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Introduction: Colon cancer or colorectal cancer is the growth of cancerous masses 
in the colon. According to research evidence, the use of antioxidants and regular 
exercise are the best ways to prevent and treat many diseases. This study aimed to 
investigate the effect of eight weeks of intermittent exercise and Quercetin 
consumption on the brain-derived neurogenic factor (BDNF) and cyclic-adenosine 
monophosphate responsive element-binding protein (CREB) in the brain 
hippocampus of rats with colon cancer which has many influences on cognitive 
functions. 

Methods: The subjects of this study included 50 male Wistar rats (weight: 250±30 
grams, age: 12 weeks) which were homogenized by weight and were randomly 
divided into five Healthy Control, Cancer Control, Cancer + Quercetin supplement, 
Cancer + Intermittent exercise, Cancer + Quercetin supplement + Intermittent 
exercise groups (10 rats in each group). BDNF and CREB measurements were 
performed in the rats’ hippocampus according to the ELISA standards and method. 
SPSS software was used for data analysis. 

Results: The results showed that eight weeks of intermittent exercises had a 
significant effect on the mean score of BDNF (p = 0.047) and CREB (p = 0.032) in 
rats’ hippocampus with colon cancer. Eight weeks of Quercetin supplementation had 
no significant effect on the mean BDNF score (p = 0.792) and the mean CREB score 
(p = 0.363) in rats’ hippocampus with colon cancer  

Conclusion: In general, the findings showed that intermittent exercise and 
Quercetin supplementation improve BDNF and CREB in the hippocampus of rats 
with colon cancer. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Colon cancer is one of the most common cancers in the world. 
Unfortunately, its prevalence rate has been increasing in recent 
years, and evidence have shown that about 8% of all cancer 
deaths were due to colon cancer. Based on the evidence, using 
antioxidants and prescribing regular sports activities are the 
best ways to prevent and treat many diseases. This type of 
cancer initially begins as a polyp, which is in the form of a small 
mucous protrusion similar to a cauliflower, which is stationary 
at first and therefore does not have a productive and 
proliferative state. Over time, cellular changes occur in it, 
which gradually turns into cancer. There is a lot of research 
evidence that shows a direct relationship between micronutrient 
intake and cognitive function which is reflected in the central 
nervous system. Meanwhile, Quercetin is a type of flavanol 
found naturally in most fruits, vegetables, leaves, and seeds, 
and there are also some types of it in the form of food 
supplements. This substance has antioxidant, anti-cancer, anti-
viral, and anti-inflammatory properties. This research aimed to 
investigate the simultaneous effect of 8 weeks of intermittent 
training and Quercetin supplementation on BDNF and CREB 
in the hippocampus of rats with colon cancer. 
 
Methods 
50 male Wistar rats (weight: 250±30 grams, age: 12 weeks), 
were randomly divided into five homogeneous (based on 
weight) groups), including Healthy Control, Cancer Control, 
Cancer + Quercetin supplement, Cancer + Intermittent 

exercise, and Cancer + Quercetin supplement + Intermittent 
exercise groups (10 rats in each group. rats in the Quercetin-
supplemented groups were given 30 mg/kg of Quercetin in their 
diet during the experiment. Rats in Cancer groups were injected 
intraperitoneally with 10 mg of Azoxymethane and Dextran 
Sodium Sulfate to induce colon cancer (Lin, Piao, Song, & Liu, 
2020). The rats in the training groups worked on the treadmill 
for one week, five sessions per week, and for 10 to 15 minutes 
in each session at a speed of 8 to 10 meters per minute. BDNF 
and CREB were measured in the hippocampus of the rats’ 
brains according to ELISA standards and methods. ANOVA 
with Bonferroni post hoc tests was used for data analysis. 
 
Results 
The results indicated that eight weeks of intermittent exercises 
had a significant effect on the average score of BDNF 
(p=0.047) and CREB (p=0.032) in the hippocampus of rats with 
colon cancer. Eight weeks of Quercetin supplementation had 
no significant effect on the average score of BDNF (p=0.792) 
and the average score of CREB (p=0.363) in the hippocampus 
of rats with colon cancer. The results of Tukey's post hoc test 
showed that this significance for the average BDNF score is due 
to a significant difference between the Healthy Control and 
Cancer Control groups (P=0.013) as well as the Cancer Control 
and the experiment (8 weeks of intermittent training and 
Quercetin consumption) groups (P=0.038). While there was no 
significant difference between the Healthy Control group and 
the experimental (8 weeks of intermittent exercise and 
Quercetin consumption) group in terms of the mean BDNF 
score (P=0.81). 

 
 
 

Table 1. 
 

 
significance 

level 
the test 

statistic (F) 
average of 

squares 
Degrees of 

freedom 
sum of 
squares 

Error source Variable 

0.005 8.465 50933.188 2 101866.275 between 
groups  

BDNF 

  6017.122 12 72205.467 Intergroup 
   14 174071.842 Total 

0.018 5.717 0.728 2 1.456 between 
groups  

CREB 

  0.127 12 1.528 Intergroup 
   14 2.984 Total 



 

 

Conclusion 
Intermittent exercises have a significant effect on improving the 
condition of two brain variables which are BDNF and CREB. 
The samples with cancer had disorders in both BDNF and 
CREB factors. Therefore, it can be concluded that digestive 
disorder disrupts the intake of micronutrients, and its severity 
is also increased by colon cancer, so this problem can affect 
these brain factors by forming some states that ultimately led to 
memory and learning disorders. Intermittent training can lead 
to improvement in the state of brain factors that affects memory 
and learning conditions, which is related to BDNF and CREB 
factors. However, Quercetin supplementation alone did not 
lead to improvement in the state of these variables. Although 
there was an improvement in the condition of the experimental 
groups with Quercetin consumption, it was not statistically 
significant. This disease requires a different food prescription, 
but interestingly, when both variables of exercise and nutrition 
were used for cancer subjects, the results were positive and 

significant. Finally, the point that was proven for all the 
research hypotheses was that colon cancer can significantly 
cause a drop in factors that are physiologically related to 
memory. 
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  ها:واژهکلید
 ها،یز مغذير

 سرطان کولون،
 کوئرستین، 
 هیپوکامپ،

 

. بر اساس شواهد شودهاي سرطانی در روده بزرگ گفته میرشد توده بزرگ یا سرطان کولون بهسرطان روده  :مقدمه
و درمان  یشگیريپ يراهکارها برا یناز بهتر یکی یمنظم ورزش هايیتفعال یزو تجو هادانیاکسیاستفاده از آنت تحقیقی،

 یینورون زا هشت هفته تمرین تناوبی و مصرف کوئرستین بر فاکتور ریتأث.هدف از این پژوهش استا هیمارياز ب یاريبس
) در CREBاي (حلقه مونوفسفات آدنوزین بهدهنده پاسخ عناصر به شونده متصل ) و پروتئینBDNFمغز ( ازشده مشتق

 سرطان کولون بوده اثر زیادي بر کارکردهاي شناختی دارد. مبتالبههاي هیپوکامپ مغز موش
هفته)  12گرم، سن:  250±30 :وزنسر رت صحرایی نر ویستار ( 50هاي این پژوهش شامل آزمودنی روش پژوهش:

ی، سرطانسر) کنترل سالم، گروه کنترل  10گروه (هر گروه  5و به روش تصادفی در  شدههمگنبود که بر اساس وزن، 
 یتناوبسرطانی+ تمرین تناوبی، گروه سرطانی + مکمل کوئرستین + تمرین  گروه ،گروه سرطانی + مکمل کوئرستین

