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مطالعات زيادي اثر تمرينات ورزشي را در دختران افسرده بررسي كردهاند ،با وجود اين ،تأثير تمرينات مننم
در محيطهاي مفرح بهويژه بر شاخصهاي مرتبط با متابوليس نوراپينفرين در دختران افسرده كامالً مشخص
نيست .براي بررسي تأثير شش هفته راه رفتن تناوبي در آب بر تغييرات  MHPGسولفات ادراري و شناخص
امتياز هاميلتون و همچنين ارتباط آنها در دختران افسرده 42 ،داننشآمنوز دختنر  81-81سناله بنا درجنه
افسردگي متوسط به صورت تصادفي به دو گروه تمريني و كنترل تقسي شدند .آزمودنيهناي گنروه تمرينني،
پروتكل تمريني پياده روي تناوبي پيشرونده در آب را به مدت  6هفته و هفتهاي  3جلسه با شندت  66تنا 06
درصد حداكثر ضربان قلب اجرا كردند .شاخص هاميلتون و نمونههاي ادراري به مدت  42ساعت قبل و پس از
 6هفته تمرين جمعآوري شد .براي اندازه گيري  MHPGسولفات ادراري از روش HPLC-flurometric
 detectionاسننتفاده شنند .داده هننا بننا اسننتفاده از آزمننونهنناي  tو ضننريب همبسننتگي پيرسننون در سننط
 P  0 / 05تحليل شد .نتايج حاكي از افزايش معنيدار  MHPGسولفات ادراري و حداكثر اكسيژن مصنرفي
و كاهش معنيدار نمرات مقياس هاميلتون در گروه تمريني به دنبال  6هفته تمرين در مقايسه با گروه كنترل
بود .به عالوه ،همبستگي مثبت معنيداري ( ) r=6/61بين  MHPGو حداكثر اكسيژن مصرفي مشاهده شد.
همچننين ،همبسنتگي معكنوس معننيداري ( )r= - 6/14بنين  MHPGو نمنرات مقيناس هناميلتون در
پيشگويي افسردگي بهدست آمد .اين يافتهها از نقش فعاليت منم بدني بهويژه در محيطهاي مفرح در بهبود
وضعيت افسردگي حمايت ميكند .به عالوه ،به جاي سننشش  MHPGسنولفات ادراري منيتنوان از آزمنون
هاميلتون نيز استفاده كرد.
واژههاي کليدي :تمرينات هوازي در آب  -3،متوكسي -2-هيدروكسي فنيل گليكول -سولفات  ،هاميلتون ،دختران
افسرده.
مقدمه

