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Abstract
Background: Addiction as a chronic disorder that requires long treatment. One
way to treating this chronic disease is exercise. Chronic exposure to opiates impairs
spatial learning and memory. Given the well-known beneficial effects of voluntary
exercise on cognitive functions, we investigated whether voluntary exercise would
ameliorate the cognitive deficits that are induced by morphine dependence. If an
effect of exercise was observed, we aimed to investigate the possible role of
hippocampal brain-derived neurotropic factor (BDNF) in the exercise-induced
enhancement of learning and memory in morphine-dependent rats.
Methods: The rats were injected with bi-daily doses (10 mg/kg, at 12 hr. intervals) of
morphine over a period of 10 days of voluntary exercise. Following these injections,
a water maze task was performed twice a day for 5 consecutive days, followed by a
probe trial 2 days later. A specific BDNF inhibitor (TrkB-IgG chimera) was used to
block the hippocampal BDNF action during the 10 days of voluntary exercise.
Results: The voluntary exercise diminished the severity of the rats’ dependency
on morphine. A blockade of the BDNF action blunted the exercise-induced
improvement of spatial memory, hippocampal neuron counting and BDNF
protein levels in the dependent rats. Our results indicate that voluntary exercise
could be increase the expression of LTP by lowering the induction threshold for
LTP in the DG of morphine-dependent rats.
Conclusion: Thus, voluntary exercise might be considered as a potential method
to ameliorate some of the deleterious behavioral consequences of the abuse of
morphine and other opiates.
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مقابله با بهبود حافظهی فضایی ناشی از ورزش در موشهای وابسته به مرفین
در اثر جلوگیری از عمل فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغس
3

ابوذر زارع ،1ولی نوذری ،2طاهره کریمی جشنی
تاسیخ دسیافت1400/2/8 :

چکیده

تاسیخ پزیشش1400/3/1 :

مقدمه :اعتیاد ،بِ عٌَاى یک اختالل هضهيً ،یاصهٌذ دسهاى طَالًی است .یکیی اص ساُّیا دسهیاى اییي بیویاس هیضهيٍ ،سصش

تاسیخ چاپ1400/4/15 :

کییشدى هیییباضییذٍ .سصش اساد  ،اثییشام هدیییذ بییش اعوییال ضییٌاختی داسد ٍ فییاکتَس ًَسٍتشٍفیییک هطییت اص ه ییض BDNF

( )Brain derived neurotrophic factorسا دس ّیپَکاهپ افضایص هیدّذ .هصشف دساصهذم هشفیي ،یادگیش ٍ حافظیِ
فضایی سا هختل هیکٌذ .اص ایي سًٍ ،قص فاکتَس ًَسٍتَسفییک هطیت اص ه یض ( )BDNFهَجیَد دس ّیپَکاهیپ ،دس هقابلیِ بیا
بْبَد اعوال ضٌاختی بِ دًبال ٍسصش اساد دس هَشّا ٍابستِ بِ هشفیي بشسسی ضذ.
شیوهی مطالعهه :هیَشّیا ًوًَیِّ ،ینصهیاى بیا  10سٍص فعالییت دٍییذى ،هیشفیي ( ،10 mg/kgسٍص دٍ بیاس بیا فاهیلِ
 12ساعت) صیش جلذ دسیافت کشدًذ .سپس توام هَشّا بشا  5سٍص هتَالی ٍ ّش سٍص 2 ،باس دس هیاص ببیی هیَسیس بهیَصش
دیذًذ .بصهَى ًْایی 2 ،سٍص بعذ اص بخشیي بهَصش اًجیام ضیذ .هْاسکٌٌیذُ اختصاهیی گیشًیذُ )TrkB-lgG chimera( BDNF
بشا بلَط عول  BDNFدس طَل  10سٍص ٍسصش اساد داخل ّیپَکاهپ تضسی ضذ.
یافتههاً :تایج ًطاى دادٍ ،سصش ،ضذم ٍابستگی بِ هشفیي سا دس هیَشّیا ٍابسیتِ کیاّص هییدّیذّ .وچٌییي هْاسکٌٌیذُ
گیشًذُ  BDNFهَجب جلَگیش اص افضایص حافظِ فضایی ،تعذاد ًَسٍىّا ّیپَکاهپ ٍ هیضاى پیشٍتیني ً BDNFاضیی
اص ٍسصش دس هَشّا ٍابستِ بِ هَسفیي گشدیذ.
نتیجهگیری :بٌابشایي ٍسصش اساد  ،هوکي است یک سٍش بالقَُا بشا دسهاى بشخی اص ًقایص سفتیاس ًاضیی اص هیشفیي ٍ
داسٍّایی اص ایي قبیل باضذ.
کلمات کلیدیٍ :ابستگی بِ هشفیيٍ ،سصش اساد  ،یادگیش  ،فاکتَس ًَسٍتَسفیک هطت اص ه ض
ارجاع :صاسع ابَرسًَ ،رس ٍلی ،کشیوی جطٌی طاّشُ .مقابله با بهبود حافظهی فضایی ناشی از ورزش در موش های وابسته به مرفین در اثر
جلوگیری از عمل فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغس .هجلِ داًطکذُ پضضکی صابل 1400؛ .61-68 :)2(4

مقدمٍ
اعتیاابد ،اش دغاات دادن کىتااسد فااسد دز مرااس دازي ي یااب
خػتدً ي مرس اخجبزی دازي ،ثب يخاًد آثابز شیابنثابز آن
اغت .مؿبثٍ غبیس ثیمبزیَاب ،یاف فُار دزغات اش بیاٍی
شیػتؾىبغی اعتیبد ،ثٍ یبفته دزمبنَبی ماثثسرسی مىداس
خًاَد ؾد ( .)1دالیل ؾسيع مراس دازيَابی اعتیابدآيز،
َىااًش ثااٍ خااًثی ؾااىبختٍ وؿاادٌاوااد .ثی اای اش من اایه
میت دود کاٍ دز یای مراس دازي ،زفتبزَابی مسثاً ثاٍ
مرس دازي ثٍ صًزت خًدکبز ي ؾجیٍ عابدت دز مایآیىاد
کٍ کىتسد ازادی ضایییی زيی آنَاب اغات ( .)2رغییاسات
ثیًؾیمیبیی ي مًلکًلی دز قؿس سٌ فسيوتبد ،احتمابالا دز اش

