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، پالکتهاي خون و  BDNFمقایسه اثردو فعالیت شدید هوازي و بی هوازي بر سطح سرمی

  عملکرد حافظه میان مدت افراد میانسال فعال

  3پروین باباییدکتر ، 2ارسالن دمیرچیدکتر، 1پور مد مهديمح

 :چکیده

هاي سلولی و مولکولی مختلف منجر به بهبود و منظم از طرق مکانیسم کنند، فعالیت بدنی مستمرشواهد پیشنهاد می :هدف و قهبسا

سرمی  بر سطح شدید هوازي و بی هوازيتحقیق، اثر دو فعالیت  هدف از این. عملکرد شناختی افراد در طی دوره بزرگسالی می شود

سابقه ورزشی  باها و متعاقب آن بر عملکرد حافظه میان مدت مردان میانسال ورزشکار تعداد پالکت) BDNF( عامل مشتق شده از مغز

  . بودطوالنی مدت 

فوتبال در حد (  ت ورزشی هوازيفعالی سال 15که سابقه بیش از  36/51 ± 68/3با میانگین سنی   سالمرد میان 19 :مواد و روش ها

. تقسیم شدند) نفر 9(و فعالیت شدید بی هوازي ) نفر 10( داشتند، به طور تصادفی در دو گروه جهت فعالیت شدید هوازي) تیم باشگاهی

پایان  خون گیري در دو مرحله پیش آزمون و. ودب (Rast)و بی هوازي رست  (Shuttle Run)پروتکل تمرینی گروه هوازي شاتل ران 

پس از پایان تمرین ارزیابی دقیقه  30همچنین عملکرد حافظه میان مدت یک بار در شرایط استراحتی و یک بار . تمرین، به عمل آمد

  .مستقل تحلیل شد همبسته و tداده ها با استفاده از آزمون . شد

همچنین . یافت معنی دار افزایش )=04/0P( و بی هوازي )=001/0P( ر اثر یک جلسه فعالیت شدید هوازيد BDNFسطوح : هایافته

دیده ) =001/0P(و بی هوازي ) =009/0P( تفاوت معنی داري در تعداد پالکت هاي افراد دو گروه پس از یک جلسه فعالیت شدید هوازي

   .اري نداشتمعنی دتفاوت عملکرد قبل و بعد حافظه دو گروه در اثر یک جلسه فعالیت شدید هوازي و بی هوازي در مقابل  .شد

در افراد با سابقه طوالنی  BDNFد منجر به افزایش نتوانمی حادفعالیت ورزشی هوازي یا بی هوازي  هر دو نوع: گیرينتیجهبحث و 

تواند راهکار مناسبی جهت افزایش سالمت مغز می BDNFورزش با فعال سازي مکانیسم هاي مولکولی از جمله  احتماال. دنورزشی گرد

 .باشدهاي اکسیداتیو  ناشی از افزایش مصرف انرژي در جریان ورزش  سترسدر برابر ا

  

  .شناختی عملکرد، فعالیت شدید هوازي، فعالیت شدید بی هوازي، BDNF: واژگان کلیدي
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 :مقدمه

به مطالعات بالینی نشان می دهد که این ظرفیت . داردبراي ذخیره و یادآوري اطالعات باالیی مغز انسان توانایی 

مطالعات سلولی ]. 1[ به هیپوکامپ و ساختار لوب گیجگاهی میانی وابسته است 1عنوان حافظه وقایع ضمنی

. افتدهاي هیپوکامپ نشان می دهد که تغییرات مرتبط با حافظه در انتقال سیناپسی در دو مرحله اتفاق میسیناپس

افزایش سریع غلظت کلسیم بین  باشود که میشناخته ) E-LTP(2طوالنی مدت اولیهتقویت مرحله اول به عنوان 

-L(3طوالنی مدت ثانویهتقویت ، یا و مرحله دوم ]2[ همراه استسلولی و فعال سازي متعاقب پروتئین کیناز 

LTP (آدنوزین منو فسفات حلقوي و مسیر سیگنال دهی  با دخالتCREB4 سنتز مستقیم نهایتا  شود ونجام میا

