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چکیده
 نفر زن مبتال به آرتریت روماتوئید با میانگین32 .هدف تحقیق تعیین تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی فاكتورهای ایمنی بیماران آرتریت روماتوئید بود
 آزمودنیها بهصورت هدفمند، در این تحقیق كارآزمایی بالینی. كیلوگرم داوطلبانه در این تحقیق مشاركت كردند33/23± 51  سال و وزن15/93± 3/32 سنی
 درصد51  تمرین هوازی را به مدت هشت هفته سه جلسهای با میانگین شدت، گروه آزمایشی.) نفر تقسیم شدند55( ) نفر وآزمایشی53( به دو گروه شاهد
 برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی همبسته و. آزمودنیها داروهای یکسانی مصرف میكردند.ضربان قلب ذخیره روی چرخ كارسنج ثابت انجام دادند
 ایمونوگلوبولین، مقدار گلبولهای سفید. نمونه خون در دومرحله پیشآزمون و پسآزمون گرفته شد.برای تفاوتهای بی گروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد
 تمرین هوازی گلبولهای سفید و شاخص توده بدنی گروه آزمایش را بهترتیب بهطور معناداری كاهش. و لنفوسیتها با روشهای استاندارد اندازهگیری شدA
 بهنظر میرسد تمرین هوازی.)P>1/11(  تفاوتهای بینگروهی در هیچیک از متغیرها معنادار نبود.)P<1/11(  و لنفوسیت را افزایش دادA و ایمونوگلوبولین
.زیر بیشینه برای این بیماران احتماالً برخی فرایندهای خنثیسازی سیستم ایمنی را در مقابل آسیب و عوامل بیگانه خواری فعال میسازد
. تمرین هوازی، فاكتورهای ایمنی، آرتریت روماتوئید:واژگان کلیدی

