بهار و تابستان  ،1398دوره  ،12شماره  ،1صفحه های59-75 :

تأثیر ده هفته تمرین هوازی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون بر میزان
پروتئین عامل نروتروفیک مشتق شده از مغز ( )BDNFدر عضالت نعلی EDL ،و
عصب سیاتیک موش های صحرایی نر سالمند
محمدعلی بحرینی پور ،* 1فریبرز هوانلو ،2سیاوش جوکار ،3حمید نجفی پور
1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده شهید چمران کرمان ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،تهران ،ایران.
2دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
3مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
4گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
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دریافت مقاله1395/11/13 :

اصالح مقاله1396/02/06 :

پذیرش مقاله1396/03/24:

چکیده
هــدف :مطالعــه حاضــر بــه منظــور تعییــن تأثیــر  10هفتــه تمریــن هــوازی کــم شــدت همــراه بــا محدودیــت جریــان
خــون بــر میــزان پروتئیــن عامــل نروتروفیــک مشــتق شــده از مغــز ( )BDNFدر عضــات نعلــی EDL ،و عصــب ســیاتیک
موش هــای صحرایــی نــر ســالمند انجــام شــد.
روش هــا :شــصت مــوش صحرایــی نــر 23-24مــاه ویســتار ،وزن  ،355-481کــه بــه  6گــروه ده تایــی ،جراحــی (،)BFR
جراحــی ورزش( ،)BFR+Exشــم ( ،)Shشــم ورزش ( ،)Sh+Exکنتــرل ( )Ctlو کنتــرل ورزش( )Exتقســیم شــدند .آن هــا
 10هفتــه تمریــن ســبک هــوازی داشــتند و  48ســاعت بعــد از آخریــن جلســه ،قربانــی شــدند .نمونــه عضــات و عصــب
ســیاتیک بالفاصلــه جــدا در نیتــروژن گذاشــته و در دمــای  -80حفــظ شــدند .نمونه هــا توســط روش وســترن بــات
سـ�نجش ش�دـ .توزیــع طبیعــی داده هــا بــا آزمــون شــاپیرو  -ویلــک و تف��اوت بیــن گروهـ�ی بــا آزمــون تحلیــل واریانــس
ی�کـ س�وـیه و تعقیبــی توکــی بررســی شــد.
نتایــج :ســطح پروتئیــن  BDNFدر عضلــه  EDLتنهــا درگــروه  BFR+Exدر مقایســه بــا گروه هــای  Ctlو  Shو عضلــه
نعلــی گــروه  BFR+Exنســبت بــه تمامــی گروه هــا و  Sh+Ex ،Exنســبت بــه  Ctlو  Shکاهــش معنــی داری کمتــر بــود.
ســطح ایــن پروتئیــن در عصــب ســیاتیک  BFR+Exنســبت بــه همــه گروه هــا بــه طــور معنــی داری بیشــتربود.
نتیجــه گیــری :ایــن نــوع تمرینــات توانســت بــر  BDNFعضــات تنــد و کنــد و عصــب ســیاتیک تأثیــر بگــذارد و تمریــن
همــراه بــا محدودیــت جریــان خــون احتمــاالً می توانــد بــه عنــوان یــک شــیوه مداخلــه بــر عامــل نروتروفیــک مشــتق
شــده از مغــز ،روی عصــب و عضلــه تأثیــر مثبــت داشــته باشــد.
واژه های کلیدی :تمرین استقامتی ،عوامل نروتروفیک ،کاهش جریان خون ،سالمندی.
* نویسنده مسئول :محمدعلی بحرینی پور ،شماره تماس ،09131957012:ایمیلa-libahreini1974@gmail.com :
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مقدمه
نروتروفین هــا بــه عنــوان تعدیــل کننــدگان مختلــف
فرایند هــای عصبــی در سرتاســر دوران رشــد شــناخته
می شــوند ( .)1خانــواده نروتروفین هــای پســتانداران
شــامل عوامــل رشــد عصبــی نروتروفیــن  5/4 ،3و عامــل
رشــد مشــتق شــده مغــزی )BDNF(1می باشــد کــه بســته
بــه زمینــه رشــدی و در دســترس بــودن گیرنــده آن هــا،
ایــن نروتروفین هــا موجــب بهبــود حفــظ عصــب ،تمایــز،
پتانســیل سیناپســی ،افســردگی و آپوپتــوز می شــوند .از
میــان ایــن نروتروفین هــا  BDNFبــه عنــوان یــک عامــل
مهــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و علــت آن این اســت
کــه بــا اختــاالت عصــب شــناختی متنــوع ،در ارتبــاط
می باشــد ( .)2بــا توجــه بــه اینکــه ســالمندی دوران
حـــساسی از زنـــدگانی انـــسان اســـت ،مطالعـــات بسیاری
ثابــت كــرده ،ایــن دوران ممكــن اســت بــا اخـــتالالت
فیزیویوژیكــی فراوانــی همــراه باشــد و فـــرد ســـالمند را در
معـــرض ابتــا بــه بســیاری از بیماری هــا و موقعیت هــای
بیمــاری زای خطرنــاك قــرار دهــد .ایــن بیمـــاری ها و
اخـــتالالت فیزیولـــوژیكی عـــوارض اجنتاب ناپذیــر فراوانی
را ماننــد كاهــش تحــرك ،افزایــش ناتوانی هــا و افزایــش
وابســتگی بــه دیگــران بــرای ســالمندان بــه همــراه دارد.
افزایــش ســن در ارتبــاط بــا کاهــش دســتگاه عصــب و
عضلــه می باشــد کــه بــه عنــوان یــک نقــص در عملکــرد
جســمانی و کاهــش اســتقالل در ایــن دوران شــناخته
می شــود ( .)3برخــی مطالعــات بــه ویــژه در دهــه اخیــر،
روی ســازوکار های نقــص دســتگاه عصــب و عضلــه در
شــرایط ســالمندی متمرکــز شــده اند ( .)3نتایــج ایــن
تحقیقــات نشــان می دهــد ســالمندی ســبب کاهــش
تعــداد و قطــر تارهــای عصبــی میلیــن دار ،واحدهــای
حرکتــی و کاهــش ســرعت هدایــت عصبــی و  ...می گــردد
( .)3عــاوه بــر ایــن ،مشــخص شــده  BDNFنقــش
برجســته ای در دســتگاه عصبــی و شــکل پذیــری نرونــی
بزرگســاالن دارد ( .)4گــزارش شــده کــه عضلــه اســکلتی
بــه عنــوان یــک منبــع بــزرگ تولیــد عوامــل نروتروفیــک

