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چکیده
،بوده و ظرفیت مغز را براي اعمال شناختیمغز ضروريءبقاکه خواب براي تکامل و اندمطالعات نشان دادهزمینه و هدف:

اثرات هدف از مقاله مروري حاضر، بررسی د. شومیمال شناختیاعاختالل درباعث محرومیت از خواب ودهدافزایش می
شد.بایی مجنسيهانقش هورمونبا تاکید برو حافظهيریادگیاز خواب بر تیمحروم

PubMed ،Scopusي اطالعاتیهابه منظور بررسی این موضوع، مقاالت در پایگاه:هامواد و روش Database ،Science

DirectوGoogle Scholar محرومیت از خواب، خواب، "کلمات مورد استفاده در هنگام جستجو شامل دند.شجستجو
بودند که سرانجام، نود و یک منبع در این "سیناپسی و اعمال شناختیشکل پذیري،یهاي جنسهورمونیادگیري و حافظه، 

.موضوعات مورد بررسی قرار گرفت

LTP: Long Termتقویت طوالنی مدت (دراختالل باعثاند که محرومیت از خوابتحقیقات نشان داده:هایافته

Potentiation(پذیري که در حافظه و یادگیري و شکلهاي هیپوکمپپروتئینو بیان ژن و میزان شودمییادگیري و حافظه
همچنین که اعمال شناختی مانند حافظه و یادگیرياند دادهمطالعات نشان .کندمختل میراباشدمیدخیلسیناپسی 

اغلب با عوامل ،در الگوي خوابتغییرباشد. هاي مختلف خواب از جمله کیفیت و الگوي آن در دو جنس متفاوت میجنبه
. هاي جنسی مرتبط استهورمونی به خصوص هورمون

دادن عملکرد از دست.گذاردمیتأثیرحافظه ي جنسی بر ساختار مغز، رفتار، یادگیري و هابنابراین، هورمون:گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت که می.دهدمیبه ویژه در زنان کاهش راو یادگیري و حافظههورمونی با اختالالت خواب همراه بوده

کند.ءمحروم از خواب ایفازناندر برابر اختالل یادگیري و حافظهدرحفاظتی اي تخمدان ممکن است نقش ههورمون
ي جنسیهای، هورمونشناختاعمالیادگیري و حافظه،خواب،ازتیمحرومخواب،: هاي کلیديواژه
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مقدمه
طبیعی داراي دو یند فیزیولوژیکآخواب به عنوان فر

