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چکیده
هدف اين مقالة مروري ،بررسي نظاممند تأثير فعاليت بدني منظم بر سايتوکين در افراد مبتال به
مولتيپل اسکلروزيس است .اين مطالعة مروري نظاممند ،براساس واژههاي سيستم  MeSHدر
پايگاههاي اطالعاتي پاب مد ،گوگل اسکوالر ،ساينس دايرکت و اشپرينگر به زبان انگليسي و
پايگاههاي اطالعاتي مگ ايران و جهاد دانشگاهي به زبان فارسي انجام شد .معيار هاي انتخاب مقاله
شامل فارسي يا انگليسيبودن زبان مقاله ،بازة زماني  15سال اخير ،صرفاً مبتاليان به مولتيپل
اسکلروزيس ،بررسي اثر فعاليت بدني منظم در مبتاليان به مولتيپل اسکلروزيس بههمراه ارزيابي
فاکتورهاي پيشالتهابي و ضدالتهابي بود .روش کار مطالعات بهوسيلة مقياس  PEDroارزيابي شد.
ازبين  1320مطالعة موردبررسي 18 ،مطالعه شرايط موردنظر را داشتند .ميانگين شاخص PEDro
مطالعات مرور شده  6/72 ± 1/12بود .مطالعات از تمرينهاي استقامتي (سه مطالعه) ،مقاومتي (پنج
مطالعه) ،ترکيبي (شش مطالعه) ،ويبريشن (يک مطالعه) و تمرين در آب (سه مطالعه) استفاده کرده
بودند .پرکاربردترين سايتوکين در مطالعات مرورشده بهترتيب مربوط به اينترلوکين شش و 10
(بهترتيب  10و نه مطالعه) بودند .مطالعات بيشتري الزم است؛ اما فعاليت بدني منظم ميتواند
بهعنوان يک روش درماني کمکي در بيماري مولتيپل اسکلروزيس موردتوجه باشد و ازطريق تعديل
سايتوکينها ،بر روند بيماري مولتيپل اسکلروزيس مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :سايتوکين ،سيستم ايمني ،فعاليت بدني ،مولتيپل اسکلروزيس
*نویسندة مسئول
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مقدمه
بیماریهای مزمن التهابی میلیونها نفر را درسراسر جهان درگیر کردهاند .این بیماریها شامل آرتریت
روماتید ،آسم ،دیابت ،میوپاتی ،مالتیپل اسکلروزیس ،MS(1ام.اس ).و چند بیماری دیگر هستند (.)1
ام.اس .عارضهای مزمن در سیستم عصبی مرکزی است که عالوهبر جایگرفتن در طبقة بیماریهای
التهابی و خود ایمن ،بیماری مرتبط با دستگاه عصبی نیز شناخته میشود .این بیماری اغلب در سنین
جوانی و میانسالی نمایان میشود ( .)1-3علت پاتولوژیک این بیماری ناشناخته است؛ اما مطالعات
همهگیرشناسی نشان دادهاند که احتماالً ام.اس .یک بیماری چندعاملی است که احتماالً با تعامل
وراثت و چندین عامل محیطی ایجاد میشود ( .)4این بیماری بین زنان سه برابر شایعتر است .برخی
محققان اعتقاد دارند که این تفاوت تاحدودی میتواند ناشی از نیمرخ متفاوت سایتوکنی در
جنسیتهای مختلف باشد ( .)1،3بیش از  2/5میلیون نفر درسراسر دنیا به این بیماری مبتال هستند.
همچنین ،بیش از  40هزار نفر در ایران از این بیماری رنج میبرند ( .)5سطح ناتوانی مبتالیان به
ام.اس .بهطور معمول توسط مقیاس وضعیت ناتوانی )EDSS(2ارزیابی میشود که در دامنة صفر
(ازلحاظ نورولوژیک طبیعی) تا ( 10مرگ براثر بیماری) طبقهبندی میشود( .)2،6بیماری ام.اس .به
چهار نوع دستهبندی میشود که عبارت است از -1 :ام.اس .عودکننده -بهبودیابنده 3که رایجترین نوع
ام.اس 85( .درصد انواع ام.اس ).است ( -2 ،)7ام.اس .اولیة پیشرونده 4با  10تا  15درصد شیوع (،)2
 -3ام.اس .ثانویة پیشرونده )2،7( 5و  -4اماس پیشرونده -عودکننده 6که نوع نادری ام.اس .است (.)8
پیش از این مشخص شده بود که تعادل سایتوکینها در بیماری ام.اس .دستخوش تغییرات میشود و
با بیماری ام.اس .ارتباط دارد؛ بهنحویکه تعادل التهابی /ضدالتهابی بدن بهسمت افزایش التهاب سوق
مییابد ( .)2سایتوکینها پروتئینهای ترشحشده از بافتهای گوناگونی هستند که تکثیر ،تمایز و
عملکرد سلولهای ایمنی را تحتتأثیر قرار میدهند ( .)9سایتوکینها میتوانند توسط ارگانها و
بافتهای مختلفی مانند نوتروفیلها ،7ماکروفاژهای 8فعالشده ،فیبروبالستها ،9سلولهای اندوتلیوم،
سلولهای  Tو عضله ترشح شوند ( .)10در افراد سالم ،بین سایتوکینهای پیشالتهابی کمککنندة

