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  0011چهارم مرداد  ی /هفته826 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 22/5/0411تاریخ چاپ:  01/2/0411تاریخ پذیرش:  4/2/0411تاریخ دریافت: 

  
و عامل نکروز تومور  (BDNF) بر سطح عامل رشد عصبی مشتق از مغز شدید تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی

 سالمند صحرایی های در هیپوکامپ موش (TNF-α) آلفا

 
 3، محمدرضا جلیلوند2علی یعقوبی، 1مایسا مرادی

 
 

 چکیده

  ن Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) بدد  سدا   شد     ب رسددا ا دد  نا  تدمو ندد انطا ن نتددمنبا  ،حمضد  ی  انجدم  طامعهدد  از هدد    مقدمه:: 

Tumor necrosis factor (TNF-α) همی صح ا ا سمعات  بود. در هیپوکمطپ طوش 

ناد  ن   نقسدی  شد ن .   شدمه  طور نصمدفا ن ب  اسمس نزن ب  س  گ نه نا  ن نتمنبا، ناد  ن ند انطا ن    ب طمه(  02)سن  Wisatrس  طوش سمعات  ن   01 ها: روش

 شد و طهدمد     ای بدم  دقیقد   2ط حلد  فهمعید     5-2 هفت  بم اجد ای  2نیز ب  ط و ی نا  ن نتمنبا  نمط  ن شیوهVO2max درص  55-01بم ش و هفت   2ن انطا ب  ط و 
از  .ناد  ن اسدتا اش شد     ی سمع  پد  از خرد  ن جلسد     42 هیپوکمطپهمی بمف   ناون ، اج ا ش . ای دقیق  2همی است احتا فهم   ن بم دنره VO2maxدرص   011-21

 ش .هم استفمده  ب ای نحلیل داده One-way ANOVAخزطون 

داری نسب  ب  گ نه شمه  بمالن  بود، اطدم بدین    ( ب  طور طهتاP < 110/1( ن نتمنبا )P < 112/1هیپوکمطپ در گ نه نا  ن ن انطا ) BDNFسا  پ ننئین  ها: یافت:

هیپوکمطدپ در گد نه    TNF-α ننئین (. سا  پد P=  050/1داری طشمه ه نش  ) هیپوکمطپ در گ نه نا  ن ن انطا ن نا  ن نتمنبا نفمنو طهتا BDNFسا  پ ننئین 
هیپوکمطپ در گد نه ناد  ن ند انطا ن    TNF-α(. بین سا  پ ننئین ب ای ه  دن P=  110/1داری نسب  ب  گ نه شمه  بمالن  بود ) نا  ن ن انطا ن نتمنبا ب  طور طهتا

 (.P=  506/1داری طشمه ه نش  ) نا  ن نتمنبا نفمنو طهتا

را افدزا ش   هدمی صدح ا ا ند  سدمعات      طدوش هیپوکمطدپ   BDNF، طحتوای TNF-αتمنبا رنی نوار گ دان از ط  ق افزا ش ساوح نا  ن ن انطا ن ن گیری: نتیج:

 جلوگی ی کت . BDNFنوان  از نحلیل سیست  عصبا نمشا از سمعات ی، از ط  ق بهبود سا   ده  ن بتمب ا ن، نا  تمو نرزشا ن انطا ن نتمنبا ش   ، طا طا

  صح ا ا همی خعفم؛ طوش نوطور نک نز طغز؛ عمطل از طشتق عصبا رش  ؛ عمطلش    نتمنبا ن ن انطا نا  تمو :واژگان کلیدی

 
و  (BDNF) مغزبر سطح عامل رشد عصبی مشتق از  شدید تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی .جلیلون  طحا رضم ،  هقوبا علا ط ادی طم سم، ارجاع:

 .404-421(: 522) 06؛ 0411طجل  دانشک ه پزشکا اصفهمن . سالمند صحرایی های در هیپوکامپ موش (TNF-α) عامل نکروز تومور آلفا

 

