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 : تغییر سبک زندگی، فعالیت بدنی و وضعیت سالمت19کووید 

 1مریم خالصی

 چکیده 

های کی از شاخصهر داشتن میزان مناسبی از فعالیت بدنی و ورزشی منظم بصورت روزانه و در طول عمر، به عنوان یتاکید ب

جود، پاندمی وتاثیرگذار در حفظ سبک زندگی سالم و بهبود کیفیت زندگی، همواره مورد توجه قرار گرفته است. با این 

ی را در جوامع و سبک زندگی افراد ایجاد کرده است. بیماری جدید و شرایط حاکم بر دنیای امروز روند متفاوت 19-کووید

هان چین و در وو 2019 سال (، یک بیماری عفونی دستگاه تنفسی است که برای اولین بار در19کروناویروس )کووید 

ت کنترلی مایکسری اقدا گزارش شد. سرعت سرایت باالی این بیماری در کنار عدم شناخت دقیق نسبت به آن باعث شد تا

رل سرعت شیوع های سراسری اتخاذ شود. این تدابیر هرچند با هدف کنتگذاری اجتماعی، قرنطینه و تعطیلیمانند فاصله

حرک را در بین تاین ویروس اعمال شد و نقش موثری در این زمینه داشت اما، کاهش فعالیت بدنی و افزایش رفتارهای کم

انی و روان و در حالی است که ارتباط فعالیت بدنی و ورزشی منظم با سالمت جسمشهروندان جامعه به همراه داشت. این 

بتدا به بررسی اهای مزمن تا حد زیادی شناخته شده است. لذا، در این مقاله نقش آن در پیشگیری از بسیاری از بیماری

ای بدنی و ورزشی در حفظ سالمت هپردازیم و در ادامه نقش و اهمیت فعالیته میبر سبک زندگی روزمر 19-آثار کووید

 اد.جسمانی و سازوکار آن در پیشگیری یا تعدیل برخی اختالالت روانی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم د

 ، فعالیت بدنی، سبک زندگی، سالمتویروس کروناواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

شود، یک ( شناخته میCOVID-19) 19-وید(، که با نام کوSARS-CoV-2) 2-کروناویروس جدید تنفسی حاد سندرم

رود. ماهیت عفونی و سرعت سرایت باالی وضعیت اضطراری سالمتی در سطح جهانی و نگرانی اصلی قرن اخیر بشمار می

های عمومی در مورد خطرات جانی این ویروس در کنار عدم شناخت دقیق نسبت به پاتوژنز این بیماری، دلیل اصلی نگرانی

(. بر این اساس، مقامات بهداشتی در اکثر کشورهای جهان به 2021، 1شی این بیماری بوده و هست )دینگو سالمتی نا

(، پیشگیری و کاهش قرار گرفتن در معرض این ویروس را به عنوان WHOهای سازمان جهانی بهداشت )پیروی از توصیه

گذاران حیطه سالمت غالبا (. در حالی که سیاست0202، 2بهترین استراتژی مقابله با این بیماری معرفی کردند )کوستاندا

های اعمال شده به عنوان راهکار اصلی کنترل این بیماری تاکید داشتند و تالش عمده محققان بر بر ادامه محدودیت

اپیدمیولوژیک افزایش شیوع برخی  هایدادهشناخت عوارض این بیماری عفونی بر سالمت جسمانی افراد متمرکز بود، 

(. در واقع 2020، 3دادند )آلنزیگیری نشان میهای جسمی و اختالالت روان را در بین افراد جامعه در دوران همهاریبیم

با برخی عواقب ناخواسته از جمله تغییر سبک زندگی )جدای از سن، جنس، یا  19-گیری کوویدمحققان دریافتند که همه

(. نتیجه ناخواسته 2020در افراد جامعه همراه بوده است )کاستاندا، ( و کاهش رفتارهای سالمت 2021، 4قومیت( )نارسی

بسیاری از این تغییرات افزایش شیوع عالئم اختالالت و معضالت روانشناختی در کنار مشکالت فیزیولوژیکی )مانند اضافه 

(. روی هم رفته 2020، 5لواردی؛ 2020های قلبی عروقی و ....( در سراسر دنیا بوده است )نوری، وزن، چاقی، دیابت، بیماری

با تغییر سبک زندگی و کاهش سالمت جسمانی در کنار شیوع اختالالت روان  19-گیری کوویددهد همهشواهد نشان می

ای از آن به اجبار و به دلیل تدابیر ضروری اتخاذ کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده است. تغییراتی که بخش عمده

تواند عوارض ناخواسته زیادی را نیز به همراه داشته جدید پیش آمده ایجاد شده است و در کنار فواید می شده در وضعیت

 باشد. 