دغت دادن کىتسد ازادی دز يضییت یؽزيودٌی اعتیابد،
خػتدًی اخجبزی ثسای دازي ،ررمیرگیسی اعمبد ؾىبختی
ي عااًد و ااؽ دازوااد ( .)3اعتیاابد ثااٍ مااادزَب ،اخااتالالت
ؾااىبختی اش خملااٍ راسیاات حبفاااٍ ي یاابدگیسی زا غااجت
میؾًود .ثسای مثبد ،مًؼَبی صنسایی کٍ ثٍ یًز ماصمه
ثب مسفیه مًاخاٍ ؾادٌاواد دز اکتػابة حبفااٍی زخاًعی
اختالد وؿبن میدَىد (.)4
یبفتٍَب وؿبن داد کٍ ؾکل ریسی غیىب ػی َیًکبما
ثید اش مرس مصمه ماسفیه ،ثاٍ آن ياثػاتٍ مایؾاًد .ثاٍ
عجبزت دیگس ،عمال َیًکبما دز ح اًز ماسفیه ،غابشؼ
یبفتٍ اغتَ .یًکبم ثٍ عىًان یف غبختبز کلیدی دخیال
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دز حبفاٍ ،ؾدیداا اش مرس مصمه دازي متأثس میؾًد .ایاه
دازيَب غجت ؾکل ریسی وابمللًة ،آرسيفای دوادزیتی یاب
راسیت وًزيوی دز َیًکبم مًؼَبی ثبلغ مایگاسدد (.)5
َمچىیه مرس مصمه ماًاد ماادز ،اش یسیا راداخل ثاب
مػاایسَبی دزين غاالًلی یااب زغاابوی فبکتًزَاابی زؾااد
وًزيرسيفیف ،ثب عبمل رىایمی آنَب زيی وًزينَب مداخلاٍ
میکىد .وتبیح دیگس وؿبن داد کٍ ردًیص مصمه ماًاد ماادز
یب کًکابییه ،مًخات رغییاس مػایسَبی یاب زغابوی دزين
غلًلی فبکتًزَبی وًزيرسيفیف میؾًد کاٍ ثاٍ دوجابد آن
مًخت اختالد عمل ي و ؽ ًَمیًغتبریف ایاه فبکتًزَاب
دز حیظ اعمبد وًزيوی میگسدد.
فاااابکتًز وًزيرسيفیااااف مؿاااات اش مغااااص BDNF
( ،)Brain Derived Neurotrophic Factorمُااررااسیه
وًزيرسيفیه مغصی میثبؾد کٍ ثاسای عملکاسد غیىب ػای ي
رؿکیل حبفااٍی ف ابیی ضاسيزی اغات ي دز ماددَابی
خبوًزی ثٍ واس میزغد کٍ دازای اثس ؾاجٍ ضاد افػاسدگی
دز َیپًکبم ثبؾد ( .)6یادا کاسدن زاٌَابی ماثثس ثاسای
خلًگیسی اش رغییسات غیىب ػی وبؾای اش دازيَابی ماادز،
میرًاود و اؽ مُمای دز دزمابن ي خلاًگیسی اش عاًد آن
داؾتٍ ثبؾد.
متأغیبوٍ ثٍ علت عد ؾىبخت دقی مکبویػرَبی ایه
ثیماابزی ،زيؼَاابی دزماابن م اثثس ي خلااًگیسی اش ایداابد
ياثػتگی ي عًد آن ،دز دغتسظ ویػت .ثاٍ وااس مایزغاد
یکی اش زيؼَبی مثثس ي کر َصیىٍی دزمبن اعتیابد ،يزشؼ
ثبؾد .ملبلیبت خدید وؿبن میدَىد کاٍ يزشؼ مایرًاواد
ثسخاای اش وؿاابوٍَاابی ؾااىبختی ي یبماادَبی راسیجاای
زیاتشایی شياد ع لی زا کبَؽ دَد ي مًخت ثبشگسداوادن
یبدگیسی ف بیی دز مًؼَبی مػاه گاسدد ( .)7ملبلیابت
اخیس وؿبن داد کٍ يزشؼ ازادی ،میرًاود مًخات افاصایؽ
 50دزصدی وًزينشایی دز َیپًکبم ماًؼَابی مػاه ي
َمچىیه دز قؿس حسکتی ي ماچٍ ي ثابش گسداوادن حبفااٍ
ف بیی دز مبش آثی گسدد .احتمبالا  ،BDNFمایرًاواد و اؽ
ثبل ًٌای دز وًزينشایی ي ؾکل ریسی غیىب ػای ي ر ًیات
یبدگیسی ي حبفاٍی وبؾی اش يزشؼ داؾتٍ ثبؾد (.)8
ملبلیبت ماتلف وؿبن مایدَىاد کاٍ يزشؼ ازادی ،ثاب
کبَؽ دادن يغیت آغیت ثید اش صدمٍی مغصی ي ثٍ رأخیس
اوداخته ؾسيع ثیمبزی آلصایمس ،میرًاود ثسخای اش یبمادَبی
راسیجی زیاتی ي زفتبزی حبصل اش یسی زا ویص اش ثیه ثجاسد.
يزشؼ ازادی ،میرًاود مبوع اثسات مىیای ي یاب غالا ثابالی
کًزریکًغتسين ثس زيی اسيرئیه  BDNFؾاًد ( .)9يزشؼ،

