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دگی کمک افزایش امید به زن وبه ایجاد ثبات در بیماري ) ام.اس( سیاسکلروز پلیمولت اگرچه پیشرفت در داروهاي بیماري : مقدمه
ن بـه عنـوا . در ایـن زمینـه، تمـرین جسـمانیشـودتـر مییماري وخـیمبئم الع، بیماران با گذشت زمان ا در بیشتراست ام کرده

سی سیستماتیک از تأثیرات تمـرین برر انجام یک. هدف از این مطالعه شودمی در نظر گرفتهترین درمان غیر دارویی امیدوارکننده
 .س بوددر افراد مبتال به ام.االتهابی لتهابی و ضداهاي پیشبر برخی از فاکتور جسمانی

 WEB OFو  PubMed ،Sciencedirect ،SCOPUSهاي اطالعاتی در این مطالعه جستجوي مقاالت در پایگاه ها:مواد و روش

SCIENCE  شد.به زبان فارسی انجام و ایران داك  ایران و جهاد دانشگاهی، مگبه زبان انگلیسی 
رهاي ورودي و سال اخیر و پس از اعمال متغی 20عاتی داخلی و خارجی در الهاي اطشده از پایگاه مقالۀ دریافت 408از  :هایافته

در ترکیبی ینات و تمر مطالعه 5در  یمطالعه، تمرینات مقاومت 6در تمرینات هوازي یا استقامتی . مقاله مرور شدند 19خروجی، تعداد 
 9/57(مطالعه  یازدهدر  نوروتروفیک مشتق از مغز فاکتور التهابی،هاي التهابی و ضدفاکتوربین  زبررسی شده بودند. امطالعه  8

 .ها بودند، پرکاربردترین شاخص)درصد 1/42(مطالعه  هشتدر  17اینترلوکینو  )درصد

نتایج  همینطور بهبود وها ایتوکاینسطح س تغییر درسبب  داد فعالیت جسمانیهاي مطالعه حاضر نشان یافته گیري:بحث و نتیجه
فزایش امنجر به  که نه تنها ورزش یک گزینه جایگزین قابل دسترسی است شود.عملکردي و بالینی بیماران مبتال به ام.اس می

به این ر جامعه دهاي مربوط به مشارکت محدودیتو  کاهش خطر ابتالء به اختالالت ثانویه ابلکه ب شودنمیشدت بیماري  التهاب یا
 .کندمیشایانی کمک ان بیمار

 .هانیتوکایسا التهابی،دهاي التهابی و ضفاکتور ،فعالیت بدنی ،اسکلروزیس، تمرین مولتیپل ي:هاي کلیدواژه
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 مقدمه
هاي بیماري مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس) یکی از بیماري

ا التهابی سیستم عصبی مرکزي است که بمزمن، پیشرونده و 

 )هاي عصبیف میلین سلولالتخریب غ( فرایند دمیلینه شدن

هداشت سازمان ب بر اساس اعالم .)1(همراه است در مغز و نخاع 

در  هزار نفر 70و میلیون نفر در دنیا  5/3جهانی در حدود 

یان به بیشترین مبتال .)2به این بیماري مبتالء هستند (ایران 

 نای سال قرار دارند. با 40تا  20این بیماري در گروه سنی 

ر حال د و مردان بیماري در میان زنان نبه ایابتالء  نحال، س

ز اشتر برابر بی تا سه زنان دو شیوع این بیماري در کاهش است.

خستگی،  یماري ام.اسبئم العاز جمله  .)3( مردان است

ت الالختافسردگی، زود رنج شدن، کاهش اعتماد به نفس، ا

 باشدري میو مشکالت دیدا ضعف حرکتی ،، اسپاسمیتعادل

ته ناشناخ ام.اس لت اصلی بیماري. با توجه به این که ع)4(

شود عواملی مانند ژنتیک، فعالیت غیرعادي تصور می است؛

 سیستم ایمنی بدن، عفونت ویروسی، تغییرات آب و هوایی،

و  ، استعمال دخانیاتDنکمبود ویتامیفاصله از خط استوا، 

یماري دخیل روز این بتوانند در بی میهاي روحی و روانشوك

 . )5(باشند 

چهار الگوي مشخص از  ام.اسهاي بالینی بیماري دوره

، یابندهبهبود –عبارتند از: عودکننده کنند که پیروي می

عودکننده  –پیشرونده اولیه، پیشرونده ثانویه و پیشرونده 

 89تا  65 یابندهبهبود –عودکننده  نوع تقریبا(بسیار نادر). 

سطح ناتوانی . )6( دهدارد ام.اس را تشکیل میدرصد از مو

طور معمول توسط مقیاس وضعیت  ام.اس به یان بهالمبت

 Expanded Disability Statusتوسعه یافته (ناتوانی 

Scale( از امتیاز  عصبیشود و بنا به سطح آسیب ارزیابی می

 )ام.اس مرگ ناشی از( 10تا امتیاز  )طبیعی مغز عملکرد(صفر 

ل خودایمنی الاین بیماري یک اخت .)7( شودندي میدرجه ب

 سیستم ها روي عملکرد سیستم ایمنی،سایتوکاین .است

گذارند و به خاطر هاي مختلف تأثیر میعروقی بدن و بافت

دارند، به مقدار زیاد  ام.اسبیماري  زاییبیمارينقشی که در 

 توانبه طور معمول می .)8( اندمورد مطالعه قرار گرفته

 هاينسایتوکای زیر مجموعه تقسیم نمود: 4به ها را سایتوکاین

سیستم عصبی مسئول آغاز التهاب در  احتماال( Th1التهابی 

(با بهبود  Th2التهابی هاي ضدمی باشند)، سایتوکاین مرکزي

 هاينسایتوکایو پیشرفت بیماري مرتبط هستند)، 

 و آسیب بافتی در بیماري التھاب ایجاد ر(د Th17التهابی

 هاي تنظیمسلول ( Treg هاينسایتوکاینقش دارد) و  ام.اس

تعادل  در بیماري ام.اس هستند). کننده سیستم ایمنی

عادل نحوي که تشود بهدستخوش تغییراتی می هاسایتوکاین

به سمت افزایش  (Th2)التهابی و ضد Th1)و(Th17التهابی 

که در محافظت  یاز عوامل. یکی )9( شودالتهاب سوق داده می

) BDNF( زاز مغ مشتقعصبی نقش دارد، فاکتور نوتروفیک 

سیستم عصبی  توسعهاین پروتئین سبب رشد و باشد. می

راه  شود. همچنین سببو محیطی می  مرکزي

هاي عصبی و برقراري ارتباطات نورونی نیز سیناپس اندازي

مغز  قشرو  هیپوکامپ بیشترین فعالیت آن در ).10( شودمی

ترکیبات  از ايها دستهباشد. به طور کلی نوروترفینمی

طبیعی بدن هستند که توانایی نورون زایی را دارا  شیمیایی

 هايسلول بقاء در ییبه دلیل عملکردها BDNF باشند.می

 در اساسی نقشی، عصبی هايسلول بازسازي عصبی و

جهت حفظ  دارد و ام.اس در نورون تخریب از جلوگیري

 سدرنظر می به .)11( باشدسالمت سیستم عصبی ضروري می

در مایع مغزي نخاعی و   BDNF استراحتیپایین سطوح 

تخریب میلین و ارتباط نزدیکی با  ام.اس سرم بیماران مبتالء به

 با BDNF همچنین، بین سطحی دارد. پیشرفت آسیب نورون

، ارتباطی ام.اسبیماران   (EDSS)ضعیت ناتوانیوامتیاز 

  BDNFدهد کهشواهد نشان میشود. میمعکوس مشاهده 

داراي اثرات آنتی اکسیدانی قوي است و ممکن است در تنظیم 

چندین مطالعه  .)12( پاسخ ایمنی نقش داشته باشد

را در پیدایش آسیب عصبی  Th17 و به ویژه  Th1يهاسلول

 17-ینترلوکینا .انددخیل دانسته ام.اس به در بیماران مبتالء

)IL-17ايهکه توسط سلولهایی است ) یکی از سایتوکاین   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 Th17 نقشی محوري در التهاب مغز ایفا  و شودترشح می

ال با در اثراي از التهاب مغز طوریکه بخش عمده به کند؛می

تواند رسد این روند مینظر می بهو  است IL-17ت رفتن غلظ

 اختالل ایجاد کندو بقاء آنها بازسازي مجدد میلین فرایند در 

و پیچیده باشد. گزارش  تواند متنوعمی IL-17. عملکرد )13(

هایی مانند آسم، شده است در زمان التهاب و در بیماري

سرطان پروستات و بیماري هاي خود ایمنی مانند ام.اس میزان 

IL-17 یابد. اثرات غیرمستقیم افزایش میIL-17  باعث تولید

 شودمی IL-4و  IL-10 ،IL-8 ،IL-6هایی مانند سایتوکاین

طه مسـتقیـمی بو  ولید راـب -ILا فــعالیت بیمـاري و میـزان ـت

مبتالء  ام.اسبیماري به بیمارانی که به تازگی  دارد. 17

هاي طوالنی با این بیماري ، نسبت به بیمارانی که مدتاندشده

 را دارا هستند IL-17اند، میزان باالتري از سطح درگیر بوده

)14(.  

