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Introduction: N-methyl D-aspartate (NMDA) is one of the leading causes of synaptic
formability. This study aimed to investigate the effect of ginseng supplementation and aerobic
exercise on NMDA levels in non-athlete female students.

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, the statistical population included
all female students aged 15 to 18 years in Zahedan (Iran). Among the eligible individuals, 48
were selected voluntarily and purposefully and were randomly divided into four groups:
"Exercise," "Exercise + Supplement," "Supplement," and "Control." The training protocol
included six weeks of running in the gym for 25 to 40 minutes. Exercise intensity was 60 to 70%
of the reserve heart rate. Subjects in the supplement groups received 500 mg of ginseng daily
(250 mg in the morning and 250 mg in the afternoon). In the pre-test stage, five ccs of blood
were taken from the right arm vein of each subject. Then, 48 hours after the end of the
intervention (end of the sixth week), sampling of the participants was repeated in conditions
similar to the pre-test stage. ELISA measured plasma NMDA levels. Data were analyzed by twoway analysis of variance, Bonferroni post hoc test, and paired t-test, and the significance level
of P<0.05 was considered.

Results: NMDA levels increased significantly after six weeks of aerobic exercise and ginseng
supplementation in the exercise + supplement group compared to the other groups. In addition,
the levels of NMDA in the same group (Exercise + Supplement) showed a significant increase
compared to the pre-test after six weeks of exercise and ginseng supplementation (p=0.001).
Also, the N-methyl D-aspartate index increased in the exercise, Exercise + Supplement, and
supplement groups compared to baseline values (p=0.001). In contrast, no change in this index
was observed in the control group.

Conclusion: Aerobic exercise and ginseng supplementation significantly improve NMDA level
in non-athlete girls.
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lutamate, which is an excitatory neurotransmitter, has a receptor that plays a role in learning
and memory. This receptor is called NMDA receptor after the name of the specific chemical
substance N-methyldispartate (NMDA) which is used to identify it. Exercise and physical
activity affect the function of NMDA; Because regular exercise improves brain function such as
perception, antioxidant system and increased regulation of neurotrophins, in addition to exercise,
medicinal and herbal supplements have a special place in improving brain function. Ginseng has high
medicinal properties due to the presence of compounds such as ginsenoside. Ginseng has the power to
stimulate brain cells to focus more. Some research has also focused on NMDA. This receptor belongs
to the family of L-glutamate receptors, which plays an important role in learning. Shohani et al., 2017
showed an inverse relationship between NMDA serum levels and physical activity. Hormonal responses
to sports training depend on various factors such as the type of training, intensity and duration, training
conditions of the subject, and most importantly, the subject's gender. Several researches have been
conducted in connection with the effect of herbal supplements on the secretion of NMDA levels.
Ginseng plant is considered as an adaptogen. Adaptogen means a plant product with antioxidant
properties that increases the body's resistance against stress factors, trauma, anxiety, weakness and
fatigue. Brari et al. (2017) showed a significant increase in NMDA levels after 6 weeks of aerobic
exercise. Nah (2014) also investigated the effects of ginseng on the functioning of the nervous system,
his results showed that ginseng regulates the NMDA ion channel.
Materials and Methods
The quasi-experimental study in which 48 subjects were randomly selected as the research sample, were
divided into 4 groups: exercise + supplement (n = 12), exercise (n = 12), supplement (n = 12) and
control (n = 12). In the pre-test stage, 5 cc of blood was taken from each subject, then the participants
performed exercises for 6 weeks with ginseng supplementation and finally, 48 hours after the last
training session, sampling the subjects of experimental and control groups again. NMDA was measured
using commercial kits in ng / ml with a sensitivity of 0.1 and an internal change coefficient of 0.21 by
ELISA. Supplementation was administered for 6 weeks. Subjects took ginseng supplementation at a
dose of 500 mg per day (250 mg in the morning and 250 mg in the evening) [18]. Aerobic exercises
were performed 3 times a week for 25 to 45 minutes with an intensity of 60 to 70% of the reserve heart
rate. The intensity of the activity was calculated by the reserve heart rate determination method. In each
session, the exercises were performed in the form of three consecutive sets with a passive rest interval
of 5 minutes between sets. The time of training sets in the first week was eight minutes and with the
passage of each week, one minute was added to the duration of training sets [19]. Two-way analysis of
variance was used to determine the difference between the groups and Bonferroni test was used to
determine the location of the differences between the groups. Also, paired t-test was used to determine
the pre-test-post-test differences in the groups. Significance level was considered P≤0.05.
Result
Subjects did not differ significantly in height, weight, age and body mass index components in the initial
grouping; In other words, individuals were homogeneously placed in the target groups. Also, NMDA
levels in baseline values did not differ significantly between groups; thus the groups were homogeneous
at baseline levels. The results showed that the effect of exercise, supplement + exercise and
supplementation led to a significant increase in NMDA according to the reported level of significance.
In other words, aerobic exercise and sexing supplementation have affected the NMDA levels of nonathlete female students. Also, the results of Bonferroni post hoc test showed that there is a significant
difference between the control group and exercise + supplement, exercise and supplement groups. The
results also showed that between exercise + supplement and supplement, exercise and exercise +
supplement; Also, the research results showed that between exercise + supplement and supplement,
exercise and supplement + supplement; There is no significant difference between exercise and
supplement. Correlated t-test was used to examine the differences within the group. The results showed
that there was no significant difference between pre-test and post-test in the control group, but exercise,
exercise + supplement and supplement groups showed a significant increase in the mean change in
NMDA values. They showed in pre-test and post-test.
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Conclusion
According to the data of this study, ginseng supplementation and aerobic exercise caused a significant
increase in NMDA in the study groups compared to the control group. In explaining the results, it can
be said that NMDA is a derivative amino acid that acts as a neurotransmitter by mimicking the function
of glutamate. Exercise increases the expression of this neurotransmitter and alters the function of
NMDA receptors. Previous studies have shown that regular physical activity can not only increase this
neurotransmitter, but also increase its specialized receptors and increase learning and memory ability
[22]. Therefore, it can be said that physical activity through increasing BDNF, increasing serotonin and
increasing regulation of NMDA receptor function, increases blood flow, glucose consumption, neuronal
activity in the hippocampus and motor cortex and increases neurogenesis [14]. The results also showed
that ginseng supplementation also affects serum NMDA levels, it seems that due to the presence of
ginsenosides as one of the most active ginseng compounds, they cause effects on ion channels. By
activating their receptors on plasma membranes, ginsenosides have a variety of effects on ion channels
and ion receptors [21]. Overall, the findings showed that regular exercise in healthy subjects was
associated with increased serum NMDA levels; therefore, aerobic exercise and ginseng
supplementation may play a beneficial role in synaptic plasticity by increasing NMDA levels in young
people. Ginseng extract, which has been approved for oral and medicinal use, can act as a facilitator in
the secretion of NMDA and in fact has a significant effect on cognitive functions. It seems that
according to the research results, both the use of exercise and ginseng supplementation are used in this
field.
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تأثیر مصرف مکمل جنسینگ و تمرین هوازی بر سطح انمتیل دی آسپارتات در دختران غیرورزشکار
مریم نجفی ،1مجید وحیدیان رضازاده ،*1امید محمد

