
[1] Effects of strength and endurance training on brain-derived neurotrophic factor  ... 
[2] Exercise: A behavioral intervention to enhance brain health  ... [3] Be smart, exercise 
your heart: exercise effects on brain and ... [4] The effects of physical activity and exercise 
on brain-derived neurotrophic factor ... [5] Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)  ... 
[6] New concepts in regulation and function of theinsulin-like growth factors: 
implications for understanding ... [7] Central administration of IGF-1 and BDNF Leeds to 
long-lasting ... [8] Serum levels of total and free IGF-I and IGFBP-3 are increased and 
maintained ... [9] Circulating insulin-like growth factor  ... [10] The effects of aerobic 
exercise intensity and duration on ... [11] Basal serum levels and reactivity of nerve 
growth ... [12] Impact of exercise on neuroplasticityrelated ... [13] The effect of acute 
exercise on serum brain-derived  ... [14] Review of Physical Activityand the IGF Family  ... 
[15] Effect of training on the GH/IGF-I axis ... [16] GH, IGF-1 and IGF-BP3 responses to 
submaximal  ... [17] Acute effects of three different circuit ... [18] Alteration of Plasma 
Brain Natriuretic Peptide ...[19] Acute strength exercise and the involvement ... [20] 
Intense exercise increases circulating ... [21] Different circulating brain-derived 
neurotrophic ... [22] Endurance training increases plasma brain-derived  ... [23] Evidence 
for a release of brain-derived ... [24] The impact of exercise training on basal ... [25] The 
effect of exercise training on resting ... [26] The antidepressive effect of the physical 
exercise correlates with ...  [27] Acute effect of brief low- and high-intensity [28] Rigorous 
running increases growth hormone ... [29] Effect of training on GH and IGF-1responses to 
a submaximal  ... [30] High-affinity growth hormone binding protein and  ... [31] Acute 
hormonal and force responses to combined ... [32] Comparison of high-intensity vs. high-
volume resistance   training on the BDNF ...

©2017 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran
ISSN: 2252-0805  Horizon of Medical Sciences 2017;23(4):273-277. DOI: 18869/acadpub.hms.23.4.273

C I T A T I O N    L I N K S

Article History
Received: September 19, 2016     
Accepted: August 4, 2017              
ePublished: September 28, 2017

Correspondence
Address:   Department of Physical 
Education, Human Sciences Fac-
ulty, Babol Street, Qaemshahar 
Branch, Islamic Azad University, 
Qaemshahar, Iran
Phone:  +98 (11) 42155025
Fax: +98 (11) 42155117
habibian_m@yahoo.com

*Physical Education Department, 
Human Sciences Faculty, Qaemsha-
har Branch, Islamic Azad University, 
Qaemshahar, Iran
1Physical Education Department, 
Human Sciences Faculty, Sari 
Branch, Islamic Azad University, 
Sari, Iran

Comparison of Brain-Derived Neurotrophic Factor
(BDNF) and Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) Responses
to Different Endurance Training Intensities in Runner Men
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Aims Blood neurotrophins, such as Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Insulin-
like Growth Factor 1 (IGF-1), mediate exercise- induced health benefits in humans. The 
purpose of this study was to compare the response of BDNF and IGF-1 to different endurance 
training intensities in runner men.
Materials & Methods In this semi-experimental study with pre-test-posttest design in 2015, 
10 people of male runners from Gorgan were selected through purposeful and accessible 
sampling. The endurance training protocol was 6 km running with moderate (70-75% of 
heart rate reserve) or severe (80-85% of heart rate reserve) intensity, which was performed 
within a week’s interval. Fasting blood samples were collected before and immediately after 
both acute training sessions and serum levels of BDNF and IGF-1 were measured by ELISA 
and radioimmunoassay enzyme. Data were analyzed by SPSS 20 software using independent 
t-test and paired t-test.
Findings Both acute endurance training significantly increased serum levels of BDNF and 
IGF-1 in runners, but high intensity endurance exercises increased BDNF levels in comparison 
with moderate intensity (p<0.05), while no significant difference was observed between IGF-
1 response to different intensities of endurance training (p>0.05).
Conclusion Serum BDNF response in endurance athletes is affected by the intensity of 
exercise, so that the effect of high intensity endurance training on BDNF levels is greater 
than moderate intensity exercise, but the response of IGF-1 to acute endurance training is 
independent of the intensity of exercise.
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ـــــــــــــــــ نژاد یاکبر ولو  انیبیمعصومه حب ٢٧٤ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــ

   ١٣٩٦ پاییز ،٤، شماره ٢٣دوره                                                                                                                                                                         افق دانش پژوهشی -علمی نامه فصل

 مغز از مشتق نروتروفیک فاکتور پاسخ مقایسه

(BDNF) ١- انسولینی شبه رشد فاکتور و (IGF-
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  دهیچک

 و (BDNF) مغز از مشتق نروتروفیک فاکتور مانند خون های نروتروفین :اهداف
 را ورزش از ناشی سالمتی مطلوب اثرات (IGF-1) ١- انسولینی شبه رشد فاکتور

 و BDNF پاسخ مقایسه ،حاضر پژوهش هدف. کنند می گری میانجی انسان در
IGF-1 بود وندهد مردان در استقامتی تمرین های مختلف شدت به.  

در  آزمون پس - آزمون پیش طرح با تجربی نیمه در این پژوهش :ها مواد و روش
 گیری نمونه صورت به گرگان شهرستاندر  مرد دوندهورزشکار  ۱۰، تعداد ۱۳۹۴سال 

 کیلومتر۶ شامل استقامتی تمرین پروتکل. شدند انتخاب دردسترس و هدفمند
 %۸۰-۸۵( زیاد شدت یا) ذخیره قلب ضربان %۷۰-۷۵(متوسط  شدت با دویدن
از هم  هفته یک فاصله به حاد، تمرین جلسه دو این که بود) ذخیره قلب ضربان
 تمرین جلسه دو هر از پس بالفاصله و قبل ،ناشتا خونی های نمونه. شد انجام

 االیزا و آنزیم روش به IGF-1و  BDNF سرمی شد و سطوح آوری جمع حاد
و توسط  SPSS 20 افزار کمک نرم ها به داده. شد گیری اندازه رادیوایمنواسی

 .شدند تحلیل مستقل T و زوجی T های آزمون

 سرمی سطوح دار معنی افزایش عثبا حاد استقامتی تمرین دو هرها:  یافته
BDNF و IGF-1 سطوح ،باال شدت با استقامتی تمرین اما ،دش دونده مردان در 
BDNF ٠٥/٠( داد بیشتری افزایش متوسط با شدت مقایسه در راp<(، حالی  در

 های مختلف تمرین استقامتی شدت به IGF-1 پاسخ بین داری معنی تفاوت که
  ).<٠٥/٠p( نشد مشاهده

 شدت تاثیر تحت استقامتیورزشکاران  در BDNF سرمی پاسخگیری:  نتیجه
 سطوح بر باال شدت با استقامتی تمرین طوری که اثر به ،گیرد می قرار تمرین

BDNF پاسخ اما ،است متوسط شدت با تمرین از شتربی IGF-1 تمرین به 
  .است تمرین شدت از مستقل حاد، استقامتی
 ١-انسولینی شبه رشد فاکتور ،(BDNF) مغز از مشتق نروتروفیک فاکتور :ها کلیدواژه

(IGF-1) ،استقامتی تمرین 
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 ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ رش:یخ پذیتار
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  مقدمه

 های یسازگار ایجاد برای اصلی محرک یک ورزشی فعالیت
 محسوب عضالنی -عصبی سیستم در متابولیک و عملکردی

 شناختی عملکرد و مغز ساختار بر مثبتی اثرات با و [1]شود می
 شده شناخته های سازگاری با مقایسه در. [2]است همراه انسان
 افزایش قبیل از لتی،اسک عضله در هوازی تمرینات انواع از حاصل

