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  24/6/95:تاريخ تصويب                                            17/3/95: تاريخ دريافت
  چكيده
پژوهشي در  هستند، از موضوعات مهمهاي اجتماعي از جمله مصرف اتانول  كمك به بازگشت افرادي كه داراي ناهنجاري :مقدمه

  .خصوص كارآمدي مداخالت دارويي و فعاليت بدني وجود داردو ابهامات متعددي در اين حيطه در حوزه علوم زيستي بوده
مقايسه اثر دو هفته تمرين شنا يا مصرف مكمل كوركومين بر بهبود حافظه فضايي پس از تخريب هدف از مطالعه حاضر،  :هدف

  .بود نر هاي بزرگ آزمايشگاهي موشدر  اتانول رف افراطيناشي از مص
 4انتخاب و به مدت ) گرم 200- 250(نر نژاد ويستار  سر موش بزرگ آزمايشگاهي 24در يك كارآزمايي تجربي،  :روش بررسي

له تمرين شنا پس از شش روز پرهيز از مصرف، به مدت دو هفته تحت مداخ. روز و هر هشت ساعت يك بار اتانول دريافت كردند
) 3تمرين شنا؛ و ) 2كنترل؛ ) 1: به صورت تصادفي به سه گروه هاي بزرگ آزمايشگاهي موش. يا مكمل كوركومين قرار گرفتند

  .هفته با استفاده از ماز آبي موريس ميزان يادگيري و حافظه فضايي مورد سنجش قرار گرفت 2پس از . كوركومين تقسيم شدند
هاي بيشتر  رين شنا و مصرف مكمل كوركومين، زمان و مسافت شناكردن تا رسيدن به سكو در تالشهفته تم 2پس از  :نتايج

تفاوت . ها بزرگتر بود ميزان اين كاهش در گروه كوركومين از سايرگروه). P > 05/0(دار يافت، كه نشانه يادگيري بود  كاهش معني
  ).P < 05/0( مشاهده نشدها  داري بين اثر مداخالت در حافظه فضايي آزمودني معني
هفته تمرين شنا يا كوركومين  2هاي كوركومين و تمرين نسبت به گروه كنترل،  با وجود بهبود جزئي در گروه :گيري نتيجه
شود  گيري مي بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه نتيجه. تواند حافظه را پس از مصرف افراطي اتانول بهبود بخشد نمي

ثير دو هفته تمرين هوازي و مكمل كوركومين قرار گرفته ولي أگيري در دوره بازيافت پس از مصرف اتانول تحت تعملكرد ياد
  .پذيرد ثير نميأحافظه فضايي از اين دو مداخله ت

  

  مصرف افراطي اتانول ،حافظه فضايي كوركومين، تمرين شنا، :واژگان گل
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  مقدمه
گردان و  يكي از پر استفاده ترين مواد روان اتانولامروزه 

علت اصلي بسياري از مشكالت مربوط به سالمت اجتماعي 
نوشيدن زياد اتانول با اعتياد همراه بوده و عوارض . ]1[ است

توان به تخريب  مختلفي را به دنبال دارد كه از آن جمله مي
تخريب اين . ]2[ گيجگاهي مغز اشاره كرد - نواحي پيشاني

، (Spatial memory) نواحي ممكن است حافظه فضايي
هاي  در مدل. ]2، 3[ را مختل كند گيري و كنترل رفتاري تصميم

  حيواني نشان داده شده است كه مصرف افراطي اتانول

(Binge ethanol drinking)  منجر به اختالالت شناختي و
 هاي بزرگ آزمايشگاهي موشدر كاهش يادگيري و حافظه 

در واقع تخريب يادگيري و حافظه از عواقب  .شده است
نروفيزيولوژيك رايج ناشي از مصرف مزمن اتانول است كه با 

شواهد نشان . ]4- 6[ افتد گذاري بر هيپوكامپ اتفاق مي اثر
كرد ماز دهد مصرف افراطي اتانول منجر به اختالل در عمل مي

خواهد شد كه  (Morris water maze) آبي موريس
 باشد ها مي موشدهنده تخريب حافظه فضايي در اينگونه  نشان

]8 ،7[.  
به دست آمده از تحقيقات گذشته نشان  نتايجاگرچه 

دهد با ترك كردن و عدم مصرف اتانول، درمان طبيعي در  مي
مدت بوده و  ، اما اين فرايند طوالني]9-12[افتد  مغز اتفاق مي

هاي اين خود تعميري هنوز به صورت كامل روشن  مكانيزم
زايي مجدد  دهد كه احتماالً نرون شواهد نشان مي. ]13[ نيست