این در حالی است که طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمتی شاخصی است که با توجه به تمام ابعاد جسمی، روانی 

(. لذا، شناسایی انحرافات ایجاد 2008، 6شود )فانکبیماری تعیین میو بهزیستی اجتماعی و نه تنها نبود ناتوانی جسمی یا 

ای هدفمند در جهت رفع این انحراف ضروری به نظر های مداخلهشده از سبک زندگی سالم در این دوران برای ارائه تالش

)بخصوص اضطراب و رسد. بنابراین، هدف از این مقاله تشریح وضعیت موجود و عوارض ناشی از آن بر سالمت روان می

آگاهی در کنار ارائه شواهد مبنی بر ارتباط قوی بین فعالیت بدنی و ورزشی با سالمت روان افسردگی( است تا با این پیش

و سازوکارهای مطرح شده در مورد آن، درک بهتری از اهمیت حفظ و حتی شروع سبک زندگی فعال و داشتن برنامه 

 ننده ایجاد شود.ورزشی منظم در این دوران برای خوا
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 19گیری کووید سبک زندگی متاثر از دوران همه

 از مردم داشتن نگه دور برای جهانی گذارانکنیم. دورانی که شاهد تالش چشمگیر سیاستدر دوران عجیبی زندگی می

 برای و COVID-19 گیریهمه از بسیاری از کشورهای جهان به دلیل ترس ،2020 سال اول نیمه ایم. دربوده یکدیگر

در واقع، دوران پاندمی . کردند ارائه خود شهروندان برای را فیزیکی گذاریقانون فاصله این ویروس عفونی شیوع کاهش

ای های سراسری و گستردهتنها با مشکالت تنفسی و مرگ و میر ناشی از آسیب جسمانی همراه نبوده است بلکه قرنطینه

شد منجر به ایجاد یک انزوای اجتماعی در بین مردم سراسر جهان تفاده میویروس اس گسترش کردن که با هدف محدود

دهد مردم عصر حاضرعالوه بر اپیدمی کرونا، با مشکل جهانی های نوظهور نشان می(. داده2020، 1شده است )مورسی

زیادی همچون افسردگی، ای که با عوارض جسمانی و روانی اند. اپیدمینیز مواجه شده "اپیدمی تنهایی"دیگری با عنوان 

 شدن بستری افزایش عروقی، قلبی هایبیماری زندگی، پایین کیفیت عملکرد، کاهش شناختی، اختالالت خواب، مشکالت

 . (2021، 2همراه است )مورلی میر و مرگ افزایش و بیمارستان در

های ها و باشگاهها، سالنی پارکهای رفت و آمد و همچنین تعطیلهای مبنی بر محدودیتگذاریاین، سیاست بر عالوه

های طوالنی به دلیل افراد )مانند نشستن تحرکورزشی منجر به کاهش فعالیت بدنی و ورزشی و افزایش رفتارهای کم

(. این در حالی است که 2020، 3در این دوران شده است )رومرو تماشای تلویزیون، استفاده از رایانه و وسایل الکترونیکی(

های فعالیت بدنی حتی پیش از شروع پاندمی کرونا و در چند دهه گذشته نیز همواره به عنوان یکی از دغدغه کاهش میزان

 (. 2020، 4اصلی سالمت مطرح بوده است )کولی

 سالمت و تیبهداش رفتارهای بر فیزیکی گذاریفاصله و منفی قرنطینه تأثیرات مورد در جهانی به همین دلیل، نگرانی

ای کاهش آثار سوء هایی بردارد. لذا، بطور کلی بررسی این تغییرات به منظور تدوین استراتژی افراد وجود روانی و جسمی

 رسد.ناشی از این دوران بسیار مهم به نظر می

 اهمیت فعالیت بدنی در سبک زندگی سالم 

دیابت(  و کشیدن سیگار اال،ب خون فشار از ، سطوح پایین فعالیت بدنی )پس(WHO) جهانی بهداشت طبق بیانیه سازمان