1. Multiple Sclerosis
2. Expanded Disability Status Scale
3. Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis
4. Primary-Progressive Multiple Sclerosis
5. Secondary-Progressive Multiple Sclerosis
6. Progressive-Relapsing Multiple Sclerosis
7. Neutrophil
8. Macrophage
9. Fibroblast
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سلولهای  Tنوع یک )Th1( 1و سایتوکینهای ضدالتهابی کمککنندة سلولهای  Tنوع دو ()Th2
تعادل برقرار است؛ درحالیکه در مبتالیان به ام.اس .این تعادل با افزایش سایتوکینهای التهابی Th1
مانند اینترلوکین 2یک ( ،)IL-1اینترلوکین شش ( )IL-6و عامل نکروز تومور )TNF-a( 3به
سایتوکینهای ضدالتهابی  Th2مانند اینترلوکین )IL-10( 10-و اینترلوکین چهار ( )IL-4برهم
میخورد؛ فرایندی که میتواند تخریب میلین را تشدید کند و همراه با آن نیز از بازسازی آن جلوگیری
کند ()11؛ درنتیجه ،سایتوکینها نقش مهمی در ایجاد بیماری ام.اس .ایفا میکنند؛ درحالیکه بهنظر
میرسد بازگشت تعادل  Th1/Th2چه با مداخالت دارویی و چه با درمانهای کمکی مانند استفاده از
مکملها و ورزش ،با بهبود و کنترل روند بیماری ام.اس .در ارتباط است ( .)11-13بهنظر میرسد که
فعا لیت بدنی منظم نیز بتواند با اثرگذاری بر تولید و ترشح سایتوکینها ،نقش قابلتوجهی در روند
بیماری ام.اس .داشته باشد .سایتوکینهای پیشالتهابی ازجمله اینترلوکین دو ( )IL-2و  TNF-aنقش
مهمی در پاسخهای خودایمنی بدن دارند ( .)14همچنین ،پژوهشهای قبلی گزارش کردهاند که در
بیماریهای مزمن خودایمن مانند ام.اس .سلولهای پیشالتهابی  Th1ازطریق ترشح اینترفرون 4گاما
( )IFN-yمنجر به افزایش التهاب و پاسخهای التهابی میشوند که این موضوع در بلندمدت میتواند
روند دمیلینهشدن سیستم عصبی را تشدید کند ( .)15همچنین ،اینترلوکین )IL-17(17-که توسط
سلولهای  Tترشح میشود ،نقشی محوری در التهاب مغز ایفا میکند؛ بهطوریکه پیشنهاد شده است
بخش عمدهای از التهاب مغز ناشی از باالرفتن غلظت  IL-17است؛ فرایندی که در بیماری ام.اس .نیز
مشاهده میشود و بهنظر میرسد که درنهایت این روند میتواند فرایند تخریب میلین در بافت مغز را
تشدید کند ( .)2،15این نقش حیاتی سایتوکینها آنها را به هدف درمانی مهمی در مبتالیان به
ام.اس .تبدیل کرده است.
سایتوکینهای موردتوجه در بیماری ام.اس .طیف متنوعی از سایتوکینهای التهابی مانند ،IL-1
 INF-y ،IL-17 ،IL-6 ،IL-2و  TNF-aو سایتوکینهای ضدالتهابی مانند  IL-4 ،IL-1raو  IL-10را
تشکیل میدهند .اغلب سایتوکینهای ذکرشده منبع عمدة تولیدشان سلولهای مرتبط با دستگاه
ایمنی مانند سلولهای  ،Tماکروفاژها ،سلولهای  ،Bمنوستها و سلولهای کشندة طبیعی)NK( 5
است که از مکانیزمهای متفاوتی میتوانند اثرهای التهابی یا ضدالتهابی را القا کنند .بااینوجود ،تعدادی
از سایتوکینهای موردتوجه در بیماری ام.اس .در بافتهای دیگری نیز تولید میشوند که برای نمونه
1. T Helper Type 1
2. Interleukin
3. Tumor Necrosis Factor
4. Interferon
5. Neutral Kill
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میتوان به لپتین و پروتئین واکنشگر )CRP( 1Cاشاره کرد که بافت چربی و کبد بهترتیب محل عمدة
تولید آنها را تشکیل میدهد.
توصیههای اولیه برای مبتالیان به ام.اس .شرکتنکردن در فعالیتهای منظم بدنی بود؛ زیرا ،متعاقب
افزایش دمای مرکزی بدن در فعالیتهای بدنی منظم بهخصوص فعالیتهای شدید ،برخی عالئم
ناپایدار بیماری و خستگی ظاهر میشد ()21؛ اما اکنون فعالیت بدنی منظم و سبک زندگی فعال
بهعنوان راهکار مفید و مؤثری برای ارتقای سطح توانمندیها و عملکرد مبتالیان به ام.اس .توصیه
میگردد؛ بهطوریکه گزارش شده است فعالیت بدنی منظم با بهبود سیستم قلبی -تنفسی ،عملکرد
و کیفیت عضالنی ،افزایش کیفیت زندگی و کاهش خستگی در مبتالیان به ام.اس .همراه بوده است
( .)21-23بااینوجود ،درزمینة نقش تنظیمگری فعالیت بدنی منظم در سیستم ایمنی و سایتوکینها
در بیماری ام.اس .ابهامهایی وجود دارد .برخی مطالعات در نمونههای سالم و غیر ام.اس .نشان دادهاند
