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لیپیدی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز مردان غیر فعال
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 .1کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشي ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .2کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشي دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 .3کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشي ،دانشگاه چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .4استادیار ،گروه گیاهان دارویي دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
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واژههای کلیدی:
تريگلیسرید ،فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز ،فعالیت ورزشي ترکیبي ،لیپوپروتئین پر چگال ،لیپوپروتئین کم چگال

* نویسنده مسئول :تلفن59101455820 :

Email: knazari66@yahoo.com

دو فصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

52

مقدمه
امروزه نقش فعالیت بدني و ورزش بر کسي پوشیده نیست و از آن به
عنوان مهمترین عامل پیشگیري از بروز بیماريها و داشتن زندگي
سالم یاد ميشود و محققان زیادي گزارش دادهاند که انجام فعالیتهاي
بدني سازمانیافته ،اثرات مثبتي بر ساختار و عملکرد دستگاههاي
مختلف بدن و سالمتي و ارتقاي کیفیت زندگي افراد دارد (.)0،9،14،23
چاقي و در نتیجة آن بیماريهاي قلبي عروقي از جمله مشکالت
اصلي سالمت محسوب ميشوند و شیوع آن در بیشتر جوامع رو به
افزایش است .در ایاالت متحده ،در حال حاضر  34درصد از بزرگساالن
معیارهاي خطر قلبي عروقي مانند افزایش اندازة دور کمر ،افزایش
تري گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالي پایین ) ، 1 (LDLافزایش گلوکز
ناشتا ،فشار خون و کاهش لیپوپروتئین با چگالي باال ( 2)HDLرا دارند
( .)18سطوح باالي لیپوپروتئین با چگالي باال ممکن است نقش
حفاظتي در برابر آترواسکلروز عروق کرونر ،به عنوان چربي زداي
درگیر در انتقال معکوس کلسترول از بافتهاي عروق محیطي به کبد
براي دفع به صفرا داشته باشد ( .)21،22درحالي که عوامل خطرزایي
همچون تري گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالي پایین را ميتوان به
طور مؤثر با دارو درمان کرد ،اصالح سبک زندگي به عنوان رویکرد
خط اول توصیه ميشود .بیشتر برنامههاي مداخله در شیوة زندگي
شامل اجزاي رفتاري ،رژیم غذایي و فعالیت بدني است ،اما شواهد
نشان مي دهد که ورزش منظم سبب کاهش عوامل خطرزاي ناشي
از مداخلة رژیم غذایي ميشود ( .)14عالوه بر این ،فعالیت ورزشي
هوازي منظم ،آمادگي قلبي عروقي را بهبود ميبخشد ( .)0مطالعات
متعدد نشان دادهاند که ارتباط بین آمادگي قلبي عروقي و علل مرگ
و میر ناشي از بیمار یهاي قلبي-عروقي در مردان و زنان در تمام
سنین وجود دارد ( .)23بنابراین ،دلیل منطقي قوي براي اهمیت دادن
به فعالیت ورزشي در برنامههاي بهبود شیوة زندگي براي جلوگیري یا
کاهش عوامل خطرزاي قلبي عروقي و اجزاي آن وجود دارد (.)18
فعالیت ورزشي یکي از مهمترین روشهاي بهبود سبک زندگي است
و تأثیرات سودمند آن بر عوامل مرتبط با بیماريهاي متابولیک و قلبي
عروقي به خوبي نشان داده شده است ( .)5،15تأثیر فعالیت بدني بر
سطوح لیپیدها و لیپوپروتئینها در مطالعات بسیاري مورد توجه قرار
گرفته است ( .)8،13،28،29با بررسي پیشینة تحقیقات موجود
مشخص ميشود اغلب تمرینات هوازي مورد توجه محققان بوده و
توجه کمي به تأثیر سایر تمرینات شده است ( .)29این در حالي است
که تمرین مقاومتي موجود در فعالیتهاي ورزشي ترکیبي موجب
افزایش قدرت و تودة عضالني و از این رو افزایش پتانسیل مصرف
اسیدهاي چرب آزاد ،هزینه کرد انرژي و بهبود کیفیت زندگي ميشود
1. Low Density Lipoprotein
2. High Density Lipoprotein
3. Brain derived nerotrophic factor
4. Seifert
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و در پیشگیري از عوامل خطرزاي متابولیک مرتبط با بیماري قلبي -

