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اثير اختالل در خواب ناشي از سفرزميني درطول وعرض جغرافيايي مختلف بر غلظت ت

  .و كورتيزول سرمي فوتباليستهاي جوان M , A, G هاي ايمونوگلوبولين هاي

  1، دكتر محمد علي آذربايجاني  2هدايتيابوالحسن  ،1پيريدكتر مقصود 

  واحد تهران مركزيه آزاد اسالمي و علوم ورزشي دانشگا استاديار دانشكده تربيت بدني  -1

  واحد تهران مركزي و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي ارشد دانشكده تربيت بدني  كارشناس -2

  :چكيده

 , M , Aتاثير اختالل در خواب ناشي از سفر زميني در طول وعرض جغرافيايي مختلف بر غلظت ايمونوگلوبولين هاي  تعيينهدف پژوهش حاضر  

G بدين منظورغلظت  .كه در ليگ سه كشور بازي مي كردند بود يزول سرمي فوتباليستهاي جوانيو كورتIgM ,IgA ,IgG  و كورتيزول سرمي

كيلوگرم ؛ شاخص توده بدن    6/66 ± 28/7سانتي متر ؛ وزن  66/167 ± 22/6سال؛ قد  40/18 ± 24/1فوتباليست جوان با ميانگين سني  15

فوتباليست به صورت  15خرم آباد اندازه گيري شد .  گرگان به به تهران و از گرگانپس از دو مرحله سفر مربعمتر كيلو گرم بر 60/23 47/2±

با اندازه گيري هاي ANOVA آزمون با استفاده از  يافته هاي پژوهشتجزيه و تحليل ودر دسترس به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .  هدفمند

سرمي به ترتيب در بين  IgA , IgGو كورتيزول سرمي نشان داد كه در غلظت هاي  IgA ,IgGدر مورد غلظت  ونياصالحيه بونفرنتايج  و مكرر

غلظت كورتيزول سرمي در بين شهرهاي در ميزان  ،)=P 045/0( و )=P 020/0(معني داري وجود دارد افزايش شهرهاي تهران با خرم آباد 

داري معني  كاهشغلظت كورتيزول سرمي در بين شهرهاي تهران با خرم آباد نيز و  )=P 003/0(تداشمعني داري وجود افزايش  تهرانبا  گرگان

)045/0 P=( تفاوت معني داري در غلظت  وجو داشت وIgM وجود نداشت)539/0 P=(. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بي خوابي ناشي ازسفر
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                                                                                                                                         قدمه:م

