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مقاله پژوهشي

بررسی تأثیر  8هفته تمرینات دایرهای شدید بر سطوح سرمی عامل مغذی عصبی مشتق از
مغز و آیریزین و وزن بدن در زنان سالمند دارای سندرم متابولیک

چکیده
مقدمه :فعالیت جسمانی از طریق افزایش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش چربیهای بدن محرکی مؤثر برای بهبود تندرستی سالمندان
دارای سندرم متابولیک است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر  8هفته تمرینات دایرهای شدید بر سطوح سرمی  BDNFو آیریزین
و وزن بدن در زنان سالمند دارای سندرم متابولیک در خرمآباد بود.
روشها :در این مطالعهی نیمه تجربی ،تعداد  18زن سالمند (سن 71/00±6/17 :سال ،وزن 62/22±9/18 :کیلوگرم ،قد153/67±3/27 :
سانتیمتر) دارای سندرم متابولیک بهطور داوطلبانه شرکت کردند .آزمودنیها ضمن انجام امور روزمرهی خود در یک پروتکل  8هفته
ای تمرین دایرهای با شدت باال شرکت کردند که  3جلسه در هفته اجراء میشد 24 .ساعت قبل از اجرای پروتکل تمرینی و  48ساعت
پس از اتمام پروتکل تمرینی نمونهی خونی توسط کارشناس آزمایشگاه از آزمودنیها در حالت ناشتا بین ساعت  7و  30دقیقه تا 8
گرفته شد .برای اندازهگیری سطوح سرمی  BDNFو آیریزین از کیتهای االیزا استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون

t

همبسته استفاده شد و سطح معنیداری  P>0/05در نظر گرفته شد.

یافتهها :نتایج افزایش معنیدار سطوح استراحتی سرمی  )P=0/001( BDNFو آیریزین ( )P=0/033و کاهش معنادار وزن بدن ()P=0/001
در مقایسه با مقادیر پیش آزمون در زنان سالمند دارای سندرم متابولیک را نشان داد.
نتیجهگیری :تمرینات دایرهای شدید در زنان سالمند دارای سندرم متابولیک غلظتهای سرمی  BDNFو آیریزین را افزایش میدهد و
احتماالً افزایش این دو عامل میتواند اثرات مفیدی بر نیمرخ لیپیدی و در نهایت وزن بدن این افراد داشته باشد.
واژگان کلیدی :زنان سالمند ،سندرم متابولیک ،آیریزین،

BDNF

 -1گروه علوم ورزشی ،دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 -2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 نشانی :خرم آباد ،کیلومتر  5جاده تهران ،سازمان مرکزی دانشگاه لرستان ،دانشکده ادبیات ،گروه علوم ورزشی ،تلفن،986633120086 :
پست الکترونیکvalipour.v@lu.ac.ir :

تاريخ دريافت1398/01/17 :

تاريخ درخواست اصالح1398/02/18 :

تاريخ پذيرش1398/02/24 :
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شدن" ( )Beigeingبافت چربی سفید میشود .این اتفاق انرژی

مقدمه
سالمندی یک فرآیند زیستی اجتنابناپذیر از زندگی به حساب
میآید که شامل تحلیل رفتن تدریجی سیستمهای مختلف بدن
طی گذشت زمان است .سالمندی با کاهش در عملکرد کارکردی
و اقتصادی همراه است [ .]1برای مثال ،سالمندی میتواند با بروز
سندرم متابولیک همراه باشد [ .]2سندرم متابولیک زمانی
تشخیص داده میشود که سه تا پنج شاخص خطر متابولیکی
(دور کمر بیش از  102cmبرای مردان یا بیش از  88cmبرای
زنان .2 ،تریگلیسیرید بیشتر از  HDL-C .3 ،150mg/dlکمتر
از  40mg/dlبرای مردان یا کمتر از  50mg/dlبرای زنان .4 ،فشار
خون بیشتر از  130/85 mmHgو  .5قند خون ناشتا بیشتر از
 )100mg/dlدر فرد وجود داشته باشد [.]3
عامل نوروتروفیک مشتق شده از مغز

