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 مقاله پژوهشي 

 کتورفا ریمقاد بر دیشد یتناوب و یتداوم یاستقامت ناتیتمر روز پنج و سه مدتکوتاه يهادوره ریتأث
  سالم ییصحرا يها¬موش یسرم مغز از مشتق کینوروتروف

  
  ٦پور، محمود حسن٥يه اسکندري، مرض٤يصمد ي، مهد٣انوشيفرهاد در، *٢زادگانن ناظمي، غالمحس١شهيپن هنريريش

 
  10/12/1394رش یخ پذیتار 7/10/1394افت یخ دریتار

 
 یدهچک

باشد. هدف یم ینات ورزشیاز تمر یناش  یعصب يریپذجاد نوروژنز و شکلیا یاز عوامل اصل یکی) BDNFک مشتق از مغز (یفاکتور نوروتروف :هدف و زمينهپيش
نات یروز تمر جپنسه و  مدتکوتاه يهان اساس دورهیر را داشته باشد، بر این تأثیشترین زمان بیترباشد که در کوتاهیم یورزشت یافتن نوع فعالیاز مطالعه حاضر، 

  سه شده است.یمقا ییصحرا يهاموش یسرم BDNF) بر سطوح HIITد (یشد ی) و تناوبCET( یتداوم یاستقامت
ن، یروز تمر CET 3به چهار گروه ( یو به روش تصادف انتخاب یاز نژاد اسپراگوداول  27±273دو ماه با وزن   ییسر موش صحرا 50: در ابتدا کار مواد و روش

CET 5 ن، یروز تمرHIIT 3 ن، یروز تمرHIIT 5 نات یروز تمر 5ا یروز و  3متناسب با گروه خود به مدت  ییها صحرام شدند. موشین و کنترل ) تقسیروز تمر
CET  ا یوHIIT تحلیلوتجزیه، مورد دوطرفهانس یز واریها با استفاده از آنالها گرفته شد. دادهیآزمودن یاز تمام یپژوهش، نمونه خون يرا کردند. در انتهارا اج 

  قرار گرفت.
روز  039/0P= ،(HIIT 5(ن یروز تمر CET 3گر: ید يهاگروهن نسبت به یروز تمر CET 5 در گروه یسرم BDNFش یاز افزا یحاک ی: اثر تعاملهايافته

)003/0P= ،(HIIT 3 ) 001/0روزP=) 003/0) کنترلP=را نشان نداد. یتفاوت هاگروهگر ین دیب ی) معنادار بوده است اما اثر تعامل  
شتر باشد، یاجرا ب يروزهان و یک تمریباشد و هرچه زمان ین میتمر ياجرا یر زمان کلیتحت تأث BDNFتوان گفت یج، می: با توجه به نتاگيريبحث و نتيجه

  باشد. یم CETنات یروز تمر 5حداقل  یسرم BDNFش ین زمان ممکن جهت افزایترکمشود. یمشاهده م يشتریش بیافزا
 ییصحرا ، موشمدتکوتاه)، دوره HIIEد (یشد یت تناوبی)، فعالCEE( یتداوم یت استقامتیک مشتق از مغز، فعالیفاکتور نوروتروف ها:کليدواژه

  
 1395 نیفرورد، 74-82 ، صاول شمارهم، هفتیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  09173160462: همراه ،07136134629: تلفن ، یبدنتیترب بخش ،یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده راز،یش دانشگاه ارم، دانیم راز،یش: آدرس مکاتبه

Email: nazemzad@shirazu.ac.ir 

  
  مقدمه
مغز در رابطه با حافظه و  یقسمت اصل عنوانبهپوکمپ یه

 یر واحد اصلیسه ز يدارا پوکمپی، مطرح شده است. هيریادگی
باشد یم CA1ه یو ناح CA3ه ی)، ناحDG( 7داردندانه يهاشکنج

و  يریادگی يژه برایانواع سلول و يها داراهین ناحیاز ا هرکدامکه 
د یدر تول يفردمنحصربه یی، تواناDG. )2 ،1(باشد یحافظه م

