
 650-611.، صص 6031، زمستان 03شماره                                                                        رفتار حرکتی

میزان و  مغزاز  مشتق فیکوتررونو عامل میزان بر هوازیثیریک دوره تمرینات أت

 سالمندزنان  توجه و تمرکز
 

2دوست رانیاخدیجه  ،1مرتضی طاهری
1 

 

  خمینی )ره(ی امام المللنیبدانشگاه  ،رفتارحرکتی استادیار. 1

 ی امام خمینی )ره(المللنیبدانشگاه  ،فیزیولوژی ورزشیدانشیار . 2
 

 60/33/6031تاريخ پذيرش:                    65/35/6031تاريخ دريافت: 
 

 چکیده

 مغزاز  مشتق فیکوتررونو عامل زانیبر م یهواز ناتيدوره تمر کيریثأتپژوهش هدف از اين 

(BDNF)  با  ندسالم زن 63 ،تجربینیمه پژوهش نيدر ابود.  سالمند زنانو میزان توجه و تمرکز

شدند.  میتقس (n=9) و کنترل( n=10) یگروه تجرب دو به یطور تصادفبه 0/55±2/1سن  نیانگیم

صورت آزمون، به ةدور انيساعت پس از پا 21و  نيساعت قبل از شروع تمر 21 هایآزمودن همةاز 

 .دندشآوری جمع( COG)وينا  توجه و تمرکز آزمونها با استفاده از دادهشد.  گرفتهخونناشتا 

های صحیح، تعداد انصراف صحیح )شاخص سرعت پردازش آزمون شامل تعداد انتخاب هایمؤلفه

در توجه(، میانگین زمان انتخاب صحیح )شاخص تمرکز( و میانگین زمان انصراف صحیح )توجه 

 مدتبه یهواز نيجلسه تمر سههفته، هر هفته  هشت به مدت یتجرب گروه .بود هاآزمونانتخابی( به 

در  ینيگروه تمر .تمرينات هوازی داشتند نهیشیدرصد ضربان قلب ب 13-55با شدت  قهیدق 15-03

بود که گروه  یدر حال نيا. احراز کرد آزمونرا در پس 58 یدرصد ة، رتب)نورم( با گروه مرجع اسیق

 سرعت پردازش هایشاخصنشان داد پژوهش . نتايج را احراز کرد 01 یدرصد ةکنترل رتب

(P=0.001)توجه انتخابی ، (P=0.001)  شاخص تمرکز و(P=0.001) افتي دارییهبود معنب. 

 BDNF تأثیرو از طرفی  وجود داردهوازی  اتتمرينو  BDNFسطح ارتباط مستقیمی بین  ازآنجاکه

هبود ب ةزمین تواندمیتمرين هوازی با شدت متوسط های شناختی روشن است، بنابراين بر ويژگی

 روانی حرکتی همچون توجه و تمرکز را مهیا کند. هایويژگی

 

 ، توجه، تمرکزمغزاز  مشتق فیکوتررونو عاملسالمند،  لیدی:کواژگان
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 مقدمه

و  تأمین چگونگیاست.  شیرو به افزا توسعهدرحالدر کشـورهای  ویژهبهسالمندان جهان  تیجمع

. تـسا دهرـک انرـنگرا  انیـجه ةجامع که است ساسیا تمشکالاز  یکی سالمند ادفرا ستیرتند حفظ

 یناجمله  از شود،می ایجاد بدن هایدستگاه بیشتر در فرسایشی تغییراتدر این برهه از زندگی، 

 هایرگانا بیشتر که کرد اشاره مغز ویژهبه و مرکزی عصبی دستگاه در تغییرات به توانمی تغییرات

 همچون هاییبیماری معرض در را سالمندان ممکن است امر این که دهدمی قرار تأثیرتحت را بدن

 .(1،2) دهد قرار هابیماری دیگر و اس.ام پارکینسون، آلزایمر،

پدید در آن  ایو تغییرات ساختاری و عملکردی دهدمیپاسخ  راحتیبهمغز انسان به عوامل محیط 

همچون توجه،  ایازآنجاکه کارکردهای شناختی. (3) شودنامیده می 1پذیری عصبیکه شکل آیدمی