هاي ريها و سازگافعالیت بدنی منظم و ورزش، با پاسخ

هاي مختلف همراه است و شناخت و فیزیولوژیک در دستگاه

ها به ویژه در دستگاه ایمنی که ها یا سازگاريبررسی این پاسخ

هاي حیاتی دارد بسیار مهم و قابل نقش مهمی را در واکنش

هاي گوناگون ها و تمرینتوجه است. در اثر انجام فعالیت

تهابی از نظر پاسخ و هاي التهابی و ضد الورزشی، فاکتور

شوند که شناخت این سازگاري دچار تغییرات مختلفی می

تغییرات در تفسیر سازوکارهاي فیزیولوژیک حاصل از ورزش و 

یان به المبتتواند موثر باشد. درگذشته تمرین جسمانی می

 بازیرا  ردندکمین هاي منظم بدنی شرکتام.اس در فعالیت

هاي بدنی فعالیتگام اجراي هنافزایش دماي مرکزي بدن در 

ئم ناپایدار بیماري و الهاي شدید، برخی عخصوص فعالیت به

فعالیت بدنی منظم و درحال حاضر اما  شودخستگی ظاهر می

مؤثر براي ارتقاي سطح ي عنوان راهکار سبک زندگی فعال به

, 15( گرددمی یان به ام.اس توصیهالها و عملکرد مبتتوانمندي

عنوان  به بدنی و ورزش منظم فعالیتقش نامروزه  .)16

ها و داشتن زندگی مهمترین عامل پیشگیري از بروز بیماري

تواند نتایج عنوان شده است که ورزش می. شودسالم یاد می

، تعادل، عروقی-هاي قلبیدرمانی متعددي مانند بهبود شاخص

کاهش افسردگی و میزان ، سرعت و استقامت راه رفتن

حال حاضر در .)17( داشته باشدبیماري ام.اس خستگی را در 

با توجه  .اي نداردکن کنندهدرمان قطعی و ریشه ام.اس بیماري

هاي افزایش هزینه و ام.اس افزایش تعداد بیماران مبتالء به به

ام.اس،  به یانآثار بسیار مخرب آن بر مبتال وناشی از درمان 

 .)18( است نقش ورزش در کنترل عالیم بیماري حایز اهمیت

توان ي تحقیقات پیشین میآنچه که با مطالعهوجود،  بااین

فاکتورهاي اثر فعالیت بدنی و ورزش بر دریافت این است که 

خصوص در بیماران مبتالء به ام.اس  بهالتهابی التهابی و پیش

هاي این تناقض در نتایج در شاخص روشن نیست؛ کامال

 نتیجهاین امر امکان اهده است که مش نیز قابل هاسایتوکاین

مورد اثر فعالیت بدنی منظم در افراد مبتالء  درمطلوب گیري 

با توجه به مطالب فوق و همچنین  .کندرا سخت می به ام.اس

مزایاي غیرقابل انکار فعالیت بدنی منظم و اینکه شاید فعالیت 

هاي پیش بدنی منظم بتواند در بهبود و کاهش برخی از فاکتور

التهابی و ضد التهابی سودمند باشد، تحقیق حاضر قصد دارد 

 یبر برخ یمنظم بدن تیفعالمطالعات انجام شده در زمینه 

 هدر بازرا  ام.اس انیالتهابی مبتالالتهابی و ضدپیش يهافاکتور

بررسی قرار دهد و در ادامه جمع  مورد 2020تا  2000زمانی 

قات پیشین ارائه کند و اطالعات بندي مناسبی از نتایج تحقی

 کاملتري در اختیار دیگر محققین قرار دهد.

 هامواد و روش
 يجسـتجو ياستراتژ کیبا استفاده از  مطالعه مرورياین 

)، PubMedپابمد ( یعاتالاط يهاگاهیدر پا کیستماتیس

)، اسکوپوس Sciencedirect( رکتیدا نسیسا

)SCOPUS( نسیساو ) و وب آWEB OF 

SCIENCE ( عاتی جهاد الهاي اطپایگاه وبه زبان انگلیسی

و با رعایت به زبان فارسی و ایران داك  ایران دانشگاهی، مگ

 يتوسط شورا کهاصول و ضوابط اخالق در پژوهش کلیه 

دانشکده علوم تربیتی و  یلیتکم التیو تحص یپژوهش

و بلوچستان  ستانیدانشگاه سروانشناسی و گروه علوم ورزشی 
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به شماره  تائید و ارشد  ینامه مقطع کارشناس انینوان پابه ع

 شد و پژوهشی دانشگاه ثبت -سامانه آموزشی در  35523

بر فعالیت منظم بدنی را متمرکز بر مطالعاتی بود که تأثیر 

-ILو   BDNFشامل نشانگرهاي  ام.اس نشانگرهاي زیستی

دقیق  این مطالعه در چند مرحله به تعیین انجام داده است. 17

ا بها آوري، تحلیل و تفسیر یافته مسئله مورد مطالعه، جمع

ها و اصولی که توسط بیانیه و چک لیست استفاده از رهنمود

 (مروري نظامند)مطالعات سیستماتیک  یسیستم گزارش ده

جستجو با استفاده از . است گرفتهشرح داده شده انجام 

 ،Multiple sclerosis /MS ،exercise هايواژه

physical activity، Inflammatory and Anti-

Inflammatory Factors، training،Cytokines  در

 2020نوامبر تا  2000 نوامبرزمانی  ههاي انگلیسی در بازپایگاه

 ،فعالیت بدنی ،ام.اس، تمرین /اسکلروزیس هاي مولتیپلو واژه

در بخش ها سایتوکاین /هاي التهابی و ضدالتهابیفاکتور

تا  1380هاي زمانی سال ههاي فارسی در بازستجو در پایگاهج

هاي شده از پایگاه مقاله دریافت 408از  .انجام گرفت 1399

سال اخیر و پس از اعمال  20عاتی داخلی و خارجی در الاط

 مقاله مرور شدند 19متغیرهاي ورودي و خروجی، تعداد 

فارسی یا  معیارهاي ورود به مطالعه شامل:). یک هشکل شمار(

زمانی موردنظر، مطالعه صرفاً  هبودن زبان مقاله، باز انگلیسی

 بیماران مهم نبود.جنسیت و سن  بود و به ام.اسمبتالیان روي 

بودن متن کامل مقاله، بررسی اثر فعالیت منظم  دردسترس

التهابی و پیش هايفاکتورارزیابی  ،یان به ام.اسبدنی در مبتال

) از دیگر شرایط ورود به دوه جدول شماررد نظر (مو ضدالتهابی

ها روشمطالعه بودند. شرایط خروج از مطالعه شامل استفاده از 

به مانند  غیر از فعالیت منظم بدنی ت دیگريالو مداخ

پس از شروع . تمرینی بود هدارو یا مکمل درطول دورکارگیري 

 .شد اولیه براي تعیین صالحیت انجام هايجستجو، غربالگري

بررسی شد که آیا حاوي کلمات کلیدي  تعنوان مقاالدر ابتدا 

براي بررسی بیشتر ت پس از آن، چکیده مقاال ر.یا خی بود

در . شد بررسیکلمات کلیدي و معیارهاي واجد شرایط بودن 

صورت تصویب هر دو رویه، متن کامل به دست آمده به طور 

را داشت، ورد نظر ماگر مقاله تمام معیارها و  مطالعه شدکامل 

هاي در این مرحله نسخهشد. در بازبینی سیستماتیک گنجانده 

یش ارزیابی الراي دقت در انتخاب و پاب .ندتکراري حذف شد

 عاتیالشده از مقیاس پایگاه شواهد اط کیفیت مطالعات انجام

این  .)19(شد استفاده  )یک هشمار جدول() Pedroپدرو (

یابی کیفیت روش کار مطالعات، بندي و ارز مقیاس براي طبقه

 هتواند عددي در دامنشود که میمعیار استفاده می 11 براساس

 هدهند عدد باالتر نشان(براي هر مطالعه باشد  یازدهصفر تا 

 11اي هرکدام از که اگر مطالعه طوري ؛ به)کیفیت باالتر است

د کنیک را براي آن معیار دریافت می همعیار را داشته باشد، نمر

اي هنبودن از آن معیار، آن مطالعه نمر و درصورت برخوردار

 .کندمینبراي آن معیار دریافت 

 هایافته
 پس از اعمال متغیرهاي ورودي و اي که مقاله 19 از بین

) درصد 37( انزن مربوط بهمطالعه  بررسی شدند هفت خروجی

و  شرکت کنندگان زن مطالعه بر روي . یازده)25-20, 10( بود

مربوط  مطالعه باقیمانده یکدر حالی که  بود )درصد 58د (مر

کاررفته در  هاي بهحجم نمونه. )26( بود )درصد 5ان (مردبه 

بود که  مبتالء به ام.اس 114تا  18بین  )آنالیز نهایی(مطالعات 

 سن شرکت .شدندگروه تقسیم می چنددر یک، دو یا 

فقط  )درصد 52(مطالعه  ده .سال بود 60تا  18کنندگان بین 

-26, 24, 21( بهبودیابنده بود -عودکننده روي بیماران ام.اس

تمام  هیا درزمین )درصد 47( دیگر مطالعهنه که  درحالی .)32

کنندگان را  بود یا نوع ام.اس شرکت )مطالعه (پنجاس .انواع ام

در  معیار تشخیص ام.اس .(چهار مطالعه)مشخص نکرده بود 

, McDonald ()22 ,24 ,29د (نالدومک مطالعه، معیار هفت

در )؛ 16( بود )Poser( و یک مطالعه، معیار پوسر )31-34

کنندگان شرکت سایر مطالعات معیار تشخیص ام.اس حالی که

 در این مطالعات بیماران ناتوانی نمرات .را مشخص نکرده بودند

ن و همکاراکیگارد  هجز مطالع مطالعات به ههم .بود 8تا  0 بین

 و بنسی هراي گروه کنترل بودند؛ البته در مطالعدا )28(
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 استفاده شده از دو گروه تجربیفقط  و همکاران مالرو همکاران 

