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تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال بر سطح سرمی عامل
نوروتروفیک مشتق از مغز زنان فعال
عاطفه باقری *،علی کاظمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
دریافت مقاله96/7/24 :

اصالح مقاله96/11/27 :

پذیرش مقاله96/12/7 :

هدف :در این تحقیق تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال (روش کنترل تنفس) بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق
از مغز ( )BDNFدر زنان فعال بررسی شد.
روشها :چهارده نفر از زنان فعال بهطور تصادفی در دو گروه کنترل (هفت نفر) و تجربی (هفت نفر) قرارگرفتند .گروه کنترل به مدت
هشت هفته دویدن اینتروال را تحت شرایط عادی و گروه تجربی دویدن اینتروال را در شرایط هیپوکسی انجام دادند .نمونه خونی برای
تعیین مقدار سطوح سرمی  BDNFدر آغاز دوره تمرینی و  24ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در هفته هشتم از هر دو گروه گرفته
شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون گلموگروف-اسمیرنوف و بررسی همگن بودن واریانس گروهها از آزمون لوین استفاده
شد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از روشهای آماری تی همبسته و مستقل در سطح معناداری ( )P≥0/05استفاده شد.
نتایج :نتایج تحقیق نشان داد که سطوح سرمی  BDNFپس از هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال در مقایسه با تمرین اینتروال افزایش
معناداری یافته است .بررسی اختالف بینگروهی نشان داد که بین پسآزمون گروه کنترل و تجربی اختالف معناداری وجود دارد
( .)P=0/036همچنین نتایج بررسی اختالف درونگروهی نشان داد که بین پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل بعد از هشت هفته دویدن
اینتروال اختالف معناداری وجود نداشت ( ،)P=0/157در صورتی که در گروه تجربی این اختالف قابلمالحظه بود (.)P=0/011
نتیجهگیری :نتایج بهدست آمده از پژوهش نشان داد که انجام هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال تاثیر مثبتی بر سطح سرمی
 BDNFزنان فعال داشته است .در نتیجه از نظر زمان انجام تمرین بدنی ،هزینه و نحوه اجرا جایگزین مناسبی برای تمرین در ارتفاع
و تمرین انسدادی میباشد .بنابراین توأم نمودن تمرینات ورزشی با هیپوکسی و بهدست آوردن نتایج مطلوب در مدت زمان کمتر
راهبرد مناسبی بهنظر میرسد.
واژههای کلیدی :تمرین اینتروال با روش تنفس آزاد ،تمرین هیپوکسی اینتروال با روش کنترل تنفس ،BDNF ،زنان بزرگسال.
* نویسنده مسئول :عاطفه باقری ،شماره تماس ،09361279744 :ایمیلa.bagheri990@yahoo.com :
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مقدمه
فراوانترین و اولین عامل رشد عصبی کشفشده در