م داز  BDNFي وًزينشایای زا دز َیپًکبما ماًؼَابی
خًان ي مػه ي ویص قؿس حسکتی ي ماچٍ افصایؽ میدَاد.
گااصازؼَااب وؿاابن دادٌ کااٍ يزشؼ ،ثااس غاالا آماایهَااب ي
اودزيفیهَب دز ثدن اثس گراؾتٍ ي ایاه رغییاسات مایرًاواد
ثبعث اثسات مثجت دز مغص ؾاًودَ .مچىایه غالًا ثابالی
واااًزا یویاااسیه ،کااابرکًد آمااایهَاااب ،غاااسيرًویه ي
وًزيرساوػاامیتسَبی دیگااس ممکااه اغاات اثااسات يزشؼ دز
حبفاٍ ي یبدگیسی زا رًخیٍ کىد.
َمچىیه رن ی بت دیگاسی ویاص دز ایاه ماًزد وؿابن
دادٌاود کٍ يزشؼ ديیدن ،دز مًؼَابی صانسایی خاًان،
ثبعث افصایؽ ریداد غلًدَبی خدید دز َیپًکبما ؾادٌ،
ثىبثسایه اوداشٌی َیپًکبم زا شیبد کسدٌ ي مًخت ثُجاًدی
عمل مغص میؾًد ( .)10ثب رًخٍ ثٍ رن ی بت فاً ،،اش ایاه
زي و ؽ فبکتًز وًزيرًزفیف مؿت اش مغص ( )BDNFمًخًد
دز َیپًکبم دز م بثلٍ ثب ثُجاًد اعمابد ؾاىبختی ثاٍ دوجابد
يزشؼ ازادی دز مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه ثسزغی ؾد.
مًاد ي ريشَب
ایااه ملبلیااٍ دز غاابد  1396دز آشمبیؿااگبٌ فیصیًلااًضی
داوؿگبٌ آشاد اغالمی یبغًج اودب ؾد .مًؼَبی صانسایی
وس ثبلغ وطاد يیػتبز ثٍ يشن  250-200گس کاٍ َمگای دز
حیًانخبوٍی مسکاص رن ی ابت فیصیًلاًضی داوؿاگبٌ علاً
صؾکی غمىبن سيزؼ دادٌ ؾدٌ ثًدود ثٍ صاًزت اریابقی
دز گسيٌَبی مًزد واس قساز گسفتىاد .دز یای آشمابیؽَاب،
رمب حیًاوبت دز قیعَبی اویاسادی لایاریلىای ثاب اثیابد
( 25 ،50 ،26غبوتیمتس) ي دز یف ارب ،ثاب دزخاٍ حاسازت
ثبثت ( )22 ± 2ي غایکل ؾاجبوٍزيشی ماىار ( 12غابعت
راابزیکی ي  12غاابعت زيؾااىبیی) وگُاادازی ؾاادود ي آة ي
غرای کبفی دز اختیبز آنَب قساز داؾت .ملبلیٍی حبضس دز
کمیتٍی طيَؽ داوؿگبٌ آشاد اغالمی ياحد یبغًج ثاب کاد
 12021404942033رأیید ي ثجت ؾد.
دازيَبی مًزد اغتیبدٌ دز ایه ملبلیٍ ،مسفیه غًلیبت،
دازيَبی ثیًَؼکىىدٌ ؾبمل ايزربن ،کتبمیه ي شایلًغایه
ثاااًد .ماااًاد ماااًزد اغاااتیبدٌ ،الرکاااع فلًیًزغااابوت
( ،)Fluorercent Latex Microbeadsآلجًمیه غاس گابيی
( ،)BSAغبلیه ثبفس ؾادٌ فػایبری اغاتسیل ( ،)PBSاًدز
غاااایتًکسي  ،Cبزافسمبلدییااااد ،منلااااًد ثاااابفس لیااااص
( ،)Lysis Bufferوًزيرًزفیاااااف مؿااااات اش مغاااااص
( .)BDNF Emax Immunoassagيغابیل ي دغاتگبٌَابی
مًزد ویبش ؾبمل لًاش رؿسیا (ریغ خساحی ،قیچی ،اىع ي
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لًلٍَبی رساؾٍ ي غیسٌ) ،غسوگ اوػًلیه خُت رصزی دازي،