 در حالی که فعالیت (.2020، 5باشد )ناتاشامی جهانی میرهای و مرگ از درصد 6چهارمین عامل خطر اصلی و دلیل حدود 

دهد تحقیقات نشان می(. 2020)رومرو، رود پیشگیری از مرگ زودرس بشمار می های راه موثرترین از یکی منظم بدنی

های قلبی های مزمن )مانند چاقی، دیابت، فشارخون باال و بیماریپاتوژنز طیف وسیعی از بیماری تحرکی عامل مهمی درکم

تحرک، ( درهمین رابطه گزارش کردند که رفتارهای بی2020و همکاران ) 7پکانها .(2013، 6رود )دارستینعروقی( بشمار می

عروقی، کاهش توده عضالنی  -های قلبیر ابتال به بیماریتواند منجر به افزایش خطای، میحتی برای مدت کوتاه چند هفته
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(. با این وجود نتایج مطالعات نشان 2020و ایجاد تغییرات قابل توجه در متابولیسم و عملکرد سیستم ایمنی شود )پکانها، 

 )مانند روان سالمت مشکالت جمله از مزمن نوع بیماری 20 از ترابتال به بیش خطر تواندمی منظم دهد که فعالیت بدنیمی

مشارکت در  و بدنی دهد. بر این اساس، میزان فعالیت کاهش را عقل( زوال جمله از عصبی هایبیماری برخی و افسردگی

روند که نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی دارند بشمار می سالمت کنندهتعیین عوامل ترینمهم از های ورزشیفعالیت

 (. 2020، 1)کلی

دقیقه با شدت شدید در  75دقیقه فعالیت بدنی و ورزشی با شدت متوسط و یا  150است که انجام حداقل  به همین دلیل

های فیزیولوژیک ناشی اند که سازگاریبعالوه، محققان نشان داده (.2017، 2شود )اسکاچهفته برای حفظ سالمت توصیه می

و پیشگیری و کاهش بروز عالئم اختالالتی همچون اضطراب  تواند نقش موثری در سالمت رواناز فعالیت بدنی و ورزشی می

های ورزشی در پیشگیری و های متعددی در زمینه تاثیر فعالیت. فرضیه(2020رومرو، )و افسردگی به همراه داشته باشد 

یی ناشی از ای از آن به آثار فیزیولوژیک و تغییرات نوروشیمیاکاهش عالئم اضطراب و افسردگی وجود دارد که بخش عمده

(. در ادامه به تشریح 2010، 3شود )کامپئوسزا نسبت داده میورزش در پیشگیری یا کاستن از عوارض عوامل استرس

  برخی از این سازوکارها خواهیم پرداخت.

 سازوکار تاثیر ورزش بر اضطراب و افسردگی

تنظیم نوروترانسمیترها، عوامل نوروتروفیکی، برخی از این سازوکارهای موثر ورزش در پیشگیری از اختالالت روان شامل 

( در پی فعالیت ورزشی HPA) 4آدرنال هیپوفیز، عوامل التهابی، استرس اکسایشی و تنظیم عملکرد محور هیپوتاالموس،

، به عنوان یک بستر بیولوژیکی HPA(. اختالل در عملکرد 2017، 5است که در مطالعات زیادی تایید شده است )میکلسن

ها در بیماران مبتال به افسردگی در مطالعات انجام شده در این ترین یافتهدر افسردگی و اضطراب و یکی از رایجمشترک 

بیولوژی تنظیم عملکرد این محور، کانون توجه قرار (. به همین دلیل در علم روان2020، 6رود )آسارنوزمینه به شمار می

 گرفته است. 

 (HPAنال )محور هیپوتاالموس، هیپوفیز، آدر

( مکانیسم بدن برای واکنش به استرس است که در واکنش به هر عامل HPAمحور هیپوتاالموس، هیپوفیز، آدرنال )

شود و نتیجه آن به راه افتادن یک زای داخلی و خارجی که تهدیدی برای هومئوستاز بدن شناخته شود فعال میاسترس

پوتاالموس، غده هیپوفیز و غده فوق کلیوی تشکیل شده است، با ارسال آبشار هورمونی است. فعالیت این محور که از هی

شود. پیام از مناطق شناختی )آمیگدال و هیپوکمپ( و همچنین سیستم عصبی خودکار )اتونوم( به هیپوتاالموس آغاز می