که فعالیت بدنی منظم دستگاه ایمنی را حداقل ازطریق تنظیم تولید و ترشح سایتوکینها تحتتأثیر
قرار میدهد و به انعطافپذیری و محافظت نورونی سیستم عصبی کمک میکند .این درحالی است
که در روند بیماری ام.اس ، .تخریب میلین عصب دستگاه عصبی مرکزی با فعالیت بیماری در ارتباط
است ( .)24،25فلوریندو )24( 2در مطالعة مروری و نظاممندی که روی پنج پژوهش تا سال 2012
انجام داد ،مشاهده کرد که فعالیت بدنی در مبتالیان به ام.اس .با بهبود کارکرد غلظت برخی
سایتوکینهای التهابی همراه است .وی پیشنهاد داد که فعالیت بدنی عملکردی ضدالتهابی در مبتالیان
به ام.اس .داشته است و ازطریق اثرگذاری بر سایتوکینها میتواند نقش تنظیمی در سیستم ایمنی
ایفا کند ( .)24در مطالعة مروری فلوریندو ،از مطالعات کمی استفاده شده بود که نتیجهگیری نهایی
درمورد اثرهای فعالیت بدنی منظم را سخت میکند .بااینوجود ،بهنظر میرسد که اثرهای ورزش
منظم در بیماریزایی و روند ام.اس ،.ازطریق تجزیهوتحلیل سایتوکینها نتایج غیرقطعی ارائه داده
است.
درمجموع ،مبتالیان به ام.اس .نسبت به افراد سالم فعالیت بدنی کمتری دارند ( )26که این فعالیت
بدنی کمتر در مبتالیان به ام.اس .با برخی از مشکالت مرتبط با سالمت مانند افزایش خطر پوکی
استخوان ،مرگ ،بیماریهای قلبی -عروقی ،افسردگی و خستگی در ارتباط است (.)27-29
افزونبراین ،بهنظر میرسد که سطح آمادگی و میزان فعالیت بدنی با نیمرخ سایتوکینی و وضعیت
دستگاه ایمنی در ارتباط است؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که فعالیت بدنی منظم با اثرگذاری بر دستگاه
ایمنی در روند بیماری نقش داشته باشد؛ اما تاکنون مقالة مروری نظاممند جامعی در این زمینه انجام
1. C-Reactive Protein
2. Florindo
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نشده است؛ برایناساس ،هدف از این مقالة مروری ،بررسی اثر فعالیت بدنی منظم بر برخی
سایتوکینهای بررسیشده در پژوهشهای پیشین در مبتالیان به ام.اس .در بازة زمانی ژانویه 2000
تا ژوئیه  2016است .عالوهبراین ،این پژوهش مروری بهدنبال این است که پتانسیل تنظیم فعالیت
بدنی منظم را در برخی سایتوکینها در افراد مبتال به ام.اس .مطالعه کند.
روش پژوهش
این مطالعه با هدف مرور اثر فعالیت بدنی منظم و تمرین درمانی بر سایتوکینهای پیشالتهابی و
ضدالتهابی در مبتالیان به ام.اس .انجام شد .بدینمنظور ،بهصورت مجزا دو پژوهشگر جستوجو را در
پایگاههای اطالعاتی پابمد ،1گوکل اسکالر ،2ساینسدایرکت 3و اشپرینگر 4به زبان انگلیسی و
پایگاههای اطالعاتی مگایران 5و جهاد دانشگاهی به زبان فارسی انجام دادند .جستوجو با استفاده از
واژههای استاندارد سیستم  MeSH6انجام شد و شامل واژههایexercise ،MS /Multiple sclerosis
 immune /Cytokine /inflammatory ،/training /physicalactivity /therapyدر بخش جستوجو
در پایگاههای انگلیسی در بازة زمانی ژانویه  2000تا ژوئیه  2016و واژههای مولتیپل اسکلروزیس/
ام.اس ،.تمرین /فعالیت بدنی /ورزش و التهاب /سایتوکین /سیستم ایمنی ،در بخش جستوجو در
پایگاههای فارسی در بازة زمانی سالهای  1380تا  1395بود .پس از جستوجو ،تعداد  1320مقاله
بهدست آمد .شرایط ورود به مطالعه شامل عبارت بود از :فارسی یا انگلیسیبودن زبان مقاله ،بازة زمانی
موردنظر ،مطالعه صرفاً روی مبتالیان به ام.اس( .جنسیت و سن تفاوتی نداشت) ،دردسترسبودن متن
کامل مقاله ،بررسی اثر فعالیت بدنی منظم در مبتالیان به ام.اس ،.ارزیابی سایتوکینهای پیشالتهابی
و ضدالتهابی (جدول شمارة دو) و انسانبودن نمونههای موردمطالعه بود .درصورتیکه مقالة موردنظر
هریک از شرایط ذکرشده را نداشت یا عالوهبر فعالیت بدنی ،از روشها و مداخالت دیگری مانند دارو
(بهعنوان مداخله و بهجز داروهای معمول) یا مکمل درطول دورة تمرینی استفاده شده بود ،آن مقاله
از مطالعه خارج میشد .درنهایت ،پس از حذف مقاالت تکراری ،تعداد  18مقاله برای بررسی نهایی که
دارای شرایط یادشده بودند ،وارد مطالعه شدند (شکل شمارة یک) .برای دقت در انتخاب و پاالیش
مطالعات ،دو پژوهشگر بهصورت مجزا تمام جستوجوها و روند انتخاب مقاالت را انجام دادند.

