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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح اینترلوکین 17 -و کورتیزول
بیماران ام اس انجام شده است .در این پژوهش  27زن مبتال به ام.اس با دامنه سنی  20تا  48سال و با
 EDSSکمتر از  5به عنوان آزمودنی شرکت نمودند .آزمودنیها به طور تصادفی به دو گروه کنترل (تعداد
 )14و تمرین (تعداد  )18تقسیم شدند .آزمودنیهای گروه ورزشی به مدت هشت هفته و سه روز در
هفته در تمرینات برنامه ریزی شده مقاومتی پیشرونده شرکت کردند .در همان زمان آزمودنیهای گروه
کنترل در استراحت کامل بودند .سطوح پالسمایی اینترلوکین 17 -و کورتیزول پیش و پس از تمرین به
روش االیزا اندازهگیری شد .یافتههای تحقیق حاضر نشان داد پس از دوره تمرینی میزان اینترلوکین17 -
و کورتیزول آزمودنیها کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل پیدا کرده است ( .)P>0/05به طور
کلی میتوان گفت تمرین مقاومتی با شدت و مدت به کار رفته در تحقیق حاضر موجب کاهش سطح
اینترلوکین 17 -و کورتیزول در زنان مبتال به ام اس میشود.
واژههای کلیدی :ام اس ،تمرین مقاومتی ،اینترلوکین ،17 -کورتیزول