دوست1

 1گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
دریافت1011/5/8 :

پذیرش1011 /1/11 :

انتشار آنالین1011 /0/11 :

چکیده
مقدمه :ان-متیل دی آسپارتات از عوامل اصلی شکلپذیری سیناپسی است .هدف پژوهش ،بررسی تأثیر مصرف مکمل جنسینگ
و تمرین هوازی بر ان-متیل دی آسپارتات دانش آموزان دختر غیر ورزشکار بود.
مواد و روشها :در این پژوهش نیمه تجربی ،جامعه آماری ،کلیه دانشآموزان دختر  19تا  14ساله شهر زاهدان بودند که از بین
آنها  04نفر به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به صورت ت صادفی در  0گروه تمرین ،تمرین +مکمل ،مکمل ،کنترل تق سیم
شدند .پروتکل تمرینی شامل  6هفته دویدن در سالن ورز شی به مدت  59تا  04دقیقه و با شدت  64تا  74در صد ضربان قلب
ذخیره بود .آزمودنیهای گروههای مکمل جنسینگ را  944میلیگرم در روز ( 594میلیگرم صبح و  594میلیگرم عصر) مصرف
کردند .در مرحله پیشآزمون از ورید بازویی د ست را ست هر آزمودنی  9سی سی خونگرفته شد .سپس  04ساعت پس از پایان
مداخله ( 6هفته) در شرایطی م شابه با مرحله پیشآزمون ،نمونهگیری از آزمودنیها مجدداً تکرار شد .سطح پال سمایی NMDA
به روش االیزا اندازهگیری شد .آنالیز دادهها از روش آماری تحلیل واریانس دوراهه ،آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون  tزوجی انجام
شد و سطح معناداری  P >4/49در نظر گرفته شد.
نتایج :سطوح ان-متیل دی آ سپارتات بهطور معناداری بعد از  6هفته تمرین هوازی و م صرف مکمل جن سینگ در گروه تمرین+
مکمل نسبت به سایر گروهها افزایش یافت .عالوه بر این سطوح ان-متیل دی آسپارتات نیز در همین گروه (تمرین+مکمل) نسبت
به پیشآزمون پس از  6هفته انجام تمرین و مصرررف مکمل جنسررینگ بهطور معناداری افزایش نشرران داد ( .)p=4/441همچنین
شاخص ان-متیل دی آ سپارتات در گروههای تمرین ،مکمل +تمرین و مکمل ن سبت به مقادیر پایه افزایش دا شت (،)p=4/441
درحالیکه تغییری در شاخص مذکور در گروه کنترل مشاهده نشد.
نتیجه گیری :تمرین هوازی و مصرف مکمل جنسینگ اثر قابلتوجهی بر بهبود ان-متیل دی آسپارتات دارد.
کلمات کلیدی :مکمل جنسینگ ،تمرین هوازی ،ان-متیل دی آسپارتات ،دانشآموزان دختر.
*نوی سنده م سئول :مجید وحیدیان ر ضازاده ،ا ستادیار فیزیولوژی ورز شی ،گروه علوم ورز شی ،دان شکده علوم تربیتی و روان شنا سی،
دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران .تلفن ،4545191544074:ایمیلVahidian@ped.usb.ac.ir :
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مقدمه
گلوتامات که ناقل ع صبی تحریکی ا ست بیش از هر پیك دیگری در
دسررتگاه عصرربی مرکزی وجود دارد دارای گیرندهای اسررت که در
یادگیری و حافظه نقش دارد .این گیرنده را از روی نام ماده شیمیائی
خاص ان -متیل دی آ سپارتات  ) NMDA(1که برای شنا سایی آن به
کار میرود ،گیر نده  NMDAنام یدها ند [ .]1نورون های ناح یه
هیپوکامپ سر شار از گیرندههای  NMDAا ست و شواهد متعددی
نشررران می دهد که این ناحیه در تثبیت خاطرات تازه نقش مهمی
دارد .گیرندههای  NMDAبه صورت گسترده ای در نقاط مختلف مغز
توزیعشررردهاند ،تراکم این گیرندهها در هسرررتههای جانبی قاعدهای
آمیگدال زیاد ا ست؛ اما بی شترین تراکم گیرنده های مذکور در ناحیه
شکنج دندانهای هیپوکامپ مشاهده میشود [.]5
تمرین و ف عال یت بدنی بر عملکرد  NMDAتأثیر گذار می باشرررد؛
چرا که تمرین ورزشررری منظم مو جب بهبود عملکرد مغزی نظیر
ادراك ،سریسرتم ضرد اکسرایشری و تنظیم افزایشری نوروتروفینها
میشرررود [ ]1عالوه بر تمرین مکمل های دارویی و گ یاهی جایگاه
خا صی را در بهبود عملکرد مغز دارند و تحقیقات مختلف ن شان داد
که برخی از ترکیبات گیاهی در بیان نوروتروفینها نقش دارند []1
جنسینگ 5یکی از یازده گیاه از گونهها ی گیاهان کند رشد است که
دارای ری شههای گو شتی و از خانواده جن سینگ آمریکایی 3میبا شد.
جنسررینگ تنها در برخی مناطخ خاص دنیا پیدا میشررود و اغلب در
برخی ق سمتها ی آ سیا و آمریکا یافت می شوند .جن سینگ به جهت
وجود ترکیباتی نظیر جنسرر ینوزید از خواص دارویی باالیی برخوردار
ا ست .مطالعات مختلف ن شان داده این ری شه اعجابانگیز در درمان
حاالت روحی ،کاهش استرس و عملکرد مغز تأثیر بسیار خوبی دارد.
جن سینگ ،قدرت تحریك سلولها ی مغز برای تمرکز بی شتر را دارد
و از داروها ی طبیعی درمان آلزایمر مح سوب می شود و به عنوان یك
گیاه دارویی در چین با ستان ا ستفاده می شد .در قرن شانزدهم ،این
گیاه بسیار محبوب شد که برای کنترل و درمان بیماریهای مختلف
ا ستفاده می شد .همچنین میتواند سلولها ی مغز را تحریك کند و
قدرت تمرکز و عملکرد را کامالً بهبود دهد.
برخی از تحقیقات نیز بر روی  NMDAمتمرکز شدهاند  .این گیرنده
از خانواده گیر نده های  -Lگلو تا مات اسررررت که نقش مهمی در
یادگیری ایفا میک ند .این گیرنده ها با چگالی باال در هیپوکامپ و
قشرررر مغز وجود دار ند و نقش های فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی
محوری را در سی ستم ع صبی مرکزی ایفا میکنند [ .]3شوهانی 0و
همکاران 5417 ،یك ارتباط معکوس بین سطوح سرمی  NMDAو
فعال یت بدنی نشررران دادند [ .]0پاسررر های هورمونی به تمرینات
ورزشررری به عوامل مختلفی همچون نوم تمرینات ،شررردت و مدت،
شررررایم تمرینی آزمودنی [ ]9و مهم تر از همه جنسررریت آزمودنی
بستگی دارد [.]6
از طرف دیگر ،تحقیقات متعد دی در ارتباط با اثر مکمل های گیاهی
بر ترشح سطوح  NMDAانجامشده است .گیراه جنسرینگ به عنوان

