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ABSTRACT
Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating autoimmune disease with an
unclear mechanism. MS is characterized by axonal damage, demyelination, and increased
inflammation. Cytokines play important roles in the pathogenesis of MS. The purpose of this
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study was to investigate the relationship between some cytokines with fatigue and aerobic
capacity in women with MS.

Materials and Methods: 45 women with MS participated

in this study. The levels of serum leptin, TNFα, and IL-10 were measured by ELISA method.
Fatigue and aerobic capacity were evaluated by fatigue severity scale questionnaire and
ergometer cycle incremental test, respectively.

Results: Leptin had a significant positive

correlation with TNFα, body mass index and fatigue in these patients. Furthermore, leptin had
a significant negative correlation with aerobic capacity and aerobic capacity had a significant
negative correlation with fatigue and disability scale. While TNFα had a significant positive
correlation with fatigue, interlukin-10 had no correlation with other factors.

Conclusion:

Improvement on aerobic capacity and regular physical activity can be accompanied with
decrease in production of inflammatory cytokines and fatigue. This may increase the quality
of life in people with MS.
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خود ايمن با مکانیسم ناشناخته است .مالتيپل
مقدمه :مالتيپل اسكلروز يك بيماري دميلينه كنندة 
اسكلروز با آسيب آكسوني ،دميليناسيون و افزايش التهاب مشخص ميشود .سايتوكينها نقشهاي مهمي
در بيماريزايي مالتيپل اسكلروز دارند .هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين برخي سايتوكينها با خستگي
و ظرفيت هوازي در زنان مبتال به مالتيپل اسكلروز بود .مواد و روشها 45 :زن با مالتيپل اسكلروز در
اين مطالعه شركت كردند .سطوح سرمي لپتين TNFα ،و اینترلوکین  10-با روش االيزا اندازهگيري شد.
خستگي و ظرفيت هوازي توسط پرسشنامة شاخص شدت خستگي و آزمون پیشروندة دوچرخة ارگونومتر
به ترتيب مورد ارزيابي قرار گرفت .يافتهها :لپتين يك همبستگي مثبت معنيدار با  ،TNFαشاخص تودة
بدن و خستگي در اين بيماران داشت .عالوه بر اين لپتين يك همبستگي منفي معنيدار با ظرفيت هوازي
داشت و ظرفيت هوازي يك همبستگي منفي معنيدار با خستگي و شاخص ناتواني داشت .در حالي كه
 TNFαبا خستگي يك همبستگي مثبت معنيدار داشت ،اینترلوکین – 10با ساير عوامل همبستگي نداشت.
نتيجهگيري :بهبود ظرفيت هوازي و فعالیت بدنی منظم ميتواند با كاهش توليد سايتوكينهاي التهابي و
افراد مبتال به مالتیپل اسکلروز را افزایش دهد.
خستگي همراه باشد .این ممکن است کیفیت زندگی 
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مقدمه
مالتیپــل اســکلروز 1بیمــاری مزمــن سیســتم عصبــی مرکــزی
ـراد جــوان بیــن  20تــا  50ســال (بهویــژه
اســت کــه اغلــب در افـ 
افتــد و یک��ی از ش��ایعترین بیماریهــای
در زناــن) اتف��اق می 
2
دســتگاه عصبــی مرکــزی اســت کــه در اثــر تخریــب غــاف
شــود ( .)1علــت ایــن بیمــاری هنــوز

ایجــاد می

میلیــن
3
ناش��ناخته اس�تـ .س��ایتوکینها در بیماریزایــی  MSنقــش
مهم��ی دارندــ و هــدف مهمــی بــرای مداخــات درمانــی بــه
اف��راد س��الم بیــن س��ایتوکینهای التهابــی

ش��مار میروندــ .در
ضــد التهابــی T
 Tکمکــی 4نــوع  )Th-1( 1و س��ایتوکینهای 
کمک��ی نــوع  )Th-2( 2تع��ادل برق��رار اس��ت در حال��یک��ه در
بیمــاران  MSاینــ تع��ادل ب��ا افزایشــ نسبــت س��ایتوکینهای
التهاب��ی (مانن��د :اینترلوکیــن ،1- 5اینترلوکی��ن  ،6-عامــل
نک��روز توم��ور آلف��ا ( 6)TNFαو  )...ب��ه ســایتوکینهای ضــد
التهاب��ی (مانندــ :اینترلوکی��ن  ،10-اینترلوکی��ن  4-و  )...بــه هــم
خــورد (.)2

می

ارد و افزایــش تولیــد
و دیگــر بیماریهــای التهابــی نقــش د 
آن در ســرم و مایــع مغــزی نخایــی بیمــاران مبتــا بــه MS
ـود پذیــر 21مشــاهده شــده اســت ( .)10در
ـود کننــده -بهبـ 
عـ 
ـد کــه چاقــی در
ســالهای اخیــر چندیــن مطالعــه نشــان دادنـ 
دوران کودکــی و نوجوانــی خطــر ابتــاء بــه بیمــاری MSرا
افزایــش میدهــد .در واقــع در دو مطالعــه روی زنــان آمریکایــی
ـراد دارای شــاخص تــودۀ
ـد کــه افـ 
ـوئد مشــاهده شـ 
و مــردم سـ 
بدنــی بیشــتر از  30کیلوگــرم بــر متــر مربــع در ســنین 18
تــا  20ســالگی ،نســبت بــه گروهــی کــه وزن طبیعــی داشــتند
هســتند ( .)11-13تعــداد

