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مقدمه:
ه به خوبی مشخص شده است که فعالیت امروز

هاي متعددي را از جمله ورزشی منظم سازگاري
عروقی- عضالنی و قلبی- هاي متابولیکی، عصبیسازگاري

تأثیرات ورزش بر مغز و عملکرد راًی. اخکندمیایجاد
آن، کانون توجه بسیاري از تحقیقات قرار گرفته است؛ 

اند که تغییرات تحقیقات جدید نشان دادهکهيطوربه
آناتومیکی و سلولی مولکولی متعددي در اثر ورزش در 

این .افتددستگاه عصبی مرکزي و محیطی اتفاق می
تواند در نهایت منجر هاي نوروبیولوژیکی میسازگاري

به بهبود عملکرد دستگاه عصبی مرکزي و محیطی 
حافظه، یادگیري و عملکردهاي شناختی و حرکتی شود

کند. این فعالیت ورزشی نروژنز را تقویت میبنابر؛ )1(
این تغییرات ممکن است در اثر تغییرات نوروشیمیایی و 

هاي و سلولتغییر در عوامل رشدي مشتق از مغز

چکیده:
قاتیدارد. تحقیدر رشد و تکامل دستگاه عصبیمشتق از مغز نقش مهمیعامل رشد عصبزمینه و هدف:

. هدف از انجام ردگییقرار میورزشتیفعالریفاکتور تحت تأثنیاسرمیسطوحکهاندنشان دادهیوانیح
مشتق شده از مغز و یبر عامل رشد عصبايرهیدایو مقاومتیاستقامتنیمرتریتأثنییحاضر تعقیتحق

بود.فعالریدر مردان غیسرمزولیکورت
نیبه سه گروه تمریبه طور تصادففعالریپسر غيدانشجو30،ینیبالییمطالعه کارآزمانیدر ا:یبررسروش
30- 45شامل یاستقامتینیبرنامه تمریگروه استقامتايهیشدند. آزمودنمیو کنترل تقسیمقاومتنیتمر،یاستقامت

هايیمدت چهار هفته اجرا کردند. آزمودنبهرا نهیشیضربان قلب بدرصد60- 75با شدت یتناوبيدوقهیدق
60- 75با شدت ايرهیدایمقاومتنیسه جلسه در هفته، به مدت چهار هفته تمرزینیمقاومتنیتمرهايگروه

سنجش يبرایخونيرگینمونهق،یتحقيساعت بعد از دوره48را انجام دادند. قبل و نهیشیر بتکراکیدرصد 
.به عمل آمدهایاز آزمودنزولیمشتق شده از مغز و کورتیعامل رشد عصبیسرمریمقاد

ور مشتق شده از مغز را به طیعامل رشد عصبیغلظت سرمايرهیدایو مقاومتیاستقامتنیتمر:هاافتهی
مشاهده نشدینیتمرهايگروهنیبیپس آزمون تفاوتجینتایدر بررس).P>001/0(دادشیافزاداريیمعن

)05/0>P(بوددار یو گروه کنترل تفاوت معنیاستقامتنیدو گروه تمرنیبیول؛)001/0<Pیاستقامتنی). تمر
).P<05/0(نداشتیسرمزولیبر سطوح کورتداريیمعنریتأثیو مقاومت

يفاکتورهاشیباعث افزاايرهیدایو مقاومتیاستقامتنیمطالعه، تمرنیاهايافتهیبر اساس :يرگیجهینت
در دستگاه يو عملکرديساختارهاييسازگارجادیباعث اقیطرنیکه ممکن است بدشودیمکینروتروف

شود.یعصب

.لزویمشتق از مغز، کورتیشد عصبعامل ر،یمقاومتنیتمر،یاستقامتنیتمر:يدیکليهاواژه
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اند این عصبی اتفاق بیفتد که تحقیقات اخیر نشان داده
هاي عصبی و عوامل رشدي به فعالیت ورزشی میانجی

.)1،2(دهندپاسخ می

اي از عوامل رشد هستند ها خانوادهروفیننوروت
شان در حفاظت بقاي ي تواناییهواسطبهکه اساساً 

