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ABSTRACT
Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of consuming vitamin C on
the serum level of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) among healthy inactive young men.
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Materials and Methods: In this semi-empirical study, 18 healthy inactive men were
randomly divided into two groups; a group consuming vitamin C as a supplement and a control
group. Subjects in consuming vitamin C group received 500 milligrams of vitamin C supplement
daily for one week. The control group consumed placebo. Blood samples of participants were
taken in fasting mode to measure BDNF concentration. BDNF was measured by ELISA method.

Results: The serum levels of BDNF significantly increased one week after receiving vitamin C
compared to the control group. In addition, the level of BDNF in subjects received vitamin C for
one week significantly increased compared to the beginning of the investigation. Conclusion:
Data indicate that consuming vitamin C increased the serum concentration of BDNF in healthy
inactive men.
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مقدمه :هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف ویتامین  Cبر سطح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از
مغز در میان مردان جوان سالم بدون فعالیت بود .مواد و روشها :در این مطالعۀ نیمه تجربی  18مرد
سالم بدون فعالیت به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه مصرف کنندۀ ویتامین  Cبهعنوان
مکمل و گروه کنترل .افراد در گروه مصرف کنندۀ ویتامین  500 ،Cمیلیگرم از مکمل ویتامین  Cرا روزانه
برای یک هفته دریافت کردند .گروه کنترل دارونما مصرف کردند .نمونههای خون شرکت کنندگان در حالت
ناشتا برای اندازهگیری غلظت فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز گرفته شد .فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز
با روش االیزا اندازهگیری شد .یافتهها :سطوح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز یک هفته بعد از
دریافت ویتامین  Cدر مقایسه با گروه کنترل به طور معنیداری افزایش یافته است .بهعالوه ،سطح فاکتور
نوروتروفیک مشتق از مغز در افراد دریافت کنندۀ ویتامین  Cبرای یک هفته به طور معنیداری در مقایسه
با آغاز تحقیقات افزایش یافته است .نتیجهگیری :دادهها نشان داد که مصرف ویتامین  Cغلظت سرمی
فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز را در مردان سالم بدون فعالیت افزایش میدهد.

مقــاله پـــــژوهشي
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مقدمه
نوروتروفینهــا 1از طریــق تنظیــم شــکلگیری عصبــی
و نورونزایــی نق��ش مهم��ی را ایف��اء میکننــد (.)1-3
نوروتروفینهــا خانــوادهای از عوامــل رشــد هســتند کــه اساس ـاً
ب��هواســطۀ توانایــی آنهــا در حفاظــت بقــای عصبــی شناســایی
میشــوند ( .)4-6فاکتور نوروتروفیک مشــتق از مغــز (،2)BDNF
پروتئینــی اســت کــه روی نورونهــای خاصــی از دســتگاه
عصبــی مرکــزی و دســتگاه پیرامونــی عمــل کــرده و بــه حفــظ
حیــات نورونهــای موجــود کمــک میکنــد و رشــد و تمایــز
نورونهــا و ســیناپسهای جدیــد را تقویــت میکنــد (.)7، 8
 BDNFدر مغــز بهویــژه ناحیــۀ هیپوکامــپ و قشــر پیشــانی
فعــال اســت یعنــی مناطقی کــه بــرای یادگیــری ،حافظــه و تفکر
عالــی حیاتــی هســتند ( .)9، 10اگرچــه اکثریــت قابــل توجــه
نورونهــا در مغــز پســتانداران پیــش از تولــد شــکل میگیرنــد
امــا بخشهای��ی از مغ��ز بالـ�غ ،توانایــی رشــد نورونهــای جدیــد
را از ســلولهای بنیــادی عصبــی حفــظ میکننــد کــه بــه ایــن
فراینــد نورونزایــی میگوینــد .نوروتروفینهــا مــواد شــیمیایی
هســتند کــه بــه تحریــک و کنتــرل نورونزایــی کمــک میکننــد
و  BDNFیکــی از فعالتریــن آنهاســت (.)11-13