 دانسیته عضالنی، بین گلیکوژن محتوای هوازی، آنزیم ظرفیت در
یایی و مویرگی  مورد در اندکی اطالعات اسکلتی، عضله میتوکندر

 موجود خون یها ینفنروترو سطوح بر ورزشی فعالیت تاثیر
 از مشتق نروتروفيك فاكتور جمله از خون های نروتروفین. [3]است
 فاکتور مانند نروتروفینی خواص با هایی پروتئین و (BDNF) مغز
 اثرات گری میانجی در زیادی نقش (IGF-1) ١- انسولینی شبه رشد

 آبشاری های واکنش القای طریق از مغز، بر ورزشی فعالیت مطلوب
  . [3 ,2]ددارن مرکزی و محیطی رشد فاکتورهای

BDNF به منجر که است ها نروتروفین خانواده اعضای از یکی 
 طور به وشود  می ها نروترفین انواع و عصبی رشد فاکتور یالقا

 بافت و چربی بافت مانند محیطی های بافت و مغز در گسترده
 نمودن فعال طریق از BDNF همچنین. شود می بیان عضله

 و توسعه در مهمی نقش B کیناز تروپومیوزین های گیرنده
 و نروژنز ها، ننرو حیات تکثیر، تمایز، شامل مغز پذیری شکل
 اختالل با BDNF پایین سطوح اما،  [4]دارد سیناپسی پذیری شکل

 و افسردگی به منجر است ممکن و است همراه گلوگز ممتابولیز در
  . [5]شود دو نوع دیابت

IGF-1 و است رشد هورمون عمل اصلی گر میانجی پپتيد يك نیز 
 یالقا و زآپوپتو مهار سلولی، تکثیر تحریک به منجر تواند می

 خون وارد و سنتز کبد در IGF-1 از زیادی بخش. [6]دشو تومورزایی
 های سلول در موضعی طور به تواند می رشد فاکتور این اما ،شود می

 مغز در مرکزی طور به همچنین و بافتی آسیب به پاسخ در عضالنی
 .[7]کند می القا نیز را BDNF بیان IGF-1 ،این بر عالوه. شود تولید

 تنظیم رشد، هورمون و انسولین با IGF-1 گردشی سطوح چه گرا
 هم ورزشی فعالیت که است شده اثبات خوبی به ولی ،شود می

 از ورزشی های فعالیت. [8]است IGF-1 سطوح مهم کننده تنظیم
 و درازمدت پذیری شکل به منجر IGF-1 و BDNF تنظیم طریق
 تاثیرات بررسی رغم علی اما ،[9]شوند می عصبی یها سلول در نروژنز

 در اندکی مطالعات ،BDNF سطوح بر هوازی مزمن تمرینات
  . [10]ه استشد انجام تمرینات نوع این حاد اثرات خصوص

 تا %٢٠ حدود( متوسط و گذرا افزایش ،انسانی مطالعات نتایج در
 ,11]شد مشاهده حاد ورزشی فعالیت متعاقب BDNF سطوح) %٤٠

 تمرین یا ،[12]مدت کوتاه شدید ورزشی فعالیت رسد می نظر به و [12
 ولی. باشد کافی BDNF سطوح باالبردن برای [11]متوسط شدت با
 افزایش برای کم شدت با ورزشی فعالیت محققان از برخی اعتقاد به

 سطوح پاسخ ،قبلی تحقیقات براساس. [13]ستین کافی آن سطوح
BDNF و IGF-1 نیز مرینت شدت به استقامتی تمرینات به 
  . [13 ,1]دارد بستگی

 افراد در حاد ورزشی فعالیت به IGF-1 پاسخ میزان بینچنین هم
 فرضیهبراساس  .نشد مشاهده تفاوتی غیرورزشکار و ورزشکار

 از متفاوت تواند می تمرین به ورزشکاران IGF-1 پاسخ ،بیولوژیک
 در پایه IGF-1 سطوح مثالعنوان  به. [14]باشد ورزشکارغیر افراد