که با تاثیر بر هیپوفیز  ( از هیپوتاالموس استCRFنتیجه این تحریکات سنتز و انتشار فاکتور آزاد کننده کورتیکوتروپین )
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سپس به تولید و رهایش گلوکوکورتیکوئیدها  ACTHشود. ( میACTH) آدرنوکورتیکوتروپینمنجر به آزادسازی هورمون 

های شود که با ورود به جریان خون و تاثیر بر سیستم عصبی سمپاتیک طیف وسیعی از سیستماز غده فوق کلیوی منجر می

در  HPA(. هرچند فعالیت محور 2015، 1دهد )مورگانی و متابولیکی را تحت تاثیر قرار میفیزیولوژیکی، ایمونولوژیک

رود و برای حفظ و بقا بسیار ضروری زا بشمار میهای استرسمدت عامل اصلی سازگاری با تغییرات محیطی یا چالشکوتاه

در بحث سالمت به همراه داشته باشد. همانطور باری تواند آثار زیاناست اما، عدم تنظیم فعالیت آن در طوالنی مدت می

یکی از علل پاتوفیزیولوژیک اصلی و  HPAفعالی محور دهد بیشکه نتایج بسیاری از مطالعات نورواندوکراین نشان می

شود. حتی در برخی از این مطالعات ارزیابی مشترک در ابتال به اختالالت افسردگی و اضطراب در بزرگساالن محسوب می

های ضدافسردگی به عنوان روشی کمکی برای شناسایی بیمارانی که در معرض خطر در طول درمان HPAلیت محور فعا

(. افزایش فعالیت این محور که به دلیل کاهش بازخورهای 2011، 2شود )توفولیبیشتری برای عود بیماری هستند معرفی می

سطح کورتیزول )گلوکوکورتیکوئید اصلی در انسان( همراه است.  شود، با افزایشمهاری توسط گلوکوکورتیکوئیدها ایجاد می

دهد اکثر بیماران مبتال به افسردگی افزایش غلظت کورتیزول در پالسما، ادرار و مایع مغزی نخاعی را ها نشان مییافته

دیگر عالئم این  و اختالل در پاسخ به گلوکوکورتیکوئیدها از CRHکنند. افزایش ترشح هورمون آزاد کننده تجربه می

(. یکی از عواقب هایپرکورتیزولمی مزمن، افزایش رهایش گلوتامات و سمیت عصبی 2008، 3رود )پریانتاختالل بشمار می

ای های هیپوکمپ شود. هیپوکمپ ناحیهتواند منجر به آتروفی و در نتیجه اختالل عملکرد سلولناشی از آن است که می

های گلوکوکورتیکوئیدی را داراست و برای حافظه و یادگیری مهم است. نشان داده ز گیرندهدر مغز است که تراکم باالیی ا

شده است تغییرات ساختاری هیپوکمپ ممکن است یکپارچگی عملکرد مغز را به خطر بیاندازد و به پاتوفیزیولوژی افسردگی 

 (. 2010، 4ونکمک کند )مک

 HPAتواند در تنظیم عملکرد محور های ورزشی مییک ناشی از فعالیتبا این وجود، تایید شده است که استرس فیزلوژ

در طوالنی مدت  5دهد که دویدن اختیاریهای مطالعات انجام شده در این زمینه نشان مینقش مثبتی داشته باشد. یافته

( و 2003، 6)دراست ACTHهای محیطی، تغییرات سازشی در سطوح به استرس HPAتواند با کاهش پاسخ محور می

جلسه در هفته/ هر  5هفته فعالیت ورزشی ) 8( همراه باشد. بررسی اثر 2010، 7تعدیل سطوح گلوکوکورتکوئیدها )کمپل

دقیقه( در دختران نوجوان مبتال به افسردگی خفیف تا متوسط نشان داد که سطح کورتیزول ادراری در آزمودنی 50جلسه 

در انسان  HPA(. فعالیت محور 2006، 8ش معناداری یافته است )ناکاسورنهای گروه فعالیت نسبت به گروه کنترل کاه

شود و نتایج حاصل از این مطالعه مبنی بر کاهش سطح سنجیده می ACTHگیری سطح کورتیزول و غالبا با اندازه

و همکارانش  العه کمپیوزهای مطتواند نشانه بهبود عملکرد این محور در بیماران مبتال به افسردگی باشد. یافتهکورتیزول می

های به استرس HPAتواند نقش موثری در کاهش پاسخ محور ها میهفته دویدن اختیاری در رت 6( نیز نشان داد 2010)

