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، آیریزین، Bبررسی اثر ورزش با مهارت باز و مهارت بسته بر سطوح سرمی کاتپسین 

BDNF  وDCX گیران زندر کشتی 

 5، دانیل گهرمان4، مهدیه مالنوری شمسی3سارا حسن زاده سرتیوکی، 2 وحید ولی پور ده نو، 1سمیرا آژیده

 دهیچک

ورزش با مهارت باز و مهارت بسته اثرات متفاوتی بر شناخت و حافظه در انسان دارند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر : سابقه و هدف

 گیران زندر کشتی DCXو  BDNF، آیریزین، B سرمی کاتپسینیک جلسه تمرین مقاومتی و یک جلسه تمرین کشتی بر سطوح 

کیلوگرم، قد:  28/11±02/8سال، وزن:  28/12±89/1)سن: گیر زن کشتی 22تجربی، در این مطالعۀ نیمه: مواد و روشها .بود

طول یک ساعت به جلسات تمرینی کشتی و تمرین مقاومتی هر کدام طور داوطلبانه شرکت کردند.متر( بهسانتی 91/3±11/211
برای  گیری خونی انجام شد.انجامیدند. بین دو جلسه تمرینی یک هفته فاصله بود. پنج دقیقه پیش و پس از جلسات تمرینی، نمونه

 t هایها از آزموناستفاده شد. برای تحلیل دادهاالیزا  روشاز  DCXو  BDNF، آیریزین، Bسطوح سرمی کاتپسین  گیریاندازه

های سرمی طور معناداری غلظتنشان داد که بهنتایج : هایافته ه شد.استفاد p<10/1داری سطح معنیو تحلیل کوواریانس در همبسته 

BDNF ،DCX  و کاتپسینB ( 10/1پس از هر دو جلسه تمرینی افزایش یافته است>p همچنین، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس .)
طور معناداری بیشتر از جلسه تمرین مقاومتی افزایش یافت از جلسه تمرینی کشتی به پس DCXو  BDNFنشان داد که سطوح سرمی 

(10/1>p و سطح سرمی کاتپسین )B طور معناداری بیشتر از جلسه تمرینی کشتی افزایش یافت پس از جلسه تمرین مقاومتی به

(10/1>pهمچنین، پس از هر دو جلسه تمرینی سطوح سرمی آیریزین به .)رسد که نظر می: بهنتیجه گیری اداری تغییر نکرد. طور معن

ورزش با مهارت باز و بسته اثرات متفاوتی بر سطوح سرمی عوامل مرتبط با عملکرد شناختی، یادگیری و حافظه دارند. بنابراین، پیشنهاد 
 شود.شود که برای بهبود این عملکردها از ورزش با مهارت باز در کنار تمرین مقاومتی استفاده می
 

 تمرین مقاومتی، کشتی، مایوکاین، نروتروفین: کلیدیهای واژه

 

 

  آباد، ایراندانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرمکارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی،  2

 valipour.v@lu.ac.ir:  . نویسنده مسئولآباد، ایراندانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرمگروه علوم ورزشی،  دانشیار 1

 آباد، ایراندانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرمکارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی،  3

 مدرس، تهران، ایراندانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت  0

  ارلز داروین، داروین، استرالیاانسانی و سالمت، دانشگاه چ استادیار فیزیولوژی ورزشی، کالج علوم 0
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 مقدمه
، 2زاییطور مثبت ساختار )سیناپسدهند که فعالیت جسمانی/ورزشی بهخوبی نشان میشواهد موجود به

-(. به0-2دهد )( و عملکرد مغز را در سرتاسر طول عمر تحت تأثیر قرار می0زاییو رگ 3زایی، گلیال1زایینرون

تواند ورزش هوازی با سازوکارهای محافظت کننده عصبی مرتبط است و میعنوان مثال، نشان داده شده که 
(. بعالوه، ورزش مقاومتی اثرات افزایشی بر سطوح برخی 1، 1، 0اجرای شناختی را در افراد بالغ بهبود دهد )