 به ناماي پروتئین ویژه. ]3[ را در پی دارد هاي هیپوکامپسیناپسي عملکرد ي وساختارو تغییرات پروتئین 

BDNF 4[ در هر دو مرحله فوق نقش مهمی را بازي می کند[ .BDNF ها، ابتدا به همانند سایر نروتروفین

ا در اثرات زیستی خود ر BDNF]. 5[ می شودالغ شکسته ب BDNF بهدر نهایت  و شدهساخته  )صورت پیش ماده

رفتاري  مطالعات. ]5[ کنداعمال می) P75NTR(و ) TrkB(کیناز سیستم عصبی از طریق دو نوع گیرنده تیروزین

این پروتئین با عمل بر تیروزین . ]6[ است یادگیري و حافظه بر BDNFروي موشها حاکی از تاثیر مستقیم و مهم

در واقع این  .]8[که شامل رشد و عملکرد عصبی است  ]7[کند ، چندین فرآیند را تنظیم می)b )Trkbکیناز 

مهمترین منبع تولید آن مغز،  ].8[ شوداي نورون هاي بالغ میپروتئین سبب افزایش رشد نورون هاي نابالغ و بق

.  ]10[ این پروتئین می تواند از سد خونی مغزي بطور دو طرفه عبور کند]. 9[ بخصوص هیپوکمپ می باشد

BDNF درصد این پروتئین در  90بیش از . ]11[ شود غزي از پالکتها نیز فراهم میمحیطی عالوه بر منبع م

  ].12[ره می شوند پالکت ها ذخی

 رونها، سیناپسها و عروق جدید از افت ظرفیتوبدنی از طریق افزایش تولید  ن بر اساس مطالعات اخیر، فعالیت     

 ].14[ ی باشدم BDNFافزایش سطوح از مکانسیهاي مولکولی مطرح شده  یکی. ]13[ کندشناختی پیشگیري می

هاي عملکرد شناختی عصبی، باعث تعدیل جنبه شکل پذیريتغییر در به واسطه  BDNFگزارش شده است که 

ونی نور برندههاي تحلیل  ایی چون آلزایمر، پارکینسون و سایر بیماريدر بیماري ه ].15[ شودناشی از ورزش می

بکارگیري د که در صورت رسو به نظر می ]17و  16[کاهش چشمگیري دارد  BDNFبه سن، سطوح وابسته 

 .هاي تحلیل نرونی را کاهش دادماري ، شاید بتوان سرعت گسترش بیبرخی روشهاي پیشگیرانه نظیر ورزش

براي مثال  .]18[ داردبر حافظه  ورزش حاد، عمدتا نشان از اثر مثبت  سی مروري مطالعات صورت گرفته برر

دقیقه  30تاثیرمعنی دار ) ،2011(  6و لیبن و جفري] 19[اد ، اثر مثبت یک وهله فعالیت ح)1983(5لیچمن و پاسر 

 از نظر به طور کلی ].20 [گزارش کردندروي جنبه هاي مختلف عملکرد حافظه را با شدت متوسط فعالیت ورزشی 

 هنوز اطالعاتهر چند . ]21[ ده اندشافراد فعال نسبت به همتایان غیرفعال مثبت تر ارزیابی  ،عملکرد شناختی

و نیاز به تحقیقات  باشددر دست نمی، هوازي اثبات بهبود عملکرد شناختی ناشی از فعالیت ورزشی جهت کافی

بر  تنها یک مورد مطالعه به اثر  ورزش بی هوازيموجود، بر اساس اطالعات . ]22[ بیشتر در این حوزه باقی است

 

1. Episidic 
2.  early phase long-term potentiation 
3.  late phase long-term potentiation 
4.  Camp Response Element Binding protein 
5.  Lichtman & Poser 
6.  Labban & Etnier 
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BDNF شدید فعالیت اي به مقایسه تاثیر ون مطالعهپرداخته است و مضافا تاکن در افراد ورزشکار و فعالیت شناختی

با توجه به افزایش . است حرفه اي نپرداختهبا سابقه ورزش در ورزشکاران  BDNFبر سطوح و هوازي بی هوازي 

وهش هایی در این مورد ژطول عمر و تعداد افراد میانسال، همچنین کاهش قوه شناختی ضرورت دارد تا با انجام پ