                                                             
  رانيا راز،يش ،يورزش علوم بخش شيراز، دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم نشکدهدا ،يحرکت رفتار ارشد ناسکارش ١
  سنده مسئول)يران.(نويا راز،يش ،يدانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز، بخش علوم ورزش ،يرفتار حرکت ارياستاد ٢
  رانيا راز،يش ،يدانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز، بخش علوم ورزش ،يورزش يولوژيزيف اريدانش ٣
  رانيا راز،يش ،يدانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز، بخش علوم ورزش ،يورزش سميمتابول يميوشيب يدکتر يدانشجو ٤
  رانيا راز،يش ،يورزش علوم بخش شيراز، دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم نشکدهدا ،يحرکت رفتار ارشد ناسکارش ٥
  رانيا راز،يش ،يورزش علوم بخش شيراز، دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم نشکدهدا ،يحرکت رفتار ارشد ناسکارش ٦
 ٧ dentate gyrus  

 و یسلول يهاسمیمکان ید (نروژنز) دارند؛ در بررسیجد يهانورون
برخوردار هستند.  ياژهیت ویها از اهمنینروژنز، نوروتروف یمولکول

 یوعهستند که ن ياهیتغذ يدهایپپت یپلاز  ياها، خانوادهنینوروتروف
اء، بق  ازآنپسند و در طول رشد و یآیم بحسابهز ین يفاکتور رشد

 یکنند. برخیت میرا تقو یطیو مح يز و عملکرد اعصاب مرکزیتما
-نیوروتروف، ن3-نی، نوروتروفیها شامل فاکتور رشد عصبنینوروتروف
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 باشندی) مBDNF مغز ( از شده مشتق کینوروتروف و فاکتور 4

)3(.BDNF  ،ن خانواده یا ين اعضایترن و فراوانیترمهماز  یکی
در مغز پستانداران و  یعیطور وسن، بهین پروتئیا .)5 ،4(باشدیم

پوکمپ، قشر مغز، مخچه، جسم مخطط و هسته یدر ه ژهیوبه
 يارمین بیب يش که رابطهیان پی. از سال)7 ،6(شودیان میگدال بیآم

 موردتوجه شدتبهن ین نوتروفیمشاهده شد، ا  BDNFمر و یآلزا
ه یکه سطح پا شدهدادهنشان  يبعد يهایقرار گرفت. در بررس

BDNF از  ترکم يداریمعن طوربه یافسردگ يماریب يافراد دارا
 12تا  8ماران ین بیکه ا یو زمان )9 ،8(باشد یگروه کنترل سالم م

 BDNFرند،یگیتحت درمان قرار م یضدافسردگ يهفته با داروها
که  یمارانین در بی. همچن)11 ،10 ،8(کندیدا میش پیشان افزاسرم

، یوفرنزیماران اسکیبرند و بیرنج م بعد از حادثه یها روانیاز آشفتگ
ن ی. همچن)14-12(باشدیاز گروه سالم م ترکم BDNFه یسطح پا

ماران یدر ب BDNFه ین بودن سطوح پاییاز مطالعات پا یبرخدر 
ن، ی. عالوه بر ا)16 ،15(گزارش شده است 2توس نوع یابت ملید

، یابتیها دبه موش BDNFز ین مطالعه نشان داد با تجویج چندینتا
  کند.یدا میبهبود پ )19(د یپیو ل )18 ،17(متابولسم گلوکز

ر یو غ یین، از مداخالت دارویوتئن پریش سطوح ایافزا يبرا
ت ین مداخالت، فعالیاز ا یکیاستفاده شده است که  يادیز ییدارو

ماه  6دهد، یاز مطالعات نشان م یج برخیباشد. نتایم یورزش
، نروژنز در BDNFش سطوح یباعث افزا یورزش يهاتیفعال

 يها، دستورالعملطورمعمولبه. )20(شودیم يریادگیپوکمپ و یه
تر شیبا شدت متوسط در ب یت ورزشیقه فعالیدق 30انجام  یسالمت
ز ین يشماریب ی. شواهد علم)21(کنندیشنهاد میهفته را پ يروزها

مزمن و  يهايماریاز ب يریمنظم را در جلوگ یت ورزشینقش فعال
موفق به انجام اند. اما متأسفانه، اکثر افراد مرگ زودرس نشان داده

شوند. بدون در نظر گرفتن سن، ینم يشنهادیپ یت ورزشیفعال
دهند که یت سالمت، مردم گزارش میا وضعیت، جنس و یقوم

 یورزش يهاعدم شرکت در برنامه يبرا یل اصلیدل "کمبود وقت"
ن مانع ینکه کمبود وقت چنی. با توجه به ا)22(منظم است طوربه
ه ک یورزش يهااست، برنامه یمشارکت در برنامه ورزش يبرا یعیشا