 مقدمه

هواهایعصبیبرایرشد،بقاوعملکردمناسبخودبهنوورورروین نرون

نرورروینو متوتاازعامو روجهزیادیبوه،باشند.درای بن وابستهمی

(وعملکوردننBDNFیواBrain-derived neurotrophic factorمغز)

هوانروروروین یزاییجلبشدهاست.خانوادهدرشرایططبنعیوبنماری

(،NGFیواNerve growth factorرشودعصوبی)عام ،BDNFشام 

باشود.ایو مویNT-4/5(وNT-3یواNeurotrophin-3)3-نرورروین 

هوایبنووووکیکیخوودراازطریوابسناریازنقش،هایررشحیپرورئن 

هوواینننووازوابسووتهبووهرروپومنوووزی سووازیرنرنوودهارصوواوویعوواو

(Tropomyosin receptor kinaseیاTrkاعماو)(1)نننودموی.NGF،

TrkA؛نندرایعاومیBDNFوNT-4/5بهTrkB وننشوودمیمتص

.پوواازارصوواو(2)ننودرایعوواوموویNT-3،TrkCننودورایعواومووی

BDNFبهTrkBچندی نبتارسنگناوننگدرونسلوویازطریایعو و،

هوایرشودوبقوایسولوونوهودشوانفعاالتپرورئن وپرورئن یعاومی

 مقاله پژوهشی
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رونوهبرنمودریازیندنوریتبههراعصبی،نغازرشدوظهورنوریت)یر

،.همچنون (1)بدنیو نووروناشوارهدارد(ومسونریابیرارنکون ننود

رتوکن ونکنوردهیمجددسنناپسویمتتلو یندهایسازمانارواندیرمی

.حوف (3)روریننودهاوخارهایدندریتیرامنانجینگهداریدندریت

توازبون منجربهنرروییسلوو،انحطاطدنودری،BDNFیاTrkBکن

BDNFاندسطوحپالسومایی.مطاوعاتنتانداده(4)شودمیریت نرونی

ایمنفویبون یابودورابطوهندرایرادساومندناهشمیهاینویارنرنده

منفیبن ایوزایشسو ویای رابطه.سطوحای عام وس وجوددارد

رویودادینوهبوا.هایشناختیننوزوجوودداردناهشعملکردوظرینت

بوه.پفیریسنناپسیهمراهاستهایدررنردرشک رغننردررونویسیکن

،BDNFوجوودداردنوهایوزایشسوطوحپورورئن هرحاو،ای اجموا 

یضوایییروانددرایرادساومندحج هنپونامپراایزایشدهد،حایکهمی

.(5)ایشناختیشودزرابهبودبتتدوموجبایزایشاج

انودنوهیتوارانسایتویوشورایطمطاوعاتنزمایتگاهینتوانداده

دهند.عام نکروزروموورنوفواهاراایزایشمیین روبناننرور،اوتهابیپنش

(Tumor Necrosis FactorیاTNF-αسنتونن پونشاوتهوابیمهموی،)

هایایمنیوسواختارهایسازیانوا متتل سلوویعاوبهدنباواستنه

شوودمیهایرلناوبنانورووندهاوسلووموجوددرمغزمانندنستروسنت

بنوان،وهمکوارانSaha.(6)دهودرمغزایوزایشمویرادBDNFوبنان

رادرپویدارد،موجوبTNF-αنهایزایشاوتهابیداشتندنهشرایطپنش

هواموجوبنواهشهایننندهرهاوبازدانستروسنتBDNFایزایشبنان

،وهمکوارانBalkowiec -Iskraهمچنون ،.(7)شووندمویBDNFبنان

هوایعصوبینتوتشودهدرمعور رزارشنردندنهقراردادنسلوو

TNF-αموجبایزایشبنان،BDNF(8)ررددمی. 