بررسی تحقیق  هدف از اینبنابراین . ري و درمان بیماریهاي تحلیل برنده عصبی نائل شدبه راهکارهاي پیشگی

و عملکرد  سرم BDNFبر سطوح و یک جلسه فعالیت شدید بی هوازي هوازي  شدید یک جلسه فعالیتتاثیر 

  .می باشد فعال افراد میانسال درحافظه 

  :مواد و روش ها

داوطلب یکی از تیم هاي پیشکسوتان ) سال 65تا  45( بین مردان میانسال از . تجربی بودنیمه این تحقیق از نوع 

نفر پس از انجام  19شهر رشت که سابقه ورزشی و فعالیت بدنی مستمر حداقل براي سه دهه را داشتند، تعداد 

پس از (معاینات پزشکی و ارزیابی اولیه و پر کردن پرسشنامه ویژه تعیین سطح فعالیت بدنی و سوابق بیماري، 

و اخذ رضایت نامه به عنوان آزمودنی نهایی انتخاب ) تأیید پروتکل در کمیته اخالقی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

پس از ارائه توضیحات کامل از نحوه انجام کار، آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه شامل آزمون شدید . شدند

انجام شد و از ) صبح 11تا  9(ها در زمان معینی از روز آزمون . هوازي و آزمون شدید بی هوازي تقسیم شدند

آزمون هاي عملی . آزمودنی ها خواسته شد براي کنترل اثر تغذیه اي شب قبل از آزمون هاي عملی ناشتا باشند

براي گروه بی هوازي بود که ) Rast(براي گروه هوازي و آزمون رست ) Shuttle run(شامل آزمون شاتل ران 

. متر می باشد 20آزمون شاتل ران، شامل دویدن پیوسته در مسیري  .شدقه گرم کردن انجام میدقی15پس از 

 ،سرعت دویدن در این آزمون با استفاده از پخش صداي بوقهاي ضبط شده در دو انتهاي خط کنترل می شود

 1بعد از حدود .  اي آزمودنی می بایست قبل از شنیدن صداي بوق خود را به انتهاي خط مقابل برساندبگونه

در این وضعیت صداي بوق ها از . دقیقه، با افزایش ریتم صداي بوق، سرعت دویدن نیز می بایست افزایش یابد

این امر همچنان در هر دقیقه ادامه خواهد . نظر زمانی به هم نزدیکتر و سرعت اجراي آزمون نیز افزایش می یابد

هاي هر مسافت با توجه به سرعت تنظیم شده براي دو بار متوالی درصورتی که آزمودنی در رسیدن به انت. یافت

تکرار  6همچنین آزمون رست شامل . شود، آزمون متوقف و امتیاز وي ثبت می)در عرض دو بوق(ناکام شود 

از آزمودنی ها در دو  .متر بعدي می باشد 35ثانیه زمان براي استراحت و آماده شدن براي  10متر و  35دویدن 

در هر بار خون  .یعنی شرایط استراحتی و بالفاصله پس از آزمون هاي عملی خون گیري به عمل آمد مرحله

 BD Vacutainer® SST II)شدههاي ویژه سرددر تیوب) سیسی 4(هاي خونی گیري، بخشی از نمونه

Advance)ه پس از آوري شدند و یک ساعت در دماي معمولی تا لخته شدن باقی ماندند و در ادام، جمع

درجه سیلسیوس منجمد  -80سرم به دست آمده در دماي ) دقیقه 12در هر دقیقه در طی دور 3000(سانتریفوژ 

 ,R&D BDNF ELISA kit)و مطابق با دستورالعمل کشور سازنده به روش االیزا BDNFمقدار . شد

Minneapolis, Minnesota, USA)  ي اندازه گیري تعداد همچنین برا. گیري شدبا تکرار مضاعف اندازه

الزم به ذکر  .به آزمایشگاه ارجاع داده شد) سی سی 4( ها بخش دیگري از خون در داخل تیوپ هاي ویژه  پالکت

است که براي اندازه گیري سطوح پالکت ها از روش انتخابی شمارش پالکت ها یعنی میکروسکوپ فاز کنتراست 