The effect of eight weeks aerobic exercise on some immune factors in patients
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to determine the effect of an eight- week aerobic exercise on some
immune system factors in patients with rheumatoid arthritis. Twenty – three women (age: 51.96 ± 7.73,
weight: 72.37 ± 10 kg) were enrolled in the study voluntarily Methods: In this quasi – experimental random
study, subjects were assigned to training and control group. The training group ( n=12)participated in aerobic
exercises with the intensity of 65% reserve heart rate on stationary cycle ergometer three days a week. Both
groups received the same medication during the study. Differences between groups were analyzed by
independent t – test and differences inside groups were analyzed by dependent t-test. Patients' blood
samples were taken before and after training period and the frequency of White blood cells, A
immunoglobulin and lymphocyte were also taken by standard methods. Results: After 8 weeks aerobic
exercise, there was a significant decrease in white blood cells, BMI and also a significant increase
(P<0/05).in A immunoglobulin and lymphocyte in training group. No significant differences were seen in
variables between groups )P>0/05).Conclusion: It seems submaximal aerobic exercise can activate some
immune system neutralization processes against damage and phagocyte factors.
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مقدمه
بیماری آرتریت روماتوئید )RA( 5نوعی بیماری خودایمنی پیشرونده و مزمن است كه حدود یکدرصد افراد
جامعه به آن مبتال میشوند .این بیماری در دنیا درحال افزایش است و علتهای متعددی دارد ،ولی به نظر
میرسد عوامل ژنتیکی و محیطی نقش اصلی را در بروز آن داشته باشند ( .)5بیماری  RAتأثیرات فراوان و
فعالیت ،تشکیل خانواده و زندگی دارد به این بیماری مبتال میشود ( .)3به دلیل نبود یک درمان قطعی ،بیماران
باید به درمانهایی تکیه كنند كه فقط نشانههای بیماری را كاهش میدهد .ورزش برای جلوگیری از بیماریهای
ناشی از كمتحركی مفید است و آمادگی عمومی و بهزیستی افراد را بهبود میبخشد ( .)2ازطرفی سیستم ایمنی
یکی از سیستمهای حیاتی است كه عملکرد صحیح آن ضامن سالمت افراد است و عدم عملکرد صحیح آن،
ادامه حیات را غیرممکن خواهد كرد ( .)4درصورتیكه سیستم ایمنی فعال شود ،قادر است دربرابر حمله
باكتریها ،ویروسها و سلولهای سرطانی دفاع كند ،اما تحریک بیش از حد سیستم ایمنی موجب حمله به
بافتها میشود كه خودایمنی نامیده میشود ،این وضعیت بیشتر در آرتریت روماتوئید رایج است ( .)1بیشتر
تحقیقات برای بررسی تأثیر تمرینها بر سیستم ایمنی و هومرال افراد سالم انجام شده است و مقاالت معدودی
تأثیر تمرینها را در افراد بیمار و بهخصوص در بیماران  RAمنتشركردهاند ،محدودیتهای حركتی بیماران و
دردناكبودن بیماری بهتنهایی میتواند آثاری منفی بر وضعیت ایمنی بیماران  RAداشته باشد ( .)5مرور
تحقیقات نشان میدهد كه تمرینات ورزشی پویا ممکن است ظرفیت هوازی و قدرت عضالنی بیماران RA
را بهبود بخشد ،اما تحقیقات كمی درباره آثار فعالیت بدنی و ورزش هوازی بر فاكتورهای ایمنی بیماران آتریت
روماتوئید وجود دارد ( .)2،3گزارش رال درباره زنان مسن مبتال به آرتریت روماتوئید (سن  )51-51نشان داد،
انجام تمرین مقاومتی پیشرونده به مدت  53هفته تأثیر درخور مالحظهای در فاكتورهای ایمنی و التهابی ندارد
(.)5
مطالعه دانیال و همکارانش ( )3115نشان داد ،تمرینات با شدت متوسط هیچ تغییری در نوترفیلها ،لنفوسیتها،
منوسیتها ،اینترلوكین 5-و پروتئین واكنشدهنده )CRP( C3به دنبال فعالیت ورزشی بیشتر از هفت روز به
وجود نمی آورد .نتایج این تحقیق بیان كرد ،دورههای فعالیت طوالنیمدت آثار ضدالتهابی و آنتیارگوژنیک
دارد ( .)9مطالعه هشت هفتهای باسلوند درباره بیماران  RAتغییر نشان داد كه پاسخ فعالیت لنفوسیتها در
طی ورزش و بالفاصله بعد از ورزش افزایش مییابد .همه این تغییرات موقتی بودهاند و تفاوت معناداری در
سطوح استراحتی سلولهای تکهستهای این افراد پیدا نشد .بهعالوه ،اینترلوكینهای 5و 5طی این هشتهفته
دوچرخهسواری هیچ تغییری نکرد ( .)3،51مطالعه كارمن و همکاران ( )3152درباره  41بیمار  RAكه به مدت
شش ماه در برنامه هوازی خاصی شركت داشتند نشان داد كه نمره كیفیت زندگی و پارامترهای آزمایشگاهی
بهبود یافت .این برنامه خاص توانسته بود بر سطوح ایمونوگلوبولین  M ،Aو عامل نکروزی آلفا 2تأثیر معناداری
3. TNF-α

2. C-Reactive Protein, CRP
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عمیقی بر روند زندگی بیمار میگذارد .درواقع ،فرد در بهترین دوران عمر خود (دهه سوم و چهارم) كه نیاز به
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بگذارد .مطالعه عبدصالح و همکاران ( )3153درباره  51مرد (گروه تجربی) و  52مرد (گروه كنترل) بهمدت
هشت هفته با شدت متوسط ( 31-11درصد ضربان قلب بیشینه) نشان داد مقادیر لنفوسیتها بعد از چهار هفته
افزایش یافت ،ولی بعد از هشت هفته و  34ساعت ریکاوری كاهش یافت .نوتروفیل و منوسیتها نیز بعد از
چهار هفته كاهش یافت .هرچند سطوح لنفوسیتها تغییر كرد ،اما این تغییرات معنادار نبود ( .)55گلیسون و
حاكی از آن بود كه غلظت ایمونوگلوبولینهای  Aو Mپس از هر جلسه تمرین به طور معنیداری كاهش
یافتند .اما سطوح  IgAو آلبومین زیاد تغییر نکردند .بیشتر تحقیقات نشان دادهاند كه فعالیتهای ورزشی،
مقاومت بدن را در برابر بیماریها افزایش میدهد و افراد از سالمت بیشتری برخودار خواهند شد ،كه از آثار
مطلوب ورزش بر برخی سیستمهای بدن ازجمله سیستم ایمنی ،قلبی ـ عروقی و تنفسی است .درصورتیكه
تعدادی از تحقیقات انجامشده در این زمینه تأثیر تکرار تمرین شدید و طوالنیمدت را بر سیستم ایمنی ،شیوع
عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی 5و تخریب عوامل ایمنی نشان میدهد ( .)53تاثیر مثبت فعالیتهای جسمانی
بر بیماران  RAتوجه پژوهشگر را به این موضوع جلب كرده است كه دركنار درمانهای دارویی ( ،)52تأثیر
تمرینات هوازی زیربیشینه را بر فاكتورهای ایمنی و نیز ارتقای سطح سالمت جسمانی ،باالبردن سطح كیفیت
زندگی بیماران  RAبررسی كند و در انتها به این سؤال پاسخ دهد كه آیا هشت هفته تمرین هوازی بر فاكتورهای
ایمنی گلبولهای سفید ،)WBC(3ایمونوگلوبولین  Aسرمی ،)IgA(2لنفوسیتها 4و شاخص تودهبدنی