باشد: خواب با حرکات سریع چشممیمرحله 

(REM: Rapid Eye Movement) و خواب بدون حرکات

(NREM: Non Rapid Eye Movement)سریع چشم 

ساعت خواب 8- 7،ملی خواببنیاداساس نظریهبر.]1[

. ]2[براي عملکرد شناختی در بزرگساالن ضروري است

محدودیت و یا محرومیت از خواب یک مشکل جدي و رو 

-هامروزي و مشاغل خاص ببه گسترش در جوامع مدرن

آید و تعداد افرادي که در اثر فشارهاي ناشی از شمار می

دچار اجتماعی بطور منظم- ي روانیهاکار و استرس

. ]3-4[شوند، رو به افزایش استمحرومیت از خواب می

و طبیعینظمخوردنبه همانددادهمطالعات نشان

وبه مدتبستهآنازشدنمحروموخوابفیزیولوژیک

چون استرس، اضطراب عواقبیبروزسببمحرومیتنوع

عدم تعادل بین مواد اکسیداتیو ،پاتولوژیک در انسان

پاك سازي توسط سیستم دفاعی آنتی اکسیدانو تولیدي

امروزه ].5- 7[شودشده و آسیب اکسیداتیو را سبب می

پذیرفته شده است که خواب نقش اساسی در عملکرد 

طبیعی بدن مانند سیستم عصبی مرکزي و اعمال 

بعد از یادگیري، اند کهشناختی دارد و مطالعات نشان داده

ي را افزایش داده و خواب کافی، حفظ اطالعات اخبار

اطالعات تازه کسب شده بدون دخالت شود میباعث 

].8[شودو تثبیت سیستم حسی پردازش 

برخی محققین عقیده دارند که به دلیل افزایش 

بخش از خواب در ، اینREMفعالیت مغز در حین خواب 

در این .داردتبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت نقش 

، اطالعاتدریافته است که پس از ارتباط نشان داده شد

افزایش یافته و تثبیت حافظه صورت REMخواب 

.]9- 10[گیردمی

ي مختلف زندگی انسان اثر هااختالالت خواب بر جنبه

و هاگذاشته و تغییراتی را در عملکرد فیزیولوژیکی انسان

تعداد افرادي که در اثر همچنین کند. میحیوانات ایجاد 

-هاجتماعی ب- ي روانیهای از کار و استرسفشارهاي ناش

شوند، رو به طور منظم دچار محرومیت از خواب می

. خواب منقطع و یا محرومیت از ]11،4،2[افزایش است

تواند منجر به تغییرات خلق آن در دوره زمانی طوالنی می

وو خو و اختالل ذهنی شده و عملکرد را مختل کند

و حرکتیشناختیهايکردداراي اثرات مضر در عمل

. به عنوان مثال بسیاري از مطالعات ]4، 12- 14[باشدمی

اند که محرومیت از خواب منجر به حیوانی گزارش کرده

حافظه و]15- 16[اختالل در حافظه وابسته به هیپوکمپ 

و باعث افزایش سطح اضطراب شده]17-18[عاطفی 

ین واقعیت توضیح . این تغییرات با ا]7،6، 17[شودمی

شود که هیپوکمپ به شدت به اثرات محرومیت از داده می

. بر این اساس، ]16، 20-23[باشدخواب حساس می

منفی بر یادگیري و حافظه تأثیرمحرومیت از خواب 

) که (LTPوابسته به هیپوکمپ و تقویت طوالنی مدت 

پذیري سیناپسی بوده و به عنوان یک مدل نوعی از شکل

ژیکی یادگیري و حافظه در سطح سلولی بیولو

مطالعات ].24،22،20،15- 25[شده، داردپذیرفته

یادگیري و ،است که محرومیت از خوابمشابه نشان داده

را مختل کرده و باعث کاهش LTPءحافظه فضایی و القا

) در BDNFسطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (

-32و ماده []26- 27[هاي صحرایی نر هیپوکمپ موش

.شودمی]28
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رسد که عملکرهاي شناختی مانند حافظه و به نظر می

ي مختلف خواب از جمله هایادگیري و همچنین جنبه

باشددر دو جنس متفاوت می،کیفیت و الگوي خواب

. تغییرات در الگوي خواب اغلب با عوامل ]33- 35[

ها رسپتورهاي آنهورمونی به خصوص سطح استروژن که

. ]35[قرار داشته، ارتباط دارددر سیستم عصبی مرکزي

که سطح استروژن ممکن داده اندبرخی مطالعات نشان 

در تنظیم خواب و اعمال شناختی داشته میاست نقش مه

باشد. نقش استروئیدهاي جنسی زنانه در تنظیم خواب به 

هاي یائسه که سطح استروژن گردش خصوص در خانم

تر است و نسبت به اثرات زیانبار ینپایهاخونی آن

محرومیت از خواب بر اعمال شناختی آسیب پذیرتر 

هستند، نمایانگر است. عالوه بر این، اختالل خواب یک 

مشکالت هاکه آنباشدشکایت شایع در میان زنان می

خواب بیشتري را در مقایسه با مردان دارند. همچنین 

یائسگی در مقایسه مشکالت خواب در طول و دوره پس از 

بیشتر گزارش شده استدر زنانبا دوره پیش از یائسگی

با توجه به اهمیت یائسگی و اثرات آن بر ]. 36- 39[

همچنین به علت افزایش طول عمر زندگی زنان یائسه و

ي هامانند بیماريزنان و افزایش مشکالت دوران یائسگی

الت ایش اختالزتخریب کننده عصبی مثل آلزایمر و اف

مطالعات زیادي در این مورد صورت خواب، الزم است

گیرد.

بنابرین با توجه به اهمیت موضوع یادگیري و حافظه و 

اثرات محرومیت از خواب بر این عملکردهاي شناختی و 

هاي جنسی بر نیز با دانستن این موضوع که هورمون

سیکل خواب و بیداري در هر دو جنس اثر دارد لذا این 

ریزي گردید تا اثرات محرومیت از خواب و رحمطالعه ط

هاي جنسی در یادگیري و حافظه مورد بررسی هورمون

قرار گیرد.

خواب رفتاري است که در اکثر موجودات : خواب

باشد و با کاهش پاسخ مشاهده شده و بر خالف بیداري می

شود. دو مکانیسم بر به تحریکات محیطی مشخص می

) ساعت بیولوژیکی 1گذارد میسیکل خواب و بیداري اثر

خواب و بیداري مانند بسیاري از (ریتم سیرکادین): 

هاي فیزیولوژیکی یک تناوب شبانه روزي رفتارها و فعالیت

و از ریتم منظم سیرکادین (ریتم دارد ساعته24

ریتمروزي) پیروي می کند. فعالیت شبانه- استراحت

ند بدون تواکه میشدمی بادرون زا هاياز ریتمسیرکادین 

اما در حالت طبیعی متأثر ،دمحیطی ادامه یابعواملتأثیر

که به وسیله آن باشدمیاز گذر زمان محیط بیرونی 

یک ساعت درونی مهم در پستانداران، . شودتنظیم می

در بخش قدامی می باشد کهي فوق کیاسماییهاهسته

، هاهستهکه با تخریب اینقرار گرفته استهیپوتاالموس 

ي هاروزي خواب همانند بسیاري از ریتمدوره شبانه

) نیاز فیزیولوژیکی به خواب به 2. روداز بین میسیرکادین

منظور حفظ شرایط پایدار محیط داخلی: با افزایش مدت 

انسان معموالً یابد. زمان بیداري، میزان خواب افزایش می

ب به خواNREMخواب سبک با وارد شدن به مرحله 

شدهNREMو سپس وارد مرحله عمیق تر خواب رودمی

در هاشودکه اغلب رویامیREMو سپس فرد وارد خواب 

در افراد جوان هر سیکل .شونداین فاز از خواب دیده می

بار در شب 3- 5حدود وانجامدمیطولبه دقیقه 90

.]40-41[شودتکرار می

ام سیدر هفته REMخواب : REMمدت زمان خواب 

پستاندارانی که در. شودحاملگی در جنین انسان شروع می

نارس است، درصد زیادي از اًدر زمان تولد نسبتهامغز آن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
97

.1
7.