همچنی��ن تولیـ�د ای��ن پروتئی��ن در زمــان التهــاب راههــای
هوایــی توســط نفــوذ ســلولهای  Tو ماکروفاژهــا افزایــش پیــدا
میکنــد .مطالعــات متعــدد نشــان میدهــد کــه نوروتروفینهــا
مثــل  BDNFمیتواننــد ســبب شــکلپذیری عصبــی در زمــان
التهــاب شــوند ( .)21، 22عوامــل گوناگونــی میتواننــد تولیــد و
ترشــح  BDNFرا تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .یکــی از ایــن عوامــل
Oxidative stress
Limbic system
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بنابرایــن بــا توجــه بــه نقشهــای مکمــل غذایــی ویتامیــن C
بــر مغــز و  ،BDNFهمچــون افزایــش قــدرت دفاعــی سیســتم

عصبــی ،دســتگاه لیمبیــک ،4هیپوکامــپ و نواحــی دیگــر مغــز
کــه منجــر بــه تنظیــم بیــان  BDNFمیشــود و همچنیــن
نقــش ایــن مکمــل در کاهــش عوامــل آسیبرســان بــدن و
نقــش احتمالــی  BDNFدر مقابلــه بــا التهــاب ،مطالعــۀ حاضــر
بــا هــدف بررســی تغییــرات ســرمی  BDNFبــه دنبــال مصــرف
ویتامیــن  Cانجــام شــد .ســؤال مطالعــۀ مــا ایــن بــود کــه آیــا
مکمــل یــاری ویتامیــن  Cمیتوانــد ســطوح  BDNFگــردش
خــون را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؟
مواد و روشها
آزمودنیها
آزمودنیهــای پژوهــش حاضــر را  24مــرد ســالم بــدون
فعالیــت (غیــر ورزشــکار کــه در هیــچ نــوع فعالیــت ورزشــی
منظــم شــرکت نداشــتند) کــه ب ـه صــورت نمونهگیــری غیــر
تصادفــی هــدفدار انتخــاب شــده بودنــد ،تشــکیل دادنــد.
اگــر افــراد در فعالیــت ورزشــی منظــم شــرکت داشــته
باشــند بهعنــوان ورزشــکار یــا فعــال شــناخته میشــوند و
داشــتن فعالیــت بدنــی باعــث افزایــش بیــان نوروتروفینهــا
میگــردد و افــراد ورزشــکار نســبت بــه افــراد بــدون فعالیــت،
ســطوح باالتــری از غلظــت  BDNFرا دارا میباشــند.
پــس از بیــان انتظــارات محقــق در طــی دورۀ پژوهــش و ارائــۀ
توصیههــای الزم ،اهــداف و شــرایط انجــام پژوهــش بــرای
داوطلبــان بیــان گردیــد .ســپس از بیــن  24نفــر آزمودنــی
داوطلــب 18 ،نفــر واجــد شــرایط شــرکت در پژوهــش انتخــاب
و بــهصــورت تصادفــی بــه دو گــروه  9نفــری (مکمــل و
Neurotrophins
Brain-derived neurotrophic factor
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ایــن پروتئیــن در پالســما ،ســرم و پالکتهــا وجــود دارد؛
پالکتهــا آن را ذخیــره و ســپس بــه درون پالســما رهــا
میکننــد و در تمایــز نورونــی و بقــاء و همچنیــن در تغییرپذیری
سیناپســی و انــواع مشــخص یادگیــری و حافظــه مهــم اســت
( .)16، 17در ســالهای اخیــر شــواهد زیــادی پدیــدار شــده
کهــ نشاــن میدهنــد فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از مغــز نقش
مهمــی در حفــظ و عملکــرد سیســتمهای انتقــال عصبــی درگیر
در آسیبشناســی و درمــان اختــاالت ذهنــی ایفــاء میکنــد
و خــود ممکــن اســت اثــرات درمانــی داشــته باشــد (.)18
بــرای نمونــه BDNF ،میتوانــد مغــز را در برابــر التهابهــای
ایســکمیک از طریــق تنظیــم ســطح ســلولی ســایتوکینها بــه
هنــگام ســکتۀ مغــزی محافظــت کنــد (.)19، 20