 طبق صحرایی يهاموش مغز در هیپوکامپ CREB وBDNFهاي گیريی و ارزیابی قرار گرفتند. اندازهموردبررس
 استفاده شد. spssبراي تحلیل داده ها از نرم افزار  .شد انجام االیزا روش استاندارد و

کولون بر  سرطانمبتالبه  هايموش مغز هیپوکامپ در تناوبی تمرین نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته ها:یافته
 کوئرستین در مصرف مکمل داري داشت. هشت هفته) تأثیر معنا=032/0p( CREB) و=BDNF )047/0pمیانگین نمره

 ) و میانگین نمره=BDNF )792/0p کولون بر میانگین نمره سرطانمبتالبه  هايموش مغز هیپوکامپ
CREB)363/0p=.تأثیر معناداري نداشت ( 
هاي پژوهش نشان داد که تمرینات تناوبی و مصرف مکمل کوئرستین سبب بهبود ی یافتهطورکلبه گیري:نتیجه

BDNF وCREB شود.سرطان کولون می مبتالبههاي در هیپوکامپ مغز موش 
 

و  BDNF). تأثیر تمرینات تناوبی و مکمل کوئرستین بر عوامل اثرگذار شناختی 1401دوست، خدیجه. (ایرانو طاهري، مرتضی؛  کربالیی صادقی، تهمینه؛ :استناد
CREB 53-34 ،14) 2(، رشد و یادگیري حرکتی ورزشینشریه . هاي مبتالبه سرطان کولوندر هیپوکامپ مغز موش. 
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 مقدمه

 امروزه کولون سرطان. شودمی گفته بزرگ روده در سرطانی هايتوده رشد به رکتوم سرطان یا کولون سرطان یا بزرگ روده سرطان
 در آن شیوع نرخ متأسفانه. )2016، 1ریهیماکی، همینکی، سانچکوئست و همینکیاست ( جهان در شایع هايسرطان از یکی
 سرطان دلیل به سرطان از ناشی ومیرهامرگ کل از درصد 8 حدود که است داده نشان آمارها و بوده افزایش به رو اخیر هايسال

 بدن دیگر هايبافت به و داشته رشد غیرطبیعی صورتبه هاسلول بیماري، این در .)2019و همکاران،  2سانگبوده است ( کولون
 بیشتر و ندارد وجود زیادي رضایت نیز کلون سرطان بیماري درمان خصوص در. شودمی نامیده متاستاز اصطالحبه که کنندمی حمله

 سرطان درمان در اصلی هدف بنابراین است. تومور رشد به رو روند از جلوگیري طورهمین و بیماري از پیشگیري دنبال به هاتالش
 برجستگی یک شکل به که شودمی آغاز پلیپ یک صورتبه ابتدا در سرطان نوع این. است شیمیایی مکانیسم با از مواد استفاده کلون

 تغییرات مرورزمانبه اما ندارد، شونده تکثیر و مولد ابتدا ساکن بوده و درنتیجه حالت که است کلمگل به شبیه کوچک مخاطی
 به متعاقباً و بوده پلیپ ابتدا در کلون هايسرطان دیگر،عبارتبه. شودمی تبدیل سرطان به رفتهرفته که شودمی ایجاد آن در سلولی

 را آن توانمی دیگرعبارتبه و نداشته وجود نفخ یا و درد خونریزي، عالمت گونههیچ سرطان، نوع این در. شوندمی تبدیل سرطان
شووکی، شوند (می مبتال آن به جهان سراسر در نفر میلیون 1 از بیش ساالنه که دانست مسیر ابتداي در عالمت بی سرطانی

 انسان براي سرطان نوع این که مشکالتی از یکی .)2010 ،4ترزیچ، گریونیکوف، کارین و کارین؛ 2018 ،3آشبورن، ساینس و هانگ
 و کرده اشکال دچار را مرکزي عصبی سیستم تواندمی درنهایت که است هاریزمغذي مناسب دریافت عدم یا فقر نمایدمی ایجاد
این  بتواند که راهکارهایی یافتن بنابراین دهد قرار تأثیر تحت را است شناختی عملکرد با مرتبط کهآن اصلی کارکردهاي از یکی

 بین مستقیمی ارتباط دهد می نشان که دارد وجود بسیاري تحقیقی اهمیت باالیی برخوردار است. شواهد از کند جبران را کمبود
؛ 2018، ایراندوست و طاهريدارد ( وجود شودمی بازخورانیده مرکزي عصبی در سیستم که شناختی عملکرد و ها ریزمغذي دریافت

 .گیرد قرار بررسی مورد متغیرها این اثرگذاري و تعامل روند تا است زنیا ). بنابراین2017طاهري، ایراندوست، یوسفی و جمالی، 
؛ 1398جعفري،  ؛1395ایراندوست و طاهري، حائز است ( بدنی فعالیت و تغذیه خاص طوربه و زندگی سبک درهمین راستا، کیفیت

. )1398ایراندوست، میرمعزي و رامشینی، طاهري،  ؛2019، 5سرکار و دي ،1399معصومی، طاهري، ایراندوست، همیدا و چتورو، 
کند که موضوع بیماري ها و عملکرد شناختی مورد بررسی قرار گیرد. براي نمونه، نشان ابن موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا می

 باشد؛ ارتباطدر  آلزایمر و پارکینسون دیابت، همچون اختالالتی با تواندمی یبوست همچون گوارشی هايبیماري داده شده است
. است محققان نظر در توجهجالب و مؤثر عوامل از عصبی اختالالت و گوارشی اختالالت و هابیماري میان همبستگی بنابراین
 شناختی کارکردهاي بر تواندمی دریافتی هايانرژي تبدیل به تا آن گوارش و هضم و غذا دریافت لحظه از ارتباطات این ازآنجاکه
 پیامدهاي از باشد. فارغ توجهجالب تواندمی) هامکمل انواع خاص طوربه( تغذیه و بدنی فعالیت تأثیرات بررسی بنابراین باشد اثرگذار

 بیماران این میان در مورد این که باشد داشته همراه به افسردگی همچون شناختیروان پیامدهاي تواندمی کلون سرطان جسمانی،
 مشاهده امروزه. باشند اثرگذار مغزي نوروتروفیک عوامل بر تواندمی شناختیروان و جسمانی هردو عوامل و است شدهگزارش

 و پیشگیري براي راهکارها مؤثرترین و بهترین از یکی ورزشی منظم هايفعالیت تجویز و هااکسیدانآنتی از استفاده که شودمی
، 1398جعفري، بیژه، ابراهیمی عطري و فتحی آراللو،  ؛2018، 6چتوروبوخریس، ترابلسی، و هاست (بیماري از بسیاري درمان حتی

                                                 
1 . Riihimäki, Hemminki, Sundquist, & Hemminki 
2 . Sung 
3 . Shawki, Ashburn, Signs, & Huang 
4 . Terzic, Grivennikov, Karin, & Karin 
5 . Sarkar & Dey 
6 . Boukhris, Trabelsi, & Chtourou 
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سیاح، وکیلی، احترام،  ؛1399نجفی و فتاحی، ؛ 2019جهانی، نبیل پور و کامپوز،  ؛2018جهانی گلبر، قره خانلو، کردي، و خازنی، 
 که است فالونول نوعی کوئرستین است. کوئرستین قرارگرفته مورداستفاده تحقیق این در که مکملی. )1398سربندي و عمویی، 

