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اثر حاد و مزمن تمرین تناوبی با شدت باال در محیط طبیعی و گرم بر سطوح سرمی
 BDNFدر مردان سالم
الناز طاهری راد *،حمید رجبی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
دریافت مقاله94/3/27 :

اصالح مقاله95/5/13 :

پذیرش مقاله95/7/4 :

هدف :هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر تمرین تناوبی با شدت باال در محیط طبیعی و گرم بر تغییرات سطوح سرمی BDNF

مردان سالم بود.
روشها :در این پژوهش  24دانشجوی مرد سالم با توجه به برآورد  vVO2maxبه سه گروه تمرین در محیط گرم ( 8نفر) ،تمرین
در محیط طبیعی ( 8نفر) و کنترل ( 8نفر) به صورت همگن تقسیم شدند .آزمودنیهای گروه محیط گرم و طبیعی  12جلسه طی
دو هفته متوالی تمرین کردند .هر جلسه تمرین شامل  5وهله  150ثانیه دویدن با شدت  85-90درصد  vVO2maxروی نوارگردان
بود که بین هر وهله  150ثانیه دویدن با شدت  50درصد  vVO2maxبه عنوان استراحت فعال قرار داشت .مقادیر  BDNFبه روش
االیزا سنجیده شد و دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شدند.
نتایج :پس از یک جلسه فعالیت مقدار  BDNFدر دو گروه تمرینی گرم ( )P=0/018و طبیعی ( )P=0/045در مقایسه با پیشآزمون
افزایش معناداری داشت .البته این تغییرات در گروه محیط گرم در مقایسه با محیط طبیعی تفاوت معناداری نداشت (.)P=0/262
عالوه بر این در دو گروه تمرینی گرم ( )P=0/001و طبیعی ( )P=0/012بعد از گذشت دو هفته از فعالیت در مقدار  BDNFافزایش
معناداری مشاهده شد .همچنین دو هفته تمرین بر سطوح  BDNFبین گروههای تمرینی تفاوت معنادار به وجود نیاورد (.)P=0/267
نتیجهگیری :به نظر میرسد که فعالیت تناوبی صرف نظر از اینکه در محیط طبیعی یا گرم انجام شود باعث افزایش مقدار BDNF

میشود.
واژههای کلیدی :تمرین تناوبی شدید ،دمای محیط ،فاکتور نوروتروفیک مشتقشده از مغز ،اکسیژن مصرفی بیشینه.

* نویسنده مسئول :الناز طاهری راد ،شماره تماس ،09398252967 :ایمیلbahart2012@yahoo.com :
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اثر تمرین تناوبی بر BDNF