غسوگ َبمیلتًن  10میکسيلیتاسی ،غات کىتاسدکىىادٌی
حسازت َمساٌ ثب صینٍی ومبیؽ دزخٍ حسازت ثاٍ صاًزت
رىایر ؾًودٌ ،دغتگبٌ َمًضوبیصز ،دغتگبٌ ،ELISA reader
اغتسیً ربکػای غابخت ؾاسکت اغاتًلتیىگ (،)Stoelting
متٍی دودان صؾکی خُت غًزاخ کسدن خمدمٍی ماًؼ،
قیعَبی مدُص ثٍ چسخ گسدان ،مابش آثای ماًزیع خُات
ازشیبثی حبفاٍی ف بیی ،واس افاصاز وسيراسیع  ،23يزضن 1
( ،)Neuro Traceزایبوٍ ثاسای دزیبفات ي ردصیاٍ ي رنلیال
دادٌَبی الکتسيفیصیًلًضی ي قیع فبزادی اغتیبدٌ ؾد.
ثاسای اوداب آشماابیؽ ،حیًاوابت ثااب رصزیا شیسخلاادی
مسفیه ( 10میلیگس ثس کیلًگس يشن ثدن) دي ثابز دز زيش
ثب فبصلٍی  12غبعت ثٍ مدت  10زيش َمصمابن ثاٍ يزشؼ
ازادی ثٍ صًزت مصمه ،ياثػتٍ ؾدود .ردًیص مصمه مسفیه،
رًلید ياثػتگی فیصیکی ي زياوی میکىد .رابَسات فیصیکای
ياثػتگی (وؿابوٍَابی زفتابزی ي  )Autonomicثاٍ عىاًان
قلع مسفیه دز واس گسفتٍ ؾد .مًؼَبی يزشؾکبز کىتاسد
ي مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾکبز ،ع اش آؾىب ؾادن
ثب دغتگبٌ رسیدمیل مدد  5الیاه (ؾاسکت فىای مُىدغای
کیمیب کُسثبی مجیه غبخت ایسان)َ ،س زيش ثاٍ مادت یاف
غبعت ديیدود .ایه گسيٌَاب دز اثتادا ثاب غاسعت  5متاس دز
دقی ااٍ ثااسای  5دقی ااٍی ايد 10 ،متااس دز دقی ااٍ ثااسای
 5دقی اااٍی ثیاااد ي غاااپع  17متاااس دز دقی اااٍ ثاااسای
 50دقی ٍی آخس ثب ؾیت صیس دزخٍ يزشؼ کسدود.
مبش آثی ،یف ماصن فلصی حل ًی ثاب دیاًازٌی مؿاکی
(قلس  140غبوتیمتس ي ازریبع  55غبوتیمتس) اغت کاٍ راب
ازریبع  25غبوتیمتسی اش آة  22 ± 2دزخٍی غبوتیگاساد
ااس ؾااد .یااف غااکًی  Plexiglassزيؾااه (ثااب قلااس
 11غبوتیمتس)  2غبوتیمتس شیس غلا آة دز مسکص یکی اش
چُبز زثع ؾمبد ؾسقی ،خىًة ؾسقی ،ؾمبد غسثی ،خىًة
غسثی قساز دادٌ ؾد .ایه غکً رًغط یاف بیاٍ ،زيی کاف
ماصن وگُدازی میؾد .غکًی فً ،ف اط يغایلٍای ثاسای
فساز حیًان اش آة ثًد .ارابقی کاٍ مابش دز آن قاساز داؾات،
حبيی اخػب ي عالمتَابی اضابفی ریجیاٍ ؾادٌ اش قجیال
ًغتس ،قیػٍ ،ىدسٌ ي غیسٌ ثًد .حسکت ي زفتبز حیًان ثاٍ
يغیلٍی یف ديزثیه رلًیصیًوی مبدين قسمص کاٍ دز ازریابع
دي متسی ثبالی وبحیٍ مسکصی ماصن قساز گسفتاٍ زدیابثی ي
رؿاااید دادٌ ي کىتااسد ماایؾااد .غاایگىبد رلًیصیااًوی
دیدیتبد يازد یف غیػاتر زدیابة کابمپیًرسی ؾادٌ کاٍ
حسکت ماًؼ زا َاس  100میلای ثبویاٍ ازشیابثی ي ذخیاسٌ
64