 - 1دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات فارس ،گروه تربیت بدنی ،فارس ،ایران
 -2دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد شیراز ،گروه تربیت بدنی ،شیراز ،ایران
 -3دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات فارس ،گروه فیزیولوژی ،فارس ،ایران
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مقدمه
این حقیقت که تمرینات ورزشی منظم و به طور کلی فعالیتهای بدنی برای حفظ
سالمتی و پیشگیری از بیماری ،بسیار مهم است ،امری شناخته شده است .تا سالها
توصیه ای مبنی بر شرکت بیماران ام اس در فعالیتهای ورزشی انجام نمی گرفت .این
موضوع به سبب آن بود که برخی بیماران در هنگام فعالیت عالئم ناپایداری ،متعاقب
افزایش حرارت بدن را گزارش داده بودند ( .)22اما در حال حاضر تجویز ورزش به عنوان
راهکار درمانی مفید برای به حداقل رساندن کمبود توانایی عملکردی در بیماریهای
مزمن مطرح است .در پژوهشهای بسیاری عنوان شد که ورزش در بیماران ام اس
با شدت خفیف تا متوسط ،مزایای جسمانی و روانی مشابه با گروه کنترل سالم دارد.
در تحقیقات اخیر عنوان شده که ورزش میتواند نتایج درمانی متعددی مانند بهبود
عملکرد قلبی – تنفسی ( ،)17عملکرد عضله ( )10،22کاهش افسردگی ( )18و خستگی
( )17،22را در پی داشته باشد و بیماران را به سوی ارتقای سالمت و کیفیت زندگی
سوق دهد .از طرفی ،پژوهشهای مختلفی اثبات کردند که فعالیت ورزشی تغییرات
فیزیولوژیکی زیادی را در سیستم ایمنی ایجاد میکند .ورزش پاسخهای ایمنی را از
طریق تولید سایتوکین ،که در تنظیم شکل گیری پاسخهای ایمنی و التهابی نقش دارند،
تنظیم میکند .در پژوهشهای زیادی اثر ورزش کوتاه مدت روی تولید سایتوکین در
جمعیت سالم برسی شده است ( .)21در زمينه تأثير تمرينات ورزشي بر بيماران مذكور،
تحقيقاتي صورت گرفته است .اثر فعاليت هوازي ،تمرين مقاومتي (با استفاده از وزن بدن)
و تمرين با وزنه بر توانايي راه رفتن ،قدرت ،خستگي ،توانايي عملكردي و كيفيت زندگي
شخصي افراد مبتال به ام اس بررسي و نتايج هر پژوهش با توجه به ساختار و محتواي
برنامة تمريني منتخب ،متفاوت گزارش شده است .با وجود اين ،بيشتر يافتهها نشان
داده كه فعاليتهاي بدني مناسب به نوعي موجب بهبود وضعيت اين بيماران مي شود ()8
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مطالعات نشان داده است تمرینات ترکیبی هوازی و قدرتی بر سطح  IL-17زنانی که ام
اس داشتند تاثیر گذاشته و بعد از چند هفته تمرین اثرات ضد التهابی ورزش موجب
کاهش  IL-17شده است ( .)4در رابطه با اثر ورزش بر تغيرات كورتيزول در بيماران
ام اس تحقيقات اندكي انجام شده است .به طور مثال پياتين 1و همكاران ( )2009از
تمرينات ويبريشن كل بدن براي بهبودي عمل كرد عضالني ،عصبي و انعطاف پزيري
استفاده كردند و گزارشاتي از افزايش تراكم استخواني كاهش ترشح هرمونهاي آنابوليكي و
همچنين كاهش كورتيزول به عنوان اثر ضد استرسي سودمند را ارئه دادند .این محققین
نتيجه گرفتند كه اين نوع فعاليت برای افرادی که از پوکی استخوان و چاقی رنج میبرند
و برای بازسازی عملکرد عصبی و حرکتی در بیماران مبتال به بیماری پارکینسون ،ام اس
و سکته مغزی مفید است( .)19در سال  2004اسکولز و همکاران در تحقیقی که شامل
 8هفته تمرین هواری با  % 60حد اکثر اکسیژن مصرفی بر روی دچرخه کار سنج انجام
گرفت فاکتورهای ازجمله کورتیزول بیماران ام اس را کنترل نمود .وپس از پایان دوره
تحقیق بهبود در عمل کرد کورتیزول را مشاهده نمودند و همچنین به این نتیجه رسید
که تمرینات هوازی با سطح پابین در بیماران ام اس نه تنها کیفیت زندگی ،بلکه عملکرد
هماهنگ و آمادگی جسمانی را بهبود میبخشد( .)20اما از سوي ديگر در رابطه با اثر
ورزش بر تغيرات كورتيزول در نمونههای دیگر تحقيقات زيادي انجام شده است .براي
مثال صورتي جابلو و همكاران ( )1390نشان دادند كه تمرين مقاومتي و استقامتي تاثير
معنا داري بر كورتيزول ندارد( .)3ليموئي و همكاران ( )1390در تحقيقي نشان دادند كه
يك جلسه تمرين وامانده ساز در دو نوبت صبح و عصر بر سطح كورتيزول كاهش معني
داري دارد( .)5حسيني و آقاعلي نژاد ( )1388در تحقيقي تمرينات موازي مشخص شد
