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چکیده
زمینه و هدف فاکتور نروتروفیک مشـتق از مغز ) (BDNFیکی از عوامل مؤثر بر کارایی سـیاـتم عیـبی و افزای
فرایندهای ذهنی میباشــد که مقدار آن با غنیســازی محیطی بهطور قابلتوجهی افزای مییابد .بنابراین ،هدف
پژوه حاضـر ،بررسـی تیثیر یک دوره تمرینات اسـپارک بر  BDNFدر کودکان با نشـانگان داون و کمتوان ذهنی
آموزشپذیر بود.
مواد و روشها  20دان آموز پاـر با نشـانگان داون و  20دان آموز پاـر کمتوان ذهنی  7تا  9سـاله شـهر شـیراز،
داوطلبانه در این تحقیق نیمهتجربی شرکت کردند .آزمودنیهای هر گروه ،بهصورت تیادفی به دو زیرگروه آزمای
و کنترل تقاـیم شـدند .زیرگروههای آزمای  ،یک برنامه منتخب اسـپارک را به مدت  12هفته و هر هفته  3جلاـه
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اسـپارک ،از تمام آزمودنیها (آزمای و کنترل) نمونهگیری خونی از ورید جلوبازویی بهعمل آمد .پس از جداسـازی
سـرم از پالسـما به روش االیزا ،سـط  BDNFبا اسـتفاده از کیت اناانی استبیوفارم ساخت کشور چین با دقت 0/01
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میباشـد .بررسـیهای بیشـتر نشـان داد در پی آزمون ،تفاوت معناداری بین گروههای چهارگانه در سـطو BDNF
وجود ندارد .هرچند در پسآزمون ،هر دو زیرگروه تجربی (کمتوان ذهنی و نشــانگان داون) بطور معناداری BDNF
بـاالتری ناـــبـت بـه زیرگروههـای کنترل داشـــتنـد .هم نین ،ســـط  BDNFدر زیرگروههـای تجربی از پی بـه
پسآزمون پیشرفت معناداری نشان داد ،در حالیکه در مورد زیرگروه های کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد.
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کمـک کنـد  .]8هم نین BDNF ،نرون ســـازی را تحریـک
می کنـد  ] 9و نق حیـاتی در انتقـال ،شـــکـل گیری و
هماهن گی عیـــبی دارد  .]6مشـــخد شـــده اســـت که
موش های با ســط پایین  BDNFدچار نقاییــی در مغز و
سـیاـتم عیـبی هاـتند و قادر به ترمیم این نقاید نیاـتند
که این ماـیله ،اهمیت این فاکتور مغزی در رشـد و کارایی
سـیاـتم عیـبی را نشـان می دهد  .]10شـاید یکی از دالیل
ضـع در مهارت های شـناختی و حرکتی در افراد مبتال به
اختالالت رشـــدی ،مربوط بـه کـاه این فـاکتور مربوط بـه
مغز باشد .
میزان  BDNFبا غنی سـازی محیطی به طور قابل توجهی
افزای می یابد و به نظر می رسـد منب اصـلی توانایی برای
افزای فرایندهای شناختی است .غنی سازی محیطی باع
افزای ســیناپتوزیاــم ،دندریدوژنز و نوروژنز می شــود که
منجر به بهبود عملکرد در یادگیری می شـود BDNF .نق
بیشـتری در این ماـیرها و فرایندهای ناشـی از غنی سـازی
محیطی ایفـا می کنـد  .]11پژوه هـای پیشـــین نشـــان
داده اند که فعالیت های ورزشـی بر سـطو  BDNFدر افراد
ســالم و حتی بیماران خاص مانند مبتالیان به ام اس مؤثر
می باشــد  .]12در همین راســتا ،محققان ،تیثیرات کاه
ســـطو  BDNFبر مغز موش های ســـالخورده را بررســـی
کرده انـد .برای آنـان این ســـؤال مطر شـــده بود کـه آیـا
می توان سـط  BDNFو عملکرد مغز این موش ها را با یک
برنـامـه ورزشـــی افزای داد؟ آنـان پس از  5هفتـه تمرین
شـدید بر روی موش های صـحرایی نشـان دادند که تمرین
به طور قابل توجهی باع افزای سـطو  BDNFو به دنبال
آن ،بهبود عملکرد حـافظـه و هم نین کـاه آســـیـب هـای
شــناختی ناشــی از افزای ســن در این موش ها می شــود
.]13
بنابراین ،با توجه به تیثیر  BDNFدر کارایی ســیاــتم
عیــبی و حافظه و نیز مشــکالتی که کودکان با نشــانگان
داون و کم توان ذهنی در این زمینـه دارنـد و هم نین بـا
توجه به این ماـیله که تمرینات ورزشـی در افزای سـطو
 BDNFنـقـ دارد ،در ایـن تـحـقـیـق ،تــیثـیـر یـکـی از انـوا
برنامه های تمرینی و بازی ها ،به نام اسـپارک (ورزش ،بازی
و تفریحات فعال برای کودکان  ،)3بر  BDNFدر این کودکان
بررسی شد.
برنامه اســـپـارک که بر فعـالیـت های تفریحی و بازی بنـا
نهاده شـده اسـت شامل فعالیتهایی میشود که می تواند در