-تمرین(. تاکنون مطالعات اثرات مثبت 1، 0پذیری عصبی و عملکرد شناختی در انسان دارد )ها، شکلنروتروفین

های درگیر در بهبود حافظه، یادگیری و عملکرد های هوازی و مقاومتی را بر سطوح سرمی برخی نروتروفین
طور کامل مشخص نشده ها بههای مختلف بر سطوح نروتروفیناند، اما هنوز اثرات ورزششناختی بررسی کرده

 است.
های حرکتی یا های حرکتی(، مهارتمحیط بر مهارتبینی محیط اجرا )یعنی اثرات با توجه به میزان قابلیت پیش

های باز در (. مهارت9، 8شوند )ها به دو طبقه ورزش با مهارت باز و ورزش با مهارت بسته تقسیم میورزش
-های بسته در محیط قابل پیش بینی و ایستا انجام میشوند در حالی که مهارتمحیط پویا و قابل تغییر اجرا می

تواند به ورزش با مهارت باز )مثالً بدمینتون، بسکتبال، کشتی و غیره( و ورزش براین، انواع ورزش می(. بنا9شوند )
عنوان یک ورزش با (. در ورزش کشتی به9با مهارت بسته )مثالً جاگینگ، تمرین با وزنه و غیره( تقسیم شود )

صورت که برای پاسخ متقابل دادن به گیری و بعد حرکتی هر دو دخالت دارند به این مهارت باز، بعد تصمیم
باشد همچنین در بعد حرکتی گیری سریع و فعال متناسب با حرکات طرف مقابل میحرکات حریف نیاز به تصمیم

بینی دارد. در هر حال، ورزش کشتی محیطی غیرقابل پیشروند. بهعضالت اسکلتی برای انجام حرکات بکار می
گیری تقریباً وجود ندارد؛ یعنی حرکات حرکتی بیشتر درگیر است و بعد تصمیممقابل، در تمرینات با وزنه بعد 
 (. 9، 8کند )شود و از الگوهای تعیین شده پیروی میبینی انجام میبدنسازی در محیطی قابل پیش

ای های با مهارت باز و بسته را بر عملکردهای عصبی ویژهچندین مطالعه اثرات متفاوت برخی از ورزش
های گروه ای نشان دادند که آزمودنی( در مطالعه1120عنوان مثال، هانگ و همکاران )(. به21، 9اند )دادهنشان 

تری را نشان های واکنش سریعمهارت باز و گروه مهارت بسته در مقایسه با گروه کنترل در تکلیف مورد نظر زمان
(. همچنین، 21نابع عصبی کاراتری را نشان داد )دادند با این حال، تنها گروه ورزش با مهارت باز، اختصاص م

طور معناداری سطوح سرمی ( نشان دادند که در مقایسه با ورزش دو، ورزش بدمینتون به1128هانگ و همکاران )
های رسد ویژگینظر می(. بنابراین، به21دهد )( را بیشتر افزایش میBDNF) 0عامل مغذی عصبی مشتق از مغز

ها توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد اجرایی/شناختی و سطوح سرمی نروتروفینباز یا بسته می ورزش مانند مهارت
 (. 9داشته باشند )

ای وجود دارد که در اند که عوامل گردش خونی با عملکردهای محافظت کننده عصبی بالقوهمطالعات نشان داده
های اری از این عوامل از بافت عضالنی یا از بخش(. بسی3، 1شوند )نتیجه فعالیت جسمانی وارد جریان خون می

شوند )یعنی هر حال، برخی از عواملی که از عضله در حال ورزش تولید می(. به1شوند )متفاوت مغز تولید می

 

1 Synaptogenesis 
2 Neurogenesis 
3 Gliogenesis 
4 Angiogenesis 
5 Brain-derived neurotrophic factor 



 26 ... بررسی اثر ورزش با مهارت باز و مهارت بسته بر

(. 1، 1ها را در مغز افزایش دهند )مغزی عبور کنند و بیان برخی از نروتروفین-توانند از سد خونیها( میمایوکاین
 2و دابلکورتین BDNFتوان به ها ارتباط دارند میشوند و با این مایوکاینمله عواملی که از مغز تولید میاز ج