مقدمه
عامل نوروتروفیک مشتق از مغز 1عامل رشد عصبی

در پژوهشی که فرریس و همکاران در سال 2007

و عضوی از خانواده نوروتروفینهاست که نقشی تنظیمی

انجام دادند تاثیر فعالیت هوازی روی چرخ کارسنج با

در تمایز نورونی ،شکلپذیری سیناپسی و روندهای مرگ

شدت مختلف و مدت یکسان را بر مقادیر سرمی BDNF

سلولی ایفا میکند ( 1و  )2و بیشترین اثر خود را از طریق

مردان سالم بررسی کردهاند .فعالیت با شدتهای 20

گیرنده پروتئینی تیروزین کیناز 2در سطح سلولی اعمال

درصد زیر آستانه تنفسی و  10درصد باالی آستانه تنفسی

میکند .توزیع  BDNFغیر از مناطق مختلف مغزی ،در

و در مدت  30دقیقه روی  15آزمودنی انجام شد .مشخص

گردش خون و در گستره برخی از سلولها و بافتها مثل

شد که فعالیت با شدت باالتر موجب افزایش بیشتری در

شبکیه چشم ،کلیه و پروستات هم گزارش شده است (.)3

مقادیر سرمی  BDNFمیشود ( .)10شمولسکی و

بررسیها نشان میدهد  BDNFبافتهای محیطی از سد

همکاران تأثیر دو شدت مختلف تمرینی ،فعالیت با شدت

خونی-مغزی 3عبور میکند و میتواند اثرات نوروتروفیکی

متوسط ( 60درصد ضربان قلب ذخیره) و شدید (80

خود را در سیستم عصبی مرکزی 4اعمال کند ( .)4در

درصد ضربان قلب ذخیره) را بر مقادیر سرمی BDNF

همین راستا نشان داده شده است که بین مقادیر BDNF

مردان سالم بررسی و مقایسه کردند .مقادیر سرمی BDNF

سرمی و  BDNFقشر مغز همبستگی مثبت وجود دارد

آزمودنیهایی که فعالیت با  80درصد ضربان قلب ذخیره

( .)5عوامل متعددی بر ترشح  BDNFاثر میگذارند اما در

انجام داده بودند ،افزایش بیشتری داشت ( .)9هرچند به

شرایط طبیعی ،فعالیت ورزشی و عوامل محیطی دیگر

نظر میرسد در سطح مغز پاسخ به شدت فعالیت متفاوت

مانند خواب و تغذیه که از اجزای سازنده زندگی روزمره

باشد ،برای مثال سویا و همکاران تاثیر دو شدت مختلف

هستند میتوانند بر بیان عامل رشدی  BDNFدر مغز،

تمرینی ،فعالیت کمشدت ( 15متر بر دقیقه) و متوسط

تاثیرگذار باشند ( .)6پژوهشگران گزارش کردهاند فعالیت

( 20متر بر دقیقه) را بر عامل  BDNFبررسی کردند .سطح

بدنی منظم از طریق تغییر مقادیر  BDNFو وضعیت

 BDNF mRNAهیپوکامپ موشهای صحرایی در فعالیت

اکسایشی در حفاظت عصبی ،حافظه و یادگیری ،اختالالت

کمشدت به شکل قابلتوجهی افزایش داشت و در

رفتاری ،متابولیسم انرژی ،بلوغ و تکامل مغز نقش دارد

موشهای صحرایی با برنامه کمشدت بیشتر از پرشدت بود

( )2همینطور نشان داده شده است که فعالیت ورزشی

( .)11از طرف دیگر ،انجام تمرینات در شرایط محیطی

در انسانها ،زوال مغزی که در ارتباط با سالمندی است را

گوناگون مانند ارتفاع ،شرایط کمفشار ،پرفشار ،محیط

خنثی میکند ( ،)7ظرفیت ذهنی بزرگساالن جوان را

سرد و هوای آلوده مداخلهگرهایی هستند که بر شرایط

افزایش میدهد و ریکاوری عملکردی را در بعد از آسیبها

فیزیولوژیک افراد تأثیر میگذارند .از این میان افزایش

و بیماریهای مغزی تسهیل میکند ( .)8از سوی دیگر

دمای محیط تأثیرات قابلتوجهی همچون تحریک و

پژوهشهای بسیار ،ارتباط بین مقادیر پایین  BDNFو

تجمع هورمونهای استرسی و به دنبال آن افزایش

افسردگی و آلزایمر را نشان دادهاند ( .)1بنابراین در

گلیکولیز بیهوازی ،تجمع الکتات ( )12و افزایش میزان

مجموع ،فعالیت ورزشی میتواند اثرات سودمندی بر

خروجی  BDNFاز مغز ( )13میشود که شاید بتواند در

مقادیر  BDNFداشته باشد ( 9 ،2 ،1و  .)10احتماالً یکی

ترشح این ماده موثر باشد .مایک گوکینت و همکاران به

از عوامل تاثیرگذار بر مقادیر  BDNFبر اثر فعالیت ورزشی،

دنبال بررسی اثرات گرما بر میزان ترشح  BDNFکه

شدت تمرین است.

متعاقب  60دقیقه تمرین تداومی دوچرخه با شدت 55
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درصد توان بیشینه در دو دمای محیطی گرم ( 30درجه)

کنترل متغیرهای مزاحم توسط پژوهشگر به روش

و طبیعی ( 18درجه) انجام دادند ،مشاهده کردند که

نیمهتجربی و بهصورت طرح پژوهشی پیشآزمون و دو

دمای مرکزی و  BDNFسرمی آزمودنیهایی که در محیط

نوبت پسآزمون (پاسخ و سازگاری) در دو گروه تجربی و

گرم فعالیت کرده بودند ،بیشتر بود ( .)13بنابراین به نظر

یک گروه کنترل اجرا شد .نمونههای این پژوهش را

میرسد میتوان گرما را بهعنوان مکمل تمرینی در فرآیند

دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

افزایش  BDNFو سازگاری بهتر تصور کرد که فشار حاصل

تشکیل میدادند که در قالب کالسهای آموزشی و یا

از تمرین تناوبی به همراه فشار گرمایی بتواند تاثیر

تمرینی در طول هفته حداقل  8ساعت به فعالیت ورزشی

بیشتری در ترشح و افزایش مقادیر  BDNFداشته باشد.