ورزیده به  ای معتقدند افراداسترس است. طراحان این فرضیه متقابل سازگاری کم شدت شود. این نتیجه همسو با فرضیه
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-واکنش و کاهش دهندمی نشان ورزش( از )غیر زااسترس عوامل به کمتری روانی و زیولوژیکیفی هایپاسخ لحاظ جسمانی

 (.2015، 1باشد )اسچاک روان سالمت حفظ سازوکار موثری در تواندمی پذیری در برابر این عوامل

 عوامل نوروتروفیک

ا و عملکرد سیستم عصبی مرکزی و محیطی بق ،در رشد موثرپپتیدی عوامل رشد پلییا عوامل نورتروفیک، ها نوروتروفین

عامل نوروتروفیک مشتق از مغز  .(2021د )بهمنی، نقش مهمی در اختالالت سیستم عصبی دارن باشند کهمیهمکاری 

(BDNFفراوان ) ترین نوتروفین موجود در سیستم عصبی است که بطور عمده در مغز پستانداران بالغ و در حال رشد بیان

و با به راه انداختن یکسری  TrKB(. این پروتئین پس از اتصال به گیرنده اختصاصی خود یعنی 2009 ،2شود )کاریمی

(. در واقع، 2021، 3کند )دمرسرسانی در تنظیم ساختاری و عملکردی سیستم عصبی ایفای نقش میآبشارهای پیام

ختار و عملکرد مغز حیاتی است برای حفظ سا BDNF/TrKBرسانی تحریک شده توسط دهد پیاممطالعات نشان می

رسانی داخل انواع مختلفی از مسیرهای پیام TrKBبه  BDNF(. به خوبی مشخص شده است که اتصال 2015، 4)کیم

سلولی از جمله مسیرهای پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن/ پروتئین کیناز تنظیم کننده سیگنال خارج سلولی 

(MAPK/ERK فسفولیپاز ،)Cy (PLCy) ( و فسفواینوزیتید تری کینازPI3Kرا فعال می ) کند و از این طریق آثار زیستی

(. برای مثال، قابلیت 2015کند )کیم، خود  از جمله نوروژنز، حفظ و بقا، مورفوژنز و پالستیسیته نورونی را اعمال می

ی اثرگذاری این عامل نوروتروفیکی یکی از مسیرها BDNFتوسط  Bcl-2ضد آپوپتوزی  سازی و تحریک بیان پروتئینفعال

(. تمام این سازوکارها نقش مهمی در حفظ سالمت روان و عملکرد صحیح 2007، 5ها است )گراوزدر محافظت و بقای نورون

 کند. مغز ایفا می

نقش مهمی در تنظیم خلق و خو و رفتارهای عاطفی دارد و اختالل  BDNF-TrKBدهد مسیر همچنین مطالعات نشان می

(. اهمیت این سازوکار تا 2020، 6باشد )هاشیموتودر عملکرد آن عامل موثری در پاتوفیزیولوژی اضطراب و افسردگی می

مطرح و از سوی پژوهشگران زیادی تایید شده است. این فرضیه اینطور بیان  "فرضیه نوروتروفین افسردگی"جایی است که 

تواند پایه راهکارهای ارائه شده سطوح آن می 7دگی نقش دارد و بازیابیمستقیما در پاتوژنز افسر BDNFکند که کاهش می

(. منطق این فرضیه عمدتا بر حسب مشاهداتی است که کاهش قابل 2007، 8برای درمان این اختالل باشد )مارتینوویچ

فسردگی و یا هیپوکمپ را به هنگام قرار گرفتن در معرض استرس مزمن و بروز عالئم اضطراب و ا mRNA BDNFتوجه 

های حاصل از دهد. برای مثال، یافتههای ضدافسردگی نشان میرا در پی درمان BDNFو پروتئین  mRNAافزایش بیان 
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های های رفتاری را در مدلتواند پاسخبه داخل هیپوکمپ می BDNFیک مطالعه اینطور گزارش کرد که تزریق مستقیم 

 (. 0520، 1افسردگی جواندگان بهبود بخشد )هوشا

رود که تاثیر ترین عوامل قابل تعدیل در سبک زندگی برای حفظ عملکرد صحیح مغز بشمار میفعالیت بدنی یکی از قوی

