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Background and Objectives Depression during pregnancy is a common mental disorder that has many 
side effects, including a disorder of the immune system. Recently, the available evidence supports the 
use of aerobic exercise interventions in reducing depressive symptoms in mothers. The aim of this study 
was to investigate the effect of an aerobic exercise period on levels of depression and Interleukin-6 (IL-6) 
concentration during pregnancy and postpartum in NMRI female mice.
Methods In this experimental and baseline study, 40 female NMRI mice with an approximate age of 80-
90 days and a weight of 22-25 g were divided into four groups: Non Exercise in Pregnancy, Non Exercise 
in Postpartum, Exercise in Pregnancy, Exercise in Postpartum. After seeing the vaginal plaque and con-
firming the day of pregnancy of the animals, two running wheels were placed inside the cage of each 
pregnant animal for aerobic activity. In order to induce depression during pregnancy and postpartum, 
pregnant mice from day 5 to 19 of pregnancy were exposed to stress for three sessions a day, and to 
assess depression levels, the rate of delay in access to food after 24 hours of food deprivation was mea-
sured in seconds. At the end of the protocol, blood samples were taken from the heart to assess IL-6 and 
the data were analyzed using one-way Analysis of variance (ANOVA) .
Results According to the findings of this study, moderate and low intensity aerobic exercise during 
pregnancy as well as in the postpartum period led to a significant decrease in levels of depression 
(P<0.05) and concentration of IL-6 as an inflammatory cytokine in trained mice compared to sed-
entary mice (P<0.05). 
Conclusion This results of the present study showed, the aerobic activity used was able to reduce the lev-
els of depression and the concentration of inflammatory factor IL-6 during pregnancy and postpartum. 
Therefore, low-intensity aerobic activity can probably be used as a non-pharmacological intervention 
during this period to reduce depressive symptoms and improve immune function.
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مقاله پژوهشی

تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح افسردگی و سایتوکاین اینترلوکین  6 در دوران بارداری و 
NMRI پس از زایمان در موش های نژاد

زمینه و هدف افسردگی در دوران بارداری یک اختالل روانی رایج است که عوارض جانبی زیادی از جمله اختالل در سیستم ایمنی بدن  
به همراه دارد. اخیراً شواهد موجود، استفاده از مداخالت ورزشی هوازی را در کاهش عالئم افسردگی مادران پشتیبانی می کنند. هدف از 
انجام این تحقیق، بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح افسردگی و غلظت پالسمایی اینترلوکین-6 در دوران بارداری و پس از 

زایمان موش های ماده نژاد NMRI بود.
روش بررسی در این مطالعه تجربی و بنیادی، 4۰ سر موش ماده نژاد NMRI با سن تقریبی ۹۰-۸۰ روز و وزن ۲۵-۲۲ گرم به 4 گروه تقسیم 
شدند: بی تحرک-بارداری، بی تحرک-پس از زایمان، فعالیت هوازی-بارداری، فعالیت هوازی-پس از زایمان. پس از مشاهده پالک واژینال و تأیید 
روز بارداری حیوانات، درون قفس هر حیوان باردار دو چرخ دوار برای انجام فعالیت هوازی داوطلبانه قرار داده شد. برای القاء افسردگی در دوران 
بارداری و پس از زایمان، موش های باردار از روز ۵ تا 1۹ بارداری، در روز 3 جلسه با استرس مواجهه شدند. برای سنجش سطح افسردگی، میزان 
تأخیر در دسترسی به غذا پس از ۲4 ساعت محرومیت از غذا برحسب ثانیه اندازه گیری شد. در پایان پروتکل، نمونه های خونی برای ارزیابی غلظت 

پالسمایی اینترلوکین-6  از قلب استخراج شد و داده ها با استفاده از آزمون واریانس تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها بر اساس یافته های این پژوهش، تمرین هوازی داوطلبانه با شدت متوسط و پایین در دوران بارداری و همچنین در دوران پس از 
زایمان منجر به کاهش معنادار سطح افسردگی )P<۰/۰۵( و همچنین غلظت اینترلوکین-6 به عنوان یک سایتوکاین التهابی در موش های 

.)P<۰/۰۵( تمرین کرده نسبت به موش های بی تحرک شد
نتیجه گیری همان طور که نتایج مطالعه حاضر نشان داد، فعالیت هوازی به کار برده شده توانست سطوح افسردگی و غلظت فاکتور التهابی 
پالسمایی اینترلوکین-6 را در دوران بارداری و پس از زایمان کاهش دهد. بنابراین، فعالیت هوازی کم شدت احتماالً می تواند به عنوان یک 

مداخله گر غیردارویی در این دوران در کاهش عالئم افسردگی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی مؤثر باشد.
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مقدمه