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تلفیق تمرینات

خانواده عوامل رشد عصبی ،عامل رشد عصبی مشتق شده

سنتی با کاهش مقدار اکسیژن دمی به مقدار زیادی

از مغز 1است که اولینبار از مغز خوک جدا شد ( .)1عامل

موجب افزایش هیپوکسی بافتی در هنگام فعالیت

نوروتروفیک مشتق از مغز از طریق گیرنده پروتئینی

می شود  .استفاده منظم از اضافه بارهای تمرینی در

تیروزینکیناز 2عمل میکند ( 2و  )3و در تفکیک نورونی،3

ترکیب با هیپوکسی مصنوعی در مدت زمان نسبتا

رگزایی 4جدید از مویرگهای قبلی در سیستم عصبی

طوالنی موجب تشدید محرک هیپوکسی هنگام

مرکزی ،5شکلپذیری سیناپسی ،6مرگ برنامهریزی شده

اجراهای تمرینی می شود و به طور مؤثری اثرات تمرین

سلولی ،جذب غذا و متابولیسم ،7حافظه و یادگیری و

را توسعه می دهد .تمرین های هیپوکسی اینتروال

14

عملکردهای رفتاری نقش دارد ( 4تا  .)9عامل نوروتروفیک

به عنوان یک روش غیرسنتی ،نقش تعیین کننده ای در

مشتق از مغز در هیپوکامپ 8و قشر مغز به وفور وجود دارد

افزایش کارایی و توانایی شناگران دارد ( 19تا .)21

و همچنین در گردش خون با مقادیر مختلفی در سرم،

یکی از مباحثی که در فیزیولوژی ورزشی مطرح است

پالکتها و پالسما پیدا میشود ( .)10از آنجاکه این ماده

موضوع ارتفاع و قرار گرفتن افراد ورزشکار در شرایط

هم از مغز و هم از برخی بافتهای محیطی تولید میشود،

کمبود اکسیژن است  .در ارتفاع ،فشار جو کاهش

بهعنوان یک رابط بین بافتهای محیطی و سیستم عصبی

قابل مالحظه ای داشته و این کاهش روی فشار سهمی

مرکزی و برعکس در موضوع سالمت بافتی عمل میکند

اکسیژن حبابچه های هوایی ( )PO2Aتاثیرگذار است و

( 11و  .)12پژوهشها نشان میدهند که کاهش عوامل

اکسیژن گیری بافت ها را محدودتر می کند .تمرین در

رشد عصبی از جمله عامل نوروتروفیک مشتق از مغز یکی

ارتفاع می تواند سازگاری های ف یزیولوژیکی سریع تری را

از عوامل تأثیرگذار در بیماریهای عصبی از جمله ،MS9

نسبت به تمرینی که در سطح دریا انجام می شود ،ایجاد

جنون جوانی ،10افسردگی و فراموشی 11است ( 13تا .)15

کند .دلیل این موضوع کمبود اکسیژن در ارتفاع است

از طرف دیگر پژوهشهای فراوان نشان میدهند که در اثر

که به عنوان نوعی فشار در نظر گرفته می شود و مانند

ورزش سطح پالسمایی و سرمی عامل نوروتروفیک مشتق

تمرین بدنی باعث سازگاری می شود .این تمرین در

از مغز در افراد مبتال به این بیماریها بهطور معناداری

ارتفاع احتماال عملکرد ورزشی را در سطح دریا بهبود

افزایش مییابد و به نوعی از این طریق به بهبود روند این

می بخشد ( . )22،20با الهام از موضوع باال دانشمندان

بیماریها کمک میشود ( .)16یکی از محرکهای اصلی

علوم ورزشی برای اینکه بتوانند ورزشکاران را به

عامل رشد مشتقشده از مغز ،ایسکیمی ،12کاهش جریان

باالترین سطح آمادگی هوازی برسانند چنین شرایطی

خون و هیپوکسی 13است و از آنجاکه تمرین انسدادی با

را امروزه در آزمایشگاه فراهم کردهاند  .چادرهایی که

کاهش جریان خون موضعی همراه است ،این تمرینات

شرایط هیپوکسی در ارتفاع را فراهم می کند در

میتوانند ترشح عامل رشد مشتقشده از مغز را از

آزمایشگاه های ورزشی طرح ریزی شده و می توانند

بافتهای محیطی تحریک کند ( 17و .)18

شرایط هیپوکسی را برای افراد ایجاد کنند .کلمه

تحقیقات در زمینه هیپوکسی مصنوعی امروزه

هیپوکسی به معنی رهایش اکسیژن کمتر در بافت های

یکی از تحقیقات مهم و ضروری در فیزیولوژی ورزشی

بدن است ( .)22در شرایط هیپوکسی وقتی اکسیژن

و آمادگی ورزشکاران ماهر محسوب می شود .نتایج

کمتری تنفس می شود ،مغز به این تغییر پاسخ میدهد
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و بدن را وادار به افزایش تهویه ریوی و تولید سلولهای