 با مقایسه در آن باالتربودن رغم علی( کرده تمرین میانسال مردان
 دوچرخه روی شدید زدن رکاب دقیقه ٦٠ از پس) ورزشکارغیر افراد

 سطوح بین تفاوتی که حالی در ،یافت افزایش برابر سه كارسنج
IGF-1 پایین شدت با تمرین دقیقه ٦٠ از پس گروه، دو هر 

 IGF-1 سطوح تغییر عدم که است الیح در این. [15]نشد مشاهده
 با كارسنج دوچرخه یرو تناوبی یورزش فعاليت دقيقه ٢٠ متعاقب

 غیرفعال افراد و جوان ورزشکاران در قلب ضربان حداکثر% ٩٠ شدت
 در ورزشکاران پایه IGF-1 تر پایین سطوح همچنین و شده همسان

  . [16]شد قید دیگر محققان یها یافته
 نتایج حداکثر به که مشتاقند ای حرفه کارانورزش حتی امروزه

 و ها شیوه یافتن پی در و یابند دست زمان حداقل در تمرینی
 زمان حداقل در تمرین اهداف بهبرای رسیدن  تمرینی های پروتکل
 و BDNF سطوح وجود مشاهده ارتباط بین پاسخ اما با .[17]هستند
IGF-1 های مختلف  شدت تاثیر ،[13 ,1]استقامتی تمرین شدت با

 .نیست مشخص خوبی به استقامتی دوندگان در هوازیتمرین 
 افراد در ات ورزشینیتمر حاد اثرات قبلی مطالعات اکثر در ،عالوه هب

 ورزشکاران در هوازی تمرینات مختلف های پروتکل یا سالم
 مطالعه هدف . لذااست شده بررسی ورزشی مختلف های رشته
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 و (BDNF) مغز از مشتق نروتروفیک فاکتور پاسخ ، مقایسهحاضر
 تمرین مختلف شدت دو به (IGF-1) ١- انسولینی شبه رشد فاکتور

  بود. دونده مردان در استقامتی

  

  ها مواد و روش

در سال  آزمون پس - آزمون پیش طرح با تجربی نیمه پژوهشاین 
 پس. انجام شد گرگان شهرستان دوندهمرد  ورزشکاران در بین ۱۳۹۴

 میدانی و دو تاهی و ها باشگاه در اطالعیه طریق از یفراخوان از
 که ساخته محقق نامه پرسش از حاصل اطالعاتبراساس  و شهر

 عدم ،)سال دو از بیش( ورزشی سابقه سن، از گاهیآ منظور به
 و ها مکمل از استفاده میزان یا عدم عروقی، -قلبی های بیماری

 همچنین و گرفت قرار نداوطلبا اختیار در آنابولیک داروهای
 همسان، های آزمودنی انتخاب برای آنها وزن و قد های یگیر اندازه

 دردسترس و هدفمند گیری نمونه صورت به دونده ورزشکار ۱۰
 در شرکت نحوه از کامل آگاهی از پس ها آزمودنی. شدند انتخاب
 ،عالوه هب. یافتند راه تحقیق به ،کتبی نامه رضایت تکمیل و پروتکل

 تحمل عدم یا همکاری به تمایل عدم صورت در بودند ازمج آنها
  .دهند انصراف همکاری ادامه از تحقیق، شرایط

 اجرای نحوه با ها آزمودنی تمرینی، پروتکل اجرای از قبل هفته یک
 با را دویدن حاد تمرینات متوالی هفته دو طی و شدند آشنا تحقیق
. نمودند اجرا شهر میدانی و دو پیست در زیاد و متوسط های شدت

 متوسط شدت با دویدن کیلومتر۶ شامل استقامتی تمرین پروتکل
 قلب ضربان %۸۰-۸۵( زیاد شدت یا) ذخیره قلب ضربان ۷۰%- ۷۵(

هم  از هفته یک فاصله به حاد، تمرین جلسه دو این که بود) ذخیره
 استفاده با آزمودنی هر برای تمرین شدت. [18]شد انجامو در صبح 