  .استفاده شد
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تصویر  12در این تکلیف . افظه میان مدت، از  تکلیف یادداري تصویر استفاده شدبه منظور ارزیابی عملکرد ح     

ثانیه و  10هر تصویر به مدت . نشسته بودند، نمایش داده می شد کامپیوتربه آزمودنی ها که در مقابل مانیتور 

ده شده توسط افراد دقیقه تعداد و نام تصاویر به یاد اور 30پس از گذشت . سپس تصویر بعدي نمایش داده می شد

چون این مرحله با شکل گیري حافظه میان مدت همراه است، شاخصی از این مرحله . شودبر کاغذي نوشته می

  . حافظه است

اسمیرونوف،  -پس از اطمینان از توزیع طبیعی تمام داده هاي مورد اندازه گیري با آزمون کالموگروف :روش آماري

 t، پالکت و امتیاز عملکرد حافظه و از آزمون BDNFدرون گروهی سطوح  جفت شده براي مقایسه t از آزمون

 P≥ 05/0در تمام آزمون ها، سطح معنی داري آماري  . مستقل براي مقایسه بین گروهی این متغیرها استفاده شد

  .در نظر گرفته شد

  :یافته ها

فعالیت شدید بی پس از و فزایش درصد ا 46/97فعالیت شدید هوازي پس از  BDNFسطوح پایه  نشان داد نتایج

همچنین با استناد ). P ≥ 05/0(درصد افزایش یافته بود که این افزایش در هر دو گروه معنادار بود  63/74هوازي 

، تفاوت معنی داري در تعداد پالکت هاي افراد دو گروه پس از یک جلسه t به نتایج بدست آمده از طریق آزمون

  ). 1جدول. ()P ≥ 05/0(ازي دیده شدفعالیت شدید هوازي و بی هو

عملکرد حافظه دو گروه در اثر یک جلسه فعالیت شدید هوازي و بی هوازي به نسبت حالت استراحتی  همچنین

پس از فعالیت ها و تعداد پالکت BDNFاز سوي دیگر رابطه معنی داري بین سطوح . تفاوت معنی داري نداشت

مشاهده نشد ). P ،643/0 =r= 06/0(مچنین فعالیت شدید بی هوازي و ه) P ،574/0 =r= 08/0(شدید هوازي 

 ).1نمودار (

  

  )انحراف استاندارد ±میانگین ( مقادیر متغیرهاي اندازه گیري شده. 1جدول 

  گروه                

  متغیر

  بی هوازي  هوازي

  بعد فعالیت  قبل فعالیت  بعد فعالیت  قبل فعالیت

 BDNFمقدار 

ی پیکوگرم بر میل(

 )لیتر

58/80±20/463  06/211±65/914  06/238±51/488  3/247± 

13/853  

تعداد در ( پالکت

  )دسی لیتر

37298 ±241100   49690±270500  45176±23877   55220± 

291555  

امتیاز عملکرد 

  حافظه میان مدت

68/1 ±20/9  75/1 ± 23/9  64/1± 22/9  65/1 ± 33/9  

  ).P>05/0( الیت ورزشیفع نسبت به قبل معنی دارتفاوت *
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و تعداد پالکت ها پس از یک جلسه فعالیت شدید  BDNFسرمیسطح رابطه میان . 1نمودار

  هوازي و بی هوازي

  

  :بحث و نتیجه گیري

، تعداد پالکت ها و متعاقب BDNFبر سطوح  هدف از این مطالعه بررسی اثر دو فعالیت شدید هوازي و بی هوازي

در این پژوهش یک . میان مدت مردان میانسال ورزشکار با سابقه ورزشی طوالنی مدت بود آن بر عملکرد حافظه

جلسه فعالیت شدید هوازي و همچنین یک وهله فعالیت شدید بی هوازي به جز در مورد عملکرد حافظه میان 

به ( پایه BDNFمدت در افراد ورزشکار با سابقه ورزشی طوالنی، به صورت معنی داري باعث افزایش سطوح 

درصدي در مقابل  19/12افزایش(و پالکت ها ) درصدي 63/74درصدي در مقابل افزایش  46/97ترتیب افزایش 