نتایج این پژوهش میتواند برای افراد غیرورزشکاری که در

قرمز خون بیشتری می کند .سلول های قرمز خون

انجام تمرینات هوازی با مدت زمان نسبتا طوالنی

اکسیژن را در بافت ها رها کرده تا با مواد مغذی

محدودیت دارند یا تمایل ندارند فشار تمرینی باالیی را

ذخیره شده ترکیب شود و تولید انرژی کند ( 19تا .)22

متحمل شوند مورد استفاده قرار گیرد .حتی ورزشکاران نیز

پژوهشهایی که تاکنون در زمینه عوامل رشد عصبی

میتوانند از تمرین هیپوکسی و تأثیر احتمالی که این نوع

صورت گرفته است بیشتر درباره اثرات حاد و مزمن

تمرینات ممکن است بر عوامل رشد عصبی از جمله عامل

فعالیت هوازی بوده و حتی نشان داده شده که تمرینات

نوروتروفیک مشتق از مغز داشته باشد بهعنوان یک دوره

شدید تأثیر منفی روی عامل رشد مشتق شده از مغز

استراحت فعال در طول چرخه تمرینی با فشار باال استفاده

داشته است ( 23و .)24

کنند و همزمان با فشار باالیی که تحمل میکنند سیستم

یکی از محرکهای تولید و ترشح عامل رشد

عصبی خود را نیز تقویت و تغذیه کنند ( 34تا .)29

مشتقشده از مغز هیپوکسی است و دلیل این افزایش نقش

تاکنون به این موضوع که تمرین هیپوکسی میتواند

حفاظتی است که عامل رشد عصبی مشتقشده از مغز در

با یک مدت زمان و حتی شدت کمتری منجر به افزایش

برابر فشار و هیپوکسی از بافتهای عصبی بدن ایفا میکند

عوامل رشد عصبی شود ،اشاره نشده است ،بنابراین این

( .)25با توجه به اینکه این عامل از برخی بافتهای محیطی

پژوهش مهم و ضروری به نظر میرسد تا شاید بر اساس

نیز میتواند تولید شود ( 11و  )12انتظار میرود که تمرین

نتایج بهدستآمده بتوان به نوعی ،مشکل زمان انجام

هیپوکسی بتواند محرکی برای تولید و ترشح عامل رشد

تمرین بدنی را با انجام این نوع تمرینات به حداقل رساند.

مشتقشده از مغز باشد .از طرف دیگر بیشتر پژوهشها تأثیر

در این پژوهش محققین بر آن بودهاند تا اثر هشت هفته

فعالیت هوازی با مدت زمان نسبتا طوالنی را بر عوامل رشد

تمرین هیپوکسی اینتروال 16را که میتوان در مدت زمان

عصبی بررسی کردهاند ( 23و  .)26بنابراین انتظار میرود

کمتری انجام داد ،بر عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز

تمرین هیپوکسی به دلیل شرایط هیپوکسی که ایجاد

زنان فعال مورد بررسی قرار دهند و در نظر دارند به این

میکند در مدت زمان کمتری نسبت به فعالیت هوازی ،اثر

سؤال پاسخ دهند که آیا هشت هفته دویدن هیپوکسی

قابل مقایسهای بر تولید عامل رشد مشتقشده از مغز داشته

اینتروال با روش کنترل تنفس نسبت به دویدن اینتروال

باشد .بنابراین برای افرادی که به هر دلیلی از جمله کهولت

با تنفس آزاد تأثیر متفاوتی بر سطح سرمی عامل

قادر به انجام فعالیت بدنی با مدت زمان طوالنی نیستند یا

نوروتروفیک مشتق از مغز زنان فعال دارد یا نه؟

تمایلی به انجام آن ندارند ،بیماران قلبی-عروقی که ممکن
است انجام تمرینات انسدادی 15بدون نظارت و کنترل دقیق

روش پژوهش

برایشان خطرناک باشد یا حتی برای بیماران عصبی که

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به

ممکن است در مقایسه با فعالیت مداوم هوازی مؤثرتر باشد،

صورت پیش آزمون-پس آزمون اجرا شده است.