آداپتروژن محسروب میشود [ ]7آداپترروژن برره معنرری فرررآورده
گیرراهی بررا خررواص آنتیاکسیدانی است که افزاینده مقاومت بدن
در برابر عوام رل اس رترس زا ،تروم را ،اض رطراب ،ض رعف و خس رتگی
مررریباشرررد .همچنرررین به عنوان یرررك محررررك روحررری اسرررتفاده
میشود [ ]4عصاره این گیاه همچنرین برر سیسرتم عصربی مرکزی
اثر داشته [ ]14 ,5و در دستگاه گردش خون موجررررب اتسام عروق
میشود [ ]15 ,11عصاره این گیاه از طریرررخ محرررور هیپوتاالموس،
هیپروفیز  ،آدرنرال عمرل مریکنرد [.]10 ,13
درزمی نهٔ تأثیر تمرین بر شررراخص  NMDAنیز م طال عات ا ندکی
انجامشررده اسررت .براری و همکاران ( )1357افزایش معناداری را در
سررطوح  NMDAپس از  6هفته تمرین هوازی نشرران دادند [.]19
حاجی رضررایی ( ) 1353نیز نشرران داد که تمرینات شررنا بر سررطوح
 NMDAتأثیر معناداری داشررته اسررت [ . ]1همچنین نشرران داد که
مصرف عصاره جینکوبیلوبا بر سطوح سرمی  NMDAتأثیرگذار بوده
است [ .]1ین 9و همکاران ( ) 5411نشان دادند که مصرف جنسینگ
سرربب فعال شرردن گیرندهها ی غیر گلوتاماتی  NMDAشررده اسررت
[ .]16ناه ) 5410( 6نیز به بررسی اثرات جنسینگ بر کارکرد سیستم
عصرربی پرداخت ،نتایج وی نشرران داد که جنسررینگ سرربب تنظیم
کانال یونی  NMDAمیشود [.]17
با توجه به موارد ذکرشده و ای نکه جنسینگ در فهرست مواد ممنوعه
نمی باشد و عوارض جانبی از آن گزارش نشده و مصرف طوالنیمدت
آن بدون ضررررر اسرررت و همچنین تأثیراتی که بر یادگیری دارد و با
عنایت به اینکه دختران در دامنه سرررنی  19تا  14سرررال در مرحله
مهم فرای ند آموزشررری قرار دارند و با توجه به اینکه مطالعاتی که
تاکنون درزمی نهٔ تأثیر بر نا مه های ورزشررری مختلف (هوازی یا
مقاومتی) بر فاکتورهای رشررد سررلول های عصرربی انجام شررده نتایج
یک سانی را در برندا شته ا ست؛ اجرای پژوه شی باهدف برر سی تأثیر
مصرررف مکمل جنسررینگ و تمرین هوازی بر  NMDAدانشآموزان
دختر غیر ورزشکار ضروری میباشد.

روش کار
تحقیخ نی مه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون که جام عه
آماری ،تعداد  1544نفر دانش آموز دختر غیر ورزشرررکار  19تا 14
سررراله شرررهر زاهدان در سرررال  1044بودند .ابتدا مجوز مربوط از
آموزش وپرورش اخذ و پس از انتخاب مدرسررره بهصرررورت هدفمند،
فراخوانی مبنی بر شرکت در پژوهش اعالم شد .پس از هماهنگی با
داوطلبین و همچنین اخذ رضایتنامه از والدین آنها ،نمونهگیری به
شکل داوطلبانه هدفمند انجام شد 04 .آزمودنی پس از اطالم از روند
مطالعه ،شرریوه مصرررف مکمل و نوم تمرینات ،به عنوان نمونه تحقیخ
به صررورت تصررادفی انتخاب شرردند ،این افراد ازلحاظ سررن و وزن در
گروه ها همگن شررردند و در  0گروه تمرین +مکمل ( ،)n=15تمرین
( ،)n=15مکمل ( )n=15و کنترل ( )n=15قرار گرفتند .سررالم بودن
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شرکت کنندگان و عدم ابتال به بیماریهای قلبی ،ف شارخون ،دیابت،
تنفسرری و یا ارتوپدی بعالوه ،عدم سررابقه مصرررف دارو یا اعتیاد به
