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رسول اسالمی - 1وحید ولیپور ده نو – 2حشمت اهلل علی کرمی
 .1استاديار ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران 2استاديار ،گروه علوم ورزشی،
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ايران.3کارشناسارشد فیزيولوژی ورزشی ،دانشکدة
تربیت بدنی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ايران
3

چکیده
نروتروفین ها تأثیرات فعالیت بدنی بر عملکرد و سالمت مغز را تعدیل میکنند .هدف پژوهش بررسی تأثیر فعالیت هوازی
به شکل دویدن بر روی نوار گردان با و بدون مصرف کربوهیدرات بر سطوح سرمی NT-3 ،NT-4 ،BDNFو IGF-1
بود .در این مطالعۀ نیمهتجربی 12مرد فوتسالیست جوان مبتدی شهرستان خرمآباد (سن 17/13±0/64 :سال؛ وزن:
 64/25±10/18کیلوگرم؛ قد 172/88±5/59 :سانتیمتر) داوطلبانه انتخاب شدند .آزمودنیها یک ساعت دویدن با شدت
متوسط ( 60درصد ضربان قلب ذخیره) را در دو جلسه با مصرف کربوهیدرات یا دارونما ،با طرح تصادفی متقاطع انجام
دادند .نمونههای خونی پیش از جلسۀ تمرین و  5دقیقه پس از جلسات تمرین جمعآوری شدند .اندازهگیری سطوح
 NT-3 ،NT-4 ،BDNFو  IGF-1سرمی بهروش االیزا و با استفاده از کیت مربوطه انجام گرفت .برای تحلیل دادهها
از آزمون اندازهگیریهای مکرر استفاده و سطح معناداری  p>0/05در نظر گرفته شد .یافتهها نشان داد یک ساعت
دویدن بر روی نوار گردان مقادیر سرمی  NT-3 ،BDNFو  NT-4را با و بدون مصرف مکمل نسبت به مقادیر پایه به-
طور معناداری افزایش داد ( .)p<0/05علیرغم افزایش بیشتر مقادیر  NT-3 ،BDNFو  NT-4در زمان مصرف مکمل،
تفاوت معناداری بین مکمل و دارونما مشاهده نشد ( .)p>0/05همچنین نتایج تغییری را در سطوح سرمی IGF-1
نشان نداد ( .)p=0/099یک ساعت فعالیتبدنی هوازی با شدت متوسط با و بدون مصرف مکمل کربوهیدراتی تقریباً
بهطور یکسانی موجب افزایش معنادار  NT-3 ،BDNFو  NT-4سرمی شد .بنابراین ،بهنظر میرسد برای افزایش
تأثیرات مصرف مکمل کربوهیدراتی بر سطوح سرمی نروتروفینها مدت یا شدت تمرین یا هر دو یا غلظت کربوهیدرات
باید افزایش یابد.

واژههای کلیدی
تمرین هوازی ،عوامل تغذیۀ عصبی ،فوتسال ،کربوهیدرات.



نويسندة مسئول  :تلفن09166691874 :

