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هدف از اين پژوهش ،بررسي اثر هشت هفته تمرين استﻘامتي بر عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز،
انسولين و مﻘاومت به انسولين موش هاي صحرايي بود .بدين منظور  ٢٤راس موش صحرايي نژاد
اسپراگودوالي به طور تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .پﺲ از يك هفته سازگاري با محيط
آزمايشگاه ،موش هاي صحرايي را به طور تصادفي به دو گروه شامل؛ استﻘامتي و كنترل تﻘسيم كردند.
طي هشت هفته موش هاي گروه تمرين استﻘامتي روي دستگاه نوارگردان بدون شيب )شيب صفر
درصد( با سرعت هشت تا  ٢٠متر در دﻗيﻘه و به مدت  ٦٠دﻗيﻘه در هر جلسه و سه جلسه در هفته
دويدند .موش هاي گروه كنترل در طول اين مدت هيچ گونه فعاليت ورزشي نداشتند ٢٤ .ساعت پﺲ از
آخرين جلسه تمرين در پايان هفته هشتم ،موش هاي صحرايي براي اندازهگيري پارامترهاي مورد
مطالعه ﻗرباني مي شدند تا تغييرات بيوشيميايي ناشي از تاثير تمرين هاي استﻘامتي مورد بررسي ﻗرار
گيرد .به منظور تجزيه و تحليل يافته ها ،از آزمون  tمستﻘل استفاده شد ) .(α= ٠/٠٥نتايﺞ نشان داد كه
هشت هفته تمرين استﻘامتي اثر معني داري بر عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز ندارد ) (p=٠/١١ولي اثر
آن بر كاهش انسولين ) (p=٠/٠٠٨و مﻘاومت به انسولين معنادار است ) .(p=٠/٠٠١با توجه به نتايﺞ
پژوهش ،استنباط مي شود كه تمرين استﻘامتي براي كاهش انسولين و مﻘاومت به انسولين مناسب
است؛ ولي براي افزايش عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز مناسب نيست.
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مقدمه
امروزه عواملي به نام نروتروفين ها شناخته شده اند كه محركي براي رشد ،تفكيك و
شكل پذيري سيناپسي هستند )كناپن و همكاران .(٢٠١٠ ٤يكي از مهمترين نروتروفين
ها عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز ) (BDNF٥است كه برخﻼف نامي كه دارد ،نه تنها در
مغز بلكه در طيف گسترده اي از سلول ها و بافت ها مانند شبكيه چشم ،دستگاه عصبي
مركزي ،نرون هاي حركتي ،كليه ها و پروستات وجود دارد .با اين حال ،عامل نروتروفيك
مشتﻖ از مغز با غلظت باﻻ در هيپوكامپ و كورتكﺲ مغز و همچنين در بافت يافت مي
شود .افزايش عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز و همچنين فﻘدان فعاليت بدني يا كاهش آن
به گسترش سندرم متابوليك مي انجامد )لوينگر و همكاران .(٢٠٠٨ ٦عامل نروتروفيك
مشتﻖ از مغز رابطه مستﻘيمي با بيماري هايي همچون؛ صرع ،الزايمر و افسردگي دارد .هر
يك از بيماري هاي باﻻ مي تواند به تنهايي منجر به بروز عوارض ديگري در فرد شود كه
از نمونه هاي بارز آن مي توان به كمبود و يا حتي فﻘدان تحرك در فرد اشاره كرد كه
خود مي تواند به بروز پديده چاﻗي بينجامد .عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز نﻘش مهمي
در رشد نروني ،انتﻘال ،نوسان و شكل پذيري دارد .گزارش شده كه باﻻ رفتن عامل
نروتروفيك مشتﻖ از مغز ﻗطعا مربوط به عوامل خطرناك سندرم سوخت و ساختي
)متابوليك( و ديابت نوع  ٢در گروهي از افراد ميانسال است .از سوي ديگر ،اثبات شده
است كه باﻻ بردن تمرين هاي ورزشي ،كاهش خطر ديابت و سندرم متابوليك را به همراه
دارد )پلوﻗمن ٧و همكاران  . (٢٠٠٤برخي پژوهش ها نشان داده اند كه سطح عامل
نروتروفيك مشتﻖ از مغز پﺲ از انجام دادن تمرين هاي ورزشي مﻘاومتي چه در عضﻼت
كوچكتر مانند؛ خم كننده هاي آرنﺞ و چه در عضﻼت بزرگتر مانند؛ خم كننده هاي زانو
تغييرات ﻗابل توجهي نشان نداده است؛ ولي با اين وجود افزايش ناپايدار غلظت سرمي
1. Knapen et al
2. BDNF
3. Levinger et al
4. Plouchman et al
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عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز پﺲ از تمرين هاي ورزشي شديد مشاهده شده است
)روجاس و همكاران .(٢٠٠٦٨بر اساس گزارش ها تمرين هاي ورزشي مهمترين شكل از
رفتار است كه افزايش سﻼمت و عملكرد مغز را به همراه دارد )پترسون و همكاران