میکىد ،اش ایه زي امکبن ثجت دقی مػیس ؾىبی ماًؼ دز
َس ثبز آمًشؼ فساَر میؾد (.)11
ثسای خلًگیسی اش اثسات حبد رصزی مسفیه ،آمًشؼ دز
مبش آثی 2 ،غبعت ثیاد اش رصزیا ماسفیه اش زيش  11ثیاد اش
ؾسيع يزشؼ ازادی ؾسيع ؾد .حیًان ،یف غابعت قجال اش
ؾسيع آمًشؼ ثٍ صاًزت قیاعَابی اویاسادی ثاٍ مىااًز
غبشؼ ثب منیط خدید ثٍ ارب ،مبش آثی حمل گسدیدواد .ثاٍ
مىاًز یبدگیسی ف بیی ،آمًشؼ حیًاوبت دز مبش آثای یای
 5زيش اودب گسفتَ .س مًؼ 2 ،ثبز دز زيش ( 2آشمابیؽ دز
زيش) ثسای مدت  60ثبویٍ اش یکی اش کىبزٌَبی دیًازٌی مابش
ثٍ صًزت رربدفی ثٍ داخل آة زَب میگسدید رب ثب اغتیبدٌ
اش عالیر منیلی ،منل غکًی ىُابن دز شیاس آة زا یادا
ومبید ي ثٍ مًؼ اخبشٌ دادٌ میؾد ثٍ مدت  20ثبویاٍ زيی
صینٍ ثبقی ثمبود .دز صًزری کٍ مًؼ ،قبدز ثٍ یدا کسدن
غکً دز مدت  60ثبویٍ وجبؾد ،ثب دغت ثٍ یس آن َدایت
خًاَد ؾد .ایه سيرکل ،رػات خاًثی ثاسای ازشیابثی اثاس
يزشؼ ثس زيی یبدگیسی ي حبفاٍ اغت کٍ ریبيتَب زا ثُتس
وؿبن میدَد (.)12
غااایتًکسي  Cدز آة م لاااس اغاااتسیل ثاااب غلاااات
 100وبوًگس دز میکسيلیتس حل گسدید ،غپع غابلیه ثابفس
ؾدٌ فػیبری اغتسیل ( ،)PBSحبيی  0/1دزصد غس BSA
ي سيریئه مُبزکىىدٌ ( )TrkB/IgGخُت رُیاٍی منلاًد
 100( Stockمیکسيگس دز میلایلیتاس) اضابفٍ ؾادٌ ثاًد.
الرکع فلًیًزغبوت  Microbeadsثاٍ عىاًان یاف حبمال،
خُت آشاد کسدن دازي ثٍ داخل َیپًکبم اغتیبدٌ گسدیاد.
ایااه ًؾااؽ دازيیاای  Microbeadsثااٍ عىااًان غیػااتر
زَابکىىادٌی دزين ثادوی ( )in vivoثاسای ازشیابثی اثاسات
وًزيرسيفیهَب ثس زيی وًزينَب اغاتیبدٌ مایؾاًدً .ؾاؽ
دازيیااای  Microbeadsدز ؾااات دز دمااابی  4دزخاااٍی
غاابوتیگااساد ثااب یااف مالااً  1ثااٍ  microbeads 5ثااب
 5( TrkB/IgGمیکسيگااس دز میکسيلیتااس دز  PBSحاابيی
 0/1دزصاااد  )BSAي غااایتًکسي  100( Cوااابوًگس دز
میکسيلیتس دز آة م لس) خًاثبودٌ ؾد .صجا زيش ثیاد ،ایاه
دي منلًد ثٍ مدت  30دقی اٍ ثاب  14000 gغابوتسیییًض ي
غپع دز آة اغتسیل خُت رُیٍی یف غلات  10دزصاد
وُبیی مددداا غًغپبوػیًن ؾدٌاود (.)13
رصزی آوتیثبدی ي غیتًکسي  Cثالفبصلٍ قجل اش ؾسيع
ديزٌی يزشؼ ،ثٍ رسریت ثٍ گسيٌَبی يزشؼ کسدٌ ي يزشؼ
وکسدٌ ثٍ داخال َیپًکبما زاغات ي چا ثاب اغاتیبدٌ اش
 Fluorescent Latex Microbeadsصًزت گسفات .دز ایاه
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طيَؽ ،ديثابز رصزیا آوتایثابدی دز زيش ايد ي ؾؿار دز
فسایىد يزشؼ ازادی اودب گسدید .ثیاد اش  2غابعت رصزیا
مااسفیه ،مااًؼَااب ثااب کتاابمیه (+ Xylazine 10 mg/kg
 )Ketamin 70 mg/kgثیًَؼ ؾدود ي غاپع دز داخال
دغتگبٌ اغتسیً ربکع قساز دادٌ ي ثید اش رساؾیدن مًی غس
ي رمیص کسدن ثب ثتبدیه ،خساحای صاًزت گسفات .ماًاد ثاب
غسوگ َبمیلتًن ثب حدر  2میکسيلیتس ثٍ صًزت آَػتٍ دز
ظس  15 ،دقی ٍ ثٍ داخل َیپًکبم زاغت ي چ رصزیا
گسدیدود .مًؼَب ثید اش ثٍ ًَؼ آمدن دز داخال دغاتگبٌ
يزشؼ قااساز دادٌ ؾاادود .ثیااد اش بیاابن ديزٌی ازشیاابثی
حبفاٍی ف بیی دز زيش ( 17ثید اش رػات اسية ،)Probe
مًؼَبی َس گسيٌ ثٍ دوجابد ثایًَؾای ،رًغاط گیاًریه
کؿتٍ ؾدٌ ي ثید اش رؿسیا مغصَ ،یپًکبم آنَب خدا ؾاد
ي َیپًکبماا چاا زا داخاال بزافسمبلدییااد  4دزصااد دز
ثبفسفػیبت ثب ( )pH ; 4/7قاساز گسفات راب ثاسای ؾامبزؼ
وًزيوی مًزد اغتیبدٌ قساز گیسدَ .یپًکبم زاغت دز فسیصز
 -70دزخٍ غلػیًظ ذخیسٌ گسدید رب خُت ریییه میاصان
سيرئیه  BDNFرًغط کیت الیاصا ( )ELISAثاٍ کابز زيد.
َیپًکبم چا ماًؼَاب اع اش ثبثات ؾادن دز داخال
بزافسمبلدَیااد  4دزصاااد دز  0/1 Mثااابفس فػااایبت ي دز
 pH ; 4/7ي ؾػتؿً ثب آة م لاس ثاب اغاتیبدٌ اش دغاتگبٌ
ارًرکىیکااًن مساحاال ااسداشؼ ومًوااٍَاابی ثاابفتی ؾاابمل
آةگیااسی رًغااط اراابوًد ي ؾاایب غاابشی ثااب گصیلااًد ي
آغؿتٍغبش رًغط بزافیه مبیع اودب ؾد .دز مسحلٍی ثیاد
قبلتگیسی ثب بزافیه اودب گسدید .غپع ثسؼَبی کسيوبد
 10میکسيمتسی اش مغص گسفتٍ رب ثاٍ م لاع َیپًکبما ثاس
یج ایلع بکػیىًظ -يارػًن ثسغیر.
دز ردصیااٍ ي رنلیاال دادٌَااب اش آشمااًن آواابلیص يازیاابوع
( )ANOVAي ویص ثسای دادٌَبی مکاسز اش اواداشٌگیاسی مکاسز
اغتیبدٌ گسدیدَ .مچىایه اش آشماًن ری یجای  ،Tukeyخُات
ریییه ریبيت ثیه گسيٌَب اغتیبدٌ ؾد .وتبیح دز واس افاصاز SPSS
وػاٍی )version 22, IBM Corporation, Armonk, NY( 22
رنلیل گسدید .ایالعبت ثٍ صًزت خلبی مییبز ي میابوگیه
ثاااسای َاااس گاااسيٌ ازاطاااٍ ؾاااد ي غااالا میىااایدازی،
 p value > 0/05دز واس گسفتٍ ؾدٌ اغت.
یبفتٍَب
وتبیح فبش یابدگیسی دز یاًد  5زيش آماًشؼ مابش آثای ،دز
ومًداز  ،1وؿبن دادٌ ؾد .ایالعبت مًثً ثٍ مػابفتی کاٍ
مًؼَب خُت زغیدن ثٍ غاکً ،ؾاىب کاسدٌاواد مؿابثٍ ثاب