1

( )BMIدر بیماران آرتریت روماتوئید تأثیر دارد یا نه؟
روششناسی
تحقیق حاضر از نوع كارآزمایی بالینی تصادفی است .جامعه آماری تحقیق حاضر  23نفر از زنان مبتال به RA
مراجعهكننده به درمانگاه تخصصی روماتولوژی بیمارستان الزهرای اصفهان بودند كه پزشک متخصص معاینه
كرد و بهصورت هدفمند انتخاب شدند .آزمودنیها بهطور تصادفی در دو گروه شاهد ( 55نفر) و آزمایشی (55
نفر) قرار گرفتند .طی مراحل مختلف تحقیق به دلیل انصراف تعدادی از آزمودنیها از ادامه مشاركت یا لزوم
مصرف داروهای دیگر 1 ،نفر از گروه آزمایشی و  4نفر از گروه شاهد حذف شدند .مشخصات عمومی
آزمودنیهایی كه تا پایان تحقیق مشاركت داشتند در جدول  5آمده است .افراد مبتال به بیماریهای كبدی،
كلیوی ،ریوی ،خونی ،دیابت ،دارای زخم اثنیعشر و بیماریهای شناختهشده قلبی -عروقی ،ارتوپدی و
متابولیک انتخاب نشدند.

4. Lymphocyte
(5. Body Mass Index)BMI

)2. White Blood Cells (WBC
)3. Immunoglubulin A (IgA
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همکاران ( )3155پاسخ سیستم ایمنی شناگران نخبه را متعاقب دوازده هفته تمرین بررسی كردند .نتایج تحقیق

تأثير هشت هفته تمرین هوازي بر...

جدول .3ویژگيهاي عمومي آزمودنيها
آماره
ویژگی

گروه کنترل(21نفر)

گروه تجربی(22نفر)

مقدار تی
انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

مقدار پی

قد (سانتیمتر)

519/55±4/95

519/31±1/33

-1/121

1/935

وزن (كیلوگرم)

32/55±9/43

35/53±51/52

1/251

1/355

مدت بیماری (سال)

4/95±5/43

4/19±5/34

1/155

1/153

مدت تحت درمان (سال)

