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چکیده

بین هورمونهای عصبی ،دستگاه ایمنی و ویبریشن رابطه معني داري وجود دارد .هدف ازاین پژوهش ،مقایسه

و بررسی تغییرات  ،IL 10هورمون کورتیزول و تستوسترون پس از ویبریشن کل بدن در دختران ورزشکار و غیر
ورزشکار است .روش این پژوهش نیمه تجربی و کاربردی است .نمونه آماری  20نفر دختر بودند كه در دو گروه
ورزشکار و غیر ورزشکار قرار گرفتند .پس از ثبت مشخصات توصیفی ،نخستين نمونه خون ( 5سی سی از ورید
براکیال دست چپ آزمودنیها) از هر دو گروه جمع آوری شد ،سپس هر دو گروه به مدت  24دقیقه تمرین ویبریشن
را در کل بدن انجام دادند .بالفاصله پس از تمرین ،نمونه خون دوم جمع آوری شد .برای اندازهگیری  ،IL 10هورمون
کورتیزول و تستوسترون ،دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون  ،tتحلیل واریانس
یکطرفه) مورد بررسی ،مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویبریشن موجب کاهش معنی دار غلظت  IL 10سرم در گروه غیر ورزشکار شد.
غلظت کورتیزول سرم در پاسخ به ویبریشن در هر دو گروه کاهش معنیداری داشت .غلظت تستوسترون سرم در پاسخ به
ویبریشن در هر دو گروه با افزایش همراه بوده است ،ولی تنها در گروه غیر ورزشکار (کنترل) معنی دار بود (.)P ≤ 0/05
به طور کلی نتایج نشان داد که  10دقیقه تمرین ویبریشن به التهاب عضالنی نمی انجامد و دستگاه ایمنی با این
نوع از تمرین سرکوب نمی شود .تاثیر ویبریشن امکان دارد زودگذر باشد ،ولي با شدت و مدت تمرین مرتبط است؛
همچنین ویبریشن ممکن است موجب تغییراتی در سایتوکاینها و هورمونهای استرسی شود.
واژههای کلیدی :دستگاه ایمنی ،دستگاه عصبی – هورمونی ،ویبریشن ،زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین – پیشوا ،استادیار گروه تربیت بدنی ،ورامین ،ایران
پست الکترونیکیfarahnameni@yahoo.com :
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین – پیشوا ،مربی گروه تربیت بدنی ،ورامین ،ایران
محل انجام پژوهش:گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین – پیشو ا ،باشگاه ورزشی انقالب تهران
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مقدمه

