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دهقانی و همکاران

دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژیورزشوفعالیتبدنی
پاییز و زمستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،2صفحههای38-25 :

اثر تمرینات هوازی و بیتمرینی متعاقب آن بر توجه ممتد و عامل رشد
عصبی مشتق شده از مغز دانشجویان دختر کمتحرک
آسیه دهقانی ،*1احسان زارعیان ،2خسرو ابراهیم

3

 1دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.
 2دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 3دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله1395/8/15:

اصالح مقاله1396/2/2 :

پذیرش مقاله1396/2/23:

هدف :مطالعات نشان میدهند فعالیت ورزشی تأثیر مثبتی بر برخی از جنبههای شناخت دارد .عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز
( )BDNFازجمله شاخصهای مؤثر در بیان عملکرد شناختی است كه بهتازگی در تحقیقات حوزۀ سالمت بررسیشده است .اطالعات چندانی
در مورد چگونگی تأثیر همزمان برنامۀ تمرینی ورزش و همچنین دورههای بیتمرینی بر توجه و  BDNFموجود نیست؛ بنابراین پژوهش
حاضر باهدف تعیین تأثیر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر  BDNFو توجه ممتد در دختران كمتحرک انجام شد.

روشها :دوازده دانشجوی دختر كمتحرک (با میانگین سنی  ،)23/ 90±1/92بهصورت داوطلبانه در این تحقیق شركت كردند.
این افراد تمرینات خود را بر اساس پروتکل تمرین هوازی شروع كرده و به مدت  4هفته ادامه دادند .در سه مرحلۀ پیشآزمون ،پایان
 4هفته تمرین و پس از  4هفته بی تمرینی ،آزمون پاسات و نمونهگیری خونی انجام شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
نتایج :تمرین ورزشی منجر به افزایش معنادار در توجه ممتد شد ( .)P>0/05سطح  BDNFسرم در اثر تمرین بهطور معنیدار
كاهش یافت ( )P>0/05كه پس از  4هفته بی تمرینی ،سطوح هر دو متغیر به مقادیر اولیه خود بازگشتند .بااینحال ،همبستگی
بین تغییرات آزمون توجه ممتد و بیان  BDNFمعنیدار نبود (.)P=0/85
نتیجهگیری :نتایج نشان داد فعالیت ورزشی میتواند منجر به بهبود توجه ممتد دختران كمتحرک شود كه با سازگاری در سطوح
 BDNFسرمی همراه است؛ اگرچه این سازگاریها در دوره بیتمرینی از بین میروند.
واژههای کلیدی :بیتمرینی ،تمرین هوازی ،توجه ممتد ،عوامل نوروتروفیک ،كمتحركی.
* نویسنده مسئول :آسیه دهقانی ،شماره تماس ،09104967989 :ایمیلas.dehghani@mail.um.ac :
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مقدمه
توجه ،یکی از مهمترین جنبههای شناخت است كه