 قلب ضربان تعیین و )کارونن روش( ای ذخیره قلب نضربا روش از
 محاسبه ها آزمودنی) سن - ۲۲۰( قلب ضربان حداکثر و استراحتی

  . شد

 فعالیت عدم ساعت ۴۸ دنبال هب ها، آزمودنی خونی های نمونه
 در سبک غذایی رژیم مصرف( شبانه ناشتایی ساعت ۱۲ و ورزشی

) استراحت دقیقه ۳۰ از پس( قبل مرحله در) خونگیری از قبل شب
 ازسی  سی۵میزان  به حاد، تمرین جلسه دو هر از پس بالفاصله و

 آوری جمع صبح در نشسته، وضعیت در چپ دست بازویی ورید
 Human BDNF تجاری کیت با BDNF سرمی سطوح. شد

PicoKine ELISA Kit )شرکت Boster حساسیت با )چین؛ 
 کیت با IGF-1 میسر سطوح و لیتر میلیبر  پیکوگرم۲ از کمتر

 در نانوگرم۲۹/۱ حساسیت با DRG IGF-I 600 ELISA Kit تجاری
 دستورالعملبراساس  و رادیوایمنواسی آنزیم روش به و لیتر میلی

  . شد گیری اندازه سازنده شرکت
 و ویلک - شاپیرو های آزموندر ابتدا ها،  داده تحلیل و تجزیهبرای 

 تجانس و ها داده توزیع ودنب نرمال تعیین منظور به ترتیب به نلو
 تغییرات بررسی منظور به. ندمورد استفاده قرار گرفت ها واریانس

 مستقل T و زوجی T های آزموناز  ترتیب به گروهی برون و درون
 SPSS 20 افزار نرم توسط آماری تحلیل و تجزیه کلیه. شد استفاده

 .صورت گرفت

 
  ها یافته

 وزنیمیانگین سال،  ٠٠/٢٢±١٥/١سنی  ارای میانگیند ها یآزمودن
 ٧٠/٢٤±٢٠/١شاخص توده بدنی میانگین و  کیلوگرم١٠/٧٤±٣٠/٢

   مربع بودند. متربر  کیلوگرم

متعاقب  در دوندگان، IGF-1و  BDNFغیر هر دو متسطوح سرمی 
 چنین با شدتهمو  یک جلسه تمرین حاد دویدن با شدت متوسط

داری بین  تفاوت معنی ،عالوه بر این .داری یافت افزایش معنی زیاد
تمرین حاد با نوع پس از هر دو  BDNFدرصد تغییرات میانگین 

ویدن با شدت زیاد دنحوی که  به د،شدت متوسط و زیاد مشاهده ش
در  BDNFسطوح سرمی  %)٣٢/٢دار و بیشتر ( با افزایش معنی

دونده جوان  در مردان %)٨٠/٠( مقایسه با دویدن با شدت متوسط
 .همراه بود

سرمی دوندگان جوان  IGF-1رغم افزایش بیشتر سطوح  ا علیام
در مقایسه با تمرین با  %)۷۵/۷( پس از تمرین حاد با شدت زیاد

 داری بین درصد تغییرات تفاوت معنی ،%)۷۴/۶( شدت متوسط
 پس از این دو نوع تمرین حاد مشاهده نشد IGF-1ی ها میانگین

)۳۴۳/۰=p ۱جدول ؛.(  
  

 از پس بالفاصله و قبل در تحقیق متغیرهای آماری میزان میانگین )۱جدول 
  مختلف دو شدت با حاد تمرینات

 درصد تغییرات بالفاصله پس از تمرین  قبل از تمرین  هامتغیر

BDNF )لیتر میلیبر  پیکوگرم(  

  ۸۰/۰±٢٧/٠  ٥٧/٦٣٢٧±۸۰/۱۳۱* ۱۴/۶۲۷۷±۴۷/۱۳۰  شدت متوسط

  ٣٢/٢±۶۱/۰**  ٧١/٦٤٢٥±٤٢/١٥١*٤٣/٦٢٧٦±٦٥/١٣٧  شدت زیاد
IGF-1 )لیتر میلیبر  نانوگرم(  

