
 

   
 
 
 

 ورزشهاي فیزیولوژي و مدیریت در  پژوهش

 1401 پاییز، 3شمارة ، 14دورة 

 55 -65 ص ص :

 

هاي با هاي عصبی به ورزشدهندهها و انتقالپاسخ متفاوت سطوح سرمی برخی از نروتروفین
بسته در جودوکاران زنمهارت باز و   

 

 
 3زینب ابراهیمی – 2∗نوپور دهوحید ولی  – 1سعید کرمی فعلی

شکد.کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش، 3و1 علوم ورزشی، دان شگاه لرستان،  ةگروه  سانی، دان علوم ان ، آبادخرمادبیات و 
شیار فیزیولوژي ورزش، 2 ایران شکد. دان علوم ورزشی، دان شگاه لرستان،  ةگروه  سانی، دان علوم ان  ، ایرانآبادخرمادبیات و 

 )1401 / 02 /26 : تاریخ تصویب،  1400 /07 /03(تاریخ دریافت :  
 
 

 
 چکیده
ي عصبی نقش مهمی در بهبود عملکرد شناختی دارند. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه هادهندهانتقالها و یننروتروف

 این مطالعۀ در .بود در جودوکاران زن VEGFو  IGF-1تمرین جودو و یک جلسه تمرین با وزنه بر سطوح سرمی گلوتامات، نورآدرنالین، 

داوطلبانه  طور) بهمتریسانت 40/165 ± 50/4کیلوگرم، قد:  20/66± 60/9وزن: سال،  60/25± 57/3(سن: زن جودوکار  11تجربی، یمهن

دقیقه پیش و پس  5روز در دو جلسۀ تمرینی جودو و تمرین با وزنه براي یک ساعت شرکت کردند.  10ۀ فاصل بهها یآزمودن .شرکت کردند

شد. نتایج  یريگاندازه VEGFو  IGF-1گلوتامات، نورآدرنالین،  سطوح سرمیها گرفته شد. از آزمودنی ۀ خونینموناز هر جلسۀ تمرینی، 

). همچنین نتایج P>05/0ي سرمی همۀ متغیرها پس از هر دو جلسۀ تمرینی افزایش یافته است (هاغلظتمعناداري  طوربهنشان داد که 

معناداري بیشتر از  طوربه) پس از تمرین با وزنه 014/0=P( IGF-1) و P=013/0آزمون کوواریانس نشان داد که سطوح سرمی گلوتامات (

) پس از هر دو جلسۀ تمرینی یکسان 192/0=P( VEGF) و P=117/0تمرین جودو افزایش یافت. اما تغییرات سطوح سرمی نورآدرنالین (

ي عصبی هادهندهانتقالها و یننروتروفي با مهارت باز و بسته تأثیرات متفاوتی بر سطوح سرمی برخی هاورزشرسد که یم نظربه بود.

 دارند. بنابراین سازوکار اثر تمرین جودو و تمرین با وزنه بر عملکرد شناختی متفاوت است.

 

 يدیکل يهاواژه
.VEGF، گلوتامات، نورآدرنالین، IGF-1جودو، 

                                                           
  Email:valipour.v@lu.ac.ir                                                                                    09166691874نویسندة مسئول : تلفن :  ∗ 
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 مقدمه