فعالیت ورزشی موجب تحریک دستگاه ایمنی اکتسابی و ذاتی ،بخش سلولی و غیر سلولی

و زیر ردههای آنها ( )4و فعالیت آبشار مانند سایتوکاینها و سلولهای ایمنی ميشود (،38
 .)40نقش دستگاه ایمنی در زمينة فعالیت ورزشی به واسطه تعامل با دستگاه عصبی ،سوخت
و ساختي (متابولیک) و اندوکرینی بارز است .مدت و نوع تمرین ،نوع آزمودنیها و عضالت
درگیر ،نوع انقباض ،نوع فرایند سوخت و ساختي درگیر (هوازی یا بی هوازی) یا ترکیبی از
آنها به فعالیت بیش از اندازه یا سرکوبی این دستگاه ،در حین فعالیت یا در دوره بازگشت به
حالت نخستين منجر ميشود ( .)7 ،38 ،47 ،10گزارش شده است که برنامه ورزشی منظم و
تمرین هوازی سبک موجب فعالیت مثبت سایتوکاینها ( )20 ،21مي شود و تمرین شدید به
آشفتگی دستگاه ایمنی ميانجامد ( .)2فعالیت ورزشی ميتواند یک عامل موثر در تغییر میزان
ترشح هورمونها و عملکرد دستگاه عصبی باشد ( .)31 ،32 ،1اپی نفرین و کورتیزول در توزیع
مجدد گلبولهای سفید بین جریان خون و قسمتهای مختلف بدن همچون؛ طحال ،کبد و
مغز استخوان تأثیر دارد ( .)47 ،10 ،8 ،9 ،5در روسیه از تمرین ویبریشن برای حفظ آثار جاذبه
صفر بر دستگاه اسکلتی فضانوردان استفاده شده است ( .)9تمرین ویبریشن کل بدن در مراکز
تندرستی ،به عنوان یک روش تمرینی شناخته شده و عوامل خطرزای تمرین ویبریشن به
صورت گستردهای در فرکانسها و دامنههای خاص ،روی انسان مورد مطالعه قرار گرفته است
( .)16همچنین پیشنهاد شده که تحریک مکانیکی با فرکانس و دامنه پایین مي تواند راه مؤثری
برای آماده کردن ساختارهای عضالنی باشد ( .)16بوسکو 1و همکاران ( )2000معتقد هستند
که ویبریشن یک تحریک مکانیکی از راه حرکتهاي نوسانی است ( .)5شهاب ( )1387در
پژوهشي با عنوان اثر ویبریشن کل بدن برشاخصهای  ،IL6کورتیزول و کراتین کیناز بازیکنان
مرد نخبه فوتبال نشان داد که غلظت  IL6و کورتیزول سرم پس از تمرین ویبریشن کاهش
1- BOSCO
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معنیداری داشته است ،و لی کراتین کیناز تغییری را نشان نداده است ( .)3کاردینال و همکاران
( )2007و ارسکین و همکاران ( )2008در پژوهشهای خود پس از بررسي اثر ویبریشن بر
غلظت هورمونهای گوناگون نتیجه گرفتند که غلظت کورتیزول و تستوسترون پس از تمرین
ویبریشن نسبت به پيش از آن ،تغییر معنیداری را نشان نداده است ( .)11 ،18ده مرد سالم
با فرکانس  30هرتز به مدت  25دقیقه روی صفحه ویبریشن ،عمل ويبريشن را انجام دادند.
گلوکز خون آنان با کاهش معنی داري همراه بود ،حال آنکه در غلظت هورمونهای انسولین،
گلوکاگون ،کورتیزول ،اپی نفرین ،رشد و تستوسترون تغییر معنیداری مشاهده نشد (.)29
بوسکو و همکاران ( )2000پاسخهای هورمونی ویبریشن کل بدن را در مردان بررسی کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که غلظتهای تستوسترون و هورمون رشد با افزایش همراه بود،
اما غلظت کورتیزول سرم کاهش معناداري داشت ( .)6علت وجود تناقض در پژوهشهاي انجام
شده ناشی از تفاوت جنس آزمودنیها ،زمان انجام دادن آزمون ،سن آزمودنیها ،دامنه ،مدت و
فرکانس دستگاه ویبریشن ،نوع تمرین ویبریشن و میزان انگیزش آزمودنیها ست (،11 ،6 ،5
 .)29 ،18 ،16در مورد زنان ،پژوهشهاي کمتری موجود است .بيشتر پژوهشها برروی زنان
و یا مردان ورزشکار و یا غیر ورزشکار انجام شده و به مقایسه تأثیرات این تمرین در دو گروه،
اشاره کمتری شده است .همچنین تاکنون هیچگونه مطالعهای در مورد اثر تمرین ویبریشن کل
بدن روی  ،IL10و تستوسترون انجام نشده است .به علت تفاوتهای موجود در پاسخ ایمنی به
تمرین بین زنان و مردان این پرسش مطرح است که یک جلسه تمرین ویبریشن کل بدن بر
غلظت  ،IL10کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار چه تأثیری دارد؟
روش شناسی پژوهش :این پژوهش ،کاربردی و نیمه تجربی است .جامعه آماری
پژوهش دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار بودند .گروه غیر ورزشکار دانشجویان دختر 20 – 25
سال بودند که در نیمسال اول  1388 – 89واحد تربیت بدنی عمومی را در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ورامین – پیشوا اخذ کرده و سابقه هیچ گونه فعالیت ورزشی را تا روز پيش از انجام دادن
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تمرین ویبریشن نداشتند .گروه ورزشکار بازیکنان دختر  20 -25سال تیمهای فوتسال دسته
نخست استان تهران بودند که همگی سابقه  4 ± 1سال ورزش را در تیمهای دسته نخست
باشگاههای تهران داشتند .از میان داوطلبان شرکت کننده در پژوهش ،به روش تصادفی بدون
جایگزین 10 ،نفر ورزشکار و  10نفر غیر ورزشکار برگزيده شدند .با توجه به پرسشنامه پزشکی،
آزمودنیها بیماری خاص ،سابقه دردهای مزمن ،حساسیت آلرژیک و مشکالت ایمونولوژیک
نداشتند و داروی خاصی را به طور منظم استفاده نمی کردند.
شیوه اجرای پژوهش :يك برنامه ویبریشن با توجه به آمادگی و شرایط آزمودنیها
انتخاب شد (( )22جدول .)1
جدول  .1برنامه منتخب تمرین ویبریشن
ﺗﮑﺮار