 و غذایی مکمل شکل به آن از هاییگونه طورو همین شودمی یافت هادانه و هابرگ ها،سبزي ها،میوه بیشتر در طبیعی طوربه
 کوئرستین همچنین، وجود دارد. ضدالتهاب ضدویروس، سرطان، ضد اکسیدان،آنتی خواص در این ماده. دارد وجود نیز مصرفی مکمل

بررسی دقیق فرآیندهاي کند. می کمک خونی هايرگ در مغذي مواد جریان تقویت به و کرده مقابله آزاد هايرادیکال با
فیزیولوژیکی حافظه و یادگیري نشان داده است که حافظه تابعی از شبکه اتصاالت نورونی و ارتباطات پیچیده آنهاست که با تشکیل 

؛ 1397انصاري، زارع زاده و صابرکاخکی، رور زمان و در فرآیندي آهسته و پیوسته منتج به یادگیري شود (سیناپس ها می تواند به م
در همین راستا،  در قسمت گیجگاهی مغز گروهی از ساختارهاي درونی . )1396طاهري و ایراندوست، ؛ 2021و همکاران،  1پاریاب

دارد که مسئول تشکیل حافظه هستند که بر اساس مطالعات، قسمتی به نام ها این اعتقاد وجود وجود دارند که بر اساس بررسی
، 2هاي فضاییطرح  هیپو کمپ در مغز مرکز حافظه است. این ساختار آناتومیکی در کارکردهاي حافظه و یادگیري متعددي همچون

هاي وابسته به آن در عملکردهاي  اگر چه هیپوکامپ و ساختار درگیر است. 5کاري ۀ، حافظ4، یادگیري مکانی3یادگیري معکوس
طور قابل مالحظه اي در روند مختلفی سودمند است اما یک سري جدید از یافته ها نشان داده است که مخصوصا این ساختار به

متغیرهاي مورد بررسی . )2018عرفانیان، هاشمی، رازینی و رامشینی، ، 2020، 6لی، کیم، شین و لیماطالعات فضایی سهیم است (
 cAMPدهنده به کننده به عنصر پاسخ)و پروتئین متصلBDNFشده از مغز (زایی مشتقفاکتور نورون ر این تحقیق مشتمل برد
)CREB (خاستگاه آنها  شاء وهستند که تاثیر مستقیم و بسزایی بر کارکردهاي شناختی همچون حافظه و یادداري دارند و من

شود. این فاکتور کد می BDNF شده از مغز پروتئینی است که توسط ژنی به نامزایی مشتقنورون. فاکتور باشدهیپوکامپ مغز می
سازي حافظه در مهم ، پروتئینی است که در ذخیرهCREBشود. عصبی می از خانواده نوروتروفین هاست که سبب گسترش شبکه

 عناصر به موسوم اياندي از خاصی توالیبه که است سلولی رونویسی فاکتور یک) CREB( ).2020لی، کیم، شین و لیم، ( است
کارلزون دهد (می کاهش یا افزایش را دستپائین و باالدست هايژن رونویسی و یابدمی اتصال» CRE« یا cAMP به دهندهپاسخ

 زایی نورون عامل از اندعبارت شوندمی تنظیم CREB توسط شانرونویسی که هاییژن از برخی. )2005، 7جونیور، دومان و نستلر
 انکاريغیرقابل نقش CREB همچنین. )2020و همکاران،  8اسوالدنوروپپتیدها هستند ( از توجهیقابل تعداد و مغز از شدهمشتق

 داده نشان شواهد. داراست) فرازمانی( فضایی حافظه همچنین و مغز در درازمدت حافظه گیريشکل و عصبی پذیريانعطاف در
 دارند شناختی اختالالت در ریشه که هاییبیماري از بسیاري در .دارد نقش آلزایمر بیماري بروز در CREB تولید کاهش است

 هايبافت در بنیادي هايسلول ذخیره و بازسازي به بتوانند مؤثر مداخالت از استفاده با تا است بوده این بر محققان از بسیاري تالش
 فرایندهاي بر مستقیم طوربه مغز در که هاییقسمت و هابافت از یکی راستا، همین در. شوند بیمار بهبود موجب و پرداخته دیدهآسیب

 . است هیپوکامپ بافت دارند اثرگذاري شناختی

. گیرد قرار بدنی فعالیت و تغذیه همچون محیطی عوامل تأثیر تحت مستقیم طوربه تواندمی هیپوکامپ که است داده نشان تحقیقات
 ورزشی همراه فعالیت مختلف هايشیوه با حیوانات در نوروژنز و سیناپسی پالستیسیته افزایش دندریتی، هايبرآمدگی و دندریت

                                                 
1 . Paryab 
2 . Spatial mapping 
3 . Reversal learning 
4 . Place learning 
5 . Working Memory 
6 . Lee, Kim, Shin, & Lim 
7 . Carlezon Jr, Duman, & Nestler 
8 . Esvald 
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 نوروتروفیک عامل ویژه طوربه و نوروترفیکی عوامل کنند،می القاء مغز بر را ورزشی فعالیت مفید اثرات که مهمی عوامل از. است
 عامل این. )2019، 1جهانی، نبیل پور و رامیرز کامپیلواست ( ها نوروتروفین خانواده اعضاء از یکی باشد کهمی مغز از شدهمشتق

 مختلف هايبخش در و کند عمل نورونی سمیت از ناشی سلولی هايآسیب از بسیاري علیه کنندهمحافظت یک عنوانبه تواندمی
 بیان ژن افزایش موجب ورزشی فعالیت که است شدهداده نشان. شود بیان مخچه و مغز قشر هیپوکامپ، ازجمله پستانداران مغز

mRNA  وBDNF سازوکارهاي حال،). بااین2017و همکاران،  2د آلمیداشود (می هیپوکامپ در ویژهبه مغز، مختلف هايقسمت در 
 بیان مستلزم که یادگیري و حافظه کارکردهاي بر مختلف تمرینی هاي تاثیرپروتکل .است نشدهشناخته کامل طوربه امر این سلولی

 شدهداده نشان ارتباط همین در. است حائز اهمیت است، مرکزي عصبی سیستم در شیمیایی عصبی هايمیانجی تغییرات و ژن
 مجدد تنظیم و التهابی فرایندهاي سرکوب طریق از تواندمی ورزشی زمان تمریناتهم اجراي و کوئرستین مکمل مصرف که است

 ). برخی2020پرور و همکاران،  قیصدباشد ( داشته ضدافسردگی و توموري ضد اثرات مغز، جلوي پیشانی قشر در BDNF سطوح
 هاموش در را حافظه و یادگیري در اختالل از ناشی افسردگی شبه رفتارهاي تواندمی کوئرستین که اندداده نشان نیز تحقیقی شواهد
 اندازهبه روز در گرم 1 دوز با آن خوراکی مصرف و دسترس در تجاري ازنظر مکمل ). این2020و همکاران،  3دهد (فانگ کاهش

 پیشگیري براي کوئرستین که دارد وجود ). شواهدي2007و همکاران،  4هاروودشود ( جذب درصد 60 تا تواندمی و است ایمن کافی
 هايعلت از اثرگذار است. یکی عصبی تخریب هايبیماري و سرطان عروقی، قلبی هايبیماري مانند مختلف هايبیماري درمان و

 مؤثر هايریزمغذي دریافت در معموالً بزرگ روده سرطان مبتالبه بیماران که است موضوع این پژوهشی چنین اجراي براي اصلی
. نمود مرتفع جبرانی هايمکانیسم با را اختالل و نقصان این بتوان تا دارد ضرورت بنابراین هستند اشکال دچار مغزي عملکرد بر