 عنوانبه تنهانهیت جسمانی لو فعا ورزشبه امروزه 

ضرورتی  عنوانبهروشی براي گذراندن اوقات فراغت، بلکه 

 نگرند ومیبراي سالمت و بهزیستی  پوشیچشمغیرقابل 

 هايپژوهشثمرات مثبت ورزش و فعالیت بدنی منظم در 

 تأثیراتکه  هاستمدت). 2،1( یید شده استأمختلف ت

مروزه اما ا ،ورزش براي قلب و عروق شناخته شدهمثبت 

و عملکرد شناختی مغز  براي مشخص شده است که ورزش

ورزش جریان خون را در مغز  ، زیرا)2( سودمند استنیز 

که  دهدمینشان  خوبیبهشواهد . )3( دهدمینیز افزایش 

مثبت ساختار  طوربهفعالیت جسمانی/ورزشی 

) و 4زاییرگو  3زاییگلیال، 2زایینرون، 1زاییسیناپس(

 دهدمیعملکرد مغز را در سرتاسر طول عمر تحت تأثیر قرار 

)4.( 

 تأثیراتمحیط اجرا ( بینیپیشبا توجه به میزان قابلیت 

حرکتی  هايمهارتحرکتی)،  هاياجراي مهارتمحیط بر 

به دو طبقه ورزش با مهارت باز و ورزش با مهارت  هاورزشیا 

از در محیط پویا ب هايمهارت). 6،5( شوندمیبسته تقسیم 

بسته در  هايمهارت کهدرحالی شوند،میو قابل تغییر اجرا 

). بنابراین 6( گیرندمیو ایستا انجام  پذیربینیپیشمحیط 

براي مثال به ورزش با مهارت باز ( تواندمیانواع ورزش 

و غیره) و ورزش با مهارت بسته  جودوبدمینتون، بسکتبال، 

با وزنه و غیره) تقسیم شود  جاگینگ، تمرین براي مثال(

یک ورزش با مهارت باز، بعد  عنوانبه جودو). در ورزش 6(

به این  ،و بعد حرکتی هر دو دخالت دارند گیريتصمیم

صورت که براي پاسخ متقابل دادن به حرکات حریف نیاز 

سریع و فعال متناسب با حرکات طرف  گیريتصمیمبه 

همچنین در بعد حرکتی عضالت اسکلتی براي  است.مقابل 

                                                           
1. synaptogenesis 
2. neurogenesis 
3. gliogenesis 
4. angiogenesis 

 جودو حال، ورزش هر به. روندمیکار هانجام حرکات ب

دارد. در مقابل، در تمرینات با وزنه  ناپذیربینیپیشمحیطی 

تقریباً  گیريتصمیمبعد حرکتی بیشتر درگیر است و بعد 

در محیطی  تمرین با وزنهوجود ندارد؛ یعنی حرکات 

 شدهتعیینو از الگوهاي  گیردمیانجام  پذیربینیپیش

 ). 6،5( کندمیپیروي 

با  هايورزشمتفاوت برخی از  تأثیرات تحقیقچندین 

نشان  ايویژهمهارت باز و بسته را بر عملکردهاي عصبی 

) در 2014و همکاران ( 5مثال هانگ براي). 6،7( اندداده

و گروه مهارت باز  هايآزمودنینشان دادند که  تحقیقی

گروه مهارت بسته در مقایسه با گروه کنترل در تکلیف 

با این  .را نشان دادند تريسریعواکنش  هايزمان موردنظر

حال، تنها گروه ورزش با مهارت باز، اختصاص منابع عصبی 

در پژوهشی دیگر روي  ).7کاراتري را نشان داد (

) نشان دادند که 1400گیران زن، آژیده و همکاران (کشتی

عنوان یک ورزش با مهارت باز نسبت به تمرین با ی بهکشت

عنوان یک ورزش با مهارت بسته سطوح سرمی عامل وزنه به

 7) و دابلکورتینBDNF( 6مغذي عصبی مشتق از مغز

)DCX را بیشتر افزایش داد، اما سطوح سرمی کاتپسین (

B ) 8در تمرین با وزنه بیشتر افزایش یافت.( 

 رسانهاي پیاممولکول عنوانبهعصبی  هايدهندهانتقال

الکتروشیمیایی براي عملکرد مناسب مغز ضروري هستند و 

د. چندین اختالل روانی نقش دارن در اختالل عملکرد مغز و

 تی مانند عملکردهايادر بسیاري از موارد حیبراي مثال 

 بینایی، یادگیري، خواب و احساسات نقش دارند و اختالل

 به مسائل جدي بهداشتی، از جمله تواندمی آنهاعملکرد 

اضطراب، افسردگی، اسکیزوفرنی، پارکینسون، آلزایمر و 

 ). 9( دیگر منجر شود هايبیماري

5. Hung 
6. brain-derived neurotrophic factor 
7. doublecortin 
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 کربوکسیلیکديغیرضروري  ۀگلوتامات یک اسید آمین