در  يک نوآوریدر حداقل زمان اجرا شود،  ید سالمتیعالوه بر فوا
 ش سطحیکرد به بالقوه و با ارزش در افزایک روین و یز تمریتجو
) 2005( 1تولد و همکارانباشد. برچیت و سالمت جامعه میفعال

روز  7حداقل  انجامپوکمپ یه BDNFش یگزارش کردند، جهت افزا
) 2008( 2یگباال و مک ی. ج)23(باشدیم يضرور یت استقامتیفعال

نات ی) تمرCET( یتداوم ینات استقامتیکنند در مقابل تمریان میب
را در زمان  یعضالن يهاي) قرار دارد که سازگارHIITد (یشد یتناوب

                                                             
1 Berchtold et al. 

)، 2015( و همکارانپور  ی. افضل)22(کندیجاد میا يترکمو حجم 
 يهادر قسمت BDNFش ی، افزاHIITبعد از شش هفته انجام 

 ياق حاضر، مطالعهی. محققان تحق)24(مختلف مغز مشاهده کردند
 يبر رو مدتکوتاه يهادر دوره CETو  HIITنات یر تمریکه تأث

BDNF کنند، مشاهده نکردند. یبررس  
ت یقات و اهمین با توجه به محدود بودن تعداد تحقیبنابرا
BDNF ین بررسیها و همچنيسم درشت مغذیدر حافظه و متابول 

به  افتنین و دست ین پروتئیا برزمانبا حداقل  یناتیر تمریتأث
رسد ی، به نظر مBDNFق یاز طر يمرکز یستم عصبیس يسازگار

عبارت حاضر  یباشد. سؤال پژوهشیم يانجام مطالعه حاضر ضرور
ن سه روز و یب یسرم BDNF يهايدر سازگار یا تفاوتیاز: آ است
وجود  ییها صحرادر موش CETو  HIIT ینیتمر يهاروز برنامه پنج

  ر؟یا خیدارد 
  

  مواد و روش کار
ها ینقاً آزمودیبود که دق یق حاضر سعیدر تحق کهنیابه  با توجه

ح رات در سطوییتوان تغتحت کنترل کامل قرار داشته باشند و به
BDNF عنوانبه ییصحرا يهاربط داد، از موش یت ورزشیرا به فعال 

سر موش  50، ین پژوهش تجربید. در ایاستفاده گرد یآزمودن
 ین وزنیانگیبا م یدو ماه با وزن  از نژاد اسپراگوداول ییصحرا
 CET يهاگروهبه  ییها صحراگرم انتخاب شدند. موش 273±27

م یروز و کنترل تقس HIIT 5روز، HIIT 3روز،  CET 5روز،  3
 یقات دانشگاه علوم پزشکیو تحق يوانات از مرکز فناورین حیشدند. ا

کربنات (هر قفسه یپل يهاها در قفسیشد. آزمودن يداریراز خریش
 21±4 ين دمایانگیبا م یطیمح شدهکنترلط یسر) و در شرا 4

 یکیتار-ییدرصد و چرخه روشنا 24 يگراد، رطوبت هوایدرجه سانت
وانات یژه حیو يآزاد به آب و غذا یساعت (با دسترس 12:12

ل مخصوص یتردم يها رویشدند. آزمودن ي) نگهداریشگاهیآزما
 ییآشنا منظوربهو  یکشوزن). بعد از خطهفتدند (یدویجوندگان م

مدت قه و به یمتر/دق 10روز با سرعت  5ها به مدت ل، موشیبا تردم
 یلبرنامه اص یتداوم یاستقامت يهاگروهدند، سپس یدویقه میدق 10

 60درجه و مدت  5ب یقه با شیمتر/دق 20خود که شامل سرعت 
روز) اجرا کردند.  5ا ی 3قه بود (متناسب با گروه خود به مدت یدق

 30تکرار با سرعت  6ز شامل ید نیشد یتناوب يهاگروه یبرنامه اصل
ن هر تکرار یه بود که بیثان 30درجه به مدت  15 بیقه با شیمتر/دق

رفعال داشتند (متناسب با گروه خود به مدت یقه استراحت غیدق 1
گونه برنامه چین مدت، گروه کنترل هیروز اجرا کردند). در ا 5ا ی 3