رای و همــکاران ،افزایــش بیــان  BDNFرا در مغــز موشهــا
3
بــه دنبــال مصــرف ویتامیــن  Cپــس از اســترس اکسایشــی
مشــاهده کردنــد ( .)26همچنیــن جیمــز و همــکاران ،در
پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مکمــل ویتامیــن
 Cمیتوانــد بهعنــوان یــک آنتــی اکســیدان قدرتمنــد عمــل
کنــد و یــک پوشــش محافظتــی قدرتمنــدی را بــرای مغــز
ایجــاد کنــد (.)27
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مــوش نــوزاد بــدون توانایــی ســاخت  BDNFدچــار مشــکالت
و نقایــص رشــدی در مغــز و دســتگاه عصبــی حسـی میشــود
و معمــوالً بالفاصلــه بعــد از تولــد میمیــرد ،ایــن امــر نشــان
میدهــد کــه  BDNFنقــش مهمــی در رشــد طبیعــی عصبــی
ایفــاء میکنــد ( BDNF .)14علیرغــم نامــش فقــط در مغــز
وجــود نــدارد بلکــه در انــواع بافتهــا و ســلولها مشــاهده
میشــود ،همچنیــن در شــبکیۀ چشــم ،کلیههــا و پروســتات
نیــز بیــان میشــود (.)14، 15

کــه میتوانــد منجــر بــه تولیــد و ترشــح ایــن پروتئیــن گــردد،
مکمــل غذایــی ویتامیــن  Cمیباشــد .ایــن ویتامیــن نوعــی
آنتیاکســیدان اســت کــه در جریــان خــون قرارگرفتــه و اثــرات
مــوادی را کــه بــه بافتهــای بــدن آســیب میرســاند خنثــی
میکنــد و موجــب محافظــت پوســت در مقابــل آثــار مخــرب
اشــعۀ مــاورای بنفــش نــور خورشــید نیــز میشــود و همچنیــن
بــه افزایــش قــدرت ایمنــی بــدن و اســتحکام لثههــا و دندانهــا
کمــک میکنــد .در ســاخت کالژن (قویتریــن بخــش بافــت
پیونــدی کــه تمــام اعضــای بــدن را در کنــار هــم نگه مـیدارد) و
در پیشــگیری از بــاال رفتــن کلســترول خــون و ایجــاد لختههــای
خونــی در رگ نیــز مؤثــر اســت (.)23-25
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کنتــرل) تقســیم شــدند .طــرح مطالعاتــی و خطــرات و منافــع
بالقــوۀ آن قبــل از شــروع طــرح بــرای هــر آزمودنــی تشــریح
و فــرم رضایــت آگاهانــه بــه امضــای آنهــا رســید .تمــام
مراحــل انجــام تحقیــق طبــق اظهارنامــۀ هلســینکی 5و کمیتــۀ
اخــاق دانشــگاه آزاد واحــد یاســوج انجــام گردیــد .همچنیــن
آزمودنیهــا در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل یــا نارضایتــی،
مختــار بودنــد کــه از تحقیــق خــارج شــوند .آنگاه اطالعــات
دموگرافیــک آزمودنیهــا شــامل قــد ،وزن و شــاخص تــودۀ
بدنــی اندازهگیــری و ثبــت شــد.
شرایط ورود و خروج از مطالعه
از بیــن افــرادی کــه ب ـ ه صــورت داوطلبانــه مایــل بــه شــرکت
در تحقیــق بودنــد افــرادی کــه فاقــد شــرایط شــرکت در ایــن
پژوهــش بودنــد از جملــه داشــتن هرگونــه عفونــت یــا بیمــاری
خــاص یــا فعالیــت ورزشــی منظــم بودنــد و همچنیــن از
مکملهــای غذایــی ،دارویــی یــا ویتامیــن  Cاســتفاده میکردند،
بــه دلیــل تأثیرگــذاری در نتایــج تحقیــق ،از شــرکت در پژوهش
کنــار گذاشــته شــدند و افــرادی کــه ســالم و بــدون ســابقۀ
فعالیــت بدنــی منظــم در شــش مــاه گذشــته بودنــد و مایــل
بــه ادامــۀ همــکاری بودنــد بهعنــوان آزمودنــی انتخــاب شــدند.
تهیۀ مکمل و میزان مصرف