است که در ساختارهاي مختلف مغز انسان و حیوانات 

ته و عمده تحریکی حضور داش دهندة عصبیانتقال عنوانبه

تکامل مغز، مانند فیزیولوژیک متعددي  تأثیراتدر 

 سیناپسی، حافظه و یادگیري مشارکت دارد پذیريشکل

زیادي در  مقدار بهگلوتاماتی  هاينوروناگرچه  ).10-12(

یپوکمپ، انواحی ه اند،شدهمغز و طناب نخاعی توزیع 

در طناب  1خارجی قشر مغز و جسم ژالتینوزا هايالیه

 ةهستند. ذخیر زاگلوتامات هاينوروننخاعی غنی از 

 هاينورونگلوتامات که مربوط به  دهندة عصبیانتقال

درصد گلوتامات مغز را تشکیل  45-35 ؛زاستگلوتامات

است که  دادهاخیر نشان  تحقیقات). 13،10(دهد می

 سرین و گلیسین در-D هايدهندهانتقال همراهبهگلوتامات 

 ).9( نوروگلیا نقش دارد رسانیمپیا

تند مونوآمین هس هايمولکولنورآدرنالین و آدرنالین  

عصبی در بدن  هايدهندهانتقالهورمون و  عنوانبهکه 

عصبی  هايدهندهانتقال عنوانبه آنها. کنندمیانسان عمل 

سمپاتیک و  هايسیستمدر سیستم خودمختار که از 

نقش دارند. در مغز،  پاراسمپاتیک تشکیل شده است،

ا مناطق مغز قرار دارند که ب ۀدر ساق نفرینهاي نوراپینورون

که در اند در ارتباطاز جمله سیستم لیمبیک  دیگري از مغز

 ). نورآدرنالین9(ند تنظیم احساسات و شناخت دخالت دار

انی جسم. تمرینات گذاردمیبر یادگیري و حافظه تأثیر 

ن را و مقدار آ دهدمیمنظم ترشح نورآدرنالین را افزایش 

نات . بنابراین انجام تمریکندمیدر پالسماي خون زیاد 

رشح تاز طریق افزایش  تواندمیمنظم  طوربهورزشی 

و تغییرات  عصبی موجب تقویت حافظه هايدهندهانتقال

 ).14( خلقی شود

                                                           
1. substantia gelatinosa 
2. Insulin-like growth factor 1 

د ) و عامل رشIGF-1( 12-انسولینعامل رشد شبه

ها ) جزئی از نروتروفینVEGF( 3مشتق از اندوتلیال رگی

زایی و یا عوامل رشدي هستند که نقش مهمی در نورون

). 15زایی ناشی از ورزش در هایپوکمپ بالغ دارند (رگ

IGF-1  وVEGF اند که تأثیرات ورزش بر عواملی اصلی

پذیري، عملکرد و سالمت مغز را وساطت مغز مانند شکل

همچنین تأثیرات ورزش بر یادگیري و افسردگی  کنند.می

شود، تنظیم می BDNFو  IGF-1وسیلۀ طور عمده بهبه

زایی زایی در هایپوکمپ و رگکه تحریک نروندرصورتی

هر  ). به16شود (تنظیم می VEGFو  IGF-1وسیلۀ به

در پاسخ به انواع  VEGFو  IGF-1هاي حال، نروتروفین

شوند و نقش مهمی در ترشح میورزش هوازي و مقاومتی 

 ).15یادگیري، بهبود حافظه و عملکرد شناختی دارند (

و عصبی  هايدهندهانتقالبا توجه به نقش مهم 

همچنین سیستم عصبی مرکزي عملکرد  درها نروتروفین

هاي نقش آنها در عملکرد مغز سالم و در بسیاري از بیماري

ورزش بر سطوح شناختی و اثر مثبت شناختی و روانعصب

ورزش با هدف پژوهش حاضر بررسی اثر  سرمی این عوامل،

ی بر سطوح سرم(تمرین با وزنه)  مهارت باز (جودو) و بسته

 کارانجودودر  VEGFو  IGF-1، نورآدرنالین ،گلوتامات

 . بودزن 

 
 روش پژوهش

 آزمونپس و آزمونپیش طرح با تجربینیمه تحقیق این

 سال در IR.SSRI.REC.1400.1238و شناسۀ اخالق 

زن با حداقل  11پژوهش  آماري نمونۀ. گرفت انجام 1400

سال، وزن:  60/25 ± 57/3 (سن:سال سابقۀ ورزش جودو  4

) متریسانت 40/165 ± 50/4کیلوگرم، قد:  ±20/66 60/9

. کردند شرکت تحقیق داوطلبانه در هاآزمودنی. بودند

3. Vascular endothelial growth factor 
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 سالمتی داشتن: از بودند تعبار مطالعه به ورود معیارهاي