شوند. عالوه بر حفاظت از بقاي عصبی شناسایی می
ها و پذیري عصبی، حفظ و تمایز نورونعصبی، شکل

همچنین سرنوشت تقسیمات و مرگ سلول عصبی را 
عوامل رشدي این.)4،3(کنند ها تنظیم مینوروتروفین

هاي دستگاه عصبی را شکل داده و به طور عمده فعالیت
هاي عصبی محیطی و مرکزي را تحت تأثیر قرار دستگاه

دهند. عامل رشد عصبی مشتق شده از مغزمی
)Brain-Derived Neurotrophic Factor= BDNF (

ها است که در سراسر یکی از اجزاي خانواده نروتروفین
شود و بیشترین بیان آن در ت میمغز به وفور یاف

هیپوکامپ، کورتکس مغز، مخچه، تاالموس، 
BDNF. )5(دهدهیپوتاالموس و استریاتوم روي می

120کیلودالتون است که از 5/13یک پروتئین ترشحی 
تشکیل BDNFساز از کربوکسی ترمینال پیشدینواسیآم

اعمال متنوعی از جمله: بقاي عصبی، BDNFشده است. 
روژنز، مرگ سلولی، رشد اکسونی، پیوستگی و نو

دستگاه عالوه برکند. گري میپذیري را میانجیشکل
در نواحی دیگري مانند BDNFعصبی مرکزي، 

ها نیز سنتز هاي ایمنی، اندوتلیوم عروقی و پالکتسلول
قادر به عبور از سد BDNF. با توجه به اینکه)6(شودمی

شود ست، چنین فرض میخونی مغزي در هر دو جهت ا
موجود در جریان خون محیطی نیز به داخل BDNFکه

ها نقش پذیري نورونشود و در شکلمغز منتقل می
در نواحی BDNFهمچنین، با توجه به بیان باالي ؛ دارد

مغزي، -طرفه آن از سد خونیاز مغزي و انتقال دو
BDNFتواند بازتابی از تغییرات آن در جریان خون می

این فاکتورهاي کهییآنجابنابراین، از ؛ )7،6(غز باشدم
رشدي در دستگاه عصبی مرکزي و محیطی و نیز در 

لذا تغییرات ناشی از تمرینات ورزشی ؛یادگیري مؤثرند

در دستگاه عصبی ممکن است به علت تغییرات این 
.)9،8(عوامل رشدي باشد

Zoladz در تحقیقی روي 2008همکاران (و (
جوان سالم گزارش کردند که پنج هفته تمرین مردان

پالسما در حالت BDNFاستقامتی باعث افزایش غلظت
این محققین گزارش کردند نیهمچن؛شوداستراحت می

پالسما در ورزشکاران BDNFکه سطوح استراحتی 
و Seifert.)10(باشدورزشکاران میبیشتر از غیر

ه ماه تمرین ) نیز نشان دادند که س2010همکاران (
پالسما BDNFاستقامتی باعث افزایش سطوح استراحتی 

. از سوي دیگر تحقیقات مختلف نشان داد )8(شودمی
که کورتیکو استروئیدها داراي تأثیرات نورواندوکرینی 

هاي اختصاصی تواند با اتصال به گیرندهباشند و میمی
ها را تحت تأثیر پذیري نوروندر مغز عملکرد و شکل

زولیدهد که کورتینشان مهاشیآزمارار دهند. ق
برساندبیاسترس ممکن است به مغز آسنیآزاد شده ح

لیاز دالیکیدانشمندان اعتقاد دارند که نیهمچن؛ )11(
رفتن حافظه، ممکن است لیحلکوچک شدن مغز و ت

.)12(باشدزولیترشح هورمون کورت

روانییاجسمیاسترسنوعهرکلی طوره ب
در گیريچشمافزایشباعثپس از دقایقی تواندمی

آندنبالبهوهورمون آدرنوکورتیکوتروپیک ترشح
یک استرس عنوانبهفعالیت ورزشی .شودکورتیزول