عروقي مؤثر است (.)15
از سوي دیگر ،فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز ) ، (BDNFعضوي
از خانوادة پروتئیني نروتروفینهاست که نورونزایي ،رشد و ادامة
حیات نورونها و شکلپذیري سیناپسي را تسهیل ميکند BDNF .در
حافظة طوالني مدت نیز اهمیت زیادي دارد ( BDNF .)4هم در
سیستم عصبي مرکزي و هم در بافتهاي دیگري مانند اندوتلیوم
عروقي ساخته شده و در پالکتها ذخیره ميشود .همچنین ممکن
است منابع محیطي دیگر ساخت  ،BDNFسلولهاي ایمني و سلول-
هاي عضالت صاف عروقي نیز باشند .باتوجه به اینکه  BDNFترشح
شده در سیستم عصبي مرکزي به داخل جریان خون نیز توزیع مي-
شود ،تغییرات  BDNFموجود در جریان خون ميتواند بازتابي از
تغییرات ترشح آن در مغز باشد ( .)24نکته قابل توجه این است که
 BDNFميتواند اکسیداسیون چربي در عضالت انقباضي را از طریق
یک مسیر سیگنالي وابسته به پروتئین کیناز فعال کند ( .)25همچنین
مشاهده شده است که افزایش سطوح عامل نروتروفیک مشتق از مغز
( )BDNFپس از فعالیت ورزشي منجر به افزایش اکسایش تري-
گلیسرید و بافت چربي و نهایتا تولید انرژي شده است ( .)25عباسي و
همکاران ( )2518ارتباط منفي معناداري بین  BDNFو کلسترول پس
از  50دقیقه ورزش صبحگاهي در مردان سالمند ،مشاهده کردند (.)2
چندین پژوهش به بررسي تمرینات گوناگون ورزشي بر BDNF
پرداخته است .شیفرد و دیگران )2515( 4در تحقیقي اثر تمرینات
استقامتي را در افزایش آزاد شدن  BDNFمشاهده کردند (.)33
جانسون و دیگران  )2553( 5گزارش کردند که  BDNFپس از  0شب
دویدن اجباري روي نوارگردان افزایش معناداري یافت ( .)10یارو و
دیگران  )2515( 6پس از پایان پژوهش خود مشاهده کردند که
تمرینات مقاومتي حاد موجب افزایش موقتي  BDNFگردش خون
شده و اجراي تمرینات منظم مقاومتي این پاسخ را تقویت ميکند ،اما
تأثیري بر سطوح استراحتي  BDNFندارد ( .)30در مقابل فالح
محمدي و همکاران( )1392در پژوهش خود اظهار داشتند که چهار
هفته تمرین پلیومتریک تأثیري بر غلظت سرمي فاکتور نروتروفیک
مشتق از مغز مردان فعال ندارد ( .)1گریفین و همکاران )2511( 0نیز
در مطالعه اي به بررسي تأثیر فعالیت هوازي بر بهبود ساختار هیپوکمپ
و افزایش  BDNFسرم پرداختند .نتایج نشان داد که  3هفته تمرینات
هوازي تاثیري بر غلظت  BDNFسرم نداشت ( .)12با بررسي
پژوهشهاي انجام شده مشخص ميشود مطالعات انجام شده بر روي
تريگلیسرید  HDL ، LDL ،و  BDNFآثار تمرینات مقاومتي و