میپرداختند .در ابتدا  33نفر بهطور داوطلبانه پرسشنامه

به هر حال با وجود پتانسیل درمانی آشکار فعالیت ورزشی،

ارزیابی پزشکی را تکمیل کردند .پس از آگاهی از تمام

بسیاری از مردم برای شرکت در فعالیت ورزشی بیمیل

مراحل پژوهش و اطمینان از اینکه در هر زمان بتوانند

هستند و اغلب کمبود وقت را بهعنوان عامل اصلی ذکر

پژوهش را ترک کنند ،رضایت خود را بهصورت کتبی برای

میکنند ( 14و  )15از طرفی ،امروزه تمرین تناوبی با شدت

حضور در برنامه اعالم کرده و با استفاده از آزمون فزاینده

باال )HIT( 5به عنوان یک راهکار کارا از نظر زمان در

بیشینه روی نوارگردان در محیط طبیعی (دمای 23±1

سازگاریهای مربوط به سالمت مورد توجه قرار گرفته و

درجه و رطوبت  35±5درصد) برای برآورد vVO2max

طبق یافتههای موجود ،سازگاریهای این تمرینات مشابه با

ارزیابی شدند .پس از مشخص شدن نتایج آزمون 24 ،نفر

سازگاری به تمرینات استقامتی با حجم باال است (17 ،16

از آنها انتخاب شدند تا از لحاظ سن ،قد ،وزن و سطح

و  .)18بنابراین نتایج این پژوهش میتواند برای افراد غیر

آمادگی بهطور مناسب در  3گروه بهطور مساوی و همگن

ورزشکاری که در انجام تمرینات هوازی با مدت زمان نسبتا

تقسیم شوند (جدول.)1

طوالنی محدودیت دارند و یا تمایل ندارند فشار باالیی را
متحمل شوند مورد استفاده قرار گیرد .حتی ورزشکاران نیز
میتوانند از تمرین  HITو تاثیری که این تمرین ممکن است
بر عوامل رشد عصبی داشته باشد به عنوان یک دوره
استراحت فعال در طول چرخه تمرینی با فشار باال استفاده
کنند و سیستم عصبی خود را نیز تقویت و تغذیه کنند.
همچنین در صورتی که ترکیب  HITبا گرما بتواند موجب

جدول  .1ویژگیهای آزمودنیهای پژوهش (میانگین  ±انحراف معیار)
گروه

کنترل

سن (سال)

23/1±5/77

وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن

71/7±86/90

68/4±25/52

70/7±25/72

22/1±87/45

22/1±26/31

9/2±37/69

8/2±67/43

8/3±88/02

16/1±62/40

16/1±62/16

16/1±62/30

همین تمرین در شرایط عادی شود ،میتوان بهعنوان یک

چربی (درصد)

پیشنهاد تمرینی کارآمد به افراد سالم برای تامین هر چه

vVO2max

بیشتر سالمتی و حتی مربیان و ورزشکاران رشتههای

(کیلومتر بر ساعت)

مختلف ورزشی برای افزایش کارایی تمرین ارائه داد.

پروتکل پژوهش

این پژوهش به دلیل استفاده از نمونه انسانی و عدم

1±23/30

22/1±25/58

22/1±39/64

افزایش بیشتر  BDNFدر یک زمان برابر ،نسبت به اجرای

نمونههای پژوهش

طبیعی

گرم

قد (سانتیمتر) 177/2±75/96 176/4±55/98 177/6±29/13

(کیلوگرم بر متر مربع)

روش پژوهش

تمرین در محیط تمرین در محیط

برای برآورد  ،vVO2maxآزمودنیها آزمون
فزایندهای را اجرا کردند که شامل  3دقیقه راه رفتن با
سرعت  6کیلومتر در ساعت با شیب صفر درجه برای گرم
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کردن بود که پس از آن در هر دقیقه افزایش سرعت