(DCX( اشاره کرد )3.) 
BDNF تواند تولید مجدد دهد و میها را تحت تأثیر قرار میباشد که نرونها مییکی از اعضای خانواده نروترفین

پذیری سیناپسی، نرونزایی و بیوژنز میتوکندری بقاء سلول عصبی، شکلعصب را تحریک کند و مسئول تکامل، 
طور عمده در دهد و بهباالترین درجه بیان در مغز را نشان می BDNFها، (. در بین نروتروفین23-22است )

( و مسئول اثرات تعاملی ورزش 21، 0یابد )خالل ورزش و در پاسخ به ورزش هوازی و مقاومتی افزایش می
 (. 23، 1جسمانی بر شناخت است )

DCX (. 3دهد )پروتئینی است که اثرات محافظت کننده عصبی دارد و مهاجرت نرونی را افزایش میDCX به-

عصبی های در حال تکامل در خالل جنینی و تکامل اولیه پس از تولد در سرتاسر سیستم ای در نرونطور گسترده
 3زاای از بخش غیر عصبو نواحی ویژه 1زادر مغز بالغ به نواحی عصب DCXمرکزی و محیطی وجود دارد. بیان 

زایی در موجب نرون DCXو  BDNFهر حال، هر دوی (. به20شود )محدود می 0مانند قشر مرواریدی شکل
 (.3شوند )هایپوکمپ و در نتیجه بهبود یادگیری، حافظه و روحیه می

توان به کاتپسین های مهمی که اثرات محافظت کننده عصبی آنها به اثبات رسیده است میمچنین، از مایوکاینه
0B (. کاتپسین 3اشاره کرد ) 1و آیریزینB وسیله شبکه )آنزیم لیزوزومی( است که به 1یک سیستئین پروتئاز

(. افزایش ناشی از ورزش در سطوح 0، 1کند )مغزی عبور می-شود و از سد خونیاندوپالسمی زمخت ترشح می
( نشان دادند 1121(. مون و همکاران )20، 0به بهبود حافظه فضایی در انسان مرتبط است ) Bسرمی کاتپسین 

وسیله واسطه فعالیت جسمانی )یعنی پروتئین/پپتیدهای ترشح شده بهیک مایوکاین تولید شده به Bکه کاتپسین 
زایی، حافظه و یادگیری وابسته به هایپوکمپ ودمندی در بهبود ناشی از ورزش در نرونطور سعضله( است که به

(. همچنین، نشان داده شده که 0، 3، 1دهد )انجام می BDNFمرتبط است و این اثرات را از طریق افزایش بیان 
 (. 1شود )در عضله اسکلتی و در جریان خون منجر می Bدویدن روی تردمیل به افزایش سطوح کاتپسین 

8FNDC5 (. 3شود )عنوان آیریزین وارد جریان خون مییک پروتئین غشایی است که پس از شکسته شدن به
 BDNFشود و اثرات فعالیت جسمانی بر بیان پروتئین آیریزین متعاقب فعالیت جسمانی از عضله اسکلتی آزاد می

وسیله ورزش هوازی در عضله و به PGC-1α-FNDC5(. همچنین، مسیر 1، 0، 3کند )در مغز را وساطت می
چون  (.20، 1، 3، 1شود )در هایپوکمپ منجر می BDNFشود که به افزایش مناطق مختلفی از مغز فعال می

مغزی عبور -و آیریزین از سد خونی Bهای آزاد شده از عضالت اسکلتی در حال ورزش مانند کاتپسین پروتئین
پذیری عصبی، نرونزایی و بهبود حافظه و در هایپوکمپ و در نتیجه شکل DCXو  BDNFکنند و بیان می

های با مهارت باز و مهارت بسته که اثرات متفاوتی ( و هنوز اثرات ورزش21، 0، 3یادگیری را وساطت می کنند )

 

