
 نامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستانفصل

 

 1400پاییز ، 23 یافته، دوره / 86 
 

    .گروه علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،آبادخرم آدرس مکاتبه:*

 valipour.v@lu.ac.ir: الکترونیک:  پست
  
 

 
 

 

 
در  DBHBو  BDNF ،DCXبررسی اثر یک جلسه ورزش هوازي با شدت متوسط بر سطوح سرمی 

 کارگانهنوجوانان مرد سه

 
  *2وندهپوروحید ولی،  1سجاد محمدبیگی

 آباد، ایرانگروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرمکارشناسی ارشد،  -1
 آباد، ایرانگروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرمدانشیار،  -2

 
 

 

 
 

 89مسلسل  / 1400 پاییز/  4/ شماره  23 یافته / دوره
 

 
 28/6/1400ه: پذیرش مقال            13/4/1400 دریافت مقاله: 

 

زش دهنـد، امـا میـزان تـأثیر ورعوامل سرمی مختلفی در پاسخ به ورزش هوازي عملکرد شناختی افراد سالم را بهبود می: مقدمه
متوسط بر سطوح آنها بررسی نشده است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر یک جلسه ورزش هوازي با شدت  هوازي با شدت

 کار در تویسرکان بود.گانهدر نوجوانان مرد سه DBHBو  BDNF ،DCXمتوسط بر سطوح سرمی 

م، قد: کیلوگر 74/60±96/4سال، وزن:  60/17±52/0کار (سن: گانهمرد سه 22تجربی، در این مطالعه نیمه ها:مواد و روش
در مقیاس  12-13دقیقه دویدن با شدت  60ها در یک جلسه طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنیمتر) بهسانتی 52/5±60/175

 و BDNF ،DCXها گرفته شد. سطوح سرمی بورگ را انجام دادند. پنج دقیقه پیش و پس از تمرین نمونه خونی از آزمودنی
DBHB از آزمون هادادهبراي تجزیه و تحلیل گیري شد. روش االیزا اندازهبه t 05/0داري و سطح معنیشد استفاده  زوجیp<  در

 آزمون محاسبه شد.همچنین، درصد تغییرات نسبت به پیش نظر گرفته شد.
-ون بهآزم) نسبت به پیش001/0=p( DBHB) و DCX )0005/0=p ،(BDNF )0005/0=pنتایج نشان داد که مقادیر سرمی  ها:یافته

 01/12( DCXدرصد) و  95/12( DBHBدرصد)،  BDNF )30/21ترتیب سطوح سرمی ، بههمچنینطور معناداري افزایش یافت. 
 آزمون داشتند.درصد) بیشترین افزایش را نسبت به پیش

ورزش هوازي با شدت متوسط در  پاسخ مثبت معناداري به DBHBو  BDNF ،DCXهر سه عامل سرمی   گیري:بحث و نتیجه
قش بیشتري نرسد نظر میدهد و بهتغییرات بیشتري نشان می BDNFدهند، اما نروتروفین/عامل رشد کار میگانهنوجوانان مرد سه

 در محافظت عصبی، بهبود حافظه، یادگیري و عملکرد شناختی دارد.
 کار.گانهر سه، ورزشکاDBHBورزش هوازي، نروتروفین،   ي:هاي کلیدواژه

 

 چکیده
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 مقدمه
-هاي ورزش هوازي براي بهبود عملکرد قلبیمزیت