افسردگي يکي از شايعترين اختعالت عاطفي است که يکپنجم جمعيت زنان و يکدهم جمعيمت ممردان را
در طول زندگي مبتع ميسازد و تقريباً  10-26درصد مبتعيان اقدام به خودکشي ميکنند که حدود 16درصد
از آنها منجر به فوت ميشود .سازمان بهداشت جهاني تخمين زده تا سال  2626افسردگي بزرگترين تهديد
سعمتي انسانها در کشورهاي در حال توسعه و دومين عامل اصلي مرگ و ناتواني به شمار خواهد آممد (.)1
طبق بررسي پژوهشگران ،در سطح جهان روزانه  1666نفر در اثر خودکشي فوت ميکنند .به ععوه ،اقدام بمه
خودکشي  4تا  16برابر شايعتر از موارد خودکشمي اسمت و شميوع آن در زنمان بيشمتر از ممردان اسمت (.)1
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بنابراين ،با توجه به مدار و شواهد علمي و به منومور پيشمگيري از آسميبهماي اجتمماعي الزم اسمت بمه
موضوع افسردگي و اهميت آن توجه بيشتري شود.
پژوهشهاي بسياري نشان دادهاند که در زمان ابتع به افسردگي ،انتقالدهندههاي شيميايي سلولهماي عصمبي
مرکزي از جمله نوراپينفمرين ،کمتمر ترشمح مميشموند ( .)2،3،2بمه علمت نقمش مسملم نموراپينفريممن در
افسردگممممي ،انممدازهگيممممري متابوليممت آن يعنممي  -3متوکسممي -2-هيدروکسممي فنيممل گليکممول -سممولفات
( -1MHPGسولفات) بهعنوان شاخص بيوشيميايي متابوليسم نوراپينفرين مورد توجمه روانپزشمکان قمرار
گرفته است (– MHPG .)0،3،2سولفات محصول مهم تجزيه نوراپينفرين در سيستم عصبي مرکمزي اسمت
( )0،3که از پايانههاي عصب پيش سيناپسي آزاد شده و در مغز سولفاته ميگردد ،از سد خمون – مغمز عبمور
ميکند و به صورت يک ترکيب سولفاته در ادرار ديده ميشود ( )7و بهعنوان شاخص معتبر بمراي تشمخيص
افسردگي گزارش شده است ( .)7،3سوتمان 2و همکاران ( )2667ارتباط بين کاتکوالمينها و ميزان افسردگي
را مورد مطالعه قرار دادند .اين محققان پس از اندازهگيري ميزان  MHPGسولفات ،متانفرين و نورمتانفمرين
ادرار گزارش دادند که  MHPGسولفات ادرار شاخص حساستري نسمبت بمه متابوليمتهماي ديگمر بمراي
تشخيص افسردگي است ( .)3به ععوه ،بررسيهاي انجامشده در مورد اثرات رواني کماتکوالمينهما در افمراد
افسرده نشان ميدهد افسردگي در صورتي به وجود ميآيد که روند فعاليت اين انتقالدهنمدههماي عصمبي در
مغز کاهش يابد (.)4،3
از سوي ديگر ،ارزيابيهاي انجامشده نشان ميدهد افممرادي که در زندگي روزممره خمود بمه طمور ممممداوم
ورزش ميکنند ،کمتر به افسردگي مبتع ميشوند ( )9،1و نيز از انحرافات اخعقي کمتري برخوردارنمد (.)16
برخي محققان افزايش اين متابوليت در مغز را به دنبال فعاليت جسماني گزارش دادند ( .)12،11،0،3ويليمامز
و همکاران ( )1990تأثير دويدن بر روي تردميل را بر افزايش رهمايش  MHPGو در نتيجمه فعمالسمازي
دستگاه عصبي مرکزي در موشها نشان دادند (  .)12بک من و همکاران با اندازهگيري ميزان  MHPGادرار
در بيماران افسرده نشان دادند با افزايش فعاليت بدني در اين بيماران ميزان  MHPGنيز افزايش يافت ( .)13
از سوي ديگر ،در بسياري از پژوهشها نيز از آزمون هاميلتون و آزمون بک جهت تعيين تأثير فعاليت بدني بر
افسردگي استفاده شده است (.)10،12،7
با توجه به تحقيقات انجامشده دربارۀ افسردگي ،برخي محققان از پيادهروي و دويدن در محيطهماي ورزشمي
يا دويدن روي نوارگردان بهعنوان پروتکل تمريني استفاده کردهاند ( .)17،10،12به ععوه ،برخي از مطالعمات
نيز اثر اينگونه فعاليتها را بر بيماران افسرده در گروه سني باالي  26سمال بررسمي کمردهانمد ( ،)17،9،2در
صورتي که بيشترين ميزان خودکشي در  10تا  22سالگي گزارش شده است ( .)14لذا با توجه به شرايط ويژۀ
اين قبيل افراد که نياز به محيط با نشاط دارند و از سوي ديگر با توجه به تأثير ورزش در محيطهماي جمذابي
همانند محيطهاي شناور ،اولين هدف اين پژوهش تعيمين تمأثير  0هفتمه راه رفمتن تنماوبي در آب بمر ميمزان
1. 3-methoxyl-4-hydroxy phenylglycol
2. Sothmann
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 MHPGسولفات ادراري و همچنين نمرات آزمون هاميلتون در دختران افسمرده اسمت .از سموي ديگمر ،بما
توجه به اينکه پژوهشگران معتقدند  MHPGسولفاته در ادرار  22ساعته شاخص معتبمري بمراي پميشبينمي
افسردگي است ( ،)7،3به غير از دشواري و حساسيت در جمعآوري  22ساعته ادرار ،هزينههماي بسميار قابمل
توجه سنجش  MHPGسولفات ادراري نيز موضوعي است که اجراي آن را در جامعه دشموار مميسمازد .از
اينرو ،دومين هدف مهم پژوهش حاضر پاسخ به اين سؤال اساسي است که آيا از نممرات آزممون هماميلتون
ميتوان به جاي سنجش  MHPGسولفات ادراري استفاده کرد .به عبارت ديگمر ،آيما ارتبماطي بمين آزممون
هاميلتون و  MHPGسولفات ادراري به دنبال  0هفته پيادهروي در آب وجود دارد.
روششناسي