افسردگی پس از زایمان یک مسئله جهانی بهداشت روان است 
و ساالنه 13 میلیون زن در سراسر جهان به آن مبتال می شوند ]1[. 
افسردگی در دوران بارداری و پس از زایمان از نظر پاتوفیزیولوژی 
و تعیین درمان مناسب، یک زمینه نوظهور است ]۲[. میزان شیوع 
افسردگی بعد زایمان به  طور قابل توجهی در بین مطالعات متفاوت 
گزارش شده است و از 7/4 درصد در سه ماهه اول، ۸/1۲ درصد 

در سه ماهه دوم و 1۲درصد در سه ماهه سوم و تا ۲۰/4 درصد در 
کل بارداری متفاوت است ]4 ،3[. با این وجود، گزارش های دیگر 
نشان داده است ۹ درصد از زنان در طول هر سه ماهه بارداری از 

افسردگی اساسی یا جزئی رنج می برند ]6 ،۵[. 

افسردگی عوارض جانبی زیادی از جمله اختالل در عملکرد 
سیستم ایمنی بدن به همراه دارد و گزارش شده است منجر به 
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ترشح سایتوکاین های التهابی1، افزایش متابولیسم سروتونین۲ و 
کاهش در دسترس بودن انتقال دهنده عصبی همراه با بیش فعالی 
محور هیپوتاالموس_هیپوفیز_ فوق کلیه3 می شود. بی نظمی این 
شبکه در دوران بارداری، ظهور عالئم افسردگی و نتایج منفی 
زنان و زایمان و اعصاب و روان را افزایش می دهد ]۸ ،7[. عالوه 
بر این، چندین گزارش بیان کرده اند افسردگی با افزایش بیان 
ژن ماکروفاژهای پیش التهابی و بیان بیش از حد اینترلوکین-46، 
اینترلوکین-۵۸ و نوع I مسیرهای سیگنالینگ ناشی از اینترفرون6 
است  داده  نشان  متاآنالیز  تحقیق   .]۹،  1۰[ است  همراه 
سایتوکین های گردش خون مانند اینترلوکین-6، اینترلوکین-1 
واکنشی۹  پروتئین  همچنین،  و  تومور۸  نکروز  فاکتور  و  بتا7 
به  مبتال  بیماران  در  التهاب،  زیستی  نشانگرهای  مطمئن ترین 
است  شده  داده  نشان  براین،  عالوه   .]11[ هستند  افسردگی 
افسردگی بعد زایمان، با افزایش سایتوکین های التهابی مغزی و 
محیطی )اینترلوکین-6، اینترلوکین-1 بتا و فاکتور نکروز تومور( 
و نشانگرهای زیستی حاد همراه است ]1۲[. اینترلوکین-6 باعث 
رهایي پروتین های مرحله حاد از سلول هاي کبدي می شود. تولید 
اینترلوکین-6 در پاسخ هاي التهابي کوتاه مدت مرتبط با عفونت، 
آسیب، ضربه و سایر استرس ها به سرعت افزایش مي یابد و به 
همین ترتیب سطوح باالي تولید اینترلوکین-6 مي تواند وضعیت 
التهابي نامطلوبي ایجاد کند ]1۲[. این سایتوکاین به عنوان یک 
گزارشگر عفونت داخلي زنان و موقع زایمان معرفي شده است. 
به نظر مي رسد اینترلوکین-6 با ارزش ترین و مفیدترین نشانگر 

گردش خون در عملکرد اندوتلیال باشد ]13[.

مداخالت برای کاهش افسردگی به ویژه پس از زایمان عمدتاً 
از زایمان متمرکز بوده است. اخیراً، شواهد  بر دارودرمانی بعد 
موجود استفاده از مداخالت ورزشی در کاهش عالئم افسردگی 
مادران در طول دوره بارداری و بعد از زایمان پشتیبانی می کنند 
]1۵ ،14[. در مورد اثربخشی ورزش در کاهش افسردگی قبل از 
زایمان در تحقیق مروری سیستماتیک و فراتحلیل بالینی تصادفی 
حمایت شده است ]16 ،1۵[. از آنجا که افسردگی قبل از زایمان 
پیش بینی کننده مهمی از افسردگی پس از زایمان است، پیشنهاد 
شده است فعالیت ورزشی قبل از زایمان ممکن است یک روش 
امیدوارکننده برای جلوگیری از افسردگی پس از زایمان باشد 
]1۵[. کالج زنان و زایمان آمریکایی1۰ در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ 
توصیه کرد همه بزرگساالن )از جمله زنان باردار و پس از زایمان 

1. Inflammatory cytokine
2. Serotonin
3. Hypothalamic–Pituitary–Adrenal axis (HPA)
4. Interleukin 6 (IL-6)
5. Interleukin 8 (IL-8)
6. Interferons (IFNs)
7. Interleukin 1 beta (IL-1β)
8. Tumor necrosis factor (TNF)
9. C-Reactive Protein (CRP)
10. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)

بدون عارضه( باید در حداقل 3۰ دقیقه فعالیت ورزشی با شدت 
متوسط در بیشتر روزهای هفته شرکت کنند ]17[. عالوه بر 
این، پیشنهاد شده است ورزش به اندازه داروهای ضدافسردگی 
یک   .]1۸[ است  موفقیت آمیز  کلینیکی  افسردگی  درمان  در 
تحقیق مروری سیستماتیک و متاآنالیز تأثیر فعالیت ورزشی را در 
پیش گیری و درمان افسردگی قبل از زایمان نشان داده است ]1[.  