سرریگار با کمك پرسررشررنامه وضررعیت سررالمتی و مراجعه به پرونده
بهداشتی مدرسه تأیید شد .شایان ذکر است که موازین اخالقی حاکم
بر مطالعه ازجمله :اخذ رضرررا یت نامه  ،رازداری ،عدم ورود به حریم
خصوصی افراد ،حراست شرکت کنندگان در برابر فشارها ،آسیبها و
خطرهای ج سمی و آگاهی از نتیجه ،در پژوهش حا ضر به طور کامل
رعایت شد .تغذیه آزمودنیها نیز بهو سیله پر س شنامه یاد آمد غذایی
کنترل شررد و به آزمودنی ها توصرریه شررد که از مصرررف مکملهای
اضافی که حاوی جنسینگ باشند ،خودداری کنند.
در مرح له پیش آزمون از آزمودنی های گروه های تجربی و کنترل
خوا س ته شد تا پس از  14ساعت نا شتایی شبانه 34 ،دقیقه قبل از
نمونهگیری در آزمایشررگاه حضررورداشررته باشررند و پس از حدود 19
دقیقه استراحت از ورید بازویی دست راست هر آزمودنی  9سی سی
خونگرفته شد ،سپس شرکت کنندگان به انجام تمرینات به مدت 6
هفته با مصرف مکمل جنسینگ پرداختند و نهایتاً  04ساعت پس از
آخرین جلسررره تمرین در شررررایطی مشرررابه با مرحله پیشآزمون
نمو نه گیری از آزمودنی های گروه های تجربی و کنترل م جدداً تکرار
شد .نمونهها ی خون با استفاده از سرنگ شرکت ورید ،ایران به درون
لولهها ی آزمایشررگاهی حاوی ماده ضررد انعقاد  EDTAمنتقل شررد.
جهت جلوگیری از لیز شرردن خون موجود در سرررنگ ،سرررسرروزن
خارج شده و خون به آرامی از کناره داخلی به لوله آزمایش اضافه شد.
سرررپس حدود  3تا  9دقی قه به منظور مخلوط شرررردن به آرامی
لوله آزمایش حرکت داده شد .پسازآن با سرعت  3444دور در دقیقه
( )rpmبه مدت  14تا  19دقی قه سرررانتریفیوژ گرد ید  .در پا یان
بالفا صله پال سما جدا سازی شد .اندازهگیری  NMDAبا ا ستفاده از
کیت بایواسپیس ساخت کشور چین برحسب نانوگرم بر میلیلیتر با
حساسیت  4/1و ضریب تغییرات درونی  4/51و به روش االیزا انجام
شد .با ا ستفاده از ترازوی دیجیتالی اندازهگیری وزن انجام شد ،قبل
از شروم تمرینات ،قد شرکت کنندگان با استفاده از دستگاه قد سنج
ساخت شرکت دانشبنیان ایران ،اندازهگ یری شد .از تقسیم عدد وزن
بر مجذور قد برح سب متر ،شاخص توده بدنی به د ست آمد و ثبت
شد .م صرف مکمل م شابه با انجام تمرینات به مدت  6هفته صورت
گرفررت برردینصرررورت کرره آزمودنیهررای گروه مکمررل و گروه
تمرین+مکمل ،مکمل جنسررینگ با دوز  944میلیگرم در روز (594
میلی گرم صبح و  594میلیگرم عصر) مصرف نمودند [.]14
تمرینات هوازی شامل شش هفته دویدن در سالن ورزشی ( 3بار در
هفته) ،به مدت  59تا  09دقیقه و با شررردت  64تا  74درصرررد از
ضربان قلب ذخیره انجام دادند ،تمرین در ساعت  0ع صر اجرا شد
که با  9دقیقه گرم کردن (دویدن و تمرینات کششی) آغاز شد و در
پایان نیز  9دقیقه سرررد کردن و جود داشررت .شرردت فعالیت با روش
تعیین ضررربان قلب ذخیره و با اسررتفاده از فرمول کاروونن محاسرربه
شرد .برای تعیین ضرربان قلب از دسرتگاه ضرربان سرنج fingertip
 oximeterمدل  PC-60ساخت ک شور آلمان ا ستفاده شد .در هر
جلسه ،تمرینات در قالب سه ست متوالی بافاصله استراحت غیرفعال
 9دقیقه در بین ستها انجام گرفت .زمان ستهای تمرینی در هفته