اثر تمرین هوازی با محدودیت جریان خون بر BDNF

از جملــه  BDNFطــی دوران رشــد محســوب می شــود
( .)5همچنیــن BDNF ،بــه عنــوان یــک عامــل تغذیــه ای
در نرون هــای حرکتــی نیــز محســوب می شــود و قــادر
اســت رشــد و حفــظ  NMJرا تنظیــم نمایــد ( .)6از ســوئی،
کاهــش میــزان  BDNFبــا افزایــش ســن در افــراد ســالمند
گــزارش شــده اســت ( . )7در دســتگاه عصــب و عضلــه
( ،)NMJایــن نظریــه وجــود دارد کــه  BDNFمشــتق
شــده از عضلــه اســکلتی ،می توانــد موجــب ارتقــای حیــات
نرون هــای حرکتــی در سرتاســر دوران زندگــی و انتقــال
پتانســیل عصــب و عضلــه شــود ( .)8ایــن مطلــب توســط
چندیــن مطالعــه مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت .بــه
طــور نمونــه بیــان  BDNFدر عضلــه اســکلتی و یــا افــزودن
3
آن از خــارج بــدن 2منجــر بــه انتقــال برگشــت رو بــه عقــب
جــدا از تنــه ســلولی نــرون حرکتــی شــد ( .)9عــاوه بــر
ایــن BDNF ،موجــب حفــظ بیشــتر نرون هــای حرکتــی
در محیــط کشــت ،پــس از جــدا شــدن آن هــا از عضــات
اســکلتی هــدف ،در دوران نــوزادی گردیــد (.)9
بــه طــور کلــی پیشــنهاد شــده کــه  BDNFعضلــه
اســکلتی احتمــاالً می توانــد بــه عنــوان یــک عامــل
برگشــت کننده رو بــه عقــب (از عضلــه بــه عصــب)،
بــرای حفــظ نرون هــای حرکتــی در دســتگاه عصــب و
عضلــه عمــل نمایــد ( .)1از آنجایــی کــه ســالمندی باعــث
تغییــر واکنش هــای تروفیــک بیــن نرون هــای حرکتــی و
تارهــای عضالنــی می شــود .ایــن موضــوع ممکــن اســت
روی ســازگاری های عصــب و عضلــه تأثیــر گــذار باشــد و
احتمــال دارد در ایجــاد ســارکوپنیا طــی دوران ســالمندی
نقــش داشــته باشــد ( .)10بــا توجــه بــه اینکــه بیــان
نروتروفین هــا بــه دنبــال تمریــن ورزشــی در سرتاســر
دســتگاه عصبــی مــورد بررســی و تحقیــق قــرار گرفتــه
اســت ( .)11و از طرفــی ســالمندی بــا کاهــش فعالیــت
همــراه می باشــد و ایــن کاهــش فعالیــت می توانــد بــا
کاهــش میــزان  BDNFطــی ایــن دوران همــراه شــود ()11
کــه پیامــد آن اثــر منفــی بــر عملکــرد عصــب و عضلــه
اســت ( )8،9کــه در پژوهش هــا توجــه اندکــی بــه آن

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های59-75:
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شــده اســت ( .)12از ایــن رو ،بــا توجــه بــه رویکــرد درمانــی
نروتروفین هــا ،مطالعــه آن هــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
اســت .مطالعــات اخیــر افزایــش BDNFرا وابســته بــه مــدت
و شــدت تمریــن می داننــد ( .)13البتــه انجــام تمرینــات
شــدید و طوالنــی بــرای ســالمندان کــه از ضعــف و قــدرت
عضالنــی رنــج می برنــد ،می توانــد مشــکالتی را بــرای
آن هــا بــه وجــود آورد ( .)14از طرفــی ،تمریــن هــوازی
بــه عنــوان یــک مداخلــه در بهبــود عملکــرد عضالنــی،
ســازگاری واحــد حرکتــی NMJ ،و متابولیســم شــناخته
می شــود ( .)15پــس بایــد دنبــال ورزش هایــی بــرای
ســالمندان بــود کــه بــا آســیب کمتــر همــراه باشــد ولــی
بتوانــد اثــرات تمرینــات ســنتی را نیــز بــه همــراه داشــته
باشــد .بــه همیــن دلیــل محققیــن دنبــال ورزش هایــی از
ایــن دســت هســتند ،کــه اخیــرا ً یــک روش ورزشــی ابــداع
شــده بــه نــام تمرینــات کاتســو ( )Kaatsu trainingکــه
ایــن نــوع تمریــن ترکیبــی از تمریــن ورزشــی همــراه بــا
محدودیــت جریــان خــون ( 4 )BFRاســت .وقتــی یــک
تمریــن ســبک (بــه طــور مثــال  20درصــد یــک تکــرار
بیشــینه) بــا  BFRترکیــب شــود ،می توانــد باعــث افزایــش
معنــی دار در انــدازه ،قــدرت و اســتقامت عضلــه نســبت بــه
تمرینــات رایــج شــود ( .)16انقبــاض در شــرایط کــم خونی،
منجــر بــه کاهــش جریــان خــون بــه بافــت شــده کــه ایــن
وضعیــت باعــث کاهــش اکســیژن و افزایــش متابولیت هــا
در عضــو می شــود و ایــن وضعیــت احتمــاالً باعــث تحریــک
اعصــاب آوران  3و  4می گــردد ،کــه حاصــل آن بــه خدمــت
گرفتــن تارهــای عضالنــی نــوع  2می باشــد ( )16و تأثیــر

ایــن نــوع از تمرینــات بــر  BDNFدر عضلــه اســکلتی و
عصــب حرکتــی احتمــاالً مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت
( .)18 ,17افزایــش BDNFبــه مــدت و شــدت تمریــن
وابســته اســت ( .)13از ایــن رو ،مــا از تمریــن اســتقامتی
کــم شــدت همــراه بــا  BFRبــه عنــوان مدلــی از افزایــش
فعالیــت بدنــی بــرای مطالعــه بیــان درونــی  BDNFدر
عضلــه اســکلتی و عصــب ســیاتیک (بــه عنــوان یــک واحــد
عملکــردی) اســتفاده کردیــم تــا از ایــن طریــق اثــر آن هــا