نننود،هوارادرمغوزرنکون موینهسطحنرورروین یشناساییعوامل

.رموری و(9)باشودهد مهمیبرایایزایشعملکردوسالمتمغزموی

راهکارمهمیبراییکویازرویکردهوایحموایتیوغنور،یعاونتورزشی

 درایو راسوتا،باشد.هادرمغزمیرهاجمیبرایایزایشسطوحنرورروین 

Garcia-Vallesروردانازنواریوهمکاراننتاندادندنهرمری روزانه

ماهووه26و22هووایناشوویازایووزایشسوو درموووشBDNFنوواهش

نتواندادنودنوهن،.طاهریچادرنتون وهمکوارا(12)نندجلورنریمی

رورداندراثررمری ورزشیشودیدروینووارBDNFوTNF-αسطح

.(11)یابدمیایزایش

نارهووایدررنووردرایووزایشورحقنقوواتمتتلفوویبووهبررسوویسوواز

BDNFانودپرداختوهیعاونتورزشیبواشودتپواین ومتوسوطبهدنباو

نارهوایوهایمتتل وسوازاثررمری طوالنیمدتباشدت،اما(12)

بوهخووبیدرننتودهاسوت.هموانطوورنوهدر،احتماویناشویازنن

(TNF-αاست،شرایطپونشاوتهوابی)مطاوعاتنزمایتگاهیرزارششده

.بوا(7)دهندهارادرساختارهایمتتل مغزیایزایشمیبناننرورروین 

هوایمتتلو هادررعامو بواشودتاثرارتانروینرورروین ،ودای وج

رحقنواحارورنتایج،رمری ورزشیبهخوبیرعنن نتدهاست.درنتنجه

یرموری ناموهشونوهباوقوهوطراحیرمری ویایت راهبردهایبراییای 

مفندخواهود،رنریازانحطاطعصبیناشیازساومندیمناسببرایپنش

بررسیاثررمرینواتروداومییحارر،انجاممطاوعههد از،ابرای بنبود.

هوایدرهنپوناموپمووشTNF-αوBDNFبورسوطحشدیدورناوبی

صحرایینرساومندبود.



 ها روش

شواهدازنو رجربیباطرحپانزمونبوههموراهروروه،پژوهشحارر

از(24)(ماهوه18)Wistarسرموشساومندنرنژاد32بود.بدی منکور،

زاداسالمیواحدمرودشوتخریوداریشودوننزمایتگاهحنوانیدانتگاه

متیانجمو ایراننوانحمایوتازحنوانواتنزمایتوگاهیدرمطاباباخط

یسوواعته12یروواییورحووتشوورایطاسووتاندارد)چرخووه4هووایقفووا

رراد(بادسترسوینزادبوهسانتییدرجه25±2راریکی،دمای-روشنایی

نبوغفانگهداریشدند.پاازی هفتهنشناییوسازراریبوامحونط

طوررصادییوبراسوا وزنبوههایصحرایینرساومندبهجدید،موش

روههورروبارعدادبرابردرشاهدسهرروهرمری رناوبی،رمری رداومیو

(12=nرقسن شدند.دراداموه،مووش)هواینورسواومندبواراهریوت و

دویدنبرروینواررورداننشوناشودند.پواازیو هفتوهنشناسوازی،

سرعتدویدنبااستفادهازنزمونعملکردورزشیمدرجبورنوردبنتتری 

هایرجربیدرهتتهفتوهرمرینواترنواوبیهایرروهراه،موششد.نن

سواعتپوا48مری رداومیدویدنروینواررردانشرنتنردند.یار

هابنهووشرمرینیوپاازناشتاییشبانه،رمامیموشیازنخری جلسه

برداریصورترریت.رمامیموداخالتحنووانیمطوابابواوبایتندشد

هایاخالقیمؤسساتملویبورایمراقبوتواسوتفادهازدستوراوعم 

اخالقدانتگاهنزاداسالمییندنمنتهأییموردرحنواناتنزمایتگاه

(IR.IAU.BOJNOURD.REC.1398.010واحدبجنوورد)بوانود

انجامشد.