Email: valipour.v@lu.ac.ir
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مقدمه
عوامل تغذیۀ عصبی ،1پپتیدهای قابل انتشاری هستند که از نورونها و سلولهای تحت حمایت آنها
ترشح می شوند .آنها برای رشد ،حفظ ،ترمیم یا بقای جمعیتهای نورونی ویژه عمل میکنند .آنها این
کار را از طریق پیامرسانی رو به عقب و بهواسطۀ سازوکارهای اتوکرین و پاراکرین انجام میدهند (.)1
عامل نوروتروفیک مشتق از مغز )BDNF( 2یکی از عوامل نوروتروفیکی است که شکلپذیری عصبی 3از
عملکردهای اصلی آن است ( .)2با این حال ،نوروتروفین )NT-3( 43-و نوروتروفین )NT-4( 54-نیز از
اعضای دیگر عوامل نوروتروفیک هستند که از ویژگیهای مشابه با  BDNFبرخوردارند .این عوامل تغذیۀ
عصبی بلوغ نورونها را افزایش داده و حفظ نورونهای بالغ را ارتقا میدهد ( .)3از آنجا که  BDNFدر
هایپوکمپ ،کرتکس و مخچه فعال است ،توانایی باالیی برای بهبود یادگیری و حافظه برخوردار است (.)4
عامل تغذیۀ عصبی دیگری که تأثیرات سودمندی بر دستگاه عصبی عضالنی دارد ،عامل رشد
شبهانسولینی )IGF-1( 61-است .براساس نتایج مطالعات  IGF-1رشد ،تمایز و بقای نورونی را افزایش
میدهد و عملکرد شناختی را بهبود میبخشد ( .)5بنابراین ،بهنظر میرسد افزایش سطوح  BDNFو
 IGF-1مزیتهای فیزیولوژیک بسیاری خواهد داشت.
یکی از راهکارهایی که سطوح این عوامل تغذیۀ عصبی را افزایش میدهد ،فعالیت بدنی و ورزش
است .مطالعات نشان دادهاند که فعالیتهای ورزشی حاد استقامتی و مقاومتی میتوانند به افزایش
گذرای  BDNFمنجر شوند ( .)6 -9فعالیتهای استقامتی مانند دویدن و دوچرخهسواری سبب افزایش
معنادار  BDNFپالسمایی میشود ( .)10همچنین چندین مطالعه به افزایش بیان  NT-3و  NT-4در
نخاع شوکی و عضالت اسکلتی اشاره کردهاند .مطالعات همچنین تولید  IGF-1را در دستگاه عصبی
مرکزی و محیطی در پاسخ به فعالیتهای ورزشی هوازی ( )10 -12و مقاومتی ( .)13نشان دادهاند.
بهعالوه ،نتایج تحقیقات از ارتباط بین  IGF-1و افزایش وابسته به ورزش  BDNFحمایت میکنند (،11
 NT-3 .)10و  NT-4نقش مهمی را در تنظیم شکلپذیری سلولهای مغزی ایفا میکنند و عملکرد آنها
برای انتقال سیناپسی بسیار مهم است ( NT-3 .)14 ،15در بقا و عملکرد سلولهای عصبی حسی نیز
1. Neurotrophic Factors
2. Brain-derived neurotrophic factor
3. Neuroplasticity
4. Neurotrophin-3
5. Neurotrophin-4
6. Insulin-like growth factor-1
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سهم بسزایی دارد ( .)16همچنین  NT-4در پتانسیل طوالنیمدت سیناپسی دخالت دارد (.)17
عالوهبر فعالیت بدنی و ورزش ،تغذیه نیز میتواند بر سطوح عوامل تغذیۀ عصبی و فعالیت عصبی-
شناختی تأثیرگذار باشد ( .)13عوامل تغذیهای میتوانند تأثیرات سودمند و گستردهای بر شکلپذیری و
عملکرد نورونی داشته باشند ( .)18رژیمهای غذایی مشخص تأثیرات سودمندی بر سطوح  BDNFدارند.
برای مثال ،رژیم غذایی مدیترانهای با افزایش  BDNFارتباط دارد ( .)19محدودیت کالری نیز میتواند
سطوح  BDNFو عملکرد مغزی را افزایش دهد ( .)20بهعالوه ،رژیمهای غذایی با چربی باال با کاهش
سطوح  BDNFدر ارتباطاند ( .)21 ،22بنابراین ،هر دوی فعالیت بدنی و تغذیه میتوانند بر سطوح
عوامل تغذیۀ عصبی بهویژه  BDNFتأثیرگذار باشند .از طرفی ،مطالعات بهدنبال کشف راهکارهایی برای
به حداکثر رساندن افزایش عوامل تغذیۀ عصبی و تأثیرات سودمند آنها بر عملکردهای عصبی-
شناختیاند.
هرچند ،مطالعات قبلی تنها ارتباط بین مصرف کربوهیدرات با سطوح افزایشیافته  BDNFرا گزارش
کردهاند ،تاکنون مطالعه ای در مورد ارتباط بین مصرف کربوهیدرات با سطوح سایر نرروتروفینها از
جمله  NT-3و  NT-4انجام نگرفته است .با این حال ،مطالعات دیگری افزایش بیان آنها را پس از فعالیت
بدنی و تمرین ورزشی گزارش کردهاند .ازاینرو ،در این پژوهش هر دو عامل مصرف کربوهیدرات و
فعالیت ورزشی هوازی بهکار گرفته شد تا از نقش احتمالی آنها در بیان  NT-3و  NT-4آگاهی پیدا کنیم.
بنابراین ،فرض کردیم که فعالیت بدنی هوازی بههمراه مصرف مکمل کربوهیدرات میتواند سطوح سرمی
این عوامل تغذیۀ عصبی را افزایش دهد و هر یک تأثیرات یکدیگر را تشدید کنند .بهعالوه ،رشتۀ ورزشی
فوتبال بهعنوان یک رشتۀ پرطرفدار از قابلیتهای زیستی و شناختی باالیی برخوردار است که برای
موفقیت در آن بازیکنان باید از سطوح باالی هر دو قابلیت زیستی و شناختی برخوردار باشند .ازاینرو ،با
توجه به نقشآفرینی نروتروفینها در دو حیطۀ عملکرد شناختی و عملکرد عصبی عضالنی ،رشتۀ
ورزشی فوتبال برای مطالعه انتخاب شد تا براساس نیازهایش بتواند این دو نقش را به چالش بکشد.
بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک وهلۀ یکساعته فعالیت ورزش هوازی بر روی نوار گردان
بههمراه مکملگیری کربوهیدرات بر سطوح سرمی  NT-4 ،NT-3 ،BDNFو  IGF-1در مردان جوان
فوتسالیست بود.
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روششناسی
در این مطالعۀ نیمهتجربی  12فوتسالیست مرد جوان (سن 17/13±0/64 :سال؛ وزن64/25±10/18 :
کیلوگرم؛ قد 172/88±5/59 :سانتیمتر) شهرستان خرمآباد که دارای تمرینات منظم فوتسال زیر نظر
مربی بودن بهصورت داوطلبانه شرکت کردند .ویژگیهای آزمودنیها در جدول  1آورده شده است.
معیارهای ورود عبارت بودند از :داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی ،داشتن تمرینات منظم فوتسال
زیر نظر مربی و آمادگی برای اجرای آزمون ها زیر نظر پژوهشگر .معیارهای خروج عبارت بودند از:
نداشتن توان ادامۀ آزمون و انصراف داوطلبانه از ادامۀ آزمون .همچنین رضایتنامۀ کتبی پیش از شرکت
در ورزش از همۀ آزمودنیها گرفته شد.
جدول  .1ويژگیهای آزمودنیها
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