نقش مهمی در  BDNFها (. بر اساس یافته2017، 2به خوبی اثبات شده است )دینوف BDNFآن در افزایش سطح 

و   3ی و هم ساختاری دارد. مطالعه مروری که توسط والشمیانجیگری اثرات ورزش بر عملکرد مغز هم در جنبه شناخت

نشان داد )والش،  BDNF( انجام شد آثار مثبت فعالیت ورزشی کوتاه و طوالنی مدت را بر افزایش سطح 2020همکاران )

 ر رویب هوازی تمرین هفته 8( اینطور نشان داد که 2012و همکاران ) 4های مطالعه کاسیلهاس(. همانطور که یافته2020

ها نقش مثبتی در بهبود عملکرد شناختی و حافظه فضایی داشته رت TrKBو  BDNFتواند با افزایش سطوح تردمیل می

هفته دویدن با شدت متوسط نیز در دختران و پسران  5(. بهبود این فاکتورها در پی انجام تنها 2012باشد )کاسیلهاس، 

توان می BDNFدر عملکرد مغزی و تاثیر ورزش در القای  BDNFبه نقش  (. بنابراین، با توجه2018، 5گزارش شد )روسو

 برای پیشگیری یا درمان اضطراب و افسردگی بهره برد.  عامل بالقوه یک از فعالیت ورزشی به عنوان

 مغزی-ایمحور روده

شود در شناخته می 6"مغزی -ایمحور روده"ارتباط متقابل بین سیستم عصب مرکزی و میکروبیوتای روده که به عنوان 

های موجود روده به تمام میکروارگانیسم 7های اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. میکروبیوتایسال

تواند با پیامدهای مهم سالمت و اختالل در عملکرد مغز همراه باشد. در باب شود که تغییرات آن میدر روده اطالق می

های روده در پاتوژنز های روده بر سالمت روان شواهد رو به رشدی وجود دارد که باکترینیسمتاثیر ترکیب میکروارگا

روده( با  میکروبیوتای تعادل دهد که دیسبیوز )عدمها نشان می(. یافته2018، 8اختالالت روانشناختی نقش دارد )روسو

 های پروبیوتیکها با مصرف مکملمیکروارگانیسم در حالی که تنظیم تعادل این پاتوژنز اضطراب و افسردگی ارتباط دارد

های (. برای مثال، نشان داده شد تغذیه رت2015، 9تواند بطور موثری عالئم این اختالالت را کاهش دهد )اسمیدمی

سازوکارهای مختلفی در این  (2011، 11با مکمل پروبیوتیک اثرات ضداضطرابی به همراه داشته است )بریک 10واگوتومی

باشد که به عنوان وضعیت مشترک بین ها اختالل در عملکرد سیستم ایمنی و التهاب میدخیل است که یکی از آنامر 

ها (. در واقع، نشان داده شده است پیام2018شود )روسو، دیسبیوز و اختالالت روان مانند اضطراب و افسردگی شناخته می

فی بر عملکرد سیستم ایمنی منجر به ایجاد یک وضعیت التهابی در بدن تواند با تاثیر منهای ناشی از دیسبیوز میو محرک
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همراه است و به  TNF-αو  IL-6 ،IL-1βهایی مانند ای که با افزایش سایتوکاین(. وضعیت التهابی2018شود )روسو، –

(. نقش عملکرد سیستم 1720، 1ها را با پاتوژنز اضطراب و افسردگی نشان دهد )هوسرتواند ارتباط میکروبیوماین صورت می

، 2رود )میلرترین سازوکارها در علم روانپزشکی بشمار میایمنی و التهاب در پاتوژنز اختالالت روان یکی از شناخته شده

(. اثرپذیری مثبت فرایندهای التهابی و عملکرد سیستم ایمنی از فعالیت ورزشی نیز امری شناخته شده در بین 2013

های بدنی استراتژی موثری در تنظیم تعادل میکروبیوتای دهد فعالیتمین اساس، مطالعات نشان میباشد. بر همحققان می

 (. 2017، 3روند )مونداروده نیز بشمار می

ای جوان افزایش ههای مفید روده را در رتهفته دویدن بر روی تردمیل باکتری 6( نشان دادند 2017موندا و همکارانش )

ی تردمیل نیز روز ورزش بر رو 6. تاثیرات مثبت فعالیت بر میکروبیوتای روده حتی در یک دوره (2017دهد )موندا، می

 و اکتریاییب میزان و مشخصات ظاهر شد. اهمیت این نتایج در حوزه سالمت روان با تمرکز بر این نکته است که تغییر

های بالقوه در تواند یکی از سازوکارمی ورزش طریق از روده هایباکتری از شده تولید جانبی محصوالت بر تأثیرگذاری

 معکوس کردن فرایندهای موثر در پاتوبیولوژی اختالالت روان باشد. 