دقنقوهرورمنوردنبوا12بعودازنزمونعملکردورزشیمدرج:

سورعتهوایصوحراییشورو ونزموندویودنمووش،پاین شدت

یایوت،ایزایشمتر/دقنا8/1-2باربهمنزاندقنقهی 2نواررردانهر

.سورعتینوهدرننحنواناتدیگرقادربهدویدننباشوندجایینهرا

VO2maxعنووانسورعتبنتوننهرعریو شود.نیود،بوهبهدستمی

دهداررباطباالییبون سورعتنووارنتانمیصورترریتهپژوهش

-98/2وجووددارد)هایصحرایینرساومندموشVO2maxرردانو

94/2=r،225/2>P)(13).

بهمدتهتوتیرمری رداومینامهشنوهمی:رمری رداوینامهشنوه

رردان)شنبصفردرجه(اجراشود.جلسهدرهفتهبرروینوار5هفتهو
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روردانازبود.سرعتنووارVO2maxدرصد65-72باشدتنامهشنوهای 

دقنقووهبووه25دقنقووهوموودترمووری ننووزاز/متوور22دقنقووهبووه/متوور18

دقنقوهسوردنوردنبوا5دقنقهررمنوردنو12همچنن ،دقنقهرسند.42

.(13)رمرینیاجراشدیشدتپاین درابتداوانتهایهرجلسه

بوهمودتیرموری رنواوبیننوزناموهشنوه:رمری رناوبیینامهشنوه

روردان)شونبصوفردرجوه(جلسهدرهفتهبرروینوار5هتتهفتهو

ایبوادقنقوه2مرحلوهیعاونوت5-8،شام اجوراینامهشنوهاجراشد.ای 

هوایدرصودانسونژنمصورییبنتوننهوبوادوره82-122شدتمعوادو

درصودانسونژنمصوریی52ایبواشودتمعوادودقنقه2استراحتییعاو

دقنقوه/متور22اووازیبنتننهبود.برای اسا ،سرعتدویدندرهفتوه

یوانیرسوند.همچنون ،رعودادرکورارپایدقنقهدردوهفته/متر31به

چهارمرسندویرکراردرهفته8رکراربه5اووازیرناوبدرهفته

دقنقوهرورمنوردنو12رکراراجراشود.همچنون ،8درادامهننزبا

یدقنقهسردنردنبواشودتپواین درقبو وبعودازهورجلسوه5

.(13)رمرینیدرنکررریتهشد

TNF-αوBDNFمقوادیرپرورئننویرنریبرایاندازه:وسترنبالت

ازشورنتهایاوونهوثانویوهبادیازروشوسترنبالتاستفادهشد.ننتی

Santa Cruz Biotechnology, Incورمواممورداسوتفادهقوراررریتنود

مراح روسطمتتصصعلومنزمایتوگاهیوطبوادسوتوراوعم شورنت

.سازندهانجامشد

جهتبررسیروزیعShapiro-Wilkازنزمون:نماریهایروش

داربودنرفاوتمنوانگن هااستفادهشد.جهترعنن معنیطبنعیداده

 هوووایرحقنوووا،ازنزموووونپوووانزموووونمتغنرهوووابووون روووروه

One-way ANOVAننوازپواازاستفادهرردیود.اطالعواتموورد

21ینسووتهSPSSایووزارنمووارینوورمبووااسووتفادهازنوری،جمووع

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY)درسووطح

رحلن قراررریت.وموردرجزیهP<252/2داریمعنی



 ها یافته

هادرابتوداوانتهوایدرای بتش،اطالعاتروصنفیمربوطبهوزنموش

هواازیپژوهشارایهشدهاست.جهتاطمننانازهمگ بودنروروهدوره

استفادهشودنوهOne-way ANOVAنزمون،ازنزموننکروزندرپنش

نمدهاست.1نتایجنندرجدوو

ودنوهدرطویدورهویسربو12هاهادررمامرروهرعدادنمونه

پژوهشباریزشدررروهرمری رناوبیوشواهدهموراهبوودنوهدر

هایرروهرموری سرباقیماندند،امادرموش9نهایتدرهررروه،

داریوسوطحمعنوی1رداومیرغننریایجادنتد.باروجهبهجودوو