شده است. اما ورزش، بویژه  ثابتطور کامل عروقی به

عنوان یک رژیم کم هزینه به همچنانهاي هوازي ورزش

شناختی مانند حافظه و یندهاي آفربراي بهبود 

هر ). به1عملکردهاي اجرایی در نظر گرفته شده است (

دهد که ورزش ال، مطالعات انسانی و حیوانی نشان میح

 قرار هاي عملکرد مغز را تحت تأثیرهوازي بسیاري از جنبه

-هاي بر سالمت  مغز دارد. بدهد و تأثیرات گستردهمی

یان وسیله افزایش بمستقیم به اثرعنوان مثال، ورزش با 

ها و عوامل رشدي، بر ساختار سیناپسی و نروتروفین

هاي اساسی قدرت سیناپسی، تقویت سیستم تقویت

ملکرد عزایی، متابولیسم و کننده از جمله نرون پشتیبانی

دهد را افزایش می پذیري سیناپسیعروقی، قابلیت شکل

تازگی، نشان داده شده که تناسبی بین ورزش ). به2(

هوازي و افزایش حجم هایپوکمپ و بهبود جریان خون 

ختی، تغییرات با بهبود عملکرد شنامغز وجود دارد که این 

 ).3حافظه و یادگیري ارتباط دارد (

هاي اخیر پژوهشگران به بررسی تأثیر فعالیت در سال

-ها و عوامل رشد عصبی پرداختهبدنی بر پاسخ نروتروفین

-اند و در بیشتر مطالعات گزارش شده که این عوامل می

اداري طور معنهاي بدنی بهتوانند تحت تأثیر فعالیت

ها ها خانوادهاي از پروتئینافزایش یابند. نروتروفین

). 4شوند (ها میهستندکه موجب رشد و فعالیت نرون

 Brain-derivedعامل مغذي عصبی مشتق از مغز (

neurotrophic factor, (BDNF  که عضــوي از

وسیله دو هــاست اثــر خــود را بـهخانــوادة نروتروفین

و گیرنده   هاي تیروزیـن کینـازنامـی بهگیرنـدة پروتئین

-LNGFR )Lowعامل رشد عصبی با میل ترکیبی کم 

affinity nerve growth factor receptor, در (

که  BDNF  ).5کنــد (ســطح ســلولی اعمــال می

) نقش مهمی در تنظیم 6ابتدا از مغز خوك شناسایی شد (

طور عمده د و بههاي عصبی داربقاء و تمایز جمعیت سلول

شود، اما در هایپوکمپ هاي عصبی سنتز میوسیله سلولبه

زایی را نرون BDNF ). 7شود (مقدار زیادي بیان میبه

) و در رشد عصبی و سیناپسی نقش 8(کند تقویت می

مدت و طور ویژه براي عملکرد شناختی در کوتاهدارد و به

وري است شناسی مغز در درازمدت ضرسازگاري در ریخت

تواند سطح ). مشخص شده است که ورزش می9(

BDNF  و برخی از عوامل رشد را افزایش دهد و از این

). همچنین، 10-12زایی شود (طریق موجب تحریک نرون

پس از  BDNFاند که سطح سرمی مطالعات نشان داده

یک جلسه تمرین هوازي در مردان سالم افزایش پیدا کرده 

 ).10-13است (

) پروتئینی Doublecortin, DCXورتین (دابلک

اي در طور گستردهمرتبط با میکروتوبول است که به

سیستم عصبی پستانداران در حال رشد بیان می شود. 

پذیري عصبی، رشد آکسون و در شکل  DCXهمچنین،

-به DCX). عالوه بر این، 13زایی نقش دارد (سیناپس

-ر نظر گرفته میعنوان یک نشانگر نرون تازه متولد شده د

دار زایی در شکنج دندانهشود و براي تعیین سطح نرون

)Dentate gyrus, DG بالغ، یک عامل معتبر براي (

-هاي عصبی جدید و بهتعیین تغییرات در تولید سلول

هاي عصبی مختلف در عنوان نشانگري از پیري یا بیماري

 هر حال، هر). به14شود (هایپوکمپ انسان استفاده می

زایی در هایپوکمپ و موجب نرون DCXو  BDNFدوي 

شوند در نتیجه بهبود یادگیري، حافظه و روحیه می

تازگی نشان داده شده که ورزش ). بعالوه، به15،16(

دهد را افزایش می DCXهوازي و مقاومتی سطوح سرمی 

)16،17.( 

اجسام کتونی در شرایط کاهش کربوهیدرات کبد و  

هایی مانند ي مناسب براي بافتعضله یک منبع انرژ

باشد ها میها و نرونعضالت اسکلتی، عضله قلب، کلیه

). یکی از این اجسام کتونی بتا هیدروکسی بوتیرات 18(
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)beta-hydroxybutyrate, DBHBباشد که ) می