نمونهگیری خونی
نمونههــای خــون در مرحلــۀ قبــل (پایــه) و بعــد آزمــون (بــه
دنبــال یــک هفتــه مصــرف مکمــل) هــر بــار بــه مقــدار 5
سیســی ،بــرای تعییــن غلظــت  ،BDNFســرم از وریــد آنتــی
کوبیتــال جمــعآوری شــد .نمونههــای خــون وریــدی در حالــت
اســتراحت آزمودنــی گرفتــه شــد و بــه درون لولههــای ســرمی

اندازهگیری BDNF

 BDNFاز روش االیــزا 6و بــا اســتفاده از کیتهــای مخصــوص
نمونــۀ انســانی بــا کــد  EK0307و بــر اســاس دســتور کارخانــۀ
س��ازنده (بوس��تر بیولوژیــکال ،چی��ن) ب��ا دامنۀ تغییــرات -2000
 31/2پیکوگــرم بــر میلیلیتــر و حساســیت روش < 2پیکوگــرم
ب��ر میلیلیتـ�ر اندازهگیــری شــد.
تجزیه و تحلیل دادهها

تمــام اطالعــات آزمودنیهــا و دادههــای حاصــل از اندازهگیــری
بــهصــورت میانگیــن و انحــراف معیــار ارائــه شــدهاند .بــا توجــه
بــه طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا بــر اســاس آزمــون کلموگروف
اســمیرنوف ،بــرای مقایســۀ میانگیــن اختــاف بیــن گروههــا،از آزمــون  Tمســتقل و بــرای اندازهگیــری تغییــرات درون
گروهــی از آزمــون  Tهمبســته اسـ�تفاده شــد .محاســبهها بــا
اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  SPSSنســخۀ  18انجــام گرفــت و
ســطح معنــیداری  P>0/05در نظــر گرفتــهشــد.
یافتهها