 ،شودپذیری مغز دچار افت میحسب تقلیل شکلبه ،توانایی برقراری ارتباط و کاری ةحافظه، حافظ

موضوع نوروترانسمیترها و  اخیراً. شودندیشیده ضرورت دارد تمهیداتی درخور در سالمندان ا

محققان علوم شناختی و  موردتوجهبوده است که همواره  اییپژوهشاز مسائل کارکردهای شناختی 

کولینرژیک، دوپامینرژیک، آدرنرژیک،  هایدستگاهنقش است. برای مثال،  قرارگرفتهزیستی 

 ظردنممختلف  هایپژوهشسنی سالمند در  هایگروهسروتونرژیک و گابائرژیک در رفتار شناختی 

 نقش که ستا یکلید تئینوپر یک (BDNF) 2مغزاز  مشتق فیکوتررونو عامل(. 4،3است ) گرفته قرار

آن  زانیم ،بدنی تیدر اثر کاهش فعال و کندعصبی ایفا می لسلو یبقا حتیو  شدر ،حفظدر  مهمی

 طیف وسیعی از کارکردهای شناختی اثر حافظه و ،یریادگی بر درنتیجهکه  کندمی دایپ کاهش

با عواملی همچون افسردگی، زوال عقل، سندروم  BDNF کاستی، هاپژوهشبر اساس (. 4گذارد )می

 این اتفاق بیشترو  شودمی یافت وفوربه مغز سراسردر  BDNFحذف دیابت مرتبط است. و  کرونری

عامل  نای .دهدمیروی  مستریاتوو ا سهیپوتاالمو س،تاالمو ،مخچه ،مغز تکسرکو ،هیپوکامپدر 

و  هاسسیناپ پذیریشکل، هانورون کیدر تفک ایکنندهتنظیمنقش  ،یعامل رشد عصب کی عنوانبه

 ندکمی فایا حافظهفرایندهای توجه و در  هم ینقش مهم ،همین راستادر  ؛کندمی فایها اسیآپوپتوز

(4) . 

 ازآلزایمر  و دمانس که سالمندی اختلالات رفتاری و شناختی است دوران دریکی از مشکلات مهم 

در راستای  (.2) دنکنمیپیدا  تمرکز نمودکه در ابتدا با فقدان توانایی توجه و  هستند هاآن ترینشایع

 هایروشسنی،  های مختلفهای شناختی و عملکرد روانی حرکتی افراد در دورهسنجش ظرفیت

                                                           
1. Neural Plasticity 

2. Brain-Derived Neurotrophic Factor  
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م تسسی رودمیمختلف به کار  هایپژوهشو یکی از ابزارهای آزمایشگاهی که در  وجود داردمتفاوتی 

 .(1) رفتاری داده است هایپژوهشکه اعتبار زیادی به  ستوینا ا افزارینرم

 یدتأی ـ همچون جوانانـ  را ورزشی ی(هاپروتکلها )دورهاثرپذیری سالمندان از بسیاری های پژوهش

 ،را دیمتعد هایسازگاری منظم شیورز فعالیت که ستا شده مشخص خوبیبه وزهمرا(. 6) اندکرده

راستا،  در همینو  میکند دیجاا قیوعر ـ قلبیو  عضالنی ـ عصبی ،متابولیکی هایسازگاری ازجمله

 کهریبهطو ؛ستا قرارگرفته تتحقیقااز  ریبسیا توجه نکانوآن،  دعملکرو  مغز برورزش  اتتأثیر

در  را دیمتعد مولکولیو  سلولی، تغییر آناتومیکی ورزش موجبات اندداده ننشا جدید تتحقیقا

یکی از کارکردهای این اثرگذاری مرتبط با  .دآورمیفراهم  محیطیو  یمرکز عصبی هستگاد

 و های شناختیافزایش ظرفیت به منجر درنهایت ممکن استاست که  یکیژبیولورونو هایسازگاری

تمرین  هفته پنج ( در پژوهشی نشان دادند که2002و همکاران ) 1زولاد. (7) شود یحرکت ـ یروان

 گزارش آنها همچنین شود؛می BDNFغلظت پلاسمایی  افزایش جوان باعث هایدر آزمودنی استقامتی

با توجه به (. 2است ) غیرورزشکاران از بیشتر ورزشکاران در پلاسما BDNFاستراحتی  کردند سطوح