دنبال تولید ها در بدن بهناشی از اکسایش ناقص چربی

ي چرب و حاصل از اکسایش اسیدها  Aاستیل کوآنزیم

یک  DBHB). 19تبدیل آن به استواستات است (

زاست که در حین و پس از ورزش در کبد مولکول درون

مغزي موجب -شود و پس از عبور از سد خونیتولید می

باعث  DBHBهمچنین،  شود.می BDNFافزایش بیان 

هر حال، شود. بهافزایش انتشار انتقال دهنده عصبی می

را  DBHBش هوازي سطح نشان داده شده که ورز

 ).20دهد (افزایش می

، BDNFهر حال، با توجه به اهمیت عوامل سرمی به

DCX  وDBHB  ،در بهبود عملکرد شناختی در انسان

مشخص کردن میزان تغییرات این عوامل در پاسخ به 

ه علت رایج بودن این شیوورزش هوازي با شدت متوسط به

ات وجه به این تغییر، زیرا با تاستتمرینی، بسیار مهم 

مدت و ، توان برخی متغیرهاي تمرینی از جمله شدتمی

د. گیري بیشتر دستکاري کرحتی نوع تمرین را براي بهره

اي به بررسی این موضوع در هرحال تاکنون مطالعهبه

کار نپرداخته است. گانهورزشکاران نوجوان مرد سه

ي ش هوازمنظور بررسی اثر ورزبنابراین، پژوهش حاضر به

طور همزمان بر سطوح سرمی این با شدت متوسط به

با این  کار انجام شده است،گانهعوامل در نوجوانان مرد سه

هدف که کدام یک از این عوامل تغییرات بیشتري در 

ما  نتیجه ورزش هوازي در انسان دارند. بنابراین، فرضیه

این است که یک جلسه ورزش هوازي با شدت متوسط 

و  دهد اما میزان حساسیتن عوامل را افزایش میسطوح ای

 پاسخ آنها مشخص نیست.

 هامواد و روش
تجربی با طرح پیش آزمون و پس این مطالعه نیمه

در شهرستان تویسرکان انجام شد.  1399آزمون و در سال 

کار (سن: گانهمرد سه 22نمونه آماري پژوهش 

قد: کیلوگرم،  74/60±96/4سال، وزن:  52/0±60/17

متر) بودند که داراي فعالیت ورزشی سانتی 52/5±60/175

ها پیش از شرکت در مطالعه آزمودنیمنظم بودند. 

معیارهاي ورود به مطالعه  نامه کتبی امضاء کردند.رضایت

عبارت از: داشتن سالمتی کامل جسمی، تمایل به شرکت 

در پژوهش، نداشتن سابقه بیماري ویژه. معیارهاي خروج 

عروقی یا جسمی -بارت بودند از: بروز مشکالت قلبینیز ع

 .بودند در حین ورزش و تمایل نداشتن به ادامه ورزش

 10مدت ها در یک جلسه تمرینی، ابتدا بهآزمودنی

در  روي/ دویدن آرامدقیقه گرم کردن شامل دو دور پیاده

پیست استاندارد دو و میدانی و سپس حرکات کششی 

قیقه د 60در بخش بدنه اصلی تمرین،  فعال را انجام دادند.