بیشــتر در معــرض ابتــاء بــه MS
مبتالیــان بـ�ه بیمـ�اری  MSروز بــه روز در حــال افزایــش
اســت ،بــه طــوری کــه ایــن بیمــاری دارای عــوارض شــایعی
از جملــه خســتگی ،ضعــف جســمانی ،گرفتگــی عضالنــی،
دوبین��ی ،ع��دم تع��ادل و اخت�لال در راه رفت��ن میباش��د.
از بیــن ایــن مــوارد ،خســتگی بیشــترین عاملــی اســت کــه
باع��ث آزردن بیمـ�اران میشــود ( .)14از طرفــی مبتالیــان بــه
 MSاز لحــاظ فعالیــت بدنــی نســبت بــه افــراد ســالم ،کــم
فعالتــر هســتند و ظرفیــت عملکــردی و هــوازی پایینتــری
دارنــد .ایــن فعالیــت کمتــر در مبتالیــان بــه  MSبــا برخــی
از مشــکالت مرتبــط بــا ســامت ماننــد افزایــش خطــر پوکــی
اس�تـخوان ،مــرگ ،بیماریه��ای قلب��ی -عروقــی ،افســردگی
و خســتگی در ارتبــاط اســت ( .)15هــدف از ایــن پژوهــش
بررس�یـ ارتب��اط برخ��ی س��ایتوکینها (اینترلوکی��ن  10-و
 )TNFαو لپتینــ ب��ا برخـ�ی شــاخصهای روانــی و ظرفیــت
عملکــردی در زنــان مبتــا بــه  MSمیباشـ�د.
مواد و روشها
)Multiple sclerosis (MS
Central nervous system
3
Pathogenicity
4
T helper
5
Interleukin
6
Tumor necrosis factor alpha

7

1

8

2

Macrophage
Interferon gamma
9
Demyelination
10
Atrophy
11
Leptin
12
Relapsing-remitting MS
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ســایتوکینها از عناصــر تنظیمــی مهــم ایمنــی بــه شــمار
ـد و بــه طــور گســترده در آســیب شناســی MSدرگیرنــد
میرونـ 
امــا نقــش دقیــق آنهــا و اینکــه چگونــه در ایــن بیمــاری تنظیم
ـوند بــه طــور بحــث برانگیــزی باقــی مانــده اســت .امــروزه
میشـ 
زندگــی مــدرن ،منجــر بــه کاهــش نســبی فعالیــت جســمانی
روزانــه شــده اســت ،بــه طــوری کــه بــروز برخــی بیماریهــای
مرتبــط بــا افزایــش وزن و عــدم آمادگــی جســمانی حتــی در
ـود ( .)5بافــت چربــی کــه افزایــش
ـراد جــوان مشــاهده میشـ 
افـ 
آن منجــر بــه چاقــی و بیماریهــای مرتبــط بــا آن میشــود
عــاوه بــر ذخیــرۀ لیپیدهــا باعــث ترشــح چندیــن پروتئیــن
کــه اثــرات بیولوژیکــی مختلفــی را میانجیگــری میکننــد

ایــن هورمــون التهابــی احتمــاالً در پیشــرفت بیمــاری MS
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اینترلوکیــن  10-در درمــان بیمــاری MSعامل مهمی محســوب
ـود و آثــار بیولوژیــک اینترلوکیــن  10-در نتیجــۀ توانایــی
میشـ 
آن در مهــار بســیاری از اعمــال ماکروفاژهــای 7فعــال اســت.
اینترلوکیــن  10-بــه وســیلۀ ســلولهای  Th-2و ماکروفاژهــای
تولیــد اغلــب یــا همــۀ ســایتوکینهایی

فعــال ترشــح و از
شــود جلوگیــری

کــه توســط ســلولهای  Th-1ســاخته می
میکنــد ،بــرای مثــال توانایــی ایــن اینترلوکیــن در ممانعــت
ـد اســت ( .)3از
از ســاخته شــدن اینترفــرون گامــا 90 ،8درصـ 
طرفــی عامــل نکــروز تومــور آلفــا ســایتوکینی پیــش التهابــی
گیرندههــای آن و ترشــح

اســت کــه مشــخص شــده اســت بیــان
ـراد مبتــا بــه  MSافزایــش مییابــد.
آن از ســلولهای  Tدر افـ 
ســایتوکین  TNFαبهعنــوان یــک عامــل پیــش التهابــی نقــش
فراینــد دمیلینــه کــردن 9آکســونها در مغــز و

مهمــی را در
کاهــش تــودۀ عضالنــی (آتروفــی) 01در پــی عفونــت دارد .بــاال
ـراد مبتــا بــه
بــودن غلظــت ایــن عامــل در گــردش خــون افـ 
ـود بیمــاری مرتبــط اســت (.)4
 MSبــا دورۀ عـ 