شود که باعث افزایش ترشح خارجی محسوب می
شود. تغییرات سطوح کورتیزول میزولیکورتهورمون 

اي است به گونهوابسته به نوع پروتکل ورزشی متفاوت 
دتمقدرچهرکهاستاینبیانگر مطالعاتتایجکه ن

باالترنیزکورتیزولسطحشود،ترطوالنیورزش
. در تحقیقی گزارش کردند که هشت هفته )13(رودمی

ار دي تمرین مقاومتی باعث کاهش معنیبرنامه
همچنین در ؛)14(کورتیزول سرم در زنان جوان شد

تمرین مقاومتی و به بررسی تأثیرتحقیق دیگري
فعال سطح کورتیزول در زنان چاق غیراستقامتی بر 

هاي پرداختند که نتایج نشان داد پس از انجام تمرین
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داري در سطوح کورتیزول سرم استقامتی افزایش معنی
. با توجه به تحقیقات گذشته، این )15(افتداتفاق می

زول تأثیر و کورتیBDNFاحتمال وجود دارد که 
مخالف هم بر دستگاه عصبی و مغز داشته باشند. اخیراً 

هاي آزمایشگاهی، به بررسی در تحقیقی روي موش
ي تمرین مقاومتی و استقامتی بر تأثیر دو نوع برنامه

هاي صحرایی نر و کورتیزول موشBDNFسطوح 
جوان پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که تمرین 

BDNFدار منجر به افزایش معنیمقاومتی استقامتی و

دار اما این افزایش در گروه تمرین مقاومتی معنی،شد
داري در سطوح کورتیزول همچنین افزایش معنی؛ نبود

بنابراین، ممکن ؛ در گروه تمرین استقامتی مشاهده شد
است تمرینات استقامتی با افزایش سطوح کورتیزول مانع 

آزمایشگاهی هاي در موشBDNFاز افزایش سطوح 
اي بین لذا این امکان وجود دارد که رابطه؛ )16(شود

بنابراین، ؛ و کورتیزول وجود داشته باشدBDNFتغییرات 
هايبا توجه به تأثیرگذاري متفاوت انواع پروتکل

و کورتیزول، تحقیق حاضر BDNFورزشی بر تغییرات 
با هدف بررسی تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی 

و کورتیزول سرمی در مردان BDNFبر ايدایره
فعال انجام شده است.غیر

:روش بررسی
در این کارآزمایی بالینی دو گروه تجربی و 
شاهد با طرح پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی 
قرار گرفتند. پس از نصب فراخوان براي عالقمندان به 
شرکت در پژوهش در بین دانشجویان پسر دانشگاه آزاد 

ي می واحد نکاء، از میان داوطلبانی که برگهاسال
نفر که حائز 30اطالعات پزشکی را تکمیل کردند

شرایط ورود به مطالعه بودند، انتخاب شدند. معیارهاي 
الزم براي شرکت در تحقیق شامل برخورداري از 
سالمت عمومی، عدم استفاده از رژیم غذایی خاص، 

یت ورزشی عدم مصرف دارو و دخانیات و عدم فعال
منظم در طی دو سال گذشته بود. پس از شرح کامل 

ها اهداف و روش اجراي تحقیق، از آزمودنی

داوطلب30به این ترتیب،.ي کتبی گرفته شدنامهتیرضا
تصادفی در سه گروه تمرین صورتبهواجد شرایط 

. در ابتداي قرار گرفتنداستقامتی، تمرین مقاومتی و کنترل 
مربوطهايگیريمام دوره تحقیق اندازهدوره و پس از ات

ي بدن با استفاده به ترکیب بدن انجام شد. شاخص توده
از فرمول [وزن بدن (کیلوگرم) تقسیم بر مجذور قد 

پوستی با همچنین چربی زیر؛ (متر)] محاسبه شد
استفاده از کالیپر از سه ناحیه سینه، شکم و ران گرفته 

ه از فرمول جکسون و شد و درصد چربی بدن با استفاد
ي تمرین استقامتی . برنامه)17(پوالك محاسبه گردید

(چهار هفته تمرین) شامل دویدن تناوبی به مدت 
بود. 2/1به 1استراحت - دقیقه با نسبت فعالیت30- 45

درصد ضربان قلب 60- 75ي شدت فعالیت در محدوده
هاي فعالیت ذخیره بود و استراحت بین تناوب

ستراحت فعال با راه رفتن آرام در محدوده اصورتبه
دقیقه اجرا 1درصد ضربان قلب ذخیره به مدت 35- 45

ها با استفاده از فرمول شد. ضربان قلب ذخیره آزمودنی
THR= %X (HRmax-HR rest)+HRrestمحاسبه شد.