اول ،هشرررت دقیقه بود و با سرررپری شررردن هر هفته ،یك دقیقه به
مدتزمان ست های تمرین افزوده شد ،به طوریکه در هفته ش شم
تمرین به سه ست  13دقیقه ای ر سید .الزم به ذکر ا ست که ضربان
قلب استراحتی ،هر هفته چك شد و برنامه تمرین از روی آن تنظیم
می شد [ .]15ضمناً برای اطمینان از اینکه این پروتکل در جمعیت
دانش آموزان دختر  19تا  14ساله قابلیت اجرا دارد یا خیر ،در ابتدا
پیش از اجرای طرح تحقیخ 3 ،نفر از آزمودنیها به صورت پایلوت در
محوطه سررالن ورزشرری این پروتکل را با شرردت مدنظر و تکرارهای
ذکرشده اجرا کردند و لذا محقخ از قابلیت اجرایی آن مطمئن شد.
تجزیه وتحلیل آماری با اسرررتفاده از نرمافزار آماری  SPSS-22انجام
شد؛ در بخش تو صیفی از میانگی ن و انحراف ا ستاندارد برای تو صیف
نمونه ها ی آماری و در بخش اسرررتنباطی نیز از آزمون کولموگروف
ا سمیرنوف جهت برر سی توزیع نرمال دادهها ا ستفاده و پس از تأیید
این آزمون ،تحل یل وار یانس دورا هه در ج هت تعیین اختالف بین
گروهی و آزمون بونفرونی جهت مشرررخص کردن محل اختالف بین
گروه ها بهره بردار ی و همچنین از آزمون  tزوجی در تعیین اختالف
پیش آزمون -پس آزمون در گروهها نیز ا ستفاده شد .سطح معناداری
 𝑃 ≤ 0/05در نظر گرفته شد.