ورگ (شدت بدر مقیاس  12-13دویدن با شدت برابر 

ور متوسط) را انجام دادند. در این روش، پس از هر دو د

 ها شدت را دردویدن، پژوهشگر با پرسیدن از آزمودنی

ول ها در تمام طکرد. آزمودنیدامنه مورد نظر تنظیم می

متر) دو و  400دارد (تمرین در خط اول پیست استان

-ها بهدویدند. در بخش سرد کردن، آزمودنیمیدانی می

دقیقه حرکات کششی غیر فعال را انجام دادند.  5مدت 

 انجام شد. 19جلسه ورزش رأس ساعت 

 نمونه خونی

پنج دقیقه پیش و پس از جلسه ورزش نمونه خونی از 

قه قیدور در د 3500ها گرفته شد. نمونه خونی با آزمودنی

دست آمده در دقیقه سانتریفیوژ شد و سرم به 5براي 

ي هاهاي ویژه ریخته شد و براي آزمایشتیوبمیکروداخل 

 .نداري شدگراد نگهددرجه سانتی -20بعدي در دماي 

 BDNF ،DCXگیري سطوح سرمی هاي اندازهروش

 DBHBو 

وسیله به DBHBو  BDNF ،DCXهاي سرمی غلظت

لیتر، نانوگرم/ میلی 063/0: حساسیت: BDNFهاي االیزا (کیت

 CUSABIOلیتر، نانوگرم/میلی 312/0-20دامنه تشخیص: 

لیتر، دامنه پیکوگرم/میلی 13/2: حساسیت: DCXژاپن؛ 

ژاپن و  AbCamلیتر، پیکوگرم/میلی 63/15- 1000تشخیص: 
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DBHB لیتر، دامنه میکروگرم/میلی <01/0: حساسیت

ژاپن) بر  AbCamلیتر، یلیمیکروگرم/م 01/0-2/0تشخیص: 

 گیري شدند.اساس دستورالعمل شرکت مربوطه اندازه

 آنالیز آماري

ها سمیرنف نشان داد که دادها-نتایج آزمون کلموگروف

از توزیع طبیعی برخوردارند. بنابراین، براي بررسی 

 tتغییرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون از آزمون 

در نظر  p>05/0ري دازوجی استفاده شد و سطح معنی

مول گرفته شد. همچنین، براي بررسی میزان تغییرات از فر

posttest-pretest/pretest×100 .استفاده شد 

 هایافته
کار شهرستان گانهمرد سه 22در این مطالعه 

 تایجنتویسرکان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج توصیفی و 

 . نتایجآورده شده است 1زوجی در جدول شماره  tآزمون 

 DCXزوجی نشان داد که مقادیر سرمی  tآزمون 

)0005/0=p ،(BDNF )0005/0=p و (DBHB 

)001/0=p 13دقیقه ورزش هوازي با شدت  60) پس از-

طور معناداري در مقیاس بورگ (شدت متوسط) به 12

افزایش یافت. همچنین، با محاسبه درصد تغییرات 

 BDNF )30/21ترتیب سطوح سرمی مشخص شد که به

 01/12( DCXدرصد) و  95/12( DBHBدرصد)، 

 ).2درصد) بیشترین افزایش را داشتند (جدول 
 زوجی tهاي سرمی متغیرها و نتایج آزمون . غلظت1جدول 

آزمون پیش متغیرها
انحراف  ±(میانگین 

 معیار)

آزمون پس
 ±(میانگین 

 انحراف معیار)
BDNF (ng/ml) 72/0 ± 84/7 *92/0 ± 51/9 
DBHB (μg/ml) 84/0 ± 24/2 *74/0 ± 53/2 
DCX (pg/ml) 97/6 ± 69/121 *95/10 ± 

31/136 
001/0*اختالف معنادار در سطح   
 . درصد تغییرات متغیرها2جدول 

 درصد تغییرات متغیرها
BDNF 30/21 
DBHB 95/12 
DCX 01/12 

 گیريبحث و نتیجه
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر یک جلسه ورزش 