٩

 .(٢٠٠٩اگرچه تاكنون پژوهش هاي بسياري به بررسي تاثير ورزش هاي مﻘاومتي و
ﻗدرتي بر عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز پرداخته ولي با وجود اين ،تاثير تمرين هاي
استﻘامتي بر اين عامل ناشناخته مانده است .براي نمونه يارو و همكاران (٢٠١٠)١٠نشان
داده اند كه غلظت عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز بﻼفاصله پﺲ از يك جلسه تمرين
شديد مﻘاومتي افزايش معني داري پيدا كرده؛ اما پﺲ از گذشت  ٣٠دﻗيﻘه از پايان
تمرين ،به سطح نخستين خود رسيده و  ٦٠دﻗيﻘه پﺲ از آن ،حتي از حالت استراحت
نيز كمتر شده است )يارو و همكاران  .(٢٠١٠لوينگر و همكاران (٢٠٠٨)١١و گايكينك و
همكاران (٢٠١٠)١٢نيز گزارش كرده اند كه سطح عامل نروترونيك مشتﻖ از مغز پﺲ از
يك دوره تمرين مﻘاومتي تغيير معني داري پيدا نكرده است )لوينگر و همكاران  ٢٠٠٨و
گايكينك و همكاران  .(٢٠١٠بر اساس پژوهش كناپن و همكاران ) (٢٠١٠تنها ٣٠
درصد از مطالعاتي كه به تاثير تمرين هاي گوناگون ورزشي اعم از ﻗدرتي و استﻘامتي بر
سطح عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز پرداخته اند ،از افزايش سطح اين هورمون پﺲ از
تمرين هاي ورزشي حكايت كرده اند)كناپن و همكاران .(٢٠١٠ ،از اين رو با توجه به
مطالب ذكر شده در باﻻ اين پژوهش خواهانِ پاسﺦ به اين پرسش است كه آيا هشت هفته
تمرين استﻘامتي اثر معني داري بر عامل نروتروفيك از مغز و انسولين دارد ؟ يا نه؟

1. Rojas et al
2. Peterson
3. Yarrow et al
4. Levinger et al
5. Goekint et al
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روش شناسي پژوهﺶ
در اين مطالعه تجربي از  ٢٤سر موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد اسپراگـ داولي با محدوده
وزني  ٢٨٠/٧٢±٣١/٤٣گرم كه در مركز پــــرورش حيوانات واﻗﻊ در مﺆسسة سرمسازي
رازي شيراز تكثير شده بودند ،استفاده شد .موش هاي صحرايي به اتاق نگهداري حيوانات
واﻗﻊ در مركز خانه حيوانات دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد علوم و تحﻘيﻘات فارس با دماي
محيطي  ٢٢±٢درجة سانتيگراد ،نوركنترل شده )چرخه  ١٢ساعته روشنايي و تاريكي(
منتﻘل شدند و دوره سازشپذيري هشت روزه را طي كردند .دسترسي حيوانات به آب و
غذا در طول دوره آزاد بود .در روز هشتم ،موشها را به طور تصادفي بر اساس وزن
بدنشان به دو گروه مساوي شامل؛ تمرين استﻘامتي و كنترل تﻘسيم كردند .موش هاي
گروه تمرين استﻘامتي به مدت هشت هفته ،سه روز در هفته و هر جلسه  ٦٠دﻗيﻘه با
سرعت هشت تا  ٢٠متر در دﻗيﻘه روي نوارگردان دويدند ٢٤ .ساعت پﺲ از آخرين جلسة
تمرين ،در پايان هفته هشتم ،موشها را به منظور اندازهگيري پارامترهاي مورد مطالعه
ﻗرباني ميكردند تا تغييرات بيوشيميايي ناشي از تاثير تمرين هاي استﻘامتي را مورد
بررسي ﻗرار دهند .پيش از خونگيري ،حيوانات را به مدت  ١٦ساعت ناشتا نگه داشتند.
پﺲ از خونگيري ،پنﺞ سيسي خون داخل لولههاي فالكون )براي اندازهگيري عامل
نروتورفيك مشتﻖ از مغز ،گلوكز و انسولين( ريخته شد .نمونههاي خون را بدون EDTA