5/51±2/53

1/95±2/53

1/411

1/513

همه بیماران تحت نظر پزشک بودند و بیماریشان كنترلشده بود .بیماری  ،ARمحدودیت حركتی اعضای
پایینتنه (پاها) ،بیماران را گرفتار كرده بود و به همین دلیل دوچرخه ثابت به عنوان پروتکل تمرینی این تحقیق
انتخاب شد .پس از انتخاب آزمودنیها ،ابتدا موضوع تحقیق ،هدف و روش اجرای آن و همینطور كاربردها و
خطرات احتمالی به آگاهی آنها رسید .برای پیشگیری از بیثباتی یا تشدید بیماری ،همه آزمودنیها دارو
مصرف میكردند .برای همه آزمودنیها فقط داروهای متوتروكسات با دوز  3/1میلیگرم بهصورت هفتگی و
پردنیزولون با دوز روزانه  1میلیگرم تجویز شده بود .از این داروها برای كنترل و تعدیل بیماری  RAاستفاده
میشود ( .)3ابتدا پرونده پزشکی داوطلبان كه حاوی اطالعاتی درباره عالئم بیماری ،سابقه بیماری ،داروهای
تجویزشده ،سیر بیماری ،سابقه جراحی و میزان تأثیر دارو بود ،تحت بررسی قرار گرفت .معیارهای كلینیکی
كالج روماتولوژی امریکا مالك قطعی تشخیص و انتخاب بیماران بود كه این معیارها در جدول  3آمده است
( .)54با تمام تالشی كه برای همگنسازی آزمودنیها انجام گرفت ،عوامل مخل متعددی مانند وراثت ،استرس،
رژیم غذایی ،آبزدایی ،سطح پایه سایتوكینها ،كاكتوالمینها ،استئوپورز ،عدم تحمل گلوكز و مدت زمان
استراحت به طور خیلی دقیق كنترلپذیر نبودند .پس از تکمیل پرونده پزشکی و اعالم رضایت كتبی آزمودنیها
برای مشاركت در این تحقیق و نیز برگزاری جلسه بین گروه پزشکان بخش روماتولوژی بیمارستان جهت تأیید
و دادن مجوز اجرای این تحقیق ،همه به منظور آشنایی با اهداف و روش اجرای تحقیق ،در دو جلسه توجیهی
و آموزشی شركت كردند .وزن هر بیمار در حالت بدون كفش ،با كمترین لباس و با دقت كمتر از  511گرم با
استفاده از ترازوی آزمایشگاهی مجهز به قدسنج  Secaو قد آنها نیز بهصورت بدون كفش با دقت  1/1سانتیمتر
اندازهگیری شد .شاخص توده بدنی آزمودنیها ازطریق تقسیم وزن (كیلو گرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه
شد (.)51
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سن (سال)

15/55±5/15

13/53±3/34

-1/413

1/515
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جدول .4معيارهاي كالج روماتولوژي امریكا براي تشخيص RA
-5خشکی صبحگاهی(یک ساعت یا بیشتر)

-1ندولهای زیرجلدی

-3تورم بافت نرم سه مفصل یا بیشتر

-5فاكتور روماتوئید (سرم مثبت)

-2تورم بافت نرم مفاصل دست

-3خوردگی یا استوئوپنی دور مفصلی ،كه در رادیوگرافی مشاهده

-4تورم قرینه بافت

میشود.

آزمودنیها طی سهسال گذشته در هیچ فعالیت ورزشی منظم یا تفریحی شركت نکرده بودند .گروه شاهد فقط
دارو مصرف كرد ،ولی گروه آزمایشی ،عالوهبر مصرف داروهای مذكور ،در برنامه هشت هفتهای ،هوازی
ركابزنی روی دوچرخه ثابت Monark535E( ،ساخت كشور سوئد) ،نیز شركت كرد (هفتهای سهجلسه
كه از  53دقیقه تمرین در جلسه اول شروع و به  21دقیقه تمرین در جلسه آخر ختم شد) .برنامه تمرین
هوازی مطابق توصیه دامسیک و همکاران ( )55( )3115و نیز صالحدید پزشک معالج و ب اساس اصول علم
تمرین انتخاب و تعدیل شد .در این نوع تمرینها به دلیل تحمیلنشدن وزن بدن بر پایینتنه ،احتمال
آسیبدیدگی یا وخیمشدن بیماری بسیار كم است .این برنامه تمرین بهصورت زیربیشینه (یعنی با شدت 51
تا  31درصد ضربان قلب ذخیره) اجرا شد ( .)53همانگونه كه پیشتر اشاره كردیم ،آزمودنیها در دو جلسه
توجیهی شركت كردند .در همان دو جلسه ،توانایی آنها برای اجرای برنامه تمرین هوازی تحقیق ارزیابی شد.
اضافهبار تمرین درقالب افزایش تدریجی مدتزمان اجرای تمرینها اعمال شد .شدت تمرین براساس فرمول
كارونن 5محاسبه شد (.)51
دو روز قبل از شروع و دو روز بعد از پایان هشت هفته برنامه تمرین هوازی ،پس از  51تا  53ساعت ناشتا،
خونگیری انجام شد .نمونههای خون از سیاهرگ دست چپ هر آزمودنی در وضعیت نشسته و درحالت
استراحت و به میزان  1میلیلیتر گرفته و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد .برای اندازهگیری  WBCاز روش
اتوآناالیزر (دستگاه كولتركانتر مدل  )Sاستفاده شد .این روش شامل دو تکنیک فتوسایتومتری (تابش نور لیزری)
و تکنیک امپدانس( قطع جریان الکتریکی) است .در این پژوهش از روش فتوسایتومتری استفاده شد و
اندازهگیری لنفوسیتها به روش شمارش افتراقی سلولهای خونی با استفاده از دستگاه Cell Counter
 XL22در آزمایشگاه نوبل شهر اصفهان انجام شد 2/1 .سیسی از نمونه خون جهت اندازهگیری
ایمونوگلوبولین  Aدر داخل لوله آزمایش ریخته شد .برای اندازهگیری از روش ایمونودیفیوژن استفاده شد
( .)35برای تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از آمار توصیفی ،شامل میانگین ،انحراف استاندارد و جدول
توزیع فراوانی استفاده شد .برای مقایسه اختالف میانگینهای دوگروه از آزمون تی همبسته و برای تعیین
تفاوتهای بینگروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد .سطح معناداری آماری  1/11انتخاب شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با كمک نرمافزار  SPSSو رسم نمودارها با نرم افزار  Excelانجام گرفت.