بنابراین  ،(9) تمرینی تغییری نکرده است ةمتعاقب برنام BDNF، سطوح هاپژوهشاینکه در بسیاری از 

 پژوهشطور که در ادبیات همانوجود دارد.  مؤثربیشتری برای یافتن رویکردهای تمرینی  ضرورت

کارکردهای شناختی را تحت  مکن استم ،همچون زوال توجه ایهای شناختیاشاره شد، افت ظرفیت

رار ق تأثیرعملکرد مغزی را در افراد سالمند تحت  احتمال داردخود  ةنوببهکه این امر  دهدقرار  تأثیر

رسانی به افزایش خون حسببهرود که (. از طرفی، تمرین هوازی از مداخلاتی به شمار می10دهد )

یری از به پیشگ احتمالاًو  گذاردمی ریتأثعصبی مرکزی  دستگاهرسانی به ظرفیت اکسیژن بر مغز،

هوازی برای سالمندان  ة، در این مطالعه برنامدرنتیجه. (11)د کنکمک می 2عوارضی همچون زوال عقل

داشته باشد تا در  همراهرا به  هاآنحرکتی  با این هدف در نظر گرفته شد که بهبود وضعیت روانی

یک دوره  ثیرتأدر همین راستا، هدف از اجرای این پژوهش، باشد.  هاآن رسانیاریی روزانه گزند

 و میزان توجه و تمرکز زنان سالمند بود. BDNFمیزان  بر تمرینات هوازی

 

 پژوهش روش
. روش انتخاب روه کنترل بودگآزمون با پسآزمون ـ با طرح پیشتجربی حاضر از نوع نیمه پژوهش

نفر از سالمندانی که برای کنترل وزن و حفظ  19در آن که  ة در دسترس بودجامع صورتبهنمونه 

                                                           
1. Zoladz 

2. Dementia 
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 صورتبهسلامت به کلینیک ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین مراجعه کرده بودند، 

 هسهفته، هر هفته  هشتمدت به یتجرب گروه .شدنددو گروه کنترل و تجربی تقسیم  بهتصادفی 

تمرینات هوازی  نهیشیدرصد ضربان قلب ب 40-44با شدت  قهیدق 30-44مدت به یهواز نیجلسه تمر

 کردنبخش گرم سهتمرین به  منصرف شدند. همکاری ةآزمودنی از ادام سهکه از این میان  داشتند

یم تقسحرکات کششی و انعطافی( )کردن و سردسریع(  رویپیاده)اصلی  ة، برنامحرکات کششی()

 مشتمل بر موارد ذیل بود: پژوهشعیارهای گزینش در مشد. می

 فعالیت بدنی منظم در شش ماه اخیر نداشتن. 1

 سال 60 بیش ازسن . 2

 کمکی  ةگونه وسیلهیچاستفاده از بدون رفتن راهتوانایی . 3

 پزشک(ید نهایی أیتبا ریوی ) و عروقی ـ گونه بیماری شدید قلبیهیچ ةسابقنداشتن . 4

 ینیتمر هایبرنامهمشارکت در  ییتوانا. 4

صورت آزمون، به ةدور انیساعت پس از پا 24و  نیساعت قبل از شروع تمر 24 هایآزمودن از همة

رعت و با س ندمنتقل شد شگاهیبه آزما و بلافاصله آوریجمع یخون هاینمونهگرفته شد. ناشتا خون

 زانیم نییتع ی. براجدا شود هاآنتا سرم  دیچرخ وژیفیسانتردقیقه  10و به مدت  قهیدور در دق 1400

 بر اساس الایزابه روش و  1بوستر تیاز ک یخون ةسرم هر نمون مشتق از مغز کیغلظت عامل نوروتروف

 2COGسنجش میزان توجه از طریق آزمون . شد نییتع تیک ةسازند ییکایآمر ةکارخان دستورالعمل

ابزار وینا از یک  ةشد. مجموع انجامالمللی امام خمینی در آزمایشگاه دانشگاه بینوینا  با دستگاه

آزمون . است شده تشکیلفلزی  دودستةشامل  کلیدصفحهنمایشگر و یک  ةیک صفح ه،افزار ویژنرم