را نســبت بــه  BDNFمــورد بررســی دهیــم .بنابرایــن ،بــا
توجــه بــه نقــش اساســی پروتئیــن  BDNFدر حفــظ و
رشــد دســتگاه عصبی-عضالنــی و اهمیــت فعالیــت بدنــی
بــه عنــوان مــدل مناســب بــرای مطالعــه تأثیــرات آن بــر
بافــت عصبی-عضالنــی ،و از آنجایــی کــه ســالمندان اغلــب
بــا ضعــف حرکتــی و قــدرت مواجــه هســتند و نمی تواننــد
ورزش هــای ســنگین جهــت حفــظ قــدرت و اســتقامت
انجــام دهنــد ( .)14مــا فــرض کردیــم کــه  10هفتــه
تمریــن هــوازی کــم شــدت همــراه بــا  BFRبتوانــد باعــث
ایجــاد تغییــر  BDNFدر عصــب ســیاتیک ،عضلــه نعلــی و
 EDLموش هــای صحرایــی نــر ســالمند شــود.
روش پژوهش
نمونه های پژوهش
شــصت ســر مــوش صحرایــی نــر کهنســال ( 24-23ماه)
نــژاد ویســتار ،وزن بیــن  355تــا  481گــرم بودنــد کــه از
مرکــز تکثیــر و نگهــداری حیوانــات آزمایشــگاهی دانشــگاه
تهــران خریــداری و بــه آزمایشــگاه مرکــز تحقیقــات علــوم
اعصــاب دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان منتقــل شــدند.
پــس از یــک هفتــه آشــنایی آنهــا بــه  6گــروه تصادفــی
(هــر گــروه  10ســر) ،گــروه جراحــی ( ،)BFRگــروه جراحــی
ورزش ( ،)BFR+Exگــروه شــم ( ،)Shگــروه شــم ورزش
( ،)Sh+Exکنتــرل ( )Ctlو گــروه کنتــرل ورزش ()Ex
تقســیم شــدند (جــدول  .)1حیوانــات در محیطــی ویــژه
در دمایــی بیــن  22-21درجــه ســانتی گــراد و چرخــه 12
ســاعت تاریکــی /روشــنایی نگهــداری میشــدند 72 .ســاعت

قبــل از تمریــن همــه حیوانــات وزن شــدند و ســپس 40
عــدد از  60عــدد مــوش صحرایــی ( 20عــدد بــرای تنــگ
کــردن شــریان رانــی و  20عــدد فقــط جراحــی) بــر اســاس
روشــی کــه قبــا انجــام شــده بــود ،جراحــی شــدند (.)19
محدودیــت شــریان رانــی در شــرایط بیهوشــی انجــام شــد.
بــه طورخالصــه ،نخســت هــر مــوش صحرایــی باکتامیــن
( 50میلــی گــرم /کیلوگــرم) و زایالزیــن (10میلــی گــرم/
کیلوگــرم) بیهــوش میشــد ،ســپس انــدام عقبــی تراشــیده
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و تمیــز میشــد .ســپس بعــد از شــکافتن پوســت و پیــدا
کــردن شــریان رانــی ،یــک گــره محکــم (نــخ بخیــه ســیلک
 )0-5بــر روی شــریان رانــی کــه یــک ســیم اســتیل بــه
قطــر 0/014اینــچ روی آن بــود ،در نزدیــک ربــاط مغبنــی،
زده شــد .بعــد از آن ســیم بــا دقــت خــارج شــد و مقــداری
پــودر آنتــی بیوتیــک (پنــی ســیلین) روی زخــم ریختــه و
بخیــه شــد و اجــازه داده شــد حیوانــات از حالــت بیهوشــی
احیــاء شــده و بــه قفــس بــاز گردانــده شــدند ( .)19تنــگ
شــدن شــریان رانــی باعــث جریــان خــون عضلــه در حالــت
اســتراحت نمیشــد ولــی بــا انقباضــات عضلــه و فعالیــت
روی نوارگــردان ،جریــان خــون بــه عضلــه بــا کاهــش مواجــه
میشــد ( .)19تمامــی آزمونهــای تمرینــی طــی دوران
چرخــه روشــنایی انجــام شــد .همــه موشهــای صحرایــی
دسترســی آزاد بــه آب و غــذا داشــتند .همــه پروتکلهــا
بــر اســاس دســتورالعمل پژوهشــکده علــوم اعصــاب وابســته
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان (کداخالقــی )9414در
ارتبــاط بــا حفــظ ،نگهــداری و آزمایشــگاه حیوانــات بــود.
پروتکل پژوهش
همــه گروههــای تمرینــی در  10هفتــه برنامــه دویــدن
روی نوارگــردان شــرکت داده شــدند .برنامــه جلســه تمرینــی
بــا  15دقیقــه دویــدن (ســرعت 7/5متر/دقیقــه بــا شــیب صفر

درجــه)  5روز در هفتــه شــروع شــد .ســرعت در هفتــه دوم
بــه 15متر/دقیقــه و زمــان جلســات تمرینــی ،بــه تدریــج زیــاد
شــد (هفتــهای  5دقیقــه) تــا ایــن کــه در هفتــه آخــر زمــان
بــه  60دقیقــه رســید در حالیکــه شــیب صفــر درجــه حفــظ
شــد ضمن ـاً از هفتــه دوم بــه بعــد عــاوه بــر مجمــوع زمــان

فعالیــت 5 ،دقیقــه بــرای گــرم کــردن ،و  5دقیقــه بــرای ســرد
کــردن موشهــا بــا ســرعت  7متــر بــر دقیقــه در نظــر گرفتــه
شــد (جــدول.)20( )1
روش های آزمایشگاهی
در پایــان  10هفتــه 48 ،ســاعت بعــد از آخریــن جلســه
تمرینــی (بــه منظــور حــذف اثــر حــاد تمرینــات) ،همــه
حیوانــات در همــه گروه هــا وزن و بعــد از آن قربانــی
شــدند .پــس از کشــتن ،عضــات انــدام عقبــی آن هــا
(نعلــی و  EDLپــس از تمیــز کــردن از بافــت پیونــدی و
چربــی) جــدا و بــا تــرازوی دیجیتالــی وزن ســپس توســط
نیتــروژن مایــع منجمــد شــدند و پــس از آن در دمــای -80
درجــه تــا زمــان تحلیــل و بررســی ذخیــره شــدند (.)21
و عصــب ســیاتیک پــس از بــرش زدن پوســت در بخــش
خلفــی ران و کنــار زدن عضلــه همســترینگ و فاشــیا عصب
ســیاتیک جــدا شــد ( )22و پــس از آن توســط نیتــروژن
مایــع منجمــد و ســپس در دمــای  -80درجــه تــا زمــان