1. Karvonen Formula
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* براي تشخيص آرتریت روماتوئيد بایست چهار معيار از هفت معيار وجود داشته باشد.

تأثير هشت هفته تمرین هوازي بر...

یافتهها
نتایج آزمون كلموگروف -اسمیرنوف طبیعیبودن توزیع دادهها را تأیید كرد .مطابق جدول  5میانگین سن
آزمودنی ها  15/93سال بود (در گروه شاهد  13/53و در گروه مورد  15/55سال) .میانگین مدت بیماری در
هردوگروه  4/31و میانگین مدت درمان  2 /33سال بود .آزمونهای آماری تفاوت معناداری را بین دوگروه قبل
تمرین هوازی در جدول  2ارائه شده است .اختالف میانگینهای  ،IgA ،WBCلنفوسیتها و BMIمربوط
قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایشی معنادار بود ( .)P<1/11اختالف میانگینهای  ،IgA ،WBCپالكتها
و BMIبرای قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد معنادار نبود .تجزیه و تحلیل آماری نشان داد كه بین گروه
آزمایشی و شاهد در هیچكدام از متغیرها تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P>1/11گروه شاهد فقط دارو
مصرف كردند ،ولی گروه آزمایشی ،عالوه بر دارو ،برنامه معمول هشت هفتهای تمرین هوازی را نیز انجام
دادند .هرچند تمرین هوازی باعث شد برخی تغییرات معنیدار در گروه آزمایشی ایجاد شود (مقایسه قبل و
بعد از مداخله) ،مطابق جدول  4بعد از مداخله تفاوت معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد (.)P>1/11
جدول  .1مقایسه متغيرها بين دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایشي و شاهد در بيماران آرتریت روماتوئيد
آزمون تی همبسته
متغیر

گروه

آزمایشی
)WBC(mg/l
شاهد

لنفوسیتها

آزمایشی

(  n × 109درلیتر(
شاهد
آزمایشی
)IgA(mg/l
شاهد

) BMI(kg/m2

آزمایشی

شاهد

مرحله

انحراف معیار±میانگین

پیش آزمون

5/533±3/55

پس آزمون

*3/133±3/23

پیش آزمون

3/315±3/31

پس آزمون

3/345±3/52

پیش آزمون

3/599±5/14

پس آزمون

*3/139±4/51

پیش آزمون

3/111±1/53

پس آزمون

3/991±4/59

پیش آزمون

3/553±42/29

پس آزمون

*3/115±44/41

پیش آزمون

3/43±45/59

پس آزمون

3/43±43/39

پیش آزمون

35/59±3/51

پس آزمون

*33/31±3/51

پیش آزمون

35/33±2/53

پس آزمون

35/55±2/19

*تفاوت معنادار درونگروهي
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تغییرات

p

t

(درصد)

9/51

1/115

-52/1

9/51

1/215

-/359

54/15

1/115

51/11

54/35

1/415

53/31

55/55

1/115

51/45

53/99

1/295

1/11

5/155

1/115

-4/39

5/549

1/331

-/353
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از مطالعه نشان نداد ( .)P>1/11میانگین و انحراف استاندارد تغییرات درونگروهی متغیرها بعد از هشت هفته
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2.6