میانگی��ن و انح��راف معیاــر ســن ،قــد ،وزن و همچنیــن BMI
گروههــای گوناگــون تحقیــق در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود مقادیــر وزن و  BMIهــر دو
گــروه قبــل و بعــد از دورۀ پژوهــش تغییــر قابلتوجهــی نــدارد.
میانگیــن غلظــت  BDNFدر گــروه مکمــل از 1864 ± 632
پیکوگــرم بــر میلیلیتــر در مرحلــۀ قبــل از شــروع بــه ± 2178
 4374پیکوگــرم بــر میلیلیتــر در پایــان دوره افزایــش یافــت.
تغیی�رـات غلظــت  BDNFدر گــروه دارونما نیــز از 1404 ± 499
پیکوگــرم بــر میلیلیتــر در مرحلــۀ قبــل از شــروع بــه ± 559
 1636پیکوگــرم بــر میلیلیتــر در پایــان دوره رســید .آزمــون T
مستــقل نش��ان داد کـ�ه ی��ک هفتــه مصــرف ویتامیــن  Cســبب
افزایــش معنــیداری در  BDNFسـ�رم شـ�د (،df=16 ،P>0/05
 )T=365همچنیــن میــزان  BDNFدر گــروه مکمــل بعــد از
یــک هفتــه نســبت بــه قبــل از پژوهــش افزایــش معنــیداری
داشــت ((-)T=3/58 ،df=8 ،P>0/05نمــودار .)1
7
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جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای آزمودنیهای گروههای مختلف قبل و بعد از پژوهش.
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کل مقــدار مصرفــی روزانــۀ هــر یــک از افراد گــروه مکمــل500 ،
میلیگــرم ویتامیــن ( Cتولیــد شــده توســط شــرکت داروســازی
ن بــودن شــکل آن بــا
زهــراوی ايــران) بــود کــه بهمنظــور یکســا 
دارونمــا ،ابتــدا آن را پــودر کــرده ،ســپس جهــت همرنگــی بــا
کپســول دارونمــا بــا نشاســته ترکیــب و در کپســول ژلــی ریختــه
شــد .کپســولهای ژلــی دارونمــا بــا همــان مقــدار شــامل
نشاســته بــود کــه در کپســول ژلــی تهیــهشــده و توســط گــروه
دارونمــا مصــرف شــد .آزمودنیهــای هــر دو گــروه ،روزانــه یــک
کپس��ول و ب�� ه مــدت یــک هفته مکمــل مخصــوص گروه خــود را
در حالــت ناشــتا مصــرف کردند .کپســولها بهوســیلۀ دســتیاران
محقــق و بــه شــیوۀ دوســوکور بیــن آزمودنیهــا توزیــع شــد.

از پیــش ســرد شــده منتقــل گردیــد و اجــازه داده شــد تــا بــه
مــدت یــک ســاعت در دمــای اتــاق لختــه شــود .ســپس ایــن
نمونههــا در  1300دور بــه مــدت  12دقیقــه و دمــای  4درجــۀ
ســانتیگراد ســانتریفیوژ شــد .ســرم بــه دســت آمــده در لولــه
هــای اپنــدورف تخلیــه و در دمــای  -80درجــۀ ســانتیگراد تــا
زمــان تجزیــه و تحلیــل ذخیــره شــد.

مقــاله پـــــژوهشي
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آنهــا حتــی پیشــنهاد کردنــد کــه مصــرف ایــن مکمــل نیــز
میتوانــد منجــر بــه کاهــش اختــاالت مغــزی همچــون
آلزایمــر ،8پارکینســون 9و هانتینگتــون 10شـ�ود ( .)27ویتامیــن C
یــک عامــل آنتیاکســیدان اســت کــه در جلوگیــری از اثــرات
مخــرب رادیکالهــای آزاد مهــم اســت و در ســنتز و تثبیــت
انتقالدهندههــای عصبــی نیــز مهــم و ضــروری میباشــد (.)26

نمــودار  -1تغييــرات  BDNFگروههــاي مکمــل و کنتــرل در مراحــل قبــل و بعــد
ازآزمــون :* .تفــاوت معنــیدار بــا بعــد از آزمــون گــرو ه كنتــرل(:† ،)P<0/05
تفــاوت معنــیدار بــا قبــل ازآزمــون گــروه مکمــل (.)P<0/05

بحث و نتیجهگیری
ه��دف از اینــ تحقیقــ بررسـ�ی تأثیـ�ر مص��رف مکمــل ویتامین C
بــر  BDNFدر مــردان ســالم بــدون فعالیــت بــود .یافتــۀ اصلــی
ایـ�ن مطالعــه افزایــش مقادیــر  BDNFبــه دنبال مصــرف ویتامین
 Cبوــد .در رابطــه بــا اثــر مکمل ویتامیــن  Cبر  BDNFو دســتگاه

همچنیــن جیمــز و همــکاران ،پــس از مطالعــهای کــه بــه
بررســی اثــر ویتامیــن  Cبــر عملکــرد دســتگاه عصبــی مرکــزی
پرداختــه بــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن مکمــل
بهعنــوان یــک آنتیاکســیدان قدرتمنــد عمــل میکنــد و یــک
پوشــش محافظتــی قدرتمنــدی را بــرای مغــز ایجــاد میکنــد.

