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بین فعالیت های ترین میانجیاز مهم( BDNFعامل رشد عصبی مشتق از مغز ) ویژهبه هانوروتروفینکه امروزه مشخص شده است  مقدمه:

ی تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی )ساده و پیچیده( بر مقادیر هدف از پژوهش حاضر، مقایسه هستند. ورزشی و سالمت مغز در سطح مولکولی
آزمودنی  9 این پژوهش از نوع کاربردی و به روش نیمه تجربی بود. شناسی:روش. بودو عملکرد شناختی در دختران نوجوان  BDNFسرمی 

درصد  60تا  50خ کارسنج(، با شدت متوسط به فاصله یک هفته، دو فعالیت ورزشی پیچیده )روتین ایروبیک( و ساده )رکاب زدن روی چر
ده از ضربان قلب و مقیاس درک فشار اشدت تمرین با استف ای( را انجام دادند.دقیقه 10تکرار  3) دقیقه 30به مدت  حداکثر اکسیژن مصرفی

ارزیابی عملکرد شناختی، و برای گرفته  ها نمونه خوناز آزمودنیقبل و پس از فعالیت ورزشی  BDNFبورگ کنترل شد. برای سنجش 
همبسته استفاده شد  tها از آزمون آماری ها کامل شد. برای تحلیل دادهواژه استروپ توسط آزمودنی -نماد و رنگ  –های شناختی ارقام آزمون

(α<0.05 .) :تفاوت معناداری در میزان ها نشان دادیافته نتایج ،BDNF ساده و پیچیده یافت  دو الگوی فعالیت ورزشی یسرمی در مقایسه
واژه استروپ، فعالیت ورزشی پیچیده نسبت به فعالیت ورزشی ساده بهبود  –(. همچنین با توجه به نتایج آزمون شناختی رنگ P=0.723نشد )

نخستین پژوهشی است که تاثیر  حاضر پژوهش ،ابنا به بررسی م گیری:بحث و نتیجه .(P<0.05)معناداری در عملکرد شناختی را نشان داد 
مورد بررسی  و عملکرد شناختی در دختران نوجوان BDNFمقادیر  ورزشی را بر الگوی فعالیت ورزشی، یعنی ساده و پیچیده بودن فعالیت

پژوهش استفاده شد  رسد، الگوی فعالیت ورزشی )ساده و پیچیده( در دختران نوجوان مشابه آنچه در اینبه طورکلی به نظر می قرار داده است.
های عملکرد شناختی تاثیر معنادار کم بر برخی از جنبهندارد. با این وجود، فعالیت ورزشی پیچیده دست BDNFتاثیر معناداری بر پاسخ 

 تواند موجب بهبود عملکرد شناختی شود.تری دارد و میمطلوب
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