افتد، باعث اين بهبودي شده  يكه همراه با ترك اتانول اتفاق م
هايي كه باعث بهبود  رسد روش از اينرو به نظر مي. ]13[ باشد

شوند، به تسريع بازسازي سيستم  فاكتورهاي رشد عصبي مي
  .عصبي و كاركردهاي آن، مخصوصاً حافظه فضايي كمك كنند

هايي كه اثر آن بر بهبود حافظه و افزايش  از راهيكي 
هاي حيواني اثبات  فاكتورهاي رشد عصبي در انسان و نمونه

 پي جيانگ. ]14- 16[ شده است، فعاليت بدني است

(Pei Jiang)  هفته  4بيان كردند كه  )2014(و همكاران
روز در هفته، بيان  6دقيقه در روز و  70تمرينات شنا به مدت 

در  هاي بزرگ آزمايشگاهي موشفاكتورهاي رشد عصبي در 
  همچنين ماينارد . ]17[ هدد معرض استرس مزمن را افزايش مي

  

بيان كردند  (Mark E. Maynard, J. Leigh Leasure) و لژر
هفته ورزش كردن، بازگشت به حالت اوليه هيپوكامپ را  4كه 

بنابراين به . ]13[ بخشد پس از مصرف افراطي اتانول بهبود مي
هاي بهبود حافظه فضايي، تمرين  يكي از راه رسد نظر مي

  .ورزشي باشد
تواند به بهبود حافظه  از طرف ديگر، استفاده از دارو نيز مي

هاي اخير استفاده از داروهاي گياهي با  در سال. كمك كند
هدف كاهش عوارض ناشي از مصرف دارو، افزايش يافته 

د يكي از اين گياهان زردچوبه است كه قسمت مور. است
عصاره ريزوم آن به شكل . باشد استفاده اين گياه ريزوم آن مي

، و به مقدار كمتري (Curcumin) عمده شامل كوركومين
 شامل دمتوكسي كوركومين و بيس دمتوكسي كوركومين است

، ضد ]19، 20[ اكسيداني كوركومين داراي خواص آنتي. ]18[
بوده و  ]22[ دهنده چربي و قند خون ، و كاهش]21[ التهابي

موجب بهبود حافظه در مدل تجربي آلزايمر با استفاده از تزريق 
كوركومين از . ]19[ استرپتوزوتوسين شده است داخل بطني

 بيني اختالالت شناختي ناشي از استرس مزمن غير قابل پيش
(chronic unpredictable stress)  هاي بزرگ  موشدر

جلوگيري كرده و باعث عدم تغيير فاكتورهاي  آزمايشگاهي
همچنين، نشان داده . ]23[ شود رشدي مغز در اين حيوانات مي

شده است كه درمان طوالني مدت با كوركومين قابليت نروژنز 
 هاي بزرگ آزمايشگاهي موشو بهبود فرايندهاي شناختي در 

  . ]24[ ماده مسن را دارد
با اين وجود، مطالعات گذشته اثرات مفيد فعاليت بدني يا 
كوركومين بر بهبود حافظه فضايي و در شرايط مختلف را به 

اين در حالي است كه مصرف . اند صورت جداگانه بررسي كرده
اتانول به صورت افراطي باعث تخريب حافظه و كاهش 

شود كه اگرچه با ترك آن  هيپوكامپ مي هاي موجود در نرون
هايي كه باعث  گيرد، يافتن روش درمان خودبخودي صورت مي

تواند به پروسه ترك و كاهش  شود، مي تسريع درمان مي
مطالعات گذشته اثرات . بازگشت به سوء مصرف كمك كند

هاي بزرگ  موشورزش را در مدت يك ماه بر هيپوكامپ 
د و به اين نتيجه رسيده هيپوكامپ ان بررسي كرده آزمايشگاهي

همچنين اثر دوزهاي . ]13[ يابد در اين مدت بهبود مي ها موش
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مختلف كوركومين بر بازگشت به حالت اوليه حافظه فضايي 
از برخي . هاي آلزايمر بررسي شده است مخصوصاً در مدل

هاي  گذاري مصرف كوركومين در مدتدهنده اثر مطالعات نشان
اند، كه اين به سطح سالمتي  دو هفته تا پنج هفته بوده

ها و نوع بيماري، دوز مصرفي و روش مصرف آن  آزمودني
مطالعاتي كه در مورد اثر كوركومين . ]19، 24، 25[ داشته است

فظه فضايي پس از مصرف اتانول باشد، محدود بر ريكاوري حا
همچنين، . رسد نياز به بررسي بيشتر دارد هستند و به نظر مي

دهنده پس از  هاي درماني و بازگشت يكي از مشكالت روش
هاي  ، طوالني مدت بودن دورهاتانولتخريب ناشي از مصرف 