الگًی شمبن زغیدن ثٍ غکً ( )Latencyثًدٌ اغات لارا دز
ایهخب ،وتبیح مسثً ثٍ شمبن زغیدن ثٍ غکً ازاطٍ گسدید.

ومًدار  :1اثر مُبر گیرودٌی  BDNFدر طًل ديرٌی يرزش بر زمبن
رسیدن بٍ سکً در فبز اکتسبة یبدگیری
* :وؿبندَىدٌ گسيٌ مًؼَبی يزشؾکبز کىتسد دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ي گسيٌ
يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی (،)p value ; 0/044
(.)Sal-Exc/Cyt C and Sal-Exc/IgG
** :وؿبندَىدٌی مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ي
مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی (،)p value ; 0/044
(.)D-Exc/Cyt C and D-Exc/IgG

ثسای ردصیٍ ي رنلیل شمبن زغیدن ثٍ غکًی مایی ،اش
آوبلیص يازیبوع  3یسفٍ ثب اوداشٌگیسی مکسز دادٌَب (ماسفیه،
يزشؼ ،زيشَبی آمًشؼ) اغتیبدٌ گسدید .رمابمی گاسيٌَاب،
منل غکً زا دز یًد  5زيش آمًشؼ ،یبد گسفتىد ي کابَؽ
شمبن زغیدن ثاٍ غاکً ثاب یؿاسفت زيشَابی آماًشؼ ،دز
ومًداز  1وؿابن دادٌ ؾاد .آوابلیص آمابزی دز فابش اکتػابة
یاابدگیسی ،اثااس میىاایدازی يزشؼ (،p value ; 0/006
 ،)F1.51 ; 5/27اثس میىیدازی ماسفیه (،p value ; 0/034
 ،)F3.255 ; 3/11ریبماال میىاایداز ثاایه (يزشؼ ،مااسفیه)
( )F3.51 ; 3/75 ،p value ; 0/02ي امااب ف اادان ریبماال ثاایه
فبکتًزَبی (مسفیه ،يزشؼ ،زيشَبی آمًشؼ) (،p value ; 0/47
 )F12.204 ; 0/979وؿبن دادٌ ؾاد .م بیػاٍ ثایه گاسيٌَاب
وؿاابن داد ،شماابن زغاایدن ثااٍ غااکًی مایاای دز گااسيٌ
ماااًؼَااابی يزشؾاااکبز دزیبفاااتکىىااادٌی غااایتًکسي
( C )Sal-Exc/Cyt Cي مااًؼَاابی ياثػااتٍ ثااٍ مااسفیه
يزشؾکبز دزیبفتکىىادٌی غایتًکسي ،)D-Exc/Cyt C( C
ث اٍ صااًزت میىاایدازی ،کمتااس اش شماابن گااسيٌ يزشؾااکبز
دزیبفتکىىدٌی آوتایثابدی ( )Sal-Exc/IgGي ماًؼَابی
ياثػتٍ ثٍ ماسفیه يزشؾاکبز دزیبفاتکىىادٌی آوتایثابدی
( )D-Exc/IgGدز زيش  5آمًشؼ ثاًدٌ اغات (ثاٍ رسریات،
( )p value ; 0/0004 ،p value ; 0/44ومااًداز  .)1ایااه
یبفتٍَب وؿبن میدَد کٍ مُبز گیسوادٌی  ،BDNFمًخات
میکًظ ومًدن ثُجًد یبدگیسی ف بیی وبؾی اش يزشؼ گسدیاد،
امب دز مًؼَبی گسيٌ يزشؼ وکسدٌَ ،یچ اثسی وداؾت.
َمبنیًز کٍ دز ومًداز  1مؿبَدٌ میؾًد ،مًؼَابی
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گااسيٌ يزشؾااکبز ( )Sal-Excي گااسيٌ ياثػااتٍ ثااٍ مااسفیه
يزشؾکبز ( )D-Excدزیبفتکىىدٌی غایتًکسي (C )Cyt C
ثس عکع گسيٌ دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ،دز شمبن کرراسی
ثٍ غکً زغیدود (ومًداز  :1ف ط شمبن زغیدن ثاٍ غاکً دز
زيش  5آمًشؼ زا وؿبن میدَد) ،ثىابثسایه ،يزشؼ ثاٍ یاًز
مثثسی مًخت ثُجًد یبدگیسی ؾد.
وتاابیح آشمااًن ثااٍ خاابیسآيزی حبفاااٍی ف اابیی ،دز
ومًداز  2وؿبن دادٌ ؾد .آوبلیص يازیابوع دي یسفاٍ ثاس زيی
شمبن زغیدن ثٍ منل غکً ،ریبمل میىایداز ثایه (يزشؼ،
مااسفیه) ( )F3.51 ; 23/16 ،p value ; 0/0001زا وؿاابن
میدَد .م بیػٍی ثیه گسيٌَب وؿبن داد کٍ شمبن زغایدن
ثٍ منال غاکً دز گاسيٌَابی يزشؾاکبز دزیبفاتکىىادٌی
غیتًکسي  ،Cثٍ صاًزت میىایدازی کمتاس اش گاسيٌَابی
يزشؾکبز دزیبفاتکىىادٌی آوتایثابدی ( )IgGي َمچىایه
گسيٌَبی يزشؼ وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی غایتًکسي  Cیاب
دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی میثبؾدَ .مچىیه شمبن زغیدن
ثااٍ مناال غااکً دز گااسيٌَاابی ياثػااتٍ ثااٍ مااسفیه يزشؼ
وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي  Cیب دزیبفاتکىىادٌی
آوتیثبدی ،یًالویرس میثبؾد (ثٍ رسریت،p value ; 0/01 ،
( )p value ; 0/034ومًداز .)2

 BDNFمًخت میکًظ ؾدن اثسات مییاد يزشؼ ثاس زيی
حبفاٍی ف بیی ثب یًالویرس کسدن شمبن زغیدن ثٍ منال
غکً دز گسيٌَبی يزشؾکبز گسدید.
آوبلیص يازیبوع دي یسفٍ ثس زيی میبوگیه فبصالٍی ؾاىب
اش مسکااص مناال غااکً (( )Proximityومااًداز  )3ریبماال
میىاایداز ثاایه (يزشؼ ،مااسفیه) (،p value ; 0/0001
 )F3.51 ; 9/58زا وؿبن داد .م بیػٍی ثیه گاسيٌَاب وؿابن
داد کٍ گسيٌ مًؼَبی يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي
( )Sal-Exc/Cyt Cي مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾاکبز
دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي  )D-Exc/Cyt C( Cدز م بیػاٍ
ثااب گااسيٌ مااًؼَاابی يزشؼ وکااسدٌی دزیبفااتکىىاادٌی
غیتًکسي  )Sal.Sed/Cyt C( Cي ماًؼَابی ياثػاتٍ ثاٍ
مااسفیه يزشؼ وکااسدٌی دزیبفااتکىىاادٌی غاایتًکسي
( )D- C Sed/Cyt Cثااٍ صااًزت میىاایدازی میاابوگیه
فبصلٍی ؾىب اش مسکص منل غاکًی کارراسی داؾاتىد (ثاٍ
رسریتَ .)p value ; 0/0001 ،p value ; 0/022 ،مچىیه
گاااسيٌَااابی يزشؾاااکبز دزیبفاااتکىىااادٌ غااایتًکسي C
( )Sal-Exc/Cyt Cي مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾاکبز
دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ( )C D-Exc/Cyt Cدز م بیػاٍ
ثااب گااسيٌ يزشؾااکبز کىتااسد دزیبفااتکىىاادٌی آوتاایثاابدی
( )Sal-Exc/IgGي گااسيٌ ياثػااتٍ ثااٍ مااسفیه يزشؾااکبز
دزیبفااتکىىاادٌی آوتاایثاابدی ( )D-Exc/IgGثااٍ صااًزت
میىیدازی ثب فبصلٍی کارراسی وػاجت منال غاکً ،ؾاىب
کسدود (میبوگیه فبصلٍی ؾىب اش مسکص منل غکًی کررسی
داؾتىد) (َس دي.)p value ; 0/0001 ،