  ۷۴/۶±١٢/٣  ٠٠/٣٣٩±٤١/٨٢*  ۵۷/۳۱۹±۷۷/۸۵  شدت متوسط

  ٧٥/٧±٤١/٤  ۸۶/۳۴۵±٥٧/٨٢*  ٢٢/٣٢٠±٧٠/٨٤  شدت زیاد

  ۰۰۱/۰نسبت به زمان قبل از تمرین در سطح  داری معنی*

  ۰۰۱/۰در سطح  نسبت به تمرین با شدت متوسط داری معنی **
  

  بحث 

 دونده ورزشکاران سرمی IGF-1 و BDNF پاسخ ،حاضر تحقیق در
 زیاد و متوسط های شدت در حاد دویدن تمرین نوع دو به جوان
 سرمی سطوح حاصل، های یافته براساس. گرفت قرار بررسی مورد

BDNF ۷۰- ۷۵( متوسط های شدت با دویدن کیلومتر۶ متعاقب% 
 یشافزا )ذخیره قلب ضربان %۸۰- ۸۵( زیاد و )ذخیره قلب ضربان
 طور به باال شدت دویدن با از پس افزایش این البته که یافت
 نتایج این. بود بیشتر متوسط، شدت با مقایسه در داری معنی
 سرمی BDNF سطوح افزایش در شدید تمرینات بیشتر تاثیر بیانگر

   .است استقامتی ورزشکاراندر 
 شدت، شامل تمرینی مختلف های محرک ،قبلی تحقیقات براساس

. [19]دهند می قرار ثیرتا تحت را BDNF سطوح فعالیت نوع و مدت
 BDNF سطوح دار معنی افزایش نیز همکاران و هیمن راستا این در

 توان بازده حداکثر %۵۵ شدت با زدن رکاب تمرین دقیقه ۶۰ از پس
 دنبال توان بازده حداکثر% ۷۵ شدت در زدن رکاب دقیقه ۳۰ با که

 .[20]نمودند مشاهده جوان سوار هدوچرخ مردان در را بود شده
 هوازی تمرین نوع سه اثر مقایسه در همکاران و نوفوجی همچنین

 بازدن  رکاب دقیقه ۳۰ فزاینده، شدت با زدن رکاب شامل حاد
 BDNF سطوح بر مصرفی اکسیژن حداکثر% ۴۰ یا %۶۰ یها شدت

 الگوی با( BDNF دار معنی افزایش جوان، غیرفعال و فعال زنان در
 دو هر در را متوسط و فراینده حاد تمرینات دو هر متعاقب) مشابه
   .[21]نمودند گزارش گروه

 نظر به حاضر تحقیق و بحث مورد تحقیقات نتایج بندی جمع با
 برای هوازی، تمرینات اجرای نحوه و نوع از نظر صرف رسد می

 افزایش نتیجه در و آن منابع از BDNF بیشتر رهایی تحریک
 باید تمرین سالم، غیرفعال یا فعال راداف در آن شیگرد سطوح
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 هب تمرین باالتر شدت که یطور به ،باشد برخوردار کافی شدتاز
 خواهدمنجر  فعال افراد در ویژه به ،BDNF سطوح بیشتر افزایش

 که دادند نشان همکاران و اسکمولسکی موضوع این تایید در. دش
 به ذخیره قلب ضربان %۸۰ شدت با هوازی شدید تمرین دقیقه ۴۰

 دیگر حاد تمرینات با مقایسه در BDNF سطوح بیشتر افزایش
 ۲۰ یا ذخیره قلب ضربان% ۶۰ شدت با تمرین دقیقه ۴۰ شامل
 سالم افراد در متوسط و زیاد یها شدت با هوازی تمرین دقیقه
 BDNF سطوح در درصدی۱۳ افزایش ،این بر عالوه. [10]شد منجر
 ای دقیقه۳۰ نتمری جلسه یک به پاسخ در جوان سالم زنان و مردان