لذا هدف از . باشد درمان يا دوزهاي باالي مصرفي داروها مي
اين مطالعه مقايسه اثر دو هفته تمرين شنا يا مصرف مكمل 
كوركومين بر بهبود حافظه فضايي پس از تخريب ناشي از 

  .نر بود هاي بزرگ آزمايشگاهي موشدر  اتانولمصرف افراطي 
  

  ها روشمواد و 
  حيوانات

نر  هاي بزرگ آزمايشگاهي موشهاي اين تحقيق  آزمودني
از نژاد ويستار بودند كه به صورت تصادفي از گروه 

اين . فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران تهيه شده بودند
 4گرم وزن داشتند و  200- 250در هنگام خريداري  ها موش
و ) 40-60(% ، رطوبت )C°2 ± 21(در هر قفس با دما  موش

ساعت  12ساعت روشنايي،  12(چرخه تاريكي روشنايي 
ثابت، ) شد صبح شروع مي 7:00كه روشنايي از ساعت  ؛تاريكي

حيوانات بجز دوره مصرف اتانول، به صورت . نگهداري شدند
همچنين براي سازگاري با . آزاد به غذا و آب دسترسي داشتند

آموز  محيط نگهداري و عادت كردن به فرد محقق و دست
شدن، حداقل تا يك هفته پس از خريداري حيوانات، 

تمامي مداخالت در فاز روشنايي بين . اخالت اجرا نشدندمد
تالش شد تا . بعد از ظهر اجرا شد 2:00صبح تا  9:00ساعت 

ها به حداقل ات مورد استفاده و قرباني شدن آنتعداد حيوان
پروتكل تجربي اجرا شده در اين مطالعه بر مبناي . ممكن برسد

هاي  ناوريدستورالعمل كميته تحقيقات و اخالق دانشكده ف

نوين پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بود كه بر اساس 
سسه ملي بهداشت، مراقبت و استفاده از حيوانات ؤراهنماي م

 National Institutes of Health Guide for) آزمايشگاهي

the Care and Use of Laboratory Animals (NIH 
publications No. 80–23))  با تاكيد بر استفاده از حداقل

حيوان مورد نياز و به حداقل رساندن آزار و درد در مراحل 
  .دشمختلف اجراي مطالعه، طراحي و اجرا 

  
  ترك آنچگونگي مصرف اتانول و 

در طول دوره مصرف اتانول، غذاي حيوانات حذف شد، 
خل معده اتانول از طريق گاواژ دا. اما آب هميشه وجود داشت

در  (Majchrowicz) ماچرويچوسيله به آنچه قبالً ب باتوجه
هاي  موش. ]13[ انجام شد ،صورت گرفته بود 1975سال 

اتانول در مكمل وانيلي % w/v 25(با اتانول  بزرگ آزمايشگاهي
 ;ethanol w/v in vanilla (EnsureTM %25 شركت انشور

Abbot Laboratories, Columbus, OH(  ساعت  8هر
روز، كه از روز اول آزمايش شروع شد گاواژ  4يكبار به مدت 

 5اين دوز اوليه براي هر حيوان ). دوز 12در مجموع (شدند 
گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بود؛ براي دوزهاي بعدي بر 

جويز اتانول صورت ، توابستگياي رفتار  نقطه 6اساس مقياس 
آتاكسي يا عدم تعادل يا = 2كم فعاليتي؛ = 1طبيعي؛ = 0(گرفت 

خير در أيا ت/شكم كشيدن و +آتاكسي= 3ناهماهنگي حركتي؛ 
  عدم وجود رفلكس سرپا ايستادن؛ = 4رفلكس ايستادن؛ 

 در دوزهاي بعدي با). عدم وجود رفلكس پلك زدن چشم= 5
شد، به شكلي كه  يز مياتانول تجو وابستگيتوجه به رفتار 

كه مقياس باالتري داشتند، اتانول كمتري دريافت  هايي موش
گرم به ازاي هر كيلوگرم  7بيشترين دوز مصرفي (كردند  مي

روزه مصرف اتانول، غذا  4پس از دوره ). در روز بودوزن بدن 
روز براي  6به قفس حيوانات برگشت، و حيوانات به مدت 

هايشان قرار  اي در داخل قفس اخلهترك اتانول بدون هيچ مد
هاي مختلف مداخله  گرفتند و از روز هفتم در گروه

  .قرار گرفتند) كوركومين، تمرين، كنترل(
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  تجويز كوركومين
، از )820354(پس از تهيه كوركومين شركت مرك آلمان 

 DMSOسالين قابل حل نبود، از حالل  آنجا كه در آب يا نرمال
كوركومين . استفاده شد 10%با غلظت ) دي متيل سولفوكسايد(