2/501

2/42

2.4

1.8
1.6
1.4
1.2
1
آزمایشی

شاهد

شاهد

پس تمرین
3/43

مقادیر فاکتور ایمنی میلی گرم در لیتر

2/167

2

آزمایشی
پیش تمرین

3/115

3/43

3/553

IgA

نمودار .3سطوح تغييرات IgA
جدول .2مقایسه متغيرها در پسآزمون دو گروه آزمایشي و شاهد
گروه

انحراف معیار±میانگین

آزمایشی

3/11±44/41

شاهد

3/43±43/39

آزمایشی

3/133±3/23

شاهد

3/345±3/52

لنفوسیت ها

آزمایشی

3/139±4/51

(  n × 109درلیتر)

شاهد

3/991±4/59

) BMI(kg/m2

آزمایشی

33/31±3/51

شاهد

35/55±2/19

متغیر

)IgA(mg/l

)WBC(mg/l

آزمون تی مستقل
مقدار t

مقدار p

1/434

1/541

-/333

1/451

-5/591

1/252

5/413

1/311

بحث
یافتههای این تحقیق نشان داد ،كاهش  WBCو  BMIدر گروه تجربی معنادار بود ،ولی در مقایسه با گروه
كنترل معنادار نبود (مقایسه بینگروهی) .هشت هفته تمرین هوازی تأثیر معناداری بر افزایش مقادیر  IgAو
لنفوسیتها در گروه تجربی داشت كه این مقادیر در مقایسه با گروه كنترل معنادار نبود .صرفنظر از بیماری
آزمودنیها ،ازلحاظ تأثیر مثبت تمرین هوازی بر فاكتورهای ایمنی ،نتایج این تحقیق با مطالعات باسلوند و
همکاران ( ،)5992بویوم و همکاران ( ،)3111رادم و همکاران ( ،)3115عبدصالح همکاران ( )3151و گلیسون
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2/42

2.2

تأثير هشت هفته تمرین هوازي بر...