نتایج
جهت اطمینان از همگن بودن آزمودنی ها بر اسررراس شررراخصهای
فردی و ترکیب بدنی در مرحله پیش آزمون ،از آزمون آنوای یكراهه
بهرهبردار ی شد که نتایج آن در جدول  1ارائهشده است.
با عنایت به جدول  1و سرررطح معناداریهای گزارششرررده میتوان
دریافت که آزمودنی ها در مؤلفه های قد ،وزن ،سررن و شرراخص توده
بدن در گروه بندی اولیه تفاوت معناداری را با یکدیگر نداشرررته اند؛
به عبارتدیگر افراد به صورت همگن در گروههای موردنظر قرارگرفته
بودند.
میانگین سطح سرمی  NMDAشرکتکنندگان در گروههای
موردپژوهش در جدول  5آورده شده است .با توجه به نتایج جدول 5
میتوان دریافت که سطوح  NMDAدر مقادیر پایه اختالف معنادار
بین گروه ها نداشته است؛ بنابراین گروه ها در سطوح پایه همگن می-
باشند .نتایج جدول  3نیز نشان می دهد که با توجه به سطح معناداری
گزارششده  ،اثر تمرین ،مکمل  +تمرین و مکمل منجر به افزایش
معنادار  NMDAشده است .به عبارتدیگر تمرین هوازی و مصرف
مکمل جنسینگ بر سطوح  NMDAدانشآموزان دختر غیر ورزشکار
تأثیر داشته است .در ادامه برای تبیین تفاوتهای بین گروهی از
آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
همچنین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در جدول  0نشررران میدهد
که با توجه به سرررطح معناداری گزارش شرررده ،بین گروه کنترل و
گروه ها ی تمرین+مکمل ،تمرین و مکمل اختالف معنادار می باشرررد.
همچنین نتایج پژوهش نشررران داد که بین تمرین +مکمل و مکمل،
تمرین و تمرین  +مک مل؛ تمرین و مک مل ت فاوت مع ناداری وجود
ندارد .برای برر سی تفاوتهای درونگروهی نیز از آزمون  tهمب سته
استفاده شد که نتایج آن در جدول  9ارائهشده است.
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جدول  :1ویژگیهای فردی و ترکیب بدنی نمونههای پژوهش
متغیر

گروه

وزن (کیلوگرم)

شاخص توده بدن

استاندارد
تمرین

15

16/59

تمرین +مکمل

15

17/79

مکمل

15

16/94

کنترل
تمرین
تمرین +مکمل
مکمل
کنترل
تمرین
تمرین +مکمل

15
15
15
15
15
15
15

19/94
1/95
1/69
1/65
1/64
95/40
93/10

مکمل

15

96/03

کنترل
تمرین

15
15

97/54
54/39

تمرین +مکمل

15

54/65

مکمل

15

51/94

کنترل

15

51/51

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

تعداد

میانگین  ±انحراف

سطح معناداری
(مقایسه بین گروهی)

(کیلوگرم/مترمربع)

4/150
4/45

4/47

4/45

* سطح معناداری  ،p>4/49تغییرات بین گروهی در مرحله پیشآزمون

جدول  :2میانگین سطح سرمی  NMDAدر گروههای پژوهشی
گروهها

آزمون

تمرین
NMDA
(نانوگرم بر

تمرین  +مکمل

میلیلیتر)

مکمل
کنترل

زمان نمونهگیری

میانگین  ±انحراف

مقایسه میانگینها در

مفروضه همگنی واریانسها

استاندارد

پیشآزمون (آنوای یکراهه)

(آزمون  fلوین)

()P

()P

پیشآزمون

39/09±9/56

پسآزمون

09/70±3/44

پیشآزمون

57/04±3/09

پسآزمون

07/34±0/46

پیشآزمون

37/04±0/01

پسآزمون

03/51±3/19

پیشآزمون

34/47±9/71

پسآزمون

36/41±9/19

4/47

4/45

* سطح معناداری p>4/49

جدول  :1نتایج حاصل از تحلیل واریانس دوراهه شاخص  NMDAدر  0گروه تحقیخ
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مدل تصحیحشده

3030/115

7

054/944

منبع تغییرات

سطح معناداری
*<4/441

تمرین

541/445

3

67/574

مکمل

1715/505

1

1715/505

*<4/441

تمرین +مکمل

1913/465

3

940/369

*<4/441

* سطح معناداری p>4/49

جدول  :0نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مقایسه بین گروهی شاخص NMDA
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گروهها
کنترل

تمرین
مکمل
تمرین+مکمل

تمرین

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

-5/7917
-5/9494
4/0544

*4/443
*4/443
*4/443

3/5017
4/5094

4/1
4/1

-5/5594

4/164

تمرین+مکمل
مکمل

تمرین+مکمل

مکمل

* سطح معناداری p>4/49

جدول  :5تغییرات درونگروهی شاخص  NMDAگروههای موردپژوهش
گروهها

زمان نمونهگیری

میانگین  ±انحراف استاندارد

تمرین

پیشآزمون
پسآزمون

39/09±0/01
09/70±3/19

اختالف میانگین  ±انحراف

سطح معناداری

استاندارد

تمرین  +مکمل
مکمل
کنترل

پیشآزمون

57/04±3/09

پسآزمون

07/34±0/46

پسآزمون

37/04±0/01
03/51±3/19

پیشآزمون
پیشآزمون

34/47±7/71

پسآزمون

36/41±9/19

نتایج آزمون  tهمبسرررته در بررسررری تغییرات درونگروهی شررراخص
 NMDAنشرررران داد که بین پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل
ت فاوت مع ناداری وجود ندارد ،ا ما گروه های تمرین ،تمرین+مک مل و
مک مل افزایش مع ناداری را در م یانگین تغییرات م قادیر  NMDAدر
پیشآزمون و پسآزمون نشان دادند.