 سطوح دار معنی تغییر عدم و ای تهویه آستانه از باالتر% ۱۰ شدت با
 آستانه از تر پایین% ۲۰ شدت با تمرین جلسه یک از پس آن

  . [13]شد گزارش دیگر محققان توسط ای تهویه
 از متنوعی طیف با قبلی تحقیقات واسطه انجام به چه اگر

 مختلف، ورزشکاران و سالم افراد بیماران، شامل ها نیآزمود
 مشخص خوبی به حاد، ورزش به BDNF پاسخ دقیق ممکانیز
 های سلول تاثیر تحت است ممکن BDNF تولید ولی ،[22]نیست

 و عروق اندوتلیال های سلول مانند اندوکراین یها اندام و محیطی
 در اصلی گر اخلهمدعنوان  به مغز که حالی در ،گیرد قرار ایمنی

 است شده شناخته BDNF تمرین از ناشی گردشی سطوح افزایش
 از پس و عادی شرایط در پالسمایی BDNF% ۷۵ اصلی منبع و

در افراد  BDNFتر  لذا با توجه به سطوح پایین. [23]است تمرین
در پاسخ به  BDNF خونی ، افزایش سطوح[24]کرده بسیارتمرین

 وساز مهمی در تنظیم سوخت ، نقشهای متابولیک یها استرس
 .[25]دارد های محیطی نورون درچنین هم و مغز روند در انرژی

 به منجر نیز مغزی - سدخونی از خونی IGF-1 عبور ،عالوه هب
 تحقیق در IGF-1 سطوح .[9]شود می مغز در BDNF بیان تحریک

 افزایش زیاد، و متوسط تمرین شدت دو هر متعاقب نیز حاضر
 تمرین از ناشی BDNF بیشتر افزایش بنابراین یافت. مشابهی
 گری میانجی دیگری مسیرهای توسط حدی تا است ممکن شدیدتر

 در تغییرات طریق از استقامتی فعالیت ،دیگر طرفی از .باشد شده
 به وابسته II کیناز پروتئین مانند( سیگنالی مسیرهای برخی

 کننده فعال یشافزا همچنین و I سیناپسین و +Ca2/ولینکالمود
 . [26]دشو می mBDNF بلوغ به منجر) بافتی پالسمینوژن

 سطوح داری معنی افزایش حاضر، تحقیق دیگر مهم های یافته از
 و متوسط شدت با دویدن حاد تمرین دو هر متعاقب IGF-1 سرمی

 تمرین شدتدو  به IGF-1 پاسخ در تفاوتی ولی ،بود زیاد
 دونده، ورزشکاران در دهد یم نشان که نشد مشاهده استقامتی

 این در. است استقامتی تمرینات شدت از مستقل IGF-1 پاسخ
 مردان در IGF-1 سطوح که دادند نشان همکاران و اسکواز راستا

 کم و%) ۳/۱۳( زیاد یها شدت با تمرین دقیقه ۱۰ از پس جوان،
 نشان نیز همکاران و کرامر. [27]یافت داری معنی افزایش%) ۷/۷(

 نوار روی دویدن فزاینده تناوبی تمرین جلسه یک از پس که ددادن
) مصرفین اکسیژ حداکثر% ۱۰۰ و ۹۰ ،۷۵ ،۶۰ یها  شدت با( گردان

 داری معنی افزایش کرده بسیارتمرین مردان در IGF-1 سطوح
  . [28]یافت
 دهنده نشان حاضر تحقیق و مورد بحث تحقیقات نتایج بندی جمع
 افزایش در زیاد و متوسط شدت دو ره با هوازی تمرینات نقش
 و یمجر که حالی در ،است جوان دوندگان در سرمی IGF-1 پاسخ