كه ميزان کورتيزول گروهها تغيير معني داري ندارد( .)1در حالي كه صدراالشرافي و
1- Piatin VF & et al.
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همكاران ( )1390نشان دادند كه سطح كورتيزول بزاقي بعد از يك دوره تمرينات حركات
موزون افزايش داشته است( .)2در رابطه اثر ورزش بر عوامل اثر گذار بر سالمت بيماران
ام اس مطالعات اندكي صورت گرفته است .براي مثال مرادي و همكاران نشان دادند كه
تمرينات مقاومتي منجر به بهبود سطوح استقامت عضالني ،قدرت و تعادل بيماران ام
اس مي شود ( .)6مقصودي و همكاران نشان دادند كه تمرين منتخب هوازي و قدرتي
منجر به كاهش اينترلوكين ،10 -عامل نكروز دهنده تومور آلفا و اينترفرون گاماي مردان
و زنان بيمار ام اس مي گردد .همچنين سلطاني و همكاران گزارش نمودند كه يك دوره
فعاليت هوازي در آب منجر به بهبود ( 1EDSSمقیاس ناتوانی جسمانی در بيماران مبتال
به ام اس) بیماران ام اس میشود .اين محققين بيان نمودند كه مي توان از این تمرینات
به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمانهای دارویی برای بیماران ام اس استفاده نمود.
با اين وجود بر اساس اطالعات ما مطالعات اندکی در خصوص تأثیر فعالیتهای ورزشی و
به خصوص تمرینات مقاومتی بر سطح  IL-17و کورتیزول در بیماران ام اس انجام شده
است .لذا مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است آيا هشت هفته تمرين مقاومتي
اثر معني داري بر كورتيزول و  IL-17بيماران ام اس دارد؟
روش شناسی
جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی و کاربردی زنان مبتال به بیماری ام .اس در
محدوده سنی  20تا  48ساله انجمن حمایت از بیماران ام اس استان فارس تشکیل
میدهند که  32بیمار به عنوان نمونه آماری انتخاب و بر اساس مقدار ( EDSSبین
صفر تا پنج) به طور تصادفی به دو گروه کنترل (تعداد  )14و تمرین (تعداد  )18تقسیم
شدند .کل دوره تحقیق هشت هفته بود .دو روز قبل از اولین جلسه تمرینی از کلیه
)1- Expanded Disability Status Scale (EDSS
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آزمودنیها نمونه خونی گرفته شد .در پی آن شاخصهای آنتروپومتریک و ترکیب بدن
اندازهگیری شد و از هر آزمودنی به شکل مجزا آزمون سنجش حداکثر قدرت به شکل
یک تکرار بیشینه جلو بازو ،سر شانه و پرس پا به عمل آمد .پس از اندازهگیریهای
اولیه ،آزمودنیهای گروه تمرین به مدت هشت هفته تمرینات ورزشی مقاومتی انجام
دادند و همزمان گروه کنترل تنها به انجام کارهای روزمره پرداختند .مجددا ً دو روز
پس از اتمام آخرین جلسه تمرین ،از تمام آزمودنیها اندازهگیریهای آنتروپومتریک،
ترکیب بدن ،آزمون سنجش حداکثر قدرت و خونگیری به عمل آمد و این افراد مجددا
پرسشنامه اختالالت شناختی را کامل نمودند .تمرینات در هر جلسه با حرکات کششی
ایستا(هر حرکت به مدت هشت ثانیه) برای گرم کردن فعال ،آغاز شد .پروتکل تمرینی
شامل  9حرکت بود که در انجام این حرکات از کش و وزنههای مخصوص با توجه به
مقدار  1RMهر شخص ،استفاده شد .طی هفته اول ،هر حرکت پنج مرتبه تکرار میشد
و هر دو هفته ،یک حرکت به تکرارهای قبل اضافه میشد تا جایی که شخص قادر به
تکرار حرکت نباشد .حرکات تعادلی نیز در این برنامه گنجانده شده بود که با کمک
صندلی انجام میشد ،این حرکات در هفته اول به مدت  4ثانیه و هر دو هفته ،یک ثانیه
به مدت حرکت اضافه میشد .مدت زمان استراحت بین دو حرکت مختلف ،دو دقیقه
در نظر گرفته شده بود .برنامه سرد کردن همراه با حرکات آرام سازی ذهنی و عضالنی
نیز در پایان هر جلسه ،انجام میشد .الزم به ذکر است در انتهای دوره تحقیق 4 ،نفر
از گروه تمرین و یک نفر از گروه کنترل از ادامه تحقیق کنار رفتند.
اندازهگیریهای مربوط به وزن بدن ،شاخص توده بدن ،توده چربی ،درصد
چربی ،توده بدون چربی ،از روش امپدانس بیوالکتریک و توسط دستگاه دستگاه
تحلیل کننده ترکیب بدن مدل  BC-418ساخت کشور ژاپن با روایی باال ()r=0/92
اندازهگیری شد .اندازهگیری اینتر لوکین 17-و کورتیزول به روش االیزا و به ترتیب
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با استفاده از کیت