كم خوابي ، يك محرك تنش زاست كه بر روي مغز و بسياري از 

). چرخه هاي خواب و بيداري 17دستگاه هاي بدن اثر مي گذارد (

رفتار د برس نظم هاي شبانه روزي بشراست و قطع شان مي تواناسا

ناشي از برنامه هاي  تاثيراتي چنين اثر بگذارد  وعملكرد ورزشكاران

شغلي و سفرهاي سريع در مسير چند نصف النهار است كه باعث 

). زمانيكه در سفر پنج منطقه 26محدوديت خواب مي شود (

بانه روزي جهت برگشت جغرافيايي طي شود ،ممكن است چرخه ش

). پرواز 16باشد( روز زمان نياز داشته 7به حالت عادي حتي به مدت 

در مسيرهاي طوالني مي تواند باعث مشكالت باليني در هر دوي 

). مطالعات و تحقيقات 8مسافران و خدمه هاي هواپيما شود (

محروميت نسبي از خواب به دنبال مي دهد كه  آزمايشگاهي نشان

زي در مقابل بيماري هپاتيت ميزان توليد آنتي بادي را ايمني سا

هفته پس از ايمن سازي كاهش مي دهد . بعالوه ، اشخاص  4تقريبا 

دچار كمبود خواب به طور نسبي ميزان آسيب رساني به توليد آنتي 

بادي را در مقابل ويروس آنفلوانزا نشان مي دهند . بي نظمي هاي 

 .ي عمده و مهم به شمار مي رودخواب كه در آن كمبود يك ويژگ

منجر به تغييرات بسيار مهمي در سيستم ايمني كه مثل كم خوابي 

ويا سسيستم   HPAاز طريق فعاليت زياد در محورهاي ومي شود 

گزارش شده كه ). چنين 5عصبي سمپاتيكي هدايت مي شود (

 IgGكمبود  خواب بر  سيستم ايمني تاثير داشته و موجب كاهش  

 ،IgA و IgM ازترك .اين در حالي است كه )1(دسرمي  مي شو

به  IgGو IgMتفاوت معني داري در سطوح   ،نشان داد) 1999(

كه  دبراين اساس شواهدي وجود دار .دنبال بي خوابي وجود ندارد

).در حالي كه  14كم خوابي بر سيستم ايمني تأثير مي گذارد(

فرد ميزبان را مي تواند دفاع و ايمني  خواب مدت كمبود كوتاه

افزايش دهد، كم خوابي  طوالني مدت، مخرب و زيان آور است.كه 

شايد اين مسئله تاحدي با طول و مدت زمان اختالل در خواب در 

براي انجام فوتبال ). در اين راستا سفر هاي بازيكنان 17ارتباط باشد(

همواره وجود مسابقات ملي و بين المللي به شهرها و كشورهاي ديگر

 د كه احتمال دارد بر سيستم ايمني هومورال تاثير گذار باشددار

.سفر به نقاط مختلف جغرافيايي يك ويژگي متداول از سبك زندگي 

در بين ورزشكاران بين المللي در دوران كنوني است اين امر باعث 

ايجاد اختالالتي در مكانيسم هاي زمان بندي دوره اي (شبانه روزي) 

مطالعاتي كه تاثيرسفر زميني را برعملكرد  ). اغلب25بدن مي شود(

با مشكالت اسلوب شناسي مواجه  دادندورزشكاران مورد ارزيابي قرار 

هستند با اين وجود ، ارائه پيشنهاد براي نحوه اجراي اين سفرها 

). در سفرهاي زميني براي انجام 16مناسب و الزم به نظر مي رسد (

اپذير است كه بايد مورد امري گريز ن اختالل در خوابمسابقات 

نجايي كه ورزشكاران بايد با نشاط وبدون استرس آاز .توجه قرارگيرد

چرا كه اهميت اين نكته محرز ميگردد ،  ،درروزمسابقه حاضرگردند

ورزشكارمي شود. يك تيم و يا كوچكترين خطا باعث حذف يا باخت 

ني  تحقيقات متعدد تاثير بي خوابي روي شاخص هاي هورموني و ايم

ضمن اينكه نه تنها در ايران بلكه  ،بدن رامورد بررسي قراردادند

مطالعات خارجي نيز هيچ يك تاثير اختالل در خواب ناشي از سفر 

زميني را درطول وعرض جغرافيايي مختلف در يك ورزش مثل 

 بلكه علي رغم تالش هاي فراوانفوتبال مورد بررسي قرار ندادند 

، ميسر انجام شده  "در اين زمينه احتماال دستيابي به  مطالعاتي كه

  .نبود 

  مواد و روشها :

  آزمودنيها :

 24/1نفرفوتباليست با دامنه سني 15نمونه آماري پژوهش حاضر را  

 7/و وزن  سانتي متر66/167 ± 22/6سال ميانگين ، قد   40/18 ±



 ٣

كه سابقه بازي در ليگ باشگاههاي كشور را  كيلو گرم 26/66 ±

راساس تمايل شخصي پس از گرفتن رضايت نامه به صورت داشتند، ب

هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. الزم به 

ذكر است تمام آزمودني ها بر اساس پرسشنامه از سالمت كامل 

برخوردار بودند وهيچ دارويي مصرف نمي كردند. پيش از انتخاب 

در طي دوره پژوهشي  آزمودني ها كليه اقداماتي كه مي بايست

توسط آنان انجام شود در يك جلسه مبني بر تشريح اهداف وابعاد 

پژوهش ونحوه اجرا ومراحل آزمون وخطرات آن به تفضيل براي 

 براي بررسي تاثير آزمودني هادر جلسه آشنايي توضيح داده شد.