 مکانیسم یک عنوانبه اثربخشی، اثبات صورت در تواندمی تمرینی مناسب هايپروتکل انجام طورهمین و مکمل دریافت جهت،ازاین
 BDNF بر کوئرستین و تناوبی تمرین هفته 8 زمانهم به همین دلیل هدف از انجام این تحقیق تأثیر .گیرد قرار مدنظر جایگزین

 کولون است. سرطان مبتالبه هايموش مغز هیپوکامپ در CREB و

 

 شناسی پژوهش روش

  کنندگانشرکت و پژوهش طرح

 خریـداري ،هفته) 12گرم، سن:  250±30 :وزن میانگین( ایـران پاستور انسـتیتو از نـر که رت 50 جامعه آماري این تحقیق تعداد 
 کنترل گروه ،)سر 10( سالم کنترل گروه 5 در تصادفی روش به و شدههمگن وزن اساس بر که شدند؛ منتقـل آزمایشگاه به و

 مکمل+  سرطانی گروه ،)سر 10( تناوبی تمرین+ سرطانی گروه) سر 10( کوئرستین مکمل+  سرطانی گروه ،)سر 10( سرطانی
 و موردبررسی مغز هیپوکامپ بافت در CREB و BDNFتقسیم شدند و سپس متغیرهاي ) سر 10( تناوبی تمرین+  کوئرستین

 نور ساعت 12( تاریکی روشنایی چرخه تحت شفاف، اتیلنپلی جنس از شدهساخته جداگانه هايقفس در هارت .گرفتند قرار ارزیابی
 محیطی شرایط از اطمینان براي. شدند نگهداري گرادسانتی درجه 22±3 حرارت درجه و ~%50 رطوبت و) تاریکی ساعت 12

 تجمع از ناشی محیط بد بوي کاهش و محل در موجود آلودگی سطح تعدیل براي( مناسب تهویه و دما رطوبت، حفظ و مناسب
 سنجرطوبت و دماسنج از و هوا تهویه دستگاه از) حیوانات در تنفسی هاي بیماري احتمال کاهش و حیوانات ادرار از حاصل آمونیاك

 ماده و آب با روزانه صورتبه حیوانات نگهداري هايقفس همچنین،. شد استفاده رطوبت و دما روزيشبانه تغییرات پایش براي
                                                 
1 . Ramirez Campillo 
2 . de Almeida 
3 . Fang 
4 . Harwood 
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 استریل) چوب تراشه( پوشال از حیوانات مدفوع و ادرار آوريجمع و هاقفس نظافت حفظ براي. شدمی داده شستشو شوینده
 .شدمی استفاده ایران پاستور انستیتو آزمایشگاهی حیوانات پرورش و تکثیر مرکز از شدهخریداري

 دهی  مکمل

 .شد داده آزمایش طول در دخو غذایی رژیم در کوئرستین کیلوگرم بر گرممیلی 30 کوئرستین مکمل هايگروه هايموش به

 زایی سرطان مرحله

 از کولون سرطان القاي براي ساعته 12 وبیداريخواب چرخه در قرارگیري و آزمایشگاهی محیط با هارت آشنایی از پس هفته یک
 داخل تزریق سرطانی هايگروه هايموش به. شدندمی نگهداري پالستیکی هايقفس در غذا و آب به آزاد دسترسی با و محلول
سولفات به منظور ایجاد سرطان کولون انجام شد (لین، پیاو، یانگ  سدیم دکستران و) AOM( متان آزوکسی گرممیلی10 صفاقی

 ).1،2020ولیو

 تمرینی پروتکل

 در متر 10-8 سرعت با سهجل هر در دقیقه 15 تا 10 مدت به و هفته هر در جلسه 5 هفته، 1 مدت به تمرینی هايگروه هاي رت
 گردان نوار شیب اصلی، هاي-روتکلپ با رتها آشناسازي منظوربه است ذکر به الزم. پرداختند فعالیت به گردان نوار روي بر دقیقه

 .رسید) درجه 25( اصلی پروتکل شیب به پنجم و چهارم جلسه در تا کرد پیدا افزایش جلسه هر در

 پروتکل این. بود) 2013،2011( همکاران و هفستاد مطالعه اساس بر شدهتعدیل پژوهش، این در مورداستفاده HIIT پروتکل
 با ايدقیقه 4 فعالیت وهله 10 شامل جلسه هر که شد اجرا) درجه 25 شیب( گردان نوار روي بر هفته در جلسه 5 و هفته 8 مدت
 نوار سرعت ششم هفته تا روندهپیش صورتبه که بود ايدقیقه 2 فعال استراحتی هايدوره با و VO2max درصد 85-90 شدت
 بر متر 17 از گردان نوار سرعت اساس، این بر. شد حفظ گردان نوار سرعت) هشتم و هفتم( پایانی هفته دو و یافت افزایش گردان
 استراحت هاي¬دوره همچنین،. شد حفظ سرعت این پایانی هفته دو و رسید ششم هفته در دقیقه بر متر 26 به اول هفته در دقیقه
 الزم. شد حفظ سرعت این پایانی هفته دو و رسید ششم هفته در دقیقه بر متر 13 به اول هفته در دقیقه بر متر 8 سرعت از فعال

) 2012 ،2کاویآناند و دشد ( اجرا تمرینی جلسه و انتهاي هر ابتدا در کردن سرد دقیقه 5 و کردن گرم دقیقه 10 است ذکر به
 .است آمده 1 جدول در HIIT پروتکل دقیق مشخصات

 
 HIIT . پروتکل1جدول شماره 

                                                 
1 . Lin, Piao, Song, & Liu 
2 . Anand & Dhikav 

مدت گرم  هفته
کردن 
 (دقیقه)

تعداد 
 تکرار

نسبت کار 
به 

 استراحت

شدت فعالیت 
زمان تمرین 

)max2vo( 

سرعت 
نوار 
 گردان

شدت فعالیت 
زمان 

استراحت 
)max2vo( 

سرعت 
نوار 
 گردان

متراژ 
دویدن 

 (متر)

مدت 
سرد 
 کردن

مدت 
 کل

 75 5 840 8 50-45 17 90-85 4:2 10 10 اول

 75 5 900 9 50-45 18 90-85 4:2 10 10 دوم
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 قابل مشاهده است. 1طرح تحقیق در شکل 

 

 تحقیق. طرح 1شکل 

 برداريبافت و تشریح بیهوشی،

 بیهوشی داروي با) wash-out دوره ساعت 48( پایه شرایط در و مشابه کامالً شرایط با هاگروه تمام مستقل، متغیر اعمال از پس
 از جلوگیري براي تشریح زمان در. شد جدا صحرایی هايموش هیپوکامپ ). سپس1394امامت و همکاران، شدند ( هوشبی) اتر(

 تشریح از پس. شدند تشریح هايگروه از متناوب صورتبه هاموش ،)روزيشبانه آهنگ( هاهورمون میزان بر تشریح زمان اثر تداخل
 در آزمایشگاهی کارهاي اجراي جهت و شده منجمد مایع ازت در مقطر آب با شستشو از پس هیپوکامپ هاينمونه برداري،نمونه و

  شد. نگهداري گرادسانتی درجه 80 منهاي دماي با یخچال

 CREB و BDNF گیري اندازه

). پس از جمع آوري خون و لخته شدن 2017دآلمیدا و همکاران، ، روش االیزا مورد استفاده قرار گرفت ( BDNFبراي سنجش 
گراد درجه سانتی -20دماي دور سانتریفیوژ شد و سرم خون در در لوله هاي پروپیلن جمع آوري و در  2500دقیقه در  20آن به مدت 
با استفاده از کیت اختصاصی و به روش االیزا مطابق دستورالعمل  BDNFنگهداري شد. سطوح سرمی  BDNFگیري جهت اندازه