شــود از جملــۀ ایــن پروتئینهــا ،لپتیــن 11اســت کــه

می
ـد ( .)6میــزان ترشــح
جــزء خانــوادۀ آدیپوســایتوکینها میباشـ 
لپتیــن در گــردش خــون بــه میــزان بافــت چربــی بســتگی
ارد و عوامــل دیگــری کــه روی غلظــت آن تأثیرگــذار هســتند
د 
ـد کــه بــه ترتیــب باعــث کاهــش
کاهــش و افزایــش وزن میباشـ 
شــود ( .)7بســیاری از
و افزایــش غلظــت لپتیــن در خــون می 
ـد کــه اضافــه وزن ،یکــی از نشــانگرهای
ادهانـ 
مطالعــات نشــان د 
مســتقل بــرای ابتــاء بــه دیابــت و بیماریهــای قلبــی در
انســان اســت ( .)8جنبــۀ قابــل توجــه اثــرات لپتیــن بر سیســتم
ـرد آن بهعنــوان یــک ســایتوکین پیــش التهابــی
ایمنــی ،عملکـ 
اســت کــه بــه وســیلۀ ســلولهای التهابــی ســاخته میشــود.
نــد کــه موشهــای
همچنیــن در مطالعــهای مشــاهده کرد 
کمبــود لپتیــن نســبت بــه موشهایــی کــه کمبــود

دچــار
اد ابتــاء بــه بیمــاری کمتــری دارنــد.
ارنــد اســتعد 
لپتیــن ند 
ـود کــه لپتیــن
ایــن مشــاهدات منجــر بــه ایــن فرضیــه میشـ 
ـرد را بــا توانایی
یــک پیــام مهم اســت کــه وضعیــت تغذیـهای فـ 
ـد (.)9
ـد میدهـ 
پاســخ مناســب بــه عوامــل پاتــوژن پیونـ 
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شرکت کنندگان
پژوهــش حاضــر از نوع همبســتگی با هــدف بررســی ارتباط بین
خســتگی ،کیفیت زندگی و ســطح فعالیت بدنی با ســطح سرمی
لپتین TNFα ،و اینترلوکین  10-در زنان مبتال به  MSمیباشد.
نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و با توجه
به مشخصات واحدهای مورد پژوهش و تمایل آنان به شرکت در
مطالعه انجام شد .جامعۀ پژوهش ،بیماران مبتال به  MSمراجعه
کننده به انجمن  MSخوزستان بود که تعداد  45بیمار در نهایت
ورود به پژوهــش حاضر برای
مــورد بررســی قرار گرفتند .معیــار 
بیماران شامل دارا بودن شاخص ناتوانی بین  1تا  ،4سپری شدن
حداقل  4ماه از آخرین عود بیماری ،دامنۀ سنی  20تا  40سال،
مصرف داروهای یکســان و از یک خانواده ،عدم مصرف ســیگار و
نداشــتن رژیم غذایی خاص میباشد.
اندازهگیریهای آنتروپومتریک
در ابتدا ویژگیهای آنتروپومتریکی آزمودنیها از قبیل ســن ،
قد
(به وسیلۀ متر نواری با دقت یک میلیمتر) ،وزن (به وسیلۀ ترازو
دیجیتال با دقت  0/01کیلوگرم) و شاخص تودۀ بدنی اندازهگیری
و ثبت گردید .برای محاســبۀ شــاخص تودۀ بدنی نســبت وزن به
قد به متر اســتفاده شد.
کیلوگرم بر مجذور 
ظرفیت هوازی

پرسشنامهها

پرسشنامۀ کیفیت زندگی
پرسشنامۀ اختصاصی کیفیت زندگی ( 54 14)MSQOL-54سؤالی

پرسشنامۀ سطح فعالیت بدنی
بــرای محاســبۀ میــزان فعالیــت بدنــی شــرکت کننــدگان در
پژوهــش از پرسشــنامۀ فعالیــت بدنــی بــک 16( 17ســؤال) بــه
روش نمرهگــذاری لیکــرت( 18دامنــۀ  1/1تــا  )95/41اســتفاده شــد.
ایــن پرسشــنامه کــه ناظــر بــر ســطح فعالیــت بدنــی در 12
ـد دارای ســه بخــش  -1فعالیــت فیزیکــی
مــاه گذشــته میباشـ 
هنــگام شــغل ( 8ســؤال) -2 ،ورزش در اوقــات فراغت ( 4ســؤال) و
 -3فعالیــت فیزیکــی در اوقــات فراغــت بــه جــز ورزش ( 4ســؤال)
باشــد ( )19و دامنــۀ امتیــازات ایــن پرسشــنامه از  1/1تــا

می
 41/95اســت .روایــی محتــوا و صــوری ایــن پرسشــنامه و پایایی
درونــی ( )α=0/74پیــش از ایــن محاســبه گردیــده اســت (.)21
آنالیز شاخصهای خونی
اندازهگیــری س�اـیتوکینها :نمونهگیــری خونــی بیــن ســاعت
ـد بازویــی و
 7/30تــا  9در حالــت ناشــتا ( 10ســاعت) از وریـ 
در حال��ت نشستــه اخ�ذـ گردی�دـ .نمونههــای خونــی بالفاصلــه
ـد و در دمــای  -80فریـ�ز شـ�د .بـ�رای محاسـ�بۀ
ســانتریفیوژ 19شـ 
ســطح ســرمی لپتیــن از کیــت االیــزا شــرکت(R&D system
 ،)Minneapolis, MN, USAب�رـای محاس��بۀ ســطح ســرمی
اینترلوکی��ن  10-و  TNFαاز کیــت االیــزا شــرکت (IBL
 )International GMBH, Hamburg, Germanyاســتفاده
ش��د .ضری��ب تغیی��رات کیته��ای لپتی��ن ،اینترلوکی��ن 10-
و  TNFαبــه ترتیــب  %4/6 ،%3/2و  %6/3بــود.
تحلیل آماری
دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار (IBM SPSS
 SPSS )Statistics, version 21, Armonk, NYویرایـ�ش