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
)ﻫﺮﺗﺰ (

داﻣﻨﻪ
)ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ(

40

4

1 -4

40

7 -10

40

5 -6

4
4

وﺿﻌﯿﺖ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﺮارﻫﺎ
)دﻗﯿﻘﻪ(

ﻧﯿﻤﻪ اﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﻓﻠﮑﺸﻦ  100درﺟﻪ زاﻧﻮ

 1دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﯿﻤﻪ اﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﻓﻠﮑﺸﻦ  100درﺟﻪ زاﻧﻮ

 1دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﯿﻤﻪ اﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﻓﻠﮑﺸﻦ  100درﺟﻪ زاﻧﻮ

 6دﻗﯿﻘﻪ

یک هفته پيش از انجام دادن پژوهش ،آزمودنیها در کارگاه سنجش ورزشگاه انقالب
حاضر شدند و استفاده از دستگاه ویبریشن را آموختند .دستگاه ویبریشن کل بدن

NEMES

مدل  Jet-VIBE EST 900Nساخت کشور آلمان بود و از زمان سنج  Hunhartساخت
کشور آلمان نيز برای ثبت و اندازهگیری رکورد آزمودنیها با دقت  0/01ثانیه استفاده شد.
هر آزمودنی یک بار و به مدت 1دقیقه ویبریشن را تجربه کرد .بيست و چهار ساعت پيش
از پژوهش ،مشخصات توصیفی همة شرکت کنندگان اندازهگیری شد .درست پيش از آغاز
پژوهش از ورید براکیال دست چپ هر یک از شرکت کنندگان 5 ،سی سی نمونه خون
گرفته شد .بالفاصله پس از انجام دادن فعالیت ،نمونههای دوم خون آزمودنیها جمع آوری
شد .آزمودنیها پيش از اجرای آزمون و پس از نمونه گیری نخست خون ،از طريق حرکات
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کششی و نرمشی ،بدن خود را گرم کردند و از  3ساعت پيش از آغاز تمرین ،تا پس از نمونه
گیری سوم خون ،فقط آب نوشیدند.
اندازهگیری  IL10با استفاده از کيت آزمايشگاهي  Human TNFα BMS223/4از کارخانه
 Bender MedSystemو ساخت کشور اتريش اندازهگیری شد OD .نمونهها با استفاده از
دستگاه االیزا ریدر مارک  Statfax 2100 Awernessو ساخت کشو ر امریکا صورت گرفت.
حساسیت این کیت معادل  0/05نانو گرم بر ميلي ليتر است .آزمایش بر اساس برنامة ارائه شده
در کیت صورت گرفت .برای اندازهگیری کورتیزول سرم از کيت آزمايشگاهي با حساسیت 2/3
پیکو گرم بر میلی لیتر ،از شرکت  Humanساخت کشور آلمان استفاده شد .اندازهگیریها در
آزمایشگاه تشخیص طبی نور تهران انجام گرفت .برای اندازهگیری تستوسترون سرم از کيت
آزمايشگاهي ایمنو شیمی شرکت  ،Humanساخت کشور آلمان ،با روش االیزا استفاده شد.
حساسیت کیت  1/8پیکو گرم بر میلی لیتر بود .آزمایش بر اساس پروتکل ارایه شده در کیت
انجام شد (با استفاده از فعالیت آنزیمی و سوبسترای خاص و با روش رنگ سنجی).
محاسبات آماری

روشهاي آمار توصيفی میانگین و انحراف معیار به منظور ارائه تغییراتشاخصهای ایمنی

 ،IL10کورتیزول و تستوسترون مورد استفاده قرار گرفتند .سطح معنیداری در این پژوهشی
کمتر از  0/05تعیین شد .برای مقایسه تغییرات ،دو بار نمونه گیری خون و میانگینهای مقادیر
 ،IL10کورتیزول و تستوسترون ،روشهای آمار استنباطی ،آزمون  tهمبسته ،تحلیل واریانس
یکطرفه و آزمون تعقیبی توکي مورد استفاده قرارگرفتند .براي تجزیه و تحلیل دادهها نرم افزار
 SPSSبا  version:17استفاده شد.
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نتایج پژوهش

میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته نیز در دو مرحله نمونه گیری خون تعیین و در

جدول  2آمده است:
جدول  .2مشخصات توصیفی متغیرهای وابسته
ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﮔﺮوه

ﭘﯿﺶ از وﯾﺒﺮﯾﺸﻦ

ورزﺷﮑﺎر
ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر

(ng/ml )IL10
1/12±0/29
1/05±0/12

ﭘﺲ از وﯾﺒﺮﯾﺸﻦ

ورزﺷﮑﺎر
ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر

0/85±0/06
0/49±0/06

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﮐﻮرﺗﯿﺰول ) ( pg/ml
16/25±3/54
11/97 ± 4/7
12/40±3/76
7/23 ± 2/22

ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون) ( pg/ml
49/70±23/00
56/31±21/7
49/72±28/07
76/5±17/71

مقایسه تغییرات غلظت  IL10پيش از تمرین با پس از آن ،نشان داد که این سایتو کاین در
هر دو گروه پس از اجرای ویبریشن با کاهش همراه بوده است .آزمون  tنشان داد که تغییرات
غلظت  IL10فقط در سرم دختران غیر ورزشکار در دو مقطع زمانی اختالف معنیداری داشته
است( .جدول ( )P>0/05( )4نمودار شماره.)1
جدول  .3نتایج آزمون  tمتغیرهای وابسته
آزﻣﻮن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
IL10
) (ng/ml
ﮐﻮرﺗﯿﺰول
) ( pg/ml
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
) ( pg/ml
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P

t
ورزﺷﮑﺎر

ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر

ورزﺷﮑﺎر

0/7

2/00

0/5

2/77

2/58

* 0/02

0/00

2/9

0/1

ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر
*

0/08

* 0/ 03
*

0/02

P> 0/05
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نمودار  -1تغییرات  IL10در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار پیش و پس از ویبریشن

مقایسه تغییرات غلظت کورتیزول پيش از تمرین با پس از آن نشان داد که این هورمون
در هر دو گروه پس از اجرای ویبریشن با کاهش همراه بوده است .آزمون  tنشان داد که
تغییرات غلظت کورتیزول در سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار در دو مقطع زمانی اختالف
معنیداری داشته است (جدول( )P> 0/05( )4نمودار شماره.)2

نمودار  -2تغییرات کورتیزول در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار پیش و پس از ویبریشن

165

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال چهارم ،شماره نهم ،بهار 1391

مقایسه تغییرات غلظت تستوسترون پيش از تمرین و پس از آن نشان داد که این هورمون
در هر دو گروه پس از اجرای ویبریشن افزایش یافته است .آزمون  tنشان داد که تغییرات غلظت
تستوسترون فقط در سرم دختران غیر ورزشکار در دو مقطع زمانی اختالف معنیداری داشته
است (جدول ( )P> 0/05( )4نمودار شماره.)3

نمودار  -3تغییرات کورتیزول در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار پیش و پس از ویبریشن

آزمون تحلیل واریانس میانگینهای  ،IL10کورتیزول و تستوسترون پيش از تمرین با پس از
آن در هر دو گروه ،نشان داد که فقط تعییرات کورتیزول معنی داربوده است (جدول )P> 0/05( )5
آزمون تعقیبی توکی این معنیداری را تایید نکرد.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای وابسته

P> 0/05
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تاثیر ویبریشن بر  ،IL10کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار ...

بحث و بررسی نتایج

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تغییرات غلظت کورتیزول درهردوگروه تفاوت معنیداری