سن (سال)

17/13

0/64

قد (متر)

1/72

0/55

وزن (کیلوگرم)

64/25

10/18

( BMIکیلوگرم بر متر مربع)

21/74

3/72

فعالیت ورزشی هوازی :ابتدا ضربان قلب حالت استراحت آزمودنیها با استفاده از نبض کاروتید
تعیین شد ،سپس برای محاسبۀ ضربان قلب بیشینه ،ضربان قلب ذخیره و  60درصد ضربان قلب ذخیره
(شدت تمرین) از فرمولهای زیر استفاده شد ( .)23آزمودنیها بهطور تصادفی در یک طرح متقاطع به
فاصلۀ یک هفته ،دویدن با شدت  60درصد ضربان قلب ذخیره (شدت متوسط) را بهمدت یک ساعت بر
روی نوار گردان انجام دادند ( .)23با توجه به زمان فعالیت که یک ساعت بود و آزمودنیها نیز مبتدی
بودند ،این احتمال وجود داشت که اگر شدت افزایش یابد ،آنها قادر نباشند فعالیت ورزشی را به اتمام
برسانند .بنابراین ،شدت متوسط انتخاب شد .شدت در خالل تمرین با استفاده از ضربان قلب کنترل
میشد؛ به این صورت که سنسور بر روی سینۀ آزمودنیها بسته میشد و ضربان قلب بهوسیلۀ بلوتوث به
نمایشگر دستگاه منتقل و نمایش داده میشد .پروتکل تمرینی با استفاده از تردمیلهای پیشرفتۀ موجود
در پایگاه ورزش قهرمانی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان زیر نظر پژوهشگران انجام گرفت:
(سن ×  = 207 - )0/7ضربان قلب بیشینه
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ضربان قلب حالت استراحت  -ضربان قلب بیشینه = ضربان قلب ذخیره
ضربان قلب حالت استراحت  ×0/6( +ضربان قلب ذخیره)= 60درصد ضربان قلب ذخیره
مکملدهی :آزمودنیها بهطور تصادفی در یکی از جلسات نوشیدنی  5درصدی شکر معمولی