جدول  .1پروتکل تمرینی ده هفته دویدن روی نوارگردان

مراحل تمرین

هفته

زمان فعالیت (دقیقه)

سرعت نوارگردان () m/min

آشنایی

اول

10-15

7/5

اضافه بار

تثبیت

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

10-15
15-21
21-27
27-33
33-39
39-45
45-51
51-57
60

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های59-75:

15
15
15
15
15
15
15
15
15

بحرینی پور و همکاران

63

تحلیــل و بررســی نگهــداری شــد .عضــات نعلــی و  EDLاز
ایــن جهــت انتخــاب شــدند کــه نعلــی مقــدار زیــادی واحــد
حرکتــی کنــد انقبــاض دارد و یــک عضلــه وضعیتــی اســت و
عضلــه  EDLمقــدار زیادتــری واحــد حرکتــی تنــد انقبــاض
دارد و در حــرکات عــادی کمتــر بــه کارگرفتــه می شــوند
و در تحقیقــات قبلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بودنــد
( .)23ازوســترن بــات بــرای ســنجش پروتئینــی اســتفاده
شــد ابتــدا نمونــه عضالنــی ابتــدا توســط نیتــروژن مایــه
خــرد و ســپس در بافــر لیز کننــده ســرد (ریپــا بافــر حــاوی
مهار کننده هــای پروتئــاز) همــوژن شــدند و بــرای همــوژن
کــردن بافــت ،چهــار الــی پنــج برابــر وزن نمونه هــا بافــر
لیز کننــده ریختــه شــد و بــا هموژنایــزر تامــی (مــدل
میکــرو اســمش) بــا دور  3000بــه مــدت چهــار زمــان
 30ثانیــه ای بــا فاصلــه زمانــی  5دقیقــه همگــون شــدند.
ســپس بافــت همــوژن شــده بــه مدت10دقیقــه در دمــای
+4درجــه ســانتیگراد و در دور  15000ســانتریفیوژ گردیــد.
مایــع باالیــی حاصــل از ســانتریفیوژ بــه یــک تیــوب جدیــد
منتقــل و ســپس تــا زمــان انجــام کار در فریــزر -20
نگهــداری گردیــد .عصــب ســیاتیک بــه جــز مرحلــه اول،
همــوژن و ســانتریفیوژ شــد و بعــد از ان محلــول باالیــی
جــدا شــده و در دمــای  -20نگهــداری شــدند .بــرای تعییــن
غلظــت پروتئیــن از روش بردفــورد اســتفاده شــد .در ایــن
روش از خــواص طیفــی کوماســی بلــو بــرای بــرآورد مقــدار
پروتئیــن محلــول اســتفاده گردیــد .اتصــال بــه پروتئیــن
باعــث ایجــاد رنــگ آبــی می شــود و شــدت رنــگ آبــی
بــا میــزان کمپلکــس رنــگ پروتئیــن ارتبــاط دارد و جــذب
رنــگ آبــی حاصــل در طــول مــوج  nm595بــا اســتفاده از
االیــزار ریــدر خوانــده شــد .بــه منظــور بارگــزاری یکســان
پروتئین هــا در چاهک هــا مقــدار  40میکــرو گــرم پروتئیــن
از هــر نمونــه برداشــته شــد و پــس از ترکیــب بــا مقــدار
مشــخصی از بافــر نمونــه و قــرار گرفتــن ایــن مخلــوط
در دمــای  100درجــه بمــدت  5دقیقــه ،محتویــات بــه
داخــل چاهک هــای مربــوط بــه خــود در ژل SDS PAGE
( 12/5درصــد) ریختــه شــد .و بعــد بــا ولتــاژ  ،100توســط

محلــول الکتروفــورز پروتئین هــا بارگــزاری شــدند .ســپس
پروتئین هــا بــه کاغــذ  PVDFاز طریــق دســتگاه ،منتقــل
شــدند .ســپس کاغــذ  PVDFتوســط محلــول بالکینــک
حــاوی شــیر بــدون چربــی 2 ،ســاعت بــاک شــد .بعــد از
آن بــا آنتــی بــادی اولیــه (BDNF sc-20981, BDNF
)Santa Cruz Biotechnology, USA,1:1000
شــبانه ،1انکوبــه شــد .پــس ازآن کاغــذ  PVDFســه مرتبــه
(هــر بــار  10دقیقــه) بــا محلــول  TBSTشســت و شــو داده
شــد؛ در ادامــه ،کاغــذ  PVDFدو ســاعت بــا آنتــی بــادی
ثانویــه mouse anti-rabbit IgG-HRP: sc-2357,
)Biotechnology,USA, 1:10,000) Santa Cruz
انکوبــه شــد و نهایتـاً کاغــذ بعــد از ســه بــار شســت و شــو
بــا محلــول  ،TBSTتوســط کیــت Amersham( ECL
 )Bioscienceبــه مــدت  5دقیقــه پوشــانده و فیلــم
( )Roch, Germanyظهــور شــد .پــس از انجــام وســترن
و مشــاهده باندهــای پروتئینــی در تاریــک خانــه و ظهــور
آن هــا بــر روی فیلــم ،بــه منظــور مقایســه صحیــح ،همــان
کاغــذ  PVDFرو بالفاصلــه در داخــل محلــول اســتریپینگ
قــرار داده تــا آنتــی بادی هــای قبلــی کامــ ً
ا شســته
و از کاغــذ حــذف شــوند ســپس پــس از انجــام مراحــل
بالکینــگ ،شستشــو بــا  TBSTو در معــرض قــرار گرفتــن
آنتــی بادی هــای اولیــه و ثانویــه بتــا آکتیــن بــه عنــوان
کنتــرل ،مجــددا ً بیــان ایــن پروتئیــن نیــز پــس از ظهــور بــر
روی فیلــم و اســکن آن بــا اســتفاده از نــرم افــزار Image
 Jســنجیده شــد و در نهایــت نســبت تمامــی پروتئین هــا
بــه پروتئیــن بتــا آکتیــن همــان نمونــه بــه عنــوان مقــدار
نهایــی آن نمونــه در تحلیــل آمــاری محاســبه گردیــد (.)24

تحلیل آماری
ارائــه اطالعــات توســط میانگیــن  ±انحــراف اســتاندارد
آورده شــده ،تجزیــه و تحلیــل داده هــای تحقیــق بــا
اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری  SPSSنســخه 18انجــام
شــد .توزیــع طبیعــی داده هــا بــه وســیله آزمــون شــاپیرو
-ویلــک مشــخص شــد .بــرای آزمــون همگنــی واریانــس
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جدول  .2میانگین وزن موش های صحرایی (گرم) در گروه های مختلف تمرینی