براي مدت  ٤٠دﻗيﻘه در دماي آزمايشگاه نگه داشتند و سپﺲ به منظور تهيه سرم با دور
 ٣٠٠٠به مدت  ١٥دﻗيﻘه سانتريفيوژ كردند .اندازهگيري گلوكز سرم با استفاده از كيت
بيوشيمي و به روش آنزيماتيك )روش گلوكز اكسيداز( و اندازهگيري انسولين ناشتا با
روش آنزيم ايمنواسي از نوع ساندويچي و رﻗابتي انجام گرفت .همچنين براي بررسي
شاخص مﻘاومت به انسولين ،از شاخص مﻘاومت به انسولين ) (HOMA-IRاستفاده شد.
شاخص  HOMA-IRبر اساس حاصل ضرب غلظت گلوكز خون ناشتا در غلظت انسولين
ناشتا تﻘسيم بر ثابت  ٢٢/٥بدست آمد .ﻻزم به يادآوري است كه تمام جنبههاي اخﻼﻗي و
حﻘوﻗي اين پژوهش در مركز خانه حيوانات دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد علوم و تحﻘيﻘات
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فارس بررسي شد و مورد تاييد ﻗرار گرفت .يافته هاي پژوهش با استفاده از نرمافزار
 SPSSو آزمون هاي آماري كلوموگروفـ اسميرنوف و  tمستﻘل تجزيه وتحليل شدند.

يافﺘهها
نتايﺞ تجزيه و تحليل يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه تفاوت هشت هفته تمرين
استﻘامتي اثر معني داري بر عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز موش هاي صحرايي ندارد
) (t(٢٢) =١/٦٥، p=٠/١١با اين وجود اثر آن بر كاهش انسولين )=٢/٨٩، p=٠/٠٠٨
) (t(٢٢و مﻘاومت به انسولين ) (t(٢٢) =٤/٩٦، p=٠/٠٠١معنادار است )جدول .(١
جدول  .١نتايج آزمون  tمستقل متغيرهاي پژوهش در گروه هاي استقامتي و كﻨترل
متغير