 21مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد .در بخــش آمــار توصیفــی
Storer and Davis
MS quality of life-54
15
Vickery
16
Fatigue severity scal

17

13

18

14

Bech
Likert
19
Centrifuges

44

برای ارزیابی خستگی بیماران از پرسشنامۀ شدت خستگی 16استفاده
شــد ،این پرسشــنامه شامل  9سؤال است که هر سؤال به صورت
مقیاس عددی  0-7درجهبندی شده است .پرسشنامۀ شدت خستگی
تمام ابعاد خستگی (جسمی ،روانی ،عاطفی ،رفتاری و اجتماعی) را
ارد برای
میسنجد .مقیاس شدت خستگی بهعنوان ابزاری استاند 
تعیین شدت خستگی در داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار
گرفته است ( )19و اعتبار و پایایی آن ( )α=0/93مورد قبول واقع
شده است (.)20

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.3.1

تشناختی
شرکتکنندگانپرسشنامهایکه شامل مشخصاتجمعی 
و بیماری فرد بود را تکمیل کرده و فرم رضایت نامۀ شــرکت در
پژوهش را با آگاهی امضا کردند .سپس آزمودنیها پرسشنامههای
کیفیت زندگی ،خســتگی و فعالیت بدنی را تکمیل کردند.

پرسشنامۀ شدت خستگی

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-07

بـ�رای محاسـ�بۀ حداکثــر اکســیژن مصرفــی از آزمــون
دوچرخــۀ پیشــروندة اســترور و دیویــس ،13اس��تفاده ش��د (.)16
بــرای اندازهگیــری حداکثــر اکســیژن مصرفــی ابتــدا مقــدار
بیش��ینۀ وات ب��هوس�یـلۀ دوچرخ��ۀ مونــارک مــدل 939–E
س��اخت کش��ور س�وـئد اندازهگیــری شــد .در ایــن شــیوه
شــرکت کننــده  4دقیقــه بــا بــار صفــر وات روی دوچرخــه
زد ســپس بــار مقاومــت دوچرخــه بــه طــور
رکاب مــی 
تدریجــی  15وات بــه ازای هــر دقیقــه افزایــش مییافــت تــا
شــرکت کننــده بــه واماندگــی برســد .ســرعت رکاب زدن 60
دور در دقیقــه تنظیــم شــده بــود .شــرکت کننــدگان بــه طــور
ند کــه رکاب زدن را ادامــه بدهنــد.
زبانــی تشــویق میشــد 
مقــدار وات بیشــینه ،وزن بــه کیلوگــرم و ســن بــه ســال در
فرم��ول اس��تورر و دیوی��س ( )16ب��رای محاســبۀ حداکثــر
ـد و مقــدار حداکثــر اکســیژن
اکســیژن مصرفــی قــرار داده شـ 
مصرفـ�ی برحسـ�ب میلیلیتـ�ر بـ�ر دقیقـ�ه محاسـ�به گردیـ�د.

ویکری 15و همکاران برای ارزیابی کیفیت زندگی شرکت کنندگان
استفاده شد .این پرسشنامۀ استاندارد حاوی  54سؤال با  12مقیاس
است .روش محاسبۀ کیفیت زندگی در این پرسشنامه به این شکل
اســت کــه ابتدا بــه صــورت جداگانه امتیــاز هریــک از مقیاسها
شود و در نهایت مجموع
محاسبه و به امتیاز صفر تا  100تبدیل می 
میانگین مقیاسها بهعنوان سطح کیفیت زندگی فرد در نظر گرفته
شود ( .)17، 18روایی و پایایی پرسشنامه ( )α=0 /9620در مطالعات
می 
پیشین تعیین شده است (.)17
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از میانگیــن و انحــراف اســتاندارد جهــت نمایــش دادههــا
اســتفاده شــد .پــس از اطمینــان از طبیعــی بــودن توزیــع
دادههــا توســط آزمــون شــاپیرو ویلکــز 20از آزمون همبســتگی
پیرســون 21ب��رای بررس��ی رابط��ۀ متغییرهــا اســتفاده شــد.
ســطح معنــیداری آزمونهــای آمــاری در ســطح P>0/05
در نظــر گرفتــه شــد.

جــدول  -1توصیــف جمعیتشــناختی ،شــاخصهای روانــی و غلظــت ســایتوکینها در
شــركت كننــدگان

