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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. 
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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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. فاکتور نوروتروفیک مشتق 

از مغز
2. اسید آسکوربیک

3. مردان

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف ویتامین C بر سطح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از 
مغز در میان مردان جوان سالم بدون فعالیت بود. موادوروشها: در این مطالعۀ نیمه تجربی 18 مرد 
سالم بدون فعالیت به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه مصرف کنندۀ ویتامین C به  عنوان 
مکمل و گروه کنترل. افراد در گروه مصرف کنندۀ ویتامین C، 500 میلی  گرم از مکمل ویتامین C را روزانه 
برای یک هفته دریافت کردند. گروه کنترل دارونما مصرف کردند. نمونه  های خون شرکت کنندگان در حالت 
ناشتا برای اندازه  گیری غلظت فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز گرفته شد. فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز 
با روش االیزا اندازه  گیری شد. یافتهها: سطوح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز یک هفته بعد از 
دریافت ویتامین C در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی  داری افزایش یافته است. به عالوه، سطح فاکتور 
نوروتروفیک مشتق از مغز در افراد دریافت کنندۀ ویتامین C برای یک هفته به طور معنی  داری در مقایسه 
با آغاز تحقیقات افزایش یافته است. نتیجهگیری: داده  ها نشان داد که مصرف ویتامین C غلظت سرمی 

فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز را در مردان سالم بدون فعالیت افزایش می  دهد. 
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مقدمه
عصبــی  شــکل گیری  تنظیــم  طریــق  از  نوروتروفین هــا1 
 .)1-3( می کننــد  ایفــاء  را  مهمــی  نقــش  نورون زایــی  و 
نوروتروفین هــا خانــواده ای از عوامــل رشــد هســتند کــه اساســاً 
بــه  واســطۀ توانایــی آن هــا در حفاظــت بقــای عصبــی شناســایی 
 ،2)BDNF( فاکتور نوروتروفیک مشــتق از مغــز .)می شــوند )6-4
پروتئینــی اســت کــه روی نورون هــای خاصــی از دســتگاه 
عصبــی مرکــزی و دســتگاه پیرامونــی عمــل کــرده و بــه حفــظ 
ــز  ــد و تمای ــد و رش ــک می کن ــود کم ــای موج ــات نورون ه حی
ــد )8 ،7(. ــت می کن ــد را تقوی ــیناپس های جدی ــا و س نورون ه

ــانی  ــر پیش ــپ و قش ــۀ هیپوکام ــژه ناحی ــز به وی BDNF در مغ
فعــال اســت یعنــی مناطقی کــه بــرای یادگیــری، حافظــه و تفکر 
ــل توجــه  ــت قاب ــی هســتند )10 ،9(. اگرچــه اکثری ــی حیات عال
ــد  ــد شــکل می گیرن نورون هــا در مغــز پســتانداران پیــش از تول
ــغ، توانایــی رشــد نورون هــای جدیــد  امــا بخش هایــی از مغــز بال
ــه ایــن  را از ســلول های بنیــادی عصبــی حفــظ می کننــد کــه ب
ــیمیایی  ــواد ش ــا م ــد. نوروتروفین ه ــی می گوین ــد نورون زای فراین
هســتند کــه بــه تحریــک و کنتــرل نورون زایــی کمــک می کننــد 

ــت )11-13(.  ــن آن هاس ــی از فعال تری و BDNF یک
مــوش نــوزاد بــدون توانایــی ســاخت BDNF دچــار مشــکالت 
و نقایــص رشــدی در مغــز و دســتگاه عصبــی حســی  می شــود 
ــر نشــان  ــن ام ــرد، ای ــد می می ــد از تول ــه بع و معمــوالً بالفاصل
می دهــد کــه BDNF نقــش مهمــی در رشــد طبیعــی عصبــی 
ــز  ــم نامــش فقــط در مغ ــد )BDNF .)14 علی رغ ــاء می کن ایف
ــاهده  ــلول ها مش ــا و س ــواع بافت ه ــه در ان ــدارد بلک ــود ن وج
ــتات  ــا و پروس ــن در شــبکیۀ چشــم، کلیه ه می شــود، همچنی