 .1مقدمه
کم توانی ذهنی ،یک اختالل رشــدی معمول و یک بیماری
مزمن در طول زنـدگی اســـت .براســـاس طبقـه بنـدی هـای
موجود ،بهره هوشـــی کودکـان کم توان ذهنی بین 70 -50
اســـت و با آســـیب در توانایی های شـــناختی ،مهارت های
مفهومی  ،1مهــارت هــای اجتمــاعی و مهــارت هــای عملی
شــناخته می شــوند  .]1افراد کم توان ذهنی ،گوشــه گیر
هاــتند و به ندرت در برنامه های گروهی شــرکت می کنند
کــه ایـن بـی تـحـرکـی و انـزوا طـلـبـی ،اشـــکــاالتـی را بـرای
مهـارت های حرکتی آنهـا ایجاد می کند  .]2این کودکان در
مقایاـــه با کودکان عادی هم ســـن خود ،یرفیت پردازش
اطالعـات کمتری دارنـد و از ســـطو پـایین تری از قـدرت
عضـــالنی ،اســـتقـامـت ،چـاالک ی ،ســـرعـت دویـدن ،زمـان
عکس العمل ،تعادل و  ...دارند .]3
نشـانگان داون  2نیز یکی از شـای ترین اختالالت رشـدی
اســت که افراد مبتال با خیــوصــیات جاــمانی و عملکرد
روانی و حرکتی زیرهنجار توصـی شـده اند .به طور کلی ،در
کودکان با نشـــانگان داون ،مهارت های حرکتی درشـــت و
یری  ،با تیخیر شــکل می گیرند  .]4تقریباً از هر  100تا
 800کودکی که متولد می شود ،یک نفر دارای این نشانگان
است .]5
به نظر می رسـد مشـکالت عیـب شـناختی ،نق مهمی
در نـارســـایی هـای گریبـان گیر هر دو گروه کودکـان کم توان
ذهنی و نشـــانگان داون ایفا می کند .بدیهی اســـت تمامی
حرک ات قابل مشــاهده که در مفاصــل و عضــالت به وجود
می آیند ،منشـی عیـبی دارند و با فرمان های عیـبی شـکل
می گیرنـد .کیفیـت و چگونگی اجرای این حرکـات ،متـیثر از
فعـل و انفعـاالتی اســـت کـه دراین بخ از بـدن صـــورت
می پذیرد  .]6باــیاری از ســلول های عیــبی مغز اناــان،
پی از تولد تشـکیل می شـوند اما بخشـی از مغز بزرگاـاالن
در فرایند شـــناخته شـــده ای به نام نوروژنز ،توانایی رشـــد
نورون های جدید از ســلول های بنیادی عیــبی را به دســت
می آورنـد .نوروتروفین هـا پروتیین هـایی هاـــتنـد کـه بـه
تحریــک و کنترل فراینــد درون زایی کمــک می کننــد و
 BDNFیکی از فعـال ترین آن هـا اســــت  .]7این فـاکتور
می تواند ماــیرهای محافظتی را توســعه دهد و ماــیرهای
آسـیب دیده در سـیاـتم عیـبی مرکزی و محیطی را مهار
کند و در افزای پاســ های ســلولی به ســلول های بدن
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نمونه ها ،برنامه ها در بین ســاعات کالســی قرار گرفت و در
صورت نیاز ،جلاه جبرانی در نظر گرفته شد.