( Brain-derived

 ،)neurotrophic Factor: BDNFعضوی از خانواده نوروتروفین
است که عالوه بر تأثیرات سودمند بر حفظ و بقاء نورونها ،از
نقش مهمی در تنطیم هموستاز انرژی برخوردار است .مشخص
شده است که  BDNFاز نقش مهمی در بیماریهای متابولیکی
برخوردار است [ BDNF .]4،5بر تنظیم مرکزی دریافت غذا و
وزن بدن تأثیر گذار بوده و بهعنوان عامل تعدیل کننده پاسخ مغز
و بدن به نوسانات غذایی عمل میکند [ .]6مطالعات نشان داده
اند که  BDNFدریافت غذا را کاهش داده و سطوح گلوکز خون
را پایین میآورد [ .]7-9همچنین BDNF ،تنظیم کننده متابولیسم
در عضلهی اسکلتی است [ .]10و استفاده از گلوکز در عضله
اسکلتی دیابتی را افزایش میدهد [ .]11بهعالوه،

BDNF

اکسیداسیون چربی را افزایش داده و بر اندازهی بافت چربی
تأثیرگذار است [ BDNF .]12در جریان خون نیز وجود دارد و
سطوح در گردش خون آن منعکس کنندهی سطوح آن در

 )Energy Expenditureرا افزایش میدهد و در نتیجه متابولیسم
سیستمیک بهبود پیدا میکند .از اینرو ،بهخاطر عمل آن ،آیرزین
بهعنوان یک هدف درمانی برای بیماریهای متابولیکی مطرح
شده است [ .]16،17از طرفی ،تحقیقات قبلی نشان دادهاند که
تمرینات ورزشی میتوانند مقادیر آیریزین را افزایش دهند.
بنابراین ،چنین بهنظر میرسد که در اثر تمرین از عضلهی اسکلتی
هورمون آیریزین ترشح میشود که با تأثیر بر بافت چربی سفید
و قهوهای ،باعث افزایش انرژی مصرفی و در نهایت منجر به
کاهش وزن میگردد [ .]17،18با توجه به مطالعات قبلی چنین
بهنظر میرسد که تمرین ورزشی بهعنوان یک مداخله
غیرتهاجمی از قابلیت خوبی برای بهبود سازوکارهای درگیر در
فرآیند سندرم متابولیک از جمله تغییر در سطوح  BDNFو
آیریزن برخوردار است.
بنابراین ،با توجه به فرآیند سالمندی که همراه با کاهش عملکرد
بافتها و بروز برخی از نشانههای بیماری از جمله سندرم
متابولیک است و نیز نقش دو مایوکاین  BDNFو آیریزن در
تنظیم متابولیسم و بیماریهای متابولیک از یک سو و قابلیت
فعالیت بدنی و ورزش برای افزایش تاثیرات سودمند این دو
مایوکاین در بیماریهای متابولیک ،ما در صدد بررسی تأثیرات
تمرینات ورزشی به شکل تمرینات دایرهای بر سطوح  BDNFو
آیریزن در بیماران سالمند دارای سندرم متابولیک بودیم .از این
رو ،هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر  8هفته تمرینات دایره
ای شدید ( )High Intensity Circuit Training: HICTبر
سطوح سرمی  BDNFو آیریزین و وزن بدن در زنان سالمند
دارای سندرم متابولیک بود.

CNS

است [ .]13،14از طرفی BDNF ،در عضلهی اسکلتی بیان می

روشها

شود و تمرین ورزشی میتواند مقادیر آن را در خون و مغز

این مطالعهی نیمه تجربی در سال 1396در شهر خرمآباد انجام

افزایش دهد [ .]12در همین راستا ،مطالعات متعددی مشخص

شد .پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون

کردهاند که بهدنبال تمرین ورزشی مقادیر پروتئینی و بیان ژن

با یک گروه تجربی بود .جامعهی آماری کلیهی زنان حاضر در

 BDNFدر عضلهی اسکلتی افزایش مییابد [.]10

خانه سالمندان فرزانگان خرمآباد بودند که تعداد  18نفر از آنها

آیریزین ( )Irisinیک مایوکاین شناخته شدهی جدید ناشی از

دارای سندرم متابولیک بهعنوان نمونه انتخاب شدند .آزمودنیها

عضله است که در تنظیم هموستاز انرژی و متابولیسم نقش دارد

بهصورت داوطلبانه و پس از آگاهی از شرایط پژوهش در مطالعه

[ .]15القاء آیرزین موجب "قهوهای شدن" ( )Browningیا "بژ

شرکت کردند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :داشتن
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شرایط مطالعه و نداشتن مشکل روانشناختی و معیارهای خروج