توأم کردن تمرینات ورزشی با هیپوکسی و به دست آوردن

پژوهشگر تغییرات حاصل از اعمال متغیر های مستقل

نتایج مطلوب در مدت زمان کمتر راهبرد مناسبی به نظر

(تمرین ا ینتروال با روش تنفس آزاد و هیپوکسی

میرسد ( 27 ،24 ،23و  .)28معموال افراد بهدلیل

اینتروال با روش کنترل تنفس ) را در قالب متغیر

مشغلههای زندگی فرصت کافی برای انجام فعالیتهای

وابسته پژوهش یعنی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز

بدنی مداوم با زمانهای نسبتا طوالنی را ندارند ،بنابراین

در مرحله پیش و پس آزمون بین دو گروه کنترل و
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تجربی مقایسه کرده است .جامعه آماری این پژوهش

جداسازی سرم و اندازه گیری عامل رشد عصبی

شامل زنان فعال در رده سنی  28تا  40سال باشگاه

مشتق شده از مغز به آزمایشگاه پژوهشکده رویان انتقال

ورزشی نور شهر اسالم شهر بودند که به صورت تفریحی

داده شد .مقادیر  BDNFسرم با استفاده از کیت های

به مدت سه روز در هفته در رشته والیبال فعالیت

مخصوص نمونه های انسانی و به روش آنزیم لینک
18

و بر اساس دستورعمل کارخانه سازنده

داشتند .تعداد  14نفر از این زنان با کسب رضایت نامه

ایمنواسی

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به

کیت ،بوستر بیولوجیکا 19ساخت کشور آمریکا تعیین و

دو گروه هفت نفره کنترل (تمرین اینتروال با روش

نتایج آزمایش توسط دستگاه الیزا-ریدر 20بررسی شد.

تنفس آزاد) و تجربی (تمرین هیپوکسی اینتروال با

برخی اطالعات آماری نمونه پژوهش در جدول  1نشان

روش کنترل تنفس) تقسیم شدند .هر دو گروه کنترل

داده شده است.

و تجربی به مدت هشت هفته و سه روز در هفته در

قبل از شروع هر برنامه تمرینی در هر جلسه ،گرم

فرایند پژوهش شرکت کردند .قبل از شروع مرحله

کردن به مدت  10تا  15دقیقه به نحوی اجرا شد که

میدانی تحقیق شرکت کننده ها پرسش نامه ی داشتن

ضربان قلب با حالت استراحت  25تا  30ضربه تفاوت

آمادگی برای انجام فعالیت بدنی 17rPar-Qرا تکمیل

داشته باشد .دویدن ها نیز به نحوی بود که ضربان قلب
هنگام فعالیت بدنی

کردند تا سالمت جسمانی و آمادگی آنها برای شرکت

22

21

 60تا  80درصد ضربان قلب

به اضافه ضربان قلب استراحت

23

بود ،یعنی

در پژوه ش و انجام تمرینات تعیین شود .همچنین از

ذخیره

آزمودنی ها خواسته شد  24ساعت قبل از اجرای برنامه

هنگام فعالیت بدنی ضربان قلب حداقل  140و حداکثر

تمرینی مقدار کافی مایعات بنوشند و سه ساعت قبل

 170ضربه در دقیقه بود .میانگین این دامنه ضربان قلب

از اجرای برنامه تمرینی از خوردن غذا ،مصرف دخانیات

تمرین برای این آزمودنیها تقریبا معادل با  %75بیشینه

و کافئین خودداری کنند .روزهای اجرای برنامه تمرینی

اکسیژن مصرفی ( ) VO2maxبود .مدت برنامه هشت

از انجام ورزش یا فعال یت بدنی شدید خودداری کنند.