اختالل در خواب ناشي از سفرزميني درطول وعرض جغرافيايي 

و كورتيزول  M , A, Gاي ايمونوگلوبولين هايمختلف بر غلظت ه

يك گروه از فوتباليست هاي جوان به  سرمي فوتباليستهاي جوان

بدين  آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. صورت پيش آزمون و پس

 صبح در گرگان (به عنوان 10اولين نمونه خون در ساعت  صورت كه

سافرت با پس ازشروع ميك هفته بعد و اخذ شد سپس مرجع)،شهر

از شهر مرجع (گرگان طول جغرافيايي  19ميني بوس فيات مدل... 

در خون گيري ين نمونه آخر وصبح بالفاصله در تهران  10ساعت 

فاصله بال، وگرفته شدبه شهرهاي قبلي در ساعات مشابه  خرم آباد و

داخل پك يخي (آيس پك) به آزمايشگاه با قرار دادن نمونه ها در 

 - 20انتقال يافت. نمونه ها در فريزر در دماي  فيزيو پاتولوژي

منجمد و نگهداري شد. بعد نمونه ها در آزمايشگاه بر اساس ليست 

مرتب شدند . به علت تشكيل دو فاز طي يخ زدن نمونه ها در  1كاري

مخلوط شد . نمونه ها ي  2فريزر، نمونه ها را  با دستگاه  همزن لوله

دقيقه سانتريفيوژ شدند تا 10مدت  در دقيقه به 4000خوني با دور 

سرم از سلولها جدا شود سپس نمونه ها در دستگاه هاي كامپيوتري 
                                                            

 

١ Work list  

٢ shaker 

براي شمارش  3گاما كانتر ساخت كشور آمريكا شركت جنسيس

و  IgA,IgGكورتيزول و دستگاه هيتاچي جهت اندازه گيري 

سنجيده شد.الزم به   IgMدستگاه كوباس ميرا جهت اندازه گيري 

ت اين دستگاهها تماما كامپيوتري بوده وعامل انساني در آن ذكر اس

  بر خالف روش هاي مرسوم قديمي كمترين نقش را دارند.

  روش جمع آوري اطالعات:

ميزان غلظت كورتيزول سرمي آزمودني ها بااستفاده از كورتيزول: 

(راديوايمونواسي) ساخت شركت ايمونوتك  وكيت RIAروش

  اندازه گيري شد.  CV (2 0/0Micg/dlكشورفرانسه  با دقت(

با استفاده از روش  IgMغلظت : IgMايمونوگلوبولين 

و با استفاده از كيت پارس آزمون ساخت  كشور ايران  توربيدومتري

در  IgMمورد سنجش قرار گرفت. اين كيت جهت اندازه گيري 

ميلي گرم در دسي ليترطراحي شده است  780تا  3محدوده 

ميلي گرم در دسي  3شد حساسيت اين كيت همانطور كه اشاره 

 35/2ليتر مي باشد.دقت بين آزمونها و دقت درون آزمونها به ترتيب 

  بود. 04/2و 

 با استفاده از روش توربيدومتري IgAغلظت  :IgAايمونوگلوبولين 

و با استفاده از كيت پارس آزمون ساخت كشور ايران مورد سنجش 

تا  70در محدوده  IgAگيري قرار گرفت. اين كيت جهت اندازه 

ميلي گرم در دسي ليتر طراحي شده است.  همانطور كه اشاره  400

 400ميلي گرم در دسي ليتر در  3.25شد حساسيت اين كيت 

  ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد.

 با استفاده از روش توربيدومتري IgGغلظت  :IgGايمونوگلوبولين 

خت كشور ايران مورد سنجش و با استفاده از كيت پارس آزمون سا
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تا  700در محدوده  IgGقرار گرفت. اين كيت جهت اندازه گيري 

ميلي گرم در دسي ليتر طراحي شده است.  همانطور كه  1600

ميلي گرم در دسي ليتر در  0.580اشاره شد حساسيت اين كيت 

  ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد. 1600

  مدل آماري :

در اين تحقيق در دو سطح توصيفي و  تجزيه و تحليل داده ها 

در اين پژوهش تمامي داده هاي استنباطي صورت گرفته است. 