شدند .یک دور دایره در این پروتکل شامل  12حرکت :پروانه،

عبارت بودند از :عدم هماهنگی کامل با پژوهشگر در خالل

نشستن پشت به دیوار ،شنای سوئدی اصالح شده ،کرانچ

پژوهش ،دچار آسیب شدن و ناتوانی برای ادامهی شرکت در

شکمی ،باال و پایین رفتن از پله ،اسکات ،دیپ سه سر بازو،

پژوهش و ناتوانی در اجرای برنامهی ورزشی بهطور مناسب.

پالنک ایستا ،زانو بلند و دویدن در جا ،النج ،پالنک معکوس و

آزمودنیها پیش از شرکت در مطالعه رضایتنامه کتبی امضاء

پالنک جانبی بود [ .]19پروتکل تمرینی شامل گرم کردن بهمدت

کردند .کمیتهی اخالق دانشگاه علوم پزشکی لرستان این پژوهش

 5دقیقه با دوی آرام و حرکات کششی فعال سپس تمرینات دایره

را تأیید کرده است (شناسه اخالق.)R.LUMS.REC.1397.031 :

ای با شدت باال که شامل  12حرکت بود ادامه یافت ،سپس سرد

آزمودنیها ضمن انجام امور روزمرهی خود در یک پروتکل 8

کردن بهمدت  5دقیقه با دوی آرام و حرکات کششی غیرفعال

هفتهای تمرین دایرهای با شدت باال شرکت کردند که  3جلسه

انجام شد .برنامهی تمرین در جدول  1آورده شده است.

در هفته اجراء میشد .تمرینات دایرهای با شدت باال با استفاده
جدول  -1برنامهی تمرين دايرهای با شدت باال

زمان اجرای

زمان استراحت بین

زمان استراحت بین

هر حرکت

هر حرکت

هر دور

جلسات  1و 2

 30ثانیه

 30ثانیه

 2تا  3دقیقه

 1دور

جلسه 3

 30ثانیه

 30ثانیه

 2تا  3دقیقه

 2دور

جلسه 4

 30ثانیه

 25ثانیه

 2تا  3دقیقه

 2دور

جلسه 5

 30ثانیه

 25ثانیه

 2تا  3دقیقه

 3دور

جلسات  6و 7

 30ثانیه

 20ثانیه

 2تا  3دقیقه

 3دور

جلسات  8و 9

 30ثانیه

 15ثانیه

 2تا  3دقیقه

 3دور

جلسه  10الي آخر

 30ثانیه

 10ثانیه

 2تا  3دقیقه

 3دور

جلسات تمریني

تعداد دور

 24ساعت قبل از اجرای پروتکل تمرینی و  48ساعت پس از

نرم افزار  SPSSو در سطح معنیداری  α=0/05در نظر گرفته

اتمام پروتکل تمرینی نمونه خونی توسط کارشناس آزمایشگاه

شد.

از آزمودنیها در حالت ناشتا بین ساعت  7و  30دقیقه تا  8گرفته
شد .نمونه خونی با  3500دور در دقیقه برای  5دقیقه سانتریفیوژ
خواهد شد و سرم بهدست آمده در داخل تیوپهای ویژه ریخته
شد و برای آزمایشهای بعدی در دمای  -30درجهی سانتیگراد
نگهداری شد .برای اندازهگیری سطوح سرمی  BDNFو آیریزین
از کیتهای االیزا (به ترتیب :حساسیت 0/063 :نانوگرم/میلی
لیتر ،دامنۀ تشخیص ./325-20 :نانوگرم/میلیلیتر؛ حساسیت:
0/78

نانوگرم/میلیلیتر،

دامنهی

تشخیص:

3/12-200

نانوگرم/میلیلیتر ،Cusabio ،ژاپن) استفاده شد.
برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف-
اسمیرنف استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون
تی-همبسته استفاده شد .کلیهی محاسبات آماری با استفاده از

یافتهها
آزمودنیهای مطالعهی حاضر تعداد  18زن سالمند دارای سندرم

متابولیک ساکن شهر خرمآباد بودند (سن 71/00±6/17 :سال،

وزن 62/22±9/18 :کیلوگرم ،قد 153/67±3/27 :سانتیمتر).