1

(حاوی گلوکز و فروکتوز) را در خالل یک ساعت دویدن با شدت متوسط مصرف کردند و در جلسۀ دیگر
آب خالی مصرف کردند .مصرف نوشیدنی  5دقیقه پیش از شروع ورزش و در دقایق  30 ،15و 45
ورزش توسط آزمودنیها مصرف شد .مقدار نوشیدنی  500میلیلیتر بود که هر بار  125میلیلیتر مصرف
میشد (.)24
نمونهگیری خونی :پیش از گرفتن نمونۀ خونی استراحتی ،از آزمودنیها خواسته شد که به مدت 5
دقیقه در حالت نشسته و بدون فعالیت جسمانی غیرضروری قرار بگیرند .سپس توسط متخصص
آزمایشگاه از ورید بازویی مقدار  3سیسی خون گرفته شد .این نمونۀ خونی در ابتدای جلسۀ اول تمرین
انجام گرفت ( .)T1برای انجام نمونههای خونی دیگر 5 ،دقیقه پس از هر جلسۀ تمرینی ( T2یا همراه با
مصرف نوشیدنی حاوی ساکاروز و  T3یا همراه با مصرف آب) مقدار  5سیسی خون از آزمودنیها گرفته
شد .نمونههای خونی بهسرعت به داخل ویالهای حاوی ژل جداکننده ریخته شدند .سپس به مدت یک
ساعت در دمای اتاق نگهداری شدند و با  3000دور در دقیقه به مدت  5دقیقه در  4درجۀ سانتیگراد
سانتریفیوژ شدند .در نهایت ،سرم جداشده برای انجام آزمایشهای بعدی در دمای  -70درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد.
روشهای اندازهگیری :غلظتهای سرمی  NT-4 ،NT-3 ،BDNFو  IGF-1بهوسیلۀ کیتهای االیزا
(بهترتیب حساسیت 0/063 :نانوگرم/میلیلیتر ،دامنۀ تشخیص 0/325-20 :نانوگرم/میلیلیتر؛ حساسیت:
 0/31نانوگرم/میلیلیتر ،دامنۀ تشخیص 1/25-80 :نانوگرم/میلیلیتر؛ حساسیت 0/156 :نانوگرم/میلی-
لیتر ،دامنۀ تشخیص 0/625-40 :نانوگرم/میلیلیتر و حساسیت 1/95 :نانوگرم/میلیلیتر ،دامنۀ تشخیص:
 7/80-500نانوگرم/میلیلیتر ،کازابایو ،2ژاپن) براساس دستورالعمل شرکت مربوط اندازهگیری شدند.
تجزيهوتحلیل آماری

آزمون کولموگرف-اسمیرنوف نشان داد که دادهها از توزیع طبیعی برخوردارند .سپس با توجه به
اینکه یک گروه در سه زمان نمونهگیری شدهاند ،از آزمون آماری اندازهگیریهای مکرر برای
1. Table Sugar
2. Cusabio
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تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .تمام عملیات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  24و در سطح
معناداری  P=0/05انجام گرفت.