ومًدار  :2اثر مُبر گیرودٌی  BDNFبٍ يسیلٍی پريتئیه
مُبرکىىدٌی تیريزیه کیىبز ( )TrkB-IgGدر طًل يرزش ارادی بر
ريی زمبن رسیدن بٍ محل سکً در زمبن آزمًن بٍ خبطرآيری
حبفظٍی فضبیی
*** :وؿبندَىدٌی گسيٌ مًؼَبی يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ي گسيٌ
يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ()p value ; 0/0001
(.)Sal-Exc/Cyt C and Sal-Exc/IgG
^^^ :وؿبندَىدٌی مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ي
مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ()p value ; 0/0001
(.)D-Exc/Cyt C and D-Exc/IgG
** :وؿبندَىدٌی گسيٌ مًؼَبی يزشؼ وکسدٌ دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ي مًؼَبی
ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؼ وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ()p value ; 0/01
(.)Sal-Sed/Cyt C and D-Sed/Cyt C
^ :گسيٌ مًؼَبی يزشؼ وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ي مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ
مسفیه يزشؼ وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ()p value ; 0/034
(.)Sal-Sed/IgG and D-Sed/IgG
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ومًدار  :3میبوگیه فبصلٍی مًش از محل سکً ( )Proximityدر
طًل آزمًن بٍ خبطرآيری حبفظٍی فضبیی در مبز آبی
*** :وؿبندَىدٌی گسيٌ مًؼَبی يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ي گسيٌ
يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ()p value ; 0/0001
(.)Sal-Exc/Cyt C and Sal-Exc/IgG
^^^ :وؿبندَىدٌی مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ي
مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ()p value ; 0/0001
(.)D-Exc/Cyt C and D-Exc/IgG
** :وؿبندَىدٌی گسيٌ مًؼَبی يزشؼ وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي ي
مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؼ وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی غیتًکسي
(.)Sal-Sed/Cyt C and D-Sed/Cyt C( )p value ; 039
^ :گسيٌ مًؼَبی يزشؼ وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ي مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ
مسفیه يزشؼ وکسدٌ دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ()p value ; 0/018
(.)S al-Sed/IgG and D-Sed/IgG
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ابوذر زارع و همکاران

ومااًداز  ،3میاابوگیه فبصاالٍی مااًؼ اش مناال غااکً
( )Proximityدز یااًد آشمااًن ثااٍ خاابیسآيزی حبفاااٍی
ف بیی دز مبش آثی زا وؿبن مایدَاد .گاسيٌَابی يزشؾاکبز
دزیبفااتکىىاادٌی آوتاایثاابدی ( ،)IgGمیاابوگیه فبصاالٍی
ثیؿتسی زا دز م بیػٍ ثب گسيٌ دزیبفتکىىادٌی غایتًکسي
( C )Cyt Cداؾتىد کٍ حبکی اش مُبز گیسودٌی  BDNFثاٍ
يغااایلٍی اااسيرئیه مُبزکىىااادٌی ریاااسيشیه کیىااابش
( )TrkB-IgGدز یًد يزشؼ ازادی ثس زيی حبفااٍی ف ابیی
میثبؾد .گسيٌ يزشؼ وکسدٌ ياثػتٍ ثٍ مسفیه دزیبفتکىىادٌی
آوتیثبدی ( )IgGي غیتًکسي ( ،C )Cyt Cمیابوگیه فبصالٍ اش
مناااال غااااکًی ثیؿااااتسی زا وػااااجت ثااااٍ گااااسيٌ
غبلیه داؾتىد.
َیچ ریبيت میىیدازی ثایه شمابن زغایدن ثاٍ منال
غکً ،مدت شمبن غپسی ؾدٌ دز وبحیٍی َد ي میابوگیه
فبصلٍ اش منل غکً دز ثایه گاسيٌَابی يزشؾاکبز ي يزشؼ
وکسدٌی دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی  IgGي َمچىیه دز ثیه
گسيٌَابی يزشؼ وکاسدٌی ياثػاتٍ ثاٍ ماسفیه یاب غابلیه
دزیبفتکىىدٌی آوتیثبدی ( )IgGیب غایتًکسي )Cyt C( C
دیدٌ وؿدَ .مچىیه اخاتال میىایدازی دز غاسعت ؾاىب
کاسدن گاسيٌَاب ویاص مؿابَدٌ وگسدیاد (،p value ; 0/77
.)F7.51 ; 0/59
یبفتٍَبی مسثً ثٍ اثس يزشؼ ي مُبزکىىدٌ  BDNFثاس
زيی میصان سيرئیه َ BDNFیپًکبم دز ومًداز  4وؿابن
دادٌ ؾااد .آواابلیص يازیاابوع غااٍ یسفااٍ (يزشؼ ،مااسفیه،
آوتیثبدی) ثس زيی میصان سيرئیه  BDNFاثاس میىایدازی
يزشؼ ( )F1.50 ; 4/59 ،p value ; 0/02ي مااااااسفیه
( ،)F1.50 ; 23/8 ،p value ; 0/0001آوتااااایثااااابدی
( )F1.50 ; 4/55 ،p value ; 0/038ي ریبمل میىایداز ثایه
(يزشؼ ،آوتیثبدی) ( )F1.50 ; 12/65 ،p value ; 0/001زا
وؿبن دادٌ اغت.
م بیػٍی ثیه گسيٌَاب وؿابن داد کاٍ يزشؼ ،مًخات
افصایؽ میصان سيرییه َ BDNFیپًکبما دز گاسيٌَابی
يزشؾکبز دزیبفتکىىدٌی غایتًکسي (C )Sal-Exc/Cyt C
ي گسيٌ مًؼَبی يزشؼ وکسدٌ دزیبفاتکىىادٌ غایتًکسي
( )Sal-Sed/Cyt Cي َمچىیه ثیه گسيٌ مًؼَبی ياثػاتٍ
ثاااٍ ماااسفیه يزشؾاااکبز دزیبفاااتکىىااادٌی غااایتًکسي
( C )D-Exc/CytCي مًؼَبی ياثػاتٍ ثاٍ ماسفیه يزشؼ
وکسدٌی دزیبفاتکىىادٌی غایتًکسي ،)D-Sed/Cyt C( C
اختال میىیدازی يخًد دازد (ثٍ رسریات ،p value ; 0/013
 )p value ; 0/042کٍ ومبیبنگس افاصایؽ میاصان اسيرئیه

 BDNFدز گسيٌَابی يزشؾاکبز دز م بیػاٍ ثاب گاسيٌَابی
يزشؼ وکسدٌ میثبؾد.
ومًداز  ،4اثاس مُابز گیسوادٌی  BDNFدز یاًد ديزٌ
يزشؼ ثااس زيی میااصان ااسيریئه َ BDNFیپًکبم ا کااٍ
میصان سيرئیه  BDNFثٍ صًزت یکًگس دز َس میلیگس
سيرئیه کل ثبفت منبغجٍ ؾادٌ اغات .وتابیح ثاٍ صاًزت
میبوگیه  ±میابوگیه خلابی مییابز ثیابن گسدیاد .يزشؼ،
مًخت افصایؽ میصان سيرییه  BDNFگسدید ،دز حبلی کٍ
مُاابز گیسواادٌی  BDNFمیااصان ااسيرئیه گااسيٌ يزشؾااکبز
دزیبفتکىىدٌ آوتیثبدی ( )Exc/IgGزا کبَؽ داد.