حل شده به صورت روزانه و داخل صفاقي به حيوانات گروه 
گرم به  ميلي 50ميزان دوز كوركومين . شد كوركومين تزريق مي

اين دوز كوركومين پس از . ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بود
هفته ادامه  2 ترك اتانول مورد استفاده قرار گرفت و به مدت

بار در هفته بود كه معادل جلسات  5مصرف كوركومين . داشت
بار به صورت داخل صفاقي  10شنا كردن بوده و در مجموع 

  .به حيوانات تزريق شد
 

  پروتكل تمرين
روز از ترك اتانول، در روز هفتم حيوانات گروه  6پس از 

در  هر هفته. هفته به تمرين شنا پرداختند 2تمرين، به مدت 
كردند كه  جلسه شنا مي 5) 11ساعت (س ساعت مشخصي أر

دقيقه شروع شد و  20برنامه تمرين از . جلسه شد 10جمعاً 
جلسه  7پس از آن در . جلسه به يك ساعت رسيد 3پس از 

پس از هر جلسه شنا، . بعدي به مدت يك ساعت ادامه پيدا كرد
هايشان  حيوانات با حوله خشك شده و به داخل قفس

اين برنامه تمريني در استخري كه دماي . شدند گردانده ميبر
گراد  درجه سانتي 22تا  20آب قابليت تنظيم داشت و روي 

  .تنظيم شده بود، انجام شد
  

  رفتاري حيوانات عملكرد
تمامي حيوانات در ماز آبي موريس تمرين كردند كه 
دستگاه معتبري براي بررسي يادگيري فضايي در جوندگان 

گرفتند سكويي كه  ياد مي ها موشدر اين آزمون . ]26[ است
زير  cm 2 -1و  cm 10قطر (زير سطح آب قرار گرفته بود 

هايي كه در خارج از ماز قرار  وسيله عالمترا ب) سطح آب
  دستگاه از يك حوضچه مدور با قطر . ، پيدا كنندداشتند

cm 160  گراد پر  درجه سانتي 20 ± 2تشكيل شده كه با دماي
هاي اتاقي كه حوضچه در آن  همچنين بر روي ديوار. شده بود

. هاي خارجي نصب شده بود قرار داشت، يك سري نشانه

حوضچه به چهار ربع مساوي تقسيم شده و چهار نقطه شروع 
محل سكو زير آب به طور . ها مشخص شد ل تقاطع ربعدر مح

در طول . ثابت براي تمام آزمايشات در ربع شمال شرقي بود
آزمايش، حركت حيوانات با دوربيني كه باالي ماز قرار داشت 

يك سيستم رديابي ويديويي . دشو به كامپيوتر وصل بود، ثبت 
ري پارامترهايي گي به منظور اندازه) 5/8افزار اتوويژن ورژن  نرم(

مانند زمان پيدا كردن سكوي مخفي، مسافت طي شده تا 
. در زمان تمرين ثبت شد موشرسيدن به سكو و سرعت هر 

همچنين مسافت و زمان صرف شده در ربع سكو در جلسات 
رو به ديواره حوضچه در  موشهر . دشپروب نيز مشخص 

ثانيه فرصت داشت تا سكوي  60گرفت و مدت  آب قرار مي
ثانيه  60هايي كه در اين مدت  موش. زير آب را پيدا كند

توانستند صفحه را پيدا كنند، با كمك آزمونگر به سمت  نمي
ها  موشبه همه . شدند تا سكو را پيدا كنند سكو هدايت مي

ثانيه روي سكو بمانند و بعد از  20شد به مدت  اجازه داده مي
ثانيه از آب خارج شده و پس از آن دوباره تمرين بعدي  20 آن

روز تمرين هر كدام از . شد و اينبار از يك ربع ديگر انجام مي
تالش را انجام دادند و هر تالش به صورت تصادفي  8ها  موش

بار از هر  2به شكلي كه هر حيوان . هاي ماز بود از يكي از ربع
روز پس از تمرين از همه يك . شد ربع به داخل آب منتقل مي

در اين مرحله، سكوي زير . ها آزمون حافظه گرفته شد موش
 هاي بزرگ آزمايشگاهي موششد و هركدام از  آب برداشته مي

دقيقه  1گرفتند و به مدت  در ربع جنوب غربي در آب قرار مي
در اين مرحله  حافظه فضايي. وقت داشتند آزادانه شنا كنند

زمان و مسافت سپري شده در ربعي كه  وسيله ارزيابي درصدب
گيري  براي اندازه. سكو قبالً در آن قرار داشت ارزيابي شد

 non-spatial visible))ويژوال(آزمون بينايي غيرفضايي 

test) صفحه روي آب قرار گرفته و با صفحه فويلي از جنس ،
آلومينيوم پوشانده شده و در مركز ربع شمال شرقي قرار داده 