ــود )15 ،14(. ــان می ش ــز بی نی
ایــن پروتئیــن در پالســما، ســرم و پالکت هــا وجــود دارد؛ 
پالکت هــا آن را ذخیــره و ســپس بــه درون پالســما رهــا 
می کننــد و در تمایــز نورونــی و بقــاء و همچنیــن در تغییرپذیری 
ــواع مشــخص یادگیــری و حافظــه مهــم اســت  سیناپســی و ان
ــده  ــدار ش ــادی پدی ــواهد زی ــر ش ــال های اخی )17 ،16(. در س
کــه نشــان می دهنــد فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از مغــز نقش 
مهمــی در حفــظ و عملکــرد سیســتم های انتقــال عصبــی درگیر 
ــد  ــاء می کن ــی ایف ــالالت ذهن ــان اخت ــی و درم در آسیب شناس
ــد )18(.  ــته باش ــی داش ــرات درمان ــت اث ــن اس ــود ممک و خ
ــای  ــر التهاب ه ــز را در براب ــد مغ ــه، BDNF می توان ــرای نمون ب
ایســکمیک از طریــق تنظیــم ســطح ســلولی ســایتوکین ها بــه 

هنــگام ســکتۀ مغــزی محافظــت کنــد )20 ،19(. 
ــای  ــاب راه ه ــان الته ــن در زم ــن پروتئی ــد ای ــن تولی همچنی
هوایــی توســط نفــوذ ســلول های T و ماکروفاژهــا افزایــش پیــدا 
می کنــد. مطالعــات متعــدد نشــان می دهــد کــه نوروتروفین هــا 
مثــل BDNF می تواننــد ســبب شــکل پذیری عصبــی در زمــان 
التهــاب شــوند )22 ،21(. عوامــل گوناگونــی می تواننــد تولیــد و 
ترشــح BDNF را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. یکــی از ایــن عوامــل 

کــه می توانــد منجــر بــه تولیــد و ترشــح ایــن پروتئیــن گــردد، 
ــی  ــن نوع ــن ویتامی ــد. ای ــن C می  باش ــی ویتامی ــل غذای مکم
آنتی  اکســیدان اســت کــه در جریــان خــون قرارگرفتــه و اثــرات 
ــی  ــاند خنث ــدن آســیب می رس ــای ب ــه بافت ه ــه ب ــوادی را ک م
ــار مخــرب  ــل آث ــد و موجــب محافظــت پوســت در مقاب می کن
اشــعۀ مــاورای بنفــش نــور خورشــید نیــز می شــود و همچنیــن 
بــه افزایــش قــدرت ایمنــی بــدن و اســتحکام لثه هــا و دندان هــا 
ــت  ــش باف ــن بخ ــاخت کالژن )قوی تری ــد. در س ــک می کن کم
پیونــدی کــه تمــام اعضــای بــدن را در کنــار هــم نگه مــی دارد( و 
در پیشــگیری از بــاال رفتــن کلســترول خــون و ایجــاد لخته  هــای 

خونــی در رگ نیــز مؤثــر اســت )23-25(.
ــان BDNF را در مغــز موش هــا  رای و همــکاران، افزایــش بی
بــه دنبــال مصــرف ویتامیــن C پــس از اســترس اکسایشــی3 
مشــاهده کردنــد )26(. همچنیــن جیمــز و همــکاران، در 
پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مکمــل ویتامیــن 
ــد به عنــوان یــک آنتــی اکســیدان قدرتمنــد عمــل  C می توان
ــز  ــرای مغ ــدی را ب ــی قدرتمن ــش محافظت ــک پوش ــد و ی کن