و همکاران از  الطالبی در مطالعه بنی). همچنین، 35, 33( بود

سه گروه تجربی و سه گروه کنترل و در مطالعه مختارزاده و 

 ستفاده شده بودهمکاران از دو گروه تجربی و دو گروه کنترل ا

و همکاران،  برکوتز، و همکاران آلورانگو فیلو همطالع .)30, 21(

 بههم از گروه افراد سالم همکاران  ، ونس وهمکاران اوزکول و

  .)32, 31, 27, 22( عنوان گروه کنترل استفاده شده بود

 ،التهابی بیماري ام.اسهاي التهابی و ضدفاکتوربین  زا

BDNF  و  )درصد 9/57(ه مطالع یازدهدرIL-17  هشتدر 

در میان . ها بودند، پرکاربردترین شاخص)درصد 1/42(مطالعه 

را  BDNF اي که تأثیرات تمرین ورزشی برمطالعه یازده

فزایش قابل توجهی را گزارش ا مطالعه پنجبررسی کردند، 

 اي که تأثیرات تمرین ورزشی برمطالعه هشتدر میان  و کردند

 IL-17 را گزارش  کاهش مطالعه چهاری کردند، را بررس

در مطالعات بررسی شده از تمرینات هوازي یا استقامتی  .کردند

مطالعه) استفاده  8مطالعه)، ترکیبی ( 5( یمطالعه)، مقاومت 6(

و  بود زیاد وشدت تمرین در اکثر مطالعات متوسط  .شده است

ات و حداکثر و حداکثر یک تکرار بیشینه، براساس ضربان قلب،

فراوانی جلسات ه بود. حداکثر ظرفیت هوازي طراحی شد

مدت زمان و جلسه در هفته  3یا  2ورزشی در مطالعات 

 هفته بود. 24تا  3 بینتمرینی  هايپروتکل

 
 

مقاالتجستجو چگونگی  . نمودار1شکل  
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 11 براي ارزیابی کیفیت روش شناختی مطالعات از مقیاس

این مقیاس براي مطالعات  .استفاده شد PEDroامتیازي 

و میانگین نمره بود متغیر ده امتیاز مرورشده بین چهار تا 

 13همچنین،  .بود 05/7 ±39/1 مطالعات مرورشده کیفیت

مطالعات مرورشده داراي کیفیت باال  از درصد) 04/68( مورد

با  )34( همکاران و زیمر همطالع .بودند )هفت و باالتر هنمر(

 داشت. این مطالعه به را کیفیت روش کار همرباالترین ن ه دهنمر

 .ها را در برداشتپنج سایر شاخص جز شاخص
 PEDroکیفیت متدولوژیکی مطالعات بررسی شده با استفاده از مقیاس  .1جدول 

هاشاخص      

، سال انتشارمطالعه  
#1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  #11  

مجموع 
 امتیاز

)43() 2018زیمر و همکاران (  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10/11 
)21() 2020همکاران ( بنی الطالبی و  1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9/11 

)30() 2018مختارزاده و همکاران (  1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8/11 
)36() 2016همکاران ( بریکن و  1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8/11 
)16() 2004همکاران ( شولز و  1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8/11 

)33() 2013بنسی و همکاران (  1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7/11 
)32() 2016همکاران ( ونس و  1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7/11 

)31() 2018همکاران ( اوزکول و  1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7/11 
)20() 2020همکاران ( عباسپور و   1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7/11 

)10() 2018همکاران ( خادم الشریه و  1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6/11 
)26( )2019همکاران ( یورگنسن و  1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6/11 

)29() 2016همکاران ( کیوهید و   1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 8/11 
)35() 2018همکاران ( مالر و  1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 8/11 

)23() 2010همکاران ( گلزاري و  1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7/11 
)24() 2019همکاران ( یمی ورح  1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7/11 

)27) (2016مکاران (و ه لهویف -آلوارنگا  1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6/11 

)22() 2019همکاران ( برکوتز و  1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6/11 

)25() 2019همکاران ( شهیدي راد و   1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5/11 
)28() 2016همکاران( کیگارد و  1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4/11 

هان شده ، تخصیص پن3 #، تخصیص تصادفی شرکت کنندگان به گروه ها. 2 # .هاي ورود و خروج از مطالعه)، معیارهاي واجد شرایط بودن (شاخص1 #
، کورسازي 7 # .، کورسازي پژوهشگران/ درمانگرها6 #، کورسازي شرکت کنندگان. 5 #ها از نظر معیارهاي مهم. ، شبیه بودن گروه4 # .شرکت کنندگان

، مقایسه 10 # .ه درمانآنالیز با توجه ب ،9 # .هاها حداقل در یکی از شاخصهافراد شرکت کننده در گرو ٪85، ارزیابی بیش از  8 #همه ارزیابی کنندگان. 
 ها.ها حداقل براي یکی از شاخص، نمایش پراکندگی و مرکزیت شاخص11 # .هاها حداقل براي یکی از شاخصآماري بین گروه

 
 مشخصات و پروتکل تمرینی مطالعات بررسی شده .2جدول 

، سال مطالعه
 انتشار

 مدت و شدت فعالیت نوع تمرین یعیت ناتوانیوض سن (سال) (تعداد) هاگروه نوع ام اس

 ،زیمر و همکاران
2018 )34(  

-عود کننده
بهبودیابنده، 

 پیشرونده ثانویه

29گروه تمرین:  گزارش نشده گزارش نشده 
مرین تناوبی با شدت ت

سه جلسه  سه هفته با شدت باال، باال:
 % 90تا  80در هفته با شدت 
-20به مدت  حداکثر ضربان قلب

قهدقی 30  
31گروه کنترل:  گزارش نشده گزارش نشده 

 دوچرخه کارسنج

- 30>  1- 5/6  

 بنی الطالبی و
 2020 ،همکاران

)21(  

-عود کننده 
 بهبودیابنده

گروه تمرینی درسه سطح 
57ناتوانی:   

سه جلسه در هفته،  دوازده هفته، تمرینات ترکیبی: گزارش نشده گزارش نشده
حداکثر  %70تا  50با شدت 

 یک تکرار بیشینه، %70تا  ضربان،
به مدت  تکرار 12-4سه ست، 

دقیقه 100  

گروه کنترل در سه سطح 
57ناتوانی:  

 گزارش نشده گزارش نشده
مقاومتی (کار با وزنه)، 
استقامتی (دوچرخه یا 

دویدن)، پیالتس، 
 8-0 50 - 18 - تعادل وحرکات کششی

مختارزاده و 
 2018 ،همکاران

)30(  

-کنندهعود 
 بهبودیابنده

18تمرین با وزن طبیعی:  24/31 ± 1/3  51/1 ± 81/0  هشت هفته تمرینات اینتروال : 
-60جلسه در هفته، شدت  3، 

75 % حداکثر وات و یا 60 تا 80 
% حداکثر ضربان قلب به مدت 

18کنترل با وزن طبیعی:  16/29 ± 0/3  40/1 ± 01/1 تمرینات کششی،  
11/32تمرین داراي اضافه  دوچرخه کارسنج ± 0/2  79/1 ± 75/0  
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15وزن: دقیقه 42-66   

کنترل داراي اضافه 
15وزن:  

16/32 ± 2/3  72/1 ± 23/1  

- > 22 ≤ 4 

 ،همکاران بریکن و
2016 )36(  

پیشرونده اولیه  
 و ثانویه

28گروه تمرین:   9/49  ± 6/7  9/4  ± 9/0 جلسه در هفته،  3-2نه هفته،  تمرین استقامتی: 
وات به  12,5دت تا افزایش  ش
دقیقه 20–10مدت   

9گروه کنترل:   4/50  ± 6/7  9/4  ± 8/0 ارگومتري بازو، قایقرانی  
 6-4 - - و دوچرخه کارسنج

 ،همکاران شولز و
2004 )16(  

-عود کننده 
 بهبودیابنده

15گروه تمرین:  42 ± 3 7/2  ± 3/0  تمرینات ترکیبی: 
بیست و چهار هفته، سه تا دو 

 14تا  12ر هفته، شدت جلسه د
ضربه در  140-120بورگ، (

دقیقه 75-45دقیقه)، به مدت   

7گروه کنترل:  44 ± 2 6/2  ± 3/0 دوچرخه سواري،  
تردمیل و تمرینات 

19گروه کنترل سالم: مقاومتی  47 ± 1 - 

 - - 4-6 
 

 ،بنسی و همکاران
2013 )33(  

-عود کننده
بهبودیابنده، 

پیشرونده اولیه  
 و ثانویه

15گروه تمرین:   39 ± 9 0/2  ± 4/1  تمرینات ترکیبی: 
 هشت هفته، دو جلسه در هفته 

درصد حداکثر  60با شدت 
 حداکثر ٪75اکسیژن مصرفی(

دقیقه 30 مدت به) وات  

13گروه کنترل:   40 ± 11 5/2  ± 8/0 ارزیابی عملکرد تعادل و  
آزمون  هماهنگی بدن،

دقیقه تست  30
 استقامت

- - <5,0 

 ،همکاران ونس و
2016 )32(  

 
24گروه تمرین در آب :  