جامعه آماري پژوهش را  102نفر از دختران دانشآموز  10-14ساله تشکيل دادنمد .نمونمه آمماري پمژوهش،
شامل  22نفر از افراد افسرده بود که در آزمون افسردگي هاميلتون نمره باالتر از  14کسب کردنمد .در مرحلمه
بعد ،به منوور ارزيابي ميزان آمادگي هوازي VO2max ،آزمودنيها با استفاده از آزممون بمروس انمدازهگيمري
شد .با توجه به ارتباط بين ترکيب بدني و افسردگي ،براي يکسانسازي آزمودنيها سمعي شمد تما متغيرهماي
آنتروپومتريک از قبيل قد ،وزن ،درصد چربي بدن ،توده چربمي ،تمودۀ خمالص بمدن و شماخص تمودۀ بمدني
آزمودني نيز اندازهگيري شود .نمونههاي ادراري بمراي تعيمين سمطح  MHPGسمولفات ادراري بما رعايمت
شرايط ويژه به مدت  22ساعت جمعآوري شد .سپس آزمودنيها به صورت تصادفي بمه دو گمروه تجربمي و
کنترل تقسيم شدند .جدول  1ميانگين و انحراف معيار برخمي ويژگميهماي آزممودنيهماي تحقيمق را نشمان
ميدهد .پروتکل تمريني پيادهروي در آب در استخري به عمرض  10متمر اجمرا شمد .ارتفماع آب اسمتخر بمه
ميزان 76تا  46درصد قد فرد در نور گرفته شد که در آن هر آزمودني با توجه به ميزان قمد خمود در ارتفماع
مورد نور حرکت ميکرد .پروتکل تمريني به مدت  0هفته و هفتهاي  3جلسه بمه صمورت پيمادهروي در آب
استخر اجرا شد .مسافت تمريني در هر جلسه با توجه به اصل اضافهبار بهتدريج بما افمزايش تعمداد تکمرار و
دورههاي تمريني افزايش مييافت .آزمودنيها به گروههاي چندنفره تقسيم شدند و افمرادي کمه از VO2max
مشابه و نزديک به هم برخمموردار بودند ،با ريتم و شدت يکسممان اقدام به راه رفتن در آب ميکردند .شدت
فعاليت  06تا  76درصد حداکثر ضربان قلب هر فرد ،در طول  0هفته ثابت در نومر گرفتمه شمد .پمس از همر
تکرار با گرفتن نبض آزمودني ،شدت فعاليت کنترل ميشد که به طور متوسط ،آزمودنيها مسافت هر  36متر
را با شدت مذکور در زمان  06تا  06ثانيه طي ميکردند .استراحت بين تکرارها نيز به طور متوسط بين  36تما
 26ثانيه متغير بود. .همچنين زمان بين دوره (ست)هاي تمريني نيز  0تا  0دقيقه در نور گرفتمه شمد تما دامنمه
ضربان قلب آزمودنيها به حالت عادي برگردد .به طور کلي ،در طي هفتمه اول ،آزممودنيهما روزانمه  2دوره
تمريني را اجرا کردند و در هفتههاي بعد روزانه  3دوره را انجام دادند .به ععوه ،تعداد تکرارهاي پيمادهروي
مسافت  36متمر در آب اسمتخر در روزهماي مختلمف هفتمههماي اول تما ششمم بمه ترتيمب 92، 02،72 ،32
112،و 131بوده است .آزمودنيها در مدت  14جلسه پيادهروي در آب ،مسافت  12406متر را طي کردند.
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در پايان  0هفته تمرين ،مجدداً آزمون هاميلتون ،آزمون بروس و ساير متغيرهاي آنتروپومتريکي مشابه مرحلمه
پيشآزمون اندازهگيري شد .همچنين نمونههاي ادراري  22ساعته آزمودنيها با همان شرايط پميش از آزممون
اندازهگيري شد .براي تعيين ميزان  MHPGسولفات ادراري از روش کروماتوگرافي فلئومتريمک (HPLC-
 )flurometric detectionاستفاده شد .با توجه به اينکه نتايج آزمون کلمموگروف -اسمميرنوف حماکي از
طبيعي بودن نحوه توزيع بود ،لذا از آزمونهاي پارامتريک استفاده شد .براي تعيين تغييمرات نممرات آزممون
هاميلتون و همچنين مقادير  MHPGسولفات ادراري در پيشآزمون و پسآزمون از  tوابسته و بمراي تعيمين
اختعف مقادير اين شاخصها بين دو گروه از آزمون  tمستقل استفاده شمد .بمهعمعوه ،بمراي تعيمين ارتبماط
نمرات آزمون هماميلتون و مقمادير  MHPGسمولفات ادراري نيمز از آزممون همبسمتگي پيرسمون در سمطح
 P  0 / 05استفاده شد.