. آزمون در يك روز پس از آزمون پروب انجام شد اين. شد
 اعتقاد بر اين است چنين روشي اطالعاتي درباره اثرات غير

هاي انگيزشي  ويژه احتمالي درگير در حركت، بينايي يا قابليت
  . كند مرتبط به يادگيري و حافظه را مشخص مي غير
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  آماريهاي  روش
ها و از  نرمال بودن دادهويلك جهت تعيين  - از آزمون شاپيرو

سپس . ها استفاده شد آزمون لوين جهت بررسي همگني واريانس
براي بررسي زمان و مسافت طي شده و همچنين سرعت شنا 

ها براي يافتن سكوي زير آب از آزمون تحليل  موشكردن 
جهت مقايسه . هاي مكرر استفاده شد گيري واريانس با اندازه

سكو در آزمون پروب و همچنين مسافت و زمان شنا در ربع 
جهت رسيدن به سكو در آزمون بينايي از آزمون تحليل واريانس 

دار بودن آزمون تحليل  در صورت معني. يك راهه استفاده شد
واريانس از آزمون تعقيبي توكي جهت مشخص شدن محل 

 SPSSافزار  هاي آماري از نرم براي تحليل. اختالف استفاده شد
  .در نظر گرفته شد 05/0داري  سطح معني. شد استفاده 21ورژن 

  

  نتايج
شنا كردن تا رسيدن به سكو، نتايج  مسافتر رد متغيدر مو

سطح  8سطح براي گروه و  3(آزمون تحليل وارايانس دو راهه 
دار است  نشان داد كه اثر اصلي تالش معني) براي تالش

]001/0 < P ،590/11  =)1477و(F .[اثر اصلي  اين، عالوه بر
شنا كردن تا رسيدن به سكو در  مسافتگروه در مورد متغيير 

]. F)2وP ،057/4  =)21 > 05/0[ هاي مختلف متفاوت بود گروه
ميانگين گروه كنترل به صورت آزمون تعقيبي توكي نشان داد 

]. P=  028/0[داري بيشتر از گروه كوركومين است  معني
داد تعاملي بين تالش و آزمون تحليل واريانس نشان همچنين، 

شناكردن تا رسيدن به سكو وجود  مسافتگروه در مورد متغيير 
  ).الف 1 شماره شكل] (F)14وP ،097/1  =)147 < 05/0[ نداشت

در مورد متغيير زمان شناكردن تا رسيدن به سكو، اثر اصلي 
اما . ]F)7وP ،111/15  =)147 > 001/0[دار بود  تالش معني

 P ،382/0 < 05/0[تفاوتي از نظر اثر اصلي گروه مشاهده نشد 
تعاملي بين تالش و گروه نيز در مورد زمان شنا . ]F)2و21(= 

=  P ،931/0 < 05/0[كردن تا رسيدن به سكو وجود نداشت 
  . )ب 1شماره شكل ] (F)14و147(

همچنين، آزمون تحليل واريانس دو راهه نشان داد اثر اصلي 
دار  در مورد متغيير سرعت شناكردن تا رسيدن به سكو معني تالش
دار  اثر اصلي گروه نيز معني. ]F)7وP ،517/1  =)147 < 05/0[نبود 
و تعاملي بين گروه و تالش  ]F)2وP ،158/0  =)21 < 05/0[نبود 

]05/0 > P ،927/1  =)14714و(F[  در مورد متغيير سرعت شناكردن
  .)ج 1شماره شكل (تا رسيدن به سكو وجود نداشت 

همچنين در مرحله پروب، در مورد درصد زمان شنا كردن 
در ربع سكو، آزمون تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه 

به ترتيب ميانگين (ها وجود ندارد  داري بين گروه تفاوت معني
هاي كنترل، كوركومين  در گروهدرصد زمان شنا در ربع هدف 

 ± 19/6، 00/26 ± 46/3، 97/21 ± 12/2: و شنا برابر بود با
60/26 (]05/0 < P ،766/2  =)212و(F[ ) الف 2شكل شماره .(

از نظر درصد مسافت شنا در ربع سكو، با وجود بيشتر بودن 
هاي كوركومين  درصد مسافت شنا در ربع هدف در گروه

، نسبت به )18/25 ± 71/4(وه تمرين و گر) 90/26 ± 92/2(
دار نبود  ، اين اختالف معني)64/22 ± 07/4(گروه كنترل 

]05/0 < P ،334/2  =)212و(F[ ) در مورد ). ب 2شكل شماره
داري مشاهده  سرعت شنا كردن در ربع هدف نيز اختالف معني