استاندارد گزارش مي شود، وانحراف  اساس ميانگينبدست آمده بر

با استفاده از آزمون كولموگروف  در ابتداطبيعي بودن توزيع داده ها

ها در  اسميرنوف مورد سنجش قرار گرفت، جهت تجزيه تحليل داده

هاي با اندازه گيري ANOVA آزمون  ،سه مرحله نمونه گيري

در  قرار گرفت.استفاده مورد بر اساس نرمال بودن توزيع مكرر 

اصالحيه محل اختالف ازجهت يافتن  صورت معنا دار بودن داده ها

 ت آماري با استفاده از نرم افزاركليه اين عمليااستفاده شد. بونفرني 

 SPSS 16نرم افزار  ها نيز توسطنمودار ،انجام شدMicrosoft 

Office Excel 2003  . ترسيم شد  

  نتايج :

نتايج ما جالب بود و نشان داد كه به دنبال اختالل در خواب ناشي از 
سفر زميني در طول وعرض جغرافيايي مختلف تفاوت معني داري 

و كورتيزول سرمي آزمودنيها ديده  IgAو  IgGدر ميزان غلظت 
تفاوت معني داري ديده نشد . همچنين  IgMي درغلظت شد ول

مقايسه درون گروهي بين شهرها نشان داد كه ميزان غلظت هاي 
IgG وIgA  در بين شهرهاي تهران با خرم آباد تفاوت معني داري

در خرم آباد كه فاصله  IgAو  IgGوجود دارد. به نوعي كه مقدار 
يابد ولي درتهران با  طوالني تري از شهر مبداء داشت افزايش مي

. نتايج ما درمورد متر نسبت به شهر مبداء كاهش يافتفاصله ك
ميزان غلظت كورتيزول ري درتفاوت معني داكورتيزول نشان داد كه 

عرض  به دنبال اختالل درخواب ناشي از سفر در طول وسرمي 
جغرافيايي مختلف وجود دارد. طبق يافته هاي بدست آمده با 

مون بونفروني ، در ميزان غلظت كورتيزول سرمي در استفاده از آز
بين شهرهاي تهران با گرگان و همچنين در بين شهرهاي تهران با 

   خرم آباد نيز تفاوت معني داري مشاهده شد .
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   بحث وتفسير:

هدف ما از اين تحقيقات تعيين تاثير اختالل در خواب ناشي از سفر 

ض جغرافيايي محتلف برميزان غلظت به صورت زميني در طول وعر

وكورتيزول سرمي فوتباليستهاي جواني كه IgM,IgA,IgGهاي 

در ليگ سه كشور در رده جوانان بازي مي كردند بود. نتايج ما جالب 

بود و نشان داد كه به دنبال اختالل در خواب ناشي از سفر زميني 

ن در طول وعرض جغرافيايي مختلف تفاوت معني داري در ميزا

و كورتيزول سرمي آزمودنيها ديده شد ولي  IgAو  IgGغلظت 

تفاوت معني داري ديده نشد . همچنين مقايسه  IgMدرغلظت 

 IgGدرون گروهي بين شهرها نشان داد كه ميزان غلظت هاي 

در بين شهرهاي تهران با خرم آباد تفاوت معني داري وجود  IgAو

آباد كه فاصله طوالني  در خرم IgAو  IgGدارد. به نوعي كه مقدار 

تري از شهر مبداء داشت افزايش مي يابد ولي درتهران با فاصله 

به دنبال مسافرت در چند .  كمتر نسبت به شهر مبداء كاهش يافت

منطقه زماني ريتم شبانه روزي بدن عالئم خود را در آغاز حركت 

حفظ مي كند. نيروهاي محيطي جديد بر اين چرخه هاي شبانه 

ثير گذارند ، عمدتا زمان طلوع آفتاب و شروع تاريكي ، كه  روزي تا

به عنوان يك دوره زماني عمل مي كنند ساعت بدن را تنظيم مي 

تغييرات ايمني سلولي كه توسط رز و همكارانش طي   ).26كنند(

ساعته به  9هفته اي با پروازهاي طوالني مدت مكرر، از جمله پرواز 

تواند نتايج و پيامدهاي بيشتري سمت نواحي شرقي گزارش شد مي 

نسبت به پروازهاي طوالني مدت با محدوديت نسبي خواب و 

ناهنجاريهاي سبك زندگي با تغييرات ناشي از قرار گرفتن در معرض 

). در سفرهاي هوايي آسيب به سيستم ايمني 20نور داشته باشد (

پس از پروازهاي طوالني مدت گزارش شده است وتفاوت فشار در 

ينهاي هوايي به دليل كمبود اكسيژن در نتيجه كاهش فشار مي كاب

ين اطالعات براي كمك به ا ).20تواند در اين امر سهيم باشد(

ورزشكاران و مربيان به منظور انجام سفرهاي ورزشي موثرهستند . 

نشانه اي كمي وجود دارد كه تغييرات در عملكرد ايمني بشر را در 

در طول وعرض جغرافيايي مختلف  طول فقدان خواب ناشي از سفر

به صورت زميني مورد بررسي قرار داده باشد ، بنابراين نتايج ما آن 

دسته از يافته هاي ديگري كه تاثيرات بي خوابي را بر انسانها 

وحيوانات آزمايش نمودند ، شامل مي شود. لي هويي و همكارانش به 

 ساعته خواب و بيخوابي روي مجموعه 24بررسي تاثير 

ايمونوگلوبولين هاي سرم در انسان پرداختند و مشاهده كردند كه 

ساعت بي خوابي   24در اشخاص پس از  IgA,IgGمقادير سرم 

افزايش يافت اين يافته ها با نتايج ما در سفر به خرم آباد مطابقت 

ساعت كاهش  48دارند. در پژوهشي ديگر ازترك وهمكارانش تاثير 

اوطلبان مرد تعيين كردند و از لحاظ خواب را بر منحني ايمني د

دست نيافتند   IgGو  IgMآماري به تفاوتهاي عمده اي در مقادير
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ريكاردو و همكاران  نيز تاثيرات دو شب خواب و بي خوابي با  ).14(

و بدون انرژي را روي شاخصهاي ايمني ده مرد كه در حالت 

بررسي قرار استراحت و در پاسخ به معرض سرما قرار گرفتن را مورد 

دادند . نتايج نشان داد در يك شب با وجود كاهش خواب ميزان 

انتشار نوتروفيل ناشي از تحريكات باكتريايي افزايش يافت و در هر 

دو شب با وجود كاهش خواب و محدوديت خواب به همراه كاهش 

). رويه 24بزاق افزايش يافت ( IgAسطح انرژي ميزان غلظت 

اقي طي آزمايشات مربوط به كاهش خواب كاهش در ميزان مايع بز

احتماال از كاهش در ميزان تعادل سمپاتيك در نتيجه اضطراب 

 48 ).24مربوط به كاهش طوالني مدت خواب منشاء مي گيرد(

ساعت محدوديت انرژي به تنهايي ميزان انتشار لنفوسيت را كاهش 

مي دهد اين در حالي است كه افزودن كم خوابي به محدوديت 

ژي تاثيري از كاهش وانتشار لنفوسيت ها جلوگيري مي كند . اين انر

احتماالت شامل تاثير كاهش خواب برتنظيم تناوبي جريان منطقه 

اي خون و احتماال تاثيرات منقطع در توزيع لنفوسيت ها مي شود. 