برنامه تمرین مقاومتی شامل چهار هفته تمرین 
اي بود که ره(سه جلسه در هفته) تمرین مقاومتی دای

درصد یک 65- 60شدت تمرینات در دو هفته اول 
70- 75هاي سوم و چهارم تکرار بیشینه و در هفته

درصد یک تکرار بیشینه بود. این تمرینات شامل 
) 3) جلو بازو با هالتر 2) چمباتمه 1هشت حرکت: 

) حرکت پارویی در 5) باز کردن زانو 4پرس سینه 
) 7روي پنجه پا با دمبل ) بلند شدن 6حالت ایستاده 
) خم کردن زانو بود. هر جلسه شامل 8پرس باالي سر 

سه نوبت تکرار حرکات در نظر گرفته شده با 
شامل استراحت سه دقیقه بین هر نوبت و هر حرکت 

ثانیه بین تکرارها بود. 30- 45تکرار با استراحت 10
الزم به ذکر است که شدت تمرینات مقاومتی بر 

ز حداکثر قدرت و با استفاده از حسب درصدي ا
فرمول زیر محاسبه شد:
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15هاي تمرین استقامتی و مقاومتی با برنامه
دقیقه گرم کردن عضالت عمده و حرکات کششی 

.یافتدقیقه سرد کردن خاتمه می15شروع شده و با 
هاي خونی در حالت استراحت، پیش از نمونه
ي پایان دورهساعت پس از 48ي تمرین و شروع برنامه

ها ی از ورید بازویی آزمودنیسیستمرین به مقدار پنج 
ي ي در هر مرحله در محدودهریگخونآوري شد. جمع

سپس ؛در حالت ناشتا به عمل آمد30/8تا 8ساعت 
هاي مربوطه منتقل گردیده و پس از هاي خونی به لولهنمونه

يهاگیريسانتریفوژ شدن و جداسازي سرم جهت اندازه
سرم با BDNFنگهداري شدند. غلظت بعدي در فریزر

استفاده از کیت ساخت اختصاصی کشور چین و به 
ي ي سازندهروش االیزا و بر اساس دستورالعمل کارخانه

06/0) و با ضریب حساسیت Wuhan،Chinaکیت (
گیري مقادیر گیري شد. اندازهلیتر اندازهنانوگرم بر میلی

Diagnostics Biochemیت کورتیزول نیز توسط ک

لیتر گرم بر دسی(ساخت کشور کانادا) بر حسب میلی
.صورت گرفت

18نسخه SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده
بررسی توزیع طبیعی منظوربهتجزیه و تحلیل شد. 

-ها آزمون کولموگروفها در بین گروهداده
اسمیرنوف و براي بررسی تجانس واریانس بین 

ها از آزمون لِوِن استفاده شد. براي تعیین گروه
ها از آزمون تی اثربخشی تمرین در درون گروه

گیري شده ي متغیرهاي اندازههمبسته و براي مقایسه
ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده در بین گروه

داري بودن آزمون تحلیل شد. در صورت معنی
تعیین واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی توکی جهت 

ي محل تفاوت مورد استفاده قرار گرفت. در همه
ر نظر دP>05/0داري هاي آماري سطح معنیآزمون

گرفته شد.