4.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.4.7.2
http://journal.rums.ac.ir/article-1-4123-en.html


...و حافظهيریادگیاز خواب بر تیاثرات محروميمروریبررس362

1397، سال 4، شماره 17دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

میزان خواب .شودسپري میREMخواب در مرحله 

REMدرصد از کل خواب و در 80در نوزادان نارس

دهد. درصد از کل خواب را تشکیل می50، نوزادان کامل

به سرعت کاهش پیدا REMنسبت خواب پس از آن 

شود و در سنین درصد ثابت می25کند و در حدود می

ین فرضیه وجود دارد که . اشودپیري باز هم کمتر می

در دوران نوزادي، تسریع کننده REMسطح باالي خواب 

ارتباط REMباشد. همچنین میزان خواب رشد مغز می

. این دوره داردمستقیمی با میزان تولید سیناپس در طی

همچنین نشان داده شده است که باال بودن زمان خواب 

REM در دوران نوزادي باعث افزایش دانسیته سیناپسی

هاي رافه در برخی از نواحی مغز مانند هیپوکمپ و هسته

گردیده که در تکامل مغز و تقویت مدارهاي درگیر در 

ودکان، همچنین در ککند.میءرا ایفامینقش مه،حافظه

مرحله چهارم خواب با امواج آهسته و کل زمان خواب 

.]42-45[تر از افراد بالغ استطوالنی
: ارتباط مراحل مختلف خواب، یادگیري و حافظه

که خواب اثرات مفیدي حاکی از آن است،نتایج مطالعات

در حافظه اخباري و غیر اخباري دارد. در طول مدت 

دوباره فعال شده و ،قبلیهاي حافظه کد شدهخواب، رگه

ي هاسرانجام در کورتکس مغز در نتیجه تغییر میانجی

(مانند بیان ژن) تثبیت یندهاي سلولیآعصبی و فر

اند که خواب . برخی از تحقیقات نشان دادهشودمی

NREM در تثبیت حافظه اخباري، حافظه وابسته به

اخباري در تثبیت حافظه غیرREMهیپوکمپ و خواب 

که تحقیقات دیگر نشان در صورتیتسهیلی دارند.نقش

در حافظه اخباري NREMدهنده اثرات مفید خواب 

باشد. اگر چه این مطالعات نتایج متضادي را نشان می

بیشتر محققین با نظریه توالی خواب موافق ، امادهندمی

کند که هر دو مرحله میبیانهستند که این نظریه 

به ،بیت حافظه مفید هستنددر تثNREMو REMخواب

46[بیفتد که این مراحل با توالی مناسب اتفاقشرط آن

،8،1[.

است که باعث تثبیت اطالعات تازه ینديآفرخواب 

خواب با ،طبق مطالعات انجام شدهشود.میکسب شده

و خواب با حرکات میتثبیت سیست) SWS(امواج آهسته

برد. بدین یش میسریع چشم تثبیت سیناپسی حافظه را پ

هاي حافظه در محل بیداري رگهصورت که در طول مدت

شود. کد می(قشر مغز ) حافظهمیموقت (هیپوکمپ) و دائ

فعال میدر طول مدت خواب با امواج آهسته تثبیت سیست

افتد که باعث فعالیت دوباره حافظه تازه کد شده اتفاق می

(قشر میدر محل حافظه موقت (هیپوکمپ) و حافظه دائ

یند باعث سازماندهی دوباره و آکه این فرشودمغز) می

هاي جدید در شبکه حافظه طوالنی انتگراسیون حافظه

،REMشود. در طول مدت خواب مدت در قشر مغز می

ارتباط بین محل ذخیره حافظه موقت و طوالنی مدت از 

به صورت که تثبیت سیناپسی دهدبین رفته و اجازه می

،که در این نوع تثبیتگیرددا از هم صورت موضعی و ج

سیناپسی در سطوح باالي پذیريافزایش موضعی شکل

(شکل افتدنرژیک درکورتکس اتفاق میلیوماده میانجی ک

هاي ). این سیستم همچنین باعث حذف سیناپس1

وکندهاي قویتر را تقویت میولی سیناپس،ضعیف شده

ت فعال شدن مجدد یا از اشباع سیناپسی در طول مد

براي REMخواب، در شرایط طبیعی. کندجلوگیري می

انجام مراحل یادگیري و حافظه الزم است و بعد از انجام 

و باشدضروري مینیزیادگیري براي تثبیت حافظه

و نوروفیزیولوژي و سیروانشنامربوط به مطالعات 

] .8، 47-49[دننکنوروآناتومی این مسئله را تأیید می
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اثر مراحل خواب در تثبیت حافظه اخباري یا صریح -1شکل 

