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Abstract  
Background: Behaviors and our lifestyles affect the expression of Brain-Derived 

Neurotrophic Factor (BDNF), and experiences associated with emotional health such as exercise and 
enriched environment lead to increased levels of this important neurotrophin  . This study was 
performed to identify the possible effects of endurance exercise and high-fat diet on levels of BDNF in 
hippocampus of adult male rats to clear the role of exercise and nutrition effect on synaptic plasticity. 

Materials and methods: In this experimental study, twenty eight Wistar rats were divided into 
four equal groups including Regular Diet-Sedentary (RD-Sed) as control group, Regular diet-Exercise 
(RD-Exe), HF-sedentary (HF-Sed), and HF- Exercise (HF- Exe).  

Animals in exercise groups received 8 weeks endurance training and animals in HF groups 
were exposed to the HF diet for 8 weeks. Hippocampal BDNF protein was assessed using commercial 
ELISA kits and the data were analyzed by one-way ANOVA. Statistical differences were considered 
significant at p<0.05.  

Results: The results showed that the endurance training had no significant increase in BDNF 
protein level comparison with the RD-Sd and HF-Sed groups.  

Conclusion: Based on the results of the present study, it seems that endurance training can 
increase levels of hippocampus BDNF protein. 

Keywords: Rats, Brain-Derived Neurotrophic Factor, High Fat Diet, Hippocampus, Physical 
Endurance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author: 
Address: Department of Sport Physiology, Tehran University, Amir Abad shomali, Tehran.Tel:  
Email: E.vosadi@ut.ac.ir  



 ٨۵

 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك                                         مقاله پژوهشی                                                                      

  92 -84، 1392 دي،)79شماره پیاپی( 10، شماره16سال                                                                                                                      
  

بر مقادیر  غذاي پرچرباستقامتی و مصرف  فعالیت ورزشی هفته 8 تأثیر
نر  صحرایی هاي موشدر هیپوکمپ نوروتروفیک مشتق از مغز فاکتور 
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 چکیده
گذارد و  ثیر میتأنروتروفیک مشتق از مغز فاکتور میزان بیان  رفتارها و چگونگی سبک زندگی ما بر :زمینه و هدف

هاي غنی شده منجر به افزایش سطوح این نوروتروفین با اهمیت  تجربیات توأم با سالمت عاطفی از قبیل ورزش و محیط
فاکتور دیر بر مقا رژیم غذاي پرچرب استقامتی و فعالیت ورزشیاین پژوهش با هدف شناسایی اثرات احتمالی . شوند می

تغذیه در  ورزش و تر کردن نقش نر بالغ با تکیه بر شفاف صحرایی هاي موشدر هیپوکمپ نوروتروفیک مشتق از مغز 
  .انجام شد پذیري سیناپسی چگونگی تعدیل شکل

تایی  7گروه مساوي  4نر نژاد ویستار در  موش صحراییسر  28 آزمایشگاهی -در این پژوهش تجربی :ها مواد و روش
گروه تمرین، تحت تمرین استقامتی . به طور تصادفی تقسیم شدند غذاي پرچرب -و تمرین غذاي چربترل، تمرین، کن

هفته رژیم غذایی در دسترس پرچرب دست  8، به مدت غذاي پرچربگروه . هفته قرار گرفتند 8روي نوارگردان به مدت 
نیز تحت همان برنامه  غذاي پرچرب -گروه تمرین .دنددریافت کر )، مشتق شده از روغن سویااشباع چربی درصد 50(ساز

با فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز مقادیر . دریافت کردندرژیم غذاي پرچرب با دسترسی آزاد تمرینی قرار گرفتند و روزانه 
  .تحلیل شدند تحلیل واریانس یک طرفهها با استفاده از روش آماري  روش االیزا سنجیده شد و داده

در گروه هفته،  8هیپوکمپ پس از فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز هاي پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر  یافته :ها یافته
در ). p=318/0و  p=381/0(دار نبود تمرین نسبت به گروه کنترل و گروه غذاي پرچرب افزایش داشت اما افزایش معنی