نوروتروفینی است كه تحقیقات زیادی درباره آن صورت

تحت عنوان تمركز و هوشیاری ،شناساییشده و توسط

گرفته است ( ،BDNF .)5عالوه بر القاء عصبزایی و تأثیر

بخشهای خاصی از مغز كنترل میشود ( .)1توجه ممتد

مثبت بر شکلگیری عصبی ،از سلولهای عصبی در برابر

(تداومی) ظرفیت حفظ تمركز و هوشیاری در طول زمان

تحلیل حفاظت میكند ( BDNF .)10رشد ،بقا و سالمت

است ( .)2در تعریف دیگری توجه ممتد بهعنوان آمادگی

انواع گونههای نورونی را افزایش میدهد و یک عامل مهم

برای تشخیص تغییرات در محیط و پاسخ به آنها تعریف

تعدیلكنندۀ انعطاف مغز است .به دلیل عبور  BDNFاز سد

میشود كه در فاصلههای تصادفی زمانی ،در طوالنیمدت

خونی -مغزی ،رابطۀ مثبتی بین میزان آن در مغز و سرم

به وقوع میپیوندد (.)3

وجود دارد (.)11

یکی از عوامل تأثیرگذار بر توجه میزان فعالیت بدنی

در رابطه با آثار تمرینات ورزشی بر  BDNFخون انسان

افراد و درواقع داشتن سبک زندگی فعال است .مطالعات

در زمان استراحت ،شواهد متناقضی موجود است .زالدز و

بسیاری نشان دادند فعالیت بدنی بر دستگاههای عصبی

همکاران ( )2010گزارش كردهاند تمرینات استقامتی،

درگیر در توجه ،یادگیری و حافظه تأثیرگذار است .مطالعات

سطوح پایۀ  BDNFپالسما را افزایش میدهد (،)12

الکتروفیزیولوژیک 1و تصویربرداری عصبی نشان دادند

درحالیكه یارو و همکاران ( )2010تأثیر تمرینات مقاومتی

فعالیت بدنی موجب بهبود عملکرد شناختی شده و میزان

و استقامتی بر تغییر سطح پایۀ  BDNFگردش خون را رد

توجه را بهبود میبخشد ( .)4بهطوریكه در اثر فعالیت

كردهاند ()10؛ بنابراین در ارتباط با پاسخ  BDNFبه تمرین

بدنی ،در نواحی خاصی از مغز كه نسبت به یادگیری،

ورزشی هنوز قطعیت حاصل نشده است ( )13و اطالعات

حافظه و دیگر جنبههای شناختی حساس هستند ،تغییر

موجود در این زمینه همچنان ناكافی به نظر میرسد (.)14

رخ میدهد ( .)5به نظر میرسد ورزش از كوچک شدن مغز

همچنین تحقیقات عمدتا بر مقادیر پروتئینی متمركزشدهاند

ناشی از افزایش سن انسان جلوگیری كرده و به بهبود

و مطالعات اندكی تأثیر آن را بهطور همزمان روی  BDNFو

یادگیری و حافظه و جلوگیری از اختالالت نورولوژیک

عوامل شناختی لحاظ كردهاند .از سوی دیگر در مورد تأثیر

كمک میكند ( .)6همچنین فعالیت بدنی موجب بهبود

بیتمرینی بر تغییرات میزان  BDNFو كاركردهای شناختی

عملکردهای اجرایی ،توجه ،سرعت شناختی ،حافظۀ كاری

هم اطالعات اندكی موجود است .گوكینت 3و همکاران

و حافظۀ ضمنی میشود ( .)7فعالیت ورزشی عالوه بر

( )2010به دنبال بیتمرینی ،افزایش معنیداری در عملکرد

پیشگیری از كاهش عملکرد شناختی ،در بهبود آن و باال

حافظۀ كوتاهمدت و میانمدت مشاهده نکردند؛ بااینحال

بردن عملکرد ذهنی نیز نقش دارد .شواهد مطالعه بر انسان

دلیل روشنی برای مشاهدات خود ارائه نکردند ( .)15مطابق

و حیوان ،بیانگر تأثیر سودمند ورزش بر دستگاه عصبی

یافتههای بچتلد 4و همکاران ( ،)2010سه تا چهار هفته پس

مركزی و شناخت است (.)8

از اتمام تمرین BDNF ،هیپوكمپ به سطح پایۀ خود بازگشت

در سالهای اخیر توجه محققان به تأثیر فعالیت

( .)16همچنین ،سوا 5و همکاران ( ،)2006در بررسی تأثیر

بدنی بر عملکرد مغز ،بهویژه تأثیر آن بر نوروتروفینها جلب

هشت هفته تمرین شنا و بیتمرینی بر حافظه و

شده است .نوروتروفینها خانوادهای از پروتئینها هستند

نوروتروفینها چنین بیان داشتند ،اثرات مثبت ورزش بر روی

كه موجب رشد و فعالیت نورونها میشوند ( .)9عامل

حافظه برگشتپذیر بوده و پس از گذشت  6هفته از انجام

نوروتروفیک مشتق از مغز ،)BDNF( 2یکی از مهمترین

ورزش (بیتمرینی) ،این اثرات مثبت به پایان میرسند (.)17
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بدین ترتیب با توجه به اهمیت و جدید بودن

با تمرین برگزار شد كه در آن شركتكنندهها با نحوۀ

موضوع  BDNFدر تحقیقات حوزۀ سالمت و عملکرد

دویدن روی نوار گردان آشنا شدند .تمرین در زمان معینی

شناختی مغز و احتمال وجود رابطه بین این نوروتروفین

از روز (بعدازظهرها) ،تحت نظر محقق اجرا میشد .در هر

با فعالیت بدنی و عوامل نوروتروفیک ،پژوهش حاضر به

جلسه ابتدا  10دقیقه دوی نرم و حركات كششی جهت

دنبال پاسخ به این پرسش است كه آیا چهار هفته فعالیت

گرم كردن اجرا شد .سپس برنامۀ اصلی شامل دویدن روی

هوازی منظم در دختران جوان میتواند موجب تغییر

نوار گردان (سه جلسه در هفته ،به مدت چهار هفته) به

سطوح  BDNFو عملکرد شناختی شود؟ آیا سازگاریهای

اجرا درآمد .بر اساس روششناسی تمرین ،شدت تمرین

احتمالی به وجود آمده در دورۀ تمرین ،در طی دورههای

از  60درصد ضربان قلب بیشینه به مدت  30دقیقه در

بیتمرینی و پیروی از سبک زندگی غیرفعال ماندگاری

هفته اول شروع و به  75درصد ضربان قلب بیشینه به

دارند؟ همچنین ،آیا بین تغییرات ناشی از فعالیت ورزشی

مدت  45دقیقه در هفته چهارم ختم شد .همچنین در

در میزان عامل نوروتروفیک مشتق از مغز و توجه ممتد در

پایان هر جلسه تمرین  5- 10دقیقه به سرد كردن

دانشجویان دختر كمتحرک رابطه وجود دارد؟

اختصاص داده شد (جدول  .)1از تمامی شركتكنندهها
در سه مرحلۀ پیشآزمون ،پس از چهار هفته تمرین (12