50± ( 6/44 –
1/55 ) 

6/4 سه هفته با شدت باال،سه جلسه  تمرینات استقامتی: (5,2–4)± 
حداکثر  %70درهفته با شدت 

درصد حداکثر  60ضربان قلب یا (
 30کسیژن مصرفی) به مدت 

 دقیقه

 گزارش نشده
گروه تمرین درخشکی 

:28  
52± ( 7/46 –

3/56 ) 
7/4 تمرین دوچرخه  (5,3–4,1)±

 کارسنج و تمرین دراب
 - - 1- 5/6  

 اوزکول و
 2018 ،همکاران

)31(  

-عود کننده
 بهبود یابنده

18گروه تمرین:  
34,5 ± (26-

25/43 ) 
 تمرینات ترکیبی: (0,87-2,12) ± 1

 هشت هفته،سه جلسه در هفته
  ضربان، حداکثر ٪80-60شدت  

 دقیقه 50 و هوازي دقیقه 20
 پیالتس

18گروه کنترل:  
34 ± (32 
± 75/43 ) 

1 ± (1-2) 
پیالتس، تمرینات 
هوازي دوچرخه 

رويکارسنج و پیاده  
18گروه کنترل سالم:  

33 ± ( 75/26 -
25/43 ) - 

- 18-60 < 0/5  

 عباسپور و
 2020 ،همکاران

)20(  

پیشرونده اولیه 
 و ثانویه

10گروه تمرین:   50/33  ± 37/6  06/3  ± 20/1  هشت هفته، سه جلسه در هفته  تمرین ترکیبی: 
% حداکثر  70تا  55شدت 

 20 - 15ضربان، هر جلسه 
تکرار 14-8ست،  2-1دقیقه،   

10گروه کنترل:   75/36  ± 80/6  00/3  ± 10/1 تمرینات هوازي موزون  
TRX ،و ریتمیک و  

0/5 > - - وزنه  

 خادم الشریه و
 2018 ،همکاران

)10(  

پیشرونده اولیه  
 و مزمن

14گروه تمرین:  1/3 گزارش نشده  ± 5/0  تمرین ترکیبی: 
تمرین هوازي  ،دویدن
تمرین مقاومتی، موزون  

 دوازده هفته،سه جلسه درهفته
یک تکرار بیشینه و  %80تا  60

درصد ضربان  55تا  40
تکرار 14-8ست،  4-2استراحت،   

16گروه کنترل:  8/3 گزارش نشده  ± 1/1  

- 20-50  1-5 
تمرینات تعادل و 

 انعطاف پذیري

 یورگنسن و
 2019 ،همکاران

)26(  

-عود کننده
 بهبودیابنده

16گروه تمرین:   44 [40:51] 0/3 جلسه در  2بیست و چهارهفته، تمرین مقاومتی: [2,5:3,5] 
تکرار با  10-6ست،  5-3هفته، 

تکرار بیشینه 6-15شدت   
14گروه کنترل:  45 [37:47] 0/3 کششی، تمرین مقاومت  [2,0:3,5] 

5/2 60–18 - پایین تنه و باال تنه – 5/5  

وهید ویک  
 2016 ،همکاران

)29(  

-عود کننده
 بهبودیابنده

16گروه تمرین:   6/44 جلسه در  2هفته،  بیست و چهار تمرین مقاومتی 1 ± 9/2 ±7
ست  5تا  3تکرار،  10تا  6هفته، 

تکرار بیشینه 6-15با شدت   

16گروه کنترل:   2/42 ±8 9/2 ±  1  باالتنه و پایین تنه 

- 18-60 2- 5/5  
 

 ،همکاران مالر و
8201 )35(  

-عود کننده
 بهبودیابنده

17گروه تمرین:   1/37 ± 4/8  0/3  تمرین استقامتی: (4–0) 
جلسه در هفته 3چهار هفته،  

  قلب ضربان حداکثر 65٪
دقیقه 15 مدت به  

گروه تمرین در شرایط 
17یپوکسی: ه  

8/40 ± 6/10  0/3  تردمیل (4–1) 

 
- 20-60 <4,5 

 
 گلزاري و

 2010 ،همکاران
)23(  

 گزارش نشده
10گروه تمرین:   2/32 ± 6/7  1/2 ± 1/1  تمرینات ترکیبی: 

تمرین کششی، 
مقاومتی استقامتی و  

جلسه در هفته به  3هشت هفته، 
دقیقه 60تا 50مدت   

10گروه کنترل:   8/33 ± 2/8  0/2 ± 1/1  

- 20-50 0-4 



 عابدي و همکاران ...بر برخی از فاکتورهاي فعالیت منظم بدنیبررسی تاثیر 

 

 1شماره ، 23 یافته، دوره / 244 

 رحیمی و
 9201 همکاران

)24(  

-عود کننده
 بهبودیابنده

14گروه تمرین:  8/1 گزارش نشده  ±  2/1  تمرین مقاومتی: 
 

موزش در هفت آ
 ایستگاه

جلسه در هفته، 3هشت هفته،   
تکرار، 12-5ست با حداکثر  3  
 بیشینه، تکرار یک ٪50-70 

دقیقه 60-50 مدت  

13گروه کنترل: رش نشدهگزا   1/2 ±  4/1  

- 18-50 1- 5/4  
 

 فیلهو و -آلوارنگا
 ،همکاران

2016)27(  

-عود کننده
 بهبودیابنده

8گروه تمرین:   1/41 ±  9/12  تمرین ترکیبی: (0-2) 1 
 

، یتمرین مقاومت  
 

 دچرخه کارسنج

جلسه در هفته با  2 دوازده هفته،
 حداکثر ٪60شدت تقریباً 

قهدقی 30 مدت به هوازي ظرفیت  

10: سالم گروه کنترل  2/35 ±  6/7  1 (0- 5/2 ) 

10:سالم کنترل گروه  7/39 ±  10  
- 

≤ 0/2  

 ،همکاران برکوتز و
2019 )22(  

 گزارش نشده
14گروه تمرین:   8/33 ±  8/7  0/2 ± 4/1  حداکثر شدت هوازي: 

 
 تردمیل

-50سه جلسه تمرینی، با شدت 
هوازي ظرفیت حداکثر 80٪  

دقیقه15 مدت به   
9گروه کنترل سالم:   3/28 ±  2/6  5/2 ± 8/0  

- 20-45 <4,5 

 شهیدي راد و
 2019 ،همکاران

)25(  
 گزارش نشده

11گروه تمرین:   
11گروه کنترل:  

33/7±5/03 
33/7±14/42 

2/0± 61 /45 
2/0±7/67 

 تمرین مقاومتی:
 

 کار با وزنه، کششی
 

جلسه در  3هشت هفته، 
یک تکرار   60تا  40هفته،

± 7/39 - بیشینه،  4/10  ≤ 2 

 کیگارد و
 2016، همکاران

)28(  

-عود کننده
 بهبودیابنده

20گروه تمرین:   
 گروه کنترل:گزارش نشده

3/36 ± 6/7  
- 

1- 4/2  
- 

تمرین مقاومتی:         
دوچرخه ثابت،           

تمرین مقاومت باالتنه و 
 پایین تنه

 
جلسه در هفته،  2دوازده هفته، 

 مدت به ینهبیش تکرار یک 80٪
دقیقه 60    - 18-50 ≤ 4 

 
 نتایج کلی مطالعات بررسی شده .3جدول 

، مطالعه
سال 
 انتشار

هافاکتور  

 نوع نمونه گیري زمان نمونه گیري
 نتایج اصلی

در حال 
 استراحت

بعد از 
 تمرین

 پالسما سرم
مایع 
مغزي 
 نخاعی

زیمر و 
 ،همکاران

2018 )34(  

BDNF, 
MMP-9, 
MMP-2 

×  ×   

د. تنها مقدار تغییر نکر MMP-9و  BDNFهفته تمرین ورزشی:مقادیر  9پاسخ به 
MMP-2  .در گروه تمرین افزایش یافت 

 نتایج بالینی:حافظه و امادگی قلبی عروقی افزایش یافت.

بنی الطالبی 
 ،همکاران و

2020 )21(  

BDNF،NT3، 
NT4/5،CNT ،

GDNF 
×  ×   

را بهبود بخشید.  BDNF،NT3 ،NT4/5ح هفته تمرین ورزشی:سط12پاسخ به 
هاي ورزشی گروه به وضعیت ناتوانی وابسته بود به طوري که NT-3تأثیر ورزش بر 

شت. ي دابا سطح پایین ومعلولیت باال در مقایسه با سایر شرایط تغییرات بارزتر
 نداشت. GDNFو CNTFورزش تاثیري بر سطح 

رار بیشینه بهبود یافت.نتایج بالینی:ظرفیت هوازي و حداکثر یک تک  

مختارزاده و 
 ،همکاران

2018 )30(  

BDNF, 
NGF, 

CNTF, 
PDGF, 

s100b, NSE 

×  ×   

ش و در در گروه با وزن نرمال افزای BDNFهفته تمرین ورزشی: مقدار  8پاسخ به 
. تغییري نکرد NSEو  NGF ،CNTFگروه دارا اضافه وزن تغییري نکرد.مقادیر 

ل درگروه با وزن نرما s100bروه افزایش یافت.مقداردر هر دو گ PDGFمقدار
 کاهش و در گروه دارا اضافه وزن تغییري نکرد. 

