورتيناتر

رها شده در مغز در اثر ورزش به کاهش  نياندورف ن،يا عالوه بر
ورزش  ياحتمال سمي[. در مورد مکان24کند ]ياضطراب کمک م

و تعامل آن با  نياضطراب نقش سرتون زانيحاد بر م يهواز
شده  شنهاديمورد توجه قرار گرفته است. پ يگلوتامات ستميس

در اثر فعال شدن  نيسنتز و ترشح سروتون شياست که افزا
 يدر هسته رافه در اثرات ضد اضطراب يکيسروتونرژ يهانورون

 يهارندهيو گ ينيسروتون ستميس نيآن نقش دارد. تعامل ب
NMDA شناخت و احساسات  ميدر تنظ يشانيپ يدر قشر جلو

خود موجب  1نوع  يهارندهيگ قياز طر نيسروتونموثر است. 
 شوديسلول م يبه غشا NMDA يهارندهيکاهش انتقال گ

 قيرود ورزش از طرياحتمال م ني. در مطالعه حاضر ا[25]
در  NMDA يهارندهيسبب کاهش گ نيترشح سروتون شيافزا

 بر ن،يا بر عالوه .شودکاهش اضطراب  جهيدر نت سطح غشا و
در  NMDA رندهيگ NR2A رواحديز ،يکيژنت يهاافتهياساس 
کند. يم فايمشاهده شده در جوندگان نقش ا ياضطراب يهاپاسخ

موجب کاهش  رواحديز نيفعال کردن ا ريغ کهيطورهب
 شوديمتفاوت م يرفتار يهادر آزمون ياضطراب يرفتارها

 يورزش تيلواسوتا و همکارانش نشان دادند که فعا[. 26]
 ميرا تنظ NR2Bو  NR2A يرواحدهايز ژهيتواند نقش ويم

رسد در مطالعه ما يکند. با توجه به موارد ذکر شده به نظر م
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ورزش و  ييافزاتواند به اثرات هميم واناتيرفتار ح رييتغ
ذکر شده  يهاسميمکان قياز طر NMDA رندهيکننده گمهار

 باشد.
 يو بررس ياتک جلسه يپروتکل ورزش کياز  استفاده

 يهاتيفقط در دستگاه جعبه باز از محدود يرفتار يهاشاخص
 يرسد بررسينظر مهحاصله ب جيپروژه حاضر بود. با توجه به نتا

تواند يم ياضطراب گريد يهادر آزمون يرفتار يهاشاخص
 ،حال نيباشد. در ع يريگجهيو نت يبنددر جمع يانيکمک شا

بود که همراه شدن ورزش با شدت  نيپژوهش ا نينقطه قوت ا
 يرفتار اضطراب يداريموثر دارو به طور معن ريبا دوز غ نييپا

پژوهش حاضر  جيکرد. به طور خالصه، نتا ليتعد وانيرا در ح
کند که استفاده از ورزش يباز م دگاهيد نيا يبه سو ينينو چهيدر

 يبر رفتارها اندتويم NMDA ستيآنتاگونهمراه با 
 .موثر باشد واناتياز اضطراب در ح يجستجوگرانه ناش

 
 تشكر و قدردانی
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Introduction: Exploratory behaviors in rodents are an indicator of anxiety behaviors. In the present study, the 

combined effect of aerobic exercise with different intensities and inhibition of the glutamate system on exploratory 

behavior in rats was investigated. 

Materials and Methods: In this experimental study, 80 male Wistar rats were randomly divided into 10 groups 

including control, diazepam (0.6 mg/kg), two doses of MK-801 (0.1 and 0.05 mg/kg), two groups of acute aerobic 

exercise (low and moderate intensity), two acute aerobic exercise groups (low and moderate intensity) + dose 0.1 MK-

801, the two groups performing acute aerobic exercise (low and moderate intensity) + dose 0.05 MK-801. On the test 

day, immediately after exerciseو drugs were injected, and 30 minutes later, exploratory behaviors were assessed by 

an open field. 

Results: Low and moderate-intensity exercise with MK-801 at a dose of 0.05 mg/kg significantly increased the 

frequency of rearing and decreased the number of grooming, and frequency of defecation compared to control and 

MK-801 groups (P<0.01, P<0.01 and P<0.05, respectively). In addition, performing low and medium intensity 

exercise with MK-801 at a dose of 0.1 mg/kg significantly increased the number of rearing and decreased the number 

of grooming, and frequency of defecation compared to control and MK-801 groups (P<0.001, P<0.001 and P<0.05, 

respectively). 

Conclusion: The results of the present study suggest that the use of exercise in combination with NMDA inhibition 

can be effective on anxiety-induced exploratory behaviors in animals. 

 

Keywords: Open Field Test, Grooming, Dizocilpine Maleate, Exercise 
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