روش پژوهش

ساعت بعد از اتمام آخرین جلسۀ تمرین) و پس از چهار

نمونههای پژوهش

هفته بیتمرینی ،خونگیری و آزمون پاسات 6به عمل آمد.

روش بهكاررفته در این تحقیق از نوع نیمه تجربی
بود .شركتكنندهها  12نفر از دانشجویان دختر كمتحرک

روشهای آزمایشگاهی

دانشگاه شیراز بودند كه بهطور داوطلبانه و پس از پر كردن

خونگیری از تمامی شركتكنندهها در حالت ناشتا و

پرسشنامۀ ویژۀ تعیین سطح فعالیت بدنی و فرم رضایت

در شرایط كامال مشابه توسط متخصص آزمایشگاهی به عمل

شركت در تحقیق ،انتخاب شدند .معیارهای خروج از

آمد .در هر بار خونگیری 5 ،میلیلیتر خون سیاهرگ بازویی

مطالعه داشتن سن زیر  21یا باالی  25سال ،سابقۀ

در تیوبهای ویژه سرد و جمعآوری شد .سپس نمونهها به

عصبی -روانی ،مصرف فعلی داروهای مؤثر بر دستگاه

مدت یک ساعت در دمای اتاق برای لخته شدن نگهداشته

عصبی و همچنین سابقۀ شركت در فعالیت بدنی منظم

شدند .در ادامه پس از سانتریفیوژ ( 12دقیقه با دور 3000

طی شش ماه گذشته بود .همچنین الزم به ذكر است كه

در هر دقیقه) ،سرم بهدستآمده در دمای  -80درجه

پژوهش مطابق مفاد اخالق پژوهش انجامشده است.

سلسیوس منجمد شد .میزان كمی  BDNFبا روش سنجش
ایمنی آنزیمدار (االیزا) 7مورداندازهگیری قرار گرفت .كیت

پروتکل پژوهش

مذكور از كمپانی  Bioassay Technology Laboratoryبا
حساسیت  0/01 ng/mlتهیه شد.

یک هفته قبل از اجرای مطالعه ،یک جلسه آشنایی

جدول  .1برنامۀ تمرینی دویدن روی نوار گردان در دختران کمتحرک
هفتههای تمرین

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مدت (دقیقه) /حداكثر ضربان
قلب (درصد)

 30دقیقه 60 /درصد
حداكثر ضربان قلب

 35دقیقه 65 /درصد حداكثر
ضربان قلب

 40دقیقه 70 /درصد
حداكثر ضربان قلب

 45دقیقه 75 /درصد
حداكثر ضربان قلب
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نرمافزار پاسات بهمنظور سنجش توجه ممتد

میانگین تعداد پاسخ های صحیح گزارش می شوند.

پاسات یکی از ابزارهای اندازه گیری آمادگی
ادراكی -شناختی است .در ابتدا تصور بر آن بود كه

تحلیل آماری

پاسات ،سرعت پردازش اطالعات را اندازه گیری می كند،

به منظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع دادهها

اما اكنون مشخص شده است حیطه های گوناگونی را در

از آزمون كولموگروف-اسمیرنف 8استفاده شد .تحلیل

برمی گیرد .بدین علت كه تکمیل یا انجام موفق آن

داده ها با آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری

نیازمند فعالیت های شناختی مختلفی است .انجام موفق

مکرر و همبستگی پیرسون انجام شد .از آزمون تعقیبی

این آزمون در ابتدا به توجه و سپس به سرعت پردازش

 LSDنیز برای تعیین محل اختالف استفاده شد .سطح

اطالعات و حافظه كاری وابسته است ( .)18در آزمون

معنی داری برای تمامی متغیرها  P≤ 0/05در نظر

پاسات 60 ،زوج عدد تک رقمی پشت سرهم بافاصلۀ

گرفته شد .تمام تجزیه وتحلیل های آماری با استفاده

زمانی معین به افراد داده می شود .افراد میبایست دو

از نرم افزار  SPSS 22صورت گرفت.