  ).ج 2شكل شماره ( ]F)2وP ،367/0  =)21 > 05/0[نشد 
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ميانگين سرعت شناكردن تا  )؛ ج)s(ميانگين زمان شناكردن تا رسيدن به سكو  )؛ ب)cm(ميانگين مسافت شنا تا رسيدن به سكو  )الف -1 شماره شكل

  )cm/s(رسيدن به سكو 
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ميانگين  )درصد زمان شناكردن در ربع هدف؛ ج )؛ ب)ربعي كه قبالً سكو در آن قرار داشت(درصد مسافت شنا در ربع هدف  )الف -2شكل شماره 

  )cm/s(سرعت شناكردن در ربع هدف 
  

  بحث
نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه زمان يافتن 

هاي بزرگ  سكو و مسافت شنا كردن تا سكو در موش
كرده بودند، آزمايشگاهي كه به صورت افراطي اتانول دريافت 

دهد با  اين موضوع نشان مي. ها، كاهش يافت با افزايش تالش
اي پس از آن،  هفته 2پرهيز از مصرف اتانول و يك دوره 

همچنين . ها همچنان وجود دارد پروسه يادگيري در اين موش
هاي گروه كوركومين به صورت  نتايج نشان داد كه موش

در . كنند سكو طي ميداري مسافت كمتري را تا رسيدن به  معني
داري  عوض در آزمون حافظه و با برداشتن سكو، اختالف معني

  . ها مشاهده نشد بين گروه
مصرف افراطي اتانول موجب تخريب نواحي مختلفي از 

 شود هاي بزرگ آزمايشگاهي از جمله هيپوكامپ مي مغز موش
نتايج اين تحقيق نشان داد كه با وجود بهبود نسبي در . ]6[

ها در ربع  هاي درصد زماني كه در يك دقيقه موش شاخص
كنند، يا درصد مسافتي كه اين حيوانات در اين  هدف شنا مي
تواند منجر به  اي شنا، نمي كنند، تمرينات دو هفته ناحيه طي مي

ت افراطي هايي شود كه به صور بهبود حافظه فضايي در موش
اي كه تا حدود  در اين زمينه، مطالعه. اتانول مصرف كرده بودند

اي بود كه ماينارد و  زيادي قابل مقايسه با اين كار باشد، مطالعه
ها بيان كردند كه تمرين آن. ]13[ انجام داده بودند) 2013(لژر 
واند ريكاوري هيپوكامپ را پس از مصرف افراطي اتانول ت مي

  يكي . افزايش دهد كه از اين نظر با تحقيق حاضر متناقض بود
  

  

تواند در توجيه اين تناقض نقش داشته باشد،  از عواملي كه مي
ها از رانينگ ويل استفاده در تحقيق ماينارد، آن. تمرين استنوع 

براي فعاليت حيوان فراهم كرده بودند كه حالتي اختياري 
كند، اما در تحقيق ما از تمرينات شنا استفاده شد كه به  مي

تواند اثر تمرين  اين موضوع مي. شود صورت اجباري انجام مي
هاي مختلفي نمايان  بر حافظه فضايي و هيپوكامپ را به شكل

. عالوه بر اين، جنسيت حيوانات متفاوت بود. ]27، 28[ كند
. ماده استفاده كرده بودند هاي بزرگ آزمايشگاهي ها از موشآن

اند كه پروژسترون يك نقش  تحقيقات گذشته نشان داده
طول . ]29[ كند هاي مغزي ايفا مي حفاظتي در مقابل آسيب

در مطالعه . دوره تمرين نيز در اين دو مطالعه متفاوت بود
فاده شد، در حاليكه در هفته تمرين پس از ترك است 2حاضر از 

طول دوره . هفته تمرين كرده بودند 4ها  مطالعه ماينارد، موش
از . ]30[ تواند بر نتايج مطالعات اثرگذار باشد تمرين نيز مي

هاي ناحيه  ها مطالعات را بر روي بافتهمه اينها گذشته، آن
هيپوكامپ انجام داده و نروژنز را بررسي كرده بودند، در 

را  هاي رفتاري حافظه فضايي و يادگيري حاليكه ما آزمون
از آنجا كه ممكن است عوامل مختلفي بر رفتار . بررسي كرديم

گذار باشند، ممكن است عوامل ديگري غير از نروژنز نيز  اثر
مطالعات ديگري كه در زمينه اثر ورزش بر حافظه . دخيل باشند

اين مطالعه مقايسه اند، بايد با احتياط با  فضايي انجام شده
حافظه را در موارد خاص ديگري ها اغلب بهبود شوند؛ زيرا آن