استقامتي را مورد بررسي قرار دادهاند و تاکنون مطالعهاي در زمینه تأثیر
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روششناسی
مشخصات آزمودنیها
در این پژوهش نیمه تجربي که به صورت دو گروه کنترل و تجربي
انجام شد ،جامعه آماري شامل  155نفر از کارکنان سازمان جهاد
کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد در دامنه سني  35تا  55سال
بودند که در هیچگونه فعالیت ورزشي شرکت نداشتند .بر اساس فرمول
تعیین حجم نمونه (فرمول کوکران) و با استفاده از روش نمونهگیري
تصادفي ساده همه آنها فرم پرسش نامه سالمت و سابقه پزشکي و
همچنین رضایتنامه شرکت در آزمون را تکمیل و امضا نمودند .در
نهایت ،از بین این افراد که به صورت داوطلبانه خواستار حضور در
تحقیق بودند ،تعداد  24نفر از آنها به عنوان نمونه اصلي در این تحقیق
شرکت داده شدند (جدول .)1همچنین جهت آشناسازي آزمودنيها با
مراحل تمرین ،تمام مراحل تحقیق و اندازه گیريها براي آن ها توضیح
داده شد .به آزمودنيها شرح داده شد که جهت ورود به مطالعه نباید
در مدت زمان پژوهش به جز پروتکل تمریني پژوهش ،در هیچ فعالیت
ورزشي دیگري شرکت داشته باشند .همچنین نباید سابقه کشیدن
سیگار ،مصرف مشروبات الکلي ،شکستگي استخوان و یا هر گونه
مشکل در مفاصل آرنج و یا زانو و فشار خون باال یا کم خوني را داشته
باشند .همچنین شرکت کنندگان در پژوهش در صورت بروز هر گونه
آسیب یا مشکالت دیگر مختار بودند که از پژوهش خارج شوند.
طرح مطالعاتي و خطرات و منافع بالقوه آن قبل از شروع طرح براي
هر آزمودني تشریح و فرم رضایت آگاهانه به امضاي آنها رسید.
همچنین در صورت آسیبدیدگي یا هر نوع مشکل دیگر ،آزمودنيها
مختار بودند که از تحقیق خارج شوند .یک هفته قبل از اجراي پروتکل،
آزمودنيها با مراحل اجراي تحقیق آشنا شده و سپس معاینات پزشکي
جهت تعیین سالمتي آنها به عمل آمد .آنگاه اطالعات دموگرافیک
آزمودنيها شامل قد و وزن ،اندازهگیري و ثبت شدند.
قد آزمودنيها با استفاده از قدسنج دیواري مدل  SECAساخت آلمان
و وزن هم به وسیله ترازوي دیجیتالي مدل  SECAساخت آلمان
اندازه گیري و ثبت شد .سپس آزمودنيها به صورت تصادفي به دو
گروه  12نفري تقسیم شدند ،که گروه اول تجربي ،اجراي فعالیت
ورزشي ترکیبي و گروه دوم نیز گروه کنترل بود که در هیچ فعالیت
ورزشي شرکت نکردند.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد وزن و قد گروههای مختلف
گروهها زمان