دان و همکاران یک آزمایش تصادفی انجام دادند که نشان داد 
افرادی که حداقل ۵ روز در هفته و هر جلسه به مدت 3۰ دقیقه یا 
بیشتر ورزش می کنند، عالئم افسردگی خفیف یا متوسط کاهش 
و همکاران  آدینه وند  دیگر،  مطالعه ای  در   .]1۹[ می کنند  پیدا 
)13۹۹( اثرات یک برنامه ورزشی 1۲ هفته ای شامل تمرینات 
طول  در  را  استاندارد  توصیه  های  با  مطابق  مقاومتی  و  هوازی 
بارداری بر نمره افسردگی ادینبرگ در زنان باردار بررسي کردند. 
نتایج نهایی نشان داد ورزش در دوران بارداری عالئم افسردگی 
را کاهش می دهد ]۲۰[. بسیاری از تحقیقات نقش مفید تمرین 
هوازی را در کاهش عالئم افسردگی حمایت کرده اند. از سویی 
دیگر، تحقیقاتی که نقش مفید تمرین مقاومتی را نشان می دهند، 

اندک است ]17 ،16 ،1[.

 ورزش ممکن است نسبت به داروهای ضدافسردگی ترجیح داده 
شود، زیرا بسیاری از زنان در دوران بارداری داروهای ضدافسردگی 
را قطع می کنند و اگر شیر مادر در مرحله بعد از زایمان تنها تغذیه 
کودک باشد، زنان تمایلی به استفاده از داروهای ضدافسردگی 
ندارند. بنابراین، گزینه دیگری به جز دارو برای درمان افسردگی 

توصیه شده است ]۲1[.

عالئم  کاهش  بر  ورزشی  فعالیت  مثبت  اثرات  به  توجه  با 
تأثیر  مداوم  ورزشی  فعالیت  است  شده  گزارش  افسردگی، 
مثبتی بر کاهش پاسخ های التهابی مانند اینترلوکین-6 و بهبود 
سایتوکاین های ضدالتهابی از جمله اینترلوکین 111۰ دارد ]۲۲[. 
توسط  مزمن  بیماری های  در  ورزشی  تمرین  اثرات ضد التهابی 
کاهش سایتوکاین های پیش التهابی اینترلوکین-6، اینترلوکین-۸، 
فاکتور نکروز تومور آلفا1۲ و اینترفرون گاما13 و افزایش در غلظت 
اینترلوکین-1۰ ضدالتهابی میانجی گری می شود ]۲3[. در یک 
مطالعه مشخص شد ورزش هوازی طی یک دوره 1۰ ماهه باعث 
کاهش عوامل پیش التهابی از جمله اینترلوکین-6 می شود ]۲4[. 
ورجینیا و همکاران )۲۰1۸( نیز در پژوهش خود به بررسي تأثیر 
روی  بر  بارداری  دوران  در  مقاومتی  و  هوازی  ترکیبی  تمرین 
نشانگرهاي التهابي آغوز و شیر انساني پرداختند و کاهش معنادار 
غلظت اینترلوکین-6 را در آزمودنی های تمرین کرده )از هفته 

هفدهم تا زمان زایمان( مشاهده کردند ]۲۵[.

ضربان  افزایش  چون  عالئمی  با  بارداری  دوران  افسردگی 

11. Interleukin 6 (IL-6)
12. Tumor necrosis factor alpha (TNF-α)
13. Interferon gamma (IFN-γ)
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قلب جنین، تولدهای پیش از موعد و وزن کم بدو تولد ارتباط 
دارد و می تواند عملکرد سیستم ایمنی مادر را از طریق افزایش 
سایتوکاین های التهابی از جمله اینترلوکین-6 دچار اختالل کند 
]13 ،۵[. افسردگی پس از زایمان می تواند منجر به افکار خودآزاری 
و یا آسیب به کودک شود و بر رشد کودکان تأثیر منفی  گذارد. 
مادران ممکن است از مصرف داروهای ضدافسردگی پس از زایمان 
مغایرت  با شیردهی  داروها  این  اگر  به ویژه  باشند،  داشته  اکراه 
داشته باشند ]۲1 ،6[. امروزه با توجه به گسترش زیاد هزینه های 
درمانی و عوارض جانبی داروها، ورزش به عنوان یک روش درمانی 
از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین اهمیت پرداختن به این 
موارد ضروری است تا از هزینه های عوارض موارد ذکر شده کاسته 
شود. ورزش یکی از راهکار های پیشنهاد شده برای این گروه است 
که به عنوان راهکار غیر دارویی کمترین عوارض را در مقایسه با 

راهکارهایی دارویی می تواند داشته باشد ]۲1 ،1۸[.