کرده بودند ( .)20به عبارتی مدت زمان انجام تمرین اصلی

بهصورت یک کیلومتر در ساعت تا رسیدن به واماندگی

به همراه استراحت فعال  36دقیقه در هر جلسه بود و از

ادامه پیدا میکرد ( .)19سرعت نهایی در صورتی که یک

آنجاکه طبق مبانی نظری الزمه رسیدن به سازگاری

دقیقه کامل به انجام میرسید بهعنوان  vVO2maxدر نظر

گرمایی تمرین روزانه به مدت حداقل  30دقیقه در معرض

گرفته شد و در صورتیکه آخرین مرحله کمتر از یک

گرما است ،این پروتکل از لحاظ زمانی مناسب به نظر

دقیقه انجام میشد ،سرعت مرحله قبل بهعنوان این

میرسید.
بنابراین با الگوگیری از این پروتکل و با پایلوتهای

شاخص در نظر گرفته شد.
آزمودنیهای «گروه محیط طبیعی» تمام تمرینات

فراوان از نظر شدت و مدت تمرین طی یک جلسه تمرین

خود را در محیط طبیعی و آزمودنیهای «گروه گرم» تمام

در محیط گرم ،برای عملی بودن اجرای آن طی دوره

دوره تمرینی خود را در محیط گرم شبیهسازیشده

تمرین پروتکل تعدیل شد .بدین منظور هفته اول تمرین

آزمایشگاهی انجام دادند .تمام آزمودنیهای دو گروه

شامل  5نوبت 150ثانیهای دویدن روی نوارگردان با شدت

تمرین را شش جلسه در هفته و به مدت  2هفته ،قبل از

 85درصد  vVO2maxبود که هر نوبت ،با  150ثانیه

آغاز فصل گرما شروع کردند .طراحی روش تمرین بر

دویدن و شدت  50درصد  vVO2maxبهعنوان ریکاوری

اساس پژوهش صورت گرفته توسط بارتلت با کمی تغییر

از هم جدا میشد .سپس آزمودنیها در هفته دوم با

انجام شد .بارتلت 6با مقایسه دو روش تمرین استقامتی

افزایش فشار به میزان  5درصد بهعنوان اضافهبار ،همان

تداومی و تناوبی شدید ،تمرین تناوبی را طوری طراحی

تمرین هفته اول را با  5نوبت  150ثانیهای دویدن روی

کرده بود که آزمودنیها شش نوبت  180ثانیه با شدت

نوارگردان با شدت  90درصد  vVO2maxبا  150ثانیه

 90درصد  VO2maxو شش نوبت تناوبی  180ثانیه برای

دویدن و شدت  50درصد  vVO2maxبه عنوان ریکاوری

استراحت فعال با شدت  50درصد  vVO2maxرا اجرا

به اتمام رساندند( .جدول .)2

جدول  .2طرح پژوهش
گروه

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون 1
(پاسخ)

متغیر مستقل

پسآزمون 2
(سازگاری)

تجربی 1

سنجش سطوح سرمی
 BDNFدر محیط طبیعی

یک جلسه تمرین تناوبی
شدید در محیط گرم

سنجش سطوح سرمی
 BDNFدر محیط طبیعی

 12جلسه تمرین تناوبی
شدید در محیط گرم

سنجش سطوح سرمی
 BDNFدر محیط طبیعی

تجربی 2

سنجش سطوح سرمی
 BDNFدر محیط طبیعی

یک جلسه تمرین تناوبی
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از آنجاکه الزمه رسیدن به سازگاری گرمایی تمرین