سن

وزن

قد

شاخص توده بدني

(سال)

(کیلوگرم)

(سانتي متر)

)(KG/M2

قبل 24/56 ±6/23 1/04±6/20 02/85 ±6/25 39/14±0/24

تمرین
( 12نفر) بعد 23/08 ±6/15 1/04±6/20 01/83±6/12 39/14±0/24
کنترل قبل 25/55 ±6/84 1/03±0/25 06/42 ±6/5 41/83±8/53
(12نفر) بعد 25/36 ±6/68 1/03±0/25 05/83±6/53 41/83±8/53

پروتکل تحقیق و نحوه اجرای آن
پس از دوره آشنایي و آموزش تکنیکهاي اجرایي ،برنامه تمریني
آزمودنيها اجرا گردید .گروه تجربي در یک برنامه تمریني هشت
هفتهاي شرکت کردند ،که آزمودنيها انواعي از تمرینات گوناگون را
اجرا کردند .این پروتکل تمریني سه جلسه در هفته ،شامل یک جلسه
تمرین بدنسازي به مدت  45دقیقه شامل پرس جلوپا با دستگاه ،جلو
بازو ،زیر بغل ،لیفت مرده ( ،)15بود که تعداد ستها و تکرارها در ابتدا
به ترتیب سه ست و ده تکرار بود و هر هفته نسبت به هفته قبل
متناسب با توان هر کدام از آزمودنيها  15تا  25درصد افزایش یافت.
جلسه تمریني دوم در هفته شامل تمرینات پلیومتریک یا پرشي با شدت
و تکرار مناسب با سن آزمودنيها به مدت نیم ساعت شامل جست
سرعتي ،جست قدرتي ،پرش قیچي ،لي لي از پهلو و پرش جعبه بود
که در هفته اول میزان ستها ،سه و تکرار حرکات هشت تا ده تکرار
بود و به طور میانگین هر هفته نسبت به هفته قبلي  15تا  25درصد
افزایش پیدا کرد ( )35و جلسه سوم تمریني هر هفته ،کوهنوردي
(استقامتي) ،به مدت حدودا دو ساعت بود که هفته ابتدایي  4کیلومتر
سپس هر هفته نسبت به هفته پیشین  15تا  25درصد افزایش مسافت
بود .در طول دوره تمریني تمام آزمودنيها تحت نظارت مستقیم بودند
و به آنها گفته شد که چگونه هر تمرین را انجام دهند.
نحوه خونگیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای خونی
نمونههاي خون در مرحله پیش آزمون (پایه) و پسآزمون (به دنبال 8
هفته تمرین) براي تعیین غلظت تريگلیسرید HDL ، LDL ،و
 BDNFسرم به دنبال  12ساعت ناشتایي شبانه از ورید بازویي جمع-
آوري شد .نمونههاي خون وریدي در حالت استراحت آزمودني (حداقل
 24ساعت پس از فعالیتبدني) گرفته شد و به درون لولههاي سرمي
از پیش سرد شده منتقل گردید و اجازه داده شد تا به مدت یک ساعت
در دماي اتاق لخته شود .سپس این نمونهها در  1355دور به مدت 12
دقیقه و دماي  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد .سرم بدست آمده در
لولههاي اپندورف تخلیه و در دماي -85درجه سانتیگراد تا زمان تجزیه
و تحلیل ذخیره شد.
نحوه اندازهگیری شاخصهای تحقیق
غلظت سرمي  HDLو تريگلیسرید به روش کالیمتري بااستفاده
ازکیت زیست شیمي-ایران از نوع سلک ترا ()SELECTRA-XL
انجام شد LDL .نیز به روش آنزیـم ایمـنواسي از نوع ساندویـچي و
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فعالیت ورزشي ترکیبي که ترکیبي از تمرینات گوناگون استقامتي،
مقاومتي و حتي پلیومتریک بر سطوح تريگلیسرید HDL ، LDL ،
و  BDNFیافت نشده است .بنابراین ،این سوال مطرح ميشود که آیا
یک دوره فعالیت ورزشي ترکیبي ميتواند سطوح سرمي تريگلیسرید
 HDL ، LDL ،و  BDNFرا تغییر دهد؟ و آیا ارتباط معناداري بین
 BDNFبه عنوان یک فاکتور عصبي و تريگلیسرید HDL ،LDL ،
وجود دارد؟
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رقابتي محاسبه شد BDNF .هم از روش آنزیم لینک ایمونواسي
( )ELISAو با استفاده از کیتهاي مخصوص نمونههاي انساني بر
اساس دستور کارخانه سازنده (،BOSTER BIOLOGICAL
چین) اندازهگیري شد.