کودکاـتانها و مدارس به طور واق بینانه ای اجرا شـود .این
برنامه که در تحقیقات باـیاری نیز به کار رفته اسـت ،برای
اهـدافی نظیر افزای آمـادگی بـدنی و مهـارتهـای حرکتی
در عین لذت بردن افراد از شـرکت در سـطو باالی فعالیت
بـدنی طراحی شـــده اســـت .برنـامـهای کـه بـه انـدازه کـافی
انعطاف پذیر اســت و همکاری شــرکت کنندگان را بیشــتر
می کند  .]14به دلیل تنو موجود در تمرینات اسـپارک و
هم نین وجود فعـالیـت هـایی کـه نیـاز بـه اجرای مهـارت هـای
پی یده ندارد و همراه با نشـــاط ،آزادی عمل و ســـرگرمی
انجام میشـــود ،این نو تمرینات مورد اســـتقبال کودکان
قرار می گیرند و این امر موجبات مشـارکت بیشـتر آنان در
برنامه تمرینی را فراهم میکند.

 .2.2برنامه مداخلهای
در این تحقیق ،از برنامه اسپارک استفاده شد که اهدافی
هم ون افزای آمادگی بدنی و مهارتهای حرکتی از طریق
شرکت در فعالیت هایی مفر با شدت متوسط به باال را
فراهم می کند  . ]14این برنامه معموالً دو نو فعالیت را
شامل میشود:
ال  :فعالیت های مرتبط با سـالمتی که هدفشـان توسـعه
قدرت و اســـتقامت عضـــالنی ،اســـتقامت قلبی و عروقی،
انعطاف پذیری و غیره است.
ش :فعالیت های مرتبط با مهارت که هدفشــان توســعه
مهارت های حرکتی مرتبط با ورزش است.
در تحقیق حاضـر ،هر جلاـه تمرینی  45دقیقه به طول
می انجامید که شـــامل 10 :دقیقه گرم کردن عمومی بدن،
 10دقیقـه فعـالیـت هـای آمـادگی جاـــمـانی 20 ،دقیقـه
بازی های ورزشــی و تفریحی و  5دقیقه برگشــت به حالت
اولیه بود.

 .2مواد و روشها
 .1.2روش تحقیق و جامعه آماری
پژوه حاضر ،از نو نیمه تجربی با طر پی آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل است که طی آن ،اثربخشی
تمرینات اسپارک بر میزان  BDNFدر کودکان کم توان
ذهنی آموزش پذیر و نشانگان داون ارزیابی شده است.
آزمودنی هــای این پژوه را دان آموزان پاـــر بــا
نشــانگان داون و کم توان ذ هنی آموزش پذیر  7تا  9ســاله
تشـکیل می دهند که از مدرسـه امام حاـن مجتبی ( ) واق
در شـهر شـیراز انتخاش شدند .معیارهای ورود آزمودنی ها به
این مطالعه شــامل :نداشــتن بیماری های قلبی ،تنفاــی،
ارتوپـدی ،عفونی ،صـــر و هر بیمـاری کـه از انجـام فعـالیـت
بدنی من شـده باشـد ،اسـتفاده نکردن از داروهای خاص که
ممکن اسـت بر نتای نمونه های خونی تیثیر مثبت یا منفی
داشـته باشند یا اینکه میرف نکردن آن موجب بروز مشکل
برای نمونه ها در راســتای شــرکت در فعالیت بدنی گردد و
در نهـایـت ،داشـــتن رضـــایـتنـامـه از والـدین یـا قیم قـانونی
نمونه ها برای شـرکت در فعالیت ها بود .بدین ترتیب ،تعداد
 40دان آموز (  20نفر کم توان ذهنی و  20نفر نشـــانگـان
داون) کـه داوطلبـانـه حـاضـــر بـه همکـاری بودنـد ،در تحقیق
حاضـــر شـــرکت کردند .آزمودنی های هر گروه به صـــورت
تیـــادفی بـه دو زیرگروه آزمـای (  10نفر) و کنترل ( 10
نفر) تقاــیم شــدند .اصــلی ترین شــرط خر وج از مطالعه،
حضـــور نیـافتن آزمودنی در مراحـل پی و پس آزمون یـا
شـرکت نکردن در بی از سـه جلاـه غیرمتوالی در برنامه
مداخله ای (تمرینات اسپارک) بود .برای جلوگیری از خروج