 آزمایشگاهی شرایط در کمی تعیین براي ELISA اندازه گیري شد. کیت (R&D co. UK)هاي ذکر شده از طرف کارخانه سازنده 

 75 5 940 9 50-45 19 90-85 4:2 10 10 سوم

 75 5 1000 10 50-45 20 90-85 4:2 10 10 چهارم
 75 5 1040 10 50-45 21 90-85 4:2 10 10 پنجم
 75 5 1100 11 50-45 22 90-85 4:2 10 10 ششم
 75 5 1140 11 50-45 23 90-85 4:2 10 10 هفتم
 75 5 1140 11 50-45 23 90-85 4:2 10 10 هشتم
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 این در شدهارائه ELISA میکرو صفحه. استفاده شد بیولوژیکی مایعات سایر و پالسما سرم، در صحرایی موش CREB غلظت
 ).2013و همکاران،  1بود(شاي شدهداده پوشش قبل از Rat CREB مخصوص باديآنتی با کیت

 

 آماري وشر

 تأیید ولیک شاپیرو آزمون با هاداده بودن نرمال ازاینکهپس. شد استفاده هاداده توصیفی گزارش براي استاندارد انحراف و میانگین از
 تست و ANOVA هايآزمون از ق،تحقی هايگروه بین شده گیرياندازه متغیرهاي میانگین تفاوت بودن دارمعنی تعیین جهت شد،

 داريمعنی سطح در 20 نسخه SPSS آماري افزارنرم توسط آوري،جمع از پس موردنیاز اطالعات. گردید استفاده بونفرونی تعقیبی
 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد P ≥05/0 حداقل

 

  هاي پژوهشیافته

تاثیرتمرینات و مصرف کوئرستین  در ابتدا و قبل از بررسی فرضیات یک آزمون آنالیز واریانس چند متغیره (مانووا) اجرا تا در مورد
شود الحظه میمقابل مالحظه است.  2اطمینان حاصل شود. نتایج این آزمون در جدول    CREBو   BDNFبر روي دو متغیر 
گین نمرات دو متغیر ) است. بدین معنی که تمرینات و مصرف کوئرستین بر روي تغییر در میان=047/0Pدار (که آزمون معنی

BDNF   وCREB   .موثر است  

 CREB و BDNF مصرف کوئرستین بر تناوبی و  تمرین در خصوص تاثیر  رهیچند متغواریانس  آنالیز آزمون . نتیجه2 جدول

 اندازه اثر (اتا) داريسطح معنی درجه آزادي خطا درجه آزادي فرض Fآماره  مقدار اثر 

 984/0 000/0 19 2 432/571 984/0 ثابت

 307/0 047/0 40 8 211/2 613/0 گروه

 
رضیات از آزمون آنالیز واریانس چند متغیره (مانووا) در ادامه براي بررسی هر یک از فبا توجه به نتیجه آزمون آنالیز واریانس 

 استفاده شده است.

 مبتالبه هايوشم مغز هیپوکامپ  CREBو   BDNF تاثیر معنی داري بر سطح تناوبی تمرین هفته 8نتایج تحقیق نشان داد 
 نمره میانگین مورد رد که داد نشان) 2 و 1 نمودار در شده خالصه( توکی تعقیبی آزمون نتایج). 3 جدول( داشت کولون سرطان

BDNF 032/0سرطانی ( کنترل و سالم کنترل هايگروه بین اختالف بین اینP=( زمایش  آ و سرطانی کنترل همچنین و
)047/0P=بود. در خصوص متغیر ( CREB سرطانی کنترل و سالم کنترل هايگروه اختالف معنی داري بین  )028/0P=و ( 

 قابل مشاهده است.  2 و 1) وجود داشت. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در نمودار =032/0Pآزمایش ( و سرطانی کنترل همچنین
 

  

                                                 
1 . Shi 
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 CREB و BDNF بر تناوبی تمرین هفته 8 در خصوص تاثیر واریانس آنالیز آزمون . نتیجه3 جدول

آماره آزمون  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع خطا متغیر
)F( 

-سطح معنی
 داري

 اندازه اثر (اتا)

BDNF 
 296/0 023/0 276/5 963/55259 2 925/110519 بین گروهی

    498/10474 12 981/125693 درون گروهی
     14 907/236213 کل

CREB 
 305/0 017/0 863/5 938/0 2 876/1 بین گروهی

    160/0 12 920/1 درون گروهی
     14 796/3 کل

 

 
 هفته تمرین تناوبی) 8هاي کنترل سالم و سرطانی و آزمایش( در گروه BDNFمقایسه میانگین نمرات  .1نمودار 

 )sig>05/0دار بین تیمارهاي مختلف است () نشان دهنده وجود تفاوت معنیa-cحروف کوچک متفاوت (

 

 
 هفته تمرین تناوبی) 8هاي کنترل سالم و سرطانی و آزمایش( در گروه CREBمقایسه میانگین نمرات  .2نمودار 

 )sig>05/0دار بین تیمارهاي مختلف است () نشان دهنده وجود تفاوت معنیa-cحروف کوچک متفاوت (

a

b

a

۰٫۰۰
۵۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۱۵۰٫۰۰
۲۰۰٫۰۰
۲۵۰٫۰۰
۳۰۰٫۰۰
۳۵۰٫۰۰
۴۰۰٫۰۰
۴۵۰٫۰۰
۵۰۰٫۰۰

کنترل سالم کنترل سرطانی )هفته تمرین تناوبی8(آزمایش 

BDNF (pg/ml)

a

b

a

۰٫۰۰

۰٫۵۰

۱٫۰۰

۱٫۵۰

۲٫۰۰

۲٫۵۰

۳٫۰۰

کنترل سالم کنترل سرطانی )هفته تمرین تناوبی8(آزمایش 

CREB (pg/ml)



 
 
 
 
 

 
عوامل اثرگذار شناختی ... ر   تأثیر تمرینات تناوبی و مکمل کوئرستین ب

 

 

 

45 

 مبتالبه هايموش مغز هیپوکامپ  CREB و BDNF تاثیر معنی داري بر  کوئرستین مصرف هفته 8نتایج تحقیق نشان داد 
 در شده خالصه( توکی تعقیبی آزمون آمده است. نتایج 4داشته است که نتایج مقایسه بین گروهها در جدول  کولون سرطان

 و سالم کنترل هايگروه بین دارمعنی اختالف از ناشی BDNF نمره میانگین براي داريمعنی این که داد نشان) 4 و 3 نمودارهاي
 حالی در این.  )=02/0Pاست ( بوده ) کوئرستین مصرف هفته 8( آزمایش و سالم کنترل همچنین و ) =006/0P( سرطانی کنترل
 وجود داريمعنی تفاوت BDNF نمره میانگین نظر از) کوئرستین مصرف هفته 8( آزمایش و و سرطانی کنترل گروه بین که است

 نداشت. 