ایجــاد کنــد )27(. 
 C ــه نقش هــای مکمــل غذایــی ویتامیــن ــا توجــه ب بنابرایــن ب
بــر مغــز و BDNF، همچــون افزایــش قــدرت دفاعــی سیســتم 
عصبــی، دســتگاه لیمبیــک4، هیپوکامــپ و نواحــی دیگــر مغــز 
ــن  ــود و همچنی ــان BDNF می  ش ــم بی ــه تنظی ــر ب ــه منج ک
ــدن و  ــان ب ــل آسیب رس ــش عوام ــل در کاه ــن مکم ــش ای نق
نقــش احتمالــی BDNF در مقابلــه بــا التهــاب، مطالعــۀ حاضــر 
بــا هــدف بررســی تغییــرات ســرمی BDNF بــه دنبــال مصــرف 
ویتامیــن C انجــام شــد. ســؤال مطالعــۀ مــا ایــن بــود کــه آیــا 
ــردش  ــطوح BDNF گ ــد س ــن C می  توان ــاری ویتامی ــل ی مکم

خــون را تحــت تأثیــر قــرار دهــد؟
مواد و روش ها

آزمودنی  ها
آزمودنی  هــای پژوهــش حاضــر را 24 مــرد ســالم بــدون 
فعالیــت )غیــر ورزشــکار کــه در هیــچ نــوع فعالیــت ورزشــی 
منظــم شــرکت نداشــتند( کــه بــه  صــورت نمونه  گیــری غیــر 
ــد.  ــکیل دادن ــد، تش ــده بودن ــاب ش ــدف دار انتخ ــی ه تصادف
اگــر افــراد در فعالیــت ورزشــی منظــم شــرکت داشــته 
ــوند و  ــناخته می ش ــال ش ــا فع ــکار ی ــوان ورزش ــند به عن باش
ــان نوروتروفین  هــا  ــی باعــث افزایــش بی داشــتن فعالیــت بدن
می گــردد و افــراد ورزشــکار نســبت بــه افــراد بــدون فعالیــت، 

ــند. ــت BDNF را دارا می  باش ــری از غلظ ــطوح باالت س
پــس از بیــان انتظــارات محقــق در طــی دورۀ پژوهــش و ارائــۀ 
ــرای  ــش ب ــام پژوه ــرایط انج ــداف و ش ــای الزم، اه توصیه  ه
ــی  ــر آزمودن ــن 24 نف ــپس از بی ــد. س ــان گردی ــان بی داوطلب
داوطلــب، 18 نفــر واجــد شــرایط شــرکت در پژوهــش انتخــاب 
و بــه  صــورت تصادفــی بــه دو گــروه 9 نفــری )مکمــل و 

3 Oxidative stress
4 Limbic system

1 Neurotrophins
2 Brain-derived neurotrophic factor
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کنتــرل( تقســیم شــدند. طــرح مطالعاتــی و خطــرات و منافــع 
ــرای هــر آزمودنــی تشــریح  بالقــوۀ آن قبــل از شــروع طــرح ب
ــام  ــید. تم ــا رس ــای آن ه ــه امض ــه ب ــت آگاهان ــرم رضای و ف
مراحــل انجــام تحقیــق طبــق اظهارنامــۀ هلســینکی5 و کمیتــۀ 
اخــالق دانشــگاه آزاد واحــد یاســوج انجــام گردیــد. همچنیــن 
ــا نارضایتــی،  ــه مشــکل ی ــروز هرگون آزمودنی  هــا در صــورت ب
ــد کــه از تحقیــق خــارج شــوند. آن گاه اطالعــات  ــار بودن مخت
ــودۀ  ــاخص ت ــد، وزن و ش ــامل ق ــا ش ــک آزمودنی  ه دموگرافی

ــد. ــت ش ــری و ثب ــی اندازه  گی بدن
شرايط ورود و خروج از مطالعه

ــه شــرکت  ــه مایــل ب ــه  صــورت داوطلبان از بیــن افــرادی کــه ب
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 
مکمل هــای غذایــی، دارویــی یــا ویتامیــن C اســتفاده می کردند، 
بــه دلیــل تأثیرگــذاری در نتایــج تحقیــق، از شــرکت در پژوهش 
ــابقۀ  ــدون س ــالم و ب ــه س ــرادی ک ــدند و اف ــته ش ــار گذاش کن
ــل  ــد و مای ــاه گذشــته بودن ــی منظــم در شــش م ــت بدن فعالی
بــه ادامــۀ همــکاری بودنــد به عنــوان آزمودنــی انتخــاب شــدند.