1. Pubmed
2. Google Scholar
3. Sciencedirect
4. Springer
5. Magiran
6. Medical Subject Heading
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برای ارزیابی کیفیت مطالعات انجامشده از مقیاس پایگاه شواهد اطالعاتی )PEDro( 1استفاده شد
( .)30-32این مقیاس برای طبقهبندی و ارزیابی کیفیت روش کار مطالعات ،براساس  11معیار استفاده
میشود که میتواند عددی در دامنة صفر تا  11برای هر مطالعه باشد (عدد باالتر نشاندهندة کیفیت
باالتر است)؛ بهطوریکه اگر مطالعهای هرکدام از  11معیار را داشته باشد ،نمرة یک را برای آن معیار
دریافت میکند و درصورت برخوردارنبودن از آن معیار ،آن مطالعه نمرهای برای آن معیار دریافت
میکند .در پایان ،جمع نمرات  11معیار ،کیفیت روش کار مطالعه را نشان میدهد.

شکل  -1نموگرام چگونگي جستوجو و انتخاب مقاله
هاي مرور شده توسط دو محقق

نتایج
از  1320مقالة دریافتشده از پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی در  15سال اخیر و پس از اعمال
متغیرهای ورودی و خروجی ،تعداد  18مقاله مرور شدند .تمام این مقاالت اثر یک دوره تمرین را بر
سایتوکینهای پیشالتهابی و ضدالتهابی بررسی کردهاند .جنسیت شرکتکنندگان در شش مطالعه
فقط زن ( 33/3درصد) و در دو مطالعه فقط مرد ( 11/1درصد) بود ()5،38،39،41،43،45،46،48؛
1. Physiotherapy Evidence Database Scale
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درحالیکه در نُه مقاله جنسیت شرکتکنندگان مرد و زن ( 50درصد) بود (.)33-37،40،42،44-47
حجم نمونههای بهکاررفته در مطالعات (آنالیز نهایی) بین  10تا  52مبتال به ام.اس .بود که در یک،
دو یا سه گروه تقسیم میشدند .سن شرکتکنندگان در پژوهشهای مرورشده بین  18تا  60سال
بود و نُه مطالعه ( 50درصد) فقط روی بیماران ام.اس .عودکننده -بهبودیابنده بود
()33،35-37،39،41-43،48؛ درحالیکه نُه مطالعه ( 50درصد) یا درزمینة تمام انواع ام اس (دو
مطالعه) بود یا نوع ام.اس .شرکتکنندگان را مشخص نکرده بود (هفت مطالعه) .معیار تشخیص ام.اس.
در پنج مطالعه ،معیار مکدونالد 1و همکاران ( )49و در یک مطالعه ،معیار پوسر 2و همکــاران ()50
بود ()36،37،39،40،43،44؛ درحالیکه سایر مطالعات معیار تشخیص ام.اس .شرکتکنندگان را
مشخص نکرده بودند .شاخص ناتوانی شرکتکنندگان در پژوهش در دامنة صفر تا  6/5بود .همة
مطالعات بهجز مطالعات کیکگاد 3و همکاران ( )35و وایت 4و همکاران ( )43دارای گروه کنترل بودند؛
البته در مطالعة بنسی 5و همکاران ( )40از دو گروه تجربی استفاده شده بود .همچنین ،در مطالعة
آلورانگو فیلو 6و همکاران ( )33از گروه افراد سالم بهعنوان گروه کنترل استفاده شده بود .ازبین
سایتوکینها IL-6 ،در  10مطالعه ( 55/5درصد) و  IL-10در نُه مطالعه ( 50درصد) ،پرکاربردترین
شاخصها بودند .پس از این دو شاخص TNF-a ،و  IFN-yبهترتیب در هشت ( 44/4درصد) و شش
( 33/3درصد) مطالعه قرار داشتند .مطالعات مرورشده از تمرینهای استقامتی (سه مطالعه) ،مقاومتی
(پنج مطالعه) ،ترکیبی (شش مطالعه) ،ویبریشن (یک مطالعه) و تمرین در آب (سه مطالعه) استفاده
کرده بودند .مشخصات مداخالت تمرینی در جدول شمارة دو توضیح داده شده است.

1. McDonald
2. Poser
3. Kierkegaard
4. White
5. Bansi
6. Alvarenga-Filho

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،37بهار 1397

106

جدول  -1مقياس کيفيت روش کار  PEDroبراي هريک از مطالعات
مطالعه
آلورانگو فیلیو و همکاران ()33
دککس و همکاران ()34
کیکگاد و همکاران ()35
کژوهد و همکاران ()36
ابراهیمی و همکاران ()37
حجازی و همکاران ()38
مقدسی و همکاران ()39
بنسی و همکاران ()40
گلزاری و همکاران ()41
کاستالنو و همکاران ()42
وایت و همکاران ()43
اسچولز و همکاران ()44
مقدسی و همکاران ()45
بیژه و همکاران ()46
کردی و همکاران ()47
معظمی و همکاران ()5
مسعودینژاد و شیروانی ()48
مقصودی و همکاران ()21

شاخصها
1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

10#

11#

مجموع

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0

0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
8
4
9
7
7
6
7
7
7
7
8
7
7
6
6
7
5

 :1#شاخصهای ورود و خروج (شاخصهای منتخب) شرکتکنندگان :#2 ،اختصاص تصادفی شرکتکنندگان به گروهها،
 :3#تخصیص پنهانشدة شرکتکنندگان :#4 ،شبیهبودن شاخصهای مهم درحالت پایه در گروهها :#5 ،کورسازی
شرکتکنندگان :#6 ،کورسازی پژوهشگران /درمانگرها :#7 ،کورسازی ارزیابها /اندازهگیرها :#8 ،ارزیابی نهایی حداقل
بیش از  %85از شرکتکنندگان اختصاصدادهشده به گروهها در یکی از شاخصهای کلیدی :#9 ،آنالیز با توجه به درمان،
 :10#مقایسة بینگروهی حداقل برای یکی از شاخصها و  :#11نمایش پراکندگی و مرکزیت شاخصها حداقل برای یکی
از شاخصها.