 کنترل و سالم کنترل هايگروه بین دارمعنی اختالف از ناشی واریانس آنالیز آزمون داري معنی CREB نمره ینگمیان مورد در
 همچنین و) کوئرستین مصرف هفته 8( آزمایش و سالم کنترل هايگروه بین که است حالی در این )=014/0Pاست ( بوده سرطانی

 ). P ≤05/0( نداشت وجود معنیداري تفاوت CREB نمره میانگین نظر از) کوئرستین مصرف هفته 8( آزمایش و سرطانی کنترل
 

 CREBو  BDNFهفته مصرف کوئرستین بر  8. نتیجه آزمون آنالیز واریانس در خصوص تاثیر 4جدول 

میانگین  درجه آزادي مجموع مربعات منبع خطا متغیر
 مربعات

آماره آزمون 
)F( 

 سطح 
 داريمعنی

 اندازه اثر (اتا)

BDNF 

 409/0 005/0 465/8 188/50933 2 375/101866 بین گروهی

    122/6017 12 467/72205 درون گروهی

     14 842/174071 کل

CREB 

 301/0 018/0 717/5 728/0 2 456/1 بین گروهی

    127/0 12 528/1 درون گروهی

     14 984/2 کل

 

 
 مصرف کوئرستین)هفته  8هاي کنترل سالم و سرطانی و آزمایش( در گروه BDNFمقایسه میانگین نمرات  .3نمودار 

 )P≥05/0دار بین تیمارهاي مختلف است () نشان دهنده وجود تفاوت معنیa-cحروف کوچک متفاوت (

a

b
b

۰٫۰۰

۵۰٫۰۰

۱۰۰٫۰۰

۱۵۰٫۰۰

۲۰۰٫۰۰

۲۵۰٫۰۰

۳۰۰٫۰۰

۳۵۰٫۰۰

۴۰۰٫۰۰

۴۵۰٫۰۰

۵۰۰٫۰۰

کنترل سالم کنترل سرطانی )هفته مصرف کوئرستین8(آزمایش 

BDNF (pg/ml)
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 هفته مصرف کوئرستین) 8هاي کنترل سالم و سرطانی و آزمایش( در گروه CREBمقایسه میانگین نمرات  .4نمودار 

 )P≤05/0دار بین تیمارهاي مختلف است () نشان دهنده وجود تفاوت معنیa-cحروف کوچک متفاوت (

هاي مبتالبه سرطان کولون، نتایج آزمون آنالیز هفته تمرین تناوبی و صرف کوئرستین در هیپوکامپ مغز موش 8در مورد تاثیر 
، =011/0P(معنی دار بود (به ترتیب: CREB و BDNF) نشان داده شد که این اثر براي هر دو عامل 5واریانس  (جدول 

)012/0P= .( 

 CREBو  BDNFهفته تمرین تناوبی و مصرف کوئرستین بر  8خالصه نتیجه آزمون آنالیز واریانس در خصوص تاثیر  .5جدول

میانگین  درجه آزادي مجموع مربعات منبع خطا متغیر
 مربعات

آماره آزمون 
)F( 

 سطح 
 داريمعنی

 اندازه اثر (اتا)

BDNF 
 339/0 011/0 708/6 476/50610 2 952/101220 بین گروهی

    234/7545 12 803/90542 درون گروهی
     14 755/191763 کل

CREB 
 328/0 012/0 456/6 803/0 2 605/1 بین گروهی

    124/0 12 492/1 درون گروهی
     14 097/3 کل

 

ناشی  BDNFداري براي میانگین نمره ) نشان داد که این معنی6و  5نتایج آزمون تعقیبی توکی (خالصه شده در نمودارهاي 
 8و همچنین کنترل سرطانی و آزمایش(  )=013/0P(هاي کنترل سالم و کنترل سرطانی دار بین گروهدار معنیاز اختالف معنی

و  هفته تمرین تناوبی 8کنترل سالم و آزمایش(  بود. در حالی که بین گروه  )=038/0P(هفته تمرین تناوبی و مصرف کوئرستین) 
 .)=81/0P(داري وجود نداشت تفاوت معنی BDNFمصرف کوئرستین) از نظر میانگین نمره 

و همچنین  )=013/0P(هاي کنترل سالم و کنترل سرطانی داري بین گروه، اختالف معنیCREBاما در مورد میانگین نمره 
 وجود داشت، این در حالی است که بین گروه   )=048/0P(هفته تمرین تناوبی و مصرف کوئرستین)  8کنترل سرطانی و آزمایش( 

a

b

ab

۰٫۰۰

۰٫۵۰

۱٫۰۰

۱٫۵۰

۲٫۰۰

۲٫۵۰

۳٫۰۰

کنترل سالم کنترل سرطانی )هفته تمرین تناوبی8(آزمایش 

CREB (pg/ml)
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داري وجود نداشت تفاوت معنی CREBهفته تمرین تناوبی و مصرف کوئرستین) از نظر میانگین نمره  8کنترل سالم و آزمایش( 
)75/0P=(. 

 
 ناوبی و مصرف کوئرستین)هفته تمرین ت 8هاي کنترل سالم و سرطانی و آزمایش( در گروه BDNF. مقایسه میانگین نمرات 5نمودار 

 )sig>05/0دار بین تیمارهاي مختلف است () نشان دهنده وجود تفاوت معنیa-cحروف کوچک متفاوت (

 
 هفته تمرین تناوبی و مصرف کوئرستین) 8هاي کنترل سالم و سرطانی و آزمایش( در گروه CREBمقایسه میانگین نمرات . 6نمودار

 )sig>05/0دار بین تیمارهاي مختلف است (دهنده وجود تفاوت معنی) نشان a-cحروف کوچک متفاوت (

 

 

 

a

b

a

۰٫۰۰

۵۰٫۰۰

۱۰۰٫۰۰

۱۵۰٫۰۰

۲۰۰٫۰۰

۲۵۰٫۰۰

۳۰۰٫۰۰

۳۵۰٫۰۰

۴۰۰٫۰۰

۴۵۰٫۰۰

۵۰۰٫۰۰

کنترل سالم کنترل سرطانی هفته تمرین تناوبی و 8(آزمایش 
)مصرف کوئرستین

BDNF (pg/ml)

a

b

a

۰٫۰۰

۰٫۵۰

۱٫۰۰

۱٫۵۰

۲٫۰۰

۲٫۵۰

۳٫۰۰

کنترل سالم کنترل سرطانی هفته تمرین تناوبی و 8(آزمایش 
)مصرف کوئرستین

CREB (pg/ml)
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 يریگجهینتبحث و 

 هیپوکامپ در CREB و BDNF عملکرد بهبود بر توانندمی کوئرستین مکمل و تناوبی ورزش تأثیر بررسی تحقیق این از هدف
 و BDNFبر اساس یافته هاي تحقیق، موضوع اثرپذیري متغیرهاي مورد اندازه گیري . بود کولون سرطان مبتالبه هايموش مغز

CREB  تواند وضعیت این متعیرها را از بیماري سرطان کولون قابل پیش بینی بود اما این موضوع که آیا مکمل کویرستین می
 دو وضعیت بهبود در بسزایی تأثیر تناوبی مریناتت داد نشان هاي تحقیقطور که یافتهبهینه سازد، مورد بررسی قرار گرفت. همان

 از که طورهمان حالدرعین باشند داشته بسزایی تأثیر CREB و BDNF عامل بر توانندمی و دارد مغزي شده گیرياندازه متغیر
 که داشت آن از توانمی درنتیجه که شودمی CREB و BDNF سطوح وضعیت افت موجب کلون سرطان بود مشخص پیش

 و BDNF فاکتور دو هر در بودند سرطان داراي که هایینمونه دیگر،عبارتبه. دارد را متغیر این وضعیت ترمیم قابلیت ورزش
CREB ها اثر منفی دارند، و که در دریافت ریزمغذي گوارشی اختالالت که گرفت نتیجه توانمی روازاین و بودند اختالل دچار
 و حافظه در اختالل درنهایت که ساخته اشکال دچار را مغزي عوامل این تواندشود، میبیشتر می کلون سرطان واسطهبه شدت آن
 هايآزمون فاکتور، دو این گیرياندازه کنار در آتی تحقیقات در اطمینان حصول براي است بهتر اما نماید.می ایجاد را یادگیري