تهیۀ مكمل و میزان مصرف

کل مقــدار مصرفــی روزانــۀ هــر یــک از افراد گــروه مکمــل، 500 
میلی گــرم ویتامیــن C )تولیــد شــده توســط شــرکت داروســازی 
زهــراوی ایــران( بــود کــه به منظــور یکســان  بــودن شــکل آن بــا 
ــا  ــودر کــرده، ســپس جهــت همرنگــی ب دارونمــا، ابتــدا آن را پ
کپســول دارونمــا بــا نشاســته ترکیــب و در کپســول ژلــی ریختــه 
ــامل  ــدار ش ــان مق ــا هم ــا ب ــی دارونم ــول  های ژل ــد. کپس ش
نشاســته بــود کــه در کپســول ژلــی تهیــه  شــده و توســط گــروه 
دارونمــا مصــرف شــد. آزمودنی  هــای هــر دو گــروه، روزانــه یــک 
کپســول و بــه  مــدت یــک هفته مکمــل مخصــوص گروه خــود را 
در حالــت ناشــتا مصــرف کردند. کپســول  ها به  وســیلۀ دســتیاران 
ــع شــد. ــا توزی ــن آزمودنی  ه ــه شــیوۀ دوســوکور بی ــق و ب محق

نمونه  گیری خونی
ــه  ــون )ب ــه( و بعــد آزم ــۀ قبــل )پای نمونه  هــای خــون در مرحل
ــدار 5  ــه مق ــار ب ــر ب ــل( ه ــرف مکم ــه مص ــک هفت ــال ی دنب
سی ســی، بــرای تعییــن غلظــت BDNF، ســرم از وریــد آنتــی-

کوبیتــال جمــع  آوری شــد. نمونه  هــای خــون وریــدی در حالــت 
اســتراحت آزمودنــی گرفتــه شــد و بــه درون لوله هــای ســرمی 

از پیــش ســرد شــده منتقــل گردیــد و اجــازه داده شــد تــا بــه 
مــدت یــک ســاعت در دمــای اتــاق لختــه شــود. ســپس ایــن 
نمونه  هــا در 1300 دور بــه مــدت 12 دقیقــه و دمــای 4 درجــۀ 
ســانتی گراد ســانتریفیوژ شــد. ســرم بــه دســت آمــده در لولــه-

 هــای اپنــدورف تخلیــه و در دمــای 80- درجــۀ ســانتی گراد تــا 
زمــان تجزیــه و تحلیــل ذخیــره شــد.

BDNF اندازه  گیری
ــای مخصــوص  ــا اســتفاده از کیت  ه ــزا6 و ب BDNF از روش االی
نمونــۀ انســانی بــا کــد EK0307 و بــر اســاس دســتور کارخانــۀ 
ســازنده )بوســتر بیولوژیــکال، چیــن( بــا دامنۀ تغییــرات 2000-

31/2 پیکوگــرم بــر میلی  لیتــر و حساســیت روش >2 پیکوگــرم 
ــد. ــری ش ــر اندازه  گی ــر میلی  لیت ب