 نوروترانسمیترها

های سروتونرژیک، نورآدرنرژیک و یکی از علل شناخته شده در نوروبیولوژی اضطراب و افسردگی اختالل در تنظیم سیستم

سطوح نوروترانسمیترهای منوآمینی )سروتونین، نورآدرنالین و دوپامین( و تضعیف عملکرد  دوپامینرژیک است که با تغییر در

شوند و نقش مهمی در حفظ تعادل های عصبی ترشح میکند. این نوروترانسمیترها از سلولها بروز میهای آنگیرنده

یعنی افزایش یا کاهش بیش از حد آن، به  (. عدم تعادل در میزان این نوروترانسمیترها،2018، 4شیمیایی مغز دارند )لیو

روند. این سازوکار اساس فرضیه منوآمینی ترین سازوکارهای بدن در تنظیم رفتار و خلق و خو بشمار میعنوان یکی از اصلی

از ها )دوپامین و نورآدرنالین( و تریپتامین )سروتونین( را مطرح شده در علم روانپزشکی است که کاهش نسبی کاتکوالمین

(. شواهد متعددی نیز در همین زمینه نقش این انتقال 2018، 5کند )ویجایاعلل اصلی پاتوژنز اختالالت روان معرفی می

کنند. مطالعات انسانی های عصبی را به عنوان عامل فیزیولوژیک اصلی در بروز اختالل اضطراب و افسردگی تایید میدهنده

رسانی سروتونرژیک با اختالل ساز سروتونین( و کاهش پیامان تریپتوفان )پیشو حیوانی متعددی نشان داده است که فقد

های حیوانی نشان داد که دستکاری ژنتیکی و ای بر روی مدلدر تنظیم خلق و خو و پاتوژنز افسردگی همراه است. مطالعه

(. حتی کاهش 53را القا کند ) تواند رفتارهای شدید اضطراب و افسردگیرسانی سروتونرژیک میدارویی برای قطع پیام

نسبت سروتونین/ دوپامین به عنوان یک معیار تشخیصی مفید برای شناسایی بیماران مبتال به افسردگی اعالم شده است 

(. بر همین اساس، مطالعات دارویی با هدف پیشگیری یا درمان اختالالت روان بخصوص افسردگی فرایندهای 2018)ویجایا، 

(. بطوریکه مصرف داروهایی با 2008، 6این نوروترانسمیترها را همواره مورد توجه قرار داده است )بورگمرتبط با عملکرد 
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شود. در کل هدف افزایش سطح سروتونین مغز به عنوان اولین راهکار درمانی برای بیماران مبتال به افسردگی شناخته می

کاهش  برایمانند سروتونین، نورآدرنالین و احتماال دوپامین ها درمانی با افزایش دسترسی به مونوآمین دارو آثار مثبت

 تا حد زیادی اثبات شده است.افسردگی عالئم 

بخشی از سازوکار اثرگذاری ورزش، به عنوان یک راهکار درمانی غیردارویی برای اضطراب و افسردگی، به اثرات تنظیمی 

و  1ها به عنوان واسطه اصلی برای اعمال آثار پرونوروژنیکشود و تعدیل آنآن بر روی نوروترانسمیترها نسبت داده می

( نشان دادند که تغییرات سروتونین 2013و همکاران ) 2شود. همانطور که کلمپینضدافسردگی فعالیت ورزشی شناخته می

(. 2013لمپن، باشد )کای ضروری برای اعمال آثار نوروژنیک فعالیت ورزشی در هیپوکمپ میناشی از دویدن سازوکار واسطه

را پس از فعالیت ورزشی گزارش کردند  3HT-5های سروتونینی ( نیز افزایش سطح گیرنده2015و همکاران ) 3کوندو

های سروتونینی در پیام رسانی این نوروترانسمیتر بویژه نوروژنز هیپوکمپ اهمیت (. با توجه به نقش گیرنده2015)کوندو، 