داري در مقایسه با گروه  هیپوکمپ افزایش معنیک مشتق از مغز فاکتور نوروتروفیغذاي پرچرب نیز، مقادیر  - گروه تمرین
در گروه غذاي پرچرب در پایان هفته این فاکتور چنین  هم). p=407/0و  p=481/0(کنترل و گروه غذاي پرچرب نداشت 

  ).p=900/0(داري نداشت معنی تفاوتهشتم، نسبت به گروه کنترل 
تواند تا حدودي بر  رسد، فعالیت ورزشی استقامتی می ر میاز مطالعه به نظبا توجه به پارامترهاي حاصل  :گیري نتیجه

  .دباش تأثیر گذار ي صحرایی نر بالغها موشهیپوکمپ فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز مقادیر افزایش 
رزشی فعالیت و ،هیپوکمپ ،رژیم غذاي پرچرب، نوروتروفیک مشتق از مغزفاکتور  موش صحرایی بالغ،: واژگان کلیدي
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  مقدمه
هاي پلی پپتیدي عوامل  خانواده نوروتروفین

تغییرات نورونی و فرایند حاصل شده در اي هستند که  تغذیه
پذیري عملکردي و ساختاري گردش  طی رشد و ادامه شکل

که جهت حفظ  ،کنند نورونی در بزرگساالن را تنظیم می
اثرات . )1(بهداشت و سالمت سیستم عصبی ضروري هستند

ان در دسترس بودن آنها، میل ها به میز نوروتروفین
یی و جریان آبشاري سیگنالی هاي غشا شان با گیرنده ديپیون

 .)2(افتد بستگی دارد که پس از فعال شدن گیرنده به راه می
 Brain Derived(اي مشتق شده از مغز تغذیهفاکتور 

Neurotrophic Factor- BDNF(  به عنوان عضوي از
، نقشی تنظیمی در تمایز نورونی، ها خانواده نوروتروفین

کند و  لولی ایفا میپذیري سیناپسی و روندهاي مرگ س شکل
خود را از طریق دو گیرنده پروتئینی تیروزین تأثیر 
و گیرنده  (Tyrosine kinase receptor- trkB)کیناز

LNGFR )Low-affinity nerve growth factor 

receptor( توزیع . کند در سطح سلولی اعمال میBDNF 
خصوص در هیپوکمپ که ه در مناطق مختلف مغزي و ب

  ).3(ه و یادگیري است، گزارش شده استمسئول حافظ
اجزاء که رژیم غذایی و فعالیت ورزشی  این

ي زندگی روزانه هستند، محققان را به این حقیقت،  سازنده
. کشاند ثیرات آنها بر مغز مکمل یکدیگر است، میتأکه 

گذار  ثیرتأي  رژیم غذایی و فعالیت ورزشی از عوامل بالقوه
د بر بیان نتوان می نی هستند کهبر سالمت مغز و عملکرد ذه

). 5، 4(دنگذار باش ثیرتأدر مغز،  BDNFعامل رشدي 
اند، فعالیت ورزشی عملکردهاي  محققان گزارش کرده

هاي پیام رسان متعددي که   شناختی را از طریق سازوکار
ي  خصوص در ناحیهه ب BDNFمنجر به تنظیم مثبت 

گیري هیپوکمپ که قطب اصلی تشکیالت حافظه و یاد
و جهت تنظیم راهکارهاي ) 7، 6(دهد است، افزایش می

که با  با افزایش سن مؤثر براي پیشگیري از زوال شناختی
همراه  خصوص در سالمنديه ب BDNF کاهش سطوح

هاي  از سوي دیگر پژوهش). 8(باشد میبسیار سودمند  است،
و افسردگی و  BDNFبسیاري ارتباط بین مقادیر پایین 

که فعالیت ورزشی دارند  میاند و بیان  شان دادهآلزایمر را ن
  ).9(داشته باشد BDNFتواند اثرات سودمندي بر مقادیر  می