 .3.2اندازهگیری BDNF

بدین منظور ،نمونه گیری خونی از ورید جلو بازویی ( 5
سی سی) برای تمامی آزمودنی ها بین ساعت  7:30تا 8:30
صب و پس از  12 -10ساعت ناشتایی در محل آموزشگاه
به عمل آمد .نمونه های خونی داخل لوله های حاوی ماده
ضدانعقاد (  )EDTAجم آوری و بالفاصله به آزمایشگاه
انتقال یافتند .سپس آنها را در دستگاه سانتریفیوژ قرار
 3000دور/دقیقه) و پس از
دادند (با سرعت چرخ
جداسازی سرم از پالسما ،سط  BDNFبه روش االیزا و با
استفاده از کیت شرکت استبیوفارم ( 1ساخت کشور چین و
تحت لیاانس کشور آمریکا) برای نمونه های اناانی با دقت
 0 /01نانوگرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد .تحقیقات نشان
داده اند که سط  BDNFموجود در خون می تواند
منعکس کننده خوبی از مقدار این فاکتور در مغز باشد .]15
 .4.2روش اجرا
پس از مشخد شدن آزمودنی ها و ثبت اندازه های
بدن سنجی آنها (جدول  )1سه مرحله آزمایشی اجرا گردید.
در پی آزمون ،از تمامی آزمودنی ها نمونه گیری خونی به
ع مل آمد .یک روز پس از آن ،زیرگروه های آزمای (  10نفر

1. Eastbiopharm
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عاملی  2گروه (کم توان ذهنی و نشانگان داون) * 2
زیرگروه (کنترل و تجربی) *  2مرحله (پی و پس آزمون)
در سط اطمینان  %95تجزیه و تحلیل شدند.

کم توان ذهنی و  10نفر با نشانگان داون) برنامه اسپارک را
به مدت  12هفته ،هر هفته  3جلاه  45دقیقه ای تمرین
کردند .زیرگروه های کنترل در هیچ گونه مداخله تمرینی
شرکت نداشتند .دو روز پس از آخرین جلاه تمرین و در
مرحله پس آزمون ،مجدد اً از تمامی آزمودنی ها نمونه گیری
خونی ،دقیق ً به روش پی آزمون صورت پذیرفت .الزم به
توضی است که پی از شرو کار ،معاونت پژوه و
فناوری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی،
پروپوزال این تحقیق را تییید کرد.

 .3یافتهها
نتای تجزیه وتحلیل اندازه های بدن سنجی آزمودنی ها
(جدول  )1نشان د اد که در هیچ یک از فاکتورهای
اندازه گیری شده (قد ،وزن و شاخد توده بدنی) تفاوت
معناداری بین گروه های چهارگانه وجود ندارد ( .)ps > 0.05