ان یفقط در پا ییصحرا يهااز موش يریگنداشتند. نمونه ینیتمر

2 Gibala and McGee 
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ق یق تزریو از طر یصول اخالقت ایبود با رعا ینین جلسه تمریآخر
لوگرم یبر ک گرممیلی 50تا  30ن (یاز کتام یبیترک یدرون صفاق

وزن بدن) که  لوگرمیکبر  گرممیلی 5تا  3ن (یالزیوزن بدن) و زا
از قلب گرفته و در  یگرفت. نمونه خونیشدند، انجام میهوش میب

 ن در آنیه پروتئیخته شد تا از تجزین رینیآپروت يحاو يهالوله
اتاق  يقه در دمایدق 10شود و اجازه داده شد به مدت  يریجلوگ

 1300قه با سرعت یدق 12ها به مدت ن نمونهیلخته شود. سپس ا
ش، یآزما يانجام مراحل بعد يوژ شد. برایفیقه سانتریدور در دق

گراد یدرجه سانت -80 يآماده بالفاصله در دما دستبه يهاسرم
ت مربوط به یسرم از ک BDNFسنجش مقدار  منظوربهز شد. یفر

 شرکتها ساخت سرم مخصوص موش BDNFسنجش مقدار 
 ELISAو به روش  pg/ml 8/7ت یدرجه حساس، با  1کازوبایو ژاپن

  شد. استفاده
 لکیو-رویها، از آزمون شاپبودن داده یعیطب یبررس منظوربه

، ر مستقلیدو متغ يکه مطالعه حاضر داراآن لیبه دلاستفاده شد. 
 یهن گرویانس بیز وارین بود، از آزمون آنالین و نوع تمریتمر يروزها

 يبرا یبونفرون یبی) و تست تعقTwo Way ANOVA( دوطرفه
 يهادر آزمون ياستفاده شد. سطح معنادار BDNFسه سطوح یمقا
ه محاسبات یدر نظر گرفته شد. کل 05/0تر از ا کوچکیبرابر  يآمار
انجام شد و جهت رسم نمودار،  21نسخه  SPSS افزارنرمبا  يآمار

  استفاده شده است. 6از نرم افراز گراف پد نسخه 
  
  هایافته

 ين به لحاظ آماریتمر يتعداد روزها یج نشان داد اثر اصلینتا
استفاده از مجذور با  شدهمحاسبه). اندازه اثر P=008/0معنادار بود (

ن یانگینشان داد که م یبونفرون یبیباشد. آزمون تعقیم 17/0اتا برابر 
، SD=6/60ن (یروز تمر 5 يهاگروه BDNFسطوح 

pg/ml43/94=Mن یروز تمر 3 يهاگروهن یانگیسه با می) در مقا
)23/21=SD ،pg/ml38/55=M) 4/11) و گروه کنترل=SD ،

pg/ml67/57=Mانیم یباالتر است. اما تفاوت ير) به گونه معنادا 
  ن و کنترل مشاهده نشد.یروز تمر 3 يهاگروهن یانگیم

). P=001/0معنادار بود ( ين به لحاظ آمارینوع تمر یاثر اصل
باشد. یم 27/0با استفاده از مجذور اتا برابر  شدهمحاسبهاندازه اثر 

 BDNFن سطوح یانگینشان داد که م یبونفرون یبیآزمون تعق
سه با ی) در مقاCET )8/59=SD ،pg/ml62/101=M يهاگروه

) و گروه HIIT )13=SD ،pg/ml48/50=M يهاگروهن یانگیم
باالتر  ي) به گونه معنادارSD ،pg/ml67/57=M=4/11کنترل (

  گروه کنترل مشاهده نشد.  و  HIIT يهاگروهان یم یاست. اما تفاوت
). اندازه اثر P=046/0معنادار بود ( يز به لحاظ آمارین یاثر تعامل

باشد. آزمون یم 1/0با استفاده از مجذور اتا برابر  شدهمحاسبه
 يباال BDNFزان یاز م یتابع ینشان داد اثر تعامل یبونفرون یبیتعق

) در SD ،pg/ml84/125=M=69/66ن (یروز تمر CET 5گروه 
 039/0P= ،(HIITن (یروز تمر CET 3گر: ید يهاگروهسه با یمقا
) =003/0P) کنترل (=001/0Pروز 003/0P= ،(HIIT 3 )روز ( 5

-ودارنشان نداد. نم هاگروهگر ین دیب یتفاوت یبوده است اما اثر تعامل
  دهد.یج پژوهش را نشان میخالصه نتا طوربه 1