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  8هفته تمرین دایرهای با شدت
باال باعث افزایش معنیدار سطوح سرمی  BDNFدر مقایسه با
مقادیر پیش آزمون در زنان سالمند دارای سندرم متابولیک شد
(( )P=0/001نمودار  .)1همچنین نتایج نشان داد که  8هفته
تمرین دایرهای با شدت باال باعث افزایش معنیدار سطوح سرمی
آیریزین در مقایسه با مقادیر پیش آزمون در زنان سالمند دارای
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سندرم متابولیک شد (( )P=0/033نمودار  .)2بهعالوه ،نتایج

معنیدار وزن بدن در مقایسه با مقادیر پیش آزمون در زنان

نشان داد که  8هفته تمرین دایرهای با شدت باال باعث کاهش

سالمند دارای سندرم متابولیک شد (( )P=0/001نمودار .)3

BDNF
12.0000

6.0000
4.0000

)BDNF (ng/dl

8.0000

2.0000
.0000
post

pre

نمودار  -1ميانگين  BDNFدر پيش و پس آزمون
* :تفاوت معنادار نسبت به پیش آزمون

Irisin
60.0000

*

40.0000
30.0000
20.0000

)Irisin (ng/dl

50.0000

10.0000
.0000
post

pre

نمودار  -2ميانگين  Irisinدر پيش و پس آزمون
* :تفاوت معنادار نسبت به پیش آزمون

weight
80.0000

*

40.0000
20.0000
.0000
post

pre

نمودار  -3ميانگين وزن در پيش و پس آزمون
* :تفاوت معنادار نسبت به پیش آزمون

)weight (kg

60.0000
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گروههای آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر  8هفته تمرین دایرهای
شدید با استفاده از وزن بدن بر سطوح سرمی  BDNFو آیریزین
و وزن بدن در زنان سالمند دارای سندرم متابولیک انجام گرفت.
میتواند مقادیر در گردش  BDNFو آیریزین را بهطور معنی
داری افزایش و وزن بدن را بهطور معنیداری کاهش دهد.
ما در این پژوهش از تمرینات دایرهای شدید با استفاده از وزن
بدن استفاده کردهایم که نسبت به سایر اشکال تمرین ورزشی از
سهولت بیشتری برای اجراء برخوردار است .اگر چه پروتکل
های سنتی تمرین هوازی و مقاومتی میتوانند در سالمتی افراد
مؤثر باشند اما آنها ممکن است برای خیلی از افراد بهویژه افراد
سالمند بهدلیل کمبود وقت و نبود امکانات واقعبینانه نباشد.
تمرینات دایرهای با شدت باال روشی سریع و مؤثر برای کاهش
وزن یا چربی اضافی بدن است که با استفاده از وزن بدن و بدون
نیاز به امکانات قابل اجراء است .استفاده از وزن بدن به شکل
مقاومت بهصورت معنا داری میتواند مقدار چربی مصرف شده
در حین یک وهلهی کاری را افزایش دهد [ .]19بنابراین ،به نظر
میرسد که با توجه به جمعیت مورد مطالعه که سالمندان دارای
سندرم متابولیک هستند این شکل از پروتکل تمرین از اهمیت
بیشتری برای استفاده برخوردار است.
امروزه  BDNFبهعنوان یک عامل نوروتروفیک که از تأثیرات
سیستمیک مهم و گستردهای برخوردار است مورد توجه بسیاری
از محققین قرار گرفته است BDNF .نه تنها در سیستم عصبی از
نقش بسیار مهمی برخوردار است بلکه در تنظیم انرژی ،دریافت
کالری و اکسیداسیون چربی نیز نقش دارد [ .]6،10،11،12از این
رو ،مطالعات متعددی تأثیرات تمرین ورزشی بر سطوح سرمی
 BDNFرا مورد بررسی قرار دادهاند .برای مثال ،ما قبالً در مطالعه
ای نشان دادهایم که تمرین دایرهای با مدت زمان یک ساعت در
IGF-1