جریان داشت .حدود  90دقیقه قبل از شروع فعالیت ،برای

در محیط گرم تحتکنترل و شبیه سازیشده آزمایشگاهی

باال بردن دمای اتاقک و تنظیم رطوبت ،هیترهای

است ،بدین منظور محفظهای به ابعاد  3/5 × 3/5 × 3متر

گرمایشی و دستگاه رطوبتساز روشن میشدند تا زمانی

و پوشیده شده از نایلون طراحی شد بهطوری که هوا مداوم

که دمای محیط شبیهسازیشده به  40±1درجه سانتی-

و تنها از قسمت پایین این اتاقک با محیط بیرون از خود

گراد میرسید.
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تحلیل آماری

روشهای آزمایشگاهی
نمونههای خون در مرحله پیش (پایه) به دنبال 12

برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از

ساعت ناشتایی شبانه و در پسآزمون (پاسخ ،بالفاصله بعد

روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .از

از اولین جلسه فعالیت و سازگاری 48 ،ساعت پس از

آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف

آخرین جلسه تمرین) برای تعیین غلظت  BDNFسرم از

استاندارد داده ها ،و از آمار استنباطی برای مقایسه

ورید آنتیکوبیتال جمعآوری و به درون لولههای سرمی

گروه ها با هم استفاده شده است .توزیع طبیعی داده ها

ریخته شد و اجازه داده شد تا به مدت یک ساعت در دمای

و همگنی واریانس ها به ترتیب با آزمون ک لموگروف-

اتاق لخته شود .سپس این نمونهها  2000دور در دقیقه

اسمیرنوف و آزمون لون تایید شد .برای مقایسه

به مدت  15دقیقه و دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ

میانگین های درون گروهی از روش آماری  tوابسته

شد .سرم بهدستآمده در لولههای اپندورف تخلیه و در

استفاده شد .برای مقایسه اثر یک جلسه فعالیت در

دمای  -80درجه سانتیگراد تا زمان تجزیهوتحلیل ذخیره

محیط گرم و محیط طبیعی در دو گروه تجربی از

شد .اندازهگیری مقدار  BDNFسرم با استفاده از کیت

آزمون  tمستقل و برای بررسی اثر  12جلسه تمرین

آزمایشگاهی و به روش االیزا 7و بر اساس دستورالعمل

در سه گروه تمرین در محیط گر م ،تمرین در محیط

کارخانه سازنده کیت (باستر بیولوژیکال 8به شماره

طبیعی و کنترل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

کاتالوگ  ،EK0307-BVساخت کشور آمریکا) با ضریب

استفاده شد .محاسبه ها با استفاده از نرم افزار آماری

پراکندگی و حساسیت برآورد  <2pg/mlانجام شد.

 SPSSنسخه  21انجام و برای رسم نمودارها از نرم افزار

همچنین برای اندازهگیری میزان دمای مرکزی بدن،

اکسل  2010استفاده شد .سطح معناداری آزمون ها

بالفاصله پس از اتمام هر جلسه از تمرین ،آزمودنیها

 P > 0/05در نظر گرفته شد.

دماسنج پزشکی را به مدت  3دقیقه زیر زبان خود نگه
داشته که میزان دمای اندازهگیریشده توسط پژوهشگر
ثبت میشد (جدول .)3

نتایج
نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان
داد ،پس از یک جلسه فعالیت ،مقدار  BDNFدر گروه

جدول  .3میانگین میزان دمای مرکزی دو گروه حین دوره تمرین

محیط گرم () P =0/018و در گروه محیط طبیعی
( )P=0/.45در مقایسه با پیش آزمون پیشرفت معناداری

دمای مرکزی
(میانگین  ±انحراف معیار)
محیط

محیط

گرم

طبیعی

دو روز اول

39/0±11/06

36/0±62/08

دو روز دوم

38/0±92/10

36/0±64/08

دو روز سوم

37/0±94/23

36/0±72/79

دو روز چهارم

38/0±01/30

36/0±68/05

دو روز پنجم

37/0±79/09

36/0±56/03

دو روز ششم

37/0±70/08

36/0±48/07

نشان داد .عالوه بر این در گروه محیط گرم ()P=0/001
و در گروه محیط طبیعی( )P=0/012بعد از گذشت دو
هفته از فعالیت در مقدار  BDNFبه نسبت پیش آزمون
پیشرفت معناداری مشاهده شد .البته تفاوت معناداری
بین دو گروه بعد از یک جلسه فعالیت مشاهده نشد
( . )P=0/262همچنین دو هفته تمرین تناوبی با شدت
باال بر سطوح  BDNFبین گروه های محیط گرم ،طبیعی
و کنترل نیز تفاوت معنادار به وجود نیاورد ()P=0/267
(جدول .)4
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جدول  .4مقادیر پیشآزمون ،پاسخ و سازگاری ( BDNFپیکوگرم بر میلیلیتر) در سه گروه گرم ،طبیعی و کنترل
پیشآزمون
گروهها