برای ارزیابی کیفیت روش کار مطالعات از مقیاس  PEDroاستفاده شد .این مقیاس برای مطالعات
مرورشده بین چهار تا نه متغیر بود .میانگین شاخص  PEDroدر مطالعات مرورشده 6/72 ± 1/12
(بیشترین فراوانی نمرة هفت با نه تکرار) بود .بااینوجود ،کورسازی شرکتکنندگان و پژوهشگران
(شاخصهای پنج و شش) در پژوهشهای تمرین درمانی کمتر اتفاق میافتد ( .)30همچنین11 ،
مورد از مطالعات مرورشده دارای کیفیت باال (نمرة هفت و باالتر) بودند ( .)30مطالعة کژوهد 1و
همکاران ( )36با نمرة نه باالترین نمرة کیفیت روش کار داشت .این مطالعه بهجز شاخصهای پنج و
شش سایر شاخص ها را در برداشت.
1. Kjølhede
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بحث و نتیجهگیری
پژوهشهایی که اثر فعالیت بدنی منظم را در بیماری ام.اس .با تأکید بر نقش سایتوکینها بررسی
کرده باشند ،اندک هستند .باوجود عملکردهای متنوع سایتوکینها ،بهسختی میتوان پاسخ و سازگاری
سایتوکینهای پیشالتهابی و ضدالتهابی را بهدنبال فعالیت بدنی منظم تفسیر و تعیین کرد.
پژوهشهای پیشین بهخوبی نشان دادهاند که فعالیت بدنی منظم استعداد ابتال به بیماریهای عفونی
شایع را تحتتأثیر قرار میدهد .نشان داده شده است که فعالیت بدنی شدید و رقابتی میتواند خطر
ابتال به عفونت را افزایش دهد؛ اما فعالیت بدنی منظم با شدت متوسط ،به پیشگیری از عفونت کمک
میکند (.)55-51
1
روند دمیلینهشدن آکسونها با آسیب الیگودندروسیتها که منجر به ظاهرشدن مناطق فاقد میلین
میشود ،مشخص میگردد .دمیلینهشدن آکسونها و فرایندهایی که درپی آن ایجاد میشوند ،میتوانند
درنهایت در پتانسیل عمل آکسون اختالل ایجاد کنند .برخی اکسونها ازطریق رشد و تکثیر سلولهای
پیشساز الیگودندروسیتی ،در مناطق مجاور میتوانند تا مدتی زنده بمانند .این فرایند جبرانی برای
مدت کوتاهی باقی میماند؛ اما تغییرات خودایمنی در بیماری ام.اس .توسط سلولهای  Th1و Th17
و اثرهای ضدالتهابی سلولهای  Th2با دورة بهبودی و ریکاوری این بیماری در ارتباط است
( .)24،41،44،56در سطح سلولهای ایمنی بدن ،فعالیت بدنی منظم منجر به افزایش اولیه در هنگام
فعالیت بدنی در تعداد لنفوسیتهای محیطی میشود؛ اما سه تا  24ساعت پس از فعالیت بدنی ،سطح
لنفوسیتها کمتر از مقدار قبل از فعالیت میشود ( .)52،57درخور توجه است که کاهش تعداد
لنفوسیتها بیشتر در سلولهای  Th1که ترشحکنندة  IFN-y ،IL-2و  TNFaهستند ،نمود مییابد؛
تا سلولهای  Th2که ترشحکنندة  IL-5 ،IL-4و  IL-10هستند ()58؛ بنابراین ،فعالیت بدنی منظم
میتواند تعادل  Th1/ Th2را تحتتأثیر قرار دهد که در بیماری ام.اس .موردتوجه است (.)55،59
ازآنجاییکه داروهای استفادهشده برای بیماری ام.اس .مانند اینترفرون بتا ( )IFN-bو گالتیرامر
استات ،2اثرهای مشابه تعدیلی بر سیستم ایمنی مانند فعالیت بدنی منظم دارند ،ممکن است درمان
دارویی و فعالیت بدنی منظم با تعاملی احتمالی که ایجاد میکنند ،بتوانند اثرهای یکدیگر را تکمیل
کنند .بااینوجود ،اثر فعالیت بدنی و ورزش بر سایتوکینها بهخصوص در بیماران مبتال به ام.اس .کامالً
روشن نیست؛ برای مثال ،وایت و همکاران ( )43و کیگکاد و همکاران ( )35کاهش معنادار در غلظت
 IL-4را پس از یک دوره فعالیت بدنی منظم گزارش دادهاند؛ درحالیکه کژوهد و همکاران ( )36و
گلزاری و همکاران ( )41تفاوتی مشاهده نکردند .این تناقض در نتایج در شاخصهای سایتوکینی
1. Oligodendrocytes
2. Glatiramer Acetate
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دیگری نیز قابلمشاهده است که نتیجهگیری درمورد اثر فعالیت بدنی منظم در افراد مبتال به ام.اس.
را سخت میکند.
اينترلوکين  :10ازبین پژوهشهای مرورشده ،نُه مطالعه اثر فعالیت بدنی منظم را بر  IL-10بررسی
کردهاند .سه مطالعه کاهش در سطح  )21،43،46( IL-10و پنج مطالعه فقدان تغییر ()33-36،38،39
در سطوح اولیه را گزارش کردهاند؛ اما مطالعة کردی و همکاران ( )47افزایش در سطح  IL-10را در
یکی از گروههای تمرینی گزارش کرده است IL-10 .که ابتدا عامل ممانعتکنندة تولید سایتوکینها
نیز نامیده میشد ،سایتوکینی ضدالتهابی است که پیش از این نشان داده شده است با دورة فروکش
بیماری ام.اس .رابطه دارد .این سایتوکین از سلولهای  Th2ترشح میشود و ترشح سایتوکینهای
التهابی سلولهای  Th1را سرکوب میکند ( .)21این سایتوکین در درمان بیماری ام.اس اهمیت دارد
و یکی از عملکردهای داروهای این بیماران مانند  ،IFN-bافزایش در سطوح این سایتوکین است تا با
افزایش سایتوکینهای التهابی مانند  IFN-yو  TNFaمقابله کند ()21،33؛ بنابراین ،افزایش
مشاهدهشده در سطوح این سایتوکین در برخی مطاالت ،میتواند نشاندهندة سودمندی فعالیت بدنی
منظم برای بیماران باشد .در مطالعات مرورشده ،بیشتر مطالعات تغییرنکردن این فاکتور ضدالتهابی را
گزارش دادهاند و تنها در مطالعة کردی و همکاران ( )47که از پروتکلهای مختلف تمرینهای ترکیبی
مقاومتی -هوازی استفاده شده بود ،افزایش در سطح  IL-10در یکی از گروههای تمرینی گزارش داده
شده بود .بهنظر میرسد که  IL-10تحتتأثیر بافت چربی ،آمادگی جسمانی اولیه و طول دورة تمرین
باشد ()33-35؛ بنابراین ،میتوان یکی از علل فقدان اثرگذاری فعالیت بدنی منظم در مطالعات
مرورشده را به کوتاهبودن دورة تمرینی (اغلب کمتر از هشت هفته) و سطح پایین آمادگی افراد مبتال
به ام.اس .نسبت به افراد مشابه سالم درنظر گرفت ( .)33،36،38افزونبراین ،در این مطالعات به
تغییرات متابولیک ایجادشده بهدنبال تمرین بدنی منظم که میتواند سیستم ایمنی و سازگاری آن را
تحتتأثیر قرار دهد ،توجه نشده است.
اينترلوکين شش :ازبین پژوهشهای مرورشده 11 ،مطالعه اثر فعالیت بدنی منظم را بر این سایتوکین
بررسی کردهاند که چهار مطالعه کاهش ( )35،38،46،52و هفت مطالعه تغییرنکردن را
( )33،34،39،40،43،45پس از یک دوره فعالیت بدنی منظم گزارش دادهاند .مشابه با  ،IL-10نتایج
 IL-6نیز متناقض است؛ اما بیشتر مطالعات نشان میدهند که سطح سرمی  IL-6درپی تمرین تغییر
نمی کند .در مطالعاتی که سطح سرمی این فاکتور کاهش یافته است ،دو مطالعه از تمرین هوازی در
آب و یک مطالعه از تمرین قدرتی شدید استفاده کرده بودند .جالب توجه است که در مطالعة الورانگو
فیلو ( )24نشان داده شده است که سطح سرمی  IL-6بهصورت مزمن در بیماران مبتال به ام.اس.
باالتر است و ارتباط معناداری نیز بین این فاکتور با خستگی وجود دارد .سطح سرمی سایتوکین
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 IL-6بهصورت مزمن التهابی است که سطوح آن در بیماری ام.اس .افزایش مییابد ( )24و فرایند
دمیلینهشدن آکسونها را تشدید میکند .با توجه به اهمیت این فاکتور در سیستم عصبی مرکزی و
تشکیل ضایعات ( ،)60کاهش این فاکتور نتیجة کلینیکی مهم در مبتالیان به ام.اس .بهشمار میرود
()42؛ اگرچه فعالیت بدنی منظم ،با شدت و مدت استفادهشده در پژوهشهای پیشین تاحدودی در
بهدستآوردن این نتیجه تردید ایجاد کرده است .ورزش و فعالیت بدنی ازطریق اثرگذاری بر این فاکتور
میتوانند اثرهای ضدالتهابی سیستم ایمنی را میانجیگری کنند .سایتوکین  IL-6اعمال بسیار متنوعی
دارد .این فاکتور در ایمنی ذاتی ،تولید پروتئین فاز حاد را توسط سلولهای کبدی تحریک میکند.
این فاکتور که بهطور معمول هماهنگ با عوامل محرک کلونی عمل میکند ،محرک تولید نتروفیلها
از سلولهای پیشساز استخوانی است .همچنین IL-6 ،در ایمنی اکتسابی ،رشد لنفوسیتهای  Bرا
تحریک میکند و میتواند تولید سایتوکینهای التهابی را از جمله  Th17افزایش دهد ( .)61مطالعة
مقدسی و همکاران ( )39نیز نشان داد که ارتباط منفی معناداری بین  IL-6با عوامل رشد عصبی
وجود دارد .آنها پیشنهاد کردهاند که  IL-6ممکن است ازطریق تأثیرگذاری بر عوامل رشد عصبی،
فرایند دمیلینهشدن را بهصورت منفی تنظیم کند.