نتايج

ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مختلف مربوط به ويژگيهماي آزممودنيهماي تحقيمق حاضمر در جمدول
شماره  1ارائه شده است .در ابتداي تحقيق ،اختعف معناداري در مقادير هريمک از ايمن شماخصهما بمين دو
گروه وجود نداشت .چنانچه دادههاي جدول  2نشان ميدهد مقادير  MHPGسولفات ادراري گروه تجربمي
از  1/93 ± 6/09در پيشآزمون به  2/00 ± 6/40ميکرومول در  22ساعت در پسآزمون افزايش يافته اسمت،
در حالي که اين مقادير در گروه کنتمرل از  1/07 ± 6/04بمه  1/46 ± 6/04ميکروممول در  22سماعت تغييمر
يافته است که نشانۀ افزايش معنيدار  121/20درصدي در گروه تجربي و افزايش غيرمعنيدار  7/74درصمدي
در گروه کنترل است .بهععوه ،بررسي دادهها با استفاده از آزممون  tمسمتقل حماکي از آن اسمت کمه افمزايش
مقادير  MHPGو همچنين  VO2maxو کاهش نمرات مقياس هاميلتون در گروه تمرينمي بمه دنبمال  0هفتمه
تمرين در مقايسه با گروه کنترل به لحاظ آماري معنيدار است .دادههاي جدول  3نيز حاکي از وجمود ارتبماط
مثبت باال بين مقادير  MHPGو حمداکثر اکسميژن مصمرفي و همچنمين همبسمتگي منفمي بماال بمين مقمادير
 MHPGو نمرات مقياس هاميلتون پس از  0هفته تمرين تناوبي در آب است.
جدول .1ميانگين و انحراف معيار مشخصات آزمودنيهاي پژوهش
سن
متغير