 معیارهاي. تمایل داشتن به شرکت در تحقیق جسمی، کامل

 حین در جسمی مشکالت بروز: از بودند عبارت نیز خروج

 .تمرین ادامۀ به نداشتن تمایل و تمرین

 شامل کردن گرم دقیقه 10 مدت به ابتدا هاآزمودنی

 انجام را فعال کششی حرکات سپس و دویدن روي تردمیل

 دقیقه 60 تمرین، در یک جلسه اصلی بدنۀ بخش در. دادند

 انجام دقیقه تمرین با وزنه 60تمرین جودو و در جلسه دیگر 

 دقیقه 5 مدت به هاآزمودنی کردن، سرد بخش در. گرفت

 جلسه مراحل تمام. دادند انجام را غیرفعال کششی حرکات

 از پژوهش این در .گرفت انجام پژوهشگر نظر زیر تمرینی

. شد در سالن جودو و سالن بدنسازي استفاده نوع تمرین دو

در سالن جودو زیر نظر  هاآزمودنی جلسه تمرین جودو، در

 ؛)مهارت باز(مربی اقدام به انجام تمرینات ویژة جودو کردند 

ها در سالن بدنسازي آزمودنی دوم، جلسۀ تمرینی در اما

). مهارت بسته(د تمرینات با وزنه را زیر نظر مربی انجام دادن

 رأس صبحانه صرف ساعت 3 از پس تمرینی جلسۀ دو هر

 هاآزمودنی از. شدند صبح انجام دقیقه 30و  10ساعت 

 جلسۀ غذایی وعدة مشابه غذایی وعدة که شد خواسته

 تمرینی جلسۀ دو بین نیز ده روز. کنند مصرف را پیشین

ها حرکات پرس جلسۀ تمرین با وزنه، آزمودنی در .بود فاصله

سینه، قایقی خم، سر شانه از جلو، اسکات پا و پشت پا با 

درصد  70-80تکرار و با  8-10دور با  3صورت دستگاه را به

یک تکرار بیشینه انجام دادند. فاصلۀ استراحت بین دورها 

 .)8(دقیقه بود  3دقیقه و بین حرکات نیز  5/2

نمونۀ  تمرین انجام گرفت، ه جلساتروزهایی ک در

دقیقه پیش از شروع جلسۀ تمرینی  5 هااول آزمودنی خونی

 از پس دقیقه 5 دوم خونی دنبال آن نمونۀو به شد گرفته

 با خونی هاينمونه سانتریفیوژ تمرین گرفته شد. جلسۀ

 سرم و صورت گرفت دقیقه 5 براي دقیقه در دور 3500

 براي و شد ریخته ویژه هايتیوب داخل در آمدهدستبه

 گرادسانتی درجۀ -30 دماي در بعدي هايآزمایش

 .شد نگهداري

 VEGFو  IGF-1سرمی نورآدرنالین،  هايغلظت

 15/0حساسیت: نورآدرنالین: ( االیزا هايکیت وسیلۀبه

 15/0-600تشخیص:  ۀ، دامنلیتریلیگرم/مپیکو

 78/0: حساسیت: IGF-1؛ کازابایو، ژاپنلیتر، یلیگرم/مپیکو

 12/3-200: تشخیص دامنۀ لیتر،میلی/نانوگرم

 063/0حساسیت: : VEGFلیتر؛ میلی/نانوگرم

 312/0-20تشخیص:  ۀ، دامنلیتریلینانوگرم/م

) بر اساس دستورالعمل کازابایو، ژاپنلیتر، یلینانوگرم/م

 هايگیري شدند. همچنین غلظتشرکت مربوطه اندازه

 5/0: (حساسیت روش فلورومتریک هسرمی گلوتامات ب

لیتر، /میکرومول 1-300 :تشخیص دامنۀ لیتر،/میکرومول

AbCam ژاپن) بر اساس دستورالعمل شرکت مربوطه ،

 گیري شد. اندازه

نشان داد که ف واسمیرن-لموگروفونتایج آزمون ک

براي بررسی بنابراین  ها از توزیع طبیعی برخوردارند.داده

هاي بین وابسته و تفاوت t آزمون گروهی ازدرونهاي تفاوت

 داريمعناو سطح شد  استفاده گروهی از آزمون کوواریانس

05/0<P .در نظر گرفته شد 

 
 هایافته

نتایج زن جودوکار بررسی شدند.  11در این تحقیق 

هاي سرمی متغیرها پس از جلسات تمرین توصیفی غلظت

در جدول همبسته  tن جودو و تمرین با وزنه و نتایج آزمو

معناداري  طوربهنشان داد که نتایج آورده شده است.  1

ي سرمی همۀ متغیرها پس از هر دو جلسه تمرینی هاغلظت

). همچنین، نتایج آزمون P>05/0افزایش یافته است (

کوواریانس نشان داد که سطوح سرمی گلوتامات 

)013/0=P و (IGF-1 )014/0=P پس از تمرین با وزنه (

معناداري بیشتر از تمرین جودو افزایش یافت. اما  طوربه
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 VEGF) و P=117/0تغییرات سطوح سرمی نورآدرنالین (

)192/0=P پس از هر دو جلسۀ تمرینی یکسان بود (جدول (

2.( 

 زوجی tو نتایج آزمون  انحراف معیار) ±سرمی متغیرها (میانگین  يهاغلظت. 1 جدول

 )جودوآزمون (پس )جودو( آزمونیشپ متغیرها
 آزمونیشپ

 )تمرین با وزنه(
 آزمون پس

 )تمرین با وزنه(
IGF-1 (ng/ml) 40/30 ± 21/289 *33/31 ± 40/292 92/29 ± 85/291 *71/30 ± 89/302 
VEGF (μg/ml) 66/9 ± 70/94 *78/10 ± 02/99 62/10 ± 94/96 *30/12 ± 75/103 

 10/10± 04/190 *45/±10 60/195 96/7± 92/191 *36/±10 57/205 (μmol/l)گلوتامات 
 19/0± 95/1 *24/±0 13/2 17/0± 07/2 *42/±0 48/2 (ng/ml)نورآدرنالین