1 Doublecortin 
2 Neurogenic 
3 Non-neurogenic 
4 Piriform 
5 Cathepsin B 
6 Irisin 
7 Cysteine protease 
8 Fibronectin type III domain containing 5 
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تأثیر ورزش ها بررسی نشده است، این مطالعه با هدف تعیین بر عملکرد مغزی دارند، بر سطوح سرمی این پروتئین
در  BDNFو  DCX، آیریزین، Bبا مهارت باز )کشتی( و مهارت بسته )تمرین با وزنه( بر سطوح سرمی کاتپسین 

گیران زن حاضر در لیگ برتر ایران انجام شد. فرضیه ما این است که این دو نوع ورزش با توجه به ماهیت کشتی
مرکزی، اثرات متفاوتی بر عوامل محیطی تولید شده  متفاوت آنها از لحاظ درگیر کردن عضالت و سیستم عصبی

 ( دارند.DCXو  BDNFو آیریزین( و عوامل مغذی تولید شده در مغز )یعنی  Bدر نتیجه ورزش )یعنی کاتپسین 

 روش پژوهش
سن: )گیر کشتی زن 22پژوهش  آماری جامعه. شد انجام آزمون پس و آزمون پیش طرح با تجربینیمه مطالعه این

 طوربه هاآزمودنی. بودند( مترسانتی 11/211±91/3کیلوگرم، قد:  28/11±02/8سال، وزن:  89/1±28/12
تمایل  جسمی، کامل سالمتی داشتن: از بودند عبارت مطالعه به ورود معیارهای. کردند شرکت مطالعه داوطلبانه در

 تمایل و تمرین حین در جسمی مشکالت بروز: از بودند عبارت نیز خروج معیارهای. داشتن به شرکت در مطالعه
 .تمرین ادامه به نداشتن

 تمرینی پروتکل
 انجام را فعال کششی حرکات سپس و دویدن بر روی تردمیل شامل کردن گرم دقیقه 21 مدتبه ابتدا هاآزمودنی

تمرین دقیقه  11تمرین کشتی و در جلسه دیگر  دقیقه 11 تمرین، در یک جلسه اصلی بدنه بخش در. دادند
 تمام. دادند انجام را فعال غیر کششی حرکات دقیقه 0 مدتبه هاآزمودنی کردن، سرد بخش در. شد انجام مقاومتی
در سالن کشتی و سالن  نوع تمرین دو از مطالعه این در .شد انجام پژوهشگر نظر زیر تمرینی جلسه مراحل

در سالن کشتی زیر نظر مربی اقدام به انجام تمرینات  هاآزمودنی جلسه تمرین کشتی، در. شد بدنسازی استفاده
ها در سالن بدنسازی تمرینات با وزنه را زیر آزمودنی دوم، جلسه تمرینی در اما ؛(مهارت باز)ویژه کشتی نمودند 

 31و  21ساعت  رأس صبحانه صرف ساعت 3 از پس تمرینی جلسه دو هر(. مهارت بسته)نظر مربی انجام دادند 
 مصرف را پیشین جلسه غذایی وعده مشابه غدایی وعدۀ که شد خواسته هاآزمودنی از. شدند انجام صبح دقیقه
ها حرکات پرس سینه، بدنسازی، آزمودنیجلسه تمرین  در .بود فاصله تمرینی جلسه دو بین نیز هفته یک. کنند

درصد  11-81تکرار و با  8-21با  دور 3صورت قایقی خم، سر شانه از جلو، اسکات پا و پشت پا با دستگاه را به
 دقیقه بود. 3دقیقه و بین حرکات نیز  0/1یک تکرار بیشینه انجام دادند. فاصله استراحت بین دورها 

 گیری خونینمونه
 دقیقه 0 سپس شد گرفته هاآزمودنی اول از خونی دقیقه پیش از شروع جلسه تمرینی نمونه 0 ابتدا تمرین، روز در

 دقیقه 0 برای دقیقه در دور 3011 با خونی نمونه. آمد عملبه آنها از دوم خونی نمونه ن،تمری جلسه از پس
 -31 دمای در بعدی هایآزمایش برای و شد ریخته ویژه هایتیوب داخل در آمده دستبه سرم و شد سانتریفیوژ