ایبنودیاوونوهوانتهوهادرروروهرواندریایترروهرزارششده،می

(.P>252/2داریبایکدیگرنداشتند)یرحقنارفاوتمعنیدوره


های  آزمون گروه آزمون و پس ها در پیش ی وزن آزمودنی . مقایسه1جدول 

  مور مطالعه
 مرحله ها گروه

 آزمون پس آزمون پیش

 90/381 ± 91/59 58/373 ± 83/41 شاهد

 37/364 ± 26/41 58/371 ± 83/35 تمرین تداومی

 66/359 ± 88/68 73/369 ± 94/38 تمرین تناوبی

 P 897/0 121/0مقدار 



TNF-αوBDNFیسووطوحپرورئننوویبووهمنکووورمقایسووه

ونزمونرعقنبویANOVAهایرحقنا،ازنزمونهنپونامپدررروه

Tukeyهوواینزموووننموواریدر،یایتووه2اسووتفادهشوود.درجوودوو

یاثررمری رمری رداومیورمری رناوبیبرسطحخصوصمقایسه

BDNFوTNF-αهووایصوحرایینورسوواومنددرهنپوناموپمووش

هایموردمطاوعهارایهشدهاست.رروه

BDNF،بن منانگن سوطوح2هایموجوددرجدووبراسا یایته

(222/2=Pو)TNF-α(221/2=Pهنپونامپموش)هایصحرایینور

داریوجودداشت.هایرحقنا،اختال معنیساومنددررروه

بورهوایمووردمطاوعوه:هنپونامپروروهBDNFسطوحپرورئننی

BDNF،سوطحپورورئن Tukeyاسا نتایجحاص ازنزمونرعقنبوی

دارینسوبتبوهروروهطورمعنویهنپونامپدررروهرمری رداومیبه

(.همچنن ،سوطحایو شواخصدرروروهP=222/2شاهدباالرربود)

دارینسوبتبوهروروهشواهدبواالرربوودرمری رناوبیبهطوورمعنوی

(223/2=P امابن سطحپرورئن،)BDNF هنپونامپدررروهرمری

(.P=361/2داریمتاهدهنتد)رداومیورمری رناوبیرفاوتمعنی



 ANOVAهای آزمون  های مورد مطالعه و یافته انحراف معیار( در هیپوکامپ گروه ±های تحقیق )میانگین  ی سطوح شاخص . مقایسه2جدول 

 Pمقدار  F تمرین تناوبی تمرین تداومی شاهد شاخص

BDNF 
 (BDNF/B-actin)نسبت 

39/0 ± 07/1 21/0 ± 21/1 98/0 ± 34/1 12/1 002/0* 

TNF-α 
 (TNF-α/B-actin)نسبت 

61/0 ± 02/1 88/0 ± 27/2 97/0 ± 63/2 98/5 001/0* 

P<252/2هایموردمطاوعهدرسطحداربن رروهیرفاوتمعنینتانه*
BDNF: Brain-derived neurotrophic factor; TNF-α: Tumor necrosis factor-alpha 
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بوراسوا هوایرحقنوا:هنپونامپرروهTNF-αسطوحپرورئننی

TNF-α،سووطحپوورورئن Tukeyنتووایجحاصوو ازنزمووونرعقنبووی

دارینسوبتبوهروروههنپونامپدررروهرمری رداومیبهطورمعنوی

(.همچنن ،سوطحایو شواخصدرروروهP=221/2شاهدباالرربود)

دارینسوبتبوهروروهشواهدبواالرربوودرمری رناوبیبهطوورمعنوی

(221/2=P امابن سطحپرورئن،)TNF-α هنپونامپدرروروهرموری

(.P=639/2داریمتاهدهنتد)رداومیورمری رناوبیرفاوتمعنی



 بحث

رمریناتورزشیچندی مسونرانتقواوسونگناودررنوردرمحایکوت

.عامو (11)ننودیعواومویTNF-αعصبیراازطریابنانوروونود

روی(مثبتیوامنفوی)ایروانداثراتدورانهمیTNF-αپنشاوتهابی

عملکردهایمغزیبستهبهنو بنشبنانیخوددرمغوزداشوتهباشود

طیشرایطپاروووکیو حوادورموری TNF-αبنشبنانی.(15-14)