شود. فعالیت ورزشی همچنین قادر به افزایش میزان لیت ورزشی بیشتر مشخص میاین تغییرات مورفولوژیک در پی فعا

تواند تحت تاثیر فعالیت باشد. انتقال دوپامین و نورآدرنرژیک نیز میساز سروتونین، میتریپتوفان خون، به عنوان پیش

 افزایش های دوپامینی وگیرنده ،4تیروزین هیدروکسیالز بیان افزایش دهنده نشان شواهد که ورزشی تغییر کند. همانطور

در کل، نشان داده شده است که نوروژنز القا شده  .بود مدت ورزشهاس طوالنیها پس از دورهرت در نورآدرنالین سطوح

های ورزشی بخشی از سازوکار ضدافسردگی و ضداضطرابی ورزش بواسطه تغییرات حاصل از نوروترانسمیترها در پی فعالیت

 باشد. 

 اکسایشی استرس

های پاتوفیزیولوژیک تاثیرپذیری اختالالت روان از استرس اکسیداتیو تا حد زیادی برجسته شده است. شواهد در بررسی

اند. این بالینی زیادی در همین زمینه به ارتباط بیولوژی افسردگی و اضطراب با استرس اکسیداتیو اشاره کردهبالینی و پیش

 مرگ نهایت در و DNAها، پروتئین لیپیدها، به اکسیداتیو اکسیدانی، آسیبکسیداتیو و آنتیعدم تعادل بین بیومارکرهای ا

 استرس به هیپوکامپ، و آمیگدال ویژه به مغز، که است داده نشان جوندگان روی مطالعات بر .شودرا موجب می سلولی

 اکسیداسیون قابل لیپیدهای از سرشار و اکسیژن عمده کنندهاین بافت مصرف (. زیرا2017، 5است )ون حساس اکسیداتیو

را تحت  تاثیر قرار دهد. متاآنالیزهای انجام شده در همین  مغز کلی عملکرد تواندمی اکسیداتیو استرس است. بنابراین،

 اندرا در اختالل افسردگی گزارش داده هااکسیدانآنتی و کاهش سطح اکسیداتیو استرس هایشاخص زمینه نیز افزایش

اکسیدانی رژیم غذایی و بروز عالئم اضطراب و افسردگی رابطه معکوسی (. همچنین، بین ظرفیت کل آنتی2015، 6)بلک

 ،7ایزوپروستان باالتر پایه سطح به ضدافسردگی هایدرمان به ترضعیف پاسخ گزارش شده است. حتی مشخص شده است که

                                                           
1. proneurogenic 

2. Klempin 

3. Kondo 

4. tyrosine hydroxylase 
5. van 
6. Black 
7. Isoprostanes 
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 اکسیدانیدر سطح شاخص آنتی تغییر با ش عالئم افسردگیباشد و کاهمی مرتبط بدن داخل اکسیداتیو، در استرس شاخص

 OHdG-81(. نقش این دو فاکتور در پاتوژنز افسردگی در مطالعه مروری انجام شده توسط 2017، 2همراه است )لیدکویست

به  تواندمی اکسیداتیو استرس ها موید این است که(. مجموع این یافته2015( نیز تایید شد )بلک، 2015بلک و همکاران )

 برای اختالالت روان در نظر گرفته شود. غیراختصاصی نشانگر عنوان یک

تواند در کنترل استرس اکسایشی عمل کند فعالیت ورزشی است که توان در یکی از عواملی که نشان داده شده است می

شود. اب و افسردگی شناخته میاکسیدانی به عنوان یک عامل محافظتی در برابر پاتوژنز اضطرآن در افزایش ظرفیت آنتی

ای بر روی بیماران مبتال به افسردگی نشان داد که شنا کردن در آب با شدت متوسط )دو بار در هفته/ هفته 12یک مطالعه 

( %160( و سوپراکسیددیسموتاز )%170( و افزایش گلوتاتیون )%60دقیقه( منجر به کاهش نیتریک اکساید ) 45هر جلسه 

(. 2022، 3سبت به گروه کنترل شده است که بطور کل با کاهش عالئم افسردگی همراه بوده است )کواسدر این افراد ن

( نیز آثار مثبت تمرین شنا را بر کاهش استرس اکسایشی مغز و همچنین رفتارهای اضطرابی 2021فر و همکاران )متین

 (.2021فر، های مبتال به دیابت گزارش کردند )متیندر مایس
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