(سال)
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بدن
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6/42

9/92

2/61

3/71

3/00

0/41

7/02
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تمريني

كنترل

جدول  .2ميانگين و انحراف معيار مقادير شاخصهاي مرتبط با افسردگي قبل و پس از تمرين
آماره
متغير

 MHPGسولفات
14

ميانگين

گروه تجربي
پسآزمون
پيشآزمون

1/93

2/00

* ¥

گروه كنترل
پسآزمون
پيشآزمون

1/07

1/46
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انحراف معيار

6/09

6/40

ادراري

ميانگين

36/10

12/64

انحراف معيار

7/02

0/79

( VO2maxميلي

ميانگين

31/32

34/37

ليتر/کيلوگرم/دقيقه)

انحراف معيار

0/20

2/40

(ميکرومول در  22ساعت)

نمرات آزمون هاميلتون

* ¥
* ¥

6/04

6/04

29/04

20/04

7/20

9/72

31/20

36/06

0/62

0/92

* نشانه اختعف معنيدار نسبت به مرحله قبل از تمرين ( ¥ )p≤ 6/661نشانه اختعف معنيدار نسبت به گروه کنترل () p≤ 6/661

جدول .3ضريب همبستگي پيرسون مقادير MHPGسولفات ادراري و نمرات آزمون هاميلتون پس از  0هفته تمرين در آب
متغيرها