یافتهها
بهبود پذیر در این پژوهش شرکت
عود یابنده
 45زن مبتال به  MS
ند که در دامنۀ ســنی  20تا  40ســال قرار داشتند .جدول 1
کرد 
نتایج مربوط به توصیف جمعیتشــناختی ،شــاخصهای روانی و
شاخصهای خونی شرکت کنندگان را نشان میدهد.
نتایج حاصل از جدول  2نشان داد که رابطۀ معنیدار و مستقیمی
بی��ن ظرفیت هوازی با فعالیت بدنی و کیفیت زندگی وجود دارد
(به ترتیب همبستگی  0/46و  )P>0/05 ،0/48در حالیکه ارتباط
معنیدار و معکوسی بین ظرفیت هوازی با لپتین ،شاخص ناتوانی
و خستگی وجود دارد (به ترتیب همبستگی  -0/53 ،-0/65و /51
 .)P>0/05 ،-0همچنین رابطۀ معنیدار و مستقیمی بین خستگی
با لپتین( ،TNFα ،به ترتیب همبستگی  0/80و -)P>0/05 ،0/70
(نمودار  )1و رابطۀ معنیدار و معکوســی بین خستگی با فعالیت
ارد (به ترتیب همبستگی  -0/49و
بدنی و کیفیت زندگی وجود د 
 .)P>0/05 ،-0/52نتایج این جدول همچنین نشان میدهد که
] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-07

جدول  -2همبستگی سایتوکینها ،عاملهای روانی و عملکردی.

21

55

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.3.1

Shapiro-Wilkes
Pierson

20
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ارد (همبستگی ،0/55
سایتوکین لپتین با  TNFαارتباط معنیداری د 
 )P>0/05در حالیکه اینترلوکین  10-با هیچ شاخص دیگری ارتباط
معنیداری نداشته اســت ( .)P<0/05شاخص تودۀ بدن ،ارتباط
اد (همبستگی ،)P>0/05 ،0/43
مثبت و معنیداری با لپتین نشان د 
در حالیکه با سایر سایتوکینها ارتباط معنیداری نداشت (/05
 ،P<0نمــودار  .)2قویترین ارتباط لپتین با خســتگی و ظرفیت
هوازی (همبستگی به ترتیب  0/70و  )-0/65و  TNFαبا خستگی و
لپتین (همبستگی به ترتیب  0/80و  )0/55بود .همچنین نتایج نشان
میدهند که وزن شرکت کنندگان در پژوهش با ظرفیت هوازی
ارد(همبستگی)P>0/05،-0/35درحالی
رابطۀمنفیومعنیدارید 
که با لپتین و  TNFαارتباط مستقیم معنیداری دارد (به ترتیب
همبستگی  0/47و  .)P>0/05 ،0/36داده های برگرفته از نمودار  3و 2
نیز نشــان میدهد که  TNFαبهترتیب رابطة منفی غیر معنیدار
و مثبت معنیداری را با ظرفیت هوازی و شاخص تودة بدنی دارد
(نمودار  2و  .)3نتایج نمودار  4نیز نشان میدهد که سایتوکین لپتین
با  TNFαارتباط معنیداری دارد (همبستگی  )P>0/05 ،0/55در
حالیکه اینترلوکین  10-با لپتین ارتباط معنیداری نداشته است
(،P<0/05نمودار.)4

نمودار  -2همبستگی شاخص تودۀ بدنی با لپتین ( )B) TNFα ،(Aو اینترلوکین )C( 10-
زنان مبتال به .MS

بحث و نتیجهگیری

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-07

اد همبســتگی مثبتــی بیــن
یافتههــای مطالعــۀ حاضــر نشــان د 
لپتیــن و  TNFαبــا وزن و شــاخص تــودۀ بــدن در زنــان مبتــا
وجــود دارد .کوریــل 22و همــکاران ،انــواع مختلــف

بــه MS
ـرد مبتــا
ـد التهابــی را در  210فـ 
ســایتوکینهای التهابــی و ضـ 
نــد را
بــه  MSبــا افــرادی کــه در ســنین  15-20ســالگی بود 
نــد کــه افــرادی کــه
مقایســه کردنــد .آنهــا مشــاهده کرد 
شــاخص تــودۀ بــدن بزرگتــر از  30در ســنین نوجوانــی دارنــد
بیشــتر در معــرض ابتــاء بــه  MSقــرار دارنــد .از طرفــی در
ـد در مقایســه بــا افــرادی
ایــن پژوهــش افــرادی کــه چــاق بودنـ 
ـتند افزایــش ســایتوکینهای التهابــی در
کــه وزن طبیعــی داشـ 
ـد بیــن چاقــی و افزایــش
ـد و نتیجــه گرفتنـ 
آنهــا مشــاهده شـ 
عاملهــای التهابــی در مبتالیــان بــه  MSرابطــه وجــود
ارد ( )22ک��ه ب��ا یافتههــای ایــن پژوهــش همخوانــی دارد.
د 
ارد کـ�ه نش��ان دهن�دـۀ تأثیــر لپتیــن
ـود د 
چندی��ن مطالع��ه وجـ 

نمودار  -3همبستگی ظرفیت هوازی با لپتین ( )B) TNFα ،(Aو اینترلوکین )C( 10-
زنان مبتال به .MS

نمــودار  -4همبســتگی لپتیــن بــا شــاخص هــای اینترلوکیــن  )A(10-و  )B) TNFαو زنــان
مبتــا بــه .MS

Correale

66

22

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.3.1

نمــودار  -1همبســتگی شــاخص خســتگی بــا لپتیــن ( )B) TNFα ،(Aو اینترلوکیــن 10-
زنــان مبتــا بــه .MS

()C

هنــد کــه لپتیــن
در بیماریزایـ�ی MSاسـ�ت و احتمــال مید 
باشــد ( .)23-25تأثیــر