تجزيه و تحلیل داده  ها
تمــام اطالعــات آزمودنی هــا و داده هــای حاصــل از اندازه گیــری 
بــه  صــورت میانگیــن و انحــراف معیــار ارائــه شــده اند. بــا توجــه 
بــه طبیعــی بــودن توزیــع داده  هــا بــر اســاس آزمــون کلموگروف 
-اســمیرنوف، بــرای مقایســۀ میانگیــن اختــالف بیــن گروه  هــا، 
از آزمــون T مســتقل و بــرای اندازه گیــری تغییــرات درون 
ــا  ــون T همبســته اســتفاده شــد. محاســبه  ها ب ــی از آزم گروه
اســتفاده از نرم  افــزار آمــاری SPSS نســخۀ 18 انجــام گرفــت و 

ســطح معنــی  داری P<0/05 در نظــر گرفتــه  شــد.
يافـه  ها

 7BMI میانگیــن و انحــراف معیــار ســن، قــد، وزن و همچنیــن
ــه شــده اســت.  ــق در جــدول 1 ارائ گروه  هــای گوناگــون تحقی
ــر دو  ــر وزن و BMI ه ــه مشــاهده می شــود مقادی همانطــور ک
گــروه قبــل و بعــد از دورۀ پژوهــش تغییــر قابل توجهــی نــدارد. 
ــل از 632 ± 1864  ــروه مکم ــت BDNF در گ ــن غلظ میانگی
پیکوگــرم بــر میلی  لیتــر در مرحلــۀ قبــل از شــروع بــه 2178 ± 
ــان دوره افزایــش یافــت.  ــر میلی  لیتــر در پای 4374 پیکوگــرم ب
تغییــرات غلظــت BDNF در گــروه دارونما نیــز از 499 ± 1404 
پیکوگــرم بــر میلی  لیتــر در مرحلــۀ قبــل از شــروع بــه 559 ± 
 T 1636 پیکوگــرم بــر میلی  لیتــر در پایــان دوره رســید. آزمــون
مســتقل نشــان داد کــه یــک هفتــه مصــرف ویتامیــن C ســبب 
 ،df=16 ،P<0/05( ســرم شــد BDNF افزایــش معنــی  داری در
ــد از  ــل بع ــروه مکم ــزان BDNF در گ ــن می T=365( همچنی
ــه قبــل از پژوهــش افزایــش معنــی  داری  یــک هفتــه نســبت ب

ــودار 1(. داشــت )T=3/58 ،df=8 ،P<0/05(-)نم

5 Helsinki
6 Elisa
7 Body mass index

جدول 1- میانگین و انحراف استاندارد ویژگی  های آزمودنی  های گروه  های مختلف قبل و بعد از پژوهش.
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بحث و نـیجه  گیری
 C هــدف از ایــن تحقیــق بررســی تأثیــر مصــرف مکمــل ویتامین
بــر BDNF در مــردان ســالم بــدون فعالیــت بــود. یافتــۀ اصلــی 
ایــن مطالعــه افزایــش مقادیــر BDNF بــه دنبال مصــرف ویتامین 
C بــود. در رابطــه بــا اثــر مکمل ویتامیــن C بر BDNF و دســتگاه 
عصبــی مرکــزی تحقیقاتــی صــورت گرفتــه اســت. بــرای نمونــه 
 C رای و همــکاران، در پژوهشــی بــه بررســی اثــر مصــرف ویتامین
بــر ســطوح BDNF در مــوش پــس از ایجــاد اســترس اکسایشــی 
در آن هــا پرداختنــد. آن هــا بــه مــدت چهــار هفتــه بــه آزمودنــی-

 هــای خــود مکمــل ویتامیــن C دادنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدند 
کــه ســطوح BDNF پــس از چهــار هفتــه مکمل  گیــری ویتامیــن 
ــه  ــه  ای ب ــز در مطالع ــکاران، نی ــان و هم ــی  رود )26(. ی ــاال م C ب
اثــر مصــرف ویتامیــن C بــر توســعه و رشــد مغــز پرداختنــد. در 
پایــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مصــرف ایــن مکمــل منجــر 
ــک نقــش  ــز می شــود و ی ــل اســترس  زا در مغ ــه کاهــش عوام ب

محافظتــی را ایفــاء می  کنــد )28(.
ــه  ــه ب ــه  ای ک ــس از مطالع ــکاران، پ ــز و هم ــن جیم همچنی
بررســی اثــر ویتامیــن C بــر عملکــرد دســتگاه عصبــی مرکــزی 
ــل  ــن مکم ــه ای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــه ب پرداخت
به عنــوان یــک آنتی  اکســیدان قدرتمنــد عمــل می  کنــد و یــک 
پوشــش محافظتــی قدرتمنــدی را بــرای مغــز ایجــاد می کنــد. 