( )3155كارمن و همکاران ( )3152همخوانی دارد ( .)51،55،59،33،32باسلوند و همکاران در مطالعه هشت
هفتهای گزارش كردند ،پاسخ فعالیت لنفوسیتها طی ورزش و بالفاصله بعد از ورزش در بیماران  RAافزایش
مییابد .همه این تغییرات موقتی بودند و تفاوت معناداری در سطوح استراحتی سلولهای تکهستهای این افراد
پیدا نشد ( .)51بویوم و همکاران ( )3111گزارش كردند كه مقادیر زیرمجموعههای گلبولهای سفید خون در
افزایش یافت ،ولی تعداد مونوسیتها افزایش زودگذری داشته است ( .)55رادم ( )3115تعداد كم
WBCدرحالت استراحت در ورزشکاران استقامتی را گزارش كرد (دوره تمرین شامل  531كیلومتر راهپیمایی
مردان ورزشکار نخبه) به مدت  34ساعت بود ،به گونهای كه در حالت استراحت تعداد لکوسیتها برای مدت
 41ساعت پایینتر از حالت عادی بود( .)59پیزا و همکاران ( )3113گزارش كردند كه سطوح  WBCبعد از
تمرینات ورزشی افزایش مییابد كه با مطالعه ما ناهمسو است ( .)31هوانل و همکاران ( )3119نشان دادند كه
سطوح  WBCو زیرمجموعههای آن بعد از دویدن ( 51-51درصد ضربان قلب بیشینه)روی نوارگردان افزایش
معناداری مییابد .این افزایش در شدت پایین ( 41-51ضربان قلب بیشینه ) مشاهده نشد یافتههای این مطالعه
با تحقیق حاضر تناقض دارد (.)35
عبدصالح و همکاران ( )3151گزارش كردند تمرینهای استقامتی متوسط موجب افزایش معناداری در سطوح
نوتروفیلها میشود .تعداد كل لکوسیت و پالكتها در آزمودنیها بالفاصله پس از تمرین ،نسبت به قبل از
تمرین  39درصد افزایش یافت و یکساعت پس از تمرین نسبت به قبل از تمرین نیز 3درصد باالتر بود (.)33
گلیسون ( )3155گزارش كرد كه اختالف معنیداری در شمارش لکوسیتها و لنفوسیتها بین دورههای
تمرینی شدید و كمشدت در شناگران نخبه و دوچرخهسواران به ترتیب وجود ندارد ( .)53كارمن و همکاران
( )3152نشان دادند فعالیت هوازی بیماران  RAمیتواند بر سطوح ایمونوگلوبولین  A,Mو  TNF-αتأثیر
معناداری بگذارد .اگرچه شمارش لکوسیتها ممکن است به میزان زیادی بعد از تمرین افزایش یابد ،تمرینهای
استقامتی ممکن است تأثیر ناپایداری بر تعداد سلولهای گردش خون بگذارد ( .)32تحقیقات به این نکته
اشاره دارند كه افزایش تعداد گلبولهای سفید و زیرمجموعههای آن با شدت و مدت تمرین رابطه مستقیم
دارد ،ولی با میزان آمادگی افراد نسبت معکوس دارد ( .)35،33تغییرات  ،WBCلنفوسیتها ،لکوسیتها و
زیرردههای آنها در هنگام تمرینات شدید و بلندمدت به عوامل متعددی ازجمله زمان ،شدت و دوره تمرینی
و رژیم غذایی ،آبزدایی ،تراكم هورمونها و سیتوكینها ،تغییرات دمای بدن و فراخوانی سلولها به داخل
گردش خون كه بخشی از این فراخوانی به داخل ،از طریق هورمونهای استرس مثل كورتیکواستروئیدها و
كاتکوالمینها انجام میگیرد و تغییراتی كه در نحوه توزیع گلبولهای سفید ایجاد میشود ،به آزادشدن
هورمونهایی مثل كاتکوالمینها و كورتیکواستروئیدها و برخی سایتوكینها مثل اینترلوكین یک ( )IL-1نسبت
داده میشوند .مجموعه این هورمونها و سایتوكاینها ازطریق تأثیری كه بر بازده قلبی ،جریان خون ،رهاشدن
سلولها از طحال و چسبندگی گلبولهای سفید به دیواره عروق ایجاد میكنند ،باعث تنظیم توزیع گلبولهای
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ورزشکاران نخبه در طول ریکاوری بعد از تمرینات شدید روبهكاهش میگذارد .تعداد نوتروفیلها  3تا 2برابر
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سفید عروق میشوند .بااینحال حتی در ورزشهای كوتاهمدت (مثالً یکدقیقه) ممکن است افزایش تعداد
گلبولهای سفید و زیرمجموعههای آن و تکثیر لنفوسیتها عموما زودگذر باشد .در اغلب موارد بهاستثنای
تمرینهای شدید و طوالنیمدت كه ممکن است تغییراتی را در تعداد سلولها ایجاد كنند (طی  34ساعت)
معموالً تعداد گلبولهای سفید در عرض چند ساعت به میزان اولیه خود بازمیگردد و اینکه آیا عملکرد ایمنی،
نتایج مطالعات انجامشده در زمینه اثر فعالیت بدنی بر  IgAمتناقض است .بهعبارت دیگر ،سطوح  IgAسرم
آزمودنیها در برخی مطالعات افزایش و در برخی دیگر كاهش یافته است .شاید بتوان علت احتمالی این
تناقض را به متفاوتبودن اثر عوامل محیطی ،ژنتیکی و نوع آزمودنی بر سطوح  IgAنسبت داد ( .)35مطالعه
كارمن و همکاران ( )3152درباره  41بیمار  RAنشان داد كه نمرات بالینی كیفیت زندگی ،سالمت عمومی و
جسمانی بهبود یافت و میانگین درد نیز كاهش پیدا كرد .این برنامه تمرینی توانسته بود بر سطوح TNF-α
 IgA ,IgM,تأثیر معناداری بگذارد .گرین و همکاران ( )3111متوجه شدند سطوح  IgM ، IgAو IgGدر
 31مرد دونده استقامتی طبیعی بوده است و هیچگونه تفاوتی از این نظر بین سریعترین و كندترین دونده وجود
ندارد .قبل از آن ویت گزارش داده بود كه در ورزشکاران زن و مرد مختلف در مقایسه با گروه كنترل ،غلظت
IgGباالتر IgA ،پایینتر و  IgMطبیعی است .درمقابل ،برخی مطالعات نشان دادهاند كه سطوح  Igدر
ورزشکاران كمتر از گروه كنترل یا دارای مقادیر طبیعی است ( .)39غلظت سرمی  IgG ،IgAو IgMمعموالً
در داخل محدوده طبیعی قرار گرفته و مقادیر مربوط به ورزشکاران زن و مرد در ورزشهای گوناگون ،اختالف
معنیداری با افراد غیر ورزشکار ندارد .گلیسون و همکاران ( )3155در تحقیقی آیندهنگر گزارش دادند كه
سطوح  IgM ،IgAو IgGدر ورزشکاران نخبه استرالیایی به میزان  %51كمتر از مقادیر طبیعی است .عالوه
بر این ،گزارش شد كه غلظت سرمی زیر كالس  IgGدر ورزشکاران ،زیر میزان طبیعی قرار دارد .محققان
متوجه شدند در شناگران نخبه IgA ،سرمی بهطور معناداری كمتر از افراد غیرورزشکار و فعال است .این
تغییرات ممکن است توسط مقدار حجم پالسما در ورزشکاران استقامتی تحت تأثیر قرار گیرد ( .)53علت
اینکه فعالیت ورزشی منظم یا كاهش  BMIمیتواند باعث بهبود سیستم ایمنی شود هنوز مشخص نیست.
بررسی اینترلوكینها ممکن است بسیاری از ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد .بر اساس شواهد
موجود ،عامل تومور نکروزی آلفا ) (TNF-αو اینترلوكین شش ( )IL-5ممکن است در این زمینه دخالت
داشته باشند .به طور عمده  TNF-αو  IL-5از بافت چربی احشایی رها میشوند .رهایش آنها از بافت چربی
با تحریک سمپاتیکی افزایش مییابد ( .)35درحالیكه تمرینات ورزشی منظم طوالنیمدت ممکن است
غلظتهای پالسمایی اینترلوكین را كاهش دهد و شرایط ضدالتهابی ،آنتیارگوژنیک و خنثیسازی ایجاد كند
( .)21آزمودنیهای تحقیق حاضر ،برای جلوگیری از تشدید بیماری و حفظ وضعیت پایدار بیمار بهناچار از
داروهای ضدالتهابی استفاده كردند .داروی متوتروكسات را همراه با داروی پردنیزولون مصرف میكردند و با
توجه به سركوبگر ایمنیبودن هر دو دارو ،شاید سازوكار احتمالی تغییرات فاكتورهای ایمنی گروه شاهد این
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تحت تأثیر اینگونه تغییرات واقع میشوند یا خیر ،نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه دارد (.)34،31،33