نمرات آزمون
هاميلتون

P

حداكثر اكسيژن
مصرفي

P

 MHPGسولفات ادراري

-6/02

*6/622

6/00

*6/616

* نشانه معنيداري است

بحث

و نتيجهگيري

در دهههاي اخير تعشهاي زيادي براي پيبردن به علل افسردگي صورت گرفته اسمت .يکمي از علمتهماي
اساسي آن که مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته ،علل بيولوژيک است که در اين زمينمه مميتموان بمه
نقش انتقالدهندههاي دستگاه عصبي مرکزي از جمله نوراپينفرين اشاره کرد .در پژوهش حاضر مشخص شد
که اجراي تمرين منوم ورزشي در محيطهاي مفرح باعث بهبود قابل توجه شاخصهاي مرتبط بما افسمردگي
(  MHPGسولفات ادراري ،نمرات احراز شده در آزمون هاميلتون و حداکثر اکسميژن مصمرفي) در دختمران
افسرده ميشود .به گونهاي که افزايش آمادگي قلبي تنفسي به دنبمال  0هفتمه راه رفمتن تنماوبي در آب باعمث
افزايش قابل توجه و معنيدار  121/20درصدي ميزان  MHPGسمولفات ادراري شمد کمه ايمن افمزايش در
مقايسه با افزايش  7/74درصدي گروه کنترل نيز معنيدار است .اين يافتهها با نتايج پژوهشهاي قبلي مبني بر
تأثير فعاليتهاي بدني بر افزايش ميزان  MHPGسولفات ادراري همخمواني دارد ( .) 11،0،0،3،2از سموي
ديگر ،اين افزايش  MHPGسولفات ادراري و در نتيجه کاهش افسردگي را احتماالً ميتوان به بهبود آمادگي
هوازي نسبت داد .يافتههاي تحقيق حاضر حاکي از افزايش معنيدار  22/01درصدي حداکثر اکسيژن مصرفي
در گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل است که اين يافتهها ،گزارشهماي قبلمي مبنمي بمر ارتبماط آممادگي
هوازي با افسردگي و شاخصهاي مرتبط با آن را تأييد ميکنمد ( .)19،13در ايمن راسمتا ،پيمرين و همکماران
( )1947گزارش دادند سطح نوراپينفرين در فعاليتهايي با شدت باالي  06درصد حداکثر اکسميژن مصمرفي
افزايش مييابد ( .)7از سوي ديگر ،تحقيق حاضمر از حيمث ويژگمي تممرين (پيمادهروي تنماوبي در آب) بما
تحقيقات ديگر در زمينه افسردگي متفاوت است .مسلماً اين موضوع که افراد داراي مشمکعت روانمي ،پاسمخ
بهتري به تمرينات ورزشي ميدهند بديهي به نور ميرسد ،اما اجراي تمرين در محميط شمناور و مفمرح آب
ميتواند آثار منحصر به فردي نيز در پي داشته باشد .برومن و همکاران ( )2660در تحقيق خمود شمناوري در
آب و مقاومت آب را از عوامل مؤثر در بهبود روحيه افمراد دانسمته و عنموان کمردهانمد کمه تمرينمات در آب
ميتواند حتي تأثيراتي بيشتر از خشکي داشته باشد و خطر افزايش آسيب را نيز کاهش دهد ،به گونهاي که بما
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ورود به آب ،وزن کاهش مييابد .به طوري که در عمق  1/2متري 06 ،درصد از نيروهماي وارده بمه مفاصمل
کاهش مييابد ( .)26به ععوه ،در پژوهش حاضر مشمخص شمد ارتبماط معکموس معنميداري بمين افمزايش
 MHPGسولفات ادراري و کاهش نمرات آزمون هماميلتون و ارتبماط مسمتقيم معنميداري بمين MHPG
سولفات ادراري با حداکثر اکسيژن مصرفي به دنبال  0هفته تممرين در آب وجمود دارد .ايمن يافتمه بما نتمايج
پژوهش شين کاي و همکاران ( )2662مبني بر ارتباط معنيدار بين افزايش  MHPGو بهبود نممرات آزممون
هاميلتون همسو است ( .)21بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که  MHPGسولفات ادراري مميتوانمد شماخص
مهمي در تشخيص ميزان افسردگي باشد.
يافتههاي اين پژوهش نشان داد که به دنبال  0هفته راه رفتن تناوبي در آب کاهش معنيدار  03/67درصد در
نمرات آزمون هاميلتون گروه تمريني ايجاد شده است که اين تغييرات در مقايسه با تغييرات گروه کنتمرل نيمز
معنيدار است .نتيجه اين پژوهش با نتايج پژوهش پيلو و همکاران ( )2667و برومن و همکاران ( )2660کمه
بهبود قابل توجه نمرات آزمونهاي افسردگي بيماران پس از انجام فعاليتهاي هوازي را نشان دادنمد ،همسمو
است ( .)26،9احتماالً بخشي از داليل اين کاهش را ميتوان به اثر شدت ،مدت ،تعداد جلسات تمرين و طول