را کاهش میدهد [ .]20در مطالعهای دیگر ،سه ماه تمرین هوازی
در زنان مبتال به سندروم متابولیک سطوح سرمی  BDNFرا
افزایش معنیداری داد [ .]2همچنین Sharifi ،و همکاران []21
در سال  1394در مطالعهای تحت عنوان تأثیر  8هفته تمرین
هوازی و تمرین مقاومتی بر سطوح عامل نروتروفیک مشتق از
مغز سرم مردان سالمند ،نشان دادند که سطوح سرمی  BDNFدر

افزایش یافت Shabani .و همکاران [ ]22در سال  1393در
مطالعهای تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر میزان ،IGF-1
 BDNFو  IGFBPدر افراد سالمند را بررسی کردند و نشان دادند
که میزان  BDNFو  IGF-1در پاسخ به فعالیت مقاومتی افزایش
معناداری پیدا میکند .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که
تمرینات دایرهای با استفاده از وزن بدن مانند سایر اشکال تمرینی
از تأثیرات سودمندی بر سطوح سرمی پروتئین  BDNFبرخوردار
است .بنابراین ،این شکل از تمرین به دلیل سهولت در اجراء و
تاثیرات مشابه با سایر اشکال تمرینی میتواند برای جمعیت
سالمندان دارای سندرم متابولیک مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که  8هفته تمرین دایره
ای با استفاده از وزن بدن سطوح سرمی آیریزین را در زنان
سالمند مبتال بهسندرم متابولیک افزایش میدهد .همراستا با
پژوهش حاضر  Khodadadiو همکاران [ ]23در سال  1394در
مطالعهای نشان دادند که فعالیت ورزشی مقاومتی میتواند منجر
به افزایش غلظت آیریزین سرم در زنان دارای اضافه وزن گردد
که این افزایش مستقل از ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی است.
در مطالعهای دیگر که تأثیر  8هفته تمرین ایستگاهی بر سطوح
سرمی آیریزین وشاخص مقاومت به انسولین دختران دارای
اضافه وزن مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد که سطوح
آیریزین سرمی در گروه تمرین کرده بهطور معناداری افزایش
یافت در حالی که شاخص مقاومت به انسولین در این گروه به
طور معناداری کاهش یافت ،همچنین آزمون همبستگی پیرسون
نشان داد بین تغیرات آیریزین با شاخص مقاومت به انسولین
ارتباط معکوس معناداری وجود داشت [ .]24در مجموع اکثر
مطالعاتی که تأثیر تمرینات ورزشی را بر سطوح آیریزین سرمی
مورد بررسی قرار دادهاند از تأثیر مثبت آنها بر افزایش آیریزین
در جمعیتهای مختلف مورد مطالعه خبر دادهاند .نتایج ما نیز بر
توانمندی تمرینات دایرهای شدید با استفاده از وزن بدن در
افزایش مقادیر آیریزین در جمعیت سالمندان دارای سندرم
متابولیک داللت دارد.
اما اینکه چرا آیریزین بهدنبال تمرین ورزشی افزایش پیدا میکند
به سازوکارهای متعددی برمیگردد .برای مثال PGC-1α ،یک
عامل فعال کنندهی عامل رونویسی فعال کنندهی  PPAR-Yاست
که بسیاری از اثرات بیولوژیکی خود را بر متابولیسم انرژی اعمال
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تحریک بسیاری از فرآیندها مانند بیوژنز میتوکندریایی ،آنژیوژنز،