بحث
یاف ته های پژوهش حاضرررر نشررران داد گروه های تمرین ،مک مل و
تمرین+مکمل در مقایسررره با گروه کنترل افزایش معناداری در مقادیر
شررراخص  NMDAداشرررتهاند که بیشرررترین افزایش مربوط به گروه
تمرین+مکمل بوده اسررت .همچنین مشرراهده شررد سررطح پالسررمایی
 NMDAدر همه گروههای پژوهش بهجز گروه کنترل ،در مقایسرره با
مقادیر پیشآزمون بهطور معناداری افزایش داشته است.
بر اسرراس اطالعات این پژوهش ،مصرررف مکمل جنسررینگ و تمرین
هوازی موجب افزایش معنادار  NMDAدر گروههای تحقیخ ن سبت به
گروه کنترلشررده اسررت .جسررتوجوهای محقخ نشرران داد که تاکنون
پژوه شی به برر سی رابطه تعاملی تمرین و مکمل جن سینگ نپرداخته
است؛ ازاینرو بهمنظور تبیین دالیل احتمالی تغییرات  NMDAبهویژه
در گروه تمرین+مکمل ،محقخ بر آن شررد تا بحو و نتیجهگیری یافته
های این پژوهش را بر اسرراس تحقیقاتی که به اثر تمرین و یا مصرررف
مکمل جنسینگ بر این فاکتور پرداختهاند ،بیان نماید .در همین راستا
نتایج پژوهش حا ضر با نتایج براری و همکاران ( )1357که به برر سی
اثر هشرررت هف ته تمرین ترکیبی دویدن و شررر نا کردن بر NMDA
پرداخته بودند [ ،]19هم سو میباشد .در این تحقیخ تمرینات با شدت
 64تا  79درصد ضربان قلب بیشینه بر سطوح  NMDAتأثیرگذار بود.
پارك و همکاران ( )5410نیز نشان دادند که تمرینات با تردمیل سبب
افزایش بیان ژن  NMDAدر هیپوکامپ شررده اسررت .این پژوهش در

5/35±5/56
54/153±/55
9/73±5/77
-5/46±5/64

*4/441
*4/441
*4/441
4/59

شرایم آزمایشگاهی و با استفاده از تمرینات هوازی با شدت  64تا 79
درصد ضربان قلب بیشینه انجام شد [ .]14یو و همکاران ( )5413نیز
در پژوهش خود که اثرات تمرینات طوالنی مدت را موردبررسررری قرار
میداد به این نتیجه رسرررید که به دنبال  34دقیقه تمرین روزانه به
مدت  0هفته با ا ستفاده از چرخ دوّار ،سطوح  NMDAدر هیپوکامپ
موشها افزایش معناداری داشرررته اسرررت [ .]11اسرررکوال و همکاران
( )5415نیز نشرران دادند که تمرینات هوازی سرربب افزایش بیان ژن
 NMDAدر هیپوکامپ موشها شرررده اسرررت .در بخش تأثیر مکمل
جنسینگ نیز تحقیقاتی انجامشده است [ .]54ین و همکاران ()5411
ن شان دادند که م صرف  04میلیگرم مکمل جن سینگ سبب افزایش
معنادار  NMDAدر موشها شرررده اسرررت [ .]16ناه ( )5410نیز در
پژوهشرری کیفی به این نتیجه رسررید که جنسررینگ از طریخ تعامل با
کانالها و گیرندههای یونی سرربب افزایش  NMDAسررطوح میشررود
[.]51