گروه ها
وزن (گرم)

Sh+Ex
439±10

Ex
406±11

BFR
410±12

Sh
446± 9

Ctl
417 ±14

BFR+Ex
412 ±11

اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.
از تســت لویــن اســتفاده گردیــد .همچنیــن بــرای آزمــون
فرضیه هــای تحقیــق از تحلیــل واریانــس یــک ســویه
اســتفاده شــد .جهــت تفــاوت معنــی داری بیــن گروه هــای
مختلــف از آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد .ســطح
معنــاداری P≤ 0/ 05در نظــر گرفتــه شــد.
نتایج
داده هــای مــا بــا توجــه بــه وزن بــدن ،قبــل از شــروع
پروتــکل تمرینــی ،نشــان داد کــه هیــچ اختــاف معنــی
داری بیــن گروه هــا وجــود نداشــت (جــدول.)2
تحلیل هــای مــا نشــان داد کــه میــزان پروتئیــن BDNF
در عضلــه  EDLدرگــروه  BFR+Exدر مقایســه بــا دیگــر
گروه هــا تنهــا بــا گروه هــای  Ctlو  Shکاهــش معنــی دار
( )P˂0/050دارد .اگرچــه گروه هــای دیگــر نیــز در مقایســه

بــا گروه هــای  Ctlو  Shکاهــش در میــزان پروتئیــن
 BDNFرا تجربــه کــرده بودنــد ولــی در حــد معنــی
داری نبــود .همچنیــن در عضلــه نعلــی گــروه BFR+Ex
در مقایســه بــا تمامــی گروه هــا کاهــش معنــی داری (بــا
گروه هــای  P ˂ 0/001 Sh ،Ctlو  P ˂ 0/001 BFRو Ex
و  )P˂ 0/03 Sh+Exرا تجربــه کــرده بــود .عــاوه بــر ایــن
گروههــای  Sh+Ex ،Exنیــز در مقایســه بــا گروههــای  Ctlو
 )P ˂ 0/001( Shنیــز کاهــش معنــی داری داشــتند .از طرفی
در عصــب ســیاتیک تنهــا گــروه  BFR+Exدر مقایســه بــا
همــه گروه هــا افزایــش معنــی داری ( )P ˂ 0/001را نشــان
داد و گروه هــای دیگــر در مقایســه بــا گروه هــای  Ctlو Sh
افزایــش ناچیــزی داشــتند کــه در حــد معنــی داری نبــود
(جــدول .)3

/

جدول  .3داده های وسترن بالت مربوط به پروتئین  BDNFدر گروه های مختلف

اعــداد بــه صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار بیــان
شــده اند.
* معنــی داری گــروه  BFR+Exنســبت بــه گروه هــای
P>0/05 Sh ،Ctl
 €معنــی داری گــروه  BFR+Exنســبت بــه گروه هــای
P˂0/001 Sh ،Ctl ،BFR

● معنــی داری گــروه  BFR+Exنســبت بــه گروه هــای ،Ex
P˂0/03 Sh+Ex
 ¥معنــی داری گروه هــای  Sh+Ex ،Exنســبت بــه
گروه هــای P˂0/001 Sh ،Ctl
 $معنــی داری گــروه  BFR+Exنســبت بــه همــه گروه هــا
P˂ 0/001
/
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بحث و نتیجه گیری
هــدف اصلــی مطالعــه حاضــر تعییــن ایــن موضــوع
بــود کــه آیــا ورزش هــوازی کــم شــدت همــراه بــا BFR
( )BFR+Exمیتوانــد بــر میــزان پروتئیــن BDNF
در عضــات  ،EDLنعلــی و همچنیــن عصــب ســیاتیک
(چــون عصــب و عضلــه در دوران ســالمندی دچــار تعدیــل
میشــوند ،ایــن بافتهــا بدیــن منظــور مــورد بررســی قــرار
گرفتنــد) موشهــای صحرایــی ســالمند تأثیــر بگــذارد،
کــه ایــن تحقیــق بــرای اولیــن دفعــه مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت .برایــن اســاس  60مــوش صحرایــی ســالمند
نــر  24ماهــه در  6گــروه ده تایــی بــه طــور تصادفــی تقســیم
شــدند کــه گروههــای تمرینــی بعــد از ده هفتــه تمریــن
همــراه محدودیــت جریــان خــون بــا گروههــای کنتــرل
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد( .محدویــت جریــان
BFR+Ex

Ex

Sh+Ex

خــون ایجــاد شــده بــر اســاس پروتــکل مقــاالت قبلــی کــه
نتیجــه مطلــوب گرفتــه بودنــد ،بــا دقــت و ظرافــت انجــام
شــد و در حیــن انجــام فعالیــت ،گــروه محدودیــت بــا جریان
خــون بــا ســختی و خســتگی بیشــتر پروتــکل را بــه اتمــام
میرســاندند کــه نشــان از محدودیــت خــون داشــت).
نتایــج نشــان داد کــه  BFR+Exمی توانــد منجــر بــه
افزایــش معنــی دار  BDNFدر عصــب ســیاتیک و کاهــش
آن درعضــات  EDLو نعلــی نســبت بــه گروه هــای دیگــر
شــود (جــدول  .)3بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش و تولیــد
عوامــل تغذیــه ای در عضلــه اســکلتی ،ســرانجام باعــث
تأثیــر بــر ســاختار و عملکــرد اعصــاب حرکتــی و حتــی
خــود عضلــه می شــود ( .)25کاهــش پروتئیــن  BDNFدر
عضلــه  EDLدر گــروه  BFR+Exنســبت بــه گــروه  Ctlو
 Shقابــل تأمــل می باشــد (شــکل1و.) 2
BFR