افزايش در ميزان انتشار مالتونين هنگام كم خوابي مي تواند جريان 

م كرده و از اينرو تغيير در ميزان باز پراكني خون منطقه اي را تنظي

) 24لنفوسيت ها را توضيح دهد، اما اين مسئله اثبات نشده است (

.آ. ذاگر و همكاران هم به بررسي تاثيرات كم خوابي مزمن و واقعي 

روي تنطيم ايمني موشها پرداختند اين شيوه شامل قرار دادن ده 

ساعت مي  96يا  24موش در يك مخزن آب كاري شده به مدت 

افزايش يافت نتايج اين  IgMشود آنها دريافتند كه ايمونوگلوبولين  

). گوموتسكين و همكارانش در 2پژوهش با يافته هاي ما همسو نبود(

را بر ترميم  SDپژوهشي ديگر كه با يافته هاي ما همسوبود تاثير 

را در   IgGزخم و جراحات در موشها ارزيابي كرده و ميزان 

متهاي زخمي اندازه گيري كردند . آنها مشاهده كردند ، كه قس

در گروه مبتال به كم خوابي نسبت به همين ميزان در  IgGميزان 

). كارول و همكاران نيز طي تحقيقي به 12گروه كنترل بيشتر بود(

ارزيابي كلينيكي لكوسيتهاي سفيد ، سايتوكاين هاي سرم 

بي خوابي در موشهاي  وايمونوگلوبولين هاي سرم در پاسخ به

از  IgAوIgM،IgGصحرايي پرداختند. افزايش غلظت هاي سرم 

اي روزهاي پنجم تا دهم كاهش خواب بطور كامل در حيوانات دار

كل الگوهاي خواب مي تواند كاهش خواب چشمگير بود. به طور

هاي متناقضي را فراهم سازد كه ميتواند ناشي ازتفاوت در يافته 

ساعت) و همچنين نوع  24دقيقه يا هر  30هر روش نمونه گيري (

 بي خوابي ). رنگار و همكارانش تاثير مختصر7بيخوابي در افراد باشد(

را بر ايمني نسبت به ويروس آنفلونزا در موشهاي سالخورده تعيين 

كردند كه از يك تقويت كننده ايمني سه هفته قبل از ايجاد 

دو مرتبه پس از اين اختالالت هنگام كم خوابي يكمرتبه قبل و 

مشكالت استفاده كردند.آنها دريافتند كه بي خوابي ميزان آنتي بادي 

مخصوص آنفلونزا را كاهش نداد ، اما در عوض  IgGموجود در سرم 

دار آن در موشهايي با الگوي منظم اين ميزان را در مقايسه با مق

خواب افزايش داد. آنها نتيجه گرفتند كه بي خوابي كوتاه مدت تاثير 

در  ترشحيناچيزي بر غشاي مخاطي موجود و ايمني سازي 

 IgAو IgG).افزايش درغلظت 23موشهاي جوان و سالخورده دارد(

ر را شايد بتوان به نوعي به افت ميزان كورتيزول و كم كاري محو

HPA  در هنگام شب نسبت داد. نشان داده شد كه بين كاهش

و كاهش ميزان كورتيزول عالوه بر  HPAخواب با فعاليت محور

).از سوي ديگر 11اثرات آن براسترس رابطه نزديكي جود دارد(

را شايد بتوان به افزايش فعاليت محور  HPAبازداري فعاليت محور

مخالف هورمون رشد  HPAهورمون رشد نسبت داد ، چرا كه محور

).شايد بتوان گفت 17( و پروالكتين برسيستم ايمني تاثير گذار است

اين مورد در رابطه با آزمودنيهاي ما كه در سن رشد قرار داشتند 

نزديك تر مي باشد. يكي از تاثيرات عمده گلوكوكورتيكوئيدها بر 

سيستم ايمني، جلوگيري از ايمني سازي سلولي و افزايش ايمني 

شكل نوع اول  Tلطي است فرآيندي كه از طريق تغيير سلولهاي خ
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).به عالوه فعال 5به نوع دوم در توليد سيتوكينها صورت مي گيرد(