در اين زمينه به . اند از جمله آلزايمر و افزايش سن بررسي كرده
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جمله  نقش ورزش در بيان فاكتورهاي رشدي مغز و از
BDNF سزالوسكا . ]15[ در هيپوكامپ بيشتر توجه شده است

بيان كردند كه اثر شناي ) 2010( (Szalewska) و همكارانش
هيپوكامپ و گيرنده آن، به سن  BDNFاجباري مزمن بر 

و از اين رويكرد مقايسه تحقيقات با يكديگر  ]31[ بستگي دارد
  . شود كمي سخت تر مي

از طرف ديگر، اگرچه گروه كوركومين عملكرد بهتري در 
اي  داشتند، اما مصرف دو هفته مرحله يادگيري ماز آبي موريس

كوركومين پس از ترك اتانول، آثار مشابهي با تمرين بر حافظه 
داري  در واقع كوركومين نيز نتوانست به صورت معني. داشت

، 20[ اكسيداني به دليل آثار آنتي. حافظه فضايي را بهبود بخشد
ه كوركومين كه بر و محرك فاكتورهاي رشدي اثبات شد ]19

، اين نتايج كمي بحث ]19، 23، 32، 33[ گذار هستند حافظه اثر
و  (Muaz Belviranlı) نتايج ما با بلويرانلي. باشد برانگيز مي
كه بيان كردند كوركومين حافظه فضايي را ) 2013(همكاران 
روز كوركومين را  12ها آن. ]24[ بخشد، همسو نيست بهبود مي

گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان در  ميلي 300با دوز 
روغن ذرت حل كرده و به صورت گاواژ به حيوانات تجويز 

گرم به ازاي هر  50در مقابل  300(هم دوز مصرفي . كردند
گاواژ در مقابل تزريق (و هم روش تجويز دارو ) كيلوگرم

ها از طرف ديگر، آن. ما تفاوت داشت با مطالعه) داخل صفاقي
ماده مسن استفاده كردند كه از  هاي بزرگ آزمايشگاهي از موش

نظر سن و جنس با حيوانات استفاده شده در مطالعه ما متفاوت 
بيان كردند ) 2012(و همكاران  (Dong) همچنين دونگ. بودند

كه كوركومين نروژنز و فرايندهاي شناختي از جمله حافظه 
مسن افزايش  هاي بزرگ آزمايشگاهي فضايي را در موش

ماهه را انتخاب كرده و كوركومين  15هاي  ها موشآن. دهد مي
گرم به ازاي هر  ميلي 480هفته با دوز  12يا  6را به مدت 

ت، تركيب كرده و در اختيار كيلوگرم از غذاي استاندارد حيوانا
دوز دريافتي كوركومين خالص براي هر حيوان . ها گذاشتندآن

از عوامل . ]34[ گرم تخمين زده شد ميلي 12چيزي حدود 
احتمالي كه باعث تفاوت بين مطالعه ما و دونگ شده است، 

ها، سن و نحوه تجويز  توان به وضعيت سالمتي آزمودني مي
نيز اثرات ) 2014(ان و همكار (Liu) ليو. كوركومين اشاره كرد

هاي بزرگ  كوركومين بر اختالالت يادگيري و حافظه موش
بيني  در معرض استرس مزمن غير قابل پيش آزمايشگاهي

 10هفته  5هاي نر ويستار، به مدت  موش. بررسي كردند
گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن را يكبار در روز به  ميلي

كردند كه كوركومين از  ها بيانآن. صورت گاواژ دريافت كردند
در هيپوكامپ، باعث تقليل آثار  ERKو  BDNFطريق اثر بر 

مقايسه اين . ]23[ شود منفي استرس بر حافظه و يادگيري مي
زيرا ممكن است آثار . مطالعه با مطالعات ديگر سخت است

با آثار اتانول و ميزان ... استرس، افزايش سن، آلزايمر و 
عطايي و . آورد تفاوت داشته باشد د ميتخريبي كه به وجو

همكاران نيز اثر حفاظتي تجويز داخل صفاقي دوزهاي مختلف 
گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن  ميلي 45و  15، 5(كوركومين 

روز بر اختالل شناختي و استرس اكسيداتيو  10به مدت ) بدن
كه هموسيستئين دريافت  هاي بزرگ آزمايشگاهي مغز موش
از (ها  فنول ها بيان كردند كه پليآن. بررسي كردند ،كرده بودند

تواند اختالل حافظه و يادگيري را از  مي) جمله كوركومين
طريق حفاظت از سيستم عصبي در مقابل استرس اكسيداتيو 

  . ]19[ بهبود بخشند
مطاعات گذشته نتايج ضد و نقيضي در مورد بازگشت به 
حالت اوليه يادگيري و حافظه فضايي پس از مصرف افراطي 