با توجه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی بر افسردگی و سیستم 
ایمنی بدن، تاکنون تأثیر فعالیت ورزشی هوازی بر ارتباط میان میزان 
افسردگی و سایتوکاین التهابی اینترلوکین-6 در دوران بارداری و پس 
از زایمان کمتر بررسی شده است و اینکه آیا فعالیت ورزشی هوازی 
در دوران بارداری می تواند افسردگی بعد از زایمان و سیستم ایمنی 

بدن را بهبود دهد، می تواند سؤال این پژوهش باشد.

روش بررسی

حیوانات 

 NMRI در این مطالعه تجربی و بنیادی، 4۰ سر موش ماده نژاد
با سن تقریبی ۹۰-۸۰ روز و وزن ۲۵-۲۲ گرم از انستیتو پاستور 
ایران14 تهیه و در شرایط نوری 1۲ ساعت روشنایی و 1۲ ساعت 
تاریکی و دمای 1±۲3 درجه سانتیگراد نگهداری و آب و غذای 
کافی در اختیار آن ها قرار داده شد. پس از ۲ هفته سازگاری با 
محیط، هر حیوان ماده و نر برای جفت گیری درون یک قفس 
قرار داده شد. سپس صبح روز بعد، پالک واژینال به عنوان شاخص 
اول  روز  واژینال،  پالک  وجود  صورت  در  شد.  بررسی  بارداری 
بارداری درنظر گرفته شد و حیوان به قفس جدا منتقل شد ]۲6[.

گروه های آزمایشی

در این مطالعه حیوانات با روش تصادفی ساده به 4 گروه برای 
سنجش افسردگی و سایتوکاین اینترلوکین-6 در دوره بارداری 
و پس از زایمان تقسیم شدند. گروه اول )بی تحرک-بارداری1۵(، 
موش های بدون ورزش که در دوره بارداری مورد سنجش رفتاری 
و سایتوکاینی قرار گرفتند. گروه دوم )بی تحرک-پس از زایمان16(، 

14. https://fa.pasteur.ac.ir
15. Non Exercise in Pregnancy
16. Non Exercise in Postpartum

موش های بدون ورزش که در دوره پس از زایمان مورد سنجش 
رفتاری و سایتوکاینی قرار گرفتند. فعالیت گروه سوم )هوازی-

بارداری17(، موش هایی که فعالیت هوازی انجام دادند و در دوره 
بارداری مورد سنجش رفتاری و سایتوکاینی قرار گرفتند. گروه 
چهارم )هوازی-پس از زایمان1۸(، موش هایی که فعالیت هوازی 
از زایمان مورد سنجش رفتاری و  انجام دادند و در دوره پس 
گروه  به عنوان  دوم  و  اول  گروه های  گرفتند.  قرار  سایتوکاینی 

کنترل درنظر گرفته شدند.

استرس دوران بارداری و سنجش سطح افسردگی

از  باردار  بارداری، موش های  افسردگی در دوران  القای  برای 
روز ۵ تا 1۹ بارداری در روز 3 جلسه با استرس مواجهه شدند. 
به این صورت که هر موش باردار درون یک استوانه پالستیکی 
)4 سانتی متر قطر و 1۰ سانتی متر طول( زیر نور یک المپ 6۰ 
واتی به مدت 3۰ دقیقه در هر جلسه قرار گرفت و بین هر جلسه 

استرس، 3 ساعت فاصله زمانی برقرار بود ]۲6[.

برای سنجش سطح افسردگی از تست تغذیه سرکوب شده 
و  بارداري   16 روز  در  باردار  موش هاي  شد.  استفاده  نوین 
موش هاي دیگر ۵ روز پس از زایمان مورد بررسي قرار گرفتند. 
حیوانات به مدت ۲4 ساعت از غذا محروم شدند. تست در یک 
جعبه سفید به ابعاد 4۰×4۰×۲۰ سانتي متر انجام شد. در روز 
آزمایش، هر موش در گوشه اي از دستگاه قرار داده شد و در 
گرفت.  قرار  جوندگان  استاندارد  غذاي  عدد   3 دستگاه  وسط 
تأخیر در غذا خوردن به عنوان معیار اصلي افسردگي در طول 

1۰ دقیقه زمان تست ثبت شد ]۲7[.