 BDNF ،DCXي با شدت متوسط بر سطوح سرمی هواز

کار انجام شد. نتایج گانهدر نوجوانان مرد سه DBHBو 

-نشان داد که یک جلسه تمرین هوازي با شدت متوسط به

 DBHBو  DCX ،BDNFطور معناداري مقادیر سرمی 

دهد. همچنین نتایج نشان داد که در بین را افزایش می

-کننده عصبی دارند بهاین سه متغیر که نقش محافظت 

، BDNFترتیب بیشترین میزان تغییرپذیري مربوط به 

DBHB  وDCX .بوده است 

مشخص شده است که فعالیت بدنی و تمرین ورزشی 

راه حل مناسبی براي حفظ سالمت و راهکار مؤثري در 

ت ). مطالعا21هاي مختلف بدن است (بهبود عملکرد بافت

تواند ساختار، می دهد فعالیت ورزشی هوازينشان می

مت بیولوژي و عملکرد مغز را تغییر دهد و در نتیجه سال

). همچنین، فعالیت ورزشی 12،22آن را ارتقاء دهد (

 دهد،هوازي خطر بروز زوال عقل و آلزایمر را کاهش می

کند و کنترل سوخت و سازي عملکرد شناختی را حفظ می

ر و ر ساختا). این تغییرات د23دهد (در مغز را بهبود می

مل ها/عواعملکرد مغز وابسته به افزایش بیان نروتروفین

) است DBHBو  BDNF ،DCXعنوان مثال رشدي (به

 ).12گیرند (که تحت تأثیر ورزش قرار می

BDNF ها در بسیاري از نقش مهمی در رشد نرون

) که 25کند (زایی ایفا می) و توسعۀ نرون24مناطق مغز (

ها از تقیمی با بسیاري از بیمارياین موضوع رابطۀ مس

در BDNF ). 26جمله صرع، آلزایمر و افسردگی دارد (

طور ویژه براي رشد عصبی و سیناپسی نقش دارد و به

-مدت و سازگاري در ریختعملکرد شناختی در کوتاه

). توزیـع 9شناسی مغز در درازمدت ضروري است (

BDNF  در مناطـق مختلـف مغــزي و بویژه در

ایپوکمــپ کــه مســئول حافظــه و یادگیــري ه
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اســت، گــزارش شــده و نقــش اصلــی را در حفــظ 