پیشبرنــدۀ التهـ�اب در بیمـ�اریMS
عملکــرد ایمنــی بــه خوبــی شــناخته شــده

لپتی��ن بــر روی
اسـ�ت لپتیـ�ن باعـ�ث تحریـ�ک تکثیـ�ر لنفوسـ�یتهای  Tو تولیــد
مانن��د اینترلوکی��ن  ،1-اینترلوکی��ن ،TNFα ،2-

س��ایتوکینها
24
23
فعــال شــدن ماکروفاژهــا ،مونوســیتها و فاگوســیتوز
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شــود (.)26

می

Mataresa
Hessen
29
Flaniker
30
Christian

کریستین 30و همکاران در مطالعۀ مروری که روی بیماران  MSانجام
دادند مشــاهده کردند که ظرفیت هوازی این بیماران نســبت به
ودا ً

افراد س��الم کمتر است به طوری که ظرفیت هوازی آنها حد 
باشد (ظرفیت هوازی کمتر از میانگین
 25/5 ± 5/2 ml/kg.minمی 
مطلوب) و با افزایش هر درجه از شاخص ناتوانی  ،مقدار ظرفیت
هوازی  2/6 ml/kg.minکاهش مییابد که این پدیده خطر ابتالء
به بیماری قلبی را باال میبرد (.)35
در مطالعــۀ حاضــر ظرفیــت هــوازی بــا عــدم فعالیــت بدنــی و
شــاخص ناتوانــی همبســتگی منفــی دارد ،پیش از ایــن مطالعات
دیگــری ( )36-38نی��ز بهــ همبس�تـگی منفـ�ی بی��ن شــاخص
ناتوان��ی و ظرفیــت هــوازی اشــاره کــرده انــد .در ســالهای
اخیــر اســتفاده از روشهــای غیــر دارویــی در بیــن بیمــاران از
ـراد مبتــا بــه  MSبــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــده
جملــه افـ 
اســت کــه بهعنــوان درمانهــای مکمــل شــناخته میشــوند
�د پیشـ�رفت بیمـ�اری را کاهـ�ش داده
ایـ�ن نـ�وع درمـ�ان میتوانـ 
اد حمــات بکاهــد .فعالیــت بدنــی منظــم و ورزش
و از تعــد 
از تدابیــر غیــر دارویــی اســت کــه میتــوان بــه آن اشــاره
Monocytes
Phagocytosis
25
The experimental autoimmune encephalomyelitis
26
Batocchi

27

23

28

24
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ـد کــه  TNFαبــا خســتگی
ادهانـ 
پژوهشهــای پیشــین نشــان د 
28
ارد ( .)31در پژوهشــ هیســن و همــکاران ،نقــش
ارتبــاط د 
شــد بــه طــوری کــه راهبــرد
تأکیــد 

 TNFαدر بیمـ�اریMS
درمــان بــا  antiTNFαدر ســرکوب خســتگی ،موفقیــت آمیــز

بیمـ�اری  MSدارای عــوارض شــایعی از جملــه خســتگی،
ضعــف جســمانی ،گرفتگــی عضالنــی ،دو بینــی ،عــدم تعــادل و
اخت�لال در راه رفت��ن میباشـ�د .از بیــن ایــن مــوارد ،خســتگی
ـود و
بیش��ترین عامل��ی اسـ�ت ک��ه باع�ثـ آزردن بیم��اران میشـ 
ـود بــه طــوری
ـد بـ 
در طــول ســیر بیمــاری همــراه بیمــار خواهـ 
فرــد ش�دـه و او را از فعالیــت بدنــی
ک��ه باع��ث ب��ی تحرک��ی 
ارد ( .)33در نتیجــۀ بــی تحرکــی و مشــکالتی کــه بــا
بــاز مـید 
ـد بیمــار بــا کاهــش
ـد پیشــرفت ایــن بیمــاری اتفــاق میافتـ 
رونـ 
اســتقالل فــردی ،احســاس بــی کفایتــی و کاهــش کیفیــت
زندگــی رو بــه رو میشــود .در مطالعاتــی کــه روی کیفیــت
ـراد مبتــا بــه  MSانجــام شــده مشــاهده میشــود
زندگــی افـ 
کــه ایــن بیمــاران کیفیــت زندگــی پایینتــری نســبت بــه
ـد کــه
ارن��د ( .)34در مطالعــۀ حاضــر مشــاهده شـ 
اف��راد س��الم د 

خســتگی ،عــدم فعالیــت بدنــی و کاهــش کیفیــت زندگــی
ارتبــاط مســتقیمی بــا هــم دارنــد .از آنجــا کــه اکثــر مبتالیــان
ـراد غیــر فعــال تشــکیل میدهنــد ،اغلــب
بــه بیمــاری  MSرا افـ 
بــا کاهــش ظرفیتهــای عملکــردی مواجــه میباشــند .در
توانــد خطــر ابتــاء بــه

نتیجــه کاهــش فعالیــت بدنــی می
ـد بیماریهــای
بیماریهــای ثانویــۀ ناشــی از بــی تحرکــی ماننـ 
ید کنــد.
قلبــی ،دیابــت و اضافــه وزن را تشــد 
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در یـ�ک نمونـ�ۀ MSآنســفالومیلیت خــود ایمــن آزمایشــگاهی
نقــش لپتیــن بــا اســتفاده از موشهــای مبتــا بــه کمبــود
لپتیــن بررســی شــد .نتایــج حاصــل از مطالعــات نشــان داد
ایجــاد و پیشــرفت تخریــب غــاف