افته ها:ی
داري شود تفاوت معنیکه مشاهده میهمانطور

شیپهاي دموگرافیک در مرحله ها در ویژگیبین گروه
.)1، جدول شماره P<05/0(وجود نداشتآزمون

آزموني پیشها در مرحلهمشخصات عمومی آزمودنی:1ه جدول شمار

هاگروه
هامتغیر

استقامتی
10=N

قدرتی
10=N

کنترل
10=N

year(5/2±5/225/2±73/222/4±8/22(سن
kg(8/14±2/7010±75/683/12±9/70(وزن

cm(06/0±73/104/0±75/106/0±72/1(قد
16/25±21/245/4±11/256±7)%چربی بدن (

2g/mk(5/3±5/235/3±56/237/3±9/23شاخص توده بدن (
05/0>Pانحراف معیار می باشد.±بین گروه ها در همه متغیرها، داده ها بر اساس میانگین

ها نشان داد که تجزیه و تحلیل آماري داده
چهار هفته تمرین استقامتی و مقاومتی باعث افزایش 

در دو گروه تمرینی BDNFدیر سرمی داري مقامعنی
استقامتی و مقاومتی نسبت به مرحله قبل از تحقیق شد 

)001/0<Pهاي بین گروهی، ). به منظور بررسی تفاوت
هاي قبل و بعد از دوره در هر گروه با تفاضل داده

استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل 
داري ت معنیشد. نتایج این بررسی نشان داد که تفاو

وجود BDNFبین دو گروه تمرینی در تغییرات 
داري بین گروه تمرینی اما تفاوت معنی؛نداشت

، P>001/0(استقامتی و گروه کنترل مشاهده شد
.)1و نمودار شماره 2جدول شماره 
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گیري شده در مقایسه اثر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر تغییرات میانگین متغیرهاي اندازه:2جدول شماره
هاي مورد مطالعهگروه

پس آزمونپیش آزمونگروه هاهامتغیر
(چهار هفته بعد)

BDNF(pg/ml)694±519270±197ستقامتیا+*

+528±338224±136قدرتی

311±357100±143کنترل
98/8±56/885/1±93/1استقامتی(pg/dl)کورتیزول

39/8±67/874/1±58/1قدرتی
69/8±2/908/2±57/0لکنتر

BDNF 001/0+: عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز؛<P ،001/0*نسبت به پیش آزمون<Pنسبت به گروه کنترل.

هاآزمون در هر یک از گروهآزمون و پسمقادیر عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز در مراحل پیش:1نمودار شماره 
BDNF 001/0*مغز؛ : عامل رشد عصبی مشتق شده از<Pنسبت به پیش آزمون.

هاي مربوط به تغییرات کورتیزول سرم بررسی داده
نیز نشان داد که چهار هفته تمرین استقامتی و مقاومتی تأثیر 

داري بر سطوح استراحتی کورتیزول سرم در مردان معنی
).2، جدول و نمودار شماره P<05/0فعال ندارد (غیر

هاآزمون در هر یک از گروهآزمون و پسمقادیر کورتیزول در مراحل پیش:2تصویر شماره
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:بحث
هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر چهار هفته 

اي بر مقادیر استراحتی تمرین استقامتی و مقاومتی دایره
BDNFفعال بود. و کورتیزول سرم در مردان غیر

هاي این تحقیق، چهار هفته تمرین بر اساس یافته
دار ي باعث افزایش معنیای دایرهو مقاومتاستقامتی 

فعال شد که تفاوت در مردان غیرBDNFسطوح سرمی
اما بین ؛هاي تمرینی وجود نداشتداري بین گروهمعنی

گروه تمرین استقامتی و گروه کنترل تفاوت معنی داري 
داري در سطوح همچنین تغییرات معنی؛مشاهده شد

پس از تمرینات استقامتی و استراحتی کورتیزول 
دومین فاکتور عنوانبهBDNFمقاومتی مشاهده نشد. 