پروتکل تمرین

پس از مشاهده پالک واژینال و تأیید روز بارداری حیوانات، 
درون قفس هر حیوان باردار دو چرخ دوار برای انجام فعالیت 
هوازی قرار داده شد و تا انتهای مطالعه چرخ های دوار درون قفس 
حیوانات قرار داشتند. موش های گروه تمرین به صورت جداگانه و 
داوطلبانه در قفس خود به مدت ۲4 ساعت در روز و 7 روز در 
هفته به چرخ دوار دسترسی داشتند. با توجه به مطالعات اخیر، 
موش های ماده تمایل بیشتری به دویدن داوطلبانه روی چرخ دوار 
نشان دادند ]۲۸[. به همین دلیل، پروتکل دویدن داوطلبانه روی 
چرخ دوار مدنظر قرار گرفت. برای اندازه گیری مسافت و زمان در 
دوره های ۲4 ساعته از سیستم الکترونیکی و ادومتر تقریباً در 
زمان مشابه هر روز صبح استفاده شد ]۲۹[. طرح کلی پژوهش 

در جدول شماره 1 آمده است.

17. Exercise in Pregnancy
18. Exercise in Postpartum
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خون گیری و جداسازی سرم و سنجش اینترلوکین-6 

موش های باردار در روز 1۹ بارداری یا روز 7 پس از زایمان پس 
از اتمام سنجش های رفتاری، توسط کتامین1۹ )۵۰ میلی گرم/

شدند.  بیهوش  میلی گرم/کیلوگرم(   ۵( زایالزین۲۰  و  کیلوگرم( 
بافت قلب، خون گرفته شد  از  و  سپس سینه حیوان شکافته 
]3۰[. ویال های حاوی خون به مدت 3۰ دقیقه بر روی یک تکه 
یخ قرار گرفتند و به مدت 1۵ دقیقه با سرعت ۲۰۰۰ دور در 
دقیقه سانتریفیوژ شده و سرم جدا و در منفی ۲۰ درجه سانتیگراد 
نگهداری شدند. مراحل سنجش سایتوکاین اینترلوکین-6 براساس 
روش کار موجود در کیت شرکت بایولجند آمریکا۲1 با حساسیت 

7/۸ پیکوگرم/میلی لیتر و با استفاده از تکنیک االیزا انجام شد.

تجزیه وتحلیل آماری 

  16 نسخه   SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  داده ها  تمامی 
تجزیه وتحلیل شدند. داده ها با میانگین و انحراف معیار ارائه شدند. 
قبل از تجزیه و تحلیل آماری، همه متغیر ها از نظر نرمال بودن 
با استفاده از آزمون  شاپیرو ویک و لوین۲۲  و همگنی واریانس 
تحلیل  آزمون  توسط  آمده  به دست  داده های  شدند.  بررسی 
واریانس یک طرفه مورد آزمایش قرار گرفت و P<۰/۰۵ به عنوان 

سطح معناداری درنظر گرفته شد. 

یافته ها

تأثیر تمرین هوازی بر میزان افسردگی و غلظت اینترلوکین-6 
در دوره بارداری در موش ها 

 این مطالعه ارزیابی سطح افسردگی، از طریق اندازه گیری زمان 
تأخیر در دسترسی به غذا پس از ۲4 ساعت محرومیت از غذا 

)تست تغذیه سرکوب شده نوین(۲3 انجام شد.

19. Ketamine
20. xylazine
21. Biolegend USA
22. Shapiro-Wilk & Levene
23. Novelty-Suppressed Feeding

با توجه به تصویر شماره 1، در بررسی تغییرات بین گروه های 
مختلف و مقایسه میانگین آن ها نتایج آزمون تحلیل واریانس 
ورزش  گروه  میانگین  در  افسردگی  داد سطح  نشان  یک طرفه 
هوازی-بارداری نسبت به میانگین گروه  بی تحرک-بارداری به طور 

.)P<۰/۰۵( معناداری کمتر بود

همچنین در مقایسه تغییرات بین گروهی در ارزیابی غلظت 
ورزش  گروه   میانگین  داد  نشان  آزمون  نتایج  اینترلوکین-6، 
بی تحرک-بارداری  به  گروه  میانگین  به  نسبت  هوازی-بارداری 

صورت معناداری کاهش یافت )P<۰/۰۵( )تصویر شماره 1(.

تأثیر تمرین هوازی بر میزان افسردگی و غلظت اینترلوکین-6 
در دوره پس از زایمان در موش ها:

نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمرین هوازی بر افسردگی و 
پاسخ اینترلوکین-6  در موش های زایمان کرده اثرگذار بود. نتایج 
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد در واقع بین میانگین 
گروه بی تحرک-پس از زایمان۲4 با میانگین گروه ورزش هوازی-

پس از زایمان۲۵ در ارزیابی سطح افسردگی )از طریق اندازه گیری 
زمان تأخیر در دسترسی به غذا پس از ۲4 ساعت محرومیت 
از غذا( تفاوت معناداری وجود داشت و سطح افسردگی به طور 

.)P<۰/۰۵( معناداری کاهش یافت

در مقایسه تغییرات بین گروهی نیز یا توجه به تصویر شماره 1، 
غلظت اینترلوکین-6 در گروه ورزش هوازی-پس از زایمان نسبت 
به گروه بی تحرک-پس از زایمان به صورت معناداری کاهش یافت 

)P<۰/۰۵( )تصویر شماره 1(.