تحت  Bشدن ايمونوگلوبولين هاي موجود در سطح سلولهاي 

) از IL6 و IL2-IL4تاثيرسايتوكاينهاي ترشح شده مانند (

ز افزايش اجزاي مكانيسم ناشي ا .كمكي مي باشند Tسلولهاي 

- IL2,IL6شامل توليد و آزاد سازي سايتوكاينهايي مثل  ترشحي

).هنگام خواب طبيعي ونرمال ميزان 18هنگام بي خوابي مي باشد(

انتشار زير گروههاي لنفوسيت دوباره شروع شده و برخي عوامل 

). از اينرو، افزايش يا كاهش 14واسطه ايمني سلولي افزايش يابند(

يزول دست كم مي تواند تا قسمتي تغييرات حاصل شده ميزان كورت

شكل نوع اول و دوم را در مورد بي  Tدر واكنش هاي سلول هاي 

خوابي توضيح دهد. در تحقيقات ما ، ميزان كل ايمونوگلوبولين 

كه تا حد ناچيزي از ميزان طبيعي  IgMافزايش يافت به استثناي 

اليت و بيداري نقش كاهش يافت. اين مطالب نشان مي دهد كه فع

مهمي در ايمني واسطه اي هومورال ايفا مي كند ، گرچه عوامل 

دخالت كننده كه خواب را هدف قرار مي دهند مي توانند فنون 

جديدي را براي فشارهاي التهابي كه بر خطرات حاصل از بيماريهاي 

عملكرد سيستم ايمني با افزايش  ).15التهابي تاثير مي دهند(

مي يابد ، عوامل استرس زاي اجتماعي و استرس كاهش 

فيزيولوژيكي بخشي از زندگي روزمره ، منبع و منشاء رخدادهاي 

). نتايج ما درمورد كورتيزول نشان داد 13متغير زندگي مي باشند(

كه تفاوت معني داري در ميزان غلظت كورتيزول سرمي  به دنبال 

يي مختلف عرض جغرافيا اختالل درخواب ناشي از سفر در طول و

وجود دارد. طبق يافته هاي بدست آمده با استفاده از آزمون 

بونفروني ، در ميزان غلظت كورتيزول سرمي در بين شهرهاي تهران 

با گرگان و همچنين در بين شهرهاي تهران با خرم آباد نيز تفاوت 

معني داري مشاهده شد .بي خوابي يك شيوه استرس آور است و 

ل تاثيرات بي خوابي از تاثيرات كلي استرس امكان آزاد سازي كام

ممكن نخواهد بود. برخي مدراك وجود دارد مبني بر اينكه روابط 

متقابلي بين عملكرد سيستم ايمني و افزايش فعاليت غده هاي 

غشاء غده فوق كليوي در واكنش با  -هيپوفيز –هيپوتاالموس 

اء چند ).به طور مثال سطوح كورتيزول پالسم3استرس وجو دارد(

 عميق تر ساعت بعد از شروع خواب كاهش مي يابد ، در طول خواب

شايد  ).11افزايش مي يابد و در اوايل صبح به اوج خود مي رسد(

بتوان افزايش و كاهش مقدار كورتيزول را به ترتيب درشهرهاي 

تهران و خرم آباد به كم خوابي و هوشياري بيشتر بازيكنان و 

ر طول سفر كه به نوعي در فعاليت همچنين خواب مناسب تر د

اطالعات حاكي از آن است  تاثير گذاز است نسبت داد. HPAمحور 

 –هيپوفيز  –كه زمان از دست دادن خواب شب بر محور آدرنال 

).از طرفي ديگر اين 11هيپوتاالموسي بطور متفاوتي تاثير مي گذارد(

بتوان افزايش يا كاهش در ميزان غلظت سرمي كورتيزول را شايد 

ناشي از عوامل استرس آور در طول سفر  (مانند بوق هاي ناگهاني 

ماشينهاي ديگر ، ترمزهاي ناگهاني ) دانست . طي پژوهشي نشان 

در آماده سازي براي  برخورد  با عوامل  HPAداده شد فعاليت محور

استرس زا و در واكنش به  حوادث استرس زاي  واقعي  افزايش مي 