گروه

M±SD

t

Df

Sig

عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز

استﻘامتي

٢٣٢/٨٦±٨٩/٨٦

١/٦٥

٢٢

٠/١١

)پيكوگرم در ميلي ليتر(

كنترل

٣٢٣/٠٣±١٦٦/٣٩

انسولين

استﻘامتي

٣/٥٥±١/٠٦

)ميكرويونيت در ميلي ليتر(

كنترل

٥/٦٣±٢/٢٥

مﻘاومت به انسولين

استﻘامتي

٠/٧٧±٠/٨٢

)(HOMA-IR

كنترل

٢/٠٢±٠/٢٨

*٢/٨٩

*٤/٩٦

٢٢

٢٢

٠/٠٠٨

٠/٠٠١

*تفاوت معني داري در سطح  ٠/٠٥است.
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بﺤث و نﺘيﺠه ﮔيري
نتايﺞ اين مطالعه نشان مي دهد كه هشت هفته تمرين استﻘامتي اثر معني داري بر عامل
نروتروفيك مشتﻖ از مغز ندارد .به هنگام مﻘايسه ميانگين عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز
گروه تمرين استﻘامتي و كنترل مشاهده مي شود كه ميزان عامل نروتروفيك مشتﻖ از
مغز در گروه تمرين استﻘامتي پايين تر از گروه كنترل است؛ ولي اين تفاوت معني دار
نيست .مغز ،اندامي با سازش پذيري باﻻ در پاسﺦ مورفولوژيك ،سوخت ،ساختي و
متابوليسمي و عملكردي به ورزش است .در پژوهش حسيني و همكاران ،اثر دو هفته
دويدن هوازي سبك روي نوارگردان بر تغييرات عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز در
هيپوكمپ موش صحرايي نر بالغ مورد بررسي ﻗرار گرفت .نتايﺞ اين مطالعه نشان داد كه
دو هفته دويدن هوازي سبك روي نوارگردان با شدت  ٣٥تا  ٤٠درصد اكسيژن مصرفي
بيشينه ) ١٢متر بر دﻗيﻘه( منجر به افزايش معني دار عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز در
هيپوكمپ موش هاي صحرايي مي شود .نتايﺞ اين مطالعه با نتايﺞ مطالعه حاضر همسويي
ندارد.يكي از دﻻيل همسو نبودن نتايﺞ مي تواند ناشي از شدت فعاليت ورزشي باشد؛ به
طوري كه شدت فعاليت ورزشي در مطالعه حسيني و همكاران  ١٢متر بر دﻗيﻘه بود؛ در
حالي كه در مطالعه حاضر هشت تا  ٢٠متر بر دﻗيﻘه بود؛ بدين ترتيب شدت فعاليت در
مطالعه حاضر بيشتر از مطالعه حسيني و همكاران بوده است)حسيني و همكاران .(١٣٩١
در سال هاي اخير از ميان نروتروفين هاي نﻘش ممتاز و برجسته عامل نروتروفيك مشتﻖ
از مغز در پي اعمال استرس هاي بدني )از جمله؛ ورزش( ،بسيار مورد توجه پژوهشگران
ﻗرار گرفته است .با توجه به نﻘش هاي مهم عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز در شكل
پذيري سيناپسي ،تكامل و اصﻼح ،افزايش در مﻘادير عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز
هيپوكمپي در پاسﺦ به ورزش ،آثار حمايتي و بهبود دهندة اين تداخل مثبت و مفيد را
برجسته مي كند كه مي تواند براي عملكرد هيپوكمپي فوايدي را در بر داشته باشد .تا
كنون مطالعات بسياري اثبات كرده كه دويدن چه به صورت اختياري و چه به صورت
اجباري منجر به تغييراتِ سطوج پروتﺌيني و  mRNAعامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز
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ميشود .لو و همكاران (٢٠٠٨)١٣گزارش كردند كه پنﺞ هفته دويدن با شدت پايين
) ١١متر بر دﻗيﻘه( بيان  mRNAعامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز را در هيپوكمپ موش
هاي صحرايي افزايش مي دهد .در حالي كه دويدن شديد با سرعت  ٢٠متر بر دﻗيﻘه
منجر به كاهشِ مﻘادير بيان عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز در هيپوكمپ نسبت به گروه
كنترل شد )لو و همكاران  .(٢٠٠٨نتايﺞ اين مطالعه با مطالعه حاضر همراستاست؛ در
واﻗﻊ نتايﺞ اين مطالعه و مطالعه حاضر نشان مي دهند كه فعاليت هاي ورزشي استﻘامتي
دويدن با شدت باﻻ مي تواند به كاهش عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز بينجامد .لي و
همكاران (٢٠٠٩)١٤نشان دادند كه در پي مﻘايسة دويدن اختياري و اجباري ) ١٠متر بر
دﻗيﻘه( ،هر دوي اين تمرين ها باعﺚ افزايشِ ميزانِ پروتﺌين عامل نروتروفيك مشتﻖ از
مغز در هيپوكمپ موش ها مي شود كه با نتيجه معالعه حاضر همراستا نيست )لي و
همكاران  .(٢٠٠٩همان طور كه ﻗبﻼ نيز ذكر شد ،دليل همراستا نبودن مي تواند تفاوت
شدت فعاليت هاي ورزشي تجويزي در اين دو مطالعه باشد؛ همچنين سويا و همكاران