هفته ،سه جلسه در هفته و مدت فعالیت بدنی حداقل

قبل از شروع برنامه تمرینی و پس از  12الی  14ساعت

 15و حداکثر  60دقیقه در هر جلسهی تمرینی بود .در

ناشتایی از سیاهرگ دست راست هر آزمودنی در

کل یک جلسه تمرینی فقط یک چهارم زمان به اعمال

وضعیت نشسته و در حالت استراحت به میزان پنج

شرایط هیپوکسی اختصاص مییافت و تعداد قدمها در

سی سی خون گرفته شد تا میزان  BDNFپایه یا

نهایت از شش قدم تجاوز نمیکرد ( 6قدم دم 6 ،قدم

استراحتی آنها مشخص شود 24 .ساعت پس از آخرین

حبس نفس 6 ،قدم بازدم) .تمامی تمرینات گروه کنترل

جلسه تمرینی نیز یک نمونه دیگرخون گیری به عمل

مشابه گروه تجربی بود ،تنها بدون اعمال شرایط

آمد ( 35و  .)36نمونه های خونی گرفته شده برای

هیپوکسی انجام میشد ( 29تا .)34

جدول  .1اطالعات آماری برخی مشخصات نمونه پژوهش (انحراف استاندارد ±میانگین)
سن

وزن

قد

(سال)

(کیلوگرم)

(سانتیمتر)

2/5±70

168/3±2/1

1/8±68

2/6±169

گروه

تعداد

کنترل (اینتروال با تنفس آزاد)

7

35/1±2/2

تجربی (هیپوکسی اینتروال با کنترل تنفس)

7

38/0±8/8
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جدول  .2روش اجرای تمرین اینتروال و هیپوکسی اینتروال با شدتی معادل  %75بیشینه اکسیژن مصرفی
هفتههای
تمرینی

زمان فعالیت×

نسبت فعالیت

تعداد تکرار

به استراحت

نوع فعالیت

زمان کل فعالیت

نسبت گامها در

(دقیقه)

فعالیت هیپوکسی
3

(دقیقه)

(مدت)

هیپوکسی اینتروال

اینتروال

هفته اول

2×5

1:2

1:4

3:4

10

هفته دوم

2/5×5

1:2

1:4

3:4

12/5

3

هفته سوم

3×5

1:1

1:4

3:4

15

4

هفته چهارم

3/5×5

1:1

1:4

3:4

17/5

4

هفته پنجم

4×5

1:1

1:4

3:4

20

5

هفته ششم

4/5×5

1:1/2

1:4

3:4

22/5

5

هفته هفتم

5×5

1:1/2

1:4

3:4

25

6

هفته هشتم

6×5

1:1/2

1:4

3:4

30

6

تحلیل آماری

جدول .3اطالعات آمارههای توصیفی مربوط به میزان سرمی

در این پژوهش برای بررسی طبیعی بودن توزیع
داده ها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

24

عامل نوروتروفیک مشتق از مغز بر حسب نانوگرم بر میلیلیتر

و بررسی

همگن بودن واریانس گروه ها از آزمون لوین 25استفاده

گروه
کنترل

شده است .برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش
ازآزمون های آماری تی ه مبسته و مستقل

26

استفاده

تجربی

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

0/942

0/133

پسآزمون

0/991

0/160

پیشآزمون

0/980

0/230

پسآزمون

1/382

0/408

شده است .سطح معن اداری آماری در کلیه مراحل آمار
استنباطی  P≥0/05در نظر گرفته شده است .گفتنی

جدول .4بررسی اختالف بینگروهی میزان سرمی عامل

نیز

نوروتروفیک مشتق از مغز بر حسب نانوگرم بر میلیلیتر

است که در این پژوهش ضریب تأثیر کوهن

27

آزمون لوین
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مقدار f

کنترل و تجربی نشان میدهد.

sig.

آمارههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد در دو گروه

(معناداری)

جدول  3وضعیت متغیر مورد بررسی را با توجه به

مقدار t

نتایج

df

 18انجام شده است.