COG رینظ ایو ذهنی یشناخت هایمؤلفه یبررس برای است که حرکتیـ روانی  هایاز آزمون یکی 

نی را آزمود توجه ظرفیتکلی آن  برآیند و رودبه کار می و تمرکزتوجه  ،یدقت انتخاب واکنش، سرعت

تمرکز از  ،که بر اساس این مدل ستا( 1991آزمون مبتنی بر مدل نظری رولخ ) این .دهدنشان می

شده در اجرای یک تکلیف(، اجرا )نقش تمرکز در اجرای یک عمل سه جزء انرژی )میزان انرژی صرف

در هنگام تمرکز  باید مؤلفهاین سه . (23،12) است گرفتهشکل  3و پردازش و تثبیت آن( و دقت

سطح درک فرد به  تمرکز وتوجه و  زانیاز م قیدق یابیآزمون در ارز نیاتنظیم و متعادل شوند. 

 اصاجرای تکلیفی خدر  دتمرکز فر زانیکه م یابددرمیآزمون  جینتا از آزمونگر. کندمی آزمونگر کمک

 ایآ و یا خیر، بردیم را به کار یخود توجه کاف ایحرفهدر کار آزمودنی  آیا اینکه ایو  چقدر است

ه و در آزمون توج یا خیر. کندحفظ  فیتکل انیتا پا یشناخت فیدقت لازم را در انجام تکال تواندمی

                                                           
1. Bosster 

2. Cognitrone 

3. Precision 
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حداکثر  ی بایدشود. آزمودنچهار تصویر در یک ردیف و یک تصویر در زیر آن ظاهر می COGتمرکز 

الایی ب ةیک از تصاویر چهارگانکه تصویر زیرین با کدام تعیین کندای ثانیه 2/1زمانی  ةدر یک باز

آزمون شامل تعداد  هایمؤلفه. محرک بود 60 ،تصویر ةشدارائههای تعداد محرکمطابقت دارد. 

میانگین زمان انتخاب )شاخص سرعت پردازش در توجه(،  2تعداد انصراف صحیح، 1های صحیحانتخاب

 .(12) بود هاآزمونبه )توجه انتخابی(  4انصراف صحیحمیانگین زمان  )شاخص تمرکز( و 3صحیح

 هک شدیقلمداد م یتوجه انتخاب رد کند،را  حیمحرک ناصح یتا آزمودن دکشییکه طول م زمانیمدت

 ةاین مطالعه پس از کسب مجوز کمیت .است نیمع یحفظ دقت در سطح برای موردنیاز یبه شکل انرژ

 انجام شد. هاآزمودنیاز  نامهرضایت دریافتو  17622 ةبه شمار امام خمینی المللیبین اخلاق دانشگاه

ج یانتاستفاده شد.  هادادهبرای تحلیل و تحلیل کواریانس نمونه مستقل، تکآماری تی  هایروشاز 

 وتحلیل شده است.تجزیه اس.اس.پی.اس افزارنرم 21 ةآمده با استفاده از نسخدستبه
 

 نتایج
ها پس از بدنی آزمودنی ةوزن و شاخص تود ،شودمشاهده می شمارة یکطور که در جدول همان

 .(P=0.002, P=0.001)تمرینی کمتر شد  مداخلهاعمال 
 

 هاآزمودنیعمومی  هایويژگی -6جدول 

P T 
 گروه تجربی کنترل

 متغیر آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس

 سن 1/4±0/42 7/4±2/42 - -

 متر(قد )سانتی 7/2±12/147 07/3±64/147 - -

 وزن )کیلوگرم( 2/3±23/77 79/3±37/74 47/4±66/77 93/4±00/77 -924/3 *002/0

001/0* 20/4- 22/0±42/30 03/1±62/30 20/2±27/30 03/2±36/31 
بدنی  ةشاخص تود

 )کیلوگرم/مترمربع(

 

تفاوت بین دو گروه آزمون، پس از تعدیل پیششود، مشاهده می شمارة دوگونه که در جدول همان

بنابراین تأثیر تمرینات ؛ (F ،0.05>P=100.55)است  معنادار 04/0و کنترل در سطح  تمرین هوازی

پس  ست. از طرف دیگر،ا( مشهود حیصح یهاتعداد انتخاب)عامل  سرعت پردازش در توجههوازی بر 