 .5.2روش آماری
داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در یک طر
جدول  .1اندازه های بدن سنجی آزمودنی ها (میانگین  ±انحراف اسهاندارد)
شاخص توده
وزن ( )kg
قد ( )cm
زیرگروه
گروه
بدنی ( )kg/m2
18 /5 ±2 /1
37 /7 ± 8 /3
141 /5 ± 8 /8
کنترل
كم توان ذهنی
18 /3 ± 2 /7
38 /3 ± 9 /4
143 /0 ± 10 /3
تجربی
19 /1 ±2 /4
38 /5 ± 8 /7
142 /2 ± 10 /2
کنترل
نشانگان داون
18 /6 ± 2 /2
39 /2 ± 9 /3
140 /8 ± 9 /7
تجربی

تعاملی مرحله*زیرگروه معنادار می باشــند (  )ps ≤ 0.001و
بقیه اثرات اصلی و تعاملی معنادار نیاتند ( .)ps > 0.05

نتای آزمون تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری های
مکرر (جدول  ) 2نشــان داد که فقط اثر اصــلی مرحله و اثر
منبع تغییرات
درونگروهی

بینگروهی

جدول  .2نهایج تجزیه وتحلیل اسهنباطی دادهها
F
Mean
df
اثر
Square
مرحله
50/913
11/100
1

Sig

2

0/000

0/586

مرحله * گروه

1

0/001

0/002

0/962

0/000

مرحله * زیر گروه

1

7/688

35/262

0/000

0/495

مرحله * گروه * زیر گروه

1

0/032

0/032

0/704

0/004

گروه

1

1/806

3/490

0/070

0/088

زیرگروه

1

1/369

2/645

0/113

0/068

گروه * زیرگروه

1

0/196

0/379

0/542

0/010

ناـــبت به زیرگروه های کنتر ل داشـــتند (  .)ps ≤ 0.001از
طرفی ،زیرگروه های تجربی از پی به پس آزمون پیشرفت
معناداری داشـتند (  )ps ≤ 0.05اما این پیشـرفت معنادار در
زیرگروه های کنترل مشاهده نشد ( .)ps > 0.05
این نتای بدان معناسـت که تمرینات اسـپارک منجر به
افزای ســط  BDNFشــده اســت و این تمرینات به طور

بـررســـی هــای بـیشـــتـر در خیـــوص اثـر تـعــامـلـی
مرحله*زیرگروه نشـان داد که در مرحله پی آزمون تفاوت
معنـاداری بین زیرگروه هـای تجربی و کنترل وجود نـدارد
(  .) p= 0.805این درحـالی اســـت کـه در مرحلـه پس آزمون
زیرگروه هــای تجربی بــه طور معنــاداری  BDNFبــاالتری
245

تأثیر تمرینات اسپارک بر عامل نروتروفیک مشهق از مغز در كودكان...

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،خرداد و تیر  ،1400دورة  ،28شمارة 2

یکاــانی بر کودکان کم توان ذهنی و نشــانگان داون مؤثر
بوده است (نمودار .)1

نشانگان داون

3
2.5
2
1.5
1

میانگین ( BDNFنانو گرم بر میلی لیتر)

کم توان ذهنی

3.5

0.5
پس آزمون
کنترل

پیش آزمون
پس آزمون
تجربی

پیش آزمون

نمودار  :1مقایسه اثر تمرینات اسپارک بر  BDNFدر كودكان كم توان ذهنی و نشانگان داون