١٥

) (٢٠٠٧نشان دادند كه افزايشِ مﻘادير  mRNAو پروتﺌين عامل نروتروفيك مشتﻖ از
مغز تنها در شدت پايين ) ١٥متر بر دﻗيﻘه ،زير آستانه ﻻكتات( از يك جلسه دويدن روي
نوارگردان رخ مي دهد و در شدت هاي باﻻتر ) ٢٥متر بر دﻗيﻘه ،فوق آستانه ﻻكتات( كه
ﻻكتات و كورتيزول خون نيز افزايش داشته اند ،سطوح  mRNAو نه پروتﺌين آن كاهش
مي يابد )سويا و همكاران  .(٢٠٠٧اين نتايﺞ نشان مي دهند كه فعاليت هاي ورزشي با
شدت پايين مي توانند در افزايش عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز اثر گذار باشند؛ با اين
وجود فعاليت هاي ورزشي با شدت باﻻ مي توانند منجر به كاهش آن شوند .از سويي،
پژوهش حسين زاده و همكاران نشان داد كه هشت هفته تمرين روي نوارگردان به صورت
پيشرونده بين  ٢٥تا  ٤٦دﻗيﻘه و با سرعت  ١٥تا  ٢٢متر در دﻗيﻘه ،تغيير معني داري در

1. Lou et al
2. Liu et al
3. Soya et al
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سطوح پروتﺌين عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز در ناحيه ﻗشري مغز موش هاي صحرايي
بالغ ايجاد نكرد )حسين زاده و همكاران  .(٢٠١٢نتايﺞ اين مطالعه با مطالعه حاضر
همراستا است .نكتة شايان ذكر اينكه شدت تمرين و مدت زمان تمرين و همچنين نوع
آزمودني در هر دو مطالعه يكسان بوده است .از اين رو با وجود نتايﺞ گزارش شده مي
توان چنين تفسير كرد كه دويدن در شدت هاي پايين تر منجر به بروز فوايد بيشتري در
افزايش سطوح عامل نروتروفيك مشتﻖ از مغز و به طبﻊ آن ،افزايشِ شكل پذيري
هيپوكمپي و بﻘاي نوروني در مﻘايسه با شدت هاي باﻻتر مي شود .اين نكته شايان ذكر را
نبايد فراموش كرد كه ورزش افراطي و شديد باعﺚ افزايش آسيب پذيري عصبي و يا
تشديد سمي سازي عصبي مي شود .لذا ،لزوم تعيين سطح ورزش مورد استفاده به عنوان
يك راهكار درماني محسوس است .به هر حال بايستي در مطالعات بعدي بررسي كرد كه
چه مﻘدار از اثر فعاليت انجام شده را مي توان به ورزش و چه مﻘدار را مي توان به
استرس ناشي از آن نسبت داد؟ چرا كه دويدن اجباري به واسطه تحميل شرايط تمرين
به حيوان ،خود منجر به ايجاد درجه اي از استرس مي شود .همچنين نتايﺞ اين مطالعه
نشان دادند كه هشت هفته تمرين استﻘامتي منجر به كاهش معني دار انسولين و
مﻘاومت به انسولين مي شود .مﻘاومت به انسولين يك پاسﺦ جبراني است كه سلول هاي
بتاي لوزالمعده در برابر كاهش حساسيت بافت هاي هدف )از جمله بافت هاي كبد ،چربي
و عضﻼني( نسبت به آثار سوخت و ساختي انسولين از خود نشان مي دهند  .در وضعيت
هاي مﻘاومت به انسولين ،افراد دچار هيپرانسولينمي مي شوند .به نظر مي رسد كه
هيپرانسولينمي و افزايش مﻘاومت به انسولين سبب احتباس كليوي سديم ،افزايش تون
سمپاتيك و هيپرتروفي عضﻼت صاف آندوتليوم عروق ،ثانويه به آثار ميتوژنيك انسولين
مي شود .از سوي ديگر ،انسولين با ايجاد تغيير در انتﻘال يوني از راه ديواره سلولي غلظت
كلسيم سيتوزولي بافت هاي عروﻗي و كليوي حساس به انسولين را افزايش مي دهد.
نتايﺞ بيشتر مطالعات ،بيانگر كاهش انسولين و مﻘاومت به انسولين در پيِ فعاليت هاي
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ورزشي است .نتايﺞ مطالعه آندرو و همكاران ،(٢٠٠٢) ١حسيني و همكاران ) (١٣٩١و
حسيني و همكاران ) (٢٠١١با مطالعه حاضر همخواني دارد .آندرو و همكاران ) (٢٠٠٢در
بررسي اثر هشت هفته تمرين دايره اي در تركيب با تمرين هوازي و تمرين مﻘاومتي
نشان دادند كه هموگلوبين گليكوزيله ،گلوكز ناشتا و مﻘاومت به انسولين كاهش يافت
)آندرو و همكاران  .(٢٠٠٢پژوهشگران مذكور بيان كردند كه در حﻘيﻘت اختﻼل ها،
مسبب بروز مﻘاومت به انسولين ،با كاهش وزن ،رژيم غذايي و فعاليت ورزشي ﻗابل
بازگشت هستند .تمرين هاي ورزشي مي تواند با افزايش حاملين گلوكز ) (GLUT4به
درون سلول هاي عضﻼني و سوبستراهاي گيرنده انسولين ) (IRSو همچنين افزايش توده
عضﻼني )بيش از  ٧٥درصد برداشت گلوكز ناشي از تحريك انسولين مربوط به بافت
عضﻼني است( افزايش پاسﺦ دهي بدن به انسولين را ايجاد كند .اسيدهاي چرب توليد
شده از بافت چربي با تجمﻊ در سلول هاي عضﻼني ،انتﻘال  GLUT4به سطح اين سلول ها
را مختل مي كنند؛ تمرين هاي ورزشي با افزايش اكسيداسيون اسيدهاي چرب از تجمﻊ
آنها در سلول عضﻼني جلوگيري مي كند .از اين رو تغييرات شيوه زندگي با تمركز بر
كاهش وزن و افزايش فعاليت بدني از راهكارهاي اصلي مﻘابله با بروز عوامل خطرزاي ﻗلبي
عروﻗي است )حسيني و همكاران  .(٢٠١١فعاليت ورزشي ،گلوكز در دسترس را افزايش
٢