Sh

Ctl

)EDL(BDNF

β Actin
شکل  .1پروتئین های BDNFو  β Actinدر عضله EDL
/
/

/
/

BDNF EDL/ βActin

*

/

/

شکل  .2مقایسه میانگین های نسبت پروتئین  BDNFبه بتا اکتین در عضله  EDLدر گروه های پژوهش
* معنی داری نسبت به گروه های Ctl، Sh
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بــا توجــه بــه تنــد انقبــاض بــودن عضلــه EDLمــا اثــر
ورزش مزمــن کــم شــدت همــراه بــا محدودیــت جریــان
خــون را روی ســطح پروتئیــن  BDNFدر ایــن عضلــه
بررســی کردیــم .ظاهــرا نتیجــه مطالعــه حاضــر در تناقــض
بــا نتایــج برخــی تحقیقــات ،بــه افزایــش بیــان  BDNFدر
عضلــه اشــاره دارد ،ظاهــرا ً تناقــض دارد ( .)26اگرچــه ایــن
احتمــال وجــود دارد کــه  BDNFتولیــدی توســط جریــان
برگشــتی ،بــه ســمت عصــب حرکــت کــرده باشــد کــه بــا
نتایــج گونزالــز و همــکاران ( )1999و جیمنــز و همــکاران
همخوانــی دارد ( .)27ممکــن اســت پروتــکل تمرینــی مــا به
انــدازه کافــی بیــان و تولیــد BDNFرا تحــت تأثیــر خویــش
قــرار داده و باعــث افزایــش آن شــده باشــد ،ولــی جریــان
رو بــه عقــب آن بــه ســمت عصــب باعــث کاهــش BDNF
نســبت بــه گــروه کنتــرل شــده باشــد کــه بــا توجــه بــه
افزایــش  BDNFدر عصــب ســیاتیک ایــن گمــان تقویــت
می شــود (شــکل .)3به طوری کــه ،برخــی محققیــن از
 BDNFعضالنــی بــه عنــوان یکــی از منابــع  BDNFعصبــی
یــاد می کننــد ( .)28افزایــش  BDNFدر  NMJموجــب
بهبــود رهاســازی انتقــال دهنده هــای شــیمیایی می شــود
( .)29همچنیــن ،مشــخص شــده نروتروفین هــا اثــر مثبتــی
روی نرون هــای حرکتــی بــه ویــژه بعــد از آســیب عصــب
حرکتــی ،در عضلــه اســکلتی دارنــد ( )29و اثرگــذاری بهتــر
 NMJبعــد از تمرینــات مزمــن در موش هــای صحرایــی
بالــغ گــزارش شــده اســت ( .)30عــاوه برایــن اســتفاده
از  BDNFروی عضلــه دوقلــو (گاســترونمیوس) 1تحریــک
پذیــری عصــب حرکتــی ( )31و جریان برگشــتی را از عضله
بــه عصــب ،افزایــش داده بــود ( .)32از آنجائــی کــه عضلــه
 EDLغالبــاً دارای تارهــای تنــد انقبــاض می باشــد ()23
و عضــات تنــد انقبــاض در دوران ســالمندی نســبت بــه
عضــات کنــد ســریع تر بــی عصــب و مــورد تخریــب قــرار
می گیرنــد ( .)20احتمــاالً تمریــن همــراه بــا محدودیــت
جریــان خــون توانســته بــا ایجــاد هایپوکســی مضاعــف
بــه دلیــل کاهــش جریــان خــون ،منجــر بــه خســتگی زود
هنــگام تارهــای کنــد شــده و تحریــک الزم را جهــت فعــال
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ســازی واحد هــای حرکتــی تنــد انقبــاض فراهــم کــرده
باشــد ( .)33به طوری کــه گــزارش شــده ســطوح اکســیژن
در بافــت عضالنــی ،طــی تمریــن تاکــردن آرنــج بــا وزنــه
( )1RM %20همــراه بــا  BFRبــه طــور قابــل توجهــی افــت
می کنــد ( .)34کــه ایــن مســئله (هایپوکســی) ممکــن
اســت باعــث افزایــش پیام هــای الزم جهــت افزایــش
 BDNFشــده باشــد ( )35و در ادامــه ،جریــان رو بــه عقــب،
موجــب بهبــود شــرایط عصــب و در نهایــت  NMJشــود و
عصــب و عضلــه را در شــرایط بهتــری قــرار دهــد .از طرفــی،
عــدم تغییــر معنــی دار  BDNFدر گروه هــای  Sh+Exو
 Exایــن فــرض را تداعــی می کنــد کــه احتمــاالً شــدت
تمریــن در ایــن گروه هــا بــه حــدی نبــوده کــه بتوانــد
باعــث بــه کارگیــری تارهــای تنــد انقبــاض در عضلــه EDL
شــود براســاس اصــل انــدازه ،واحدهــای حرکتــی کوچکتــر
(کنــد انقبــاض نــوع یــک) در فعالیت هــای کــم شــدت
اول فراخوانــده می شــوند ،در حالیکــه واحدهــای حرکتــی
بزرگتــر (تنــد انقبــاض نــوع  )2در شــدت های باالتــر
فراخوانــده می شــوند ( .)36نتیجــه مــا بــا مطالعــه ای کــه
پیــش از ایــن توســط اگبــورن و همــکاران ( )2010نیــز
انجــام گرفتــه اســت ،همســو اســت؛ به طوری کــه آن هــا
نیــز نشــان داده بودنــد تمریــن اســتقامتی بــا شــدت 20
متــر در دقیقــه نتوانســته بــود بعــد از  5روز تمریــن ســطح
بیــان  BDNFرا در عضلــه دوقلــو ،کــه غالبــاً از تارهــای
تنــد انقبــاض تشــکیل شــده اســت ،را افزایــش دهــد (.)17
پــارک و همــکاران ( )2004نیــز نشــان دادنــد کــه بیــان
کــم  BDNFدر عضلــه تنــد انقبــاض ،در مقایســه بــا عضلــه
کنــد انقبــاض احتمــاالً مربــوط بــه فنوتیــپ عضالنــی
می باشــد کــه روی بیــان ژن  BDNFاثــر می گــذارد (.)37
ایــن مطلــب نشــان می دهــد کــه تمریــن کــم شــدت بــه
تنهایــی ،احتمــاالً نتوانســته بــا توجــه بــه فنوتیــپ عضلــه
تأثیــر قابــل مالحظــه ای بگــذارد .اگبــرن و همــکاران
( )2010زمان هــای کوتاه تــر تمرینــی را روی بیــان ژن
 BDNFبــه کار بردنــد و هیــچ بیــان معنــی داری را روی
عضلــه گاســترونمیوس پیــدا نکردنــد ،ولــی در ســطح عضلــه
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نعلــی مشــاهده شــد ( .)17کــه ایــن موضــوع از ایــن فــرض
حمایــت می کنــد کــه فنوتیــپ عضلــه نقــش اصلــی را روی
بیــان  BDNFبــازی می کنــد کــه بــا مطالعــه مــا همســو
اســت .ســطح پاییــن بیــان  BDNFدر وضعیت هــای بــی
تحرکــی در عضلــه تنــد نســبت بــه کنــد نیــز قبـ ً
ا گــزارش
شــده اســت ( .)38نتایــج مــا همچنیــن نشــان داد کــه در
عضلــه نعلــی ،شــرایط تــا حــدی ،بــا آن چــه کــه در عضلــه
 EDLاتفــاق افتــاده بــود فــرق می کنــد .در ایــن عضلــه
گــروه  BFR+Exبــا تمامــی گروه هــا اختــاف معنــی دار
داشــت (شــکل 3و.)4