  

  مختلف يگروها در) تریلیلیم در گرم کویپ( BDNF انحراف و نیانگیم ):۱( نمودار
  گیرينتیجهبحث و 

                                                             
1 Cusabio biotech 
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بر  HIITو  CETنات یروز تمر 5و  3ر یدر پژوهش حاضر، تأث
وح ن سطیانگیج نشان داد میشد. نتا یبررس BDNFن یسطوح پروتئ

BDNF ن و یروز تمر 3 يهاگروهن یانگین از میروز تمر 5 يگروها
ن سطوح یانگید مین مشخص گردیشتر است. همچنیکنترل ب
BDNF ینیتمر يگروها CET ين گروهایانگیاز م HIIT  و گروه
ش یاز افزا یز حاکیمعنادار ن یباشد. اثر تعاملیشتر میکنترل ب
BDNF  در گروهCET 5 گر بود. ید يهاگروهن در برابر یروز تمر

، نوع BDNFر در سطوح ییجاد تغیا يدهد برایج نشان مین نتایا
مهم  ارین بسین مستقل از نوع تمریتمر زمانمدتن ین و همچنیتمر

 BDNFزان یش میشتر شود، افزاین بیتمر زمانمدتاست. هرچه 
  باشد. CETنات از نوع یشود تمریشنهاد میباشد. پیشتر میب

، مغز یعصب يهاسلولق بهبود عملکرد ی، از طرBDNFش یافزا
ه ، احتمال ابتال بجهیدرنتکند. یب مقاوم میب و تخریرا در برابر آس

ش آن باعث ی. افزا)25(دهدیرا کاهش م یدستگاه عصب يماریب
و  یزوفرنی، اسکیافسردگنسون، یمر، پارکیآلزا يهايماریبهبود ب

ش یکه باعث افزا يهادهیاز پد یکی. )13 ،12 ،8(شودیابت مید
) است LTP( 1مدتیطوالن يسازرومندیشود نیو حافظه م يریادگی

ق ین دو نورون دارد که از طریب یناپسیش قدرت سیکه اشاره به افزا
-یم یابیارزک آوران یک تحریبه دنبال  یناپسیپس س یفراخوان

باعث  BDNFان کردند که ی) ب1996( 2گورو و همکارانی. ف)26(شود
ان یت آن بیز اهمیگر نیو در مطالعات د )27(شود یم LTPم یتنظ

وجود دارد که بر نقش  ين، شواهدی. عالوه بر ا)29 ،28(شده است
ق درون یتزر کهيطوربهکنند ید میتأک BDNF یعملکرد شناخت

را  ییصحرا يهاموش مدتیطوالن، حافظه BDNF یپوکمپیه
در  BDNF مهارکننده يبادیآنتق یبخشد  و در مقابل تزریبهبود م

را  ییصحرا يهاموش مدتیطوالن پوکمپ، حافظهیه CA1ه یناح
نشان دادند که استحکام  3و همکاران ی. ل)30(کندیدچار اختالل م

. )31(پوتاالموس وابسته استیدر ه BDNFحافظه بشدت به ارائه 
موجود  BDNFرا یشد ز یابیارز یسرم BDNFدر پژوهش حاضر 

ن موضوع، یکه ا )33 ،32(شتر از پالسما است یبرابر ب 100در سرم 
. )35 ،34(باشدیها مدر پالکت BDNF يره باالیذخ لیبه دل

BDNF 37 ،36( ن خون مغز عبور کندیتواند از سد بین میهمچن( .
ون ان خین جریتواند بیت انتقال باال میک ظرفیبا  BDNFن یبنابرا

ن راستا نشان داده شده ی. در هم)37(و مغز در تعامل باشد یرامونیپ
  یسرم، همبستگ BDNFمغز با غلظت  BDNFن سطوح یاست که ب

ش ی. در ضمن گزارش شده است افزا)9(وجود دارد يداریمعن
BDNF د. باشیش ترشح از مغز میاز افزا ی، ناشیت ورزشیفعال یط

                                                             
1- Long-term potentiation 
2- Figurov et al 

 % 80تا  70، یت ورزشیان شده است، در طول استراحت و فعالیب
BDNF 38(باشدیاز ترشح مغز م یناش یسرم( .  