*

روشهای آماری
در این مطالعه از آمار توصیفي براي محاسبه میانگین و انحراف معیار
متغیرهاي تحقیق استفاده شد .همچنین براي بررسي طبیعي بودن
توزیع دادهها در متغییرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده
گردید .براي مقایسه متغیرها و تفاوت بین گروهها از آزمون  Tمستقل
و بررسي تغییرات درون گروهي از  Tهمبسته استفاده شد .سطح
معناداري براي تحلیل داده ها ( )p ≤ 5/55در نظر گرفته شود .تجزیه
و تحلیل دادهها با نرم افزار  SPSSنسخه 18انجام شد.
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نتیجه حاصل از آزمون  Tمستقل کاهش معناداري در سطوح تري-
گلیسرید ( )P=5/544و  )P=5/545( LDLو افزایش معناداري در
سطوح سرمي  )P=5/555( HDLخون افراد آزمودني به دنبال  8هفته
فعالیت ورزشي ترکیبي نسبت به گروه کنترل نشان داد .همچنین نتایج
حاصل از آزمون  Tوابسته ،کاهش معناداري در مقادیر سرمي تري-
گلیسرید ( )P=5/551و  )P=5/554(LDLو افزایش معناداري در
سطوح )P=5/552( HDLپسآزمون نسبت به پیشآزمون ،نشان داد.
نمودار  1تغییرات تريگلیسرید LDL ،و  HDLپسآزمون نسبت به
پیشآزمون گروههاي مختلف را نشان ميدهد.
*
*

نمودار  .2تغییرات سطوح سرمی  BDNFگروههای مختلف پژوهش
*تفاوت معنيدار با گروه پیش آزمون ()P<5/55

از سوي دیگر نتایج حاصل از ضریب همبستگي پیرسون نیز ارتباط
معناداري بین تريگلیسرید و  BDNFنشان نداد ( .)R=5/590نمودار
 3ارتباط بین تريگلیسرید و  BDNFرا نشان ميدهد.

نمودار  .3همبستگی بین مقادیر  BDNFو تری گلیسرید گروه
تمرین

نتایج حاصل از ضریب همبستگي پیرسون نیز ارتباط معناداري بین
 LDLو  BDNFنشان نداد ( .)R= - /311نمودار  4ارتباط بین
 LDLو  BDNFرا نشان ميدهد.

*

نمودار .1تغییرات سطوح سرمی تری گلیسرید LDL ،و HDL
گروههای مختلف پژوهش
*تفاوت معنيدار با گروه پیش آزمون ()P<5/55

همچنین نتیجه حاصل از آزمون  Tمستقل افزایش معناداري در سطوح
 BDNFخون افراد آزمودني به دنبال  8هفته فعالیت ورزشي ترکیبي
نسبت به گروه کنترل نشان داد ( .)P=5/551نتایج حاصل از آزمون T
وابسته نیز افزایش معناداري در مقادیر سرمي  BDNFپسآزمون
نسبت به پیشآزمون نشان داد ( .)P=5/551نمودار 2تغییرات BDNF
پسآزمون نسبت به پیشآزمون گروههاي مختلف را نشان ميدهد.

نمودار .4همبستگی بین مقادیر  BDNFو  LDLگروه تمرین

همچنین نتایج بدست آمده از ضریب همبستگي پیرسون عدم ارتباط
ميدهد
نشان
را
BDNF
و
HDL
بین
( .)R= - /236نمودار  5بیانگر این عدم ارتباط ميباشد.