 نتیجه بالینی:امادگی قلبی عروقی افزایش یافت. 

 بریکن و
 ،همکاران

2016 )36(  

Irsin, BDNF, 
IL-6 × × ×   

سطح  عدم تغییر ;بالفاصله بعد از ورزش  BDNFاثر فعالیت ورزشی حاد: افزایش 
، Irsinی هفته تمرین ورزشی:مقادیر سرم 9پاسخ به . IL-6و  Irisinسرمی 

BDNF  وIL-6 .هیچ تغییر قابل توجهی نکردند 
 نتیجه بالینی: گزارش نشده است.

 شولز و
 ،همکاران

2004 )16(  
BDNF ×  ×   

             افزایش یافت.               BDNFهفته تمرین ورزشی:مقدار  24پاسخ به 
 نتیجه بالینی: قدرت عضالنی افزایش یافت.

بنسی و 
 ،همکاران

2013 )33(  

IL-6, BDNF, 
NGF ×   ×  

ها هیچ سایر فاکتور و BDNFهفته تمرین ورزشی:مقادیر پالسمایی  8پاسخ به 
 تغییر قابل توجهی نکردند.

پیدا  هبودبنتیجه بالینی: ارزیابی کیفیت زندگی، تعادل و آمادگی جسمانی بیماران 
 کرد.
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 ونس و
 ،همکاران

2016 )32(  

IL-6, TNF-α, 
BDNF 
NGF 

× ×  ×  

 IL-6، TNF-αافزایش و مقادیر  BDNFپاسخ به ورزش حاد: سطح پالسما خون 
 هیچ گونه تغییرقابل توجهی قرار نگرفتند. NGFو 

افت در گروه تمرین در آب افزایش ی BDNFهفته تمرین ورزشی: سطح  3پاسخ به 
                       تحت هیچ گونه قابل توجهی قرار نگرفتند.              IL-6, TNF-α,NGFو مقادیر 

 نتیجه بالینی: خستگی تغییر قابل توجهی را نشان نداد.

 اوزکول و
 ،همکاران

2018 )31(  

BDNF، 
SOCS1, 
SOCS3 

×  ×   

 SOCS1بهبود یافت اما سطح  BDNFهفته تمرین ورزشی:سطح سرم  8پاسخ به 
 سرم تغییر معناداري نکرد. SOCS3و 

 ت.ود یافهفته بهب 8نتایج بالینی: تعادل، ظرفیت عملکرد ورزشی و خستگی بعد از 

 عباسپور و
 ،همکاران

2020 )20(  

BDNF, IGF-
1 ×  ×   

ها تغییري پیدا بین گروه BDNFهفته تمرین ورزشی:سطح 8پاسخ به 
 افزایش یافت. هادر بین گروه IGF-1نکرد.درمقابل سطح 

هاي نتایج بالینی:سرعت راه رفتن و قدرت دست راست و چپ و برخی از معیار
 آمادگی جسمانی به طور قابل توجهی بهبود یافت.

خادم الشریه 
 ،همکاران و

2018 )10(  

VDBP،BDN
F NGF, ×  ×   

تغییري  VDBP ،NGF, BDNFهفته تمرین ورزشی:مقادیر سرمی 12پاسخ به 
 نکرد.

 د.انی شبالینی:باعث ایجاد اثرات مثبتی در درصد چربی بدن و مقیاس ناتونتایج 

 یورگنسن و
 ،همکاران

2019 )26(  
BDNF،S1P ×   ×  

اد یا حهفته تمرین ورزشی: هیچ تغییري درون یا بین گروهی در سطح  12پاسخ به 
 مشاهده نشد. BDNF، S1P مزمن پالسما 

 غز، فعالیت عصبی عضالنی و قدرتنتایج بالینی:ضخامت قشر مغز، حجم کل م
 عضالنی بهبود یافت.

وهید ویک  
 ،همکاران

2016 )29(  

IL-1β, IL-4, 
IL-10, IL-17, 
IL-23, TNF-

α, IFN-γ 
× ×  ×  

هاي اندازه گیري شده و تمام سایتوکاین IL-17پاسخ به ورزش حاد: سطح سرمی
اي قابل مالحظههفته تمرین ورزشی هیچ تغییر  24تا  12بعد از در ابتدا و 

 اند.نداشته
تمام  و IL-17هفته تمرین ورزشی: هیچ تغییري درسطح سرمی 24پاسخ به 

 هاي اندازه گیري شده مشاهده نشد.سایتوکاین
 نتایج بالینی: توانایی راه رفتن افزایش یافت.

 مالر و
 ،همکاران

8201 )35(  

IL-17،CD4 
+، EPO ×   ×  

هاي(+ تغییر نکرد، اما سلول اریتروپویتین هفته تمرین ورزشی:سطح4پاسخ به 
CD4  تولید کننده (IL-17A وماکسی کاهش داد. را در گروه تمرین در شرایط نر

 تمرین در شرایط هیپوکسی هیچ یک از این تغییرات ایمنی را ایجاد نکرد.
 ه کاهشگرو نتایج بالینی:حداکثر بار کاري و افسردگی به طور قابل توجهی در هر دو

 و توانایی راه رفتن بهبود یافت. تیاف
 گلزاري و
 ،همکاران

2010 )23(  

IL-4, IL-17, 
IFN-γ ×   ×  

هیچ تغییر  IL-4ش اما کاه IFN-γ،IL-17هفته تمرین ورزشی:سطح  8پاسخ به 
 قابل توجهی پیدا نکرد.

 یش یافت.) کاهش و تعادل افزاEDSSنتایج بالینی:مقیاس وضیعیت ناتوانی بیماران(
ی ورحیم  

 همکاران
9201 )24(  

IL-17 ×   ×  
 اهش یافت.به طور معناداري ک IL-17هفته تمرین ورزشی: سطح  8پاسخ به 

 نتایج بالینی:وضعیت ناتوانی افراد بهبود یافت.

 -آلوارنگا
 فیلهو و
 ،همکاران

2016)27(  

IL-6, IL-10, 
IL- 

21, IL-22, 
IL-17,TNF- 

α, IFN-γ 

×   ×  
-ILکاهش یافت و مقادیر  IL-22مرین ورزشی:مقدار سرمی هفته ت 12پاسخ به 

 اي نکردند.ها هیچ تغییر قابل مالحظهو سایر سایتوکاین 17
 نتیجه بالینی: خستگی بهبود یافت.

 برکوتز و
 ،همکاران

2019 )22(  

IL-4, IL-6, 
IL-10, IL-17, 
TNF- α،IFN- 

ɣ 

 × ×   

 مرین مبتالء بهتدر گروه  IL-10 کاهشپاسخ به سه جلسه ورزش حاد: به استثناي 
، هر دو گروه در TNF-αو  IL-4 ،IL-6 ،IL-17 ،IFN - ɣخفیف سطوح  ام.اس

ازي با خفیف و کنترل سالم به دنبال سه جلسه تمرین هو ام.اس تمرین مبتالء به
 ..تغییري نکردو زیاد شدت متوسط 

ین بح فعالیت نتایج بالینی: هیچ تفاوتی شاخص توده بدن، درصد چربی بدن وسط
 به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. max 2VOمقدار ها مشاهده نشد.گروه

شهیدي راد 
 ،همکاران و

2019 )25(  
IL-4،IL-17 ×  ×   

 IL-4داشت و نبین دو گروه تفاوتی  IL-17هفته تمرین ورزشی:سطح 8پاسخ به 
 اد.نیز در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معناداري نشان د

 نتایج بالینی:قدرت عضالنی بهبود یافت.

 کیگارد و
، همکاران

2016 )28(  

IL-1 Ra, IL-
4, IL-5, IL-6, 

IL-7, IL-8, 
IL-12, IL- 
13, IL-17 

×   × × 

هاي اندازه کاینو تمام سایتو IL-17هفته تمرین ورزشی: سطح سرمی 12پاسخ به 
هاي اندازه گیري شده ینسایتوکا و همه IL-17اما سطح  گیري شده کاهش یافت.

 در مایع مغزي نخاعی تحت هیچ تغییر قابل توجهی قرار نگرفت.
ن فترسرعت راه و  قدرت عضله و نتایج بالینی: اضطراب، افسردگی و خستگی کاهش

 پیدا کرد. بهبود



 عابدي و همکاران ...بر برخی از فاکتورهاي فعالیت منظم بدنیبررسی تاثیر 

 

 1شماره ، 23 یافته، دوره / 246 

 گیريبحث و نتیجه
اند، هیچ هاي زیادي که محققان انجام دادهعلیرغم تالش

براي بیماري ام اس وجود ندارد، زیرا  درمان پزشکی قطعی

عوارض جانبی آن  هاي موجود فقط در تسکینداروها و درمان

اگرچه بهبود نقش دارند.  و جلوگیري از حمالت مکرر آن

داروهاي اصالح کننده بیماري به ایجاد ثبات در پیشرفت 

اما در  ،)37( بیماري و افزایش امید به زندگی کمک کرده است

 شودتر میوخیم عالئمبا گذشت زمان  ام.اس رانبیشتر بیما

هاي هوازي، بی . امروزه، فعالیت بدنی با تکنیک)38, 13(

ترین درمان غیر دارویی براي هوازي یا مقاومتی، امیدوار کننده

با معلولیت خفیف یا متوسط از طریق بهبود  ام.اس بیماران

ئم خستگی، افسردگی و کیفیت زندگی، بدون بدتر شدن عال

هاي توان در این زمینه، برنامهبیماري در نظر گرفته شده است. 