 ∗05/0اختالف معنادار در سطح             
 

 لون و کوواریانسي هاآزمون. نتایج 2جدول 
 

 متغیرها
 آزمون کوواریانس آزمون لون

F P F P 
Glu 144/2 159/0 516/7 ∗013/0 
NA 833/1 191/0 697/2 117/0 

IGF-1 677/2 117/0 40/7 ∗014/0 
VEGF 942/0 343/0 832/1 192/0 

 ∗05/0اختالف معنادار در سطح                      
 

 يریگجهینتبحث و 

در تحقیق حاضر تأثیر دو ورزش متفاوت که داراي 

اند، بر سطوح گیري و حرکتیمیزان متفاوت ابعاد تصمیم

در  VEGFو  IGF-1سرمی گلوتامات، نورآدرنالین، 

جودوکاران زن بررسی شد. نتایج نشان داد هر دو ورزش 

طور جودو و تمرین با وزنه سطوح سرمی همۀ متغیرها را به

-IGFداري افزایش دادند، اما سطوح سرمی گلوتامات و معنا

طور معناداري بیشتر از تمرین پس از تمرین با وزنه به 1

جودو افزایش یافت، اما تغییرات سطوح سرمی نورآدرنالین 

 .پس از هر دو ورزش یکسان بود VEGFو 

هاي متفاوت ورزشی براي افزایش استفاده از راهبرد

د سالم و داراي اختالالت ذهنی عملکرد شناختی در افرا

اي براي هزینهاي دارد، زیرا ورزش راهبرد کماهمیت ویژه

). نشان داده شده است که عملکرد 17این هدف است (

هاي روزمره، آموزشی شناختی خوب با اجراي بهتر فعالیت

). همچنین همۀ اشکال مختلف 17و شغلی مرتبط است (

جرایی شناختی مختلف و ورزش جسمانی با بارهاي فرایند ا

طور زیادي با هماهنگی مختلف به-هاي حرکتیمهارت

اند. براي مثال ورزش با شناختی مرتبط-اجراهاي عصبی

مهارت باز نیازمند بارهاي شناختی و اجرایی زیاد و 

هماهنگی -هاي حرکتیهاي مختلفی از مهارتمجموعه

پذیر و ناپذیر/تغییربینیمنظور سازگاري با محیط  پیشبه

حریفان مختلف است. اما ورزش با مهارت بسته عملکردهاي 

تحقیقات نشان  ).18کند (شناختی دیگري را فعال می

هاي باز عملکرد بهتري در برخی اند که افراد در مهارتداده

هاي عملکرد اجرایی (براي مثال کنترل مهاري و از جنبه

اند. تههاي بسته داشپذیري شناختی) نسبت به مهارتشکل

اند که تأثیرات ها گزارش کردهدر مقابل، برخی پژوهش

 ).6اند (هاي باز و بسته تفاوتی نداشتهشناختی مهارت
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هاي رسانمیزان کافی پیام عملکرد صحیح مغز به