مقدار p

محاسبات با استفاده از نرم افزار آماری  28SPSSنسخه

(معناداری)

درصد تغییر متغیر وابسته نیز ارزیابی شود .تمام

گروه

(درجه آزادی)

محاسبه و استنباط آماری شده است تا مقدار و یا

آزمون تی مستقل

پیشآزمون
دو گروه

0/191 1/917

0/379
0/379

12
9/601

0/711
0/713

پسآزمون
دو گروه

0/059

2/354
2/354

12
7/809

0/036
0/047

0/068

3/329
3/329

12
7/029

0/006
0/013

ضریب
تأثیر کوهن

4/366

4/026

122

تمرین هیپوکسی اینتروال و سطح سرمی  BDNFزنان فعال

طبق اطالعات جدول  ،4نتایج آزمون تی مستقل

که بین مرحله پسآزمون گروه کنترل و تجربی اختالف

نشان داد که بین پسآزمون گروه کنترل و آزمایش

معناداری وجود دارد و هشت هفته تمرین هیپوکسی

اختالف معناداری وجود دارد .بنابراین هشت هفته دویدن

اینتروال باعث افزایش سطح  BDNFپالسما در زنان فعال

هیپوکسی اینتروال (روش کنترل تنفس) باعث افزایش

شده است .همچنین نتایج بررسی اختالف درونگروهی

سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز شده است.

نشان داد که بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون در گروه

ضریب تأثیر کوهن نیز این موضوع را تأیید میکند.

کنترل بعد از هشت هفته دویدن اینتروال اختالف
معناداری وجود نداشت ،در صورتی که در مورد گروه

جدول .5بررسی اختالف درونگروهی میزان سرمی عامل

تجربی اختالف معنادار بود.

نوروتروفیک مشتق از مغز بر حسب نانوگرم بر میلیلیتر

Df

بر اساس جستوجوی نویسندگان ،این پژوهش

مقدار P

اولین تحقیقی است که تأثیر تمرینات از نوع هیپوکسی

(معناداری)

اینتروال را بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از

کنترل

پیشآزمون-
پسآزمون

1/616

6

0/157

مغز آزمودنیهای انسانی بررسی کرده است .بر اساس

تجربی

پیشآزمون-
پسآزمون

3/663

6

0/011

گروه

مقدار t

(درجه
آزادی)

گزارشهای بهدستآمده میتوان گفت که نتایج این
29

تحقیق با پژوهشی که اشمیت کاستنر و همکارانش روی
موشها انجام دادند همخوانی دارد و آنها نشان دادند که

طبق اطالعات جدول ،5نتایج آزمون تی همبسته

با محدودیت جریان خون مزمن شریان کاروتید و کاهش

نشان داد که هشت هفته دویدن اینتروال (تنفس آزاد)

موقت جریان خون قشر مغز پیشین بیان ژن عامل

اگرچه باعث افزایش میانگین عامل نوروتروفیک مشتق از

نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکمپ افزایش مییابد

مغز از  0/942به 0/991در گروه کنترل شده است ،اما از

زیرا عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در شرایط ایسکمی

نظر آماری این اختالف معنادار نیست .همچنین نتایج

مغزی با ترشح خود نقش محافظتی را برای بافتهای

آزمون تی هبسته نشان داد که هشت هفته دویدن

عصبی بازی میکند ( 25و  .)35همچنین در تحقیق دیگر

هیپوکسی اینتروال (روش کنترل تنفس) موجب افزایش

مین ووک کیم و همکارانش 30موشهایی را که در شرایط

میانگین عامل نوروتروفیک مشتق از مغز از  0/980به

ایسکمی طوالنیمدت مغزی قرار گرفته بودند به همراه

 1/382در گروه تجربی شده است که از لحاظ آماری

گروهی بهعنوان کنترل روی تردمیل به مدت  12روز

معنادار است.