رقم متوالی را با یکدیگر جمع كنند و ماحصل جمع را
به صورت شفاهی اعالم نمایند .ارقام به طورمعمول

نتایج

بافاصلۀ زمانی  3ثانیه و یا  2ثانیه داده می شوند كه به

میانگین و انحراف معیار دادههای مربوط به نتایج

ترتیب پاسات  3و پاسات  2نام دارند .ارقام توسط یک

آزمون توجه ممتد و میزان  BDNFسرم ،در پیشآزمون و

نوار ضبط صوت پخش می شود ( )19درصورتی كه تعداد

چهار هفته تمرین و چهار هفته بیتمرینی در جدول 2

دفعات آزمون بیش از یک بار باشد ،به طورمعمول

نشان دادهشده است.

جدول  .2میانگین و انحراف معیار دادههای مربوط به متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

پیشآزمون

چهار هفته تمرین

چهار هفته بیتمرینی

توجه ممتد
(میانگین خطا و زمان)

14/51±7/2

8/69±4/64

8/18±5/36

7/23±4/14

5/34±4/15

5/37±3/67

BDNF

(نانوگرم /میلیلیتر)

بر اساس نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر،

همچنین نتایج آزمون  LSDدر آزمون پاسات و

چهار هفته تمرین هوازی سبب بهبود توجه ممتد

همچنین  BDNFنشان دادند بین زمانهای پیشآزمون و

(P=0/001؛  )F)20 ،2(=22/64و همچنین كاهش سطوح

چهار هفته تمرین و همچنین بین پیشآزمون و چهار

 BDNFسرم خون (P=0/002؛ )F)2 ،20(=8/69

هفته بیتمرینی تفاوت معنیدار وجود دارد ( ،)P<0/05اما

شركتكنندهها گردید كه پس از چهار هفته بیتمرینی به

بین چهار هفته تمرین و چهار هفته بیتمرینی تفاوتی

مقادیر اولیۀ خود بازگشتند (شکلهای  1و .)2

مشاهده نشد (.)P<0/05
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4هفته تمرین

 4هفته بی تمرینی

میانگین خطا برحسب تعداد

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

پیش آزمون

شکل  .1نمودار تغییرات توجه ممتد دختران کمتحرک در سه دوره زمانی مختلف

8

6
5

(نانوگرم /میلی لیتر) BDNF

7

4

4هفته تمرین

4هفته بی تمرینی

پیش آزمون

شکل  .2نمودار  BDNFپایه سرم آزمودنیها در سه دورۀ زمانی مختلف

همانطور كه در جدول  3مشاهده میشود ،نتایج

مغز ( )BDNFدر دختران جوان كم تحرک ،به عنوان

همبستگی پیرسون نشان داد بین تغییرات نمرۀ توجه و

سازوكار واسطه ای احتمالی بر این اثر بود .نتایج

تغییرات  BDNFهمبستگی معنیدار وجود ندارد

تحقیق نشان دهندۀ سودمندی فعالیت هوازی بر توجه

(.)P=0/85

ممتد بود.

جدول  .3همبستگی بین تغییرات توجه با تغییرات BDNF

متغیرها

همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

-0/06

0/85

تغییرات توجه -
BDNF

تأثیر مثبت فعالیت هوازی بر توجه ممتد
در این تحقیق مشخص شد تمرین هوازی
موجب كاهش میانگین خطا و زمان در آزمون پاسات
میشود و این كاهش به معنای بهبود توجه ممتد
است .در این راستا ،ارتباط بین فعالیت بدنی و عملکرد

بحث و نتیجهگیری

شناختی در چندین فراتحلیل آماری گذشته

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات

بررسی شده است ( .)4مطابق یک فراتحلیل آماری،

هوازی بر توجه ممتد و عامل رشد عصبی مشتق از

كارآزماییهای بالینی تصادفی 9مربوط به ورزش با
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10