 .شد نگهداری سانتیگراد درجه

  و دابلکورتین B ،BDNFآیریزین، کاتپسین  سرمی سطوح گیریاندازه روش
 18/1: حساسیت: آیریزین) االیزا هایکیت وسیلهبه DCXو  B ،BDNFسرمی آیریزین، کاتپسین  هایغلظت
 113/1حساسیت: : Bکاتپسین ؛ کازابایو، ژاپنلیتر، میلی/نانوگرم 21/3-111: تشخیص دامنه لیتر،میلی/نانوگرم

 113/1: : حساسیتBDNF ؛کازابایو، ژاپن، لیترنانوگرم/میلی 321/1-11لیتر، دامنه تشخیص: نانوگرم/میلی
 23/1: حساسیت: DCX ؛کازابایو، ژاپنلیتر، میلی/نانوگرم 321/1-11: تشخیص دامنه لیتر،میلی/نانوگرم
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( بر اساس دستورالعمل ژاپن AbCam، لیترگرم/میلیپیکو 13/20 -2111 لیتر، دامنه تشخیص:گرم/میلیپیکو
 گیری شدند.اندازهشرکت مربوطه 

 های تجزیه و تحلیل آماریروش 
-بررسی تفاوت برای ،بنابراین .ها از توزیع طبیعی برخوردارندشان داد که دادهاسمیرنف ن-نتایج آزمون کلموگروف

و شد استفاده  های بین گروهی از تحلیل کوواریانسوابسته و برای بررسی تفاوت t آزمون های درون گروهی از
 همچنین، برای بررسی میزان تغییرات از فرمول زیر استفاده شد. در نظر گرفته شد. p<10/1داری سطح معنی

 آزمون=میزان تغییراتپس-آزمونآزمون/پیشپیش×211

 هایافته
در زوجی  tهای سرمی متغیرها پس از جلسه ورزش کشتی و ورزش بدنسازی و نتایج آزمون توصیفی غلظتنتایج 

، BDNFهای سرمی طور معناداری غلظتدهد که بهآورده شده است. این نتایج نشان می یکجدول شماره 
DCX  و کاتپسینB ( 10/1پس از هر دو جلسه تمرینی افزایش یافته است>p اما نتایج تحلیل کوواریانس ،)

مرینی طور معناداری بیشتر از جلسه تپس از جلسه تمرینی کشتی به DCXو  BDNFنشان داد که سطوح سرمی 
طور معناداری پس از جلسه تمرینی بدنسازی به B( و سطح سرمی کاتپسین p<10/1بدنسازی افزایش یافت )

(. همچنین، پس از هر دو جلسه تمرینی سطوح سرمی p<10/1بیشتر از جلسه تمرینی کشتی افزایش یافت )
)کشتی  BDNFرها به این شرح بود: (. درصد تغییرات متغی2طور معناداری تغییر نکرد )جدول شماره آیریزین به

( 11/11، بدنسازی 13/1)کشتی  B(، کاتپسین -11/2، بدنسازی -29/1(، آیریزین )کشتی 33/1، بدنسازی 11/32
 (.11/21، بدنسازی 00/11و دابلکورتین )کشتی 

 

زوجی و تحلیل  t، نتایج آزمون انحراف معیار( ±های سرمی متغیرها )میانگین غلظت: 1 جدول

 کوواریانس

 متغیرها
آزمون پیش

 (کشتی)

آزمون پس

 (کشتی)

آزمون پیش

 (بدنسازی)

آزمون پس

 (بدنسازی)
BDNF 

(ng/ml) 
11/08±1/1 11/11±1/8 13/88±1/1 ¥19/10±1/1 

Irisin 

(μg/ml) 
18/98±19/030 02/20±33/030 13/00±31/031 03/80±31/031 

Cathepsin B 

(ng/ml) 
81/89±1/09 11/11±3/03 31/19±0/00 ¥12/23±3/00 

Doubecortin 

(pg/ml) 
12/29±0/211 11/91±9/211 01/13±3/218 ¥11/89±9/201 

 آزمونt  112/1تحلیل کوواریانس؛ اختالف معنادار در سطح  ¥، 12/1اختالف معنادار در سطح زوجی؛ 
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 و بررسیحث ب
گیری و حرکتی هستند بر دارای میزان متفاوت ابعاد تصمیم در مطالعه حاضر تأثیر دو ورزش متفاوت که