                                                           
1. Sum Hits 

2. Sum Correct Rejection 

3. Mean Time Hits 

4. Mean Time Correct Rejection 
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است  معنادار 04/0و کنترل در سطح  یهواز نیدو گروه تمر نیآزمون، تفاوت بپیش لیاز تعد

(13.195=F ،0.05>P)تعداد انصرافعامل بر سرعت پردازش در توجه ) یهواز ناتیتأثیر تمر نی؛ بنابرا 

 ست.ا( مشهود حیصح
 

 سرعت پردازش در توجهدر آزمون هوازی و کنترل  هایگروهبررسی  براینتايج تحلیل کوواريانس  - 2جدول

 F P آزادی ةدرج مجموع مجذورات منبع واريانس متغیر

 حیصح هایتعداد انتخاب

 10/0 234/0 1 063/0 آزمونپیش

 1 934/24 گروه
 16 127/4 خطا 0/001 44/100

 19 24/2960 کل

 حیتعداد انصراف صح

 11/0 226/0 1 109/0 آزمونپیش

 1 194/13 گروه

 16 344/7 خطا 0/001 74/22

 19 72/12292 کل
 

 

تفاوت بین دو گروه آزمون، پس از تعدیل پیششود، مشاهده می شمارة سهگونه که در جدول همان

بنابراین تأثیر تمرینات ؛ (F ،04/0>P=122.99)است  معنادار 04/0و کنترل در سطح  تمرین هوازی

 ست.ا( مشهود حیزمان انتخاب صحمدت)عامل  تمرکزهوازی بر 
 

 تمرکزو کنترل در آزمون  یهواز هایگروه یبررس برای انسيکووار لیتحل جينتا -0جدول 

 F P آزادی ةدرج مجموع مجذورات منبع واريانس متغیر

زمان مدت

 حیانتخاب صح

 (هی)ثان

 

 27/0 024/0 1 222/2 آزمونپیش

 1 103/0 گروه
 16 113/0 خطا 0/001 99/122

 19 62/63 کل
 

 

تفاوت بین دو گروه آزمون، پس از تعدیل پیششود، مشاهده می شمارة چهارگونه که در جدول همان

بنابراین تأثیر تمرینات ؛ (F ،0.05>P=44.888)است  معنادار 04/0و کنترل در سطح  تمرین هوازی

 ست.ا( مشهود حیزمان انتخاب صحمدت)عامل  تمرکزهوازی بر 
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 BDNF سطوحو کنترل در  یهواز هایگروه یبررس برای انسيکووار لیتحل جينتا -1جدول 

 F P درجه آزادی مجموع مجذورات منبع واريانس متغیر

BDNF 

 

 49/0 292/0 1 09/13 آزمونپیش

 1 331/1224 گروه
 16 961/671 خطا 0/001 222/44

 19 740/44214 کل

 

 ت.اس مشاهدهقابل شکل دوو یک نمونه در شکل تکآزمون تی آزمون توجه انتخابی در قالب نتایج 

شکل غلط را از تصویر ثانیه،  27/1زمان متوسط  درآزمون( تمرینی )پس پس از مداخلة گروه تمرینی

برای این گروه احراز شد  27درصدی  ة، رتب)نورم( مرجعاصلی تشخیص دادند که در قیاس با گروه 

آن را که  است رم جهانیگروه مرجع یک نُ. (یک)شکل  هاستآنبسیار عالی  ةرتب دهندهنشانکه 

این در حالی بود که گروه  .داده استارائه  پژوهشهای سیستم وینا با توجه به شرایط عمومی آزمودنی

ثانیه طول کشید تا تصویر مشابه با تصویر الگوی مرجع را شناسایی کند که در قیاس با  20/2کنترل 

 (.دوشماره )شکل  را احراز کرد 34درصدی  ة، رتبگروه مرجع )نورم(
 

 

 
 (نمونهتکروه آزمايشی با گروه مرجع )آزمون تی توجه انتخابی گ ةمقايس -6شکل 

 

 
 نمونه(تی تک توجه انتخابی گروه کنترل با گروه مرجع )آزمون ةمقايس -2شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 
و  مغزاز  مشتق فیکوتررونو عامل زانیبر م یهواز ناتیدوره تمر کی ریثأتحاضر،  پژوهشهدف از 