 جلسه یک متعاقب IGF-1 سطوح در داری معنی تغییر همكاران
 ها فوتبالیست در فصل، یک مختلف های دوره در بیشینه زیر تمرین

 تفاوت به است ممکن مغایرت این علت که [29]نکردند مشاهده

. شود مربوط ها آزمودنی تمرینات ویژگی و جسمانی وضعیت ی،سن
 حاد تمرین به پاسخ در IGF-1 افزایش دقیق یها ممکانیز چه اگر

 یها ممکانیز از یکی ولی ،نیست مشخص خوبی به ورزشی
 هورمون ترشح از حاصل کبدی IGF-1 رهایی افزایش پیشنهادی،

 تحریک افزایش طریق از است ممکن که است تمرین از ناشی رشد
 حساسیت ،(iGH) نیایم واکنشی رشد هورمون از ناشی کبدی
 رشد هورمون های گیرنده بیشتر بیان واسطه هب iGH به کبد بیشتر

  . [30]شود گری میانجی دو هر یا
مورد بررسی قرار نگرفت  رشد هورمون پاسخ حاضر تحقیق در چه اگر
 ولی شود، سوبمح نیز تحقیق این های محدودیت از تواند می که

 نشان IGF-1 و رشد هورمون حاد یها پاسخ بین تفاوت مشاهده
 از مستقل تمرین، استرس به پاسخ در ها هورمون این که دهد می
 که است شده پیشنهاد هم تئوری لحاظ از. [31]کنند می عمل هم

 کشش/انقباض افزایش به پاسخ در عضالنی ویژه IGF-1 افزایش
 به منجر تواند می شدید، تمرینات ویژه به تمرین از ناشی عضالنی
. [30]شود GH-IGF-1 محور از مستقل گردشی IGF-1 افزایش

 پروتئین پروتئازهای فعالیت تواند می ورزشی فعالیت ،این بر عالوه
 با خاصی طور به و نماید تحریک را IGF (IGFBP) به اتصالی
 آن سطوح افزایش به منجر IGF-1 به IGFBP3 تمایل کاهش

  .[26]شود
متعاقب  BDNFو  IGF-1افزایش هر دو فاکتور رشدی  چه اگر

تواند با اثرات  ی متوسط و باال میها حاد با شدت جلسات تمرینی
 عملکرد در بهبود از جمله مفیدی برای ورزشکاران استقامتی

اما نیاز به ، [32]باشدخوی همراه  و لقُخ  و حافظه شناختی،
ی ها تایید یافتهبرای  تر بزرگ یها مونهبا تعداد نبیشتر تحقیقات 

  .استحاضر 

  

  گیری نتیجه

 باال و%)۷۰-۷۵( متوسط های شدت با دویدن تمرین جلسه یک
 سطوح افزایش به منجر تواند می )ذخیره قلب ضربان ۸۰%- ۸۵(

 بر عالوه. شوداستقامتی  ورزشکاران در IGF-1 و BDNF سرمی
است،  متوسط تمرین زا بیشتر شدید تمرین به BDNF پاسخ ،این
  .است تمرین دو این شدت از مستقل IGF-1 افزایش اما

 

وسیله از کلیه همکاران و دانشجویانی که در  بدین: تشکر و قدردانی
 .شود می تشکر و قدردانی ،ندداین تحقیق ما را یاری نمو

نامه کتبی و  ها پس از تکمیل رضایت آزمودنی تاییدیه اخالقی:
  پژوهش شرکت نمودند.در  ،اعالم آمادگی

  ود ندارد.جتعارض منافعی و تعارض منافع:
(نویسنده اول)،  معصومه حبیبیانسهم نویسندگان: 

 نژاد ولی اکبر%)؛ ۵۰تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (شناس/ روش
پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث /(نویسنده دوم)، نگارنده مقاله

)۵۰(%.  

 با کد ارشد کارشناسینامه  پایاناز این مقاله برگرفته  منابع مالی:

  .است یابع مالی سازمانگیری از من و بدون بهره ۲۰۸۲۱۴۰۴۹۲۱۰۲۵
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