دهدودرحاوتینهشرایطپونشاوتهوابیایجوادورزشیمزم رخمی

هموراه1 ینووباارصاوننبوهرنرنودهTNF-αشدهدراثرایزایش

هوایدررنورشودوباعثرونویسیکنیعاومیNF-κBباشد،یرایند

هوایمثبوتدررورددوسوازراریهامیدررکثنروزندهماندنسلوو

نتوایجرحقنواحارور.(15)سنست عصبیمرنزیرابوههموراهدارد

نتاندادنهدویدنروینواررردانبهدوصورتروداومیورنواوبی

هوایصوحراییسواومندرادرهنپونامپموشTNF-αایزایشسطح

راستابارحقناحارر،نتایجرحقناطاهریچادرنتون وپیدارد.ه 

مغز،بهعنوانی شاخصپنشTNF-αهمکاراننتاندادنهسطح

داریدراثررموری ورزشویدویودنروینوواری،بهطورمعنیاوتهاب

وهمکواران،بنوانLira،اموا(11)یابدرردانباشدتباالایزایشمی

-TNFنردندنهرمری استقامتیباشدتمتوسط،رأثنریرویسطح

αبتتویازایوزایش(16)هایصوحرایینوداردهنپوراالمو موش.

TNF-αروانودناشویازرغننوراتسوطحدرمغوز،مویTNF-αسطح

شوودننودوواردمغوزمویمحنطیباشدنهازسدخونمغزعبورمی

ناشیازرموری TNF-α.بهطورنلی،بنانشدهاستنهایزایش(8)

روردشخوونمحنطویبوهTNF-αورزشی،بهخاطرایوزایشورود

دریننهایرووندنننودهسازیورکثنربنتترسلووداخ مغزویعاو

.درای اررباطنتاندادهشدهاسوت(17)باشدسنست عصبیمغزمی

فتهرمری ورزشی،دریعاونتمنکرورلناهایمغوزبوهه12نهپااز

داریبوهعنوانبتتیازدستگاهحفاظتیسنست عصبی،ایزایشمعنی

.همچنن ،بعدازیعاونتدویدن،ایوزایشرکثنورو(17)نیدوجودمی

.(18)ایتدهاارفاقمییعاونتنستروسنت

رسدنهحداق زمانالزمبورایایوزایشعالوهبرای ،بهنکرمی

وDingمغزبنشازی هفتهرمری باشود؛چورانوهTNF-αمنزان

هوایصوحراییبعودازمغزموشTNF-αهمکارانایزایشردریجی

یدنروینواررردانرارزارشنردنودهفتهرمری ورزشیدو3و2

.همچنن ،نو رمری ورزشیممکو اسوتپاسوتمتفواوریدر(15)

وهمکواران،نتوانSiamilisمغزایجادنند؛چرانهTNF-αمحتوای

درمغوزوTNF-αدادندنهرمری ورزشیشنا،موجبناهشبنوان

اران،.همچنون ،حسوننیوهمکو(19)شوودهامینتا شونیموش

مغووزTNF-αعنوووانداشووتندنووهرمووری مقوواومتی،موجووبنوواهش

.رفشوتهازایو ،(22)رورددهوایمبوتالبوهننسوفاوومنلنتمویموش

GordonنهبنانکنیانددررحقنقیعنوانداشتهوهمکارانTNF-α

بوهدنبواودویودندرBL57C/6هوایدرمتچهونووررکامووش

1-یابودوپورورئن جواشبشونمناییمونوسونتسراشنبیایزایشمی

(Monocyte Chemoattractant Protein-1یوواMCP-1نقووش)

هوایینوهباوجودایو ،درمووش.نندمهمیدرای رخدادبازیمی

MCP-1دهبودنود،چنون ایزایتویمتواهدهنتودهاناناوتشنن

مغزناشیازعبورTNF-αرسدایزایشبهطورنلی،بهنکرمی.(21)