هاي حافظه تازه کسب در طول مدت بیداري رگه

،مدت خواب با امواج آهستهطول در می شود وکد ،شده

،محل ذخیره حافظه موقتدر ها در هیپوکمپ یا نورون

هاي کد شده جدید در د و حافظهنشودوباره فعال می

شود که یپوکمپ به کورتکس منتقل میهمان زمان از ه

SWSدر طول مدت خواب کهشوداین عملکرد باعث می

وهاي تازه کسب شده از هیپوکمپ جدا شده حافظه

یندهاي تثبیت موضعی طی آو فروددوباره سازماندهی ش

.]8[گیردصورت در کورتکسREMخواب 

توان در یادگیري و حافظه را میREMدخالت خواب 

و همچنین REMله مطالعات محرومیت از خواببه وسی

در طی یادگیري و بعد از آن REMبررسی افزایش خواب 

توسط افزایش خواب متناقض متعاقب یادگیري . نشان داد

محققین زیادي گزارش شده است و مطالعات دیگري 

تواند تا چندین ساعت و اند که این افزایش مینشان داده

.]50-51[ي ادامه داشته باشدیادگیراتمام روز بعد از 

دهد که افزایش فعالیت شواهد متعددي نشان می

و مشخص باشدمغزي، بخشی از پردازش اطالعات می

و برابر با NREMبیشتر از REMشده که در طی خواب 

نرژیک هاي کولیباشد و متابولیسم هستهبیداري می

REMداري در طی خواب تشکیالت مشبک به طور معنی

ثبت . باال می رودسازي در مغز و پروتئینافزایش می یابد

هاي مختلف مغزي مثل هیپوکامپ، تاالموس، از ساختمان

در طی CNSتنه و قشر مغز نیز نشان دهنده فعالیت 

الکتروآنسفالوگرافیباشد و آنالیز طیفی میREMخواب 

EEG)طی ، هاکرهدهد که ارتباط عملی بین نیمشان می) ن

.]52- 54[یابدافزایش میREMخواب 

هم در پردازش حافظه و هم ،بعضی از مناطق مغزي

لوکوس دخالت دارند. مثالREMًدر کنترل خواب 

نقش مهمی REMداري خواب سرولئوس در شروع و نگه

باشد و تحریک آن منجر به در حافظه نیز دخیل می،دارد

.]55- 56[شوداي در یادگیري میافزایش قابل مالحظه
: ارتباط بین محرومیت از خواب، یادگیري و حافظه

کاهش مزمن خواب یکی از مشکالت جوامع مدرن امروزي 

باشد. مطالعات زیادي ارتباط بین محرومیت از خواب و می

عملکردهاي شناختی را در انسان و حیوانات نشان داده 
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است. محرومیت از خواب اثرات منفی را در انواع حافظه و 