هاي مختلفی نروتروفیک شناخته شده است که در بافت
شود و با توجه به عبور دو خصوصاً در مغز تولید می

مغزي، سطوح آن در گردش -طرفه آن از سد خونی
مغز تواند بازتابی از مقادیر تولید شده آن در خون می

همچنین با توجه به اینکه این فاکتور توسط ؛ باشد
شود سطح پالسمایی آن ها نیز تولید میپالکت

ها نیز تواند مقادیر ذخیره شده آن را در پالکتمی
لذا سطح سرمی این فاکتور مورد ؛)7(منعکس کند

گیري قرار گرفت تا بدین طریق مقادیر تولید شده اندازه
عضالت مورد بررسی قرار آن در دستگاه عصبی و

اند که گیرد. برخی از تحقیقات گذشته نشان داده
تواند باعث افزایش بیان بافتی تمرینات ورزشی منظم می

در گردش خون شود. شدت فعالیتBDNFو سطوح 
یک BDNFهاي ورزشی براي تأثیرگذاري بر تغییرات 

اي که نشان داده شده است به گونههستعامل مهم 
تواند تغییر معنیورزشی با شدت پایین نمیتمرینات

اما فعالیت ورزشی با ؛داري در این فاکتور ایجاد کند
گردش BDNFشدت متوسط باعث افزایش سطوح 

. در تحقیق حاضر همسو )8-20،18،10(شودخون می
BDNFبا برخی از تحقیقات گذشته افزایش سطوح 

شاهده شد سرمی به دنبال تمرینات استقامتی و مقاومتی م
هاي شدت مناسب پروتکلدهندهنشانتواند که می

ورزشی براي تأثیرگذاري بر این فاکتور باشد. این یافته 
و Yarrowو شو همکارانZoladzبا نتایج تحقیق 

و Zoladz. )21،10(باشدهمکارانش همسو می
ورزشی استقامتی را بر تیاثر پنج هفته فعالشهمکاران
سالم فعال بررسی جواندر مردانپالسما BDNFغلظت 
تمرینی يهپس از دورو مشاهده نمودند کهکردند

BDNFداريیمعنطورپالسما در حالت استراحت به
و Yarrow. )10(از مقادیر آن قبل از تمرین بودشتریب

همکارانش در پژوهشی نشان دادند که تمرین مقاومتی 
پسر گردش خون در دانشجویانBDNFباعث افزایش 

BDNFرغم افزایش سطوح . علی)21(شودسالم می

هاي تمرین استقامتی و مقاومتی، تفاوت معنیدر گروه
اما بین دو ؛هاي تمرینی مشاهده نشدداري بین گروه

داري گروه تمرینی استقامتی و مقاومتی تفاوت معنی
وجود داشت.

تحقیقات مختلف نشان داد که فعالیت بدنی 
ش سطوح فاکتورهاي نروتروفیک منظم باعث افزای

شود که این تغییرات ممکن است در بهبود یادگیري می
و همکارانش Seifert.)22،3(و حافظه نقش داشته باشد

مشاهده نمودند که تمرین استقامتی باعث افزایش 
BDNF در حالت استراحت شد و عنوان کردند که
در هیپوکامپوس و افزایش رها شدن آنBDNFافزایش 

در مغز انسان نشانگر این امر است که تمرینات استقامتی 
. با توجه به اینکه تغییرات )8(شوندیمباعث سالمت مغز 

اي همانند در گروه تمرین مقاومتی دایرهشدهجادیا
تمرین استقامتی بود و با توجه به درگیر شدن دستگاه 
انرژي هوازي در این نوع تمرینات همانند تمرینات 

لذا تمرینات مقاومتی نیز ممکن است چنین ؛ یاستقامت
تأثیراتی داشته باشد. اخیراً گزارش شده است که 

BDNFبنابراین ؛ )10(شودتوسط عضالت نیز بیان می
فعالیت ورزشی مقاومتی ممکن است با افزایش بیان این 
فاکتور در عضالت فعال نیز بر دستگاه عصبی مرکزي 

تواند عملکرد میتأثیرگذار باشد. فعالیت ورزشی
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ها در دستگاه عصبی مرکزي و محیطی را بهبود نورون
ها که پاسخ به افزایش سن یا ن ي آبخشد و از استحاله

.)23(هاي دستگاه عصبی است، جلوگیري کندبیماري
این تأثیرات فعالیت ورزشی بر دستگاه عصبی مرکزي 
ممکن است به علت تغییرات بیان و سطوح فاکتورهاي 