شکل  -2عملکرد ضدالتهابي و متابوليکي  IL-6ترشحشده از عضلة اسکلتي ()68،72
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تعدادی از مطالعات از  IL-6بهعنوان یک فاکتور التهابی بهعلت اثر آن بر پاکسازی پاتوژن ( )42،62و
فعالکردن سلولهای  Tنام میبرند و عقیده دارند که  IL-6ظرفیت بالقوهای برای کمک به فرایند
پیشرفت بیماری ام.اس .دارد ()70؛ اما تعدادی از مطالعات بر نقش ضدالتهابی  IL-6نیز تأکید داشتهاند
( .)35،43یکی از منابع تولید  IL-6عضلة اسکلتی است .درهنگام ورزش ،ترشح  IL-6از عضلة اسکلتی
میتواند بر میزان رهایش گلوکز کبدی تأثیر بگذارد؛ بنابراین ،توجه به پاسخ حاد  IL-6در افراد مبتال
به ام.اس .نیز دارای اهمیت است که در مطالعات پیشین کمتر به آن توجه شده است .همچنین،
کاهش در سطح استراحتی این سایتوکین پس از سازگاری با ورزش در افراد سالم و چاق ،نشاندهندة
کاهش در وابستگی به گلوکز بهعنوان سوخت است ()61،63،64؛ بنابراین ،کاهش  IL-6مشاهدهشده
در پژوهشهای مرورشده ،عالوهبر کاهش در التهاب میتواند نشانگر تغییرات متابولیکی مبتالیان به
ام.اس .نیز باشد.
عامل نکروز تومور آلفا :ازبین مطالعات مرورشده ،هشت مطالعه اثر فعالیت بدنی منظم را بر TNFa