ــد کــه مصــرف ایــن مکمــل نیــز  آن هــا حتــی پیشــنهاد کردن
می  توانــد منجــر بــه کاهــش اختــالالت مغــزی همچــون 
 C آلزایمــر8، پارکینســون9 و هانتینگتــون10 شــود )27(. ویتامیــن
ــرات  ــک عامــل آنتی  اکســیدان اســت کــه در جلوگیــری از اث ی
ــت  ــنتز و تثبی ــت و در س ــم اس ــای آزاد مه ــرب رادیکال ه مخ
انتقال دهنده هــای عصبــی نیــز مهــم و ضــروری می  باشــد )26(.

ارتبــاط معنــی  داری بین مصــرف ویتامیــن C و عملکرد محافظتی 
ــاخص  های  ــش ش ــد افزای ــان می  ده ــه نش ــود دارد ک ــز وج مغ
نوروتروفینــی مثــل BDNF می  توانــد به عنــوان یــک عامــل 
ــد.  ــی باش ــف عصب ــات مختل ــیب  ها و صدم ــر آس ــر در براب مؤث
مصــرف ایــن ویتامیــن ســبب ســاماندهی عملکــرد میتوکنــدری 
در بافــت عصبــی می  شــود و اثــرات مفیــد در اختــالالت عصبــی 
را ایجــاد می  کنــد و بــه هنــگام اســترس اکسایشــی، ایــن 
ویتامیــن از طریــق تولیــد و ترشــح BDNF یــک اثــر محافظتی را 

ــد )26(. ــاد می  کن ــز ایج ــی و مغ ــتم عصب در سیس

ــژه  ــز به وی ــاختارهای مغ ــم س ــش حج ــاالً افزای ــن احتم بنابرای
هیپوکامــپ کــه بخــش عمــده  ای از تولیــد BDNF را بــه خــود 
ــه  ــد BDNF ب ــش تولی ــی افزای اختصــاص می  دهــد عامــل اصل
ــات  ــج تحقیق ــد. نتای ــن می  باش ــن ویتامی ــرف ای ــال مص دنب
مذکــور بــا نتایــج تحقیــق حاضــر هم  راســتا می باشــند. کاهــش 
در مصــرف ایــن ویتامیــن بــه نوبــۀ خــود می  توانــد بــه اختــالل 
در فرایندهــای طبیعــی دســتگاه BDNF، همچــون تغییرپذیری 
سیناپســی، رشــد و ترمیــم نورونــی و نورون زایــی منجــر شــود 
کــه همگــی آن هــا در ســالمت توانایی  هــای شــناختی و حرکتی 

دســتگاه عصبــی دارای اهمیــت هســتند.

ــل  ــت قاب ــر مثب ــان دهندۀ تأثی ــر نش ــق حاض ــه تحقی در نتیج
 BDNF بــر افزایــش ســطوح ســرمی C توجــه مصــرف ویتامیــن
در آزمودنی  هایــی اســت کــه ایــن مکمــل را مصــرف می  کننــد و 
بنابرایــن می  تــوان مصــرف آن را بــه  طــور مثبــت ارزیابــی کــرد. 
بــا توجــه بــه نقــش BDNF در ســالمت توانایی  هــای شــناختی و 
حرکتــی دســتگاه عصبــی و تأثیر مثبــت مصرف مکمــل ویتامین 
C بــر افزایــش ســطوح آن، ترکیــب مکمــل ویتامیــن C راهــکار 
ــد. ــد باش ــطح آن می  توان ــش س ــک افزای ــرای تحری ــبی ب مناس