 ).5کنــد (هاي عصبــی ایفــاء میسالمت ســلول

هاي متناقضی در زمینه هاي مختلف یافتهدر پژوهش

گزارش شده است  BDNF تأثیر تمرین هوازي بر مقادیر

ها، فعالیت ورزشی هوازي شطوري که در برخی از پژوهبه

شده است BDNF   دار مقادیر موجب افزایش معنی

زاده و همکاران ). در پژوهش انجام شده توسط فاضل13(

-) نشان داده شده که یک جلسه تمرین هوازي به2017(

را در مردان فعال  BDNF  طور معناداري مقادیر سرمی 

باشد. ی) که با پژوهش حاضر همسو م27دهد (افزایش می

) نیز 2006و همکاران (  Plümpeهمچنین، در پژوهش 

). 28دار این متغیر مشاهده شده است (عدم تفاوت معنی

اند که تمرین با شدت باالتر سطوح مطالعات نشان داده

)، اما در 29هد (را بیشتر افزایش می BDNFسرمی 

مطالعه حاضر از ورزش با شدت متوسط اما مدت بیشتر 

استفاده شد، زیرا این شدت ورزش براي تقریباً  دقیقه) 60(

همه افراد قابل اجراست که در نهایت نشان داد این نوع 

طور معناداري را به BDNFتمرین نیز سطوح سرمی 

رسد که این شیوه نظر میدهد. بنابراین، بهافزایش می

عنوان تمرینی مناسب براي افزایش تواند بهتمرینی می

 ر نظر گرفته شود.د BDNFسطوح سرمی 

DCX  پروتئینی است که با تمایز عصبی مرتبط است

هاي دیگر و از نظر عملکردي با مهاجرت سلولی و جنبه

) و در 30زایی مرتبط است (بلوغ از جمله سیناپس

-) و مخچه که نرونneocortexمناطقی از نئوکورتکس (

). برخی 31زایی فعال است، کامًال بیان شده است (

اند که فعالیت بدنی باعث افزایش نشان دادهمطالعات 

DCX اي دیگر ورزش ) اما در مطالعه16،32شود (می

هایپوکمپی را تغییر نداده  DCXها سطح شدید در موش

). در مطالعه حاضر، یک جلسه تمرین هوازي 33است (

داشت. نتایج  DCXتأثیر معناداري بر سطوح سرمی 

) هم 2016ران (و همکاMoon پژوهش حاضر با پژوهش 

سو است. در پژوهش آنها نشان داده شد که افزایش 

در نتیجه ورزش هوازي حاد  Bسطوح سیستمی کاتپسین 

را در هایپوکمپ  DCXو  BDNFتواند سطوح می

زایی در هایپوکمپ را افزایش دهد و از این طریق نرون

اثر  در مورد). اگر چه مطالعات زیادي 34تحریک کند (

انجام نشده  DCXر روي سطوح سرمی ورزش هوازي ب

رسد با توجه به تأثیرپذیري این متغیر نظر میاست، اما به

هایی که عنوان یک مایوکاین، ورزشبه Bاز کاتپسین 

توانند سطوح دهند میرا افزایش می Bسطوح کاتپسین 

عنوان مثال، درویشی را نیز افزایش دهند. به DCXسرمی 

اي نشان دادند که یک لعه) در مطا1399و همکاران (

ساعت ورزش هوازي با شدت متوسط در مردان جوان 

) که با 11دهد (را افزایش می Bسطوح سرمی کاتپسین 

توجه به نتایج مطالعه درویشی و همکاران و مطالعه حاضر 

تواند رسد ورزش هوازي با شدت متوسط مینظر میبه

 را افزایش دهد. DCXو  Bسطوح سرمی کاتپسین 

ولید اجسام کتونی فرآیندي متابولیکی مرکزي است ت

که در طی پاسخ به کاهش و محرومیت از کربوهیدرات 

طور به DBHBشود. در پستانداران جسم کتونی فعال می

مشتق شده از   A عمده در کبد از استیل کوآنزیم

ین ). بنابرا35اکسیداسیون اسیدهاي چرب تولید می شود (

DBHB  هاي چربی به نرژي از سلولیک حامل مناسب ا

) که با گرسنگی، محدودیت 36هاي محیطی است (بافت

کالري، ورزش با شدت زیاد یا رژیم کتوژنیک کم 

). 37،38داري افزایش می یابد (کربوهیدرات همچنین روزه

DBHB یند آفرتواند التهاب عصبی را کاهش دهد، از می

گی جمع شدن میکروگلیال و رفتارهاي مشابه افسرد

) و اثرات محافظتی بر روي کمبود 38جلوگیري کند (

  ).39اکسیژن مغزي داشته باشد (

که  DBHBتازگی نشان داده شده که جسم کتونی به

کند مغزي عبور می-شود و از سد خونیدر کبد تولید می

کند و تولید در حین و پس از ورزش تجمع پیدا می
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BDNF در  ).38کند (در هایپوکمپ را تحریک می