عملکرد و کیفیت زندگی  بهبودبخشی به ابزاري اصلی براي 

هاي درمانی مکمل در میان روش .)39( شده استتبدیل 

مختلف، ورزش به عنوان یک فعالیت برنامه ریزي شده، 

، انیجسم عالئم بهبودسبب نه تنها  مداومساختاري و 

بلکه  .)40( شده است ام.اسروانشناختی و شناختی در بیماران 

نشان داده شده است که ورزش بدنی خطر عود یا عوارض 

ممکن است و  )41( دهدافزایش نمی افرادجانبی را در این 

مانند آمادگی جسمانی، توانایی راه رفتن، تعادل  برخی از عالئم

در حالی که  .)42( عضالنی را بهبود بخشدعصبی و اختالالت 

منظم براي تعدیل مشخصات  یورزشفعالیت اثربخشی 

 بررسیي مرتبط با التهاب هاو پیشرفت بیماري هاسایتوکاین

وجود، اثر فعالیت بدنی و ورزش بر  ینا ااما ب )43( شده است

 بهالتهابی و سایر فاکتورهاي التهابی و ضدها سایتوکاین

 کامًال روشن نیست خصوص در بیماران مبتالء به ام.اس

و  فیلهو -در مطالعات آلوارنگابه طور مثال  (جدول شماره سه).

قابل  هیچ تغییر )29و همکاران ( ههدیوکو  )27( همکاران

مربوط به التهابی هاي التهابی و ضدفاکتورسرم  درتوجهی را 

گلزاري و همکاران  درحالیکه ؛مشاهده نکردندورزش منظم 

رات قابل توجهی را تغیی )28( ارانو همک درکیکگاو  )23(

هاي مربوط به تأثیر . با توجه به نتایج پژوهشدگزارش کردن

هاي پیش التهابی و ضد التهابی، به نظر تمرین بر فاکتور

رسد شدت، مدت، نوع فعالیت، جنسیت افراد، مراحل می

بیماري و درجه ناتوانی افراد از عوامل تعیین کننده در میزان 

  تغییرات دستگاه ایمنی باشند.

بین  ز: ا)BDNF( ز مغزفاکتور نوروتروفیک مشتق ا

مطالعه اثر فعالیت منظم بدنی را  یازدههاي مرورشده، پژوهش

 در سطح افزایشاند. پنج مطالعه بررسی کرده BDNF بر

BDNF )21 ,30-33(  سطوح رد مطالعه فقدان تغییرشش و

از  ییک .)36, 34, 26, 20, 16, 10( اندهاولیه را گزارش کرد

، دستگاه عصبی مرکزيپارچگی یکو  حفظهاي توسعه، نشانه

هایی هستند که ها پروتئینهستند. نوروتروفینا هنوروتروفین

نقش عصبی  يهاحفظ سلولعصبی و هاي بازسازي در فرآیند

 BDNFفاکتور  ،هایکی از مهمترین نوروتروفین .)44( دارند

ماده سفید وخاکستري کاهش حجم  هاست که در افراد سالم ب

بیماري همچنین در  .)45( مرتبط است افزایش سن اب مغز

آلزایمر و ، هانتینگتون چندین بیماري عصبی مانند زایی

). به طور معمول، سطح 48-46( پارکینسون نقش دارد

BDNF  سرم و پالسما، که ارتباط زیادي باBDNF در 

 افرادنسبت به  ام.اسدر بیماران  دارند عصبی مرکزي دستگاه

 هايبا این حال، در طی دوره .)49( یابدسالم کاهش می

سطح  ،فعالیت التهابی باالتر، به ویژه پس از عود بیماري ام.اس

BDNF هاي تمرینی ورزشی به برنامه .)50( یابدافزایش می

در خون محیطی در  BDNFطور مزمن باعث افزایش غلظت 

اما  .)51( در هنگام استراحت شده استبزرگساالن سالم 

 ، رژیم غذایی،جنسیتبه  BDNF تنظیم غلظتاحتماًال 

نوع تمرین، تعداد عضالت درگیر، شدت  ،انتخاب سبک زندگی

 بیماران ام.اسو مدت زمان تمرینات و همچنین وضعیت بدنی 

که جنسیت یک عامل تأثیرگذار  ه شدهنشان داد .بستگی دارد

است و زنان  BDNF در تغییرات ناشی از ورزش در سطح

 .ر مقایسه با مردان نشان دادندکمتري را د BDNF تغییرات

دهد که تمرین ورزشی تا مطالعات گذشته همچنین نشان می
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نداشته باشند تاثیري در بیان را کافی  و حجم زمانی که شدت

. عنوان شده است با تزریق الکتات )20( ندارد  BDNF ژن

) 52کند (در حالت استراحت افزایش پیدا می  BDNFغلظت

هاي ورزشی با شدت الکتات حین فعالیتو با توجه به آن که 

رسد تمرینات شود لذا به نظر میمتوسط و باال تولید می

مؤثر   BDNFبا شدت باال در تعیین سطوح استراحتی ورزشی

در  BDNF اند که سطحباشد. مطالعات اخیر نیز نشان داده

پاسخ به یک جلسه تمرین هوازي افزایش یافته و این افزایش 

). ممکن است این 54, 53تمرین بوده است ( مطابق با شدت

مکانیسم در تمرینات طوالنی مدت نیز صدق کند. در کنار 

اند میزان کورتیزول نیز تغییرات الکتات، مطالعات عنوان کرده

مؤثر است. نشان داده شده استرس و به   BDNFبر تغییرات

خصوص استرس ناشی از عملکرد بدنی روي بافت عصبی اثر 

کاهش BDNF با افزایش میزان کورتیزول، سطح  گذاشته و

رسد کاهش سطح ). بنابراین به نظر می55کند (پیدا می

تواند یکی از دالیل افزایش کورتیزول ناشی از تمرینات بدنی می

در بیماران ام.اس باشد. عالوه بر این در مطالعه  BDNFسطح 

رین به بررسی اثر دو نوع تم )33سی و همکاران (نبمرور شده 

پالسما تمرین در خشکی) بر غلظت  ومتفاوت (تمرین در آب 

پس از انجام  پرداختند. ام.اسهاي بیماران مبتالء به نوروتروفین

درصد حداکثر اکسیژن  60روزانه (با شدت  ،سه هفته تمرین

ها دقیقه)، غلظت سرمی نوروتروفین 30زمان  مدت درمصرفی 

ما تمرین در خشکی در گروه تمرین در آب افزایش یافت، ا

تواند می این .ها ایجاد نکردتغییري در غلظت سرمی نوروتروفین

 .تفسیر شود در آب التهابی مفید غوطه ورياثرات ضد به عنوان

 بهبود ،دماي آب دلیل اصلی کاهش دماي بدن از طریق

عملکرد قلب و عروق و کاهش خستگی در افراد مبتالء به 

 است. احتماالوالنی مدت جلسات تمرینی طام.اس در طی 

منجر به  سیستم پاراسمپاتیک هاي آبی با تحریکورزش

 در مقایسه با کاهش غلظت سرمی آدرنالین و نورآدرنالین

ممکن سمپاتیک تأثیرات بر غلبه  باو  شده تمرین در خشکی

 قیاسترس از طر يهااست باعث کاهش غلظت هورمون

تأثیر دهد ن نشان می. ای)57, 56( شود یضد التهاب يهاندیفرآ

گرمایی بر عملکرد سیستم ایمنی قابل توجه است اما مطالعات 

همچنین  .اندتحقیقات منظمی انجام داده در این زمینه کمی

تمرینات  اثر مقایسهبه  )30(و همکاران  در مطالعه مختارزاده

با وزن  هاي بیماراننوروتروفینسرمی بر غلظت اینتروال 

پس از  پرداختند.مبتالء به ام.اس  ه وزنطبیعی و داراي اضاف

 حداکثر%  75-60روزانه (با شدت  ،هفته تمرین هشتانجام 

دقیقه)، غلظت سرمی  60-40زمان  مدت درمصرفی  وات

در گروه تمرین با وزن طبیعی  BDNFبه ویژه  هانوروتروفین

تغییري در  اضافه وزنافزایش یافت، اما گروه تمرین داراي 

که دهد . این نشان میها ایجاد نکردروتروفینغلظت سرمی نو

ارتباط نزدیکی با تغییر در ترکیب بدن   BDNF تغییرات

ناشی از ورزش  BDNFتغییرات  .مانند کاهش وزن دارد

تواند توضیح دهد که چرا سطح تناسب اندام باالتر و منظم می

فعالیت بدنی با حجم بیشتري از مغز مرتبط است. به نظر 

 ، کهتبا التهاب درجه پایین مرتبط اس افزایش وزن رسد کهمی

 .)58( تواند منجر به تولید فاکتور نوروتروفیک محدود شودمی

پس از  BDNFدهد گذشته همچنین نشان می مطالعات

تزریق زیر جلدي ممکن است خیلی سریع (طی چند دقیقه) از 

گردش خون پاك شود. با این حال، مشاهده شد که میزان 

درصد  86( 8و  4سرم بین هفته  BDNF شدن غلظتناپدید 

) به طور قابل توجهی متفاوت بود، که 59در مقابل درصد 

افزایش یافته به دستگاه عصبی  BDNF تواند انتقالمی

رسد که . به نظر می)59, 32(یا عضالت را نشان دهد  مرکزي

محیطی دلیل دیگري براي عدم   BDNFنیمه عمر کوتاه

در مطالعات مرور شده   BDNFوجه سطحتغییرات قابل ت

هاي بالینی و عالوه بر این، ارزیابی شاخص). 20( باشد

تواند نقاط قوت را به نوروتروفیک می فاکتور روانشناختی درکنار

بیشتر مطالعات مربوط به کند. همچنین  اضافهفوق نتایج 

در حالی  ،متمرکز شده است  BDNFروي تمرین ورزشی بر

نوروتروفیک شناسایی شده است که  اي ازکه طیف گسترده

 دنداشته باش ام.اس ممکن است نقش مهمی در آسیب شناسی
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ها، در کارهاي اخیر سعی شده است تا بر اساس این یافته. )21(