BFR+Ex

Sh+Ex

Ex

ایــن نتیجــه نشــان می دهــد کــه احتمــاالً شــدت و مــدت
تمریــن دو عامــل مهــم بــرای بیــان و تولید  BDNFمی باشــند
( .)13بهطوریکــه گلــد و همــکاران 2003نشــان دادنــد کــه
تمریــن بــا شــدت متوســط ( 60درصــد اکســیژن مصرفــی
بیشــینه) و مــدت زمــان  30دقیقــه روی چــرخ کارســنج
نســبت بــه گروهــی کــه بــا شــدت پاییــن ( 20درصــد
اکســیژن مصرفــی بیشــینه) تمریــن کــرده بودند ســطح ســرم
 BDNFباالتــری داشــتند ( .)39ایــن موضــوع نشــان میدهــد
کــه هرچنــد کــه شــدت برنامــه تمرینــی مــا پاییــن بــوده ولی
وقتــی بــا محدودیــت جریــان خــون همــراه شــده توانســته

BFR

Sh

Ctl

)Soleus(BDNF
β Actin
شکل .3پروتئین های  BDNFو بتا اکتین در عضله سلئوس
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شکل .4مقایسه میانگین های نسبت پروتئین  BDNFبه بتا اکتین در عضله سلئوس
 €معنی داری نسبت به گروه های BFR ، Ctl، Sh
● معنی داری نسبت به گروه های Ex، Sh+Ex
 ¥معنی داری نسبت به گروه های Ctl، Sh
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اثر تمرین هوازی با محدودیت جریان خون بر BDNF

روی ســطح  BDNFتأثیــر بگــذارد و نتایجــی مشــابه تمرینات
ســنتی بــا شــدت باالتــر را ایجــاد نمایــد .بــا توجــه بــه افزایش
معنــی دار ســطح  BDNFدر عصــب ســیاتیک ،بــه احتمــال
زیــاد جریــان برگشــتی از ســمت عضلــه نعلــی میتوانــد یکــی
از عوامــل اصلــی تأثیــر گــذار روی کاهــش  BDNFدر عضلــه
نعلــی باشــد کــه مطالعــات قبلــی نیــز ایــن موضــوع را تأییــد
میکننــد ( .)26بهطوریکــه گومــز و همــکاران گــزارش
دادنــد احتمــاالً عملکــرد عصــب و عضلــه جریــان برگشــتی
 BDNFرا از عضلــه بــه عصــب ،تقویــت میکننــد ( .)26عــاوه
بــر ایــن ،نشــان داده شــده اســت کــه تمریــن حــاد منجــر بــه
افزایــش ســطح  BDNFاز منابــع محیطــی و مرکــزی نســبت
بــه افــراد کــم تحــرک میشــود ،کــه اگــر ایــن فعالیــت بــه
حالــت مزمــن تبدیــل شــود  BDNFاضافــی میتوانــد هــم بــه
جریــان خــون و هــم بــه بافتهــای محیطــی رفتــه و منجــر
بــه تولیــد واکنشهــای آبشــاری نروترفیکــی و اثــرات حفــظ
عصبــی شــود ( .)40هرچنــد کــه ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا
عضلــه بــه عنــوان یــک منبــع محیطــی کــه  BDNFاضافــی
را بــه جریــان خــون رهــا میکنــد رد شــد و گفتــه شــد
کــه عضلــه  BDNFاضافــی را بــه ســمت نخــاع و یــا عصــب
ســیاتیک میفرســتد ( .)42 ،41کاهــش معنــی دارBDNF
در عضلــه ظاهــرا ً بــا تحقیقــات قبلــی کــه افزایــش بیــان
 BDNFرا در عضلــه نشــان داده بودنــد متناقــض میباشــد
()26؛ ولــی محققیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ،هرچند
بیــان  BDNFدر عضلــه بعــد از فعالیت ورزشــی افزایــش دارد،
ولــی مقــدار پروتئیــن BDNFعضالنــی بــا کاهــش رو بــه رو
میشــود کــه ایــن وضعیــت بــه جریــان برگشــتی ارتبــاط
پیــدا میکنــد ( .)18همچنیــن نتایــج مــا مشــخص ســاخت
 BDNFعضلــه نعلــی در گــروه  Sh+Exو  Exنیــز نســبت بــه
گــروه  Ctlو  Shکاهــش معنــی دار دارد .همانطــور کــه قب ـ ً
ا
BFR+Ex

Ex

Sh+Ex

نیــز ذکــر شــد بــه احتمــال زیــاد شــدت و مــدت میتوانــد
روی بیــان و تولیــد BDNFنقــش داشــته باشــد ( .)13بــا
توجــه بــه اینکــه عضلــه نعلــی غالبـاً از تارهــای کنــد انقبــاض
تشــکیل یافتــه و بــه عنــوان یــک عضلــه وضعیتــی 1شــناخته
میشــود و در حــرکات عــادی و فعالیتهــای ســبک نیــز بــه
کار گرفتــه میشــود ( .)23ممکــن اســت مــدت زمــان تمریــن
( 60دقیقــه) بــه انــدازهای بــوده کــه بتوانــد مســیرهای پیــام
رســانی جهــت بیــان و تولیــد  BDNFرا فعــال نمــوده باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه تمریــن بــدون  BFRنتوانســته تغییــر
معنــی داری را در عضلــه  EDLایجــاد نمایــد ،نشــان میدهــد
کــه ممکــن اســت تمریــن بــا شــدت کــم بــه تنهایــی نتوانــد
اثــرات مثبتــی را در ســاختار عصــب و عضلــه بــه ویــژه در
افــراد ســالمند ایجــاد نمایــد .ایــن موضــوع توســط محققیــن
دیگــر نیــز کــه اثــر تمریــن کــم شــدت را بــر روی ســاختار
 NMJمــورد بررســی قــرار داده بودنــد نیــز تأییــد شــده اســت
( .)20هرچنــد کــه احتمــال دارد پروتئینهــای داخــل ســلولی
ماننــد پروتئیــن کینــاز  )PKC( Cنیــز بتوانــد روی بیــان ژن
 BDNFدر عضلــه نقشــی اعمــال کنــد ،زیــرا  PKCدر عصــب
اثــر مثبتــی روی تثبیــت بیــان  BDNFدارد ( .)43ورزش
مزمــن بــه افزایــش عملکــرد  PKCدر عضلــه کنــد نســبت
بــه تنــد میانجامــد ( )44و عملکــرد باالتــر  PKCدر عضلــه
نعلــی نســبت بــه  EDLقبـ ً
ا در موشهــای صحرایــی ویســتار
گــزارش شــده اســت ( .)45مــا احتمــال دادیم در عضلــه EDL
 PKC،ممکــن اســت در گروههــای  Sh+Exو  ،Exبــا توجــه
بــه شــدت پاییــن تمریــن فعــال نشــده باشــد .همچنیــن،
نتایــج در ارتبــاط بــا عصــب ســیاتیک نشــان داد کــه BDNF
تنهــا در گــروه  BFR+Exنســبت بــه ســایر گروههــا افزایــش
معنــی داری داشــته اســت (شــکل 5و.)6
BFR