در کشتی گیران زن حاضر در لیگ برتر ایران  BDNFو  DCX، آیریزین، Bهای کاتسپین سطوح سرمی شاخص
-را به Bو کاتپسین  BDNF ،DCXبررسی شد. نتایج نشان داد هر دو ورزش کشتی و بدنسازی سطوح سرمی 

پس از ورزش کشتی بیشتر بود و  DCXو  BDNFطور معناداری افزایش دادند، اما میزان افزایش سطوح سرمی 
پس از ورزش بدنسازی بیشتر افزایش یافت. همچنین، سطح سرمی آیریزین پس از هر  Bسطح سرمی کاتپسین 

 دو نوع ورزش افزایشی نشان نداد. 

ی افزایش عملکرد شناختی در افراد سالم و دارای اختالالت های متفاوت ورزشی برااستفاده از استراتژی
(. نشان 21باشد )ای برای این هدف میای برخوردار است، زیرا ورزش استراتژی کم هزینهذهنی از اهمیت ویژه

هر (. به21های روزمره، آموزشی و شغلی مرتبط است )داده شده که عملکرد شناختی خوب با اجرای بهتر فعالیت
، BDNFها در ترشح برخی نشانگرهای زیستی )مانند: های زیادی وجود دارد که به دلیل تفاوتورزش حال،

IGF-1 سازی، شیمیایی و اثرات متفاوت بر بافت مغزی و الگوهای فعال-و هوموسیستئین( در سیستم عصبی
 (.21، 1شناختی دارند )-ای بر اجرای عصبیاثرات ویژه

طور طور مثال، شدت و مدت( و نوع ورزش )بهکه عالوه بر کمیت ورزش )بهنتایج مطالعه ما نشان داد 
طور مثال، ورزش با مهارت باز در برابر ورزش با مهارت مثال، هوازی، مقاومتی یا ترکیبی(، ماهیت ورزش )به

 طوررا در سیستم گردش خونی به Bو کاتپسین  BDNF ،DCXتواند نشانگرهای زیستی مانند بسته( نیز می
عنوان شناختی ناشی از ورزش شود. به-تواند موجب بهبودهای عصبیمتفاوتی تحت تأثیر قرار دهد که احتماالً می

عنوان یک ورزش با مهارت باز توانست سطوح سرمی مثال، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرین کشتی به
BDNF  وDCX  را بیشتر افزایش دهد زیرا این دو عامل در بهبود فرایندهای شناختی ناشی از ورزش درگیر
را  DCXو  BDNFعنوان یک ورزش با مهارت بسته سطوح (. در مقابل، تمرین بدنسازی به29، 28، 21هستند )

( 3شود )ضله بیان میچون در ع Bطور معنادار اما کمتر از تمرین کشتی افزایش داد و سطوح سرمی کاتپسین به
بیشتر افزایش داد. زیرا در تمرین بدنسازی، عضالت اسکلتی فعالیت شدیدتر و متفاوتی دارند. در تأیید نتایج 

دقیقه تمرین بدمینتون )ورزش با مهارت باز( نسبت به  31( نشان دادند که 1128مطالعه حاضر هانگ و همکاران )
 (.21دارد ) BDNFسته( اثرات بیشتر و معنادارتری بر سطوح سرمی دقیقه ورزش دویدن )ورزش با مهارت ب 31

نشان داده شده است که همه اشکال مختلف ورزش جسمانی با بارهای فرایند اجرایی شناختی مختلف و 
عنوان مثال، شناختی مرتبط هستند. به-طور زیادی با اجراهای عصبیهماهنگی مختلف به-های حرکتیمهارت

-های حرکتیهای مختلفی از مهارتاز نیازمند بارهای شناختی و اجرایی زیاد و مجموعهورزش با مهارت ب
بینی/تغییرپذیر و حریفان مختلف است. اما ورزش با منظور سازگاری با یک محیط غیر قابل پیشهماهنگی به