 BDNFاي بر مقادیر  تغذیه از جمله عوامل مؤثر
ها به دو شکل اسیدهاي چرب  چربی. )10، 6(هستندها  چربی

ي  زنجیرهدر صورتی که . شوند و اشباع یافت می غیراشباع
اشباع شده باشد، به آن اسید چرب اشباع شده هیدروکربنی 

گویند و اگر داراي یک یا چند پیوند دو گانه باشد، به  می
رسد،  به نظر می. )11(گویند آن اسید چرب غیر اشباع می

هاي غذایی اسیدهاي چرب اشباع نشده اثرشان را به  رژیم
و برخی دیگر مانند چربی اشباع شده، ) 12(اي مثبت گونه

 ).5(کنند اعمال می BDNFاي منفی بر  ا به گونهاثرشان ر
 3-چون امگا چرب اشباع نشده هم اسیدرژیم غذایی 

هاي انتقال  بر پردازش مغز از طریق تنظیم گذرگاهتواند  می
اثر گذار ي سیگنالی  هدایت کننده و ي عصبی دهنده

ثیر بر تأو رژیم غذایی اسید چرب اشباع نیز با  )10(باشد
و  BDNFکسیداتیو هیپوکمپ، بر مقادیر عوامل استرس ا

  ).5(گذارد پذیري سیناپسی تأثیر می شکل
) 17 -13(برخی پژوهشگران تأثیر فعالیت ورزشی

 BDNFرا بر مقادیر ) 21 -18(غذاي پرچربو مصرف 
و همکاران مشاهده  سیفرت. اند مورد بررسی قرار داده

هفته فعالیت ورزشی استقامتی موجب افزایش  12کردند 
. شود هاي انسانی نمی در آزمودنی BDNFدار مقادیر  عنیم

هاي حیوانی  در حالی که، پنج هفته تمرین استقامتی در نمونه
به تازگی فریرا و همکاران ). 14(داري نشان داد افزایش معنی

گزارش کردند، پروتکل تمرینی کوتاه مدت، میان مدت و 
یري را روي نوارگردان تغی) روز 15و  7، 3(طوالنی مدت 

ها بعد  رت mRNAو مقادیر  BDNFر مقادیر پروتئینی ب
ثیر مصرف تأدر زمینه  ).15(دهد از پروتکل تمرینی نشان نمی

رژیم  تأثیرو همکاران به بررسی  غذاي پرچرب، کانسوکی
 HFD -High-fat(غذاي پرچرب غنی شده با دکستروز

diets rich in dextrose( غنی شده با  و غذاي پرچرب
 )High-fat diets rich in sucrose-HFS(وزساکار

آنها گزارش کردند، مصرف . پرداختند BDNFبر مقادیر 
HFD دار سطوح  موجب کاهش معنیBDNF  هیپوکمپ
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داري بر  کاهش معنی HFSشود، در حالی که مصرف  می
و همکاران به  مولتنی). 18(نشان نداد BDNFمقادیر 
 6، 2به مدت  BDNFبر مقادیر  HFSمصرف  تأثیربررسی 

 BDNFماه پرداختند که بیشترین میزان کاهش مقادیر  24و 
 پارك). 19(صورت گرفت HFSمصرف با سال  2در طول 

نورون نشان دادند، مصرف غذاي پرچرب  نیز  و همکاران
هیپوکمپ را از طریق ساز و کار کاهش مقادیر  زایی

BDNF 20(کند معیوب می .(  
فعالیت ورزشی و  زمان تأثیر هممطالعات اندکی 

اند، در این  را سنجیده BDNFبر مقادیر  غذاي پرچرب
انجام فعالیت تأثیر به بررسی  و همکارانراستا مولتنی 

مقادیر  ورزشی استقامتی همراه با مصرف غذاي پرچرب بر
BDNF آنها گزارش کردند فعالیت ورزشی . پرداختند