تواند در بیماران ام.اس به روشی مشخص شود که آیا ورزش می

مشابه عمل کند و به کند شدن مایع زدایی و زوال آکسون 

از بیماري کمک کند. مطالعات مقطعی این نتایج را تأیید ناشی 

کرده است که ارتباط معنی داري بین سطح فعالیت بدنی و 

این نتایج، اگرچه  .دهدحجم برخی از مناطق مغز را نشان می

تواند توسط متغیرهاي مغشوش، به امیدوار کننده است، اما می

 باشد. متفاوتارد، حل بیماري که هر بیمار در آن قرار داویژه مر

هاي مرورشده، زبین پژوهش): اIL-17( 17اینترلوکین

بررسی  IL-17 فعالیت منظم بدنی را بر مطالعه اثر هشت

-IL در سطحکاهش  )35, 28, 24, 23مطالعه ( چهاراند. هکرد

 اندسطوح اولیه را گزارش کردهرد مطالعه فقدان تغییرچهار و  17

نیز  IL-17، نتایج BDNFمشابه با  .)29, 27, 25, 22(

-Thهايدهد که سلولهاي اخیر نشان مییافته متناقض است؛

در  IL-17 ، مانندTh-17ه هاي تولید شدو سایتوکاین  17

هاي مختلف، در پژوهش .)60( نقش دارندام.اس روند بیماري 

در بیماران چاق، بیشتر است   IL–17ثابت شده است که میزان

. با بافت چربی رابطه مستقیم داردو سطوح این سایتوکاین 

تواند یکی از عوامل مؤثر در حتماالً کاهش بافت چربی، میا

-IL اگرچه تغییرات در سطح. )61( باشد  IL-17کاهش میزان

تواند یک سرنخ مهم براي درك تأثیرات مفید ورزش بر می 17

 بر اطالعات کمی در مورد تغییرات ناشی از ورزش ام.اس باشد،

IL-17 متأسفانه، تفسیر اطالعات چند  .زارش شده استگ

، ناشی از ورزشهاي مطالعه انجام شده در مورد پاسخ سایتوکاین

 فعالیت مدت و شدت، زیرا آنها از نظر نوع ورزش، دشوار است

و رژیم  نحوه نمونه گیري، عدم کنترل وضیعیت پزشکی ،یورزش

ر مطالعه به طور مثال د .اندمحدود شدهغذایی شرکت کنندگان 

کاهش در سطح  )28) (2016( د و همکارانرکیکگامرور شده 

التهابی چندین سایتوکاین پیشو  IL-17سرم و پالسما پایه 

 یکطی پس از بهبودیابنده - کننده بیماران مبتالء به ام.اس عود

 ٪80( تمرین مقاومتی با شدت بااله) جلس 24دوره سه ماهه (

چندین گروه به کارگیري شامل  کهتکرار بیشینه)  حداکثر

را  توجهی قابل تغییر هیچ بود مشاهده کردند. اماعضالنی 

در مایع  شده گیري هاي اندازهو سایتوکاین IL-17درسطح 

دهد ارزیابی اندازه مغزي نخاعی مشاهده نکردند. این نشان می

هاي حاصل از مایع مغزي نخاعی ممکن است نتایج گیري

-ILدهد بخشی از دهد. مطالعه اخیر نشان می متفاوتی را ارائه

آنچه در خون اندازه  .شودموجود در خون در مغز آزاد می 17

شود نیز ممکن است به شدت با دست زدن و تجزیه و گیري می

هنگامی که از داروهاي ضد  هاي خون تغییر کند.تحلیل نمونه

ود هاي خون استفاده نشانعقاد خون قبل از سانتریفوژ نمونه

اي از ي خون فعال و موجب تشکیل لختههاي لخته کنندهفاکتور

شده که سبب  هاي بزرگ پروتئینی به نام فیبرینوژنمولکول

. در )62( شودآزاد در گردش خون می IL-17الودگی محتواي 

هاي حاد و پاسخ به بررسی )29( و همکاران ههدیوکمطالعه 

یک تکرار  6 -15( هفته تمرین مقاومتی با شدت 24 مزمن

افراد هاي سایتوکاینبرسرمی ) تکرار10-6ست،  5-3؛ بیشینه

ها بهبودیابنده پرداختند. آن – کننده ام.اس عودمبتالء به 

دقیقه  75در  IL-17 ی،مقاومت حاددر یک برنامه  که نددریافت

آنها اظهار داشتند  نسبت به نقاط قبلی باالتر بود. تمرین پس از

اگرچه طی این مدت  آسیب عضالنی است. این تغییر به دلیل

تغییري اما افزایش عملکرد استقامتی و قدرتی را مشاهده کردند 

مشاهده نکردند. عدم تغییر در سطح  IL-17ر مقادی را در

تواند در مطالعه موردنظر می IL-17از جمله  هاسایتوکاین

ر ) باشد، مطالعات اخیIFN-βمربوط به اثر داروي اینترفرون بتا (

 در افراد تحت درمان با دارو IL-17کاهش جزئی سایتوکاین 

IFN-β 63(نشان داده است  را در مقایسه با بیماران ام.اس ,

هاي بر سایر بافت IFN-β . بنابراین ممکن است داروي)64

ترشح کننده سایتوکاین (عضالت و غیره) تأثیر بگذارد و این 

به این نتیجه  عه دیگرمطالدر ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارد. 

تواند با رسیدند که مصرف بیش از حد نمک در رژیم غذایی می

هاي خود ایمنی مانند اختالل درسیستم ایمنی و ایجاد بیماري

دیگر مصرف باالي نمک باعث  باشد. به عبارت مرتبطام.اس 

 TH17           يهافعال سازي و تکثیر بیش از حد سلول
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 نقش دارند IL-17 ختن پروتئین التهابیگردد که در برانگیمی

دهد که هرچه مدت زمان، شدت و ها نشان میاین یافته .)65(

است. با این  تقاضاي انرژي بیشتر باشد، فعالیت سایتوکاین بیشتر

، افرادي که سطح آمادگی دهدمطالعات اخیر نشان می حال

 دهندجسمانی باالتري دارند، پاسخ کمتري به ورزش نشان می

و سطح پایین  تمرینهاي کوتاه مدت بنابراین، دوره .)66(

آمادگی جسمانی بیماران ام اس در مقایسه با افراد سالم، دو 

ها ایندلیل عمده در عدم کارایی فعالیت بدنی منظم روي سایتوک

رسد به نظر می. در مطالعات بررسی شده است IL-17از جمله 

زمان یک  در طول اههاي سایتوکاینبراي ایجاد سازگاري

نابراین، تفسیر بمدوالسیون مداوم و منحصر به فرد الزم است. 

تواند هاي دیگر میینابا توجه به تغییرات سایتوک IL-17نقش 

 .ي را ارائه کندترنتایج کامل

هاي ذکرشده، نتایج درمورد فاکتور همانند ها:فاکتورسایر 

هاي و سایتوکاینها نوروتروفین رجمله سای از هاي دیگرفاکتور

از برخی  اندك یا متناقض است. التهابیالتهابی و ضد

 اند که فعالیت منظم بدنیهاي مرورشده نشان دادهپژوهش

التهابی پیشي هاسایتوکاینبرخی از طریق کاهش  از تواندمی

 12اینترلوکین  )،29, 28( 1اینترلوکین مانند 

, 28, 27, 22, 16( 6)، اینترلوکین28( 8 اینترلوکین )،28(

, TNF-α) (22 ,27 ,29( فاکتور نکروز تومور آلفا )،36, 33

و همچنین  )IFN-ɣ ()22 ,23 ,27 ,29( اینترفرون گاما ،)33

هاي سایتوکاینو  هانوروتروفینبرخی از  افزایشازطریق 

ی فاکتور رشد عصب، )21( 3 نوروتروفینمانند  التهابیضد

)NGF ()10 ,16 ,30 ,33(، ل نورتروفیک مشتق از عام

 فاکتور رشد شبه انسولین، )GDNF ()21( هاي گلیالسلول

)IGF-1 ()20(، 4اینترلوکین )29, 28, 25, 23, 22( ،

تأثیر مثبتی بر روند التهاب در  )29, 27( 10اینترلوکین 

ها در بعضی پژوهشاز سوي دیگر بیماري ام.اس. داشته باشد. 