با مهارت باز و  های(. این تأثیرات متفاوت ورزش21کند )مهارت بسته عملکردهای شناختی دیگری را فعال می
رسد با تغییرات متفاوت سطوح سرمی برخی عوامل مانند نظر میبسته بر عملکرد مغزی و فرایندهای شناختی به

 مرتبط است. DCXو  B ،BDNFکاتپسین 
با  ورزش نوع دو هر از پس پایه سطح به نسبت B کاتپسین و BDNF، DCX سرمی از طرف دیگر، سطوح
 این سرمی هایغلظت است قادر ورزش جلسه یک دهدمی نشان که یافت افزایشمهارت باز و مهارت بسته 
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دهد و احتماالً اثرات متفاوتی بر عملکردهای شناختی، حافظه و یادگیری )در مطالعه حاضر  افزایش را عوامل
 پاسخ در عوامل این سرمی سطوح داد نشان که است مطالعاتی موافق هایافته این بررسی نشده است( داشته باشد.

 (. 29 ،28 ،21) یابدمی افزایش ورزش وهله یک به
 اثرات. کنندمی برقرار ارتباط دیگر هایبافت با هامایوکاین طریق از انقباض حال در عضالنی هایسلول

 مختلف مطالعات در تمرینی هایسازگاری هنگام در یا و ورزشی هایفعالیت به پاسخ در هامایوکاین مختلف
 روده، کبد، مغز، جمله از دیگر هایبافت با اسکلتی عضله بین متقابل ارتباط است شده پیشنهاد. شده است مشاهده

 از اسکلتی عضالت شدن درگیر بنابراین گیرد.می شکل عوامل این طریق از...  و استخوان چربی، بافت پانکراس،
 این در شده ایجاد تغییرات در تواندمی ... و شناسیایمنی سوخت سازی، عضالنی،-عصبی مختلف هایجنبه

 مختلف هایمایوکاین مورد در چند هر(. 12، 11، 3) باشد مؤثر ورزشی هایفعالیت به  پاسخ در هاشاخص
 مانند جدید هایمایوکاین بویژه هاشاخص این تغییرات میزان مورد در اما است، شده انجام متعددی مطالعات
 استقامتی ورزشی فعالیت. دارد وجود محدودی مطالعات ورزشی، هایفعالیت مختلف هایمدل دنبالبه B کاتپسین

 و است بوده مرتبط شناختی عملکرد ارتقای با افزایش این و شده شاخص این پالسمایی سطوح رفتن باال باعث
 که شده پیشنهاد(. 11، 28) است بوده BDNF سطوح افزایش طریق از شناختی عملکرد بر عامل این اثرگذاری
 بوده مؤثر اسکلتی عضله در شاخص این افزایش در موش، مدل در اجباری تمرین با مقایسه در داوطلبانه تمرینات

 نتایج و دهد قرار تأثیر تحت را شاخص پاسخ این تواندمی ورزشی تمرینات مدل رسدمی نظربه(. 13، 28) است
 عامل شده ایجاد سوخت و سازی فشار رسدمی نظربه. است بوده تأثیرپذیری این کننده تأیید نیز حاضر مطالعه
 در متفاوت سوخت و سازی هایپاسخ بررسی. است بوده آن احتمالی اثرات و شاخص این افزایش در مؤثری
 مطالعات در هامایوکاین دیگر مایوکاین و این تغییرات بررسی برای شاخصی عنوانبه تواندمی ورزشی هایفعالیت

  .باشد آینده

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطوح سرمی آیریزین پس از هر دو روش تمرینی افزایش نیافت. 
FNDC5 (. آیریزین ممکن است 1شود )شود و شکل ترشحی آن آیریزین نامیده میدر عضله و مغز بیان می

زش بر افزایش سطوح (، اما اثرات ور1در مغز را وساطت کند ) BDNFاثرات فعالیت جسمانی بر بیان پروتئین 
اند که تمرین استقامتی و مقاومتی حاد و مزمن سرمی آیریزین ضد و نقیض است. برخی پژوهشگران گزارش کرده