هاي عصبی نیاز دارد. تغییر در دهندهشیمیایی یا انتقال

ها در مناطق حساس دهندههاي الزم این انتقالنسبت

ن تواند تأثیرات منفی روي تفکر، عمل کردن، واکنش نشامی

هاي دهندهکه تولید انتقالدادن و احساس بگذارد. هنگامی

ازحد باشد یا با کمبود یا نبود آنها مواجه شویم، عصبی بیش

طور چشمگیري تعادل ارگانیسم هایی که بهشک بیماريبی

کالت توانند سبب مشدهند و میرا تحت تأثیر قرار می

روحی شوند، مانند اسکیزوفرنی، پارکینسون، آلزایمر و 

هاي رفتار نامناسب مانند لحظات غیرمنتظرة دوره

سرخوشی یا احساس درد و رنج بدون انگیزة ظاهري و 

 ).19آید (وجود میهاي افسردگی بهدنبال آن حالتبه

هاي عنوان محرك قوي براي سیستمفعالیت ورزشی به

هیپوفیزي و نورآدرنرژیک شناخته شده هیپوتاالموسی، 

است. در این زمینه تمرین ورزشی موجب افزایش میزان 

تازگی، ). به20شود (هاي عصبی میدهندهانتقال

هاي زیادي در مورد تأثیر ورزش بر عملکرد مغز پژوهش

انجام گرفته و چندین سازوکار زیستی در مورد تأثیرات 

اد ادگیري و حافظه پیشنهورزش و فعالیت فیزیکی در مغز، ی

ها و شده است. گزارش شده است که ورزش بر سطح آمین

گذارد و این تغییرات تأثیرات ها در بدن اثر میاندروفین

نفرین، مثبتی در مغز دارند. همچنین سطوح باالي نوراپی

هاي عصبی دیگر ممکن ها، سروتونین و ناقلکاتکوالمین

-21گیري را توجیه کند (است تأثیر ورزش بر حافظه و یاد

بر ). در تأیید این موضوع، تحقیق حاضر نشان داد عالوه23

هاي عصبی در نتیجۀ دهندهاینکه سطوح سرمی انتقال

هاي دهندهیابد، میزان افزایش این انتقالورزش افزایش می

 هاي مختلف، متفاوت است.عصبی در پاسخ به ورزش

                                                           
1. Basal lamina 
2. Maussa 

وري است. نفرین براي رشد طبیعی مغز ضرنوراپی

را  Cajal-Retziusهاي نفرین توسعۀ سلولسیستم نوراپی

هایی هستند که در قشر کند که اولین نورونتنظیم می

رسد نقشی اساسی در مهاجرت نظر میشوند و بهایجاد می

تواند دارند. نورآدرنالین می 1نورونی و تشکیل غشاي پایه

دازش هاي قشر را بیشتر کند و سرعت پرواکنش نورون

). نتایج 24اطالعات و عملکرد کاراتر مغز را افزایش دهد (

پژوهش حاضر نشان داد هر دو ورزش جودو و تمرین با وزنه 

طور معناداري افزایش سطوح سرمی نورآدرنالین را به

دهند. تغییرات در نورآدرنالین در پژوهش حاضر با نتایج می

تایج ) همسوست و با ن2003و همکاران ( 2پژوهش ماسا

و  4) و جاکوب2000و همکاران ( 3پژوهش استینبري

). گزارش شده 27-25) همخوانی ندارد (2004همکاران (

سیناپسی دهنده عصبی جریان پساست که این انتقال

تحریکی را از طریق افزایش آزادسازي گلوتامات در قشر 

دهد هاي هیپوتاالموسی افزایش میجدید مغز و هسته

اي از آنها از ). مسیرهاي نورآدرنرژیک که بخش عمده28(

شوند، نقش مهمی در تنظیم ئوس ناشی میلوکوس سرول

فرایندهاي حافظه و یادگیري دارند. لوکوس سرولئوس، 

آمیگدال، هایپوکمپ و قشر جدید مغز نواحی مهم مغزند 

هاي که فرایندهاي شناختی را با واسطۀ گیرنده

کنند. نورآدرنالین توانایی زیادي در نورآدرنرژیک تنظیم می

هاي رابط در روپپتیدها از نورونرهاسازي ناقالن عصبی و نو

). همچنین نشان داده شده است که 29هایپوکمپ دارد (

را  BDNFنفرین سطوح واسطۀ افزایش نوراپیورزش به

دهندة دهندة نقش انتقال) که نشان16دهد (افزایش می

نفرین در بهبود حافظه و یادگیري است. در عصبی نوراپی

تمرین با وزنه سطوح  تحقیق حاضر هر دو تمرین جودو و

زه افزایش دادند که نفرین را به یک انداسرمی نوراپی

3. Steinbery 
4. Jacob 
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دهندة عصبی به ورزش دهندة پاسخ یکسان این انتقالنشان