بررسی کردهاند که اغلب این مطالعات تغییری در سطوح این سایتوکین گزارش نکردهاند
()33،34،40،42،47؛ اما مطالعة کاستالنو همکاران ( )42و دککس و همکاران ( )34بهترتیب افزایش
و کاهش در  TNFaرا گزارش کردهاند .این نتایج متناقض میتواند ناشی از عملکرد دوگانة TNFa
باشد .گزارش شده است که افزایش در  TNFaبا تخریب سد خونی مغزی ( )42و دمیلینهشدن
آکسونهای ناشی از التهاب ( )42،66،67،75در ارتباط است؛ اما با کاهش مطلوب در عود بیماری
براثر درمان بهوسیلة  )42( INF-bو تحریک رمیلینهشدن آکسونها ازطریق افزایش تکثیر
الیگودندروسیتها در ارتباط است ( .)69،70با توجه به اهمیت دورة عود و بهبود در افراد مبتال به
ام.اس ،.تعیین و تفسیر پاسخ و سازگاری  TNFaدر این دورهها میتواند ابعاد مفیدی را نمایان کند؛
بنابراین ،تبیین نقشهای متناقض  TNFaدر بیماری ام.اس .سخت است .یک توضیح احتمالی برای
این پدیده نقش دو گیرندة  TNFaبه نامهای  p55و  p75است .احتماالً فعالیت بدنی منظم ازطریق
مسیر گیرندة  ،p75نقش حفاظتی در اعصاب ازطریق القای سوپر اکسید دیسموتاز و درنتیجه ،حفاظت
نرونی از گونههای اکسیژن فعال داشته باشد ( .)47،71بهنظر میرسد که در سلولهای آسیبدیده و
سرطانی ،مسیر هر دو گیرندة  TNFaدرنهایت با مرگ سلولی همراه است که امکان دارد در سلولهای
عصبی بیماران مبتال به ام.اس .نیز صادق باشد ( .)67،70آلورانگو فیلو و همکاران ( )33نیز ارتباط
معنادار و مثبتی را بین  TNFaو خستگی مشاهده کردند که نشاندهندة اهمیت  TNFaدر پاتوژنز
خستگی نیز است.
لپتين :دو مطالعه اثر فعالیت بدنی منظم را بر سطوح سرمی لپتین بهعنوان یک سایتوکین التهابی
بررسی کرده اند .در این دو مطالعه که از تمرین ویبریشن و ترکیبی استفاده شده بود ،بهترتیب
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تغییرنکردن و کاهش در سطوح استراحتی لپتین مشاهده شد ( .)37،48در مطالعة ابراهیمی و
همکاران ( )37که نبود تغییر در لپتین مشاهده شد ،تغییری در گرلین و بافت چربی نیز مشاهده نشد.
با توجه به ارتباط لپتین با بافت چربی ،احتماالً نبود تغییر در تودة چربی بدن میتواند تاحدودی
تفسیرکنندة این نتیجه باشد .در مطالعة مسعودی و شیروانی ( )48نیز که کاهش در سطح سرمی
لپتین مشاهده شده بود ،به تغییرات متابولیک و بافت چربی توجه نشده بود .مطالعات اخیر به نقش
بافت چربی و آدیپوسایتوکینهای ترشحشده از آن مانند لپتین توجه ویژهای کردهاند (.)72-74
پژوهشهای دو دهة اخیر جنبههای مهم و پیچیدهای از تعامل تغذیه ،متابولیسم و هموستاز سیستم
ایمنی را مشخص کردهاند .بهایندلیل ،اکنون لپتین نهفقط هورمون کنترلکنندة وزن ازطریق مهار
مصرف موادغذایی و مصرف بیشتر انرژی (ازطریق تولید حرارات) شناخته میشود( ،)75-78بلکه
پیشنهاد شده است که لپتین در تنظیم چندین پاسخ ایمنی اکتسابی و ذاتی شرکت دارد (.)71،77
بهعبارتی ،لپتین را عامل ارتباطی کلیدی بین تغییرات متابولیکی و سیستم ایمنی میدانند .اثر لپتین
بر عملکرد سیستم ایمنی بهخوبی مشخص شده است .لپتین ،تکثیر سلولهای  ،Tفعالیت منوسیتها
و ماکروفاژها و تولید سایتوکینهای التهابی ( IL-12 ،IL-1و  )TNFaرا تحریک میکند
( .)72،74،79،80فریزوال 1و همکاران ( )73نشان دادند که لپتین ازطریق تحریک ترشح  IL-6و
 ،TNFaبا عود بیماری ام.اس .ارتباط دارد؛ بنابراین ،تفسیر نقش لپتین با توجه به تغییرات
سایتوکینهای دیگر میتواند نتایج کاملتری را ارائه کند.
در سالهای اخیر ،برخی از پژوهشگران تأثیر لپتین را بر سلولهای ایمنی بررسی کردند و نشان دادند
که لپتین میتواند تعادل  Th1/ Th2را در سلولهای ایمنی تنظیم کند ()72،78؛ برایناساس ،پیشنهاد
شده است که افزایش سطح لپتین ممکن است در برخی از بیماریهای خودایمنی شناختهشده مانند
ام.اس .و التهاب مفصلی ،بهوسیلة تخریب تعادل  Th1/ Th2نقش داشته باشد و به پیدایش بیماری
کمک کند ( .)72در یک نمونه ام.اس .آنسفالومیلیت خودایمن آزمایشگاهی ،نقش لپتین با استفاده از
موشهای مبتال به کمبود لپتین بررسی شد .نتیجة این مطالعه نشان داد که وجود لپتین برای ایجاد
پیشرفت تخریب غالف سلولهای عصبی بیماریهای خودایمنی ضروری است ( .)81همچنین،
پژوهشگران توانستند با استفاده از تزریق پادتن ضدلپتین یا مهارکنندة عملکرد گیرندههای لپتین،
عملکرد سایتوکین لپتین را مهار کنند و شاهد بهبود نشانههای کلینیکی مبتالیان به ام.اس ،.کاهش
سرعت پیشرفت بیماری و کاهش عود بیماری باشند ( .)48با توجه به اینکه این فاکتور التهابی احتماالً
در پیشرفت بیماری ام.اس .و دیگر بیماریهای التهابی نقش دارد ( )82و افزایش تولید آن در سرم و
مایع مغزی -نخاعی بیماران مبتال به ام.اس .عودکننده -بهبودیابنده مشاهده شده است (،)83،84
1. Frizolla
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راهبردهای کاهش لپتین میتواند عامل مؤثری در کنترل و درمان بیماری ام.اس .باشد .پژوهشهای
متعدد در افراد سالم و چاق نشان دادهاند که فعالیت بدنی منظم میتواند منجر به کاهش لپتین شود
( .)85پژوهش مسعودینژاد و شیروانی ( )48روی بیماران مبتال به ام.اس .نیز نشان داد که تمرین
ترکیبی با کاهش سطح لپتین همراه است؛ بنابراین ،فعالیت بدنی منظم میتواند بهعنوان یک راهبرد
کمکی -درمانی درکنار درمان دارویی دارای اهمیت باشد .انجام پژوهشها درزمینة تعامل بافت چربی
و سیستم ایمنی روبهافزایش است .با توجه به نقش و پتانسیل ورزش در تأثیرگذاری بر این تعامل،
بهنظر میرسد که انجام پژوهشهای بیشتری در این زمینه روی بیماران ام.اس .ضروری است.