ومًدار  :4اثر مُبر گیرودٌی  BDNFدر طًل ديرٌی يرزش بر ريی
میسان پريتئیه َ BDNFیپًکبمپ

بحث ي وتیجٍگیری

دز ایه ملبلیٍ وؿابن دادٌ ؾاد کاٍ يزشؼ ازادی ،مًخات
افاصایؽ ریاداد واًزينَابی ؾاکىح دوداواٍداز َیپًکبما
مًؼَبی ياثػتٍ ي غیس ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؾاکبز گسدیاد
کٍ مُبز گیسودٌی  BDNFمًخت کبَؽ میىیداز ایه اثاس
يزشؼ دز َس دي گاسيٌ يزشؾای گسدیاد .ایاه یبفتاٍ وؿابن
میدَد کاٍ افاصایؽ ریاداد واًزينَاب وبؾای اش يزشؼ ثاٍ
مکبویص ثب ياغلٍی  BDNFمیثبؾد .ایه یبفتٍ مًزد رأیید
ملبلیبت دیگاس مایثبؾاد کاٍ اثاسات مثجات يزشؼ زا ثاس
وًزينشایی وؿبن دادٌاود .یؿىُبد گسدید کاٍ واًزينشایای
َیپًکبم ثٍ دوجبد يزشؼ رًاوابیی یابدگیسی ي حبفااٍ زا
شیبد میکىد .وتبیح ایه ملبلیٍ وؿبن داد کٍ رداًیص ماصمه
مسفیه ،ریداد وًزينَبی ؾکىح دوداوٍداز َیپًکبما زا دز
مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؼ وکاسدٌ ،کابَؽ داد .دز
رأیید ایه یبفتٍ دز ملبلیبت قجلی وؿابن دادٌ ؾاد ،کاٍ دز
میااس گاارازی مااصمه مااسفیه ي َااسيییه وااًزينشایاای زا
ر ااییف ماایکىااد ي رااساکر خبزَاابی دواادزیتی زا کاابَؽ
ماایدَااد .دز ایااه ملبلیااٍ ،يزشؼ رىُااب رًاوػاات ریااداد
وًزينَبی وبحیٍی ؾاکىح دوداواٍداز زا افاصایؽ دَاد .دز
رأیید ایه یبفتٍ ،دز ملبلیٍای وؿابن دادٌ ؾاد کاٍ ؾاکىح

مجله دانشکده پزشکی زابل؛ سال 4؛ شماره 2؛ تابستان 1400
http://jzms.ir

67

تأثیر ورزش در موشهای وابسته به مرفیه

ياثػااتگی ثااٍ مااسفیه زا کاابَؽ دادٌ اغاات ي ویااص آغاایت
ؾىبختی ایدبد ؾدٌ دز مًؼَبی ياثػاتٍ ثاٍ ماسفیه زا اش
)TrkB( یسی مکبویػر ثب ياغلٍی سيرئیه مُبزکىىادٌی
 مًخااات افاااصایؽ، َمچىااایه يزشؼ.ثُجاااًد ثاؿاااید
ؾکل اریسی غیىب ػای دز ؾاکىح دوداواٍداز َیپًکبما
 ثىابثسایه يزشؼ ازادی.مًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه گسدیاد
 ثسخی اش یبمادَبی،ًٌ ممکه اغت ثٍ عىًان یف زيؼ ثبل
راسیجاای زفتاابزی وبؾاای اش دازيَاابی مااًزد غااًء مرااس
.َمچًن و بید ؾىبختی زا دزمبن ومبید
تشکر ي قدرداوی

ایه م بلٍ اغتاساج ؾدٌ اش بیبنوبمٍی کبزؾىبغی ازؾد ثاب
 دز داوؿگبٌ آشاد اغاالمی ياحاد12021404942033 کد
ٌ ثدیهيغایلٍ اش میبيوات اطيَؽ داوؿاگب.یبغًج میثبؾد
آشاد اغالمی ياحد یبغًج ي َمچىیه کلیٍی کػبوی کٍ ماب
. ر دیس میؾًد،زا دز اودب طيَؽ یبزی زغبودود

 وبحیٍای اغت کٍ سيلییساغیًن ي ث بء غلًلی دز،دوداوٍداز
 رًلیاد،آن زخ میدَد ي دز غساغس ديزان حیبت خًوادگبن
 ایاه وبحیاٍ حابيی غالًدَابی.وًزينَبی ربشٌ میومبیاد
.ثىیبدی ي اخدادی وًزيوی اغت
ٍ دز گسيٌَبی يزشؾکبز ياثػاتBDNF عاليٌ ثس افصایؽ
 ایاه،ٍي غیس ياثػتٍ ثٍ مسفیه اؾابزٌ ؾادٌ دز ایاه ملبلیا
افصایؽ دز گسيٌَبی يزشؼ وکسدٌی ياثػتٍ ثٍ ماسفیه ویاص
 مُابز گیسوادٌی، َمبنیًزی کٍ قاجالا اؾابزٌ ؾاد.زخ داد
 وبؾاای اش مااسفیه زا دزBDNF  میااصان ااسيرئیه،BDNF
 ایاه. مُبز وکاسد،ٌمًؼَبی ياثػتٍ ثٍ مسفیه يزشؼ وکسد
 يBDNF یبفتٍ ممکه اغت وبؾی اش رىایر ا یضوتیکی ضن
BDNF  و ؽ میاصان.)14(  ثبؾدBDNF لیمًزفیػر ضن
افصایؽ یبفتاٍ دز اغاتیبدٌکىىادگبن دازيَابی ماًزد غاًء
ٍ افاصایؽ یبفتاBDNF . وبؾىبختٍ ثبقی مبودٌ اغت، مرس
.ممکه اغت دز ؾکل ریسی غیىب ػی دخبلت داؾتٍ ثبؾد
 ؾاادت،ایااه ملبلیااٍ وؿاابن داد کااٍ فیبلیاات فیصیکاای
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