 سرعت پردازش اطلاعات، تمرکز و داد پژوهش نشاننتایج بود. توجه و تمرکز زنان سالمند  زانیم

ز اتوجه انتخابی در گروهی که به تمرینات هوازی پرداخته بودند از وضعیت بهتری برخوردار بود. 
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پژوهش با  راستاهم داشت. BDNFبر سطوح  یمعنادار تأثیر یهواز نیتمرنشان داده شد  ،رگطرف دی

ز تغییرات زوال ، کیم و همکاران در پژوهشی با عنوان اثر تمرین هوازی منظم بر پیشگیری احاضر

و عملکرد  های روزانهتمرینی برای پیشگیری از افت اجرای فعالیت ةبرنامکه دند مغز، به این نتیجه رسی

 یناتمرت بدین شکل که تغییراتی ساختاری و شناختی در مغز براثر ؛مغز در سالمندان اثربخش است

(. 13را در سالمندان به همراه خواهد داشت ) یبهبود اعمال شناخت یتکه درنها افتدیاتفاق م یورزش

از  یکی عنوانبهاست و  یاساس یشناخت هایییاز توانا بسیاریسرعت پردازش در راستا،  یندر هم

 ینبه ا توانیبحث بهبود توجه و تمرکز م ةدر ادام (.14مطرح است ) یعصب یستیز یکارکردها

 یادآورین با بهبود یک مشتق از مغز سرم در پاسخ به تمریش عامل نوروتروفیافزانکته اشاره کرد که 

شود می نروژنز یندفرا یتتقو موجب شیورز فعالیت ینابنابر ؛(14) است مرتبط هاانسانحافظه در 

، هر عاملی که هاپژوهشبر اساس  اثرگذار است. یشناختـ  یادراک یفرایندها تقویتمورد در  اینکه 

در بدن انسان شود، بر عملکرد شناختی اثرگذار خواهد بود.  BDNFبتواند موجب افزایش سطح 

را  ییزا نورون لکنترو  تحریکاین امر موجبات  شود،می BDNFتمرین باعث افزایش سطح  ازآنجاکه

 کند.ایجاد می

 همکارانو  2یارو و (2002همکاران ) و 1های زولادزیافته BDNF تمرینات هوازی بر تأثیر ةینزم در

 که اندهداد ننشا مختلف تتحقیقا(. در همین راستا، 16،17) است همسوحاضر  پژوهشبا ( 2010)

 ستا ممکن اتتغییر ینا که شودیم فیکوترونر یهارفاکتو حسطو یشافزا باعث منظم بدنی فعالیت

چان و همکاران  گر،ید یدر پژوهششناختی اثرگذار باشد.  مسائلفرایندهای یادگیری و  دبهبودر 

کردند.  یسالم بررس یانسان یآزمودن 24را در  یهای سالم زندگو روش BDNF نیارتباط ب( 2002)

سرم در  BDNFبا سطوح  ونیزیتلو یو تماشا یبدن تیفعال وه،یم ادینشان داد که مصرف ز جینتا

 تیکه فعال گزارش کردند( 1996و همکاران ) 3نیپر ،حاضر پژوهش جیبرخلاف نتا. (12) ارتباط است

 تیو فعال BDNFغلظت  نیب معکوس یهارابط احتمالاًو  شودیم BDNFموجب کاهش سطوح  یبدن

طور به زیادبا شدت  نیتمر که افتندیدر (2009)و همکاران  4ایکور نیهمچن (.19)دارد  وجود روزانه

در زمان استراحت در  BDNFاما سطوح  دهد،یم شیرا افزا هاانسانسرم در  BDNFسطوح  یداریپا

 نتایج طبق .(20) تر استکم ،کنندمی نهیهز یشتریب یانرژ یبدن نظر از ی کهفعال یهاانسان

 شودمی BDNF است، ورزش موجب افزایش شده انجامورزش  تأثیر با رابطه در اخیراً  که هاییآزمایش

بهبود  احتمالاًبا استناد به این موضوع،  (.21را به همراه خواهد داشت ) حافظه که این موضوع بهبود

                                                           
1. Zoladz 
2. Yarrow 
3. Neeper 
4. Currie 
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 ناتیتمریجة درنت نیبنابرا؛ و تقویت حافظه مرتبط دانست BDNFتوان به موضوع افزایش توجه را می