هاي گذشته بر روي پروتکل هاي ورزشی شدید حاد هم خوانی شد که با برخی پژوهش) درصدي 10/22افزایش 

پالسما را متعاقب دویدن با زمان کوتاه و و شدت  BDNFافزایش غلظت  1وینتر و همکاران. ]24و  23[ داشت

 متر نشان دادند که سطوح  100با مطالعه بر روي دوندگان دوي  2کوریا و همکاران]. 25[ کردندباال گزارش 

BDNF از طرفی این نتایج با ]. 23[ متر به نسبت گروه کنترل افزایش معنی داري داشته است 100متعاقب دوي

البته  .باشد، در تضاد می] 29[ و لسکه و همکاران ]27[همکاران  کینت وگوئه ]26[، 3کاستالتو و وایت پژوهش

هاي پژوهش حاضر همگی داراي تمرینات منظم بدنی طوالنی مدتی بودند، در الزم به ذکر است که آزمودنی

که این محققین در پژوهش خود از آزمودنی هاي سالم، بیمار و یا افراد جوان ورزشکار و بدون سابقه ورزشی  حالی

هاي ورزشی حاد در هر پژوهش متفاوت بوده است که مقایسه را پروتکلهمچنین  .طوالنی مدت استفاده کرده اند

 

1.  Winter et al 2007 
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برخی مطالعات نشان داده اند که ورزش هوازي حاد کم شدت تا متوسط، در افزایش سطوح . سازدمشکل می

BDNF که در بیماران و افراد ناتوان، تقریباً همیشه  پایه آزمودنی هاي سالم، کارایی کمتري داشته است، درحالی

اي در پژوهش وگا و همکاران بر روي بیماران به طور ویژه. ]29و  28[ پایه را افزایش داده است BDNFسطوح 

وابسته به شدت ورزش برخالف آزمودنی هاي سالم بوده است، به طوري که   BDNFآسیب نخاعی، ماهیت پاسخ

شد، ولی بالفاصله پس از ورزش شدید، این پایه می  BDNFفزایش غلظت ورزش حاد سبک تا متوسط، سبب ا

، اثرات خیلی متفاوت 1به عالوه، مطالعه کاستالتو و وایت]. 29[ مقادیر دوباره به سطوح پایه کاهش می یافت

این محققان، کاهش . گزارش کردند MSدر بیماران مبتال به  BDNFورزش حاد سبک تا متوسط را بر غلظت

از ]. 30[ مشاهده کردند) اولیه BDNFدرمقایسه با مقادیر( را در آزمودنی هاي سالم و بیماران BDNF غلظت

طرف دیگر گوئه کینت و همکاران تغییرات معنی داري را در غلظت فاکتورهاي رشدي در مقایسه با گروه کنترل 

باشد که  BDNFدر ارزیابی سطوح تواند یک توجیه براي این نتایج، می .پس از تمرین قدرتی مشاهده نکردند

ساعت  3ساعت و  2دقیقه 30بلکه با فاصله ( اندهاي خونی بالفاصله پس از ورزش حاد جمع آوري نشدهنمونه

و سنتز پروتئین و رهایش آن   mRNA BDNFاین عامل خود از نظر کینتیک زمانی بیان ). آوري شده بودندجمع

در پژوهش  ].30[ نیز بایستی لحاظ شود پروتئین عمر حدوداً یک ساعت از طرفی نیمه. به خون تاثیر گذار است

کوریا و همکاران با وجود سازگاري نسبت به تمرینات قدرتی، یک جلسه تمرین افزایش معنی داري را در سطوح 

BDNF شاید بتوان گفت پروتئین ]. 31[ نشان ندادBDNF  افزایش یافته پس از یک فعالیت شدید را نمی توان

از این رو . دقیقه زمان الزم است 30روتئین جدید ساخته شده دانست چرا که براي ساخت پروتئین جدید حداقل پ

  ]. 31[ ذخیره باشد BDNFبه نظر می رسد این سطوح افزایش یافته ناشی از ورزش به دلیل آزاد سازي 

از یک فعالیت شدید هوازي و بی در بخش دیگري از نتایج پژوهش نشان داده شده که تعداد پالکت ها پس      