8 Alzaymer
9 Parkinson
10 Huntington

نمــودار 1- تغییــرات BDNF گروه  هــاي مکمــل و کنتــرل در مراحــل قبــل و بعــد 
 :† ،)P<0/05(  ــرل ــروه  کنت ــون گ ــد از آزم ــا بع ــی  دار ب ــاوت معن ــون. *: تف از  آزم

.)P<0/05( تفــاوت معنــی  دار بــا قبــل از  آزمــون گــروه مکمــل

1. Goekint M, De Pauw K, Roelands B, Njemini R, 
Bautmans I, Mets T, et al. Strength training does not 
influence serum brain-derived neurotrophic factor. Eur J 
Appl Physiol. 2010; 110(2): 285-93.

2. Patapoutian A, Reichardt LF. Trk receptors: mediators 
of neurotrophin action. Curr.Opin.Neurobiol. 2001; 
11(3): 272-80.

3. Miller FD, Kaplan DR. Neurotrophin signalling 

pathways regulating neuronal apoptosis. Cell Mol.Life 
Sci. 2001; 58(8): 1045-53.

4. Segal E, Shapira M, Regev A, Peer D, Botstein D, 
Koller D, et al. Module networks: identifying regulatory 
modules and their condition-specific regulators from 
gene expression data. Nat.Genet. 2003; 34(2): 166-76.

5. Huang EJ, Reichardt LF. Trk receptors: roles in 
neuronal signal transduction. Annu.Rev.Biochem. 

منابع

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

4.
2.

27
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               5 / 6

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.4.2.27
https://shefayekhatam.ir/article-1-935-fa.html


3333 323232

دوره چهارم، شماره دوم، بهار 1395

2003; 72: 609-42.

6. Miller FD, Kaplan DR. Signaling mechanisms 
underlying dendrite formation. Curr.Opin.Neurobiol. 
2003; 13(3): 391-8.

7. Acheson A. Conover JC, Fandl JP, DeChiara TM, 
Russell M, Thadani A, et al. A BDNF autocrine loop in 
adult sensory neurons prevents cell death. Nature. 1995; 
374(6521): 450-3.

8. Huang EJ, Reichardt LF. Neurotrophins: roles in 
neuronal development and function. Annu Rev Neurosci. 
2001; 24: 677-736.

9. Yamada K, Nabeshima T. Brain-derived neurotrophic 
factor/TrkB signaling in memory processes. J. Pharmacol. 
Sci. 2003; 91(4): 267-70.

10. Bekinschtein P, Cammarota M, Katche C, Slipczuk 
L, Rossato JI, Goldin A, et al. BDNF is essential to 
promote persistence of long-term memory storage. Proc 
Natl Acad Sci. U.S.A. 2008; 105(7): 2711-6.

11. Benraiss A, Chmielnicki E, Lerner K, Roh D, 
Goldman SA. Adenoviral brain derived neurotrophic 
factor induces both neostriatal and olfactory neuronal 
recruitment from endogenous progenitor cells in the 
adult forebrain. J Neurosci. 2001; 21(17): 6718-31.

12. Pencea V, Bingaman KD, Wiegand SJ, Luskin MB. 
Infusion of brain-derived neurotrophic factor into the 
lateral ventricle of the adult rat leads to new neurons in 
the parenchyma of the striatum, septum, thalamus, and 
hypothalamus. J Neurosci. 2001; 21(17): 6706-17.

13. Zigova T, Pencea V, Wiegand SJ, Luskin MB. 
Intraventricular administration of BDNF increases the 
number of newly generated neurons in the adult olfactory 
bulb. Mol Cell Neurosci. 1998; 11(4): 234-45.