 BDNFباعث تغیرات ساختاری از جمله نروژنز ،آنژیوژنز،

تغیر نوع تار عضالنی و جلوگیری از آتروفی عضالنی میگردد

گلیاژنز و سیناپسزایی و در سطح ملکولی میشود [.]26

[ .]18اثرات مفید ناشی از افزایش بیان ژن  PGC-1αممکن است

همچنین ترشح  BDNFبهصورت مرکزی باعث نرونزایی

خارج از بافت عضالنی نیز باشد ،زیرا این عامل موجب بیان ژن

محیطی و افزایش ترشح مایوکاین آیریزین باعث افزایش

 )uncoupling protein 1, UCP1( UCP1و گرمازایی در بافت

متابولیسم چربی و کاهش گلوکز خون میشوند [ .]7-9بنابراین،

چربی قهوهای میگردد [ PGC-1α .]17موجب تحریک ترشح

پیامد این افزایشها میتواند در دراز مدت اثرات مفیدی بر

موادی از عضلهی اسکلتی میگردد که بر عملکرد سایر بافتها

کاهش چربی بدن و در نهایت وزن بدن افراد داشته باشد .هم

تأثیرگذار است .یکی از مهمترین این مواد FNDC5 ،است که

چنان که در مطالعهی حاضر نشان داده شد که وزن بدن بهطور

پس از شکستن در خون ترشح مییابد و سطوح هورمون

معناداری پس از  8هفته کاهش یافته است .بنابراین ،این کاهش

آیریزین را افزایش میدهد [.]15

وزن میتواند اثرات مفیدی در افراد سالمند دارای سندرم

در اثر تمرین از عضلهی اسکلتی هورمونی آیریزین ترشح می

متابولیک داشته باشد.

شود که با تأثیر بر بافت چربی سفید و قهوهای ،باعث افزایش
انرژی مصرفی و در نهایت منجر به کاهش وزن میگردد .آیریزین
این کار را از طریق بیان ژن  UCP1در بافت چربی قهوهای انجام
میدهد [ .]25در همی راستا ،مطالعات انجام شده نشان میدهند
که انجام  3هفته تمرینات استقامتی دویدن روی نوار گردان با
شدت متوسط در موشهای صحرایی ،منجر به افزایش دو برابری
در بیان ژن  mRNAژن  UCP1در بافت چربی احشایی و افزایش
 25برابری در بافت چربی زیر جلدی شکمی میشود [ .]18در
تحقیقی دیگر 3 ،هفته تمرین شنا نیز منجر به افزایش  65برابری
در بیان ژن  mRNAژن  UCP1چربی شکمی گردید [ .]15از
نتایج این مطالعات و نتایج مشابه میتوان نتیجه گرفت که تمرین،
یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر ترشح این هورمون و سایر
اعمال آن بر متابولیسم انرژی است .با این حال ،نوع تمرین و
حداقل مقدار الزم جهت توسعهی سالمت جسمانی در جمعیت
های مختلف هنوز روشن نیست و نیازمند مطالعات بیشتری
است.
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STUDYING THE EFFECT OF 8 WEEKS OF HICT ON SERUM LEVELS OF BDNF AND
IRISIN AND BODY WEIGHT IN ELDERLY WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME
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ABSTRACT
Background: Physical activity is an effective stimulant for improving the health of elderly people with
metabolic syndrome by increasing energy consumption and thus reducing body fat. The purpose of this study
was to investigate the effect of 8 weeks of high intensity circuit training (HICT) on serum BDNF and Irisin
levels and body weight in elderly women with metabolic syndrome in Khorramabad city.
Methods: In this semi-experimental study, 18 females (age 71.00 ± 6.17 years; weight 62.22 ± 9.18 kg; height
153.67 ± 3.27 cm) with metabolic syndrome voluntarily participated. During their daily routine, the subjects
participated in an 8-week HICT protocol that performed 3 sessions per week. 24 hours before the training
protocol and 48 hours after the training protocol, the fasting blood sample was taken by the laboratory expert
between 7:30 minutes to 8 hours. ELISA kits were used to measure serum levels of BDNF and Irisin. The
paired-Samples T test was used to identify any significant differences and statistical significance was set at p
< .05.
Results: The results showed a significant increase in serum BDNF (p = .001) and Irisin (p = .033) levels and
significant decrease in body weight (p = .001) in comparison with pre-test values in elderly women with
metabolic syndrome.
Conclusion: High intensity circuit training in elderly women with metabolic syndrome increases serum BDNF
and Irisin concentrations and possibly, the increase in these two factors can have beneficial effects on the lipid
profile and finally body weight of these individuals.
Keywords: Elderly females, Metabolic Syndrome, Irisin, BDNF
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