یافتهها
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  60دقیقه دویدن با % 60ضربان قلب ذخیره همراه با مصرف مکمل
کربوهیدراتی (محلول  5درصدی گلوکز و فروکتوز) مقادیر سرمی  BDNFرا نسبت به مقادیر پایه بهطور
معناداری افزایش داد (( )P<0/05جدول  .)2همچنین ،یک جلسه فعالیت دویدن بر روی نوار گردان
بدون مصرف مکمل کربوهیدراتی (مصرف دارونما) مقادیر سرمی  BDNFرا نسبت به مقادیر پایه بهطور
معناداری افزایش داد ( .)P<0/05با این حال ،با وجود افزایش بیشتر مقادیر سرمی  BDNFدر زمان
مصرف مکمل کربوهیدراتی ،تفاوت معناداری بین مصرف کربوهیدرات و دارونما مشاهده نشد
(( )P=0/077جدول  .)2نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  60دقیقه دویدن با  60درصد ضربان قلب
ذخیره همراه با مصرف مکمل کربوهیدراتی (محلول  5درصدی گلوکز و فروکتوز) مقادیر سرمی  NT-3را
نسبت به مقادیر پایه بهطور معناداری افزایش داد (( )P<0/01جدول  .)2همچنین یک جلسه فعالیت
دویدن بر روی نوار گردان بدون مصرف مکمل کربوهیدراتی (مصرف دارونما) مقادیر سرمی  NT-3را
نسبت به مقادیر پایه بهطور معناداری افزایش داد ( .)P<0/05با این حال ،با وجود افزایش بیشتر مقادیر
سرمی  NT-3در زمان مصرف مکمل کربوهیدراتی ،تفاوت معناداری بین مصرف کربوهیدرات و دارونما
مشاهده نشد (( )P=0/798جدول  .)2نتایج نشان داد که یک ساعت دویدن بر روی نوار گردان با و بدون
مصرف مکمل کربوهیدراتی افزایش معناداری را در سطوح سرمی  NT-4نسبت به مقادیر پایه ایجاد کرد
(بهترتیب  .)P<0/01 ،P<0/05با این حال ،تفاوت معناداری بین مصرف مکمل کربوهیدرات و دارونما
برای پاسخ  NT-4سرمی به تمرین هوازی مشاهده نشد (( )P=0/174جدول.)2
همچنین دادهها نشان داد که  60دقیقه دویدن با  60درصد ضربان قلب ذخیره همراه با مصرف
مکمل کربوهیدراتی (محلول  5درصدی گلوکز و فروکتوز) و بدون مصرف مکمل نتوانست مقادیر سرمی
 IGF-1را نسبت به مقادیر پایه بهطور معناداری افزایش دهد ( ،)P=0/099هرچند افزایش غیر معنادار
مشاهده شد .همچنین ،تفاوت معنا داری بین مصرف کربوهیدرات و دارونما مشاهده نشد ()P=0/099
(جدول .)2
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جدول .2مقادير سرمی NT-4 ،NT-3 ، BDNFو  IGF-1در سه زمان مورد اندازهگیری .کنترل :حالت
پايه پیش از فعالیت ،کربوهیدرات :پس از فعالیت با مصرف مکمل کربوهیدرات ،دارونما :پس از فعالیت
با مصرف دارونما
متغیر
BDNF
()ng/ml