میانگین

پاسخ
خطای

استاندارد

میانگین

سازگاری
خطای
استاندارد

میانگین

خطای
استاندارد

گرم

840/77

46/67

987/90

53/14

1122/03

69/63

طبیعی

823/46

34/80

898/45

54/97

1003/83

83/67

کنترل

901/92

55/11

953/10

64/59

بحث و نتیجهگیری

مقادیر سرمی  BDNFمیشود ( )10نتایج این تحقیق با

یافتهها نشان داد یک جلسه فعالیت تناوبی با شدت

پژوهش حاضر همراستا است .همچنین کاسو و همکاران

باال در محیط طبیعی و گرم افزایش معنادار سرمی BDNF

تاثیر فعالیت هوازی با شدت کم و زیاد را بر مقادیر سرمی

را به همراه دارد اما این افزایش در دو محیط نسبت به

 BDNFمردان و زنان را بررسی کردند .آنها مشاهده کردند

همدیگر معنادار نبود .فعالیت ورزشی میتواند با تاثیر در

که  BDNFبعد از  20دقیقه فعالیت با شدت زیاد به اوج

بیان  BDNFبر شکلپذیری سیناپسی در پایانههای

خود رسید و  10دقیقه بعد از ریکاوری به حالت پایه خود

پیشسیناپسی و پسسیناپسی موثر باشد .سازوکار آن به

برگشت (.)23

شکل هدایت سیگنالی  BDNFو از طریق گیرنده

نتایج حاصل از این بررسی صرف نظر از نوع فعالیت

TrkBاست ،که بیان آن با فعالیت ورزشی تنظیم میشود

ورزشی با پژوهش شمولسکی و همکاران ( )2013نیز

(.)6

همراستا است .آنها تاثیر دو نوع فعالیت هوازی روی چرخ
همانطور که از پژوهشها برمیآید تمرین در

کارسنج با شدت و مدتهای مختلف را بر مقادیر سرمی

شدتهای مختلف تاثیرات متفاوتی را بر مقادیر BDNF

BDNFمردان سالم  18تا  25سال بررسی کردند .فعالیت

دارد ( 21 ،10و  .)22در مجموع ،بررسیها درباره تغییرات

با شدتهای  60و  80درصد ضربان قلب ذخیرهای و در

 ،BDNFبیشتر به فعالیتهای استقامتی اشاره دارند و

دو مدت زمان  20و  40دقیقهای روی  50آزمودنی انجام

تاکنون پژوهشی تغییرات  BDNFدر محیط گرم به دنبال

شد .مشخص شد که فعالیت با مدت کمتر و شدت بیشتر

یک جلسه فعالیت تناوبی با شدت باال را بررسی نکرده

موجب افزایش بیشتری در مقدار پالسمایی BDNF

است .بنابراین نتایج این پژوهش با تحقیقاتی که از

میشود ،بدین صورت که آزمودنیهایی که فعالیت با 80

تمرینات استقامتی بهعنوان متغیر مستقل استفاده

درصد ضربان قلب ذخیره انجام داده بودند ،افزایش

کردهاند مقایسه میشود .درباره شدت و فشار تمرینی در

بیشتری در مقدار  BDNFداشتند ( ،)9بنابراین شاید فشار

ترشح  ،BDNFدر پژوهشی که فرریس و همکاران در سال

فیزیولوژیکی حاصل از فعالیت ورزشی با میزان ترشح

 2007انجام دادند تاثیر فعالیت هوازی روی چرخ کارسنج

 BDNFو بهویژه مقادیر  BDNFسرمی در هنگام فعالیت

با شدت مختلف و مدت یکسان را بر سطوح سرمی BDNF

ارتباط داشته باشد و بتواند در طوالنیمدت سازگاریهای

مردان سالم بررسی کردند .فعالیت با شدتهای  20درصد

گستردهتری را ایجاد کند .بنابراین شاید تمرینات تناوبی

زیر آستانه تنفسی و  10درصد باالی آستانه تنفسی و در

به دلیل شدت باالتر بتواند اثر بیشتری بر مقادیر BDNF

مدت  30دقیقه روی  15آزمودنی انجام شد .مشخص شد

سرمی داشته باشد .از طرفی نتایج این پژوهش با کار

که فعالیت با شدت باالتر موجب افزایش بیشتری در

پژوهشی لیزیو و همکاران ناهمخوان است .در تحقیق لیزیو
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و همکاران یک جلسه تمرین شدید روی رتها منجر به

منجر به افزایش مقادیر  BDNFخون میشود ( .)25دمای

ایجاد استرس حاد شده و باعث افزایش عوامل استرس

بدن در این پژوهش با استفاده از دماسنج دهانی در قبل

اکسیداتیو شد که تاثیر منفی بر تولید  BDNFگذاشت.

و پس از تمرین اندازهگیری شد و نشان داد که بیشترین

درحالیکه فعالیت استقامتی مزمن منجر به مکانیسمهای

افزایش دما در گروه تمرین در محیط گرم ایجاد شد.