نمودار .5همبستگی بین مقادیر  BDNFو  HDLگروه تمرین

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نخستین مطالعهاي است که به بررسي پاسخ تغییرات
نیمرخ لیپیدي و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و ارتباط بین فاکتور
نروتروفیک مشتق از مغز و شاخصهاي نیمرخ لیپیدي مردان غیر
ورزشکار ،به دنبال هشت هفته فعالیت ورزشي ترکیبي پرداخته است.
براساس یافتههاي پژوهش حاضر ،تغییر معناداري درمقادیر سرمي
تريگلیسرید HDL ،LDL ،و  BDNFمشاهده شد .برخي از
مطالعات بهبود در نیمرخ لیپیدي و بعضي دیگر عدم تغییر معنادار آن
را نشان داده اند .مطالعات کوژا و دیگران  )2555( 1نشان داد که  4ماه
تمرین قدرتي تغییر معناداري را بر روي عوامل خطرزاي قلبي عروقي
نظیر تريگلیسرید و لیپوپروتئین کم چگال داشته است و لیپوپروتئین
پرچگال افزایش معناداري پیدا کرد ( .)6سیاري و دیگران  )2558( 2به
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات زیر بیشینه شنا و دویدن بر میزان
تريگلیسرید ،کلسترول ،لیپوپروتئین پرچگالي و لیپوپروتئین کم چگالي
 45دانش آموز مبتال به چاقي پرداختند .محققین در پایان افزایش
معناداري در مقدار لیپوپروتئین پر چگال گروههاي تجربي نسبت به
گروه کنترل مشاهده کردند .همچنین مقادیر تريگلیسرید و
لیپوپروتئین کم چگال نیز در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل کاهش
معناداري پیدا کرد ( .)32همچنین آلتنا و دیگران  )2556( 3با هدف
بررسي تغییرات لیپوپروتئین کم چگالي ،لیپوپروتئین پر چگالي و سایر
عامل هاي مرتبط پس از چهار هفته تمرین با شدت متوسط ،کاهش
در مقدار لیپوپروتئین کم چگالي و افزایش در مقادیر لیپوپروتئین پر
چگالي را مشاهده کردند ( .)3اثرات مثبت ورزش منظم هوازي و
مقاومتي در بیماران دیابتي نوع  2ازجمله بهبود کنترل گلیسمي و
کاهش عوارض دیابتي نظیر مشکالت قلبي-عروقي کامال اثبات شده
است ( .)38از سوي دیگر ویت و دیگران  )2515( 4تأثیر دو هفته
تمرین سرعتي تناوبي را بر پروفایل لیپیدي و در مردان داراي اضافه
وزن و بي تحرك بررسي کردند؛ تمرین شامل چهار تا شش تکرار 35
1. Cauza
2. Saiiari
3. altena

ثانیه آزمون وینگیت و  205ثانیه استراحت بین هر تکرار بود .نتایج
نشان داد هرچند این تمرینات به بهبود برخي از متغیرهاي مرتبط با
بیماريهاي قلبي-عروقي منجر شد ،این تغییرات معنادار نبود .این