تمرین دادند و مشاهده کردند که بهطور معناداری بیان
ژن عامل نوروتروفیک مشتق از مغز و گیرندههای Trk/B

در هیپوکمپ گروه انسدادی افزایش یافته و باعث بهبود

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی

عملکرد حرکتی در موشها شد ( .)36در تحقیقی دیگر

اینتروال بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز

یانیک بجو و همکاران نشان دادند که در شرایط ایسکمی

زنان فعال بررسی شد .نتایج تحقیق نشان داد که هشت

مغزی در موشها عالوه بر اینکه سلولهای عصبی در

هفته تمرین هیپوکسی اینتروال تأثیر مثبتی بر سطح

تولید  BDNFسهم اصلی را ایفا میکنند سلولهای

سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز زنان فعال داشت.

غیرعصبی نیز میتوانند در تولید  BDNFمشارکت داشته

در این راستا نتایج بررسی اختالف بینگروهی نشان داد

باشند (.)17
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اگرچه پژوهشهایی که درباره تأثیر محدودیت

مد نظر را در زمان الزم کسب نکنند ) 27 ،24 ،23و .)28

جریان خون روی عوامل رشد عصبی انجام شدند بیشتر

همچنین مشخص شده است که سیستم عصبی احتماال با

روی مدل حیوانی و در شرایط محدودیت در عروق

افزایش سن دچار نوعی انحطاط میشود و گویی با روند

خونرسان به مغز بودهاند و بیشتر میزان تولید عامل

کهولت سن افراد رو به نوعی زوال شناختی میروند که

نوروتروفیک مشتق از مغز هیپوکمپی مورد توجه قرار

دالیل اصلی آن میتواند کاهش عوامل رشد عصبی

گرفته ( 35 ،17و  ،)36اما گزارشها نشان دادهاند

( )BDNFباشد ( .)26در نتیجه توأم کردن تمرینات

محرکهای مختلف تمرینی شامل شدت ،مدت و نوع

ورزشی با هیپوکسی و به دست آوردن نتایج مطلوب در

فعالیت سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز را

مدت زمان کمتر راهبرد مناسبی به نظر میرسد .بهطور

تحتتأثیر قرار میدهند و میتوانند یک عامل

کلی با توجه به این که معموالً افرادجامعه به دلیل

تعیینکننده در تغییر سطح سرمی عامل نوروتروفیک

مشغلههای زندگی فرصت کافی برای انجام فعالیتهای

مشتق از مغز باشند ( 37تا  .)40در توجیه این موضوع

بدنی مداوم با زمانهای نسبتا طوالنی را ندارند ،نتایج این

میتوان به تحقیق وینتر و همکاران اشاره کرد که به

پژوهش میتواند برای افراد غیرورزشکاری که در انجام

بررسی شدتهای متفاوت تمرینی بر عملکرد شناختی و

تمرینات هوازی با مدت زمان نسبتا طوالنی محدودیت

مقادیر  BDNFدانشجویان مرد ورزشکار پرداختند .در

دارند یا تمایل ندارند فشار باالیی را متحمل شوند مورد

گروه با فعالیت ورزشی پرشدت ،افزایش معنادار در مقادیر

استفاده قرار گیرد .حتی ورزشکاران نیز میتوانند از

 BDNFمشاهده شد اما مقادیر  BDNFدر گروه کمشدت

تمرینات هیپوکسی اینتروال و تأثیر احتمالی که این نوع

افزایش معناداری نداشت ( .)39همچنین سویا و همکاران

تمرینات ممکن است بر عوامل رشد عصبی از جمله عامل

بیان داشتند ،فعالیت ورزشی کمشدت ( 15متر بر دقیقه)

نوروتروفیک مشتق از مغز داشته باشد در قالب تمرینات

در مقایسه با فعالیت ورزشی متوسط ( 20متر بر دقیقه)