وجــود لپتیــن بــرای

کــه
ســلولهای عصبــی بیمــاری خــود ایمــن ،ضــروری اســت و
موج��ب حساس��یت ب��ه آنس��فالومیلیت در م��وش میش��ود.
توانســتند بــا اســتفاده از تزریــق پادتــن

همچنیــن محققــان
ود کرــدن گیرندههــای لپتیــن ،عملکــرد
ض��د لپتی��ن یــا مس��د 

هورمـ�ون لپتیـ�ن را در موشهـ�ای مبتـلا بـ�ه آنسـ�فالومیلیت
ـود نشــانههای
ـاهد بهبـ 
مه��ار کنن��د .آنهــا بــا مهــار لپتیــن ،شـ 
بعــد از حملــه ،کاهــش پیشــرفت

بالینــی بیمــاری قبــل و
بیمــاری ،کاهــش عــود بیمــاری و کاهــش تعــداد آنتــی
26
ژنهـ�ای مخصـ�وص سـ�لولهای  Tبودنــد ( .)27باتوچــی
خــود بــه تأثیــر داروی اینترفــرون

و هم��کاران در مطالع��ۀ
بتــا بــر تغییــرات میــزان لپتیــن پرداختنــد .طــی ایــن
نــد کــه مقــدار لپتیــن پــس از یــک
پژوهــش مشــاهده کرد 
دوره مصــرف ایــن دارو بــه طــور معن ـیداری کاهــش داشــته
ایجــاد عــود

نــد کــه لپتیــن در
پیشــنهاد کرد 

اســت .آنهــا
در بیمــاران  MSنق��ش دارد ،در صورت��ی کــه نتیجـ�ۀ قطعــی
بــرای ارتبــاط بیــن افزایــش لپتیــن ســرم در بیمــاران  MSو
ـود نــدارد ( .)28در مطالع��ۀ افتخــاری و
شــاخص ناتوانــی وجـ 
همــکاران ،همبســتگی مثبتــی بیــن لپتیــن و شــاخص تــودۀ
بــدن ،همچنیــن لپتیــن و وزن بیمــاران زن مبتــا بــه MS
ـد کــه بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر همخوانــی
مشــاهده شـ 
دارد .از آنجــا کــه غلظــت لپتیــن بــا میــزان بافــت چربــی در
افــراد چــاق و دارای اضافــه وزن در مقایســه

ارتبــاط اســت
بــا افــرادی کــه وزن طبیعــی دارنــد ،دارای ســطوح باالتــری
از لپتی��ن میباشــند .اینکــه آیــا دلیــل افزایــش شــیوع MS
در زنــان در مقایســه بــا مــردان بــا افزایــش چاقــی در دنیــا و
افزایــش حساســیت سیســتم ایمنــی زنــان نســبت بــه لپتیــن
مرتبــط اســت یــا نــه بــدون پاســخ مانــده اســت ( .)29از
طرفــی ماتــرس 27و همــکاران بــه بررســی لپتیــن در ســرم و
مایــع مغــزی نخایــی بیمــاران  MSپرداختنــد .آنهــا مشــاهده
ـد کــه لپتیــن در مایــع مغــزی نخایــی بیشــتر از مقــدار
کردنـ 
آن در ســرم خــون بیمــاران اســت و بیــن افزایــش لپتیــن و
افزایــش شــاخص تــودۀ بــدن در بیمــاران  MSارتباطــی وجــود
نــد کــه احتمــاالً ایــن افزایــش
نــدارد .همچنیــن بیــان کرد 
لپتی�نـ دلیل��ی غی��ر از افزای��ش ش�اـخص ت��ودۀ بــدن میتوانــد
باشــد و منشــاء دیگــری بــرای ســنتز لپتیــن وجــود

داشــته
دارد (.)30
25

ـد کــه  TNFαدر بیماريزایی
بــوده اســت .همچنیــن مشــاهده شـ 
خســتگی نقــش دارد .فالنیکــر( 29بــه نقــل از  Heesenو
خــود بــه ایــن نتیجــه رســید

همــکاران) نیــز در مطالعــۀ
تولیــد  TNFαmRNAدر  27بیمــار مبتــا

کــه خســتگی بــا
بــه  MSبــا نمــرۀ خســتگی بیشــتر از  4در ارتبــاط اســت و
ارد کــه ایــن
مق��دار اینترلوکی��ن  10-بــا خســتگی ارتباطــی نــد 
باشــد (.)32

یافتههــا بــا پژوهــش حاضــر همســو می

دوره پنجم ،شماره سوم ،تابستان 1396

چنــد ســال گذشــته توجــه خاصــی بــه ورزش و

ک��رد .طــی
رونــد از

توانــد
فعالیــت بدنــی شــده اســت اگرچــه ورزش نمی 
ـد امــا بــا
بیــن رفتــن میلیــن را متوقــف یــا آن را بازســازی کنـ 
فــرد مبتــا بــه  MSرا حمایــت میکنــد
روشهــای دیگــری 
کــه از جملــۀ آن :تأثیــر مثبــت در روحیــه ،احســاس خــوب
بــودن ،کنتــرل وزن ،افزایــش پشــتکار ،کاهــش خســتگی و
�ود در وضعیـ�ت خـ�واب اسـ�ت.
بهبـ 