با مهارت باز و بسته حداقل تمرین با وزنه در برابر تمرین 

دهندة تر احتماالً بیان این انتقالطور دقیقجودو است. به

زش از لحاظ میزان درگیري عصبی تحت تأثیر ماهیت ور

گیرد، چون این دو نوع ورزش هاي عصبی قرار نمیسیستم

 گیرند.کار میطور متفاوتی بهسیستم عصبی را به

هاي شیمیایی تحریکی در ترین واسطهگلوتامات از مهم

داران شناخته شده است و سیستم اعصاب مرکزي مهره

یابد یش میدنبال بروز استرس افزافعالیت آن در مغز به

پذیري سیناپسی و ). گلوتامات براي پدیدة شکل31،30(

تشکیل حافظه ضروري است و با دپالریزه شدن غشاي 

سیناپسی طی یک فرایند وابسته به کلسیم آزاد پیش

هاي هاي خود روي سلولشود و با فعال کردن گیرندهمی

). نتایج 31کند (عصبی و گلیالی، نقش خود را ایفا می

حاضر نشان داد هر دو ورزش جودو و تمرین با وزنه  تحقیق

طور معناداري افزایش سطوح سرمی گلوتامات را به

دهند، اما سطوح سرمی گلوتامات پس از تمرین با وزنه می

طور معناداري بیشتر از تمرین جودو افزایش یافت. به

هاي همچنین نشان داده شده است که ورزش تعداد گیرنده

دهد ) در مغز را افزایش میGluR5و  NR2bگلوتامات (

ها و سطوح مغزي گلوتامات ) و افزایش تعداد گیرنده16(

). 32دهد (هاي هایپوکمپ را افزایش میفعالیت نورون

ها و سطوح سرمی گلوتامات بنابراین افزایش تعداد گیرنده

تواند براي عملکرد صحیح مغز مهم باشد. پس از ورزش می

شد که فعالیت بدنی غلظت گلوتامات در تحقیقی مشاهده 

). در 32دهد (داري تغییر نمیطور معناسلولی را بهخارج

تحقیقی دیگر گزارش شده که شش هفته تمرین هوازي 

ها سطح گلوتامات مغزي را کاهش روي تردمیل در موش

بر افزایش سطوح ). در پژوهش حاضر عالوه33داده است (

ع ورزش، نشان داده شد سرمی گلوتامات پس از هر دو نو

هر حال، با  که تمرین با وزنه اثر معنادار بیشتري دارد. به

شده در کار گرفتههاي بههاي متفاوت ورزشتوجه به شکل

رسد نظر میگرفته، بهتحقیق حاضر و دیگر تحقیقات انجام

کارگیري تمرین مقاومتی با توجه به شیوة متفاوت آن در به

تفاوتی بر سطح سرمی گلوتامات تواند اثر معضالت می

گرفته نوع تمرین داشته باشد، چون در دو تحقیق انجام

هوازي بوده است. دلیل دیگر براي اختالف نتایج این تحقیق 

احتماًال تأثیرات حاد و مزمن تمرین باشد، چون در نتیجۀ 

هایی نیز در حساسیت مدت تمرینات سازگاريانجام طوالنی

تواند افتد که میگلوتامات اتفاق میهاي و تعداد گیرنده

سطوح سرمی گلوتامات را تحت تأثیر قرار دهد. به هر حال، 

نتایج پژوهش حاضر از نقش مهم تمرین با وزنه در 

کند. یکی از دالیل احتمالی هاي نورونی حمایت میفعالیت

کارگیري متفاوت این تفاوت در میزان ترشح گلوتامات، به

تم عصبی مرکزي در خالل ورزش عضالت اسکلتی و سیس

جودو و تمرین با وزنه است، چون ارتباط متقابلی بین 

عضالت اسکلتی و مغز در بیان برخی از عوامل مرتبط با 

 ).34سالمت مغز و عملکرد شناختی وجود دارد (

کند که یکی از هایی را ترشح میکبد هپاتوکاین

بور مغزي ع-است که از سد خونی IGF-1ترین آنها مهم

تواند شود و میوسیله ورزش بیان آن تعدیل میکند و بهمی

زایی را افزایش دهد در هایپوکمپ و نورون BDNFبیان 

). در تحقیق حاضر نشان داده شد که هر دو ورزش 35،34(

دهند، اما این افزایش را افزایش می IGF-1سطوح سرمی 

قیق پس از تمرین با وزنه بیشتر است. موافق با نتایج تح

طور حاضر، نشان داده شده که ورزش هوازي و مقاومتی به

را افزایش دهد و این  IGF-1تواند سطوح سرمی حاد می

). یکی از 36افزایش در نتیجه تمرین مقاومتی بیشتر است (

دالیل احتمالی این افزایش، ترشح بیشتر هورمون رشد در 

ل به تواند پس از اتصاپاسخ به تمرین با وزنه است که می

را افزایش دهد، زیرا نشان  IGF-1اش در کبد تولید گیرنده

). البته 35کبد است ( IGF-1داده شده که منبع اصلی 
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IGF-1  از عضالت اسکلتی و مغز نیز در نتیجۀ ورزش بیان

دهندة این ). نتایج این تحقیق همچنین نشان35شود (می

است که تمرین با وزنه محرك بسیار مهمی براي ترشح 

است  IGF-1هورمون رشد و در نتیجه تحریک تولید بیشتر 

تواند از اهمیت تمرین با وزنه در ارتقاي و همین موضوع می

 عملکرد شناختی بیشتر حمایت کند.