انتخاب می شود ،از اهمیت باالیی

بهبود قابل توجه در عملکرد شناخت اجرائی ،سرعت

رمزگذاری

پردازش اطالعات ،حافظه و عملکرد حركتی همراه

برخوردار است .همچنین به دلیل استفاده از توجه در

بوده است (.)20

موقعیت های نسبتا ثابت در طول زمان ،تکیه بر

بر اساس تحقیقات انجام شده ،نقش مؤثر

تجربیات گذشته برای انتخاب بهینه ،بسیار سودمند

تمرینات هوازی بر عملکردهای شناختی به خوبی

خواهد بود .درواقع برخی از جنبه های توجه و حافظه

تأییدشده است .مطالعات مقطعی نشان داده اند افراد

ممکن است منعکس كنندۀ فرایندهای مشابهی باشند

با فعالیت فیزیکی بیشتر ،عملکرد شناختی بهتری

(.)27

نسبت به همتایان غیرفعال خود دارند ( .)21فعالیت

از دیدگاه پردازش تخصیص داده شده به یک

بدنی از طریق سازوكارهای فرامولکولی مختلف مانند

تکلیف ،حافظه به توجه مربوط می شود .از دیدگاه

عصب زایی از نقصان فعالیت شناختی پیشگیری

دیگر ،توجه در انتخاب منابع ضروری و جلوگیری از

می كند ( )22و نتایج حاضر نشان داد ورزش و فعالیت

پردازش موارد غیرضروری درگیر می شود ( .)28از

به حفظ عملکرد شناختی و ساختار كلی مغز كمک

طرفی توجه اهمیت ویژه ای در یادگیری دارد؛ بنابراین

می كنند .شایان و همکاران ( )2013با بررسی تأثیر

با در نظر داشتن رابطۀ حافظه و یادگیری با توجه از

دو نوع فعالیت ورزشی استقامتی و مقاومتی بر میزان

یک سو و اثرگذاری فعالیت وزشی بر حافظه و یادگیری

توجه و  BDNFدانشجویان كم تحرک به این نتیجه

از سوی دیگر ،تأثیر فعالیت ورزشی بر توجه نیز

رسیدند كه فعالیت ورزشی می تواند به بهبود

توجیه پذیر است.

عملکردهای شناختی منجر شود ( .)23عابدی و

در پژوهش حاضر پس از طی چهار هفته بی

مبتالبه

تمرینی ،اثر چهار هفته تمرین هوازی بر بهبود توجه

ناتوانی های یادگیری عصب -روان شناختی بیان

ممتد ماندگار نبود .بااینکه مطالعات گذشته تأثیر حاد

داشتند حركات هوازی موجب بهبود كاركردهای

و طوالنی مدت ورزش بر عملکرد شناختی را تأیید

اجرایی و توجه در كودكان می شود (.)24

كرده اند ،بااین حال اطالعات اندكی در مورد ماندگاری

همکاران

()2014

بامطالعۀ

كودكان

حقیقی و همکاران ( )2009در بررسی اثرات

آثار ورزش بر ظرفیت شناختی در طی دورۀ بی تمرینی

ورزش میان مدت بر یادگیری و حافظه بیان نمودند

موجود است .سوا و همکاران ( )2006در بررسی تأثیر

دویدن روی نوار گردان در پیشگیری و كاهش

هشت هفته تمرین شنا و بی تمرینی بر حافظه و

آسیب های شناختی كمک كننده و مفید است (.)25

نوروتروفین ها بیان داشتند اثرات مثبت ورزش بر

اسکندر نژاد و همکاران ( ،)2013در مقایسۀ توجه

حافظه برگشت پذیر بوده و پس از گذشت  6هفته از

تداومی در سالمندان فعال و غیرفعال گزارش كردند

شركت در ورزش (بی تمرینی) ،این اثرات مثبت به

سبک زندگی فعال می تواند سرعت كاهش ظرفیت

پایان می رسند ( .)17همچنین مطالعهی آزالی

شناختی را تغییر دهد؛ به گونه ای كه افراد غیرفعال

علمداری و همکاران ( )2013روی تأثیر تمرین هوازی

نسبت به افراد فعال در اجرای تکالیف حساس و حتی

بر  BDNFو عملکرد حافظه كوتاه مدت و میان مدت در

خطرناک كه نیازمند هوشیاری و تمركز مداوم هستند،

مردان میان سال نشان داد پس از  6هفته بی تمرینی

عملکرد ضعیف تری دارند ( .)26به دلیل ظرفیت

سطوح  BDNFو حافظه به مقادیر اولیۀ خود بازگشتند

محدود حافظه ،فهمیدن اینکه كدام اطالعات برای

(.)29
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با توجه به یافته های پژوهش های گذشته در