تصویر شماره ۲ زمان تأخیر در دسترسی به غذا پس از ۲4 
موش های  در  اینترلوکین-6  و سطح  غذا  از  محرومیت  ساعت 
بی تحرک و تمرین کرده در دوران پس از زایمان را نشان می  دهد.

24. Non Exercise in Postpartum
25. Exercise in Pregnancy

NMRI جدول 1. طرح کلی پژوهش در موش های نژاد

سنجش افسردگیمدت تمرینتعداد جلسات تمرینیطول دورهسازگاری با محیطنوع تمرینگروه هاتعداد

-بی تحرک-بارداری8

2 هفته

روز 16 بارداری--تا روز 19 بارداری

بی تحرک پس از 8
5 روز پس از زایمان--تا 7 روز پس از زایمان-زایمان

دویدن داوطلبانه روی فعالیت هوازی-بارداری12
روز 16 بارداری24 ساعت روزانه7 جلسه در هفتهتا روز 19 بارداریچرخ دوار

دویدن داوطلبانه روی هوازی-پس از زایمان12
5 روز پس از زایمان24 ساعت روزانه7 جلسه در هفتهتا 7 روز پس از زایمانچرخ دوار

NMRI فاطمه یگانه و همکاران. تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح افسردگی و سایتوکاین اینترلوکین  6 در دوران بارداری و پس از زایمان در موش های نژاد

http://jsmj.ajums.ac.ir/
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بحث

بر  تأثیر یک دوره تمرین هوازی  بررسی  این مطالعه،  هدف 
از  و پس  بارداری  اینترلوکین-6 در دوران  و  افسردگی  سطوح 
این  یافته های  بر اساس  بود.   NMRI ماده زایمان در موش های 
پژوهش، تمرین هوازی داوطلبانه با شدت متوسط و پایین در 
دوران بارداری و همچنین در دوران پس از زایمان منجر به کاهش 
معنادار سطح افسردگی با کاهش زمان تأخیر در دسترسی به 
کاهش  همچنین  و  غذا  از  محرومیت  ساعت   ۲4 از  پس  غذا 
معنادار غلظت اینترلوکین-6 به عنوان یک سایتوکاین  التهابی در 

موش های تمرین کرده نسبت به موش های بی تحرک شد. 

ضعف سیستم ایمنی ناشی از افسردگی اغلب با غلظت های باال 
و قابل توجه اینترلوکین-6 و فاکتور نکروز تومور-آلفا به طور مداوم 

مشاهده می شود ]31[. در یک متاآنالیز دیگر، تأیید شد افزایش 
سطح اینترلوکین-1 و اینترلوکین-6 با افسردگی ارتباط مثبت 
دارد ]3۲[. افسردگی اغلب با فعال شدن سیستم پاسخ التهابی 
همراه است که با افزایش تولید سایتوکاین های پیش التهابی مانند 
اینترلوکین-1 بتا، اینترلوکین-۲، اینترلوکین-6 مشخص شده 
است. عالوه براین، فاکتور نکروز تومور-آلفا نیز می تواند به طور 
نظر  به  افسردگی کمک کند ]31[.  توسعه عالئم  به  مستقیم 
می رسد فاکتور های پیش التهابی مذکور با شروع افسردگی و با 
تغییر در عملکرد مغز )به عنوان مثال ، کاهش فعالیت هیپوکامپ 
همراه با نقص شناختی، کاهش حافظه و عملکرد ضعیف رفتاری( 
همبستگی دارند و همچنین پاسخ های اعصاب و غدد درون ریز و 

عملکرد انتقال دهنده عصبی کاهش می یابد ]34- 3۲[.

تصویر 2. زمان تأخیر در دسترسی به غذا پس از ۲4 ساعت محرومیت از غذا و سطح اینترلوکین-6 در موش های بی تحرک و تمرین کرده در دوران پس از زایمان
)P<۰/۰۵( اختالف معنادار نسبت به گروه بی تحرک *

تصویر 1. زمان تاخیر در دسترسی به غذا پس از ۲4 ساعت محرومیت از غذا و سطح اینترلوکین-6 در موش های بی تحرک و تمرین کرده در دوران بارداری
)P<۰/۰۵( اختالف معنادار نسبت به گروه بی تحرک *