 BDNF مغزي نوروتروفیک عمل بر ورزش تأثیر مکانیسم خصوص در. داد قرار کار دستور در نیز یادگیري و حافظه عملکردي
 آن در ايعملکردي و ساختاري تغییرات و دهدمی پاسخ راحتیبه محیط عوامل به انسان کرد که مغز اشاره موارد این به توانمی

فرآیندهاي  همچون شناختی کارکردهاي ). ازآنجاکه2004و همکاران،  1شود (فارمرمی نامیده عصبی پذیريشکل که آیدمی پدید
توان از مداخالت  ورزشی براي این تقصان بهره می شود،می افت دچار مغز پذیريشکل تقلیل حسبپردازشی، توجه و حافظه به

 و کندمی ایفا عصبی لسلو يبقا حتی و شدر ،حفظ در مهمی نقش که ستا يکلید تئینوپر یک BDNF راستا،  این در .جست
 اثر شناختی کارکردهاي از وسیعی طیف و حافظه یادگیري، بر درنتیجه و یابدمی کاهش آن میزان بدنی، فعالیت کاهش اثر در

 بر .است مرتبط دیابت و کرونري سندروم عقل، زوال افسردگی، همچون عواملی با BDNF کمبود ها،پژوهش اساس بر. گذاردمی
 BDNF حذف. است مرتبط دیابت و کرونري سندروم عقل، زوال افسردگی، همچون عواملی با BDNF کمبود ها،پژوهش اساس

 مستریاتوا و سهیپوتاالمو س،تاالمو ،مخچه ،مغز تکسرکو ،هیپوکامپ در بیشتر اتفاق این و شودمی یافت وفوربه مغز سراسر در
 و هاسیناپس پذیريشکل ها،نورون تفکیک در ايکنندهتنظیم نقش عصبی، رشد عامل یک عنوانبه عامل این. دهدمی روي

 .کندمی ایفا حافظه و توجه فرایندهاي در هم مهمی نقش راستا، همین در کند؛می ایفا هاآپوپتوزیس

 عصبی ،متابولیکی هايسازگاري ازجمله را، ديمتعد هايسازگاري منظم شیورز فعالیت که ستا شدهمشخص خوبیبه وزهمرا
 تتحقیقا از ريبسیا توجه نکانو آن، دعملکر و مغز بر ورزش اتتأثیر راستا، همین در و کندمی دیجاا قیوعر ـ قلبی و عضالنی ـ

 عصبی هستگاد در را ديمتعد مولکولی و سلولی آناتومیکی، تغییر ورزش اندداده ننشا جدید تتحقیقا کهريبهطو ؛ستا قرارگرفته
 است ممکن که است یکیژبیولورونو هايسازگاري با مرتبط اثرگذاري این کارکردهاي از یکی. آوردمی فراهم محیطی و يمرکز

 پنج که دادند نشان پژوهشی در) 2008( همکاران و زوالد. شود حرکتی ـ روانی و شناختی هايظرفیت افزایش به منجر درنهایت
 سطوح کردند گزارش هاآن همچنین شود؛می BDNF پالسمایی غلظت افزایش باعث جوان هايآزمودنی در استقامتی تمرین هفته

 ). با2014، 2الرسن، مولر، و اندرسن-هوانگ، الرسن، ریداست ( ورزشکاران غیر از بیشتر ورزشکاران در پالسما BDNF استراحتی
 بنابراین )؛2016، 3بیون و کانگاست ( نکرده تغییري تمرینی برنامۀ متعاقب BDNF سطوح ها،پژوهش از بسیاري در اینکه به توجه

 هايظرفیت افت شد، اشاره تحقیق ادبیات در که طورهمان. دارد وجود مؤثر تمرینی رویکردهاي یافتن براي بیشتري ضرورت

                                                 
1 . Farmer 
2 . Huang, Larsen, Ried‐Larsen, Møller, & Andersen 
3 . Byun & Kang 
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 عملکرد دارد احتمال خود نوبۀبه امر این که دهد قرار تأثیر تحت را شناختی کارکردهاي است ممکن توجه، زوال همچون ايشناختی
 که رودمی شمار به مداخالتی از هوازي و تناوبی تمرینات طرفی، ). از2006و همکاران،  1دیشمندهد ( قرار تأثیر تحت را مغزي

 از پیشگیري به احتماالً و گذاردمی تأثیر مرکزي عصبی دستگاه به رسانیاکسیژن ظرفیت بر مغز، به رسانیخون افزایش حسببه
 کارکردهاي بر ورزشی هايفعالیت اثر خصوص در .)2018ایراندوست، کند (طاهري و می کمک عقل زوال همچون عوارضی
شود می ادراکی حافظه و توجه کارکرد بهبود موجب باال شدت با سواريدوچرخه پروتکل یک است شدهگزارش حافظه، و شناختی

 آزمون با که اجرایی حافظه کارکردهاي که داد نشان دیگر پژوهشی تحقیق، این مقابل نقطه در .)2011و همکاران،  2گریفین(
 فیزیولوژیکی تغییرات عمل مکانیسم خصوص در. نگرفت قرار هوازي ورزشی پروتکل تأثیر تحت بود قرارگرفته موردبررسی استروپ
 طورهمین و مغزي، عملکرد بهبود رسدمی نظر به اما ندارد وجود واحدي نظراتفاق حافظه کارکردهاي بر آن اثرگذاري و حافظه

 .باشد اثرگذار موضوع این در تواندمی مؤثرتر، اجرایی کارکردهاي

 و شناختی عملکرد حافظه، یادگیري، در تغییراتی به تواندمی شود، انسان بدن در BDNF سطح افزایش موجب که عاملی هر
 پالستیسیته تغییر و زایی نورون به منجر ورزشی پروتکل شد گزارش نیز دیگر ايمطالعه در. شود منجر شناختی -عصبی وضعیت

 بهبود به تواندمی عامل این که شود،می) رت( حیوانی هايگونه در داردندانه شکنج در بلندمدت نیرومندسازي همچنین و سیناپسی
 سیناپسی پذیريشکل در BDNF اندکرده ثابت خوبیبه متعدد هاي). پژوهش2004شود (فارمر و همکاران،  منجر حافظه و یادگیري

 مصرف تأثیر خصوص در که طورهمان. است تأثیرگذار شناختی عملکردهاي در هیپوکامپ طرفی از و دارد بسزایی نقش هیپوکامپ
 مصرف که بود این نکته اما نداشت وجود کنترل گروه و آزمایشی گروه بین داريمعنا اختالف شد مشاهده کوئرستین مکمل

 هايبرنامه تجویز که اندداده نشان تحقیقات راستا همین در ببرد باال را CREB و BDNF سطوح مقداري بود توانسته کوئرستین
آنتی  حاوي که غذایی هايبرنامه تجویز. شوند شناختی بهتر کارکردهاي موجب توانندمی هستند اکسیدانآنتی حاوي که غذایی

 غذاهاي مصرف همچنین و هاسبزي و کامل غالت روغنی، هايدانه حبوبات، گیاهان، ها،میوه مانند( باشند طبیعی هاياکسیدان
 مناسبی اکسیدانیآنتی وضعیت توانندمی) هافنون پلی و کاروتنوئیدها ،E و C ویتامین مانند طبیعی هاياکسیدانآنتی با شده فرآوري