گزارش شده است ،به گونه ای كه در برخی تحقیقات

مورد رابطۀ بین بهبود عملکردهای شناختی و حافظه

فعالیت ورزشی موجب افزایش معنی دار مقادیر BDNF

با سطح آمادگی جسمانی ناشی از تمرین ورزشی،

( )34 ،33 ،29شده است و برخی دیگر با عدم تغییر

به احتمال زیاد كاهش سطح آمادگی جسمانی

معنی دار در مقادیر آن روبه رو بوده اند (.)36 ،35 ،15

شركت كننده ها در دورۀ بی تمرینی را می توان درافت

تفاوت در نوع تمرین ( داوطلبانه یا اجباری) ،شدت و

عملکرد شناختی مؤثر دانست .از سویی با توجه به

مدت تمرین ( )30ازجمله مواردی هستند كه

پیچیدگی های فرایند حافظه ،منطقی است كه هنگام

می توانند علت تفاوت در نتایج پژوهش های مختلف

تعمیم یافته های تمرین و بی تمرینی در رابطه با

باشند .نوفوجی 11و همکاران ( )2008در پژوهش خود

عملکرد حافظه ،به فعالیت های جسمانی دیگری مانند

بیان داشتند فعالیت های بدنی بر سطوح  BDNFسرم

موسیقی ،باغبانی ،تمرین های ذهنی روزمره و نیز

مؤثر است و شاید رابطۀ معکوسی بین غلظت BDNF

تفاوت های فردی توجه شود ( .)15عدم ماندگاری

و فعالیت روزانه وجود داشته باشد .عادت به ورزش،

اثرات مثبت تمرین بر نقش تمرین های منظم ورزشی

سطح  BDNFسرم را كاهش می دهد ( .)37همچنین
12

و همکاران ( )2010نیز در بررسی رابطۀ

در افزایش و یا كاهش عملکرد شناختی تأكید

رامزباتم

می نماید.

بین فعالیت بدنی ،آمادگی قلبی -عروقی ،سالمت
خودگردان (اتونوم) قلبی و غلظت  BDNFمردان (28

تأثیر فعالیت هوازی بر عامل رشد عصبی مشتق از مغز

نفر) و زنان ( 16نفر) سالم نتیجه گرفتند سالمت

()BDNF

خودگردان قلبی ارتباط منفی با غلظت عامل

در این تحقیق چهار هفته تمرین هوازی با شدت
متوسط ،سبب كاهش سطوح پایۀ  BDNFسرم خون

نوروتروفیک مشتق از مغز دارد؛ هرچند این رابطه
ازنظر آماری معنی دار نبود (.)38

در دختران كم تحرک شد .اخیرا یک مطالعه مروری

یکی از توضیحات در بیان علت كاهش سطح

در مورد پاسخ  BDNFگردش خون انسان ها به ورزش،

 ،BDNFعدم كنترل رژیم غذایی است كه میتواند

اثر تمرین بر سطوح  BDNFاستراحتی را تأیید نکرده

عاملی مؤثر باشد .هم چنین ممکن است در برخی

است (  . )13در پژوهش دیگری افزایش ترشح BDNF

بافت ها به منظور ترمیم آسیب ،مصرف  BDNFافزایش

از مغز به دنبال  12هفته تمرین هوازی ،فقط در ورید

یابد كه در این صورت احتماال آزادسازی  BDNFاز

گردنی قابل مشاهده بود ( .)30همچنین در مطالعه ای

پالكت ها افزایش می یابد .بیشتر از  %90پروتئین

بیان شده است به دنبال  4هفته تمرین هوازی با 60

 BDNFخون در پالكت ها ذخیره شده است كه می تواند

BDNF

از طریق فرایندهای فعال سازی یا لخته شدن آزاد شود

استراحت افزایش گذرایی داشته كه طی  4هفته بعدی

( .)39ازآنجایی كه سنتز پروتئین در پالكت ها تائید

تمرینات ،این افزایش ناپدیدشده است ( .)31باوجود

نشده است ،ممکن است پالكت ها از راه گردش خون

پژوهش های متعدد صورت گرفته ،هنوز نتایج كامال

 BDNFرا از مغز و یا سایر اندام های خاص دریافت

روشنی در مورد تأثیر فعالیت های ورزشی مقاومتی و

كنند .به نظر می رسد فعالیت های بدنی تجمع

استقامتی بر میزان عوامل نورو تروفیک وجود ندارد

بنیان های آزاد و انواع فعال سازی اكسیژن ( )40مانند

( .)32در پژوهش های مختلف ،یافته های متناقضی

آنیون سوپر اكسید و پراكسید هیدروژن را به عنوان

درصد اكسیژن مصرفی بیشینه ،سطح
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پاسخی برای استفادۀ بیشتر از اكسیژن افزایش

كنترل وزن اثر می گذارد و در بهبود سوخت وساز مواد

می دهند كه موجب آسیب عضالنی و التهاب می شود

سوختی و افزایش هزینۀ سوختی نقش دارد ()44؛

( .)41مشخص شده است  BDNFدر فرایندهای

بنابراین احتمال دارد  BDNFبرای بهبود سازوكار و

بازسازی در محل آسیب نقش دارد .به نظر می رسد

كاهش دریافت انرژی افزایش یابد .درنتیجه با كاهش

پالكت ها BDNF ،را جهت فعالیت در محل های دچار

چربی ،بهبود سازوكار مواد سوختی و افزایش هزینۀ

جراحت و به منظور تسهیل بازسازی اعصاب محیطی

انرژی در پاسخ به تمرین هوازی ،كاهش نیاز بدن

یا بافت های دیگر كه دارای میل تركیبی باال با TrkB

شركت كننده ها به  BDNFمیتواند یک نوع تنظیم

( گیرندۀ  )BDNFهستند ،آزاد می كنند (.)39

طبیعی فیزیولوژیک باشد.