داشته است .این یافتهها با نتایج بوسکو و همکاران ( )2000و ویرو همخوانی دارد ( .)46 ،6تمرین
ویبریشن ،مانند تمرینهاي شدید و کوتاه مدت پرشهای  60ثانیهای پشت سرهم ( ،)6تمرینهاي
بی هوازی کوتاه مدت ( )20 ،23و وزنه برداری ( )24 ،44موجب پاسخهای هورمونی ميشود.
اثر ویبریشن کل بدن بر پاسخهای هورمونی در مردان ورزشکار در بررسي بوسکو و همکاران
با کاهش کورتیزول خون همراه بوده است ( .)6فعالیت ورزشی به عنوان یک استرس ،غلظت
پالسمایی کورتیزول را تغییر ميدهد ( .)1انجام دادن تمرین ویبریشن طوالنی مدت نبوده است
تا نیاز به تولید منابع انرژی بیشتر باشدوهر دو گروه آزمودنیها تحت تاثیر استرس قرار نگرفتهاند
تا افزایش کورتیزول رخ دهد ( .)35 ،19 ،25علت تناقض نتایج این پژوهش با برخی از مطالعات
ناشی از وابستگی غلظت کورتیزول به؛ شدت ،مدت ،نوع تمرین و محیط تمرین ،سطح آمادگی
جسمانی ،فشار روانی فردو سن مربوط مي شود ( .)19 ،22 ،35پرمانس و همکاران ( )2001به این
نتیجه رسیدند که تمرینهاي ویبریشن با شدت پایین تر موجب ترشح بیشتر کورتیزول مي شود
که این افزایش با توجه به نقش آن در تأمین انرژی و سوخت چربی است ( .)25در ورزشکاران
کورتیزول مشابه یک هورمون ضد التهابی عمل مي کند و عدم التهاب موجب کاهش کورتیزول
شده است .همچنین ویبریشن اثر مهمی بر قشر مخ نگذاشته است تا مراکز اتونومیک و بخشهای
عصبی – هورمونی هیپوتاالموس از طريق راههای حرکتی مرکزی تحریک شوند ( )6 ،26ونوع
تمرین ویبریشن موجب کاهش تحریک دستگاههای سمپاتوآدرنال و آدرنوکورتیکال شده است
( .)27ترشح سایتوکاینها نسبت به فعالیت ورزشی پس از ورزشهای طوالنی و یا ورزشهایی
که باعث آسیب عضالنی ميشوند ،بیشتر آشکار ميشوند .بر این اساس ،کورتیزول و آدرنالین،
تولید سایتوکاینهاي سلولهای  Tرا سرکوب ميکنند .کورتیزول با تنظيم کردن پاسخهای
ایمنی ،موجب تغییرات دستگاه ایمنی پس از ورزش ميشود ( .)17 ،15 ،7 ،42 ،1بررسی تغییرات
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تستوسترون برای زنان بويژه در سنین باال ،کاربردی است ،بنابراین استفاده از تمرینهايي که
موجب تحریک ترشح هورمونها بويژه هورمونهای آنابولیک -شوند ،مفید است .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که تغییرات غلظت تستوسترون در دختران غیرورزشکار تفاوت معنیداری داشته
است .معموال کاهش کورتیزول باافزایش تستوسترون همراه است ( .)23این یافتهها با نتایج
بوسکو ،کالی ،و کاردینال ( )2003و ویرو همخوانی دارد (.)46 ،6
درپژوهش حاضر غلظت  IL10سرم دختران ورزشکار و غیرورزشکار با کاهش همراه است که
فقط در دختران غیر ورزشکار اختالف معنی دار داشت .این احتمال وجود دارد که افزایش غلظت
 IL10ناشی از ورزش به عنوان سازوکار بازخورد منفی عمل ميکندوچون  IL10یک سایتوکاین
پیش التهابی است ،تمرین ویبریشن باعث آسیب و التهاب عضالنی نشده است .پژوهشهاي
بسياري ،تأثیر ویبریشن بر تمرینهاي مختلف ورزشی ،پاسخهای سازگاری عضالنی (،15 ،45
 )42 ،13و هورمونی ( )30 ،14 ،34و تاثیرات مثبت ویبریشن را تائید ميکنند ؛چون فشارهای بدنی
و ورزش به شکلهای مختلف ميتواند بر عملکرد دستگاه ایمنی تأثیر گذارد (،36 ،37 ،12 ،48
 .)9 ،5 ،16 ،41تستوسترون با آثار سازندگی موجب به تعویق افتادن استئو پروز و کاهش حجم
عضالت ميشود .همچنین سایتو کاینها در واکنشهای التهابی و پیش التهابی دستگاه ایمنی بدن
درگیر و تحت تاثیر ترشحات عصبی وهورمونی هستند ( .)4ویبریشن ميتواند با تغییرات هورمونی
آنابولیک و کاتابولیک باعث این پاسخهای فیزیولوژیک شود ( )47 ،1 ،48که در این پژوهش غیر
ورزشکاران ،به دلیل عادت نداشتن به فعالیت بدنی ،بیشتر تاثیر گرفتهاند .شدت و مدت تمرین
ویبریشن توانسته است مسیر هورمونی را تحریک کند .البته تغییرات ممکن است گذرا باشد و تا دو
ساعت آينده به سطح پایه برسد .علت وجود تناقض با برخی ازنتایج ،ناشی از زمان تمرین ویبریشن
است و تمرینهاي با شدت کمتر و زمان کوتاه تر تاثیرات محسو سی نخواهند داشت (.)28 ،43
پیشنهاد ميشود پژوهشهاي آينده بر روی سایر عوامل ایمنی ،هورمونها و با استفاده از
دیگر برنامههای ویبریشن صورت گیرد.
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