 شیشتر باشد، افزاینات بیتمر يرسد هرچه روزهایبه نظر م
ق یتوان به تحقینه مین زمیشتر خواهد بود. در همیب BDNFسطوح 

ش ین محققان افزای) اشاره کرد، ا2004سوا و همکاران (نتیکل
BDNF روز  7و  5مختلف مغز، پس از انجام از  يهارا در قسمت

-ن در مطالعه برچی. همچن)39(ها مشاهده کردندین در آزمودنیتمر
که  ییصحرا يهاشد در موش مشاهده) 2005( 4تولد و همکاران

 BDNFش یدادند افزایچرخ انجام م يبر رو ين ارادیتمر هرروز
ک یکه  ییصحرا يهاروز رخ داد اما در موش 14پوکمپ بعد از یه

 BDNFش یروز افزا 21ن کرده بودند بعد از یان تمریروز در م
ش در هر دو گروه ین افزایماه، ا 3ن تا یمشاهده شد و با ادامه تمر

 یخوانهمج مطالعه حاضر یر با نتایج مطالعه اخی. نتا)23(ادامه داشت
ش یز افزاین BDNFن، سطوح یتمر يش روزهایبا افزا چراکهدارد 

ک موضوع مهم توجه داشت و آن یبه  یستینجا بایکند. در ایدا میپ
تولد و ق برچیباشد. در تحقیک جلسه میدر  ينه انرژیزان هزیم

باشد و یم ياراد صورتبهنات  یشود که تمریهمکاران مشاهده م
، ینین جلسه تمریآن است که ممکن است در ح ين به معنایا

ها یق حاضر، آزمودنینداشته باشند اما در تحق یتیها فعالیآزمودن
تند و ت داشیفعال ینیمطابق با برنامه تمر ینیجلسه تمر یدر تمام
ش سطوح یروز افزا 5ق حاضر، پس از یل در تحقین دلیبه هم

BDNF ن یروز ا 14ر، پس از یق اخیشود اما در تحقیمشاهده م
  دهد. یش رخ میافزا

 ینیگر، نوع برنامه تمریمهم دهمچنان که گفته شد از نکات 
ش در سطوح یباعث افزا HIITنات یتمر معموالًرسد یاست. به نظر م

BDNF دا یش پیافزا ینیهر جلسه تمر زمانمدتشود اما اگر ینم
دا کند. در یش پیافزا BDNFتوان انتظار داشت سطوح یکند، م

و همکاران  ي) و مطالعه برزگر2015مطالعه مازو و همکاران (
ش یافزا HIITنات یهفته تمر 8و  16بعد از  بیبه ترت) 2015(

شود که همسو با مطالعه حاضر یمشاهده نم BDNFدر  يمعنادار
) بعد از 2015پور و همکاران ( ی. اما در پژوهش افضل)41 ،40(است

 BDNFدر سطوح  يش معناداری، افزاHIITنات یشش هفته تمر
ج مطالعه ی. علل تفاوت در نتا)24(مشاهده شد ییصحرا يهاموش

ن است. در مطالعه یهر جلسه تمر زمانمدتر نسبت به حاضر، یاخ
زمان  يها داراد آنیشد ینات تناوبیپور و همکاران، تمریافضل

تراحت فعال بود اما ) همراه با اسياقهیدق 3تکرار  6(شامل  يشتریب
 بود. غیرفعالهمراه با استراحت  ياهیثان 30تکرار  6در مطالعه حاضر 

3 Lee et al. 
4 Berchtold et al. 
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ر شدت یکه تحت تأث ید توجه داشت دو هورمونینه باین زمیدر ا
ها نیکنند، کاتکوالمیم میرا تنظ BDNFان یباشند و بیت میفعال

 یورزشت ین فعالین حینفر یش اپیها هستند. افزادیکوئیو گلوکورت
ر یک مسیو  Gن یرنده جفت شونده با پروتئیق اتصال به گیاز طر

ش ی) باعث افزاA- CREBناز ین کیپروتئ -cAMP( یرسانامیپ
ق یز از طریزول  نیش هورمون کورتی. افزا)42(شودیم BDNFان یب
. )43(کندیرا مهار م BDNFان یخود در مغز، ب يهارندهیوند با گیپ

ن دو هورمون به ید به پاسخ  ایبا  BDNFیزمان بررسن در یبنابرا
ن دو هورمون، یر در سطوح اییتوجه شود، چراکه تغ یت ورزشیفعال