TNF-αهایسازیسلووسنستمیبهداخ مغز،موجبایزایشیعاو

وناهشیواعودمرغننوردرسوطوحMCP-1ها،رلناوونستروسنت

.شودIL10(وIL6یاInterleukin6)6اینتروونن 

ایوجودداردنهرموری ورزشویدرحاوحارر،شواهدیزاینده

هوایعصوباریباشدتپاین رامتوسط،ی عام مه دربرابربنم

هووابوورحایکووهوشووناختیاسووتنووهازطریوواایووزایشنرورووروین 

،بوهBDNFنروروروین .(22)روفاردعملکردهایحرنتیروأثنرموی

ننلوداوتون،بهطوور14رری نرورروین باوزنمووکوویعنوانیراوان

یواCentral nervous systemایدرسنست عصبیمرنزی)رسترده

CNSیکهویرایندهاییادرنریرابطوهدارد(روزیعشدهاستوباحا

یحاررنتاندادنههردونو رمری روداومیونتایجمطاوعه.(19)

هوایصوحرایینورراهنپوناموپمووشBDNFرناوبیشدید،سطح

داربن محتوایپرورئن ی همبستگیمثبتومعنی.دهندایزایشمی

BDNFوبهبودیادرنریوعملکرددرنزمونمازنبیروزارششوده

.(23)است

وهمکاران،عنووانداشوتندایوزایشسوطحBerchtoldهمچنن 

BDNF هنپونامپناشیازایوزایشربودیproBDNFبوهBDNF

روزدویدنروزانوهویو روزدرمنوانرویچورخ28باوغبهدنباو

ننوزعنووانوهمکوارانWhitemanدرای راستا،.(9)باشددوارمی

یسازییعاونننودهداشتندنهرمری ورزشیازطریاایزایشبنانویعاو

بواوغراموجوبBDNFبهproBDNFپالسمننوکنبایتی،ایزایشربدی 

Insulin-like growth factor 1(1-IGF)ایزایشسطح.(24)ررددمی

ناشیازرمری BDNFبهعنوانی سازونارمحتم برایایزایش

وهمکواران،Ma.ورزشیباشدتپاین رامتوسوطیوادشودهاسوت
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هواینورواهمودترموری ورزشویازطریواعنوانداشتندنوهدوره

