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. کندفاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز هموستاز انرژي و مصرف غذا را از طریق سیگنالینگ هیپوتاالموسی تنظیم میسابقه و هدف: 
با کاهش وزن و بهبود پارامترهاي متابولیک در  BDNFدهد. ارتباط هاي سالم و حیوانات افزایش میرا در انسان BDNFتمرین بیان 

کند اما اطالعاتی در زمینه محیطی را القا می BDNFافراد چاق هنوز ناشناخته است. تمرین حاد نشان داده است که افزایش موقت 
BDNF بر  ناشی از تمرین در چاقی در دسترس نیست. هدف این پژوهش ارزیابی اثر تمرین هوازيBDNF  گردش خون در زنان چاق

  است.
تمرین) سالم (میانگین سن  24کنترل و  18زن( 42هاي پیکرسنجی و نیم رخ چربی در در این پژوهش ویژگیها: مواد و روش

ازهجلسه در هفته) اند 3هفته تمرین هوازي ( 12کیلوگرم بر متر مربع)، قبل و بعد از 5/33±1/2سال و شاخص توده بدنی 31/6±3/34
از  BDNFهفته تمرین اندازه گیري شد. به منظور ارزیابی محتواي  12و  6پالسما در شرایط پایه، بعد از  BDNFگیري شد. غلظت 

 ≥05/0Pاستفاده شد. سطح معناداري  SPSS 18 نرم افزار ویک طرفه  ANOVAها از روش براي تحلیل دادهروش االیزا استفاده شد. 
  در نظر گرفته شد.

) =027/0Pیابد درحالیکه (بطورمعناداري افزایش می BDNFهفته تمرین هوازي سطوح  12نتایج این پژوهش نشان داد که  ها:یافته
BMI ) ،024/0P= (HDL ) 027/0، کلسترولP=) 031/0) و تري گلیسریدP=یابد. از نظر آماري اختالف ) در گروه تمرین کاهش می

) =952/0P) و گلوکز(=309/0P، در صد چربی0467/0P= (WHR )) ، (=23/0Pوزن (معناداري بین گروه تمرین و کنترل در 
  مشاهده نشد.

هاي دهد و با بهبود شاخصپالسما را در زنان چاق افزایش می BDNFاین پژوهش نشان داد که  تمرین هوازي سطوح  نتیجه گیري:
و  BDNF، تمرین هوازي بلند مدت موجب افزایش سطوح شود. بنابراینهاي پیکر سنجی این محقق میمتابولیکی و برخی ویژگی

  بهبود نیم رخ چربی در زنان چاق شود.
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