...تأثير هشت هفته تمرین هوازي بر

 میتواند موجب مهار فاكتورهای بیگانهخوار سیستم، بهعنوان فوالتآنتاگونیستی،باشد كه مصرف متوتروكسات
 عوارض كبدی، چاقی، عدم تحمل گلوكز، مصرف این داروها میتواند عوارضی مانند استئوپروز.ایمنی شود
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.) كه شاید دلیل ناهمخوانی نتایج ما با مطالعات اخیر است3( و عفونت به دنبال داشته باشد
نتیجهگیری
 یافتههای این مطالعه مبین آن است كه دورههای فعالیت هوازی آثار ضد التهابی و آنتیارگوژنیک،درمجموع
، موجب تخریب و تحریک بیش از حد سیستم ایمنی و حمله به بافتها میشودRA دارد و ازآنجاییكه
، ظرفیت عملی پایه، عدم تحمل گلوكز،میتوان با كنترل مداخله گرهایی همچون وضعیت استئوپروز بیمار
 فعالیت هوازی زیربیشینه را بهمنظور،TNF-α  ارزیابی فاكتورهای دقیقتر مثل،سطوح پایه سایتوكینها
خنثیسازی فرایندهای سیستم ایمنی درمقابل آسیب و فعال سازی عوامل بیگانهخواری برای این دسته از بیماران
 پیشنهاد میشود در مراكز توانبخشی بیمارستانها از تمرین هوازی زیربیشینه بهمنظور آثار مثبت ضد.به كاربرد
 افزایش قدرت عضالت و بهبود كیفیت زندگی برای بیماران آرتریت، كاهش وزن،التهابی و ضد ارگوژنیک
 پزشکان محترم نیز میتوانند تمرین هوازی زیربیشینه را بهمنزله مکمل درمانی.روماتوئید میتوان استفاده كرد
.برای پیشرفت درمان بیماران خود نیز تجویز كنند
تشکر و قدردانی
 دانشگاه شهركرد و كلیه عزیزانی كه ما را در اجرای این تحقیق،از مسئوالن محترم بیمارستان الزهرای اصفهان
.یاری كردهاند كمال سپاسگزاری را بهجا میآوریم
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