VEGF هاست که نقش بسیار مهمی یکی از نروتروفین

زایی ناشی از ورزش در هایپوکمپ ایفا زایی و رگدر نورون

ترین میتوژن رشدي ویژة ) و قوي37،15کند (می

طور جالب توجه ). به38،37هاي اندوتلیال است (سلول

زایی در هایپوکمپ بالغ نزدیک گزارش شده است که نورون

افتد و افزایش ساختار ریز رگی موضعی هایپوکمپ اتفاق می

زایی در مغز را زایی و رگاین عامل در نتیجۀ ورزش نورون

در رشد و  VEGFاین  بر). افزون15کند (تحریک می

سازي نگهداري رگی و عملکردهاي نرونی مانند پتانسیل

شده در بیماران آلزایمري بلندمدت و بهبود حافظۀ مختل

 VEGF). نتیجۀ پژوهش حاضر نشان داد که 35مؤثر است (

یابد و طور معناداري افزایش میپس از هر دو نوع ورزش به

وع ورزش جودو و تفاوتی در میزان غلظت آن پس از دو ن

تمرین با وزنه وجود ندارد. موافق با نتایج تحقیق حاضر 

پس از هر دو نوع ورزش  VEGFنشان داده شده است که 

). افزایش یکسان 35یابد (هوازي و تمرین با وزنه افزایش می

شده در این تحقیق بیانگر این است که فشار درون مشاهده

ن با وزنه یکسان رگی در خالل هر دو ورزش جودو و تمری

فشاري است  VEGFاست. چون محرك اصلی براي ترشح 

شود و در نتیجۀ آن که بر دیوارة داخلی رگ وارد می

VEGF 15شود (از اندوتلیال رگی ترشح می .( 

هاي متفاوت ورزش با مهارت باز و بسته تحقیقات نقش

ها و عوامل رشد و را بر سطوح سرمی برخی از نروتروفین

) 17،8،6اند (هاي عملکرد عصبی را نشان دادههبرخی جنب

که نتایج تحقیق حاضر هم تأثیرات متفاوت این دو نوع 

و نه  IGF-1ورزش بر سطوح سرمی گلوتامات و 

را نشان داد. همچنین مطالعات  VEGFنفرین و نوراپی

اند که ترکیب تمرین ورزشی مقاومتی و هوازي نشان داده

کردهاي مغزي دارد. با توجه هاي بیشتري براي عملمزیت

شده در پژوهش حاضر و به تأثیرات متفاوت مشاهده

شود از تمرینات )، پیشنهاد می17،8،6مطالعات پیشین (

هاي با مهارت باز و بسته) براي افزایش ترکیبی (ورزش

هاي عصبی، عوامل رشد و عملکردهاي دهندهبیشتر انتقال

 مغزي پیایند استفاده شود.

گیري نکردن هاي این تحقیق اندازهتاز محدودی

شود در هاست که پیشنهاد میعملکرد شناختی آزمودنی

تحقیقات بعدي این روند انجام گیرد. اما از نکات قوت این 

هایی هاست که کمتر در ورزشمطالعه جنسیت آزمودنی

 شوند.مانند جودو بررسی می

 
 گیرينتیجه

با توجه به نتایج پژوهش حاضر که تأثیرات متفاوت دو 

نوع ورزش مختلف را که داراي میزان متفاوت ابعاد 

اند، بر سطوح سرمی گیري و حرکتیتصمیم

هاي عصبی نورآدرنالین و گلوتامات و دهندهانتقال

را نشان داد و تأثیر  VEGFو  IGF-1هاي نروتروفین

ها بر عملکرد مغز، فینهاي عصبی و نروترودهندهانتقال

هاي داراي رسد انجام ورزشنظر مییادگیري و حافظه، به

هاي با گیري متفاوت مانند ورزشابعاد حرکتی و تصمیم

طور همزمان در خالل یک مهارت باز و مهارت بسته به

مدت براي بهبود حافظه، یادگیري پروتکل تمرینی طوالنی

 خوردار است.اي برو عملکرد مغزي از اهمیت ویژه

 
 تقدیر و تشکر

نامۀ کارشناسی ارشد این پژوهش مستخرج از پایان

رشتۀ فیزیولوژي ورزشی گرایش بالینی دانشگاه لرستان 
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است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان 

ها که امکان انجام انجام گرفت. همچنین از تمامی آزمودنی

 .تحقیق را فراهم کردند، سپاسگزاریم
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Abstract 
Neurotrophins and neurotransmitters play an important role in improving cognitive 
function. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of a 
judo training session and a weight training session on serum levels of glutamate, 
noradrenaline, IGF-1 and VEGF in judoka females. In this quasi-experimental study, 
11 judoka females (age: 25.60±3.57 years, weight: 66.20±9.60 kg, height: 165.40 ± 4.50 
cm) participated voluntarily. They took part in two sessions of judo and weight training 
for one hour 10 days apart. Blood samples were taken from them five minutes before 
and after each training session. serum levels of glutamate, noradrenaline, IGF-1 and 
VEGF were measured. The results showed that serum concentrations of all variables 
increased significantly after both training sessions (p<0.05). Also, the results of 
covariance test showed that serum levels of glutamate (p=0.013) and IGF-1 (p=0.014) 
after weight training session increased significantly more than judo training session. 
However, changes in serum levels of noradrenaline (p=0.117) and VEGF (p=0.192) 
were the same after both training sessions. It seems that open- and closed-skill exercises 
have different effects on serum levels of some neurotrophins and neurotransmitters. 
Therefore, the mechanism of the effect of judo training and weight training on cognitive 
function is different. 
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