 یهاو ترشح مولکول پوکامپیه یةدر ناح مغز یهاخون در مغز، تعداد سلول انیجر زانیم ،یورزش

که تمرین استقامتی به دلیل  آن استیک احتمال دیگر  (.22یابد )یم شیافزا BDNF مانند یحفاظت

افزایش یکپارچگی واحد عصبی عروقی، آنژیونز در سطوح حیاتی مغز یا سازوکارهای دیگری همچون 

عوامل نوروتروفیک به بهبود میزان توجه منجر  سایرافزایش نوروترانسمینرهای مغزی، یا افزایش میزان 

 .BDNFشده باشد نه به دلیل افزایش 

ندهای در فرایو نیز سنجش یک پروتئین درگیر  هاآزمودنیاین مطالعه تعداد کم  هایمحدودیتیکی از 

روتئینی پ هایمولکولنوروترانسمیترهای گوناگون و  ،توجه و تمرکزدر فرایند  کهدرحالی ؛بود شناختی

ا ام ؛این پژوهش استفاده از یک آزمون حافظه بود هایمحدودیتاز دیگر یکی  .دارند تأثیرمتفاوت 

ستفاده ا توجه و تمرکزگوناگون مرتبط با  هایآزمونبهتر است از  تر،یابی به نتایج دقیقبرای دست

اد حتی در افرورزش هوازی  اتتمرینکه  دهدیمحاضر نشان  ةمطالع هاییافتهنتایج ، یطورکلبهد. شو

 ساده نسبتاًیک رفتار سالم و  عنوانبهورزش  درواقع .دشومی BDNF یشافزامنجر به  نیز غالباً سالمند

سیناپسی  یریپذشکلکه مولکول مهم در افزایش  BDNFمانند  ایمولکولی هاییسممکان یسازفعالبا 

اهمیت بالینی پژوهش  ازنظر ینچنهم آید.ه حساب میب تمرکزافزایش  برایراهکار مناسبی  ،است

1 شیافزا گفت توانیمحاضر 
BDNF  موجب بهبود توجه در سالمندان  احتمالاًطی تمرینات ورزشی

هوازی با  ةسالمندی اتخاذ برنام در که آن استحاکی از  پژوهشاین  هاییافته طورکلیبه. شودمی

بنابراین  ؛که مستلزم توجه و تمرکز مداوم هستند دارد تکالیفی تأثیر مثبتی در انجام ،شدت متوسط

کار قرار ضرورت دارد طراحی تمرینات هوازی با شدت متوسط برای این گروه از جامعه در دستور 

 گیرد.
 

 تشکر و تقدیر
 .یمرا دارکمال تشکر  یاری رساندندما را  پژوهشهایی که در این آزمودنی از تمام
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Abstract 
One of the main concerns of aged people is the attention attenuation in the aging 

period. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of aerobic 

exercise on Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) and attention/ 

concentration of elderly females. It was a semi experimental study with 41 

elderly subjects with mean age of 66±3.2yr whom were randomly assigned into 

either an exercise (EG, n=21) or a control group (CG, n=20). fasting blood test 

was taken 24 hours prior to experiment and 24 hours after the end of tests. COG 

test in Viena system was used to collect data. The aerobic training group trained 

for 8 weeks, 3 sessions per week, 30 to 45 hours in each session. The aerobic 

training performed with 40% to 55% of maximum heart rate. Training group had 

rank percentile of 87 compared to reference group while it was 34 for control 

group. The results suggested that speed processing (P=0.001) selective attention 

(P=0.001)and concentration (P=0.001) were significantly improved in the 

training group. Since a direct relationship has been foun between BDNF and 

Aerobic Excercises, besides, the positive eddefct of BDNF on cognitive 

capacities is well proven, therefore, a mild type of aerobic exercise colud imrove 

the psychomotor performance. 
 

Keywords: Elderly, BDNF, Attention, Concentration 

 
 

 

 
 

                                                 
* Corresponding Author                                                       Email: m.taheri@soc.iliu.ac.ir  


	1) 1382.pdf (p.17-36)
	8) 1524.pdf (p.139-157)
	10) 1542.pdf (p.170-187)