14. Ernfors P, Kucera J, Lee KF, Loring J, Jaenisch 
R. Studies on the physiological role of brain-derived 
neurotrophic factor and neurotrophin-3 in knockout 
mice. Int J Dev Biol. 1995; 39(5): 799-807.

15. Tanaka T, Saito H, Matsuki N. Inhibition of GABAA 
synaptic responses by brain derived neurotrophic factor 
(BDNF) in rat hippocampus. J Neurosci. 1997; 17(9): 
2959-66.

16. Lommatzsch M, Zingler D, Schuhbaeck K, Schloetcke 
K, Zingler C, Schuff-Werner P, et al. The impact of age, 
weight and gender on BDNF levels in human platelets 
and plasma. Neurobiol Aging. 2005; 26(1): 115-23.

17. Ploughman M, Granter-Button S, Cherneko G, 
Tucker BA, Mearow KM, Corbett D. Endurance exercise 
regimens induce differential effects on brain-derived 

neurotrophic factor, synapsin-I and insulin-like growth 
factor I after focal ischemia. Neuroscience. 2005; 
136(4): 991-1001.

18. Russo-Neustadt A, Ha T, Ramirez R, Kesslak JP. 
Physical activity antidepressant treatment combination: 
impact on brain-derived neurotrophic factor and 
behavior in an animal model. Behav Brain Res. 2001; 
120(1): 87-95.

19. Jiang Y, Wei N, Lu T, Zhu J, Xu G, Liu X. Intranasal 
brain-derived neurotrophic factor protects brain from 
ischemic insult via modulating local inflammation in 
rats. Neuroscience. 2011; 172: 398-405.

20. Makar TK, Trisler D, Sura KT, Sultana S, Patel N, 
Bever CT. Brain derived neurotrophic factor treatment 
reduces inflammation and apoptosis in experimental 
allergic encephalomyelitis. J Neurol Sci. 2008; 270(1-2): 
70-6.

21. Braun A, Lommatzsch M, Neuhaus-Steinmetz U, 
Quarcoo D, Glaab T, McGregor GP, et al. Brain-derived 
neurotrophic factor (BDNF) contributes to neuronal 
dysfunction in a model of allergic airway inflammation. 
Br J Pharmacol. 2004; 141(3): 431-40.

22. Watanabe M, Endo Y, Kimoto K, Katoh-Semba R, 
Arakawa Y. Functional regulation of tactile sense by 
brain-derived neurotrophic factor in adult rats during 
acute inflammation. Neuroscience. 2000; 97(1): 171-5.

23. El-Sokkary GH. Awadalla EA. The protective role 
of vitamin C against cerebral and pulmonary damage 
induced by cadmium chloride in male adult albino rat. 
Open Endocrinol J. 2011; 4: 1-8.

24. Podmore ID, Griffiths HR, Herbert KE, Mistry N, Mistry 
P, Lunec J. Vitamin C exhibits pro-oxidant properties. 
Nature. 1998; 392(6676): 559.

25. Coskun S, Gonul B, Guzel NA, Balabanli B. The 
effects of vitamin C supplementation on oxidative stress 
and antioxidant content in the brains of chronically 
exercised rats. Mol Cell Biochem. 2005; 280(1-2): 135-8.

26. Rai A, Madhyastha S, Rao G, Rai R, Sahu S. A 
comparison of resveratrol and vitamin C therapy on 
expression of BDNF in stressed rat brain homogenate. 
IOSRJ Pharm. 2013; 3(10): 22-7.

27. James M, May MD. Vitamin C transport and its role 
in the central nervous system. Subcell Biochem. 2012; 
56: 85-103.

28. Yan J, Studer L, McKay R. Ascorbic acid increases 
the yield of dopaminergic neurons derived from basic 
fibroblast growth factor expanded mesencephalic 
precursors. J Neurochem. 2001; 76(1): 307-11.

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

4.
2.

27
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.4.2.27
https://shefayekhatam.ir/article-1-935-fa.html
http://www.tcpdf.org