پذیري سیناپسی نشان عملکردهاي شناختی و شکلسایر 

این اختالالت شناختی متعاقب محرومیت از وداده است 

و مولکولی مانند ناشی از تغییرات سلولیخواب احتماالً

ي هانوروترانسمیتري، فاکتورهاي رشد و مولکول

سیگنالینگ در برخی از نواحی مغزي درگیر در این پدیده 

REMهمان گونه که خواب . ]26- 30،27- 31[باشدمی

براي ثبیت حافظه ضروري است، شواهد بسیاري نیز نشان 

باعث ایجاد REMدهد که محرومیت از خواب می

Blissبه طوري که.]57،22[شوداختالالت شناختی می

یی سیناپسی و آدادند که کارنشانCollingridgeو 

زم و حیاتی پذیري غشاء که براي تشکیل حافظه التحریک

. ]24[شودبا فقدان خواب دستخوش تغییر می،است

ند که محرومیت از خواب اهنشان دادهاي مطالعاتیافته

یادگیري و حافظه فضایی را دچار ، از یادگیريقبل و بعد 

همچنین محققین اثبات کردند که .کنداختالل می

اختالالتی در ، محرومیت از خواب حیوان در آزمایشگاه

کندم چندین مدل رفتاري مربوط به حافظه ایجاد میانجا

استهمچنین نشان داده شده. ]60-58،32،29،28[

که محرومیت از خواب عالوه بر اینکه نقص رفتاري 

کند، تحریک پذیري غشایی و شدیدي را ایجاد می

به ، هیپوکمپCA1ي هرمی هاسیناپسی را در نورون

شود. سیناپسی میLTPشدت کاهش داده و مانع از تولید 

معتقد بودند که پالستیسیتی سیناپسی همان طور هاآن

تواند یک مکانیسم که اساس تشکیل حافظه است، می

گو جهت اختالالت شناختی القاء شده با محرومیت پاسخ

همچنین اثرات ].61،48،31- 62[باشداز خواب هم

منفی محرومیت از خواب در شکل پذیري سیناپسی در 

هایی گیرندهي سیگنالینگ و هانتیجه تغییر در مولکول

-α(AMPAو )NMDA)N-Methyl-D-aspartateمانند

propionic-4-methylisoxazole-5-hydroxy-3-amino

acid(هاي گیرندهافتد. براي مثال اتفاق میNMDA که

در اثر محرومیت از خواب اند،ضروري LTPبراي القاء 

مطالعات مولکولی همچنین د. نشومیدچار تنظیم کاهشی

ي سیگنالینگ و هانشان داده است که بیان مولکول

CREB )cAMP responseفاکتورهاي رشد مانند

element binding protein( ،MAPK)Mitogen-

activated protein kinasesو (BDNF در ارتباط باLTP

اب و اعمال شناختی دراثر محرومیت از خودر هیپوکمپ

مطالعات همچنین. ]63،30،18- 64[شودمیمختل 

به NMDAي ها، کاهش معنی دار در نسبت زیرواحددیگر

AMPAهاي هرمیسلولCA1القاء را علت کاهشLTP

و کردهگزارش REMهاي محروم شده از خواب در موش

که هیچ تغییري در حساسیت به گلوتامات اندهنشان داد

NR2Bو NR1ي هابلکه زیر واحدبه وجود نمی آید، 

در REMپس از محرومیت از خواب NMDAهاي گیرنده

مانند و در نتیجه بیان سطحی سیتوپالسم باقی می

NMDA65،61- 66[شوددچار تغییر می[.

در عملکردهاي REMاثرات مضر محرومیت از خواب

هاي مختلف (مانند سکوي شناختی با استفاده از مدل

شود که در آب) در حیوانات بررسی میي روي ااستوانه

در اثر از دست رفتن تون عضالنی، کاهش قابل ،این مدل

ایجاد REM) در خواب درصد90-95اي (مالحظه

با استفاده از ثبت ،که در مطالعات)2(شکل شودمی

EEG67[در حیوانات محروم از خواب ثابت شده است[.
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براي القاء محرومیت از خوابتکنیک سکوي چندگانه-2شکل

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که محرومیت از 

قبل از یادگیري، اکتساب حافظه و بعد از REMخواب 

مخصوصاًکند.مختل مییادگیري، تشکیل حافظه را

محرومیت از خواب اثرات منفی در یادگیري و حافظه 

مپ نقش مرکزي هیپوکچون،داردوابسته به هیپوکامپ

کسب، تثبیت ر دریافت و پردارش حافظه در سه مرحله:د

و فراخوانی دارد. 