بر  تواند از اثرات مضر مصرف غذاي پرچرب استقامتی می
   ).5(بکاهد BDNFمقادیر 

بر هاي انجام شده  پژوهشنتایج طور که از  همان
در زمینه تأثیر فعالیت ورزشی و مصرف  ها پژوهش، آید می

 وباشند  مین جامع و همسو BDNFبر مقادیر غذاي پرچرب 
ارائه گزارشی مناسب در زمینه تأثیر فعالیت ورزشی و 

مشکل به  BDNFبر مقادیر  غذاي پرچربمصرف مکمل 
ي تأثیر  از سوي دیگر کمبود مطالعات در زمینه. رسد نظر می

بر مقادیر  غذاي پرچربزمان فعالیت ورزشی و مصرف  هم
BDNF به مطالعه حاضر  دراز این رو، . ملموس است

غذاي هفته تمرین استقامتی و مصرف  8بررسی تأثیر 

 هاي موشهیپوکمپ  BDNFبر مقادیر پروتئینی پرچرب 
پرداخته شده است و پژوهشگران به دنبال نر بالغ  یصحرای

هفته تمرین  8اند که آیا مصرف  پاسخ به این پرسش
 تفاوتتواند موجب  می غذاي پرچرباستقامتی و مصرف 

  . یا نه هیپوکمپ شود BDNFداري بر مقادیر  معنی
  

  ها مواد و روش
سر  28حاضر،  آزمایشگاهی -تجربیي  در مطالعه

هفته و میانگین وزن  8با سن (نژاد ویستارنر  موش صحرایی
تایی کنترل، تمرین،  7گروه مساوي  4، در )گرم 10±170

به شکل تصادفی  غذاي پرچرب -و تمرین غذاي پرچرب
ي  درجه 22±2ها در شرایط دمایی رت. تقسیم شدند

و بدون در  12:12روشنایی  -ي تاریکی گراد، چرخه سانتی
هاي پلی اتیلن  قفسنظر گرفتن محدودیت غذایی در 

پس از دو هفته سازگاري با محیط و به . نگهداري شدند
ها به مدت  منظور آشنایی حیوانات با شرایط تمرین، رت

دقیقه  10متر بر دقیقه و به مدت  8یک هفته روزانه با سرعت 
. با شیب صفر درجه روي دستگاه نوارگردان فعالیت کردند

ز در هفته با رعایت رو 5هفته و  8گروه تمرین، به مدت 
دقیقه قرار  45اصل اضافه بار تحت تمرین استقامتی به مدت 

متر بر  15هفته از  8سرعت نوارگردان در طی این . گرفتند
متر بر دقیقه در پایان هفته هشتم افزایش  20دقیقه تا 

   .)1نمودار (یافت

  
  در طول دوره مطالعه مورد استفاده برنامه تمرینی. 1 نمودار
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وه کنترل با رژیم غذایی استاندارد تهیه شده از گر
سازي رازي، به شکل دسترسی آزاد  موسسه سرم و واکسن

گروه غذاي پرچرب، رژیم غذاي پرچرب را به . تغذیه شدند
در  .هفته و به شکل دسترسی آزاد دریافت کردند 8مدت 

سازي  ابتدا غذاي استاندارد مربوط به موسسه سرم و واکسن
ید و غذاي پرچرب با همکاري و تحلیل گرد رازي تجزیه

نتایج . سسه و چند متخصص تغذیه دام تهیه گردیداین مؤ
درصد  25ها نشان داد در رژیم کنترل  تجزیه و تحلیل رژیم

درصد کربوهیدرات و رژیم  57درصد پروتئین و  18چربی، 
در پایان  .درصد بود 30و  20، 50غذاي پرچرب به ترتیب 

ي تمرین،  ساعت پس از آخرین جلسه 48ي هشتم و  هفته
حیوانات با جدا کردن سر معدوم و هیپوکمپ از هر دو 

داخل بالفاصله برداشته شد و ي راست و چپ  نیمکره
هاي بعدي  میکروتیوپ و سپس تانک ازت جهت آزمایش