نتیجهگیری
در تبیین نتایج میتوان گفت که  NMDAیك اسررریدآمینه مشرررتخ
اسرررت که با تقل ید از عملکرد گلو تامات ،بهعنوان یك انتقالده نده
عصررربی عمل میکند .تفاوت عمده آن با گلوتامات این اسرررت که این
نوروترانسمیتر فقم به گیرنده  NMDAمتصل می شود و آن را تنظیم
میکند و هیچ تأثیری روی سایر گیرندههای گلوتامات ندارد .ورزش و
فعالیت بدنی باعو افزایش بیان این نوروترانسمیتر شده و سبب تغییر
عملکرد گیرندههای NMDAمیشررود .مطالعات گذشررته نیز نشرران
دادند که فعالیت بدنی منظم میتواند عالوه برافزایش این انتقالدهنده
ع صبی ،منجر به افزایش گیرندههای تخ ص صی آن نیز شده و افزایش
یادگیری و توانایی حافظه را به دنبال داشرررته باشرررد [ .]55تحقیقات
دیگر نیز همچنین تأیید کردهاند که سطوح بیان ژن  NR1و NR2B
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در هیپو کا مپ و همچنین توا نایی های یادگیری و حاف ظه حیوا نات
آزمایشگاهی بهطور متفاوتی بعد از یك ماه فعالیت اختیاری بهبودیافته
ا ست ،که حاکی از آن ا ست که تمرینات منا سب سطح بیان ژن زیر
واحدهای  NR1و  NR2Bگیرندههای  NMDAرا بهبود میبخ شد و
افزایش عملکرد گیر نده های  ،NMDAنقش کا تالیزوری در توا نایی
یادگیری و حافظه ایفا میکند .مکانیسرررم عمل آنها به این صرررورت
ا ست که با افزایش جریان خون به سمت مغز و تو سعه و بهبود ار سال
پیامهای عصبی موجب کاهش نارسایی مغز و عالوه بر این باعو بهبود
کار مغز و تقویت حافظه میشوند [.]53
لذا میتوان گفت که فعالیت بدنی از طریخ افزایش  ،BDNFافزایش
سروتونین و تنظیم افزایشی عملکرد گیرندههای  ،NMDAسبب
افزایش جریان خون ،مصرف گلوکز ،فعالیت نورونی در هیپوکامپ و
کورتکس حرکتی و افزایش نورون زایی میباشد [ .]10همچنین فعالیت
ورزشی تأثیرات مفیدی بر آسیبهای وارد آمده به مغز و نخام دارد و
سبب بهبود عملکرد شناختی و حرکتی مغز میگردد [ .]50همچنین
نتایج نشان داد که مصرف مکمل جنسینگ بر سطوح سرمی NMDA
نیز تأثیر دارد ،به نظر میرسد که با توجه به وجود جنسینوزیدها
بهعنوان یکی از فعالترین ترکیبات جنسینگ ،سبب تأثیراتی بر کانال-
هایی یونی میشوند .جنسینوزیدها با فعالسازی گیرندههای خود بر
روی غشای پالسما اثرات متنوم خود را بر روی کانالهای یونی و
گیرندههای یونی میگذارد [.]51
بر اسرراس شررواهد ،رژیم غذایی و سرربك زندگی میتواند در به تأخیر
انداختن شروم یا متوقف کردن گسترش اختالالت وابسته به سن نقش
مهمی داشررته باشررد و عملکرد شررناختی را بهبود بخشررد [ .]59در
سالهای اخیر توجه محققان به تأثیر فعالیت بدنی و تغذیه سالم روی
عملکرد مغز ،بهویژه تأثیر آن ها روی نوروتروفین ها و عوامل رشررردی
(عوامل مربوط با عصرربزایی و تحلیل عصرربی) متمرکزشررده اسررت.
نوروتروفینهررا (مجموعررهای از پروتئینهررای نوروتروفیکی) ازلحرراظ
ساختاری گروهی از عوامل رشد پلیپپتیدی هستند که در رشد ،بقا و
عملکرد سیستم عصبی مرکزی و محیطی باهم همکاری میکنند .این
عوامل نوروتروفیکی فعالیتهای منحصربهفردی روی سلولهای عصبی
هدف و انوام دیگر سلولها در سیستم عصبی دارند .آنها میتوانند از
بافتهای هدف ترشررح شرروند و از مرو سررلولهای عصرربی جلوگیری
کنند؛ ازاینرو موجب بقای سررلولهای عصرربی میشرروند .عالوه بر این
نقش چشررمگیری در پاسرر های آسرریبی و بیماریهای فیزیولوژیکی
سیستم عصبی دارند [ .]59مطالعات گذشته همچنین ،نشان دادند که
فعالیت ورزشررری منجر به تغییر در بیان گیرنده  NMDAمیشرررود.
کریسررتینسررن و همکاران در تحقیقی گزارش دادند که انجام فعالیت
ورز شی اختیاری ،گیرندههای  NMDAدر هیپوکامپ را فعال و شکل
فسفوریله گیرنده  NMDAرا افزایش میدهد .به همین خاطر از نقش
عامل نوروتروفیك م شتخ از مغز در افزایش شکلپذیری سیناپ سی به
دنبال ورزش حمایتشررده اس رت .نتایج پژوهش نشرران داد که  6هفته
تمرین هوازی و مصرف مکمل جنسینگ بر سطوح اثر ورزش برافزایش
ب یان گیر نده  NMDAتأثیر دارد .به طورکلی یاف ته های این پژوهش
نشرران داد که تمرین ورزشرری منظم در آزمودنیهای سررالم با افزایش
سررطوح سرررمی  NMDAسرررم همراه بود؛ بنابراین احتماالً تمرینات
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هوازی و مصرف مکمل جنسینگ از طریخ افزایش سطح  NMDAدر
افراد جوان نقش سودمندی را در شکلپذیری سیناپسی دارد .با توجه
به اینکه فعالیت ورزشری تأثیرات مفیدی بر آسریبهای وارده بر مغز و
نخام ،بهبود عملکرد شناختی و حرکتی مغز دارد .به نظر میر سد که
با بررسرری شرراخص  NMDAبتواند گام مثبتی در این زمینه باشررد و
اطالعات اولیه و مفیدی را درزمینهٔ کارکرد این سیستم به افراد داد.
به نظر میر سد ع صاره جن سینگ نیز که م صرف خوراکی و دارویی آن
مورد تأیید قرارگرفته است ،بتواند بهعنوان یك تسهیلکننده در مسیر
ترشرررح  NMDAعمل کند و درواقع از این طریخ تأثیر بسرررزایی بر
عملکردهای شناختی افراد دارد .مهارتهای شناختی و تحلیل آن در
سرررنین مختلف یکی از چالش های پیش روی محققان در این زمینه
میبا شد؛ به نظر میر سد که با توجه به نتایج پژوهش ا ستفاده توأمان
تمرین و مکمل جنسررینگ در این زمینه کاربرد دارد .با توجه به اینکه
سرررطوح  NMDAدر عملکرد یادگیری و حافظه تأثیر زیادی دارد و
نمونه موردبررسررری نیز در این سرررن در حال تحصررریل و درگیر با
فرایندهای یادگیری میبا شند؛ به نظر میر سد که میتوان با بررسری
عمیختر سایر سازوکارهای درگیر در این افزایش ،بهرهبرداری بیشتری
از آن کرد.
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