Boster Biological Technology Co., Ltd, Hubei, China

با حساسیت کمتر از  pg/ml 1و کیت  AccuBindTM Monobind Inc, USAبا
حساسیت کمتر از  0/25 µg/dlصورت گرفت .جهت بررسی طبیعی بودن توزیع
یافتهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنف و جهت تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
از آزمونهای پارامتریک  tمستقل و وابسته و همچنین آزمون تحلیل کوواریانس یک
طرفه ( )ANCOVAو آزمونهای غیرپارامتریک من یو ویتنی و ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شد (.)P>0/05
یافتههای تحقیق
مشخصات فردی ،تنسنجی و ترکیب بدن کلیه آزمودنیها در جدول  1ارائه شده
است .نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف نشان داد که توزیع اینترلوکین 17 -در
گروههای تحقیق طبیعی نمی باشد ،با این وجود توزیع کورتیزول طبیعی میباشد
( .)2نتایج آزمون یومان ویتنی نشان داد که  8هفته تمرین مقاومتی اثر معنی داری بر
کاهش سطح اینترلوکین 17-دارد ( Z= -2/9و  .)P=0/003همچنین نتایج نتایج آزمون
تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که  8هفته تمرین مقاومتی اثر معنی داری بر
کاهش کورتیزول دارد (جدول  )3و نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد
که ارتباط معنی داری بین میزان اینترلوکین 17 -با کورتیزول در زنان مبتال به ام اس
وجود ندارد (جدول .)4

42

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح اینترلوکین –  17و کورتیزول...

جدول  .1مشخصات فردی ،تنسنجی و ترکیب بدن آزمودنیها به تفکیک گروه
(میانگین  ±انحراف معیار)
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
)(n=13

ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ
)(n=14

65/03 ± 12/5
25/03 ± 4/9
22/7 ± 8/5
33/8 ± 7/1
39/6 ± 4/7
0/81 ± 0/01
2/1 ± 1/4

66/1 ± 16/2
25/8 ± 6/5
23/5 ± 10/2
33/8 ± 8/7
39/9 ± 6/4
0/8 ± 0/05
1/8 ± 1/2

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
وزن ﺑﺪن )(kg
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ) (kg/m
ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ )(kg
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ
ﺗﻮده ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ )(kg
اﻧﺪازه دور ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻟﮕﻦ
2

EDSS

جدول  .2نتایج آزمون کلموگورف -اسمیرنف در مورد همگن بودن کل آزمودنیها و هر گروه از لحاظ
متغیرهای مختلف
ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

Z
0/8
0/5

Sig
0/5
0/9

Z
0/7
0/4

Sig
0/6
0/9

Z
0/5
0/4

Sig
0/9
0/9

Z
0/6
0/4

Sig
0/8
0/9

Z
0/6
0/4

Sig
0/8
0/9

Z
0/6
0/3

Sig
0/8
0/8

1/3
0/6

0/9
0/7
0/9
0/8
0/3
*0/04
0/7

0/6
0/7
0/6
0/4
1/01
1/5
0/7

0/8
0/7
0/8
0/9
0/2
*0/01
0/7

0/4
0/3
0/4
0/4
0/6
1/1
0/5

0/9
0/9
0/9
0/9
0/8
0/1
0/9

0/4
0/4
0/6
0/5
0/6
1/1
0/6

0/9
0/9
0/8
0/9
0/8
0/1
0/8

0/5
0/7
0/5
0/7
0/7
0/9
0/5

0/8
0/5
0/9
0/6
0/6
0/3
0/9

0/5
0/8
0/6
0/6
1/1
1/07
0/6

0/9
0/4
0/8
0/7
0/1
0/1
0/7

وزن ﺑﺪن
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده
ﺑﺪن
0/5
ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ
0/6
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ
ﺗﻮده ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ 0/5
0/5
WHR
EDSS
0/9
اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ17-
ﮐﻮرﺗﯿﺰول

ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ

* اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ P<0/05

جدول  .3مقایسه میزان کورتیزول در گروههاي مختلف طی دوره تحقیق
ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
ﺧﻄﺎ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات

درﺟﻪ آزادي

ﻣﻘﺪار F

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداري

256/1

1

10/8

0/01

1032/2
23/6

1
24

43/6

0/001
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جدول  .4ارتباط بین تغییرات اینترلوکین 17-با کورتیزول پس از دوره تمرینی
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ-
17

ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮرﺗﯿﺰول
P

R

0/8

-0/02

بحث و نتیجه گیری
نتایج تجزیه و تحلیل یافتههای این مطالعه نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی
اثر معنی داری بر کاهش اینترلوکین 17 -بیماران مبتال به ام اس دارد .اينترلوکين17-
يک سيتوکين پيش التهابی میباشد است که توسط سلولهای  Th-17ترشح میشود و
از طريق القای عوامل مختلف باعث ايجاد و تقويت التهاب میشود (موسیلی و همکاران
 .)2003نتایج تحقیقات گلزاری و همکاران ( )1389با نتایج مطالعه حاضر همسو میباشد.
نتایج مطالعه گلزاری و همکاران نشان داد که هشت هفته تمرینات ترکیبی (شامل گرم
کردن ،تمرینات کششی ،تمرینات هوازی تمرینات قدرتی و در پایان هر جلسه برنامه
ریلکسیشن) سطح اینترلوکین 17-افراد را کاهش میدهد که با نتایج مطالعه حاضر
هم راستا میباشد .این در حالی است که نتایج مطالعه حاضر با مطالعه ستاری فرد و
همکاران ( )1391همراستا نمی باشد .نتایج مطالعه ستاری فرد نشان داد که یک جلسه
فعالیت ورزشی در هوای گرم منجر به افزایش معنی دار اینترلوکین 17 -میگردد .یکی
از دالیل عدم همخوانی نتایج میتواند ناشی از نوع تمرین باشد ،در مطالعه حاضر هشت
هفته تمرین مقاومتی بوده در حالی که در مطالعه ستاری فرد و همکاران اثر یک جلسه
فعالیت ورزشی بررسی شده است (ستاری فرد و همکاران  .)2011همچنین ستاری فرد
و همکاران ( )1391نشان دادند که یک جلسه فعالیت ورزشی در هوای سرد تغییری در
اینترلوکین 17-ایجاد نمی کند .همچنین دوزوا و همکاران )2009( 1در تحقیقی اظهار
1- Duzova & et al.,
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داشتند که  12هفته فعالیت ورزشی شدید موجب افزایش اینترلوکین 17-میشود .نتایج
این مطالعه با مطالعه حاضر همسو نمیباشد .یکی از دالیل عدم هم خوانی میتواند تعداد
جلسات تمرینی و نوع تمرین باشد .در مطالعه حاضر هشت هفته تمرین مقاومتی انجام
شده است وآزمدنیها بیماران ام اس بودهاند در حالی که در مطالعه دوزوا و همکاران 12
هفته فعالیت ورزشی شدید صورت گرفته است ونونههای آنها افراد سالم بوده است (دوزوا
و همکاران  .)2009با توجه به اینکه فعالیتها شدید میتوانند سیتوکینهای پیش
التهابی را فعال کنند این سیتوکینها میتوانند بیان اینترلوکین 17 -را افزایش دهند
از اینرو احتماال یکی از دالیلی که در مطالعه دوزوا و همکاران اینترلوکین 17 -افزایش
داشته است میتواند ناشی از شدت تمرینی باال باشد .نتایج تحقیقات پیدرسون وها فمن