بیان نمود که بررسی Vargheseتروفیک باشد. نورو
علمی عصبی شواهدي مطمئن ارائه داده است که ورزش 

شود که باعث میBDNFسبب تحریک تولید بیشتر 
و اعصاب بیشتري در مغز هاکنندهافتیدرایجاد 

گردد و از این طریق سبب یادگیري بیشتر و می
.)24(گرددیمتأثیرگذاري بیشتر حافظه 

و Currieوي دیگر مغایر با آنچه عنوان شد از س
رم، سBDNFتدر تحقیقی ارتباط بین غلظهمکارانش

، تمرین مدتبلندآمادگی قلبی عروقی و حجم تمرینات 
مرد و زن بررسی کردند. 44منظم و فعالیت ورزشی در 

در این گروه ارتباط معکوس بین غلظت
کسیژن سرم و مقادیر تخمین زده شده اBDNFاستراحتی

یافت شد. مدتیطوالنمصرفی بیشینه و فعالیت ورزشی 
این نتایج نشان دادند که سطوح افزایش یافته آمادگی 

تر قلبی عروقی و عادت به ورزش با سطوح پایین
BDNF؛)25(هاي سالم مرتبط هستندسرم در انسان

سرم در حالت استراحت با BDNFهمچنین، غلظت
معکوس داشت و در افراد با هزینه انرژي افراد رابطه

Goekintتر بود.پایینBDNFهزینه انرژي بیشتر، سطوح 

هفته فعالیت ورزشی مقاومتی 10تأثیر و همکاران
بررسی IGF-1وBDNFفزاینده را بر سطوح سرمی 

داري کردند. این محققین اعالم کردند که تفاوت معنی
روه ي تمرینی بین گدر طول دورهIGF-1و BDNFدر 

. این تفاوت در نتایج )26(کنترل و تجربی مشاهده نشد
ممکن است به عوامل مختلفی از جمله شدت فعالیت 

اي که نشان داده شده است ورزشی وابسته باشد به گونه
هاي ورزشی یک عامل مهم در که شدت فعالیت

باشد. همچنین با توجه به اینکه تغییرت این فاکتور می
در پالسما و سرم متفاوت است و با توجه BDNFغلظت 

گیري، تفاوت در این موارد به تأثیرگذاري روش اندازه

تواند از علل مغایرت با تحقیقات گذشته نیز نیز می
تواند از علل تناقض در باشد. طول دوره تحقیق نیز می

که با بررسی یافته تحقیقات گذشته نتایج باشد به طوري
د که تمرینات ورزشی در مراحل این احتمال وجود دار

؛گردش خون شودBDNFاولیه باعث افزایش سطوح 
BDNFاما پس از مدت طوالنی عادت به ورزش سطح 

دهد.سرم را کاهش
هاي تحقیق حاضر عدم تأثیر از دیگر یافته

تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح استراحتی 
اصوالً استرس از جمله عوامل کورتیزول سرم بود.

تحریک و ترشح کورتیزول برخارجی است که مستقیماً 
عنوان یک استرس گذارد و چنانچه ورزش را بهتأثیر می

ها بینی شده محسوب نمائیم در انواع مختلف ورزشپیش
هاي افزایش غلظت پالسمایی کورتیزول به میزان

بر ایندالهاهمطالعنمائیم. نتایجمختلف را مشاهده می
تر شود، سطحطوالنیورزشهر چقدر مدتکهاست

ي تأثیر در زمینه. )13(رودنیز باالتر میکورتیزول
و Sourati، تمرینات ورزشی بر سطوح کورتیزول

همسو با تحقیق حاضر گزارش کردند که همکارانش
اي و تمرین استقامتی و مقاومتی در دوره چهار هفته

وح سرمی داري در سطاي تغییر معنیهشت هفته
و Bell. در مقابل )27(کورتیزول ایجاد نکرد

هفته تمرین در زنان تمرین نکرده 12پس از همکارانش
. )28(افزایش غلظت کورتیزول را گزارش کردند