ضدالتهابی هاي یننتایجی متضاد، کاهش در سایتوکا

و افزایش در ساتوکین  )67( 10اینترلوکینو  )30( 4اینترلوکین

اند؛ نتایج نیز گزارش کرده )68, 22( 6اینترلوکین التهابی 

گیري کلی در این زمینه را پیچیده متناقض و اندك، نتیجه

 .کندمی

نه تنها تأثیر فعالیت منظم بدنی  پژوهشی و مروري اتمطالع

التهابی و ضدالتهابی مورد برسی قرار داده هاي پیشرفاکتو را بر

 مانند تعادل،روانشناختی بالینی و  تاثیرعالئم بلکه ؛است

 را در بیماران قلبی وعروقیادگی مآنی و رت عضالدق خستگی،

به  هاي گذشته. در سال)70, 69, 27( نشان داده است ام.اس

زیرا  نجام ندهندشد که هیچ فعالیت بدنی اافراد ام.اس توصیه می

وضیعت عصبی آنها را بدتر کند و  توانداین امر میشد تصور می

اختالالت  مانند یهنگام تمرین بیش از حد دچار تشدید عالئم

ها مبتالیان به التهاب شوند. همه این نگرانیو ی، خستگی تعادل

اضافی هاي کرد و باعث ایجاد بیماريام.اس را کمتر فعال می

در عروقی قلبی وهاي بیماري و اقی، پوکی استخواندیگر مانند چ

توان بدون تأثیرات می ورزش را. امروزه )41(شد این افراد می

که اثر  هرچند .)71( استفاده کرد مبتالیان ام.اس منفی براي

هاي مرتبط با ورزش و فعالیت بدنی بر روند التهاب و سایتوکاین

هاي اند و ابهامخته نشدهطور کامل شنا آنها در بیماري ام.اس. به

تجربی چندین  اتمطالع .بسیاري در این زمینه وجود دارند

ممکن است نتایج  محدودیت روش شناختی را نشان میدهد که

هاي زیرا اکثر مطالعات نمونه دقابل تعمیم نباش براي همه بیماران

از طرف دیگر، بیشتر  اند.به کار گرفتهرا  ام.اسکوچکی از بیماران 

عالوه بر . اندلعات نحوه تعیین اندازه نمونه آنها را توضیح ندادهمطا

اند، این، برخی مطالعات فقط از زنان به عنوان نمونه استفاده کرده

 2به  1 بیماري ام.اس مرد به زن دربیماران در حالی که نسبت 

 زن و مرد، دریافتند )30با این حال، مختارزاده و همکاران ( ت.اس

سطح پایه فاکتورهاي و ي تمرینی هاي با دورهسازگاراز نظر

هاي دیگر محدودیت هستند. متفاوتالتهابی التهابی و ضدپیش

 .است ام.اس مطالعات بررسی شده ناهمگنی مطالعه جمعیت

یابنده  بهبود –عودکننده  نوع برخی از مطالعات بر روي بیماران

 نوع دیگري از بر رويمتمرکز شده است اما برخی از مطالعات 

اي در الگوي که ممکن است تفاوت عمدهاند شدهمتمرکز  ام.اس

. از سوي داشته باشد التهابی و ضدالتهابیهاي پیشفاکتور پاسخ
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متناسب با میزان  دیگر شدت و نوع تمرینات در این بیماران باید

ن بیماران با معلولیت پایی وضیعت ناتوانی آنان در نظر گرفته شود.

فعالیت باالتري در انجام  ي تحمل پذیري تمرینیآستانهاز 

ورزشی برخوردار هستند، اما این در مورد بیماران با معلولیت باال 

در نتیجه، مطالعات آینده باید بر روي شخصی . کندصدق نمی

هاي بیمار متمرکز با توجه به ویژگی هاي تمرینیسازي برنامه

با استفاده از انواع  التهابی و ضدالتهابیهاي پیش. فاکتورباشد

بیشتر  .)72(د هستن اندازه گیريمختلف قابل  يهاروش وابزارها 

 التهابی و ضدالتهابی ازفاکتورهاي پیشارزیابی  رايمطالعات ب

هاي فاکتور شده است، در حالی که سنجش استفادهسرم 

کالت مختلفی دارد و در سرم مش التهابی و ضدالتهابیپیش

هاي عالوه بر این، استفاده از کیت .تواند نادرست باشدمی

نامناسب که از نظر دقت، حساسیت و دامنه تشخیص متفاوت 

زمان نمونه  بنابراین،باشد. نیز از معایب مطالعات قبلی می هستند

هاي فاکتورهاي مورد استفاده براي اندازه گیري روش گیري و

هاي توانند به عنوان محدودیتمی لتهابی و ضدالتهابیاپیش

تواند منجر به عمده مطالعات موجود در نظر گرفته شوند که می

مهم در هاي ارزیابی بخشاکثر مطالعات از  د.ناهمگنی نتایج شو

 به عنوان مثال، مالحظات تغذیه اي، .اندخود غافل شدهمطالعه 

کامل  ترکیب بدن به طورچرخه قاعدگی در زنان و  مصرف دارو،

توانند نتایج را همه این عوامل می .در نظر گرفته نشده است

 تأثیرات تمرین توانند درتفسیرتحت تأثیر قرار دهند و می

از سوي دیگر، کاهش وزن و تغییر ترکیب . ورزشی کمک کنند

التهابی و هاي پیشفاکتور بدن یکی از مهمترین عوامل موثر بر

است، در حالی که اکثر مطالعات بر روي ترکیب بدن  ابیضدالته

 .و پاسخ به کاهش وزن به تمرینات ورزشی نظارت نشده است

تحقیقات آینده باید بسیاري از این اقدامات کیفی را در نظر 

داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که نتایج دقیق و قابل 

 .اعتمادي در رابطه با بیماري ام اس بدست آمده است

احتماًال به طور قابل توجهی با  ام.اس در هاي التهابیپاسخ

نتایج ارائه شده در این بررسی نشان  .ورزش کاهش نمی یابد

یک درمان به عنوان تواند میبدنی  فعالیت منظمدهد که می

براي تنظیم رفتار سیستم ایمنی بدن از طریق  و موثرمکمل 

و همچنین  التهابیضد التهابی وفاکتورهاي پیشتعدیل توازن 

در هاي ترمیم عصبی و مکانیسم ونتقویت محافظت از نور

منظم تنها  یبدن تیاثر فعالبیماران ام.اس به کار برده شود. 

پالسما  ای یدر سطوح سرم یاساس راتیتوسط تغ

بلکه در مطالعات  شودیمشخص نم مارانیب يهانیتوکایسا

در سطوح  رییعدم تغ وجودنشان داد که با  هاافتهیمرور شده 

بهبود  مارانیب ینیبال جیو نتا تیمعلول عتیوض ها،نیتوکایسا

اثر مضر که اي هیچ مطالعهنکته مهم این است که  است. افتهی

فعالیت منظم بدنی منجر به یا اینکه  و دهدورزش را گزارش 

طور کلی،  بهشود وجود ندارد. شدت بیماري  افزایش التهاب یا

متناقضی که در مطالعه حاضر خالصه شده نتایج محدود و 

کردن نقش  دهد که براي درك بهتر و کمیاست نشان می

هاي التهابی و برخی از فاکتورفعالیت منظم بدنی بر روي 

، ضمن رفع نقاط ضعف روش شناختی ام.اس در التهابیضد

تري با حجم تحقیقات گستردهات، ذکر شده در این مطالع

نیاز است. بنابراین،  مورد تران طوالنینمونه بیشتر و مدت زم

راهکار  به همراه سبک زندگی فعال، هاي ورزشی منظمفعالیت

آسان، کم هزینه، در دسترس و غیردارویی در کمک به بیماران 

هاي به دست آمده از این پژوهش، مبتالء به ام.اس است. یافته

 ورزشهاي دستگاه ایمنی به تواند در شناخت بهتر پاسخمی

 .مفید و مؤثر باشد

 یتشکر و قدردان
حاصل پایان نامه دانشجویی در مقطع  ،مقاله حاضر 

 وسیستان  کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژي ورزشی دانشگاه 

ان در سامانه گلست 35523باشد که با شماره  بلوچستان می

رانی اندرکادستوسیله از کلیه بدیندانشگاه ثبت شده است و 

اي با محققین داشتند ضر همکاري صمیمانهدر تحقیق حاکه 

 .شودمیتشکر 
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Abstract 

Background: Although advances in Multiple Sclerosis (MS) medications have helped stabilize the 
disease and increase life expectancy, in most patients the symptoms worsen over time. In this 
regard, physical exercise is considered to be the most promising non-drug treatment. The aim of this 
study was to conduct a systematic review of the effects of physical exercises on some pro-
inflammatory and anti-inflammatory factors in patients with MS. 
Materials and Methods: In this study, articles were searched in PabMed, ScienceDirect, Scopus 
and Web of Science in English and SID, Magiran and Irandoc databases in Persian.  
Results: Of 408 articles get from Persian and English databases in the last 20 years, 19 articles 
were finally included after applying the inclusion and the exclusion criteria. Aerobic or endurance 
exercises in 6 studies, resistance exercises in 5 studies and combination exercises in 8 studies were 
studied. Among inflammatory and anti-inflammatory factors, brain-derived neurotrophic factor in 
eleven studies (57.9%) and interleukin 17 in eight studies (42.1%) were the most widely used 
indices. 
Conclusion: The findings of the present study showed that physical activity changes the level of 
cytokines as well as improves the functional and clinical outcomes of patients with MS. Exercise is 
an accessible alternative that not only does not increase inflammation or disease severity, but also 
helps these patients by reducing their risk of secondary complications and restrictions on 
participation in the community. 
Keywords: Multiple Sclerosis, Exercise, Physical Activity, Inflammatory and Anti-Inflammatory 
Factors, Cytokines 
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