چهاردهمین جلسۀ ژورنال کالب آرن
عنوان سخنرانی:

نقش فعالیت بدنی برانعطاف پذیری مغز برزگساالن
سخنران  :آقای دکتر داود محسنی نیا
دکتری فیزیولوژی ورزشی عصبی -عضالنی
پنج شنبه –  - 1131/20/11ساعت  5عصر
آدرس  :مشهد – خیابان احمدآباد – بین مالصدرای  11و  – 11پالک  – 55واحد اول و دوم
سالن کنفرانس گروه اعصاب و روان آرن – تلفن 3561651-5
ورود برای عموم عالقه مندان آزاد و رایگان می باشد.

چکیده سخنرانی:
انتظار می رود با افزایش نسبت بزرگساالن در جامعه ،شیوع بیماری های مرتبط با سن از قبیل اُفت و اختالل شناختی،
افزایش یابد .یافتن روش های مقرون به صرفه و مؤثر برای بهبود عملکرد شناختی و مغزی در طول عمر امری ضروری است.
مغز در اواخر دوره بزرگسالی ظرفیت خود را برای نوروپالستیسیتی حفظ می کند و شواهد موجود بیان می کنند که تنها
فعالیت جسمانی نسبتاً اندک که دارای خاصیت بالقوه ای در جهت بهبود عملکرد شناختی است موجب استفاده مغز از این
ظرفیت در اواخر دوره بزرگسا لی می شود .چند قاعده اساسی از مطالعات انجام شده برمی آید :اول ،شروع فعالیت ورزشی در
دوره های سالمندی بیهوده نیست .حتی سالمندان بی تحرک می توانند در فعالیت جسمانی شرکت کنند و از فواید شناختی
و عصبی یک سبک زندگی فعال بهره مند شوند .دوم ،فعالیت بدنی و ورزش می تواند از چند مسیر مغز را تغییر دهد که
شامل ساختار یا ریخت شناسی کلی ،عملکرد و مولکول های مرتبط با زوال عقل می شود .سوم ،تنها سطح اندکی از فعالیت
بدنی برای کسب این اثرات کافی است .پاسخ های اصلی که در این زمینه باقی مانده اند شامل این موارد هستند که:
آیا اث رات مثبت به وجود آمده به واسطه فعالیت جسمانی پس از توقف فعالیت از بین می روند و یا باقی می مانند؟
کدام نوع از تمرینات بیشترین تأثیر را بر عملکرد مغز می گذارند؟
چه سنی برای آغاز فعالیت بدنی بهترین زمان است؟
اثرات فعالیت بدنی بر افرادی که دچار نقص های شناختی از جمله افسردگی و پارکینسون هستند کدامند؟
در مجموع این گونه بیان می شود که ورزش و فعالیت بدنی پتانسیل باالیی به عنوان یک روش ارزان و مؤثر در افزایش
عملکرد شناختی ،بهبود سالمت مغز و حفظ عملکرد مغز پس از آتروفی یا بیماری دارد.
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