-به DBHBو  BDNFمطالعه حاضر نیز سطوح سرمی 

طور معناداري افزایش یافت که تأیید کننده این سازوکار 

اي نشان داده باشد. در همین راستا، در مطالعهی میمعل

روز در یک اتاق  30هایی که براي مدت شده که موش

 BDNFاند افزایش بیان ژن داراي تردمیل قرار داده شده

یجه فعالیت جسمانی وابسته به تحریک گیرنده آنها در نت

BDNF  در نتیجهDBHB ) همچنین، 40بوده است .(

هاي پیشبرنده که محل 1هیستون داستیالزهاي کالس 

BDNF وسیلۀ کنند بهرا اشغال میDBHB مهار شده-

). 40،41افزایش یافته است ( BDNFاند و در نتیجه بیان 

ان ژن نروتروفین تواند در بیمی DBHBبنابراین، 

BDNF  نقش داشته باشد. زیرا نشان داده شده است که

-وسیلۀ عوامل گردش خونی تنظیم میبه BDNFتولید 

هر حال، نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد ). به41شود (

طور به DBHBو  BDNFکه سطوح هر دو متغیر 

تواند تأیید کننده این معناداري افزایش یافته است که می

 DBHBوع باشد. با توجه به ماهیت جسم کتونی موض

رسد که در شرایط گرسنگی طوالنی مدت و نظر میبه

) و 42یابد (ورزش بلند مدت مقادیر سرمی آن افزایش می

تأثیر مثبتی بر  BDNFتواند با افزایش سطوح سرمی می

عملکرد شناختی داشته باشد، زیرا نشان داده شده که 

د براي بهبود عملکرد شناختی توانگرسنگی متناوب می

 ).42مفید باشد (

و  BDNF ،DBHBتغییرات متفاوت سطوح سرمی 

DCX  شاید نشان دهنده اهمیت نسبی این متغیرها در

حفاظت عصبی باشد. زیرا، موافق با مطالعات پیشین 

)، در مطالعه حاضر نشان داده شده که سطوح 43،44(

ارد. نقش مهمتري در محافظت عصبی د BDNFسرمی 

تر به ورزش اما، متغیرهاي دیگري هر چند با پاسخ ضعیف

توانند اثرات محافظت کننده عصبی داشته هوازي می

که با تغییر نوع تمرین  داردباشند. اما، این احتمال وجود 

(هوازي در برابر مقاومتی)، متغیرهاي تمرینی (شدت، 

مدت و غیره)، محیط تمرین (محیط معمولی در برابر 

غنی (استفاده از وسایل و اشیاء در محل تمرین) محیط 

) و رژیم غذایی پیش و در حین ورزش بتوان پاسخ 11(

این متغیرها به تمرین ورزشی هوازي را تغییر داد و اثرات 

 محافظت کننده عصبی آنها را افزایش داد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر سه عامل سرمی 

BDNF ،DCX  وDBHB  معناداري به پاسخ مثبت

ار کگانهورزش هوازي با شدت متوسط در نوجوانان مرد سه

تغییرات  BDNFدهند، اما نروتروفین/عامل رشد می

 رسد نقش بیشتري درنظر میدهد و بهبیشتري نشان می

محافظت عصبی، بهبود حافظه، یادگیري و عملکرد 

شناختی دارد. همچنین، این احتمال وجود دارد که 

غیرهاي تمرین هوازي روي میزان تغییرات دستکاري مت

 این متغیرها تأثیرات متفاوتی داشته باشد.

 تشکر و قدردانی
نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژي این مقاله حاصل پایان

باشد که با حمایت معاونت ورزشی دانشگاه لرستان می

و با کد اخالق با شناسه  پژوهشی دانشگاه انجام شده است

IR.SSRI.REC.1400.1145 به تصویب رسید. 

هاي مطالعه حاضر به جهت کمک به همچنین از آزمودنی

 .کنیممیگزاري انجام این پژوهش سپاس
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Abstract 

Background: Various serum factors in response to aerobic exercise improve cognitive function in 
healthy individuals; nonetheless, the effect of moderate intensity aerobic exercise on their levels has 
not been studied. Therefore, the present study aimed to assess the effect of a moderate intensity 
aerobic exercise on serum levels of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Doublecortin 
(DCX), and D-β-hydroxybutyrate (DBHB) in triathlon male adolescents in Tuyserkan. 
Materials and Methods: A total of 22 triathlon male adolescents (age: 17.60±0.52 years, weight: 
60.74±4.96 kg, height: 175.60±5.52 cm) voluntarily participated in this quasi-experimental study. 
Subjects in one session performed 60 minutes of running with an intensity of 12-13 on the Borg 
scale. Blood samples were taken from the subjects 5 min before and after training. Serum levels of 
BDNF, DCX and DBHB were measured by ELISA. To analyze the data, paired samples t-test was 
used, and a p-value less than 0.05 was considered statistically significant. In addition, the 
percentage of changes was compared to pre-test. 
Results: Based on the results, the serum levels of DCX (P=0.0005), BDNF (P=0.0005), and DBHB 
(P=0.001) increased significantly, compared to those in the pretest. Furthermore, serum levels of 
BDNF (21.30%), DBHB (12.95%) and DCX (12.01%) had the highest increase, as compared to the 
pretest, respectively. 
Conclusion: All three serum factors BDNF, DCX, and DBHB have a significant positive response 
to moderate-intensity aerobic exercise in triathlon male adolescents. Nevertheless, 
neurotrophin/growth factor BDNF demonstrates more changes and appears to play a greater role in 
neuroprotection, improving memory, learning, and cognitive function. 
Keywords: Aerobic Exercise, Neurotrophin, DBHB, Triathlon. 
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