پردازش حافظه نیازمند تغییرات شیمیایی در سطح 

وسیله هتواند به صورت تجربی بکه میباشدسیناپسی می

دو فاز جداگانه را ،شواهد]. 68،8[تولید شودLTPءالقا

دهند که مپ نشان میي تقویت طوالنی مدت در هیپوکبرا

) وابسته به LTP)Early LTPعبارتند از: فاز زودرس 

وابسته به (Late LTP)ي آن تأخیرکیناز و همچنین فرم 

هاي حافظه کوتاه سنتز پروتئین. این دو به ترتیب آنالوگ

شود. آزاد شدن در نظر گرفته میمدت و طوالنی مدت

نوروترانسمیتر پیش سیناپسی و ورود یون کلسیم توالی 

که در واقع بر ،هاي پس سیناپسی را شروع کردهسیگنال

ءکه براي القاNMDAوAMPAهاي گلوتاماتی گیرنده

LTP گذارد. اگر فعالیت در نورون هستند، اثر میحیاتی

ها به هسته پس سیناپسی کافی باشد توالی سیگنال

تواند تغییرات طوالنی مدت را از لحاظ عملی و می

ایجاد کند. در نتیجه هاي فعالساختاري در سیناپس

هاي مختلف فعال شده و تغییرات مداوم را پروتئین کیناز

. در ]24[کننددر پالستیسیته سیناپسی ایجاد می

ساعت بعد 48وLTP،24هر دو فاز هاي صحراییموش

-69،63،27- 70[شوداز محرومیت از خواب مختل می

LTPول مدت القاء تحقیقات، در طبرخیاساسبر.]26

-CaMK II)Calcium/calmodulin، بیانCA1در 

dependent protein kinase II(وفسفریلهBDNF بعد از

که ساعت محرومیت از خواب کاهش یافته در صورتی24

کند، را دفسفریله میCaMKIIسطح کلسی نورین که 

گیري کرد که اختالل توان نتیجهیابد. پس میافزایش می

پ ممکن است در ستیسیته سیناپسی در هیپوکامپال

فسفریله،CaMKIIبین کلسی نورین،نتیجه عدم تعادل 

CREB فسفریله وBDNF71,69- 72[ایجاد شود.[
در هاي جنسیهورمونمحرومیت از خواب و نقش

اعمال شناختی
هاي جنسی بر خواب و محرومیت از اثر هورمون- 1

شود کافی زمانی آشکار میاهمیت بیولوژیکی خواب: آن

که فرد دچار اختالالت فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی در 

خواب شود. زنان بیشتر از مردان محرومیت از ارتباط با 

کنند و بیشتر این اختالالت اختالالت خواب را تجریه می

افتد. به خاطر اینکه در ارتباط با سیکل جنسی اتفاق می

را در طول مدت سیکل زنان تغییرات هورمونی زیادي

حاملگی بلوغ، چرخه قاعدگی، خصوص در دوران هجنسی ب

شود که کنند. اینگونه فرض میو یائسگی تجربه می

هاي کنترلی خواب نرمال در زنان ممکن است مکانیسم

بوسیله استروئیدهاي جنسی موجود در گردش خون تحت 

هاي جنسی هورمون.]73-74[قرار بگیردتأثیر

ها در ها و پروژستینسترون در مردان و استروژن(تستو

د. زنان) در تعدیل رفتارهاي در ارتباط با خواب نقش دار

ل و باالتر نشان داده سا65مطالعه کوهورت در مردان 
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است که سطح پایین تستوسترون با کاهش کارایی خواب، 

ارتباط داردSWSافزایش بیداري شبانه و کاهش زمان 

حاکی از آن است که نتایج مطالعه دیگردر صورتی]75[

.]76[شوددر خواب میآپنه تشدیدعث که تستوسترون با

داري را در یاگر چه ساختار پایه اي خواب تفاوت معن

در EEGاما ثبت ]77[دهدها و آقایان نشان نمیخانم

نشان دهنده افزایش ها در خانمطول سیکل جنسی

خواب با 3د به مرحله وروتأخیرفعالیت مغزي و کاهش 

باشد. خواب در طول مدت فاز لوتئال میامواج آهسته

REMیابدهم در طول مدت سیکل جنسی تغییر می.

کاهش REMخصوصا در فاز لوتئال طول مدت خواب 

که سطوح دهدنشان میهانتایج این یافتهابد.یمی

را در میاستروژن و پروژسترون ممکن است نقش مه

هاي جنسی . نقش هورمون]78[ب داشته باشدتنظیم خوا

هاي یائسه خودش را بهتر زنانه در تنظیم خواب در خانم

دهد که در این افراد سطوح استروژن موجود در مینشان 

ها اختالالت خواب تر بوده و این خانمگردش خون پایین

یک مطالعه در زنان دهند. بیشتري را از خودشان نشان می

بدون اختالالت خواب گزارش کرده است که میانسال با و 

هر دو گروه از زنان در طول فاز لوتئال در مقایسه با مرحله 

فولیکوالر میزان بیداري، تحریک پذیري در خواب و 

دهند. همچنین در هر بیشتري را نشان میSWSکاهش 

ي خواب در فاز لوتئال در مقایسه با هادو گروه دوك

مشخصی را در تعداد، طول مدت مرحله فولیکوالر افزایش

]. 79[دهندمیهرتز را نشان 14-17و فرکانس باالتر از 

به طور کلی در مورد اثرات استروئیدهاي جنسی بر خواب 

هایی در هر دو جنس اختالف نظر وجود دارد زیرا مکانیسم

استروئیدهاي جنسی بر سیکل خواب را تأثیرکه نحوه 

بات نشده است.به طور کامل اث،دهدنشان می

مطالعات : اثر هورمون جنسی بر حافظه و یادگیري- 2

رفتاري، الکتروفیزیولوژي و مولکولی نشان داده است که 

حیوانات فاقد تخمدان نسبت به اختالالت شناختی ناشی از 

همچنین.]80[تر هستندمحرومیت از خواب حساس

REMهاي یائسه خواب درمان با استروژن صناعی در خانم

. ]81[بخشدرا افزایش داده و کیفیت خواب را بهبود می

نتایج ذکر شده در مطالعات حیوانی هم نشان داده است 

کمتري را از REMخواب ،هاي فاقد تخمدانکه موش

. کاهش تستوسترون در ]82[دهندمیخودشان نشان 

قرار داده و فرد را تأثیرجنس نر کیفیت خواب را تحت 

کند. سطح تستوسترون خواب میمستعد محرومیت از

باشد که پیک آن در طول مدت اي میداراي تغییرات دوره

خواب باشد. جنسیت بر سیکل خواب و بیداري،خواب می

REM وNREMهاي هورمونگذارد و احتماالًاثر می

در سیستم عصبی مرکزي هاهاي آنگیرندهجنسی که 

هر دو جنس مسئول تفاوت در الگوي خواب وجود دارند،

هاي جنسی خصوصاً. از طرف دیگر هورمون]37[باشندمی

استروژن اثر قدرتمندي در حافظه و شناخت داشته و باعث 

هاي آن گیرندهتقویت انتفال سیناپسی گلوتاماتی و تعدیل 

افزایش وLTPالقاء،NR2Bخصوص زیر واحد هب

شده و تشکیل حافظه را تسهیل AMPAهايگیرنده

. مطالعات متعددي هم نقش استروژن را ]83،36[دکنمی

یندهاي شناختی آدر ساختار و عملکرد هیپوکمپ و فر

عنوان مثال استروژن در هاند. بوابسته به آن بررسی کرده

ماده باعث افزایش تراکم خارهاي يهاموشهیپوکمپ 

].84[بردمیحافظه را پیش بهبوددندریتی شده و

به تحریک شافر کولترال،CA1هاي همچنین پاسخ نورون

هايموشپذیري هیپوکمپ در و تحریکBDNFسطوح 

در این ،کندماده در طول مدت سیکل جنسی تغییر می
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CA3و CA1ي هاهاي تحریکی نرونمطالعه حداکثر پاسخ