  . قرار گرفت
 االیزا کیت از استفاده با پروتئینی مقادیر

BDNF)BG- E30666 Persongen( بر .دش سیررب 

کره در  نیم هر از هیپوکمپ دو هر کیت دستورالعمل اساس
مول تریس  میلی Nacl ، 20مول  میلی 137بافري حاوي 
 10درصد، گلیسرول  1 (Tris-HCL)هیدروکلرید 

 Phenyl PMSF methyl مول میلی 1درصد، 

sulfonyl ،5/0 واندانت ومول سدیم  میلیIgepal  1 
 دستگاه در دقیقه 20 مدت به و شدند هموژن کامالًدرصد 

 ي درجه 4دماي  و rpm 2000 دور با سانتریفیوژ

 سوپرنانت کردن رقیق از پس. شدند سانتریفیوژ گراد سانتی

 دستگاه در دقیقه 30 مدت به ها چاهک نمونه، بافر با
 نانومتر 450 موج طول در جذب. شدند انکوبه انکوباتور

 100 تا 5 بین اي نهدام در استاندارد منحنی .شد خوانده

در مراحل  .شد رسم BDNF براي لیتر هر ازاي به نانوگرم
مختلف ضمن رعایت مسایل اخالقی سعی شد از هر گونه 

مجوز کد (ضروري اجتناب گردد آزار جسمی و روش غیر
جهت انجام بررسی ). 27/6/4504003اخالقی به شماره 

 فاده شداز روش االیزا است BDNFتغییرات مقادیر پروتئینی 

از  و 19نسخه   SPSSها به کمک نرم افزار پردازش دادهو 
کلیه  .استفاده شدتحلیل واریانس یک طرفه روش آماري 

انحراف معیار بیان و سطح معنی  ±نتایج به صورت میانگین 
  .در نظر گرفته شد 05/0نیز کمتر از داري 

  

  ها یافته
 BDNFدر مطالعه حاضر مشاهده شد، مقادیر 

نسبت به گروه  هفته، در گروه تمرین 8پس از  هیپوکمپ
افزایش این داشت اما افزایش  و گروه غذاي پرچرب کنترل
 -در گروه تمرین ).p=318/0و  p=381/0(دار نبود معنی

 تفاوتهیپوکمپ  BDNFغذاي پرچرب نیز، مقادیر 
داري در مقایسه با گروه کنترل و گروه غذاي پرچرب  معنی

در  غذاي پرچربدر گروه  ).p=407/0و  p=481/0(نداشت
نسبت به گروه  هیپوکمپ BDNFپایان هفته هشتم، مقادیر 

نمودار () p=900/0(داري مشاهده نشد معنی تفاوت کنترل
2.(  
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  هاي مورد مطالعه نر بالغ در گروه صحرایی هاي موش BDNFپروتئین  تغییرات. 2 نمودار

  
  بحث

بررسی تأثیر فعالیت ورزشی  به ي حاضر مطالعهدر 
اي مشتق از  استقامتی بر تغییرات سطوح پروتئینی عامل تغذیه

ه شد نر بالغ پرداخت صحرایی هاي موشمغز در هیپوکمپ 
افزایش مقادیر هفته تمرین استقامتی  8ها نشان داد،  یافته که

BDNF  اما این افزایشرا به همراه داردهیپوکمپ ، 
هاي متناقضی  هاي مختلف یافته هشدر پژو. نبوددار  معنی

گزارش شده است، به طوري که در برخی تحقیقات، فعالیت 
) BDNF )13 ،14دار مقادیر  ورزشی موجب افزایش معنی

دار این متغیر مشاهده شده  معنی تفاوتو در برخی عدم 
، )داوطلبانه یا اجباري(نوع تمرینتفاوت در ). 17 -15(است

از جمله مواردي هستند ) 22و  15، 13(شدت و مدت تمرین
 .ها باشد ي علل تفاوت در نتایج پژوهش تواند در زمره که می

 بیان داشتند، فعالیت ورزشی کم) 2007( سویا و همکاران
در مقایسه با فعالیت ورزشی ) متر بر دقیقه 15(شدت