حفاظتی در برابر عوامل استرس اکسیداتیو شد ( .)24یکی

بنابراین افزایش بیشتر  BDNFدر گروه تمرین در محیط

از دالیل ناهمخوانی میتواند مربوط به آزمودنیهای

گرم در این تحقیق را میتوان توجیه کرد .با توجه به

پژوهش باشد که در پژوهش لیزیو از آزمودنیهای حیوانی

پاسخهای نسبتا بیشتر  BDNFدر محیط گرم ،این احتمال

استفاده شده بود .همچنین ممکن است یکی دیگر از

میرفت که شاید این پاسخهای بیشتر بتواند سازگاریهای

دالیل ناهمخوانی نوع فعالیت باشد که در تحقیق لیزیو از

بیشتری نیز ایجاد کند .یافتهها نشان داد دو هفته تمرین

تمرین نوارگردان اجباری برای انجام فعالیت تناوبی

تناوبی با شدت باال در محیط طبیعی و گرم افزایش

استفاده شده بود که به خودیخود منجر به افزایش

معنادار سرمی  BDNFرا به همراه دارد اما این افزایش در

استرس و گلوکوکورتیکوئیدها میشود و قرار گرفتن در

دو محیط نسبت به همدیگر معنادار نبود.

معرض استرس باعث اختالل در تولید  BDNFمیشود
(.)22

نتایج حاصل از این پژوهش صرف نظر از عامل
محیطی با پژوهش نیکوالس دری و همکاران همراستا

در مجموع با نگاهی به بررسیهای انجام شده ،به

است .آنها در پژوهش خود به بررسی تاثیر تمرین تناوبی

خوبی نشان داده شده است که متعاقب تمرینات ورزشی

بر مقادیر سرمی  BDNFو عملکرد شناختی در

بهویژه تمرینات شدید ،تولید  BDNFافزایش مییابد.

آزمودنیهای انسانی پرداختند .در این پژوهش  11مرد

بنابراین نتایج این تحقیق با توجه به شدت باالی آن درباره

جوان سالم در یک برنامه  6هفتهای تمرین  HITنزدیک

افزایش مقادیر سرمی  BDNFقابلتوجیه است .در مورد

به شدت بیشینه شرکت کردند .آنها مشاهده کردند که

تاثیر یک جلسه فعالیت در محیط گرم این پژوهش با

سطوح  BDNFسرمی با تمرین افزایش یافته و عملکرد

پژوهش گوکینت و همکاران ( )13همراستا است .پژوهش

شناختی بهتر میشود ( .)22بهتازگی برزگر و همکاران ،بر

گوکینت و همکاران به دنبال بررسی اثر گرما بر میزان

اساس همین فرضیه تاثیر تمرینهای مختلف ورزشی بر

ترشح  BDNFمتعاقب  60دقیقه تمرین تناوبی دوچرخه

مقادیر عامل نورتروفیک مشتق شده از مغز موشهای

با شدت  55درصد توان بیشینه در دو دمای محیطی

صحرایی را بررسی کردند 35 .موش صحرایی بهطور

متفاوت ،گرم ( 30درجه سانتیگراد) و طبیعی ( 18درجه

تصادفی به  5گروه کنترل ،تمرین استقامتی ،تمرین

سانتیگراد) و با ثبت دمای مرکزی بدن هر پنج دقیقه

تناوبی شدید ،تمرین پرشدت و تمرین برسطح شیبدار

یکبار در طول فعالیت ،نشان داد که دمای مرکزی بدن و

تقسیم شدند .مقادیر  BDNFهیپوکامپ پس از  8هفته

 BDNFسرمی در محیط گرم نسبت به محیط طبیعی

تمرین ،در گروه تمرینی با فشار و شدت باالتر (تمرین

افزایش بیشتری داشت .آنها نتیجه گرفتند که غلظت

تناوبی شدید) نسبت به سایر گروهها افزایش بیشتری

 BDNFمحیطی طی ورزش با الگویی موازی با افزایش

داشت ( BDNF .)21هم از هیپوکامپ و هم از برخی

دمای مرکزی بدن ،افزایش مییابد .همچنین پژوهش

بافتهای محیطی ترشح میشود و یک ارتباط دوطرفه

واتسون و همکاران نشان داد که با افزایش دمای مرکزی

بین  BDNFهیپوکامپی و سرمی وجود دارد بهطوری که

بدن ،نفوذپذیری سد خونی-مغزی افزایش مییابد که

 BDNFسرم بازتابی از  BDNFهیپوکامپ و برعکس است
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( .)5بنابراین افزایش معناداری که در میزان  BDNFگروه

گرم قابلتوجیه است .و همانطور که گفته شد یک ارتباط

تمرین بعد از دو هفته فعالیت مشاهده شد ،منطقی به نظر

دوطرفه بین  BDNFهیپوکامپی و سرمی وجود دارد

میرسد .اما پژوهشی در رابطه با تاثیر یک دوره تمرین در

بهطوری که  BDNFسرم بازتابی از  BDNFهیپوکامپ و

محیط گرم بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی پیدا نشد.