 نتایج که دارند وجود هم تحقیقاتی این بر عالوه. کنند کمک متابولیکی و عصبی تخریب اختالالت از پیشگیري به و کرده فراهم را
 توانایی افزایش موجب کوئرستین مصرف دادند نشان )2018همکاران ( و سیار مثال براي است حاضر تحقیق مقابل نقطه آن

 نتایج در اختالف احتمالی دالیل. است شده موریس آبی ماز شناي تحت هايموش در اضطراب کاهش نیز و حافظه و یادگیري
 ايمطالعه در. کرد اشاره متفاوت کار روش طورهمین و مورداستفاده متغیر و متفاوت هاينمونه متغیر، سنجش هايروش به توانمی

 که انسانی کنندگانشرکت خاص، طوربه تحقیق این در. شد بررسی شناختی عملکرد بر هفته 12 طی در کوئرستین مکمل تأثیر
 از بهتر غیرکالمی یا کالمی حافظه هايآزمون در کردند، مصرف هفته 12 مدت به را کوئرستین زیاد تا متوسط دوزهاي روزانه

 مذکور تحقیق مغایرت دلیل .)2012، 3فالکس، کانو، تروت، و نیمن-برومننکردند ( عمل کردند، مصرف دارونما که کنندگانیشرکت
 چراکه .دانست  مرتبط شده گیرياندازه هايآزمون طورهمین و موردبررسی هاينمونه در تفاوت به توانمی را حاضر پژوهش با

 ما به از طرف دیگر  و است شدهانجام انسانی جامعه در مذکور تحقیق که است و این در حالی  شد انجام رتها روي تحقیق این
در خصوص  .شدند بررسی حافظه عملکردي هايآزمون مذکور تحقیق در کهدرحالی پرداختیم حافظه فیزیولوژیکی پارامترهاي ارزیابی

آن بر کارکردهاي حافظه اتفاق نظر واحدي وجود ندارد اما به نظر می رسد بهبود ت فیزیولوژیکی حافظه و اثرگذاري مکانیسم عمل تغییرا
اي در خصوص بهبود تواند در این موضوع اثرگذار باشد.  در همین راستا، فرضیهعملکرد مغزي،  و همینطور کارکردهاي اجرایی موثرتر، می
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کارکردهاي حافظه اعم از عملکرد یا ساختار حافظه در مغز مطرح است.  در این حالت، حفظ حیات نورونی و تمایز نورون ها در مغز و 
بهبود اتصاالت سیناپسی دلیل این اتفاق عنوان شده است. در همین زمینه،  عنوان  شده است که عوامل نوروتروفیکی نقش مهمی در 

دارند و همانطور که پیشتر ارائه شد یکی از  ها در سیستمهاي عصبی مرکزي و محیطی، پذیري نورونا نمو، تمایز، نگهداري و شکلارتق
شود و  تأثیر بسزایی در کارکردهاي حافظه و نوروتروفینهاي بسیار مهم که به صورت گستردهاي در سیستم عصبی مرکزي توزیع می

پذیري سیناپسی هیپوکامپ نقش مهمی دارد، و با توجه در شکل BDNF اندهاي متعدد ثابت کردهپژوهشاست.  BDNF  یادگیري دارد،
در بدن  BDNF به نقش هیپوکامپ در یادگیري، حافظه و عملکردهاي شناختی گزارش شده است هر عاملی که موجب افزایش سطح

اي دیگر نیز در مطالعه .شناختی منجر شود -ناختی و اختالالت عصبیتواند به تغییراتی در یادگیري، حافظه، عملکرد شانسان شود، می
گزارش شد پروتکل ورزشی منجر به به نورونزایی و تغییر پالستیسیتۀ سیناپسی و همچنین نیرومندسازي بلندمدت در شکنج 

و همکاران،  1(فارمر منجر شودشود، که این عامل میتواند به بهبود یادگیري و حافظه دندانهدار در گونه هاي حیوانی (رت) می
پذیري سیناپسی هیپوکامپ نقش بسزایی دارد، و از طرفی در شکلBDNF  اندخوبی ثابت کردههاي متعدد به. پژوهش)2004

تواند به در بدن انسان شود، می BDNF هیپوکامپ در عملکردهاي شناختی تأثیرگذار است. هر عاملی که موجب افزایش سطح 
ها شناختی منجر شود. تنظــیم افزایشــی ایــن پروتئین -ادگیري، حافظه، عملکردهاي شناختی و اختالالت عصبیتغییراتی در ی

جریان مجدد نقش محافظتی دارد.  -هاي ناشـی از ایسـکمی شود که در مقابل آسیبپس از ورزش، موجـب افـزایش نـوروژنز می
ها بود که به نظر می رسد با افزایش آن قابلیت تعمیم پذیري اً کم آزمودنییکی از محدودیت هاي اصلی این تحقیق تعداد نسبت

هاي آناتومی و شود و از طرف دیگر به کارگیري آزمون هاي عملکردي حافظه و یادگیري در کنار بررسیبیشتري در نتایج ایجاد 
شود تا این موضوع در تحقیقات آتی مورد نظر محققان توانند به تبیین بهترین نتایج منجر شد بنابراین پیشنهاد میفیزیولوژي نیز می

مکمل هاي دیگري که حاوي آنتی اکسیدان هستند، اجراي پروتکل هاي تمرینی متفاوت، شود قرار گیرد. از طرف دیگر، پیشنهاد می
 قرار گیرد.، نیز در تحقیقات آتی مورد بررسی بررسی مسیرهاي سلولی و مولکولی یادگیري و حافظه با اجزاي بیشتر

 

 گیرينتیجه

 اثرگذار مغزي فاکتورهاي وضعیت در بهبود زمینه تواندمی تناوبی توان نتیجه گرفت که تمریناتآمده میدستبا توجه به نتایج به
 که است حالی در این دارد وجود CREB و BDNF فاکتور خصوص در موضوع این که باشد داشته را یادگیري و حافظه شرایط بر

 آزمایشی هايگروه در وضعیت ودبهب که است ذکر به الزم البته نشد. متغیرها وضعیت بهبود به منجر تنهاییبه کوئرستین مکمل
 از بسیاري جذب ابلیتق کلون سرطان که رسدمی نظر به نبود دارمعنی آماري لحاظ به اما داشته وجود کوئرستین مصرف

 است نیاز بیماري، این در الزم حظاتمال کنار در رسدمی نظر به و کرده ایجاد را یادگیري و حافظه شرایط بر اثرگذار هايریزمغذي
 هايآزمودنی خصوص در تغذیه و ورزش متغیر دو هر که زمانی که بود آن جالب نکته اما گردد؛ ایجاد تريمتفاوت غذایی تجویز تا

 این رسید اثبات به هاي تحقیقفرضیه امتم خصوص در که اينکته اما بود دارمعنی و مثبت حاصله نتایج شدند کارگیريبه سرطان
البته براي به  .شود افظهح با مرتبط فیزیولوژیکی فاکتورهاي در افت موجب تواندمی چشمگیري شکل به کلون سرطان که بود

 کلی رسید. هیشتري است تا به توان به نتیجبهاي دست آوردن نتیجه دقیق و مناسب نیاز به تحقیقات و پژوهش

 

 

                                                 
1 . Farmer 



 
 
 
 
 

 
عوامل اثرگذار شناختی ... ر   تأثیر تمرینات تناوبی و مکمل کوئرستین ب

 

 

 

51 

 تقدیر و تشکر

/  يمعنو تیحما /یلما تیبه خاطر حما علوم اجتماعی دانشکده /بین المللی امام خمینی دانشگاه یاز معاونت محترم پژوهش
 .شودیم يپژوهش حاضر سپاسگزار يدر اجرا يهمکار
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