مطالع��ات انج��ام شـ�ده روی فعالی��ت ورزش��ی و ایمونولـ�وژی،
فعالیـ�ت ورزشـ�ی منظـ�م را بهعنوــان یـ�ک درمــان ضدــ التهابـ�ی
ب��رای بیم��اران ب��ا اخت�لال التهاب��ی مزم��ن برجس��ته کــرده
ـدهای در کمــک بــه
اسـ�ت .احتمــاالً تمریــن ورزشــی نقــش عمـ 
درمــان اختــاالت التهــاب عصبــی و کاهــش پیشــروندۀ عملکرد
عصبیــ دارد .بــا توجــه بــه اختصاصــی بــودن شــاخصهایی

در مجم��وع ارتب��اط س��ایتوکینهای پی��ش التهاب��ی (،)TNFα
ض��د التهاب��ی (اینترلوکی��ن  )10-و لپتین بــا  MSو ظرفیتهای

عملک��ردی -روانــی زنــان مبتــا بــه  ،MSدر مطالعـ�ۀ حاضــر
بررســی شــد .از آنجایــی کــه فعالیــت بدنــی و ظرفیــت هــوازی
همبســتگی مثبــت بــا کیفیــت زندگــی و همبســتگی منفــی
ـد کــه فعالیــت
بــا لپتیــن و خســتگی داشــت ،بــه نظــر میرسـ 
بدن��ی منظ��م و ارتق�اـی ظرفی��ت ه��وازی ،میتوانـ�د بهعنــوان
یــک درمــان مکمــل در درمــان یــا کنتــرل  MSمطــرح باشــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه تأثیــر لپتیــن بــر سیســتم ایمنــی و
التهــاب ( ،)27-30مطالعــات بیشــتری در ایــن زمینــه مــورد
نیاــز اس��ت تــا تأثیـ�ر هورمونهــای مترشــحه از بافــت چربــی
و مرتب��ط ب��ا متابولیســم مانن�دـ لپتی��ن در بیماریزایـ�ی MS
مشــخص شــود.
تشکر و قدردانی

ارشــد
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــۀ کارشناســی
تصوی��ب ش��ده در دانش��گاه ش��هید چم��ران اه��واز میباش��د.
بدینوســیله نویســندگان ایــن مقالــه از انجمــن  MSاســتان
خوزس��تان بهویــژه بیمــاران  MSکــه بــا حضــور خــود مــا را در
ـد و مســئول محتــرم
اجــرای دقیــق ایــن پژوهــش یــاری کردنـ 
آزمایشــگاه فیزیولــوژی ورزشــی دانشــکدۀ تربیــت بدنــی
شـ�هید چمـ�ران اهـ�واز ،صمیمانـ�ه قدردانـ�ی میکننـ�د.
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همچنیــن مطالعــۀ لیــم 31و هم��کاران ( )39و پونیتــرا 32و
�د کنن��دۀ تأثیــر مثبــت فعالیــت ورزشــی بر
هم��کاران ( )40تاییـ 
ظرفیـ�ت هـ�وازی بیمـ�اران  MSمیباشــد .در مطالعــۀ پونیتــرا و
همــکاران بیمــاران  MSبــه مــدت  6مــاه بــه انجــام تمرینــات
ترکیبــی ،بــه وســیلۀ دوچرخــۀ ارگومتــر دســتی و پایــی بــا 55
رصــد ظرفیــت هــوازی پرداختنــد .آنهــا مشــاهده

تــا  60د
�د پســ از دورۀ تمرین��ی ،ظرفیــت هــوازی بیمــاران  5تــا
کردنـ 
ـد افزایــش یافتــه اســت .نتايــج پژوهشــي نشــان داده
 20درصـ 
اســت کــه انجــام تمرينــات منظــم ورزشــي بــا افزايــش قــدرت
ـود عالیــم بيمــاري نظيــر خســتگي ،تعــادل
عضالنــي باعــث بهبـ 
ادهانــد
ش��ود ( .)41مطالعــات متعــددی نشــان د 
و تح��رک مي 
توان��د الته��اب مزم��ن و آســیبهای مرتبــط
تمری��ن ورزش��ی می 
ضــد التهابــی تمریــن ورزشــی
بــا آن را تعدیــل کنــد .اثــرات 
در بیماریهــای مزمــن توســط کاهــش ســایتوکینهای
اینترلوکی��ن  ،6-اینترلوکی��ن  )42( TNFα ،8-و افزایــش در
ش��ود (.)43

غلظـ�ت اینترلوکی��ن  10-میانجیگ��ری می

ـد کیفیــت زندگــی ،شــدت خســتگی و شــاخص ناتوانــی در
ماننـ 
مبتالیــان بــه  MSایــن مطالعــه اطالعــات مفیــدی را در مــورد
ارتبــاط ای��ن عامله��ا ب��ا شــاخصهای جمعیتشــناختی،
ـذارد بــا ایــن
ـد التهابــی در اختیــاز میگـ 
روانــی ،التهابــی و ضـ 
حــال یکــی از محدودیتهــای ایــن مطالعــه عــدم اســتفاده از
گــروه کنتــرل ســالم و جنســیت مذکــر میباشــد ،لــذا پیشــنهاد
ـد گــروه
ـود در مطالعــات آینــده از گروههــای دیگــری ماننـ 
میشـ 
کنتــرل ســالم و هــر دو جنســیت اســتفاده شــود.
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