بالعکس است (.)5

این پژوهش نشان داد که فعالیت تناوبی با شدت

در مجموع نگاهی به بررسیهای انجام شده به خوبی

باال در محیط گرم به نسبت همان فعالیت در محیط

نشان میدهد که متعاقب تمرینات ورزشی بهویژه تمرینات

طبیعی در پاسخ و سازگاری ،منجر به افزایش بیشتر

شدید ،تولید  BDNFافزایش مییابد .عالوه بر این

 BDNFشده است ،هرچند این افزایش معنادار نبود اما به

نفوذپذیری سد خونی-مغزی با فعالیت در گرما افزایش

نوعی نشاندهنده اثرگذار بودن تمرین در محیط گرم در

یافته و منجر به رهایش بیشتر  BDNFدر خون و افزایش

این پژوهش بود .افزایش دمای محیط تأثیرات قابلتوجهی

سطوح سرمی آن میشود .دو هفته فعالیت تناوبی شدید

همچون تحریک و تجمع هورمونهای استرسی ،و به دنبال

در محیط طبیعی و گرم تاثیر معناداری بر مقادیر سرمی

آن افزایش گلیکولیز بیهوازی ،تجمع الکتات ( )12و

 BDNFمردان سالم داشت اما این افزایش در دو دمای

افزایش میزان خروجی  BDNFاز مغز میشود ( )13که

محیط نسبت به همدیگر معنادار نبود .بهنظر میرسد از

همه این عوامل میتوانند بر میزان ترشح  BDNFاثر

دالیل احتمالی این یافته کوتاه بودن دوره تمرین و شادابی

بگذارند .از طرف دیگر ،انجام تمرینات در محیط گرم باعث

بیشتر آزمودنیهای گروه محیط طبیعی باشد که منجر به

افزایش میزان خروجی  BDNFاز مغز میشود ( )13از

افزایش ترشح درونگروهی  BDNFدر این گروه میشود

آنجاکه بیشترین افزایش دما در گروه تمرین در محیط

( .)26از آنجاکه پژوهشهای بسیار اندکی درباره تاثیر

گرم ایجاد شده بود ،این موضوع تا حدی میتواند افزایش

تمرینات تناوبی و دمای محیط بر سطوح عامل رشد عصبی

قابلتوجه  BDNFدر گروه تمرین در محیط گرم در

انجام شده است ،قضاوت درباره تاثیر تمرینات تناوبی و گرما

مقایسه با پیشآزمون و افزایش بیشتر نسبت به گروه

بر این عامل نیاز به بررسی بیشتری است.

تمرین در محیط طبیعی را توجیه کند .همچنین پژوهش
واتسون و همکاران نشان داد که با افزایش دمای مرکزی

تشکر و قدردانی

بدن ،نفوذپذیری سد خونی-مغزی افزایش مییابد که

نویسندگان این پژوهش مراتب سپاس و قدردانی

منجر به افزایش مقادیر  BDNFخون میشود ()25

خود را از همکاری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

بنابراین افزایش بیشتر  BDNFدر گروه تمرین در محیط

دانشگاه خوارزمی ابراز میدارند.

پینوشتها

5

High intensity interval training
6 Bartlet
7 ELISA
8 Boster Biological

1 BDNF
2

TrkB
Blood-brain barrier
4 Central nervous system
3
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Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of high intensity interval training in
temperate and warm environment on serum BDNF in healthy men.
Methods: In this research, 24 healthy male students according to vVo2max estimation divided to 3 groups,
training in the warm environment (n=8), training in the temperate environment (n=8) and control (n=8)
categorized as matched. Subjects of experimental group were trained 12 sessions for two weeks. Each session
included 5 set of 150 seconds running on treadmill with %85-90 of vVo2max with 150 seconds active recovery
between each set with 50 percent of vVo2max. Serum BDNF was assessed using ELISA kits and the data were
analyzed by one-way ANOVA.
Results: The results show that one session high intensity interval activity in warm (p=0.018) and temperate
(p=0.045) environment induce significant increment in serum BDNF, However between training group,
significant difference was not observed (p=0.262). Furthermore two weeks of high intensity interval training
in warm (p=0.001) and temperate (p=0.012) environment resulted in significant increment in serum BDNF,
also two weeks of training on the level of BDNF not produce significant difference between training and
control groups (p=0.267).
Conclusions: It seems that high intensity interval training regardless of whether in temperate or warm
environment increases the level of BDNF.
Keywords: High intensity interval training, Environment temperature, Brain derived neurotrophic factor,
VO2max.
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