محققان عدم تغییر پروفایل لیپیدي را مدت زمان کم تمرینات عنوان
کردند ( .)36همچنین کروس و دیگران  )2552( 5تحقیقي روي 111
مرد و زن کم تحرك ،داراي اضافه وزن و مبتال به افزایش چربي خون
خفیف تا متوسط که به سه گروه تمرین با حجم و شدت باال ،معادل
کالري  32کیلومتر آهسته دویدن در هفته با شدت  65تا  85درصد
حداکثر اکسیژن مصرفي ،تمرین با حجم کم و شدت باال ،معادل 19
کیلومتر آهسته دویدن در هفته با شدت  65تا  85درصد حداکثر
اکسیژن مصرفي ،تمرین با حجم کم و شدت متوسط ،معادل  12مایل
پیاده روي در هفته با شدت  45تا  55درصد حداکثر اکسیژن مصرفي
تقسیم شدند ،به مدت هشت ماه انجام دادند .آنها به وضوح نشان
دادند که آثار مفید تمرین روي انواع مختلف لیپوپروتئینها ،با شدت
باالي تمرین همبستگي باالیي دارد .مقدار و شدت بیشتر تمرین به
بهبود بیشتر نسبت به مقادیر و شدت کمتر تمرین و حالت کنترل
منجر شد ( .)25نتایج برخي از این پژوهشها همچون کوژا و دیگران
( )2555آلتنا و دیگران ( )2556با نتایج تحقیق حاضر همسو مي باشد.
دلیل این همسویي احتماال به جهت مدت زمان تمرینات و همچنین
قرار گرفتن تمرینات استقامتي در قالب تحقیق بوده است .در تحقیق
حاضر به این دلیل که مدت زمان تمرینات هشت هفته بوده و همچنین
آزمودنیها یک جلسه در هر هفته کوهنوردي که نوعي از تمرینات
استقامتي است ،را انجام دادند شاخصهاي نیمرخ لیپیدي دستخوش
تغییر معنادار شدند .اما در پژوهش ویت و همکاران ( )2515به جهت
مدت زمان کم دوره تمریني شاخصهاي نیمرخ لیپیدي تغییر معناداري
پیدا نکردند ( .)36به نظر ميرسد اگر تمرینات مورد نظر از یک شدت
و مدت و آستانه الزم برخوردار باشند و به ویژه از نوع تمرینات
استقامتي استفاده گردد ،ميتواند با فعال کردن آنزیم لیپوپروتئین لیپاز
و تغییر ترکیب بدني به بهبود نیمرخ لیپیدي منجر شود ( .)6در رابطه
با آثار تمرینات ورزشي گوناگون بر سطوح  BDNFمطالعات گوناگوني
انجام شده است .گزارشها نشان داد که محركهاي مختلف تمریني
شامل شدت ،مدت و نوع فعالیت سطوح  BDNFرا تحت تأثیر قرار
ميدهند .پروتکلهاي ورزشي با شدت متوسط یا زیاد نشان داده اند
که سطوح  BDNFرا در خون افزایش ميدهند ( .)26گلد و دیگران6
( )2553گزارش کردند یک جلسه فعالیت ورزشي طوالني مدت (35
دقیقه رکاب زدن در شدت برابر  65درصد حداکثر اکسیژن مصرفي)
موجب افزایش معنادار  BDNFشد (.)11