NMRI فاطمه یگانه و همکاران. تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح افسردگی و سایتوکاین اینترلوکین  6 در دوران بارداری و پس از زایمان در موش های نژاد
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امروزه، اثرات ضدافسردگی ورزش به خوبی ثابت شده است. در 
تحقیق مروری، گزارش شده ورزش به صورت مستقل، مفید و یک 
درمان تقویتی برای افسردگی است ]3۵[. در مطالعه اخیر، اولسون و 
همکاران اثر ورزش هوازی به مدت ۸ هفته )3 جلسه در هفته تمرین 
در حد متوسط( بر کنترل شناختی در افسردگی را ارزیابی کردند و 
کاهش قابل توجهی از عالئم افسردگی در گروه ورزش هوازی مشاهده 
شد که با نتایج پژوهش ما هم خوانی دارد. همچنین فرایندهای کنترل 
شناختی در مطالعه آن ها بهبود یافت ]36[. تحقیق دیگری نیز نشان 
داد اثر جداگانه ورزش و سرترالین و ورزش به عالوه سرترالین 
در کاهش عالئم افسردگی چه در پایان درمان و چه در پیگیری 
به همان اندازه مؤثر است. در همین مطالعه، شرکت کنندگانی 
که پس از درمان ورزش خود را حفظ کردند، در پیگیری کمتر 
دچار افسردگی شده بودند ]۲1[. مطالعه دیگر که توسط بلومنتال 
افراد مبتال به اختالل  انجام شد، نشان داد در بین  و همکاران 
افسردگی هم سرترالین و هم مداخله ورزشی برای کاهش عالئم 

افسردگی مؤثرتر از دارونما هستند ]37[.

در  افسردگی  درمان  برای  ورزش  می دهند  نشان  تحقیقات 
بزرگساالن مؤثر است و می تواند در دوران بارداری و پس از زایمان 
نیز مؤثر باشد ]37 ،36 ،17[. همسو با یافته های پژوهش حاضر، 
یک بررسی مروری توسط کارتر و همکاران در سال ۲۰1۹ که 
1۸ پژوهش مرتبط با تأثیر مداخله تمرینی در افسردگی پس از 
زایمان را بررسی و جمع بندی کرد، از ورزش و عمدتاً ورزش هوازی 
به  عنوان یک درمان کمکی برای کاهش عالئم افسردگی پس از 
زایمان در زنانی که افسردگی خفیف را تجربه کردند، پشتیبانی 
می کند ]37[. علیپور و همکاران طي مطالعه اي 4 هفته ای به 
بررسي اثربخشي تکنیک هاي تن آرامي بر افسردگي، اضطراب و 
استرس زنان باردار براساس پایه نظریه خودکارآمدي پرداختند 
که درنهایت بعد از مداخله، افسردگي، اضطراب و استرس زنان 

باردار در گروه مداخله به طور معناداري کاهش یافت ]3۸[.

بسیاری از تحقیقات نقش مفید تمرین هوازی را در کاهش 
تأثیر   .]16،  17،  36،  37[ کرده اند  حمایت  افسردگی  عالئم 
بیوشیمیایی و  افسردگی شامل مکانیسم های  بر  مثبت ورزش 
فیزیولوژیکی است که بر کیفیت خواب ، عالئم افسردگی و حافظه 
اندورفین های  افزایش  شامل  مکانیسم ها  این  می گذارد.  تأثیر 
پالسما ، نوراپی نفرین و سروتونین و همچنین افزایش جریان 

خون مغزی و کارایی انتقال دهنده عصبی است ]17[.

در  مناسب  شدت  با  هوازی  فعالیت های  و  ورزش  نقش 
بهبود سیستم ایمنی و کاهش سایتوکاین های التهابی از جمله 
اینترلوکین-6 در افسردگی نیز در بسیاری از مطالعات مشخص 
شده است. گزارش شده است در 1۰۵ بیمار افسرده، رابطه مثبت 
و معناداری بین تغییر در سطح اینترلوکین-1 بتا و سطح پایه 
فاکتور نکروز تومور آلفا همراه با کاهش بیشتر عالئم افسردگی 
از 1۲ هفته مداخله ورزشی هوازی وجود دارد ]3۹[. در  پس 

یک مطالعه دیگرمشخص شد ورزش هوازی طی یک دوره 1۰ 
ماهه باعث کاهش عوامل پیش التهابی )از جمله پروتئین واکنشگر 
سی۲6، اینترلوکین-6، فاکتور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین-1۸( 
می شود ]۲4[. ورجینیا و همکاران )۲۰1۸( طي مطالعه ای به 
بررسي تأثیر یک برنامه ورزشی ترکیبی )3 جلسه 6۰ دقیقه اي 
در هفته تمرین هم زمان هوازي و قدرتي( در ۵۵ زن باردار بر روی 
نشانگرهاي التهابي آغوز و شیر انساني پرداختند. یافته ها نشان 
داد مادراني که ورزش را دنبال کردند، غلظت اینترلوکین-6، 36 
درصد و غلظت فاکتور نکروز تومور آلفا حدود ۲7 درصد پایین تر 
از گروه کنترل بود. نتایج این مطالعه همسو نشان داد انجام این 
برنامه ورزشي باعث ایجاد پروفایل هاي التهابي کمتري در شیر 
مادر به ویژه در آغوز مي شود که همسو با مطالعه حاضر است 
]۲۵[. پژوهشی جدید و همسو با یافته های مطالعه حاضر در سال 
۲۰1۹ توسط آکوستا مانزانو و همکاران انجام شد که یک دوره 
تمرین ورزشی هم زمان هوازی و مقاومتی به مدت 3 روز در هفته 
در دوران بارداري باعث کاهش معنادار اینترلوکین-6 شریاني و 
فاکتور نکروز تومور آلفا وریدي سرم بند ناف گروه ورزشي در 
مقایسه با گروه کنترل شد. در این مطالعه ۵۸ زن باردار از هفته 

هفدهم بارداري تا زمان زایمان شرکت کردند ]4۰[.