مردان غیرفعـال  ] 18و حتی مردان ســــالم فعـال  ]2را
افزای دهد .به نظر می رســد میزان  BDNFبا غنی ســازی
محیطی به طور قابل توجهی افزای می یابد که این افزای ،
اثرات ســودمند زیادی را به همراه خواهد داشــتBDNF .
منب اصـلی توانایی برای افزای فرایندهای شـناختی اسـت
که منجر به بهبود عملکرد در یادگیری و حافظه می شـــود
 BDNF .]19 ،11مغز را ترمیم و سـلول های مغزی سـالم
را حفظ می کند و به مغز کمک می کند تا اتیـــاالت جدید
را به وجود آورد.
در خیـــوص کودکـان دارای اختالالت رشــــدی ،این
افزای در ســـط  BDNFمی توانـد اثرات مفیـد دوچنـدان
داشـته باشـدز زیرا مشـکالت عیـب شـناختی ،نق مهمی در
نارسـایی های گریبانگیر هر دو گروه کودکان کم توان ذهنی
و نشـــانگان داون دارند .شـــاید یکی از دالیل ضـــع در
مهارت های شــناختی و حرکتی در افراد مبتال به اختالالت
رشــدی ،مربوط به کاه این فاکتور مربوط به مغز باشــد .
بدیهی اســت که ســیاــتم عیــبی مرکزی مخیــوص ـاً مغز
اناــان ،منشــی تمام تیــمیم گیری هاســت .تمامی حرکات
قابل مشــاهده که در مفاصــل و عضــالت به وجود میآیند،
منشـی عیـبی دارند و با فرمان های عیـبی شـکل می گیرند.
کیفیـت و چگونگی اجرای این حرکـات ،متـیثر از فعـل و
انفعاالتی اســت که در ا ین بخ از بدن صــورت می پذیرد
 .]6همان طور که گفته شد  BDNFنق مهمی در رشد و

 .4بحث و نتیجهگیری
این پژوه با هدف بررسی تیثیر تمرینات اسپارک بر
 BDNFدر کودکان دارای اختالالت رشدی (نشانگان داون
و کم توان ذهنی آموزش پذیر) انجام گرفت .یافته ها بیانگر
این بود که سط  BDNFدر هر دو گروه کودکان با نشانگان
داون و کم توان ذهنی که تمرینات اسپارک را انجام دادند،
افزای یافته است .در تبیین این نتای شاید بتوان گفت
که تمرینات اسپارک به دلیل وجود فعالیت هایی با
ویژگی های بازی که نیاز به اجرای مهارت های حرکتی
پی یده ندارند و همراه با آزادی عمل و سرگرمی انجام
می شود ،مورداستقبال کودکان قرار می گیرد و این امر
موجبات مشارکت بیشتر آنان در برنامه تمرینی را فراهم
کرده است  .]14به نظر می رسد اجرای حرکات و بازی های
موجود در برنامه تمرینی اسپارک ماتلزم فعالیت منظم
سیاتم عیبی می باشد که این امر به افزای سط BDNF
منجر می گردد.
این نتای با یافته های باـــیاری از تحقیقات پیشـــین،
هم خوانی دارد  .]18 ،17 ،16 ،13 ،12 ،4 ،2نتـای این
تحقیقـات حـاکی از آن اســـت کـه شـــرکـت در یـک برنـامـه
فعالیت بدنی می تواند ســط  BDNFدر گروه های مختل
آزمودنی مـاننـد کودکـان کم توان ذهنی  ،]4ســــالمنـدان
مبتال بـه دمـانس  ،] 17زنـان مبتال بـه بیمـاری ام اس ،]12
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اســـتثنـایی بـه دالیـل تقریبـاً غیرمنطقی ،دچـار محـدودیـت
حرکتی هاـتند و مشـکل انزوا و گوشـه گیری دارند .شـرکت
در فعـالیـت هـای ورزشـــی و بـه ویژه فعـالیـت هـایی کـه بـا انوا
بـازی هـای مورد عالقـه این گروه از کودکـان همراه بـاشـــد
شــاید به رشــد بخ های مختل بدن از جمله ســیاــتم
عیبی کمک کند.
با توجه به نق  BDNFدر آســیب شــناســی بعضــی از
بیماری ها که پی ازاین بیان شد ،می توان به جای استفاده
از بعضـــی داروهـا یـا بـه عنوان روش مکمـل در درمـان یـا
جلوگیری از روند پیشــرفت بعضــی از بیماری ها از این نو
تمرینـات اســـتفـاده کرد .هم نین ،یـافتـه هـای این پژوه
برای مراکز نگهـداری کودکـان اســـتثنـایی ،توانبخشـــی و
مؤســـاـــاتی کـه بـه این گروه از کودکـان خـدمـت رســـانی
می کنند ،قابل اســتفاده می باشــد .از آنجا که بررســی تیثیر
تـمـریـن بـر فــاکـتـورهــای خـونـی کـودکــان کـمتـوان ذهـنـی
آموزش پـذیر و نشـــانگـان داون بـه طور هم زمـان در تحقیق
حاضـر صـورت گرفته اسـت ،این نتای در نو خود می تواند
جالب و قابل توجه باشـــد .این پژوه  ،رویکردی جدید در
خیـوص راه های افزای سـط فاکتور نروتروفیک مشـتق از
مغز در کودکـان کم توان ذهنی و نشــــانگـان داون ارا ـه
می دهد.
پیشـنهاد می شـود پژوهشـگران ،تیثیر تمرینات اسـپارک
را بـا داروهـای مورداســـتفـاده برای درمـان افراد دارای
اختالالت مختل و از جملـه کودکـان بـا نشـــانگـان داون و
کم توان ذهنی را مقـایاـــه کننـد .تعـداد محـدود نمونـه هـا،
مشـــکـل نمونـه گیری و محـدودیـت ســـنی نمونـه هـا از
محدودیت های این پژوه اســتز لذا در تفاــیر و تعمیم
ن تـای این پژوه بـایـد جوانـب احتیـاط را رعـایـت کرد.
پیشـــنهاد می گردد که برای پیشـــرفت و بهبود در اجرای
مهـارت هـای حرکتی و نیز برای افزای ســـط عـامــل
نروتروفیک مشــتق از مغز در کنار روش های مورداســتفاده
موفق ،از تمرینات اسپارک نیز استفاده شود.