هاي شافر و هیالر در فازهاي به تحریک کولترال

است که غلظت استروژن حداکثر پرواستروس و استروس

که در فاز مت استروس که غلظت مشاهده شده در صورتی

CA1هاينورونهاي کند از شدت پاسخاستروژن افت می

BDNFنیز کاسته شده است. جالب اینکه میزانCA3و 

نیز در فاز پرواستروس و استروس در مقایسه با مت 

-هنر بهايموشماده فاقد تخمدان و هايموشاستروس و 

رسد که نظر میهباالتر بوده است. لذا بطور چشمگیري 

هاي هیپوکمپ قبل از رونوپذیري نتغییرات تحریک

بدنبال BDNFگذاري عمدتا ناشی از افزایشتخمک

عالوه بر آن نوروژنزیس در ].85[افزایش استروژن باشد

افزایش BDNFهیپوکمپ به دنبال افزایش استروژن و

].83[یابدمی

باعث نوروژنزیس و BDNFجمله ها، از نوروتروفین

سیناپتوژنزیس شده و نقش اساسی در پالستیسیته 

BDNFیند آسیناپسی و حافظه فضایی دارد که در این فر

به صورت پیش سیناپسی باعث افزایش گلوتامات و در 

گیرندهزیرواحدهاي ناحیه پس سیناپسی باعث افزایش

NMDA شده و پالستیسیته سیناپسی را در هیپوکمپ

اثرات خودش را بر حافظه، BDNFدهد و ایش میزاف

در TrKBگیرندهاز طریق فعال شدن LTPیادگیري و 

آن با تراکم گیرندهو BDNF.کندمپ اعمال میهیپوک

اند. در نواحی مختلف هیپوکمپ توزیع یافتهباال

هم در TrKBهاي گیرندهو BDNFهاي حاوي وزیکول

هايسی و هم دندریتسیناپپیشنورون هايترمینال

]. 18،86د[سیناپسی گلوتامینرژیک وجود دارنپسنورون 

BDNFمتعددي نقش یو فارماکولوژیکیمطالعات ژنتیک

را در تسهیل حافظه و پالستیسیته سیناپسی و 

عنوان یک فاکتور ههاي سلولی آن و همچنین بمسمکانی

ع در برابر انوا(Neuroprotective)نورونیمحافظت کننده 

مطالعات زیادي ]. 88،87[دانها اثبات کردهآسیب

BDNFعنوان یک میانجی بالقوه اثرات استروژن در ه را ب

کنند. مشخص شده است که یک عامل مغز مطرح می

BDNFدر ژن )ERE(پاسخگوي حساس به استروژن 

را BDNFواسطه آن استروژن بیان هکه بوجود دارد

فرضیه برداشت تخمدان درمطابق با این .کندتنظیم می

کاهش هارا در هیپوکمپ آنBDNFماده بیان هايموش

که تجویز استروژن آنرا به حد نرمال باز داده در صورتی

مطالعه اثرات در چندینکه ]. در صورتی84[گردانده است

هاي دو جنس نر و ماده متفاوت مداخالت تجربی بر پاسخ

ترس بی تحرکی در عنوان مثال اسهگزارش شده است. ب

نر چند مدل حافظه فضایی وابسته به هیپوکمپ هايموش

ماده هايموشکه در تخریب کرده در صورتیرا شدیداً

همچنین .هایی شده استباعث تقویت چنین حافظه

که در اثر محرومیت از دیگر نشان داده استات مطالع

حافظه کوتاه ،ساعت) یادگیري فضاییREM)72خواب 

هايموشدر پذیري سیناپسی طوالنی مدت، شکل، مدت

نر يهاموشماده سالم و فاقد تخمدان در مقایسه با

هاي این مطالعه نشان دهندهیابد که یافتهکاهش می

ماده نسبت به اثرات هايموشبودنآسیب پذیر

نرهايموشدر مقایسه با REMمحرومیت از خواب 

پروتئین و بیان که کاهش میزان]29-80،31[باشدمی

mRNABDNFًباعث افزایش حساسیت احتماال

هاي سالم هاي محروم از خواب نسبت به موشموش

نر را اتعملکرد بهتر حیواندیگرمطالعات ]. 30[شودمی

هاي وابسته به حافظهنسبت به ماده در انواع مختلف

دیگردر مطالعه اي]. 84،80[اندهیپوکمپ گزارش کرده
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ماده در هايموشنر نسبت به هايموشهتر عملکرد ب