به دلیل تحمیل استرس کمتر منجر ) متر بر دقیقه 20(متوسط
 .)13(شود در هیپوکمپ می BDNF به افزایش بیشتر مقادیر

اند، دویدن  هانگ و همکارانش گزارش کرده
ي تحمیل شرایط  تواند به واسطه می) نوارگردان(اجباري

تمرین به حیوان موجب ایجاد استرس و تأثیر منفی بر 

از سوي دیگر متغیر ). 23(شود BDNFهاي میانجی  سیگنال
 BDNFدیر یکی از عوامل تأثیرگذار بر مقاسن به عنوان 

تواند منجر به تغییرات عملکرد هیپوکمپ و ساختار مغز  می
  ).13(شود

، BDNFتواند با تأثیر در بیان  فعالیت ورزشی می
هاي پیش سیناپسی و پس  پذیري سیناپسی در پایانه بر شکل

سازوکار آن به شکل هدایت سیگنالی . سیناپسی مؤثر باشد
BDNF  و از طریق گیرندهTrkB ان آن با است، که بی

هاي  در پایانه TrkBسیگنال . شود فعالیت ورزشی تنظیم می
هاي  پیش سیناپسی و پس سیناپسی منجر به تنظیم گذرگاه

-و مپ 1کیناز-چون مپ انتقال سیگنالی هم
 -Mitogen-actived/ extracellular signal)2کیناز

regulated protein kinase -MAP-K/ERK 1 
and 2)  پروتئین کیناز ،(C Protein kinase C -

PKC-  وکالمودولین کینازП )ca+2/calmodulin 

dependent protein kinase П- caMKП( 

  ). 23(شود می
سازوکاري را که از طریق آن بتوان به آثار 
سودمند فعالیت ورزشی بر ساختار و عملکرد مغز پی برد، 

وان آن را به ت هنوز به طور کامل شناخته نشده است، اما می

۶٨/٨٧  ۴٢/٨٧  
١٢/٨٩  

۴٨/٨٩  
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زایی،   کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب، افزایش رگ
ه زایی ب ها و نورون ها و کاتکوالمین ترشح نوروتروفین

 ).26 -24(خصوص در ساختار هیپوکمپ نسبت داد

تغذیه به عنوان یک سازوکار سازگاري در توسعه 
اي  شود و عوامل تغذیه هاي شناختی محسوب می مهارت

هاي انتقال  پردازش مغز از طریق تنظیم گذرگاهتوانند بر  می
رژیم غذایی چرب  ).10(ي عصبی اثرگذار باشند دهنده

ثیر بر عوامل استرس اکسیداتیو هیپوکمپ، بر تأاشباع نیز با 
گذارد که  پذیري سیناپسی تأثیر می و شکل BDNF مقادیر

متعاقب آن فسفوریالسیون و سنتز مولکولی از طریق تنظیم 
 (synapsin 1)1چون سیناپسین همعملکرد سیناپسی  انتقال و

فسفو پروتئین پایانه عصبی که در رهایش نروترانسمیترها، (
ازدیاد طول آکسونی و حفظ اتصال سیناپسی درگیر 

 CREB (Cyclic AMP responseو ) شود می

element binding protein kinase) ) عامل نسخه
دیل کننده مهم بیان برداري شده در یادگیري و حافظه و تع

  ).5(گیرد صورت می) ژنی
هفته  8تأثیر ي  نتایج پژوهش حاضر در زمینه

داري بر مقادیر  معنی تفاوت مصرف غذاي پرچرب،
BDNF  نشان نداد ي صحراییها موشهیپوکمپ .