شکل  -3تأثير لپتين بر سيستم ايمني ،ترشح سايتوکينهاي التهابي و ضدالتهابي ،جذب غذا و سوختوساز
()79-78 ،85 ،93

ساير سايتوکينها :مانند سایتوکینهای ذکرشده ،نتایج درمورد سایر سایتوکینها ازجمله ،IL-17
 IFN-y ،CRPو  TGF-bاندک یا متناقض است .برخی پژوهشهای مرورشده نشان دادهاند که فعالیت
بدنی منظم میتواند ازطریق کاهش سایتوکینهای التهابی IL-17 ،)21،41،44( INF-y ،)40( IL-22
( )35،41و  )43( CRPتأثیر مثبتی بر روند التهاب در بیماری ام.اس .داشته باشد .بعضی پژوهشها
در نتایجی متضاد ،کاهش در سایتوکین ضدالتهابی  )35،43( IL-4و افزایش در ساتوکین التهابی
 IL-23را ( )35نیز گزارش کردهاند؛ اما برخی پژوهشها تغییری در سایتوکینهای اندازهگیریشده
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( IL-2 ،TGF-bو  )IL-21نشان ندادهاند ( .)33،38،41نتایج متناقض و اندک ،نتیجهگیری کلی در
این زمینه را پیچیده میکند.
چندین مطالعة پژوهشی و مروری تأثیر فعالیت بدنی منظم را بر شاخصهای روانی ،کیفیت زندگی و
خستگی مبتالیان به ام.اس .نشان دادهاند ( .)30،32،86درمجموع ،فعالیت بدنی منظم و ورزش ازطریق
مکانیزمهای فیزیولوژیک منجر به بهبود عالئم بیماری بدون تشدید التهاب و مزایای عملکردی
میشوند و برخالف تصورات قبلی ،مبتالیان به ام.اس .بهخوبی فعالیت بدنی و ورزش را تحمل میکنند
و آنها منجر به اثرهای مفیدی در این افراد میشوند .مطالعة مروری حاضر نشان میدهد که نتایج
متناقض در برخی سایتوکینها نیاز به بررسی بیشتری دارد؛ اما فعالیت بدنی منظم نقش مؤثری را
ازطریق تنظیم ترشح سایتوکینهای ضدالتهابی و التهابی ایفا میکند و میتواند تعدیالت مناسبی در
سیستم ایمنی برای کاهش یا جلوگیری از روند دمیلینهشدن آکسونها درپی داشته باشد؛ بنابراین،
احتماالً فعالیت بدنی منظم و ورزش میتوانند جزئی از برنامة درمانی مبتالیان به ام.اس .درنظر گرفته
شوند؛ هرچندکه اثر ورزش و فعالیت بدنی بر روند التهاب و سایتوکینهای مرتبط با آنها در بیماری
ام.اس .بهطور کامل شناخته نشدهاند و ابهامهای بسیاری در این زمینه وجود دارند.
نتایج متناقض که در باال اشاره شد و تنوع سایتوکینها و عملکردهای مختلف آنها ،ضرورت انجام
پژوهشهای دقیقتر و گستردهتری را برای شناخت هرچهبهتر اثرهای فعالیت بدنی منظم بر سیستم
ایمنی نشان میدهند .عالوهبر سایتوکینهای مطرحشده در باال ،نشان داده شد که ارتباط پیچیدهای
بین سیستم ایمنی و بافت چربی نیز وجود دارد .افزونبراین ،بافت چربی با خطرهای دیگری ازجمله
خطر قلبی -عروقی و مرگومیر نیز مرتبط است ( .)65،71،72لپتین عامل مهم مؤثری در سیستم
ایمنی شناخته شد که رابط بین تغذیه ،سوختوساز و سیستم ایمنی است؛ اما پژوهشهای اخیر نشان
دادهاند که عالوهبر لپتین ،آدیپوسایتوکینهای دیگری مانند رزیستین ،آدیپونکیتین و غیره نیز بر
سیستم ایمنی تأثیرگذار هستند ( )71،72،87،89و ممکن است در بیماریزایی ام.اس .نقش داشته
باشند که نیاز است اثر فعالیت بدنی بر آنها در بیماری ام.اس .نیز شناخته شود .بااینوجود ،یکی از
علتهای اختالف در نتایج پژوهشها ،تنوع پروتکل تمرینی ،مدت و شدت فعالیتهای بدنی اعمالشده
است .مطالعات انجامشده اغلب از یک نوع تمرین بهعنوان مداخله استفاده کرده بودند و بین انواع
تمرینهای ورزشی و شدتهای مختلف تمرین مقایسهای نشده است .پیشنهاد میشود با توجه به
تنوع تمرینهای ورزشی ،فعالیتهای ورزشی مختلف نیز مقایسه شوند .همچنین ،با توجه به اندکبودن
مطالعات در این زمینه و پیچیدگی دستگاه ایمنی ،بیماریزایی ام.اس .و سایتوکینهای مرتبط ،بهنظر
میرسد الزم است پژوهشهای بیشتر و جامعتری نسبت به پژوهشهای مرورشده انجام شود تا بتوان
نتایج قطعیتری در این زمینه بهدست آورد.
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