بنابرایــن احتمــاالً افزایــش حجــم ســاختارهای مغــز بهویــژه
هیپوکامــپ کــه بخــش عمــدهای از تولیــد  BDNFرا بــه خــود
اختصــاص میدهــد عامــل اصلــی افزایــش تولیــد  BDNFبــه
دنبــال مصــرف ایــن ویتامیــن میباشــد .نتایــج تحقیقــات
مذکــور بــا نتایــج تحقیــق حاضــر همراســتا میباشــند .کاهــش
در مصــرف ایــن ویتامیــن بــه نوبــۀ خــود میتوانــد بــه اختــال
در فرایندهــای طبیعــی دســتگاه  ،BDNFهمچــون تغییرپذیری
سیناپســی ،رشــد و ترمیــم نورونــی و نورونزایــی منجــر شــود
کــه همگــی آنهــا در ســامت تواناییهــای شــناختی و حرکتی
دســتگاه عصبــی دارای اهمیــت هســتند.
در نتیجهــ تحقیــق حاضـ�ر نش��اندهندۀ تأثیــر مثبــت قابــل
توجهــ مصــرف ویتامیــن  Cبــر افزایــش ســطوح ســرمی BDNF
در آزمودنیهایــی اســت کــه ایــن مکمــل را مصــرف میکننــد و
بنابرایــن میتــوان مصــرف آن را بـ ه طــور مثبــت ارزیابــی کــرد.
بــا توجــه بــه نقــش  BDNFدر ســامت تواناییهــای شــناختی و
حرکتـ�ی دسـ�تگاه عصبـ�ی و تأثیر مثبـ�ت مصرف مکمـ�ل ویتامین
 Cبــر افزایــش ســطوح آن ،ترکیــب مکمــل ویتامیــن  Cراهــکار
مناســبی بــرای تحریــک افزایــش ســطح آن میتوانــد باشــد.
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عصبــی مرکــزی تحقیقاتــی صــورت گرفتــه اســت .بــرای نمونــه
رای و همــکاران ،در پژوهشــی بــه بررســی اثــر مصــرف ویتامین C
بــر ســطوح  BDNFدر مــوش پــس از ایجــاد اســترس اکسایشــی
در آنهــا پرداختنــد .آنهــا بــه مــدت چهــار هفتــه بــه آزمودنــی
هــای خــود مکمــل ویتامیــن  Cدادنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدند
کــه ســطوح  BDNFپــس از چهــار هفتــه مکملگیــری ویتامیــن
 Cبـ�اال مـ�یرود ( .)26یــان و همــکاران ،نیــز در مطالعــهای بــه
اثــر مصــرف ویتامیــن  Cبــر توســعه و رشــد مغــز پرداختنــد .در
پایــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مصــرف ایــن مکمــل منجــر
بــه کاهــش عوامــل اســترسزا در مغــز میشــود و یــک نقــش
محافظتــی را ایفــاء میکنــد (.)28

ارتبــاط معنــیداری بین مصــرف ویتامیــن  Cو عملکرد محافظتی
مغــز وجــود دارد کــه نشــان میدهــد افزایــش شــاخصهای
نوروتروفینــی مثــل  BDNFمیتوانــد بهعنــوان یــک عامــل
مؤثــر در برابــر آســیبها و صدمــات مختلــف عصبــی باشــد.
مصــرف ایــن ویتامیــن ســبب ســاماندهی عملکــرد میتوکنــدری
در بافــت عصبــی میشــود و اثــرات مفیــد در اختــاالت عصبــی
را ایج��اد میکنـ�د و ب��ه هنــگام اس��ترس اکسایشـ�ی ،ایــن
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