هفته  14کانسوکی و همکاران گزارش کردند، مصرف 
دار  غذاي پرچرب غنی شده با دکستروزموجب کاهش معنی

شود، در حالی که مصرف  هیپوکمپ می BDNFسطوح 
داري بر  غذاي پرچرب غنی شده با ساکاروز کاهش معنی

توان به  نتایج متفاوت را می ).18(ندارد BDNFمقادیر 
مولتنی و  .ها نسبت داد ترکیبات متفاوت رژیم غذایی رت

و  6، 2را در اثر مصرف  BDNFهمکاران کاهش مقادیر 
ردند که بیشترین میزان کاهش گزارش ک HFSماه  24

صورت  HFSسال مصرف  2در طول  BDNFمقادیر 
به طور کلی دلیل تناقض در نتایج تحقیقات را ). 19(گرفت

هاي متفاوت و مدت زمان مصرف  توان به مصرف ترکیب می
در این رابطه گزارش . )19، 18(غذاي پرچرب نسبت داد

 BDNFشده است، مصرف کوتاه مدت آن، بر مقادیر 
  .)19(تأثیرات کمتري خواهد داشت

 8تأثیر همزمان ي  نتایج پژوهش حاضر در زمینه
 ، افزایشغذاي پرچربهفته فعالیت ورزشی و مصرف 

غذاي  -هیپوکمپ را در گروه تمرین BDNFمقادیر 
نشان  غذاي پرچربنسبت به گروه کنترل و گروه  پرچرب

ران مشاهده و همکا مولتنی. دار نبود که این افزایش معنی داد
همراه با مصرف غذاي فعالیت ورزشی  کردند، انجام

عناصر ویژه شناختی در غشاء پالسمایی سیناپسی بر پرچرب 
تنها . گذار است که بر حافظه و یادگیري مؤثرند، تأثیر

فعالیت  ي تأثیر همزمان ي مشاهده شده در زمینه مطالعه
، BDNFبر مقادیر  غذاي پرچربورزشی و مصرف 

آنها گزارش کردند، . باشد و همکاران می مولتنیپژوهش 
و  BDNFموجب کاهش مقادیر  غذاي پرچربمصرف 

 BDNFانجام فعالیت ورزشی موجب افزایش مقادیر 
و به این نتیجه دست یافتند که فعالیت ورزشی  شود می
 BDNFتأثیر نامطلوب غذاي پرچرب بر مقادیر تواند از  می

ترکیب توان  طالعه را میعلل تناقض در این م). 5(بکاهد
  .نسبت داد ها رت و نوع تمرین غذاي پرچرب

ي تأثیر فعالیت ورزشی و  ها در زمینه پژوهش
ها محدود است و نتایج مطالعات نیز  تغذیه بر نوروترفین

هاي  هاي متفاوت تمرینی در شدت شیوه. باشد متفاوت می
بر  غذاي پرچربگوناگون مصرف  ترکیباتمختلف با 

از سوي دیگر . أثیرات متفاوتی دارندت BDNF مقادیر
فعالیت و  جایی حیواناته ب ایجاد شده در زمان جا استرس

هاي تأثیرگذار بر نتایج  بر نوارگردان از جمله محدودیت
شود تحقیقاتی در زمینه  در پایان پیشنهاد می .هستند مطالعه

مختلف،  هاي تمرینی تأثیر فعالیت ورزشی با شدت و دوره
بر مقادیر  رژیم غذاي پرچربمتفاوت  ترکیباتبا  همراه

BDNF انجام شود.  
  

  گیري نتیجه
اثرات احتمالی حاضر، نتایج حاصل از مطالعه 

سطوح  بر و تغذیه غذاي پرچرب را فعالیت ورزشی
BDNF  رسد  به نظر می اگر چه دهد نشان میهیپوکمپ

رژیم تا حدودي از اثرات نامطلوب  تواند فعالیت ورزشی می
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، اما هیپوکمپ بکاهد BDNFی پرچرب بر مقادیر یغذا
 ،تري الزم است مطالعات وسیع تر شدن موضوع جهت روشن

  .انجام شودمولکولی  سطحدر 
 

 تشکر و قدردانی
مراتب سپاس و قدردانی  پژوهشنویسندگان این 

پژوهشی دانشکده آموزشی و معاونت همکاري  ازخود را 
 مطالعهدر این ه تهران تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگا

  . دارند ابراز می
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