دوره تمرين بر برخي متغيرهاي فيزيولوژيک نسبت داد .اسعوسون ( )14شدت فعاليت بدني را عامل مؤثر در
بهبود افسردگي خفيف و متوسط ميداند و معتقد است پيادهروي با شدتي معمادل  76تما  46درصمد حمداکثر
ضربان قلب ،به مدت  3جلسه در هفته ميتواند به اندازه درممان دارويمي در کماهش افسمردگي ممؤثر باشمد.
اسکولي ( )1994نيز گزارش داد که اجراي فعاليت بدني با بيش از  2جلسمه در هفتمه باعمث افمزايش تمنش،
عصبانيت و افسردگي ميشود ،در حالي که اگر ورزش به  2تا  3بار در هفته محدود شود ،اثر مثبمت بيشمتري
بر حاالت رواني افراد دارد ( .)22دوين و همکارانش ( )2666توصيه ميکنند افرادي که به انجام ورزش براي
درمان افسردگي تمايل دارند ،بايد ورزش را از نوع هوازي و با تکرار  3بار در هفته انجام دهند ( .)2هرچنمد
بر اساس بررسيهاي ما ،تحقيقات شبيه تحقيق حاضر کمه بمه تمأثير فعاليمتهماي هموازي در آب بمر ميمزان
 MHPGسولفات ادراري در افراد افسرده بپردازند ،اند هستند و اين مسئله امکمان تفسمير دقيمق نتمايج و
بررسي سازوکارها را مشکل ميسازد ،پژوهشگران معتقدند به دنبال تمرينات منوم هوازي و بمه علمت بمروز
تغييرات هورموني (شامل افزايش اندرفين ،سروتونين و نموراپينفمرين) و فيزيولموژيکي (شمامل افمزايش در
جريان خون ،کاهش فشار ماهيچهاي و افزايش کارايي انتقال دهندههاي عصبي) ،حماالت هيجماني و فشمارها
تعديل ميشود و نشاط و شادابي روحي و حاالت رواني مثبت در انسان تقويت ميگردد ( .)10از آنجا که در
زمان ابتع به افسردگي ،انتقالدهندههاي سيستم عصبي از جمله نوراپينفرين کمتر ترشح ميشمود و از سموي
ديگر ،در هنگام ورزش ،رهاسازي نوراپينفرين از پايانههاي عصب سمپاتيک از طريق افزايش تحريک بخش
مرکزي غده فوق کليوي افزايش مييابد ،)7( ،از اينرو فعاليت بدني ميتواند با تغيير در سطح نموراپينفمرين
باعث کاهش افسردگي شود ( .)23،7مطالعات نقش نوراپينفرين را بمهعنموان متابوليمت اصملي  MHPGدر
تکامل مغزي ،عصبي و همچنين عملکرد حافوه در برخي بيماران عصبي تأييد کردهاند( .)22از سموي ديگمر،
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گزارش شد که تمرين شنا باعث افزايش سطوح نوراپينفرين ميشود که ناشمي از اسمترس فعاليمت بمدني و
-همچنين اجزاي هيجاني قوي دستگاه عصبي است که ممکن است با سازوکارهاي بازخوردي هيپوتاالموسي
.)23( هيپوفيزي مرتبط باشد که اثر فزايندهاي بر ترشح اندوژني ايجاد ميکند
 درجمه افسمردگي.همچنين درجه افسردگي آزمودنيها نيز ميتواند تحمت تمأثير برناممه تمرينمي قمرار گيمرد
آزمودنيهاي اين پژوهش (با توجه به ارزيابي نمرات آزمون هاميلتون در پيشآزمون) در حد متوسط (نمرات
) و دايمئو2667(  نوبن.) تعيين شد که اين ميزان در پسآزمون به مقدار قابل توجهي کاهش يافت14 باالتر از
، گزارش دادند در افراد مبتع به افسردگي شمديد،) روز16( ) در بررسي اثر تمرينات بدني کوتاهمدت2661(
تمرينات کوتاهمدت ميتواند موجب بهبود خلق و خوي ايمن بيمماران در کوتماهممدت شمود و بمراي درممان
 تمرينات هوازي بايد به طور مستمر و در مدت طوالنيتر و بهعنوان مکممل درممان دارويمي،افسردگي شديد
.)10،2( استفاده شود
 بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر ميتوان گفت اجراي فعاليتهماي بمدني بمهويمژه از نموع،به طور خعصه
، سمولفات ادراريMHPG( هوازي در محيطهاي مفرح تأثير مطلوبي بر شاخصهاي ممرتبط بما افسمردگي
.نمرات احراز شده در آزمون هاميلتون و حداکثر اکسيژن مصرفي) در دختران با درجه افسردگي متوسمط دارد
 سولفات ادراري و نمرات آزمون هاميلتون به منزله آن اسمتMHPG  وجود ارتباط باال بين مقادير،به ععوه
که براي ارزيابي ميزان افسردگي ميتوان آزمون هاميلتون را با درصد اطمينان باال استفاده کرد و در مواردي آن
. سولفات ادراري نمودMHPG را جايگزين
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