قراخانلو و همکارانش نیز در تحقیقی گزارش کردند 
که تمرین مقاومتی باعث کاهش سطوح استراحتی 

شود که این ن میکورتیزول پالسما در مردان جوا
وضعیت آنابولیکی بدن کنندهمنعکستواند تغییرات می

. گرزي و )29(به دنبال تمرینات مقاومتی باشد
همکارانش نیز در بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی، 
استقامتی و موازي گزارش کردند که تنها تمرین 

. در)30(مقاومتی باعث افزایش سطوح کورتیزول شد
دار در این تغییرات معنیهمکارانشمقابل، سوري و 

سطوح کورتیزول را پس از تمرینات استقامتی مشاهده 
هاي ها برنامهبنابراین با توجه به این یافته؛ )15(کردند
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هاي متفاوتی در تمرینی مختلف باعث ایجاد پاسخ
که شود به طوريسطوح کورتیزول گردش خون می

رتیزول به شدت اند که تغییرات کوتحقیقات نشان داده
؛ و مدت تمرین و وضعیت محیطی تمرین وابسته است

تواند علت تناقضات بنابراین تفاوت در این متغیرها می
در نتایج تحقیقات باشد.

:گیرينتیجه
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مشخص شد 

اي و استقامتی در یک دوره که تمرین مقاومتی دایره
BDNFزایش سطوح اي باعث افکوتاه چهار هفته

داري بر اما تأثیر معنی؛فعال شدسرمی در مردان غیر
ي تمرین استقامتی و کورتیزول سرم نداشت. برنامه

شد و BDNFاي باعث افزایش سطوح مقاومتی دایره
داري بین این دو نوع برنامه تمرینی وجود تفاوت معنی

داري سطوح نداشت. با توجه به عدم تغییر معنی

شود که در تحقیق حاضر، چنین استنباط میکورتیزول
در این تحقیق BDNFارتباطی بین تغییرات کورتیزول و 

گیري کرد که به توان نتیجهبنابراین می؛ وجود نداشت
طور کلی فعالیت ورزشی منظم اعم از استقامتی یا 

سطوح فاکتورهاي درتواند تغییراتی مقاومتی می
ریق ممکن است نروتروفیک ایجاد کند که بدین ط

هایی در دستگاه عصبی شود و بر باعث ایجاد سازگاري
تفاوتی بین نوع تمرین اساس یافته تحقیق حاضر، ظاهراً

اي وجود هفته12استقامتی و مقاومتی در یک دوره 
ندارد.

و قدردانی:تشکر
هاي عزیز که در طول تحقیق از تمامی آزمودنی

ضمنا این کار .یمنهایت سپاسگزارهمکاري نمودند، بی
-19507با کد اخالقی 1393-9-25تحقیقی در تاریخ 

پذیرفته شد.5
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Background and aims: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has an important role on
nervous system growth and development. Animal studies have shown that exercise affects serum
levels of BDNF. The aim of the present study was to investigate the effect of endurance and
circuit resistance training on BDNF and serum cortisol in inactive males.
Methods: In this clinical trial study, 30 inactive males were randomly divided into 3 groups:
endurance training, resistance training, and control groups. The endurance training group
performed interval running for 30-45 minutes at the intensity of 60-75% of maximum heart rate
during 4 weeks. The resistance training group performed circuit resistance training at the
intensity of 60-75% with one repeated maximum, 3 days in a week for 4 weeks. Blood samples
were taken before and 48 hours after experimental period to assess serum levels of brain-derived
neurotrophic factor and cortisol.
Results: Circuit endurance and resistance training increased significantly the serum
concentration of BDNF (P<0.001). There was no intergroup difference between training groups
(P>0.05). The intergroup difference was only observed between endurance training and control
groups (P<0.001). Moreover, both endurance and circuit resistance training had no significant
effect on serum cortisol levels (P>0.05).
Conclusion: According to the findings of the present study, it can be concluded that endurance
and circuit resistance training increase neurotropic factors which may lead to structural and
functional adaptation in nervous system.
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