اصلی یا بهعنوان یک دوره استراحت فعال در طول چرخه

به دلیل تحمل فشار کمتر منجر به افزایش بیشتر مقادیر

تمرینی با فشار باال استفاده کنند و همزمان با فشار باالیی

 BDNFدر هیپوکمپ میشود (.)40

که تحمل میکنند سیستم عصبی خود را نیز تقویت و

در مجموع ،نتایج بهدستآمده از این پژوهش به

تغذیه کنند ( 29تا .)34

استناد دادههای جمعآوریشده نشان داد که انجام هشت
هفته تمرین هیپوکسی اینتروال نسبت به تمرین اینتروال
بر افزایش سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز
زنان فعال تأثیر بیشتری داشته است .در نتیجه از نظر
زمان انجام تمرین بدنی ،هزینه ،نحوه اجرا جایگزین
مناسبی برای تمرین در ارتفاع و تمرین انسدادی است .از
طرف دیگر ،از نتایج اجرای این تمرینات میتوان برای
افرادی که به هر دلیلی از جمله کهولت قادر به انجام
فعالیت بدنی با مدت زمان طوالنی نیستند یا تمایلی به
انجام آن ندارند و حتی برای برخی بیماران عصبی استفاده
کرد که ممکن است با اجرای فعالیت مداوم هوازی نتایج
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پینوشتها

1

)Brain-Derived Neurotrophic Factor(BDNF
2 Tyrosine Kinase Receptor-Trkb
3 Neuronal Differentiation
4 Angiogenesis
5 Central Nervous System
6 Synaptic Plasticity
7 Metabolism
8 Hippocampus
9 Multiple sclerosis
10 Schizophrenia
11 Alzhaimer
12
Ischimia
13 Hipoxic
14 Interval Hypoxic Training
15 Exercise training with blood flow restriction
)(BFR)/occlusion training (OT
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24

16

25

17

One sample Kolmogorov-Smirnov test
Leven's test
26 Paired and Independent-samples t-test
27 Cohen’s Effect coefficient percent/Cohen’s
ECP=Posttest-Pretest÷Pretest×100
28 Statistic program of social science(SPSS)
29 Schmidt-Kastner et al.
30 Min-Wook Kim et al.

Interval hypoxic training (IHT)
Revised physical activity readiness questionnaire
(rPar-Q)
18 ELISA
19 Boster Biological Technology
20 ELISA-reader
21 Heart rate training
22 Heart rate reserve
23 Resting heart rate
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Purpose: In the present study, the effect of eight weeks of interval hypoxic training (respiratory control
method) on the serum level of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in active women was envestigated.
Methods: Fourteen active women were randomly assigned to either the control (n=7) or experimental (n=7)
group. The women in the control group performed running interval training under normoxi condition and the
subjects in the experimental group performed runnig interval under hypoxic condition for eight weeks. At the
beginning of the survey and 24 hours after the last training session of the eighth week, the blood samples of
both groups were collected to determine serum Brain-derived neurotrophic factor level. KolmogorovSmirnov and Leven's test were used to determine normal distribution of data and homogeneity variation of
groups, respectively. For data analysis, statistical methods including paired and independent-samples t-test
at a significance level (p≤0.05) were used.
Results: The results showed a significant increase in serum levels of Brain-derived neurotrophic factor after
eight-week interval hypoxic training compared to the interval training. In this regard, the study of
betweengroups’differences showed that there is significant difference between post-test phase of control
and experimental groups (P≤0.036). While, the study of withingroups’ differences showed that there was no
significant difference between pre and post-test phase in control group after eight-week interval training
(P=0.157).The difference was significant in experimental group (P≤0.011).
Conclusions: The results of the present study suggest interval hypoxic training has an additive effect in the
levels of Brain-derived neurotrophic factor in active women. Thus, it is a good substitution for training at
altitude and blood flow restriction training in terms of time of performing physical activity, cost and
implementation. Therefore, combining sport training with hypoxic and obtaining the desired results in shorter
time seems to be an appropriate strategy.
Keywords: Interval training with free-breathing method, Interval hypoxic training with breath-holding
method, Brain-derived neurotrophic factor, Active women.
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