(. مطالعه دیگری نشان 3اند )های گردش خونی آیریزین در مردان سالم را افزایش ندادهیا غلظت FNDC5بیان 
روز تمرین اینتروال شدید  11عضله ندارد، در صورتی که  FNDC5داد که یک وهله ورزش حاد اثری بر بیان 

در نتیجه  FNDC5( نشان دادند که 1123(. واران و همکاران )10عضله را افزایش داده است ) FNDC5بیان 
در  BDNFبیان  FNDC5و  PGC-1αیابد و افزایش بیان ها افزایش میتمرین استقامتی در هایپوکمپ موش

و در نتیجه آیریزین  FNDC5رسد یکی از متغیرهای تمرینی که بیان نظر می( بنابراین، به1کند )مغز را تنظیم می
باشد. بعالوه، در برخی مطالعات تمرین استقامتی موجب افزایش بیان دهد، شدت تمرین میرا افزایش می

FNDC5 ( در مطالعه حاضر روش1و در نتیجه آیریزین شده است .) تمرین استقامتی های تمرینی شباهتی با
 اند که شاید یکی از دالیل عدم افزایش آیریزین باشد.مداوم نداشته

 گیرینتیجه
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از نتایج مطالعه حاضر ایجاد تفکیک در میزان بیان عوامل سرمی مؤثر در بهبود عملکردهای شناختی بین دو نوع 
پس از تمرین با وزنه بیشتر افزایش  (Bورزش متفاوت کشتی و بدنسازی بود. زیرا عوامل عضالنی )مثالً کاتپسین 

(( پس از جلسه DCXو  BDNFشوند )مثالً طور عمده در مغز تولید مییافت و عوامل مغزی )عوامل سرمی که به
گیری های دارای ابعاد حرکتی و تصمیمرسد انجام ورزشنظر میورزش کشتی بیشتر افزایش یافت. بنابراین، به

مدت طور همزمان در خالل یک پروتکل تمرینی طوالنیهارت باز و مهارت بسته بههای با ممتفاوت مانند ورزش
 ای برخوردار است.برای بهبود حافظه، یادگیری و عملکرد مغزی از اهمیت ویژه

 تشکر و قدردانی

این پژوهش مستخرج از دو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش بالینی دانشگاه لرستان 
ها که امکان باشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان انجام شد. همچنین، از کلیه آزمودنیمی

 نماییم.انجام مطالعه را فراهم نمودند، سپاسگزاری می

 تعارض منافع
 گونه تعارض در منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.هیچ
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Abstract  

Background and Purpose: Open and closed-skill exercises have different effects on 

cognition and memory in humans. The purpose of the present study was to investigate the 

effect of a resistance training session and a wrestling training session on serum levels of 

Cathepsin B, Irisin, BDNF and Doublecortin in female wrestlers.  
Methodology: In this quasi-experimental study, 11 female wrestlers (age: 21.18±2.89 

years, weight: 62.18±8.41 kg, height: 167.00±3.97 cm) voluntarily participated. The 

wrestling training and resistance training sessions each lasted for 1 hour. There was a week 

between two training sessions. Blood samples were taken 5 min before and after both 

exercise sessions. ELISA kits were used to measure serum levels of Cathepsin B, Irisin, 

BDNF and Doublecortin. Data were analyzed using paired samples t-test and ANCOVA 

and level of significant was set at p<0.05.  

Results: The results showed that serum concentrations of BDNF, DCX and Cathepsin B 

increased significantly after both training sessions (p<0.05). Also, the results of covariance 

test showed that serum levels of BDNF and DCX after wrestling training session increased 

significantly more than resistance training session (p<0.05) and serum Cathepsin B level 

significantly increased after resistance training session more than the wrestling training 

session (p<0.05). Also, after both training sessions, serum levels of Irisin did not change 

significantly. 

Conclusion: It seems that open and closed-skill exercises have different effects on serum 

levels of factors related to cognitive function, learning and memory. Therefore, it is 

recommended to use open-skill exercise along with resistance training to improve these 

functions. 
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