جالب توجه است ،بعد از تمرین میزان پروتئین BDNF

در بخش دیگری از نتایج ،اثرات تمرین هوازی،

در عضله سولئوس كه  TrkBدر آن بیان می شود ()42

به دنبال چهار هفته بی تمرینی ناپدید شد .سوا و

به طور قابل توجهی افزایش یافته است .این گزارش ها

همکاران ( )2006بیان داشتند باوجود به اثبات

میتواند تأییدكنندۀ آزادسازی  BDNFاز پالكت ها به

رسیدن توانایی ورزش در اكتساب و یادداری یک

بافت های آسیب دیده به منظور تسهیل بازسازی فرایند

تکلیف شناختی ،هنوز مدت زمان ماندگاری این

باشد كه در این زمان  BDNFذخیره شده در پالكت ها

مزیت ها بعد از ورزش مشخص نیست ( .)17آزالی

كاهش می یابد.

علمداری و همکاران ( )2013بازگشت سطوح پایۀ

ازآنجایی كه  BDNFیک متغیر پویاست ،ممکن

 BDNFسرم خون به مقادیر اولیۀ خود ،پس از  6هفته

است دست كاری اضافی آزمایشگاهی نتایج معکوسی

بی تمرینی را گزارش نمودند ( .)29همچنین گوكینت

در پی داشته باشد ( .)43با توجه به اینکه رهاسازی

و همکاران ( )2010مشاهده كردند پس از  8هفته

پروتئین  BDNFاز بافت هایی به جز مغز مانند عضله

تمرین و  8هفته بی تمرینی ،تغییری در غلظت سرم

اسکلتی به اثبات رسیده است ( ،)44لذا نمی توان

 BDNFمشاهده نشد ،محققان دلیل عدم تغییر BDNF

افزایش  BDNFدر پی تمرین را صرفا به مغز و ناحیه

را به افزایش پردازش سلولی  BDNFدر فرآیندهای

هیپوكمپ نسبت داد؛ زیرا به دلیل ماهیت برخی از

ساخت ،ترشح ،جذب و تجزیه آن در مغز نسبت دادند

تمرینات ورزشی مانند تمرینات مقاومتی كه بسیار بر

( .)15با توجه به كاهش مقادیر  BDNFدر بسیاری از

بافت عضله اسکلتی مؤثرند ،ممکن است تأثیر تمرین

بیماری ها مثل آلزایمر ،پاركینسون و سایر بیماری های

بر عضله منجر به افزایش سطوح  BDNFخون شده

تحلیل برندۀ نورونی وابسته به سن ( )46از یک سو و

باشد  .عالوه بر آن ،در برخی بررسی ها كاهش BDNF

مشاهدۀ اثرات نسبتا زودگذر تمرین هوازی بر مقادیر

سرم خون در پاسخ به تمرین در مورد افراد تمرین

 BDNFسرم خون پس از چهار هفته بی تمرینی از سوی

نکرده و بیماران مبتال به تصلب شرایین ( آترواسکلروز)

دیگر ،جهت حفظ اثرات مثبت ورزش و همچنین

گزارش شده ( )38 ،37و به افزایش پردازش سلولی آن

كاهش سرعت گسترش این نوع بیماری ها ،بر لزوم

( ساخت ،ترشح ،جذب و تجزیه) ربط داده شده است

ادامۀ فعالیت ورزشی منظم تأكید می گردد.

( .)45دلیل دیگر كاهش  BDNFدر پاسخ به برنامۀ
تمرین ممکن است عدم نیاز به آن باشد BDNF .

عدم رابطه بین تغییرات توجه ممتد و عامل

به عنوان یک عامل كاهندۀ اشتها ،بر دریافت غذا و

نوروتروفیک مشتق از مغز ()BDNF
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین

دارد .این سازوكارها در دودسته جای می گیرند:

تغییرات میانگین زمان و خطای پاسخ به آزمون پاسات

سازوكارهای فیزیولوژیک و سازوكارهای یادگیری-

و تغییرات  ،BDNFهمبستگی معنی داری وجود ندارد .