کـارایی دســـتگـاه عیـــبی ایفـا می کنـد .این مـاده می توانـد
ماـیرهای محافظتی را توسـعه دهد و ماـیرهای آسیب دیده
در ســیاــتم عیــبی مرکزی و محیطی را مهار کند .]8
تحقیقـات نشـــان دادهانـد کـه موش هـای بـا ســـط پـایین
 BDNFدچار نقاییـی در مغز و سـیاـتم عیـبی هاـتند و
قـادر بـه ترمیم این نقـاید نیاـــتنـد BDNF .درمـانی
هیپوکـامـم موجـب بهبود انتقـال تکـانـه هـای عیـــبی از
ســـیناپس ها در این نمونه ها شـــده اســـت  .]10محققان
هم نین تیثیرات کاه ســطو  BDNFبر مغز موش های
سـالخورده را بررسـی کردند .آنها به این نتیجه رسـیدند که
سط BDNF
پن هفته تمرین شدید ورزشی باع افزای
و عملکرد مغزی موش هـای ماـــن می گرددز بـه طوری کـه
پس از شـــرکـت در برنـامـه ورزشـــی ،عملکرد مغز این
موش های صحرایی تقریباً شبیه موش های جوان شد .]13
عالوه بر این ،مطـالعـات مختل نشـــان دادهانـد کـه ممکن
اسـت بین  BDNFو شـرایطی مانند اختالل وسـواس فکری
 ،] 20بیمـاری هـانتینگتون  ،]21اســـکیزوفرنی ،]22
افاـــردگی  ،]23زوال عقـل  ،]24بیمـاری آلزایمر ،]25
ســـنـدرم رت  ]26و هم نین نـاهنجـاری هـای غیرطبیعی
 ] 27ارتباط وجود داشته باشد.
نتای این تحقیق با نتای برخی از تحقیقات پیشـین در
این حوزه ،هم خوانی نــدارد .برای مثــال ،جــان محمــدی
(  ) 1395بـه تـیثیر نـداشـــتن تمرینـات اســـپـارک بر عـامـل
نروتروفیک مشـتق از مغز در کودکان مبتال به سـندرم داون
اشـاره دارد  .]4شـهبازی و همکاران (  )1394تیثیر نداشـتن
فعـالیـت ورزشـــی مقـاومتی بر حـافظـه و ع وامـل نروتروفیکی
مشـتق از مغز دانشـجویان کم تحرک را نشـان دادند . ]28
در توجیه این نتای ضـــد و نقیض ،شـــاید بتوان گفت که
مـدت زمـان تمرین و نو تمرینـات بـه کـار گرفتـه شـــده و
متفاوت بودن آزمودنی ها دلیل وجود این ناهم سـویی باشـد .
اعتقاد برآن اسـت که عوامل مختلفی از جمله نو  ،شـدت،
تکرار و مـدت زمـان یـک برنـامـه تمرینی ،نق بـه ســـزایی در
اثربخشـی آن برنامه خواهد داشـت .در واق  ،محرک تمرینی
باید از یک آسـتانه شـدت الزم برخوردار باشـد تا اثرگذاری
مناسبی را در پی داشته باشد.
در نهـایـت ،نتـای این تحقیق حـاکی از آن اســــت کـه
میزان تـیثیر تمرینـات اســـپـارک بر  BDNFدر هر دو گروه
کودکـان بـا نشـــانگـان داون و کم توان ذهنی آموزش پـذیر،
تقریباً به طور یکاـان و برابر می باشـد .درک سـودمندی های
فعـالیـت بدنی در دوران کودکی و رشـــد می تواند در بهبود
سـالمت شـن اختی و جاـمانی کودکان ،مفید باشـد .کودکان