که نشان دادند تعداد  2هوازي به طور معنی داري افزایش یافت که این یافته با  مطالعه اخیر هولمی و همکاران

، هم خوانی ]32[ هفته تمرین مقاومتی تحت تأثیر قرار نمی گیرد 21پالکت هاي پایه در مردان مسن و جوان با 

ه دلیل متفاوت بودن پروتکل هاي تمرینی از نظر  نوع و شدت و نیز نحوه این تناقص ممکن است ب. نداشت

  .نگهداري نمونه ها از نظر دما باشد

عالوه بر منبع اصلی تولید که مغز می باشد، ]. 9[ سرم ارتباط مستقیم با سطوح مغزي آن دارد BDNFسطوح      

را از گردش خون جدا  BDNFنوبه خود  که به] 33[ از پالکت ها نشأت می گیرند BDNFبه طور گستردهاي

از . مگاکاریوسیت ها بدنبال فعالیت ورزشی جدا شده و تعدادشان در خون باال می رودپالکت ها از ]. 34[ کند می

از طرفی . قابل توجهی داشته باشندBDNF روز در  گردش خون باقی می مانند، می توانند ذخیره   11آنجا که 

رابطه معنی دار ]. 35و 12[ پس از فعالیت ورزشی محتویات خود رابه دلیل چسبنده شدن و انعقاد رها می کنند

 ].36[ ت، یک فاکتور محلول انعقادي پالکتی در بیماران قلبی مشاهده شده اسP-selectinو  BDNFمیان 

مطالعات نشان داده که سپتوم میانی . اطالعات کمی در دسترس است BDNFدرباره منبع و چگونگی ترشح      

نقش متعاقب ورزش  BDNFمغز منبع آوران هاي کولینرژیک و گابارژیک به هیپوکمپ در تنظیم افزایشی

همچنین  .]12[ پس از ورزش گشته است BDNF، بطوري که تخریب این آورانها موجب عدم افزایش ]37[دارد

 BDNFفعالیت سیستم کولینرژیک بیان ژن  وشوند هیپوکامپ با فعالیت بدنی فعال می -تومنورونهاي مسیر سپ

 

1. Castellano & White 
2. Hulmi et al 2010 
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این، استیل کولین یکی از انتقال دهنده هاي عصبی مغز است که در  عالوه بر. کندرا در هیپوکامپ تنظیم می

داده شده است که نشان ) زیر چاپ است(در مطالعه جدیدي  .]38[ فرآیند یادگیري و حافظه نقش مهمی دارد

موجب القاي رهایش می شود و این پروتئین از عضالت اسکلتی   FNDC5ورزش موجب خروج پروتئینی به نام 

BDNF  39[از هیپوکمپ می گردد.[  BDNF با افزایشLTP یجاد شکل پذیري سیناپسی میو ا در هیپوکمپ -

با توجه به نتایج مطالعه حاضر و پژوهش . ]40[ و افزایش حافظه گردد synapsin Iتواند نهایتا موجب افزایش 

رها شده طی تمرینات ورزشی بتواند از کاهش قوه شناختی  BDNFبه نظر می رسد ، ]30[برچولد و همکاران 

در پاسخ  BDNFه از دیدگاه دیگر با در نظر گرفتن این حقیقت ک]. 40[ بخصوص در دوران پیري جلوگیري نماید

می شود، بنابراین ورزش نوعی محرك به منظور تخمین سالمت و توانایی فرد در  به فعالیت مغزي و بدنی رها 

 ].41[ ترشح  مولکول مهم حافظه می باشد

همچنین در نتایج پژوهش، عملکرد حافظه پس از یک فعالیت شدید هوازي و بی هوازي در افراد با سابقه      

هم  1این یافته با نتایج مطالعه جاستین و همکارانورزشی طوالنی مدت افزایش غیر معنی داري نشان داد، که 

استفاده کرد و همچنین از  سالها 22تا  19الزم به ذکر است جاستین در پژوهش خود از آزمودنی هاي . خوانی دارد

که در این پژوهش براي ارزیابی ] 42[ دقیقه اي براي ارزیابی عملکرد حافظه کوتاه مدت استفاده کرد 10وقفه 