4. Whyte
5. Kraus
6. Gold

دو فصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

زیستی و
پژوهش
بدنی(استقامتي و قدرتي) بر.....
فعالیتیبي
ورزشي ترک
علومفعالیت
هشتدرهفته
مجلهتاثیر
بررسي

همکاران
نظري و
زمستان 1395
حسینپاییز و
دوره  ،3شماره ،5

55

دو فصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

56

دوره  ،3شماره ،5پاییز و زمستان 1395

روجاس وگا و دیگران )2556( 1نیز گزارش کردند که یک جلسه
فعالیت ورزشي فزاینده در ورزشکاران به افزایش معنادار BDNF
سرم منجر شد .درحاليکه  15دقیقه فعالیت ورزشي متوسط براي
افزایش معنادار  BDNFسرم نسبت به سطوح پیش از تمرین آن
کافي نیست ( .)31همچنین سویجو و دیگران  )2513( 2به بررسي
تأثیر  14روز تمرینات اختیاري دویدن هوازي و مقاومتي روي چرخ
گردان بر غلظت  BDNFهیپوکمپ موشها پرداختند .نتایج مطالعه
آنها افزایش معني دار مقادیر  BDNFرا به دنبال 14روز دویدن
هوازي و مقاومتي در مقایسه با گروه کنترل نشان داد .اما این افزایش
در گروه تمرین هوازي نسبت به مقاومتي بیشتر بود .نکته جالب توجه
این مطالعه این بود که محققان همبستگي مثبت معنيداري را بین
مقادیر  BDNFو حجم کار در گروه هوازي مشاهده کردند ولي هیچ
همبستگي بین  BDNFو تمرین مقاومتي فزاینده مشاهده نکردند
( .)34در رابطه با ارتباط  BDNFبا شاخص هاي قلبي عروقي در
تحقیقات پیشین تغییراتي مشاهده گردید که با نتایج این پژوهش هم
راستا نیست .میزونو و دیگران )2555( 3بیان کردند که  BDNFبه
جذب غذا و کنترل وزن کمک مي کند و سوخت وساز لیپید و گلوکز
را بهبود مي بخشد و هزینه انرژي را افزایش ميدهد ( .)20همچنین
مشخص شده است که سطح  BDNFسرم در بیماران مبتال به دیابت
نوع دو نسبت به آزمودنيهاي سالم باالتر است و با توده چربي زیر
پوستي شکمي و کل بدن و سوخت وساز لیپید و گلوکز همبستگي دارد
(.)35
با توجه به این نتایج احتماال هشت هفته فعالیت ورزشي ترکیبي از
نظر تأثیر زماني عامل کارآمدي براي پیشگیري و کاهش عوامل
خطرزاي قلبي عروقي است و همچنین ميتواند منجر به افزایش تولید
و ترشح  BDNFبه عنوان یک شاخص عصبي مفید شود که این
عامل به نوبه خود ميتواند سبب بهبود در عملکرد مغزي و شناختي
در افراد غیر ورزشکار گردد .همچنین استفاده از این نوع فعالیتهاي
ورزشیکه شامل فعالیتهاي سرعتي ،قدرتي و استقامتي است ،احتماال
بتواند در افراد گوناگون با تیپهاي مختلف بدني نتایج مفیدي بدست
آورد .دلیل این موضوع ميتواند ایجاد تنوع در برنامههاي تمریني
ورزشکاران و همچنین ایجاد سازگاريهاي جدید در افراد مختلف
گردد .با این وجود بین  BDNFبه عنوان یک شاخص عصبي و
شاخصهاي نیمرخ لیپیدي یعني تريگلیسرید LDL ،و HDL
رابطهاي مشاهده نشد .در واقع این یافته برخالف یافتههاي پیشین
هیچ ارتباطي را بین  BDNFو شاخصهاي نیمرخ لیپیدي نشان نداد.
به نظر ميرسد یکي از نقاط ضعف پژوهش حاضر سن باالي
آزمودنيها و همچنین عدم کنترل دقیق میزان فعالیت آزمودنيها و
تغذیه آنها بوده است .همچنین استفاده از یک مکمل غذایي مجاز
1. Rojas Vega
2. Suijo

مناسب در رژیم غذایي شرکت کنندگان در تحقیقات آینده ،احتماال
بتواند جهت رسیدن به ارتباط موثر بین  BDNFو شاخصهاي نیمرخ
لیپیدي مفید باشد .بنابراین براي نتیجه گیري دقیق تر پیرامون نقش
پیشنهادي  BDNFبا عوامل خطرزاي قلبي-عروقي همانند تري-
گلیسرید و  LDLبه مطالعات بیشتري نیاز ميباشد.

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر نتیجه طرح پژوهشي (با کد ملي /1391/83م پ و /وج)،
اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
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Abstract
Background:

The brain derived neurotrophic factor (BDNF) and Lipid profile factors have a wide range of biological are
influenced by inactive. Therefore, aim of this study was investigating the changed Lipid profile and BDNF
following 8 week of combined athletic activity in inactive men.
Methodology:

Twenty-four inactive male randomly divided into two groups: training (n=12) and control group (n=12). The
subjects of the training group performed various sports exercises for eight weeks. Blood samplins were taken
before and after the study to measure triglyceride, and LDL and HDL and BDNF level. Idependent T-teste
was used to examine the difference between groups and paired-samples T test for inter-group variation and
Pearson correlation coefficient for relationship between variables. The significance level of (p<0.05) was
considerd.
Results:

Serum levels of Triglyceride had a significant decrease comparing with the control group after 8 weeks of
exercise (P < 0.044). There was also a meaningful decrease in LDL serum values after this period (P < 0.045).
On the other hand, after 8 weeks of exercise, HDL had a meaningful increase compared to the control group
(P < 0.005). Also BDNF after 8 weeks of exercise, showed meaningful increase compared to the control group
(P < 0.001).
Conclusion:

Probably combined training activity can lead to improvement of lipid profile and increasing BDNF in inactive
people by decreasing threatening factors and improves cognitive.
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