NT-3
()ng/ml
NT-4
()ng/ml
IGF-1
()ng/ml

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

11/37

0/89

کربوهیدرات

13/73

1/1

دارونما

12/67

0/73

کنترل

42/12

4/21

کربوهیدرات

51/05

7/25

دارونما

51/83

8/34

کنترل

3/51

4/13

کربوهیدرات

3/94

1/14

دارونما

4/14

1/25

کنترل

209/09

43/14

کربوهیدرات

233/93

35/23

دارونما

236/79

30/74

سطح معناداری
*P<0.05

;p<0.01
*P<0.05
;p<0.01
*P<0.05

P=0.099

* :تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر این بود که اطالعاتی را در مورد تأثیر احتمالی مصرف کربوهیدرات بر پاسخ
عوامل تغذیهۀعصبی به فعالیت ورزشی هوازی فراهم آورد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت
ورزشی هوازی هم بهتنهایی و هم همزمان با مصرف مکمل کربوهیدرات  5درصدی سبب افزایش سطوح
سرمی  NT-3 ،BDNFو  NT-4میشود .همانطورکه انتظار میرفت ،سطوح سرمی  NT-3 ،BDNFو
 NT-4در زمان مصرف مکمل کربوهیدرات  5درصدی (حاوی گلوکز و فروکتوز) افزایش بیشتری را
نسبت به زمان مصرف دارونما (آب) نشان داد ،اما این اختالف معنادار نبود .همچنین ،سطوح سرمی
 IGF-1در پاسخ به یک ساعت فعالیت ورزشی هوازی بر روی نوار گردان با و بدون مصرف مکمل
کربوهیدرات تغییر معناداری نکرد.
داده های پژوهش حاضر نیز نشان داد که یک ساعت دویدن بر روی نوار گردان با شدتی معادل 60
درصد ضربان قلب ذخیره سطوح سرمی  NT-3 ،BDNFو  NT-4را نسبت به حالت پایه افزایش داد .در
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همین زمینه گزارش شده است که فعالیتهای استقامتی مانند دویدن و دوچرخهسواری موجب افزایش
معنادار  BDNFپالسمایی شده است ( .)9همچنین ،مطالعهای نشان داد که  BDNFسرمی بهطور
انتخابی در پی  30دقیقه فعالیت هوازی شدید ( 85درصد ضربان قلب بیشینه) در مقایسه با شدت
پایینتر ( 70درصد ضربان قلب بیشینه) افزایش مییابد ( .)25این یافتهها همگی بر تأثیرات سودمند
فعالیت بدنی هوازی بر سالمت مغز و عملکرد شناختی آن از طریق میانجیگری  BDNFاشاره دارند .از
آنجا که  BDNFبه عنوان عاملی حیاتی در ایجاد فواید ورزش بر یادگیری و حافظه شناخته شده ،درک
چگونگی تأثیرات ورزش بر تولید  BDNFبسیار مهم است .فارمر و همکاران ( )2004نشان دادند که
 BDNFبا افزایش ناشی از فعالیتِ پتانسیل بلندمدت ( )LTPدر ارتباط است که شکلپذیری سیناپسی را
تسهیل کرده و به عنوان مدلی سلولی برای یادگیری و حافظه مورد توجه قرار گرفته است ( .)26بهعالوه،
مهار گیرندههای  BDNFدر زمان فعالیت ورزشی تأثیرات پاییندستی آن بر عوامل متابولیک ( )27و
عملکرد شناختی ( )27 -29را از بین میبرد .سطوح باالی  BDNFدر مغز میتواند به افزایش اندازۀ
هایپوکمپ منجر شود که با سالمت نورولوژیک مغز در ارتباط است ( .)30مطالعات قبلی بر نقش

NT-3

و  NT-4در شکل پذیری عصبی و انتقال سیناپسی همچنین عملکرد آنها بر روی نورونهای حسی تأکید
کردهاند ( .)14 ،15 ،16 ،17 ،31از طرفی ،تأثیر تمرین ورزشی بر بیان  NT-3و  NT-4نیز گزارش شده
است ( .)33 ،32نتایج تحقیق حاضر نیز همراستا با پژوهشهای قبلی از تأثیر تمرین ورزشی بر افزایش
بیان پروتئینهای  NT-3و  NT-4حمایت میکند.
مطالعات نشان دادهاند که عالوهبر ورزش و فعالیت بدنی ،تغذیه نیز میتواند سطوح  BDNFرا تحت
تأ ثیر قرار دهد .بدین منظور از مکمل کربوهیدرات شامل محلول  5درصدی شکر معمولی استفاده شد
تا تأثیر آن بر پاسخ  BDNFبه یک ساعت دویدن بر روی نوار گردان بررسی شود .نتایج نشان داد که
مصرف مکمل کربوهیدراتی افزایش ناشی از فعالیت هوازی در سطوح  BDNFرا تشدید میکند .در
همین زمینه ،پارکر و همکاران ( )2016نشان دادند که مصرف کربوهیدرات ممکن است پاسخ