Sh

Ctl

)Sciatic(BDNF
β Actin
شکل .5پروتئین های  BDNFو بتا اکتین در عصب سیاتیک
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شکل  .6مقایسه میانگین های نسبت پروتئین های  BDNFبه بتا اکتین در عصب سیاتیک
 $معنی داری نسبت به همه گروه ها

ممکــن اســت افزایــش رو بــه عقــب  BDNFاز عضــات
نعلــی و  EDLیکــی از عوامــل مؤثــر در افزایــش معنــی
داری عصــب ســیاتیک باشــد (اثــر هــم افزایــی) کــه بــا
برخــی مطالعــات همخوانــی دارد ( .)42 ،41 ،26مطالعــات
قبلــی بهبــود عصــب توســط عوامــل نروتروفیــک را گــزارش
داده انــد ( )46و مشــخص شــده  BDNFبــه تنهایــی و یــا
بــا ترکیــب بــا دیگــر عوامــل تأثیــر مهمــی را روی نــرون
درمانــی دارد ( .)47عــاوه برایــن ،مشــخص شــده تولیــد
 BDNFمنجــر بــه افزایــش رشــد و بازتوانــی ســریع تر
عصــب در مقایســه بــا گــروه کنتــرل می شــود ( .)48بــا
توجــه بــه پدیــده ســالمندی کــه اثــر مخــرب روی دســتگاه
 NMJمی گــذارد و مقدمتــاً موجــب کاهــش تعــداد
و تراکــم تارهــای عصبــی ( )49و تخریــب آکســون ها
( )50می شــود .افزایــش  BDNFدر عصــب ســیاتیک بــا
توجــه بــه تخریــب ایجــادی طــی دوران ســالمندی ()51
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و ســبب حفــظ و
بهبــود عملکــرد عصــب و  NMJمی شــود (.)52 ،8
به طوری کــه هــول و همــکاران گــزارش دادنــد BDNF
در نخــاع عصبــی می توانــد باعــث رشــد عصبــی و نجــات و
بهبــود ســلول های آســیب دیــده شــود ( .)53ایــن مســئله
باعــث ایــن فــرض شــد کــه  BFR+Exدر افــراد ســالمند
می توانــد موجــب افزایــش  BDNFشــود و از ایــن طریــق
بــه حفــظ و بهبــود دســتگاه عصــب و عضلــه بیانجامــد.

بــه طــور کلــی نتیجــه یافته هــای مــا نشــان داد کــه
تمریــن هــوازی کــم شــدت همــراه بــا  BFRمی توانــد
بــر میــزان  BDNFعصــب و عضلــه موش هــای صحرایــی
نــر ســالمند تأثیــر گذاشــته و احتمــاالً منجــر بــه بهبــود
وضعیــت آن هــا طــی ایــن دوران شــود و از آنجایــی کــه
افــراد ســالمند از ضعــف و مشــکالت بدنــی رنــج می برنــد،
احتمــاالً ایــن نــوع از تمرینــات بتوانــد بــه آن هــا کمــک
نمایــد .هرچنــد کــه نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر در ایــن
زمینــه احســاس می شــود.
تشکر و قدردانی
در پایــان ضمــن ســپاس از تمامــی اســاتید کــه در ایــن
مهــم قبــول زحمــت کردنــد .الزم اســت از مرکــز تحقیقــات
علــوم و اعصــاب دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان به واســطه
حمایــت مالــی تشــکر و قدردانــی گــردد.
پی نوشت ها
Brain-derived neurotrophic factor

1

2 Exogenous
3 Retrograde transport
4 Blood flow restriction
5 Overnight
6 Gastrocnemus
7 Postural
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Abstract
Purpose: The aim of this study was to determine the effect of 10 weeks low-intensity aerobic training
along with blood flow restriction on the amount of protein neurotrophic factor derived from the brain
(BDNF) in the soleus, extensor long fingers muscles (EDL) as well as sciatic nerve in rats the elderly.
Methods: old male Wistar rats (60), age (23-24 months) and weigh were 355 to 481 grams which are
chosen. . They were divided into 6 groups (n=10) randomly, blood flow restriction (BFR), exercise with
blood flow restriction (BFR + Ex), sham (Sh), sham with exercise (Sham + Ex), control (Ctl) and exercise
(Ex). They were trained with a low aerobic exercise as long as 10 weeks then they were sacrificed
48 hours after the last training session. The samples of muscle and the sciatic nerve were separated
immediately and they were put in a solid nitrogen. and Then, they were preserved at -80 ° C. The
protein samples were detected by Western Bloting method. In this research data normal distribution
determined by Shapiro – Wilk test. Comparisons were performed among different groups by one-way
ANOVA and post hoc Tukey’s test.
Results: BDNF protein in the EDL muscle just BFR + Ex group compared with Ctl and Sh groups and
in soleus muscle BFR + Ex group compared all groups significantly decreases.. moreover, Ex, Sh + Ex
groups in comparison with Ctl and Sh have decreased significantly. On the other hand, the sciatic
nerve of BFR + Ex group, in comparison with all groups, increased significant.
Conclusion: This type of exercise can effects on the BDNF protein in slow and fast witch muscles.
Furthermore, BFR+Ex, as a training method, may be can influence on nerve and muscle positively.
Keywords: Endurance training, Neurotrophic factors, Reduced blood flow, Aging.
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