ک ین راستا، پیشود. در همیم BDNFد یزان تولیر در مییباعث تغ
 HIITو  CETنات یبه تمر یهورمون يها) پاسخ2014(و همکاران 

ش ین محققان مشاهده کردند افزای. ا)44(قرار دادند یموردبررسرا 
ن ینفر یدهد اما اپیرخ  م ینین  در هر دو نوع برنامه تمرینفریاپ
د اما کنیش خود را حفظ میافزا یاستقامتت یک ساعت بعد از فعالی
ق یج تحقیگر، نتایمشاهده نشد. از طرف د HIITن موضوع در گروه یا

 HIITنات یزول در اثر تمریر نشان داد سطوح هورمون کورتیاخ
 یش اپیباشد. با توجه حفظ افزایباالتر م CETاز گروه   شدتبه

زل  در پاسخ یرتش هورمورن کویو افزا CETک ساعت بعد از ین ینفر
 يترنات مناسبیتمر CETان کرد که ید به توان بی، شاHIITبه 

ز، یق حاضر نی(در تحق یسرم BDNFش یجهت افزا HIITنسبت به 

باالتر بود)  HIITنسبت به گروه  CETدر گروه  BDNFسطوح 
  باشند. یم

ن ینوع تمر 27/0ن و یتمر يروزها 17/0با توجه به مجذور اتا 
 نیشتر توسط نوع تمریب یسرم BDNFانس یکرد، وار انیتوان بیم
ن اندازه اثر یتمر ين نسبت به روزهایشود و نوع تمرین مییتب
ز معنادار شد و با توجه ین ین پژوهش اثر تعاملیدارند. در ا يشتریب

، CET يهاگروهن و اثر معنادار یپنج روز تمر يبه اثر معنادار گروها
 CET  5ان کرد گروه یتوان بیم یراحتبه يسه آماریگذشته از مقا

 ید کلیک دیمؤثرتر بوده است. با  هاگروه ین نسبت به مابقیروز تمر
ا ریباشد زین میر حجم تمریتحت تأث یسرم BDNFتوان گفت یم

 شیداشته بود، افزا يشتریب ینیتمر يکه زمان و روزها یدر گروه
  ن رخ داده بود.ین پروتئیا

ن ید به  تعداد روزها و نوع تمریبا یسرم BDNFش یجهت افزا
دتر خواهد بود. یشتر باشد مفینات بیتوجه شود و هرچه حجم تمر

نات ید تمریاست، با BDNFش یدر افزا یهدف اقتصاد زمان چنانچه
 ینات استقامتیروز اجرا شود. تمر 5را حداقل  یتداوم یاستقامت

روز موجب  5و  3د در یشد ینات تناوبیروز و تمر 3در  یتداوم
توان در ین پژوهش را میا يهاافتهیشود. ینم BDNFش یافزا

و  یستم عصبیو محافظت س یش سالمتین جهت افزایتمر یطراح
  ک بکار برد.ینورولوژ يهايماریب یباز توان
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Abstract 
Background & Aims: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is one of the major causes of 
neurogenesis and neuronal plasticity which come from exercise. The aim of this study is to find an 
exercise which has the most influence in the least time. On the basis of this aim, the effect of short-term, 
three and five days of continuous endurance training (CET) and high intensity interval training (HIIT) 
on the serum BDNF levels in the rats were investigated. 
Materials & Methods: First, 50 two-month aged rats with the weight of 273±27 of Sprague Dawley race 
were selected and divided into four groups (CET 3 days training, CET 5 days training, HIIT 3 days 
training, HIIT 5 days training and control) randomly. Based on their groups, rats performed a 3-days or 
5- days CET or HIIT trainings. At the end of the study, blood samplings were taken from subjects. Data 
have been analyzed by using two-way ANOVA. 
Results: The results showed that the interaction effect resulted from the increasing of serum BDNF in 
5-days group in comparison with other groups of 3-days CET (p=0.039), 5-days HIIT (p=0.003),3-days 
HIIT (p=0.001) and control group (p=0.003) was significant. However, the interaction effect between 
other groups showed no changes. 
Conclusion: According to results, it can be said that BDNF is influenced by the overall training time 
and by the increasing of time and days of performing trainings, BDNF increased. The minimum time to 
increase serum BDNF is at least 5 days of CET trainings. 
Keywords: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Continuous endurance exercise (CEE), High 
Intensity interval exercise (HIIE), Short-term, Rat 
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