کاهش  توسط  بیماری ها  در  هوازی  تمرین  ضد التهابی  اثرات 
و  اینترلوکین-۸  اینترلوکین-6،  پیش التهابی  سایتوکاین های 
غلظت  در  افزایش  و  تومور-آلفا  نکروز  فاکتور  و  گاما  اینترفرون 
 .]۲3[ می شود  میانجی گری  ضدالتهابی  اینترلوکین-1۰ 
می تواند  احتماالً  آن  موجب  به  هوازی  تمرین  که  سازوکاری 
میزان اینترلوکین-6 را کاهش دهد، کاهش توده چربی یا کاهش 
سایتوکاین های پیش التهابی از سلول های مونونوکلئاز۲7 است ]41[. 
با توجه به این که در این پژوهش میزان توده چربی نمونه ها به طور 
مستقیم اندازه گیری نشد که می توان از محدودیت های تحقیق به 
آن اشاره کرد، مکانیزم احتمالی دوم را نیز می توان برای کاهش 
غلظت اینترلوکین-6 درنظر داشت. فعالیت بدنی هوازی با سرکوب 
بیان مولکول های چسبان لکوسیتی-۲۸1 و سطوح پالسمایی آن ها، 
باعث ممانعت از تعامل مونوسیت ها و سلول های اندوتلیال۲۹ شده 
و تولید سایتوکاین های پیش التهابی از سلول های تک هسته ای را 
پایین می آورد که بر این اساس کاهش اینترلوکین-6 را می توان به 

اثرات ضدالتهابی ناشی از تمرین نسبت داد ]41[.

نتیجه گیری

با توجه به میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان و آثار مضر 
افسردگی بر سالمتی مادران و کودکان و عالوه بر این، اجتناب 
بسیاری از مادران در استفاده از داروهای ضدافسردگی، انتخاب 

26. C-reactive protein
 27. Mnonucleosis cells
28. Intercellular adhesion molecule -1
29. Endothelial cells
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یک استراتژی درمانی مؤثر و مفید برای از بین بردن و یا کاهش 
عالئم افسردگی ضروری به نطر می رسد. از سویی دیگر، تحقیقات 
اخیر استفاده از ورزش هوازی را برای کاهش آثار مضر افسردگی 
توصیه کرده اند و آثار مثبت آن را نشان داده اند. همان طور که نتایج 
مطالعه حاضر نشان داد، فعالیت هوازی با شدت متوسط و پایین 
توانست سطوح افسردگی و غلظت فاکتور التهابی اینترلوکین-6 
را کاهش دهد. درنتیجه، فعالیت هوازی می تواند به عنوان یک 
مداخله گر غیردارویی در دوران بارداری و پس از زایمان در بهبود 

افسردگی و سیستم ایمنی مؤثر باشد.

از محدودیت های این پژوهش می توان به کار بر روی نمونه های 
انسانی و بررسی کامل عوامل بالینی مرتبط با افسردگی اشاره 
کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود تأثیر ورزش و فعالیت هوازی با 
شدت های مختلف در دوران بارداری برای کاهش عالئم افسردگی 
و سیستم ایمنی بدن به ویژه در دوران بعد از زایمان بیشتر مورد 

بررسی قرار گیرد. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

از حیوانات در این مطالعه مطابق با دستورالعمل مراقبت و کار 
با حیوانات آزمایشگاهی هلسینکی 1۹64 استفاده شد. 

حامي مالي

این مقاله بر اساس پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد فاطمه 
یگانه که در گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد البرز، دانشگاه 

پیام نور ثبت شده، نوشته شده است.

مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی: فاطمه یگانه، سعید نقیبی، مریم وطن دوست، 
علی زارع بنادکوکی؛ روش شناسی: فاطمه یگانه، سعید نقیبی، 
مریم  نقیبی،  سعید  تحلیل:  اعتبارسنجی،  وطن دوست؛  مریم 
وطن دوست؛ تحقیق و بررسی: علی زارع بنادکوکی، فاطمه یگانه؛ 
نوشته،  نهایی سازی  و  ویراستاری  پیش نویس ،  نگارش  منابع، 
بصری سازی: علی زارع بنادکوکی؛ نظارت ، مدیریت پروژه : سعید 

نقیبی، مریم وطن دوست؛ تأمین مالی: فاطمه یگانه.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.

تشکر و قدردانی

از آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه پیام نور البرز به دلیل همکاری 
صمیمانه برای ارائه حیوانات تشکر می شود.
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