اند كه  برخي مطالعات بيان كرده حتي. اند اتانول ارائه داده
حافظه فضايي پس از خودداري از مصرف افراطي اتانول بهبود 

همانطور كه بيان شد، ما سعي كرديم كه در . ]35[ كند پيدا نمي
اين مطالعه از دوز كم اما اثرگذار كوركومين در طول دو هفته 

ده كنيم و آن را با اثر ورزش بر بهبود حافظه تخريب شده استفا
اگرچه نتايج نشان . پس از مصرف افراطي اتانول مقايسه كنيم

گرم كوركومين به ازاي  ميلي 50اي دوز  داد كه تجويز دو هفته
هفته تمرين شنا اثر  2ها يا  هر كيلوگرم وزن بدن موش

ندارند، باعث داري بر بهبود يادگيري و حافظه فضايي  معني
لذا به . بهبود جزئي اما ارزشمند نسبت به گروه كنترل مي شوند

تر شدن اثر كوركومين و يا ورزش  رسد براي مشخص نظر مي
بر بهبود حافظه و كمك به بازگشت افرادي كه به صورت 

  .كنند، نياز به مطالعات بيشتري باشد افراطي اتانول مصرف مي
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  گيري نتيجه
 2توان بيان داشت تجويز  به نتايج تحقيق ميبا توجه 

شود  اي كوركومين باعث بهبود در مسافت شنا تا سكو مي هفته
همچنين شنا باعث . اما اثري بر زمان يا سرعت شنا كردن ندارد

با اين وجود شنا . شود دار يادگيري مي معني بهبود جزئي و غير
هاي  ي موشتواند حافظه فضاي يا كوركومين در كوتاه مدت نمي

نري كه به صورت افراطي اتانول دريافت  بزرگ آزمايشگاهي
  . كرده بودند را بهتر كند

در پايان، از آنجا كه ممكن است دوزهاي مختلف 
هاي مختلفي در  كوركومين و انواع مختلف تمرين سازگاري

مغز و به تبع آن فرايندهاي شناختي مانند حافظه، استرس، 
  ند، مطالعاتي در اين زمينه پيشنهاد ايجاد كن... افسردگي و 

  همچنين از آنجا كه شنا به دليل اجباري بودن ممكن . شود مي
  

  

شود از  گذار باشد، پيشنهاد مي است بر عملكردهاي شناختي اثر
هاي تمريني ديگري به غير از شنا كه استرس كمتري به  روش

  .دشوحيوان وارد كرده و كمتر باعث افسردگي مي شوند، استفاده 
  

  تشكر و قدرداني
بدينوسيله از مسئولين آزمايشگاه گروه فارماكولوژي 
دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، به دليل همكاري 

الزم به . آيد جهت انجام اين مطالعه، تقدير و تشكر به عمل مي
ذكر است كه اين مقاله حاصل بخشي از رساله دكتري در رشته 

مصوب دانشكده تربيت بدني و علوم فيزيولوژي ورزشي 
  .باشد ميورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي 
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Abstract 
 

Background: Help to return people who have social disorders, including alcohol consumption, 
are the important topics of research in the field of biology, which in this area regarding the 
efficiency of the pharmacological interventions and physical activity. 
Objective: The aim of this study was to compare the effects of two weeks of swimming training 
or curcumin supplementation on spatial memory improved after the destruction caused by the 
binge ethanol drinking in male rats. 
Methods: In an experimental trial, 24 Wistar rats (male, 200-250 g) were selected and every 
eight hours one time received ethanol for 4 days. After six days of abstain, for 2-weeks 
interventions of the swimming and curcumin supplementation was applied. The rats were 
randomly divided into three groups: 1) control; 2) swim; and 3) curcumin. After 2-weeks by using 
the Morris Water Maze, learning and spatial memory were assessed. 
Results: After 2-weeks of swimming training and curcumin supplementation, time and distance 
to reach the platue found a significant reduction, which represents the process of  learning (P < 
0.05). The amount of this reduction was larger in curcumin group than the other groups. No 
significant difference was observed between the effects of interventions in spatial memory (P > 
0.05). 
Conclusion: Despite the slight improvement in the training and curcumin groups compared to 
control group, two weeks of swimming or curcumin supplementation can not improve spatial 
memory after binge ethanol drinking. According to the results of this study concludes that 
learning performance during the period of recovery after ethanol consumption under the 
influence of two weeks aerobic exercise and curcumin supplementation, but spatial memory dose 
not affected by these two interventions. 
 

Keywords: Curcumin, Binge ethanol drinking, Spatial memory, Swimming training 
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