1

( )2001نشان داد که یک جلسه فعالیت ورزشی شدید باعث افزایش اینترلوکین17-
میشود .که نتایج این تحقیق نیز با مطالعه حاضر همراستا نمی باشد .یکی از دالیل
عدم همخوانی نتایج میتواند ناشی از نوع تمرین باشد .در مطالعه حاضر هشت هفته
تمرین مقاومتی بوده است در حالیکه در مطالعه پیدرسون وها فمن اثر یک جلسه تمرین
ورزشی شدید بررسی شده است (پیدرسون وها فمن  .)2001بسیاری از محققان بیان
کردند در فعالیتهای طوالنی مدت یا شدید مقدار تولید اینترلوکین 17-افزایش مییابد
و در گروهی که فعالیت ورزشی با مدت زمان کمتر (یک هفته) و شدت متوسط انجام
میگیرد این افزایش مشاهده نمی شود و در مواردی منجر به کاهش اینترلوکین17-
میشود (دوزوا و همکاران  .)2009احتماال سازو کار درگیر ،مربوط به این موضوع است
که ورزش شدید سبب رها سازی سیتوکینهای پیش التهابی میشود و این سیتوکینها،
سیتوکینهای ضد التهابی مانند اینترلوکین 2-اینترلوکین 6-اینترلوکین 10-تولید
میکنند .به نظر میرسد تولید متوالی سیتوکینهای پیش التهابی و ضد التهابی دلیل
1- Pedersen & Hoffman
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شروع تولید اینترلوکین 17-از طریق لکوسیتهای محیطی خون و عضله اسکلتی باشد
(دوانگ و چن2007 ،1؛ دوزوا و همکاران .)2009 ،با توجه به نتایج تحقیقات مختلف
میتوان گفت شدت و یا مدت فعالیت ورزشی عامل مهمی در افزایش و یا کاهش تولید
اینترلوکین 17-میباشد (علی زاده و همکاران  .)1390در یک پژوهش ،دانشمندان به
این نتیجه رسیدند که مصرف بیش از حد نمک در رژیم غذایی میتواند با اختالل در
سیستم ایمنی بدن و ایجاد بیماریهای خود ایمنی مانند ام اس در ارتباط باشد .به عبارت
دیگر مصرف باالی نمک باعث فعال سازی و تکثیر بیش از حد سلولها  TH17میگردد
که نوعی از کمک کنندههای سلول  Tبشمار میروند که در برانگیختن پروتئین التهابی
اینتر لوکین 17 -نقش دارند (یوسفی وهمکاران و ووسی و همکاران .)20013همچنین
در دتحقیقی با عنوان تاثیر داروی اینترفرون بتابر اینتر وکین  17بیماران ام اس مشخص
شده است که این سایتوکین نقش بسیار زیادی را در نغیرات این بیماری ایفا میکند،
چنان که بعد از مصرف این دارو میزان اینتر وکین –  17بیماران ام اس این تحقیق به
طور معنا داری کاهش پیدا کرده است (میچالوواسکا و همکاران .)20011
نتایج تجزیه و تحلیل یافتههای این مطالعه نشان داد که هشت هفته تمرین
مقاومتی اثر معنی داری بر کاهش میزان کورتیزول بیماران مبتال به ام اس دارد .نتایج
تحقیقات اسکولز و همکاران ( )2004با نتایج مطالعه حاضر همسو میباشد .نتایج
مطالعه اسکولز و همکاران نشان داد که هشت هفته تمرینات هوازی با  % 60حداکثر
اکسیژن مصرفی بر روی دوچرخه کار سنج سطح کورتیزول افراد را کاهش میدهد
که با نتایج مطالعه حاضر هم راستا میباشد .هم چنین صدراالشرافي و همکاران
( )1389در تحقیقی اظهار داشتند که  8هفته فعالیت ورزشی ریتمیک موجب افزایش
کورتیزول زنان متاهل غیر فعال میشود .نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همسو
1- Dong & Chang
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نمیباشد .یکی از دالیل عدم همخوانی میتواند نوع تمرین باشد .در مطالعه حاضر
هشت هفته تمرین مقاومتی انجام شده است در حالی که در مطالعه حاضر  8هفته
فعالیت ورزشی موزون هوازی صورت گرفته است (صدراالشرافي و همکاران  .)1389بر
اساس اطالعات موجود ،پیشینه ی مطالعاتی در مورد تاثیر ورزش بر سیستم هورمون
بدن انسان به سال  1986مربوط میگردد .نتایج به دست آمده از پژوهشی که توسط
بانت 1در آن سال انجام گرفت نشان داد که تغییرات هورمونی ابتدایی که در حین
ورزش شدید رخ میدهد به خاطر ترشح کاتکوالمینها  2از غدد فوق کلیه میباشد که
آماده سازی قندها و اسیدهای چرب را آغاز مینماید .این واکنش ،به ترتیب سایر غدد
درون ریز و سلولهای بدن (هیپوفیز قدامی و خلفی ،بخش قشری فوق کلیه ،تیروئید،