مي دهد و احتياج هاي انسولين را در روزهاي تمرين ورزشي كاهش مي دهد )هوبينگر،

 .(١٩٨٥كاسي و نيكوﻻس (٢٠٠٩) ٣در مﻘاله مروري خود بيان كردند كه تمرين
مﻘاومتي فزاينده در مﻘايسه با نداشتن فعاليت ورزشي ،منجر به كاهش هاي مطلﻖ كم و
از لحاظ آماري معني دار مﻘاومت به انسولين مي شود .به هنگام مﻘايسه با فعاليت ورزشي
هوازي ،تفاوت معني داري در ميزان مﻘاومت به انسولين وجود ندارد .تمرين مﻘاومتي
فزاينده در مﻘايسه با نداشتن فعاليت ورزشي منجر به بهبود چشمگير ﻗدرت عضﻼني مي
شود؛ همچنين تغييرات معني داري در تركيب بدني رخ نمي دهد .تمرين مﻘاومتي
1. Andrew et al
2. Hubinger
3. Casey & Nicholas
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فزاينده ﻗدرت را افزايش مي دهد و منجر به كاهش اندكي در مﻘاومت به انسولين مي
شود كه احتماﻻ از لحاظ باليني براي بيشتر افراد با اهميت و ﻗابل توجه است )كاسي و
نيكوﻻس .(٢٠٠٩

نﺘيﺠهﮔيري
بر اساس نتايﺞ مطالعه حاضر هشت هفته تمرين استﻘامتي بر عامل نروتروفيك مشتﻖ از
مغز موش هاي صحرايي اثر معني داري ندارد با اين وجود اثر آن بر كاهش انسولين و
مﻘاومت به انسولين موش هاي صحرايي معنادار است.

تقدير وتشكر
اين مطالعه حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد مصوب دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد علوم و
تحﻘيﻘات كهكيلويه و بوير احمد بود لذا از حمايت هاي مالي و معنوي معاونت پژوهشي
اين واحد دانشگاهي و همچنين دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد علوم و تحﻘيﻘات فارس تشكر
و ﻗدرداني مي شود.
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