بعضی محققان اثر مثبت یک وهله فعالیت حاد را بر  در مقابل،. دقیقه بود 30افظه میان مدت این وقفه عملکرد ح

، نشان داده 2در یک بازنگري توسط اتنیر و همکاران]. 43و18[روي جنبه هاي مختلف عملکرد حافظه نشان دادند

ار در عملکرد شناختی افراد شد که فعالیت حاد به عنوان یک پروتکل تمرینی باعث اثر کم اما معنی د

و اتنایر و همکاران، فرض شده است مطالعاتی که از  3بر مبنی یافته هاي تامپروسکی و الیس]. 44[شود می

استفاده می کنند، منتج به اثرات ) دقیقه 15تا  2بین (پروتکل فعالیت هاي حاد و شدید متوسط در زمان کوتاه 

]. 45و  44[ زمان طوالنی تر بر روي عملکرد شناختی افراد می شود بزرگتري به نسبت پروتکل هاي مشابه با

که نمونه  در حالی. الزم به ذکر است اکثر این محققان از افراد سالم و یا بیمار در پژوهش هاي خود استفاده کردند

ري در عملکرد به نظر می رسد دلیل عدم وجود معنی دا. هاي مطالعه حاضر، افراد ورزشکار با سابقه طوالنی بودند

حافظه افراد ورزشکار پس از یک فعالیت هوازي و بی هوازي در مطالعه حاضر، عملکرد خوب حافظه آنها در 

این نکته نیز حائز اهمیت است که  شرح حال ورزشی و فعالیت بدنی به دلیل ایجاد . مرحله پیش آزمون بوده است

  .مطالعات مربوط به نورولوژي ورزشی می باشدسازگاري در طوالنی مدت نکته بسیار مهمی در اینگونه 

و پالکت ها در  BDNFهمچنین در ادامه این نتایج نشان داده شد که بین میزان تغییرات قبل و بعد سطوح      

شاید ماهیت حاد . اثر فعالیت شدید هوازي در مقایسه با فعالیت شدید بی هوازي تفاوت معنی داري وجود نداشت

 .داشته است BDNFینی آثار تقریبا مشابهی بر ساز و کار هاي رهایش هر دو  پروتکل تمر

یکی از نقاط قوت این مطالعه استفاده از آزمودنی هاي با سابقه نسبتا طوالنی ورزشی بود، از طرفی نقطه      

 که در فرایند حافظه ضعف آن تعداد کم آزمودنی ها  و نیز سنجش یک پروتئین درگیر حافظه بود، در حالی

نوروترانسمیترهاي گوناگون و مولکولهاي پروتئینی متفاوت تاثیر دارند یکی از محدودیت هاي این پژوهش 

از . استفاده از یک آزمون حافظه بود، بهتر است از تستهاي گوناگون مرتبط با حافظه هاي مختلف استفاده شود

 

1. Justin et al  2012 
2. Etnier et al 1997 
3. Tomporowski & Ellis 1986 



30  93پاییز و زمستان / شماره بیستم/ ال دهمس/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

طالعات آینده پیشنهاد می شود میزان آنجا که استرس بر ساز و کارهاي یادگیري و حافظه موثر است، براي م

 .کورتیزول وبرخی نوروترانسمیترهاي مرتبط نیز سنجیده شود

نتایج یافته هاي مطالعه حاضر نشان می دهد که حتی در افراد با سابقه طوالنی ورزشی یک به طور کلی      

ورزش به در واقع . ددگر BDNFجلسه تمرین ورزشی هوازي یا بی هوازي شدید می تواند منجر به افزایش 

که مولکول مهم در  BDNFعنوان یک رفتار سالم و نسبتا ساده با فعال سازي مکانیسم هاي مولکولی مانند 

تواند اند میافزایش شکل پذیري سیناپسی است و احتماال عوامل مولکولی دیگر که در این مطالعه بررسی نشده

چنین از نظر اهمیت بالینی پژوهش حاضر می توان هم. راهکار مناسبی جهت افزایش سالمت مغز باشد

در دوران پیري جلوگیري ی تواند از کاهش قوه شناختی احتماال مرها شده طی تمرینات ورزشی  BDNFگفت

 .نماید
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