LTPترس شرطی شده پاولفی و همچنین شدت بیشتر 

نر نسبت هايموشاي هیپوکمپ در ناحیه شکنج دندانه

.]34[به ماده نشان داده شده است

با افزایش سن : اثرات اختالل خواب در افراد مسن- 3

خواب داري در ساختار و الگوي نرمال خواب،یاختالل معن

آلودگی در طول روز و بیدار شدن متوالی از خواب در طی 

یابد. کاهش میREMشود و درصد خواب شب ایجاد می

سال و باالتر از 65خوابی در افراد مسن شیوع میزان بی

باشد و این اختالل خواب باعث می%30- 12آن بین 

شود. و اختالل در عملکرد روزانه و کیفیت زندگی می

باعث کاهشاختالل در الگوي خواب در حیوانات مسن 

اعمال مغزي شامل پاسخ به تحریک، کیفیت خواب، 

خواب و ].89-91[شودمیحافظه و اعمال شناختی 

یندهاي پیري مغز مانند آتروفی ماده آحافظه در اثر فر

سفید و سیاه، تخریب سیناپسی، کاهش جریان خون و 

مطالعات گیرد.میقرار تأثیرحت تتغییرات نوروشیمیایی

زیادي نشان دهنده ارتباط اختالالت خواب در طول شب 

وزنان بیماران آلزایمري،در افراد پیرشناختیو عملکرد

باشد که در نتیجه افزایش تعداد این افراد در مییائسه

اي که بتواند کیفیت خواب را جوامع امروزي، مداخله

].90[تصحیح کند مورد نیاز است

هاي حاصل از این پژوهش در انتها و بر اساس یافته

:شودمیپیشنهاد 

با توجه به اثرات عمیق و ثابت شده خواب بر یادگیري 

هاي جنسی در مواردي و تثبیت حافظه و همچنین تفاوت

و هاي یادگیريخواب، تواناییي مثل: الگوهاي پایه

هیپوکمپ پذیري بندي و تحریک، ساختار و سازمانحافظه

و شناختی یندهايآهاي جنسی بر فرهورموناثرات و 

افراد مسن و یائسه وجود مشکالت خواب در زنان خصوصا

الزم و ضروري است که مطالعات بیشتري در این زمینه 

انجام شود.

گیرينتیجه
مغز الزم و ضروري بوده و ءخواب براي تکامل و بقا

دهد. بعد مییش ظرفیت مغز را براي اعمال شناختی افزا

هاي کد شده جدید خواب باعث تثبیت حافظه، از یادگیري

شود. خواب ناکافی در جوامع در طول مدت بیداري می

و این محرومیت از خواب شایع بودهمدرن و مشاغل خاص

شیوع مشکالت شود.شناختی میاعمالباعث اختالل در

ها با افزایش سنخواب در بزرگساالن بخصوص در خانم

افزایش یافته و باعث اختالالت شدید مثل اختالالت 

همچنین شود.مشکالتی درکیفیت زندگی میشناختی و

هاي جنسی بر ساختار مغز، رفتار، یادگیري و هورمون

از دست دادن گذارد.میتأثیرحافظه در هر دو جنس 

عملکرد هورمونی با اختالالت خواب همراه است و 

توان مییابد.در زنان کاهش مییادگیري و حافظه به ویژه

هاي تخمدان ممکن است گیري کرد که هورموننتیجه

در برابر اختالل یادگیري و حافظه میفاکتور محافظتی مه

در افراد محروم از خواب باشد.

تشکر و قدردانی
از نظرات ان محترم گروه فیزیولوژي وبدینوسیله از همکار

ت ارتقاء سطح مقاله را فراهم که موجبامیسازنده داوران محتر
.آیدمیاند، تقدیر و تشکر به عمل آورده
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Background and Objectives: Studies have indicated that sleep is essential for the development and survival of

the brain and increases the brain's capacity for cognitive functions, and sleep loss disrupts cognitive

performance. The present review study aimed to investigate the effects of sleep deprivation on learning and

memory with an emphasis on the role of sex hormones.

Materials and Methods: In order to investigate this topic, the articles were searched for in the following

databases: PubMed, Scopus Database, Science Direct and Google Scholar. The words used while searching were

“sleep deprivation, sleep, learning and memory, sex hormones, synaptic plasticity, and cognitive functions” that

finally, ninety one references on these topics were reviewed.

Results: Researches have shown that sleep deprivation can disrupt learning and memory long-term potentiation

(LTP), gene expression, and the rate of proteins in the hippocampus that are important in learning, memory and

synaptic plasticity. Studies have shown that cognitive performances such as memory and learning and also

different aspects of sleep, including quality and pattern, are different in sexes. A Change in sleep pattern is often

associated with hormonal factors, especially sex hormones.

Conclusion: Therefore, sex hormones affect the structure of the brain, behavior, learning, and memory in both

sexes. The loss of hormonal function is associated with sleep disorders, and reduces learning and memory,

especially in female subjects. It can be concluded that ovarian hormones might play a protective role against the

deterioration in learning and memory in women with sleep loss.
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