هنپوناموپBDNF،موجبایوزایشسوطحIGF-1ایزایشمحتوای

شوود،درنبدرووندمویIGF-1یاررچهقسمتعمده.(6)میشود

موجوددررردشخوونروسوطIGF-1امارمری ورزشی،برداشت

رفشووتهازایوو ،.(25)دهوودسنسووت عصووبیمرنووزیراایووزایشمووی

هایرلنواوموجوودهاوسلوودرخودنرونIGF-1هورمونپپتندی

اشبوواارصوواوبووهرنرنوودهIGF-1.شووودننووزروونوودموویCNSدر

(R1وIGF)دهویسازیمسنرهایپنامویعاوMAPKوAkt/K3PI،

زایویدریوت،ایوزایشنورونودرنهاBDNFموجبایوزایشبنوان

شدهاستنهبهرازری،دری مطاوعهعنوان.(6)ررددهنپونامپمی

1-IGF درپردازشوربدیproBDNFبهBDNFبواوغننوزنقوش

ایرووزارشدرمطاوعووهوهمکووارانMendezبووهعووالوه،.(25)دارد

یسوازیرنرنودهموجوبایوزایشبنوانویعواوIGF-1اندنوهنرده

ودری نقوشرعواملیبوانن،ایوزایشبنوان(26)شوداستروکنمی

BDNFهوواینن،ازطریووااسووتروکنورنرنووده.(6)رادرپوویدارد

وCREB/Akt/PKAسوووازیویسوووفوریلهشووودنمسووونریعووواو

CREB/MAPKموجوووبایوووزایشسوووطوح،BDNFهنپوناموووپ

بهطورنلی،ایوزایشربودی .(27)شوندهایصحراییمادهمیموش

proBDNF،1بهشک باوغنن-IGFواسوتروکنونواهشغلکوت

نوررنکوسووترونبووهعنوووانسووازونارهووایممکوو بوورایایووزایش

.اندهابهدنباورمری ورزشیمطرحشدهنرورروین 

یحارور،موجوبایوزایشسوطحهایرمرینیمطاوعوهنامهشنوه

TNF-αهایمتتل نتاندادهشودهاسوتبااستفادهازروش.شدند

ازNF-κBنموپلکا52p:65pموجبانتقاوزیرواحدTNF-αنه

شووندمویDNAسنتوپالس بههستهوارصاوننبهجایگاههد در

همچنون ،.(19،14)دهودراایزایشمیBDNFوازای طریا،بنان

رایسوفوریلهوبنوانCREBعوام یتارانسایتیوپونشاوتهوابی،

BDNFدرایو زمننووه،همبسووتگیمثبووتو.(7)دهنوودراایوزایشمووی



درطنوابBDNFهاینزادوعوامو اوتهوابیوداریبن رادیکاومعنی

 بووهرووازری،.(19)نوودهووایصووحراییرووزارشنووردهنتوواعیموووش

de Almeidaزموواندرمحتوووایایووزایشهوو وهمکووارانTNF-αو

BDNFهایجوانناشیازرموری شودیدراروزارشهنپونامپموش

جاوبای نهاوتهوابموزم درطویرموری شودیدرخ.(28)اندنرده

درطیرمری BDNFایزایشوهمکاران،Ogonovszky.29دهد؛می

طواهریهمچنون ،.(29)انودورزشیشودیدرابوهاوتهوابنسوبتداده

وهمکاران،بنانداشتندنهدویدنشدیدروینوارروردانازچادرنتن 

رادربایووتمغووزBDNF،محتوووایTNF-αطریوواایووزایشسووطوح

.(11)دهدایزایشمیAlbino wistarهایصحراییموش



 گیری نتیجه

ایزایشمتوابهیرابوهدنبواورموری TNF-αوBDNFدرمجمو 

هایصحرایینورسواومندرداومیورناوبیشدیددرهنپونامپموش

یای شواهد،مبن ای هسوتندنوهبوهاحتمواومجموعه.نتاندادند

هوایسواومند،هنپونامپمووشBDNFزیاد،رغننراتایجادشدهدر

اوتهابیناشیازرمرینواتممک استدراررباطباایزایشعوام پنش

شدیدباشدوبنابرای ،رمرینواتورزشویروداومیورنواوبیشودید،

رواندازرحلن سنست عصبیناشویازسواومندیازطریوابهبوودمی

ومیوجلورنرینند.ازای رو،رمریناتورزشیروداBDNFسطح

هایناشیازساومندیدررنریازبنماریروانندجهتپنشرناوبیمی

سنست عصبیمورداستفادهقراررنرند.
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Abstract 

Background: The present study aimed to evaluate the effect of intense continuous and interval training on the 

levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) in 

hippocampus of old rats.  

Methods: 30 old male Wistar rats (18 weeks old) were divided into 3 groups of interval training, continuous 

training, and control. Continuous training was performed for 8 weeks with 65% to 70% VO2max and interval 

training was performed 8 weeks with 5-8 repetitions of 2 minutes of working with 80%-100% VO2max and  

2 minutes active rest with 50% of VO2max. Hippocampal samples were extracted 48 hours after the last training 

session to measure protein levels of BDNF and TNF-α. One-way ANOVA and Tukey post hoc tests were used for 

data analysis.  

Findings: Hippocampus BDNF levels in continuous (P = 0.002) and interval training (P = 0.003) groups were 

significantly higher than the control group. But no significant differences were found in BDNF levels between 

continuous and interval training groups (P = 0.361). TNF-α levels in continuous and interval training groups 

were significantly higher than the control group (P = 0.001 for both). But no significant differences were found 

in TNF-α levels between continuous and interval training groups (P = 0.639).  

Conclusion: Intense continuous and interval training increase BDNF levels in the hippocampus of the elderly 

rats through increasing TNF-α levels; thus, intense continuous and interval training can prevent aging of the 

nervous system by improving BDNF levels. 
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