پاراتیروئید ،کبد ،پانکراس و کلیهها) را تحریک مینماید تا ترشح هورمونهای ثانویه
که بسیج ذخایر دیگر را تقویت کرده و غلظت آب و الکترولیتها را تنظیم کنند.
همانطور که ورزش ادامه مییابد غلظت یونها و مواد مغذی نیز بر پاسخهای هورمونی
تاثیر میگذارد .در سال  1987الگر و همکارانش  3با طراحی یک پژوهش جهت بررسی
پاسخهای سریع هورمونهای محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال نسبت به ورزش
هوازی تردمیل به این نتیجه رسیدند که فعالیت جسمانی با کاهش در فعالیت محور
هیپوفیز -آدرنال در پاسخ به میزان بارگیری فعالیت مرتبط میباشد .بعالوه ،بر اساس
یافتههای این تحقیق ،تغییرات در محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال با افزایش
خفیف میزان کورتیزول تداوم مییابد و منجر به افزایش میزان افسردگی و اضطراب
رقابتی در ورزشکاران حرفه ای میگردد .دوستر و همکاران  4در سال  1989پاسخهای
هورمونی و متابولیکی نسبت به ورزش را با سه شدت متفاوت مورد مطالعه قرار دادند.
1- Bunt
2- Catecholamines
3- Luger & et al.
4- Deuster & et al.
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یافتهها نشان داد که سیستم سمپاتیک -بخش مرکزی آدرنال 1در مقایسه با محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال نسبت به ورزش از حساسیت بیشتری برخوردار است
که این حساسیت نسبت به بار مطلق تمرین در افراد تمرین کرده به طور معنی داری
کمتر بود .اغلب پژوهشها حاكي از افزايش كورتيزول همراه با افزايش شدت تمرين
است .مقاديرفوقالعاده زياد کورتیزول ،متعاقب تمرين دراز مدت ،از جمله ماراتن،
در آزمودنيها مشاهده شده است ،حتي درفعالیتهایی كه از شدت كمتري برخوردار
هستند ،اگر دوره تمرين به اندازه كافي طوالني باشد ،مقادير كورتيزول پالسما افزايش
مييابد .پژوهش حاضر نتایج نشان داد میزان کورتیزول آزمودنیهای گروه تمرین
پس از  8هفته تمرین مقاومتی  9/8درصد کاهش داشته است و این کاهش نسبت به
گروه کنترل معنیدار بود؛ بنابراین  8هفته تمرین مقاومتی بر کاهش میزان کورتیزول
زنان مبتال به بیماری ام اس تأثیر معنیداری دارد .بر اساس بررسیهای انجام شده و
اطالعات به دست آمده ،توام شدن خستگی و افسردگی در این بیماری موجب شده
است که تا کنون تحقیقات اندکی در جهت کشف علل فیزیولوژیک خستگی مفرط
ناشی از این بیماری انجام گردد و به همین دلیل کماکان دالیل فیزیولوژیک خستگی
مرتبط با این بیماری ناشناخته باقی بماند و به غیر از تعداد اندکی از پژوهشها ،تقریبا
در تمامی موارد تحقیقاتی ،خستگی از نظر رفتاری یا روانی مورد بررسی قرار گرفته
است در حالی که بر اساس تحقیقات اندک موجود ،مسئله خستگی مفرط در این
بیماری میتواند عامل فیزیولوژیک هم داشته باشد .طبق اطالعات موجود ،فعالیت
بیش از حد و کمتر از حد طبیعی در محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال دارای یک
ارتباط معنی دار پاتوفیزیولوژیکی با اختالل افسردگی و سندرم خستگی مزمن است
(آنتونی .)2004 ،ام اس بیماری است كه با شيوع باالی افسردگی همراه مي باشد.
1- Adrenal medullary
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گزارش شده است كه در هر دو بيماري ام اس و افسردگی افزایش سطح کورتیزول
و التهاب مرتبط به اختالل در غدد درون ریزو سيستم ايمني بوده است .عدم تعادل
در پیام رسانی گلوکوکورتیکوئید -مینرالوکورتیکوئیدها در سيستم عصبي مركزي به
عنوان یک مکانیسم پاتوژنز افسردگی پیشنهاد میشود (فيسچر و همكاران .)2012 1
در خصوص مكانيسمهای احتمالي ارتباط اين دو بيماري مي توان به افزايش فعاليت
سمپاتوآدرنال ناشي از تشديد فعاليت محور  HPAو همچنين افزايش فعاليت  HPAو
افزايش كورتيزول سرمی ،بزرگي غدد آدرنال و هيپوفيز و افزايش فعاليت سمپاتوآدرنال
در بيماران افسرده اشاره كرد (كوال وهمكاران .)1999 2

1- Fischer & et al.
2- Colao R & et al.
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