رشدی .سازوكارهای فیزیولوژیک شامل تغییرات

سازوكار دقیق فیزیولوژیک و روان شناختی چگونگی

جسمانی حاصل از فعالیت بدنی ،مانند افزایش جریان

تأثیر فعالیت ورزشی بر عملکرد مغزی ،توجه و كنترل

خون مغز ،تغییرات در انتقال دهنده های عصبی مغز،

اجرایی هنوز مشخص نشده ،اما سه فرضیه در این

تغییرات ساختاری در دستگاه عصبی مركزی و سطوح

زمینه مطرح شده است كه در این تحقیق ،بنا به دالیل

برانگیخته اصالحی هستند .بر اساس سازوكارهای

مشخص ،تنها فرضیۀ سوم موردبررسی قرارگرفته و

یادگیری-

فراهم كنندۀ

درنهایت تأیید نشد .این سه فرضیه عبارت اند از-1 :

تجربه های آموزنده ای است كه برای رشد شناختی

در

مناسب ،ضروری است ()49؛ بنابراین ،احتمال می رود

سطوح مغزی مرتبط با عملکرد تکلیفی؛  -2افزایش

چهار هفته تمرین هوازی از طریق بهبود تجربه های

نورورترانسمیترهای مغزی مانند سروتونین كه فرایند

آموزشی و ایجاد رشد شناختی مناسب موجب بهبود

تحلیل اطالعات را تسهیل می كنند؛  -3تنظیم

توجه ممتد شده باشد.

افزایش اشباع اكسیژن و رگ زایی ( آنژیوژنز)

13

رشدی،

فعالیت

بدنی

نوروتروفینهای درگیر در حفظ حیات نورونی ،تمایز

به طوركلی یافته های این ت حقیق نشان داد

نورونی مغز درحال توسعه و شاخه های دندریتی و

فعالیت ورزشی می تواند به بهبود توجه ممتد منجر

دستگاه سیناپسی مغز بزرگ ساالن ( .)47در این زمینه

شود ،ولی همبستگی معنی داری بین تغییرات توجه و

و

عوامل نوروتروفیک یافت نشد .ازنظر بالینی این

همکاران ( ،)2007شایان و همکاران ( )2013و

یافته ها اهمیت آمادگی بدنی را به عنوان یک عامل

شهبازی و همکاران ( )2013مطابقت داشت (،32 ،23

پیشگیری كننده از ابتال به زوال عقل در آینده تأیید

 .)48شاید علت عدم همبستگی بین این دو متغیر ،دو

می كند .بااین حال عدم ماندگاری آثار برنامه تمرین

سازوكار احتمالی دیگر باشد .درواقع ممکن است

هوازی بر بهبود توجه ،ضرورت شركت در برنامه های

تمرینات هوازی به دلیل افزایش میزان اشباع اكسیژن

فعالیت بدنی منظم و مداوم را توصیه می كند.

نتایج تحقیق ما با نتایج پژوهش های فریس

14

و رگ زایی در سطوح حیاتی مغز یا افزایش در
نورورترانسمیترهای مغزی و نه به سبب افزایش عوامل
نوروتروفیک ،منجر به بهبود حافظه شده باشد .عالوه
بر آن ،احتمال می رود به علت تعداد كم آزمودنی ها
ضریب همبستگی پیرسون نتوانسته ارتباط بین این
دو متغیر را به درستی بسنجد .همچنین ممکن است
عدم كنترل رژیم غذایی و دورۀ ماهانه آزمودنی ها
به عنوان عواملی مؤثر در این موضوع باشند .از سوی
دیگر نشان داده شده است سازوكارهای متعددی برای
شرح رابطه فعالیت بدنی و عملکرد شناختی وجود
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Purpose: Studies show that exercise has positive effects on the central nervous system and cognition. The
brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is an important factor affecting cognitive function and has been
recently discussed in a bulk trend of efforts in the health context. Due to the inadequate information about
the effects of aerobic training and detraining period on the attention and serum’s BDNF in sedentary girls,
the aim of this study was to investigate the effect of 4 weeks of aerobic training on continuous attention,
BDNF, and probable mechanisms of this effect (i.e. Neurotrophic factors) in sedentary girls.
Methods: Twelve sedentary girls (mean age= 23.90±1.92), voluntarily participated in the study. They started
their workout exercises under the aerobic protocol for four weeks. The PASAT test and blood sampling were
conducted in three stages including pretest, after four weeks of training and after following four weeks of the
detraining period. To analyze the data, repeated measures and Pearson's correlation coefficient were applied
at a significance level of P≤0.05.
Results: The results showed that four weeks of aerobic training led to a significant increase in continuous
attention (P<0.05). However, the serum BDNF levels were negatively correlated with aerobic training
(P<0.05). Both of these factors were restored after following four weeks of detraining. Also, the correlation
between changes in the continuous attention and expression of BDNF was not statistically significant
(P=0.85).
Conclusion: Generally, the findings indicated that physical activity can improve continuous attention and
adaptation of serum’s BDNF. However, these adaptations were dissipated after detraining.
Keywords: Aerobic training, Attention, Detraining, Neurotrophic Factors, Sedentary.
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