BDNF

به فعالیت ورزشی دوچرخهسواری را تعدیل کند ( ،)15اگرچه مطالعات قبلی تأثیرات مداخالت تغذیهای
بر سطوح  BDNFرا گزارش کردهاند ( .)20 ،21 ،22 ،34با این حال سازوکارهای آن بهطور کامل
مشخص نشده است .یکی از سازوکار های احتمالی ارتباط بین مصرف کربوهیدرات و پروتئین کیناز
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فعالشده توسط  )AMPK( AMP1با تولید  BDNFاست .همانطورکه مشخص است ،فعالیت هوازی
متکی بر اکسیداسیون چربی است .از طرفی ،مشخص شده است که  BDNFبه اکسیداسیون چربی
کمک میکند ( .)35افزایش اکسیداسیون چربی در نتیجه  BDNFنیز به فعالیت  AMPKوابسته است
( .)35انقباض عضالنی نیز سبب فعال شدن  AMPKمیشود .بنابراین BDNF ،بهعنوان یک پروتئین
تحریکشده بهوسیلۀ انقباض عضالنی مشخص شده که قادر به افزایش اکسیداسیون چربی از طریق
فعال کردن  AMPKاست ( .)35این در حالی است که تحقیقات نشان دادهاند فسفریالسیون  AMPKدر
حیوانات مصرفکنندۀ مکمل کربوهیدرات کاهش مییابد ( .)36بنابراین ،با توجه به تأثیر مصرف
کربوهیدرات بر  AMPKو ارتباط بین  BDNFو  AMPKدر سوختوساز چربی ،نتایج تحقیق حاضر را
میتوان توضیح داد .فعالیت هوازی نیازمند اکسیداسیون چربی و اکسیداسیون چربی نیازمند فعالیت
 AMPKاست .از طرفی ،افزایش  BDNFفعالیت  AMPKرا افزایش میدهد .بهعالوه ،مصرف
کربوهیدرات تأثیر منفی بر فعالیت  AMPKدارد .بنابراین ،با مصرف کربوهیدرات در زمان فعالیت
هوازی ،کاهش ناشی از مصرف کربوهیدرات در فعالیت  AMPKبرای متابولیسم چربی با افزایش تولید
 BDNFجبران خواهد شد .هرچند مصرف کربوهیدرات سطوح سرمی  BDNFدر پی تمرین هوازی را
افزایش داد ،با این حال بر مقادیر سرمی  NT-3و NT-4تأثیر مثبتی نداشت .در مقایسه با  ،BDNFاین
یافته نشان می دهد که فعالیت ورزشی هوازی و نه مصرف مکمل کربوهیدراتی نقش اصلی در افزایش
بیان سایر نروتروفینها ( NT-3و  )NT-4در پی فعالیت ورزشی دارد.
نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که یک ساعت دویدن هوازی با شدت  60درصد صربان قلب
ذخیره بر روی نوار گردان مقادیر  IGF-1سرمی را با و بدون مصرف مکمل کربوهیدرات تحت تأثیر قرار
نداد ،هرچند افزایش غیرمعنادار در هر دو حالت مشاهده شد IGF-1 .عامل نوروتروفیک مهمی است که
در پاسخ به فعالیتهای هوازی ( )10-12و مقاومتی ( )37در دستگاه عصبی مرکزی و محیطی تولید
میشود .مطالعات نشان دادهاند که ورود مهارکنندۀ  IGF-1محیطی به مغز در طول تمرین ورزشی
هوازی نورونزایی و رگزایی ناشی از ورزش در هایپوکمپ را مهار میکند ( .)12 ،38مطالعات همچنین
از وابستگی بین  IGF-1و افزایش ناشی از ورزش در غلظت  BDNFحمایت کردهاند ( .)10 ،11برای
مثال ،مطالعهای نشان داده است که در طول ورزش ،مهار گیرندۀ  IGF-1در هایپوکمپ افزایش ناشی از
ورزش در غلظت  BDNFرا تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین ،آنها تأثیرات مشابهی را برای نشانگرهای
1. AMP activated protein kinase
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شکلپذیری سیناپسی (سیناپسین )p-MAPKII ،CAMKII ،I-در هایپوکمپ نشان دادهاند که فرض
شده است تولیدات نهایی عمل  BDNFهستند ( .)11در همین زمینه ،نتایج تحقیق حاضر نیز افزایش
در  BDNFو تمایل به افزایش در  IGF-1سرمی پس از یک ساعت فعالیت هوازی را نشان داد .شاید
یکی از دالیل عدم افزایش معنادار  IGF-1را بتوان به پایین بودن شدت فعالیت نسبت داد.
مطالعات قبلی همگی افزایش  BDNFو  IGF-1را در پی فعالیتهای بدنی هوازی و مقاومتی نشان
دادهاند .با این حال ،تحقیقات اندکی به تأثیر مصرف کربوهیدرات بر پاسخ عوامل نوروتروفیکی به فعالیت
بدنی پرداختهاند .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که یک ساعت فعالیت ورزشی هوازی به شکل دویدن بر
روی نوار گردان بهتنهایی موجب افزایش معنادار سطوح سرمی  BDNFو افزایش غیرمعنادار