تشکر و قدردانی
در پایان ،از دان آموزان گرامی آموزشگاه استثنایی امام
حان مجتبی ( ) شهر شیراز ،مدیر محترم آموزشگاه جناش
آقای ویای و همکاران ایشان و کلیه کارکنان آزمایشگاه
پاستور به ویژه جناش آقای دکتر حقیقت ،تشکر و قدردانی
به عمل می آید.
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...تأثیر تمرینات اسپارک بر عامل نروتروفیک مشهق از مغز در كودكان

Effects of SPARK Program on Brain Derived Neurotrophic Factor in Children
with developmental disorders (Down Syndrome & intellectual Disability)
Hamid Arvin1, Saeed Arsham2, Hassan Rohbanfard3*, Mehrzad Moghaddasi4
1.
2.
3.
4.

PhD candidate in Motor behavior –Motor development‚ Physical Education and Sport Sciences
Department‚ Faculty of Social and Human Sciences‚ Science and Research Branch‚ Islamic Azad
University‚ Tehran‚ Iran
Assistant Professor of Motor Behavior Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences‚
Kharazmi University‚ Tehran‚ Iran
Assistant Professor of Motor Behavior Department‚ Faculty of Sport Sciences, Bu-Ali Sina University‚
Hamedan‚ Iran
Associate Professor of Sport Physiology Department‚ Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch‚
Islamic Azad University‚ Shiraz‚ Iran

Abstract
Introduction: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is one of the
factors affecting nervous system efficiency and enhancing mental
processes, which is significantly increased by environmental
enrichment. Therefore, the purpose of this study was to investigate the
effect of a SPARK program on BDNF in children with Down’s
Syndrome (DS) and those with intellectual disability (ID).
Materials and Methods: Twenty male students with DS and twenty
male students with ID, aged 7 to 9 years, in Shiraz voluntarily
participated in this quasi-experimental study. The participants in each
group were randomly divided into two experimental and control
subgroups. Experimental subgroups performed a selected SPARK
program 3 sessions of 45 minutes per week for 12 weeks. Control
subgroups did not participate in this intervention program. Blood sample
were taken from all groups before and after SPARK program. After
separation of serum from plasma by ELISA, BDNF levels were
measured with a precision of 0.01 ng / ml using a Chinese Eastbiopharm
Kit for human samples .
Results: Analysis of variance (NOVA) with repeated measures showed
a significant phase * group interaction. Further analysis showed no
significant differences in BDNF level between the four groups in pretest. However, in post-test, both experimental subgroups (DS & ID) had
significantly higher BDNF than control subgroups.
Conclusion: According to the results, it can be argued that the selected
SPARK program increases the level of BDNF in children with
developmental disorders. However, the program has equally affected
children with Down’s Syndrome and those with intellectual disabilities.
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