IGF-1

سرمی شد .بهعالوه ،مصرف مکمل کربوهیدراتی  5درصدی افزایش  BDNFدر اثر این فعالیت ورزشی
هوازی را تشدید کرد .این نتایج از تأثیر فعالیتهای ورزشی هوازی با و بدون مصرف کربوهیدرات بر
ترشح عوامل نوروتروفیک و تأثیرات آنها بر سالمت و عملکرد مغز حمایت میکند .با توجه به نتایج
مطالعۀ حاضر ،بهنظر می رسد برای افزایش تأثیرات مصرف مکمل کربوهیدراتی بر سطوح سرمی
نروتروفین ها مدت یا شدت تمرین یا هر دو یا غلظت کربوهیدرات مکمل را باید افزایش داد.
تقدیر و قدردانی :بدینوسیله از تمامی افرادی که بهعنوان آزمودنی در این مطالعه شرکت کردند،
سپاسگزاری میکنیم .این مقاله حاصل طرح دروندانشگاهی مصوب سال  1395در دانشگاه لرستان
است (کد طرح.)951022595 :
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Abstract
Neurotrophins mediate the effects of physical activity on brain health and
function. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic
exercise in the form of treadmill running with and without carbohydrate
supplementation on serum levels of BDNF, NT-3, NT-4 and IGF-1. In this
semi-experimental study, 12 beginner adolescent male futsal players in
Khorramabad city (age: 17.13±0.64 years; weight: 64.25±10.18 kg; height:
172.88±5.59 cm) were voluntarily selected. Subjects performed 1 hour of
running with moderate intensity (60% of heart rate reserve) in two sessions
with carbohydrate supplementation or placebo in a randomized cross-over
design. Blood samples were obtained before the first session and 5 min. after
sessions. The serum levels of BDNF, NT-3, NT-4 and IGF-1 were measured
using an ELISA kit. Data were analyzed by repeated measures test and the
level of significance was set at P<0.05. The results showed that 1 hour of
treadmill running with and without supplementation could significantly
increase serum levels of BDNF, NT-3 and NT-4 compared with the baseline
(P<0.05). Despite more increase in BDNF, NT-3 and NT-4 during
supplementation, there was no significant difference between
supplementation and placebo (P>0.05). Also, serum levels of IGF-1 did not
change (P=0.099). One hour of aerobic exercise with moderate intensity
with and without carbohydrate supplementation equally increased serum
BDNF, NT-3 and NT-4 significantly. Therefore, it seems that
duration/intensity of exercise or both or concentration of carbohydrate
should increase in order to increase the effects of carbohydrate
supplementation on serum levels of neurotrophins.
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