. وو. و همكاران اثرات محروميت از خواب جزئي را ). هويجون 5يابد(

بر سطوح  كورتيزول سرم دردو الگوي متفاوت در مردان بزرگسال و 

سالم مورد بررسي قرار دادند نتايج نشان داد كه ميزان كورتيزول 

در هر دو الگو كاسته مي شود اين نتايج با يافته  SRسرم بعد از 

و آ.كاموس به بررسي سطوح ).جي . لس 11هاي ما تناقض نداشت(

فزاينده كورتيزول بزاقي به عنوان نتيجه اي از محروميت از خواب در 

تغيير شيفت كاري پرداختند . نتايج نشان داد كه  -كارگران شيفتي

سطوح كورتيزول مشابه براي شيفت كاري شب وعصر ثبت شد  ولي 

صبح برابري در ميزان كورتيزول در كارگران شيفت كاري 6افزايش 

مشاهده گرديد اين افزايش در كورتيزول در اثر محروميت از خواب 

بعنوان نتيجه اي از گردش شيفت كاري بود نتايج حاصل از اين 

). پي .هيسر و همكاران 10پژوهش با يافته هاي ما مطابقت داشت (
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طي تحقيقي به بررسي سلولهاي سفيد خون وكورتيزول بعد از بي 

انسان ها پرداختند كه شامل يك شب بي  خوابي وريكاوري خواب در

خوابي كامل بين روز اول ودوم وشب ريكاوري بين روز دوم وسوم 

نفره صورت گرفت  4و 3وبي خوابي مطلق در آزمايشگاه با گروههاي 

نتايج حاكي از اين بود كه ريتم كورتيزول متاثر از بي خوابي 

ي ميرلو پ ).22وريكاوري خواب نبود وبدون تغيير مشاهده شد(

وهمكاران طي پژوهشي به بررسي محدوديت خواب كه باعث 

هيپوتاالموس به استرس مي - هيپوفيز-تغييرات عكس العمل آدرنال

شود پرداختند نتايج نشان داد كه موشها در معرض بي خوابي 

وافزايش زيادي در سطوح كورتيكوسترون  ACTHافزايش كمي در 

كوتاه مدت وشديدي روي  داشتند. بهر حال فقدان خواب تاثيرات

نسبت به HPA سطوح هورموني نداشته ولي در عكس العمل 

اف. موگين و همكاران به  ).21استرس شديد تاثير داشته است (

بررسي پاسخ هورموني به ورزش بعد از بي خوابي جزئي و بعد از يك 

نوع شرايط بي خوابي  5خواب با دارو پرداختند در اين پژوهش 

يج نشان داد كه درتمامي شرايط هورمون رشد وجود داشت نتا

پروالكتين وكورتيزول وكتكوالمين ها يك افزايش چشمگيري 

مرتبط با شدت تمرين نشان داد.پس از شرايط محروميت از خواب 

به هر دو صورت  افزايش القا شده با ورزش در كورتيزول پالسما در 

دقيقه  30طي تست ورزش مشابه بود ولي يك كاهش چشمگير بعد 

اندرا و همكاران چند سال بعد اثر  ).9بعد از ورزش مشاهده شد (

محروميت از خواب بر سيستم خودكار قلب و واكنش استرس 

ترشحات هورموني قشر فوق كليوي  در موشهاي صحرايي  - هيپوفيز

را مورد بررسي قرار دادند نتايج نشان داد كه محروميت از خواب 

را  تحريك كرده  نتايج HPA يت محورافزايش در ضربان قلب وفعال

بدست آمده نشان مي دهد كه محروميت از خواب نه تنها بر فعاليت 

خط مبنا از سيستم استرس تاثير مي گذارد بلكه بر  فعاليت 

تاثير گذار است و اين نتايج به طور متوالي در سه نوع  HPAمحور

تر  محروميت از خواب گزارش شد كه نسبت به گروه كنترل مشخص

). مستقيم ترين مكانيسم هاي تاثير متقابل بين استرس و 4بود(

عملكرد سيستم ايمني نيز مسلم شده است. استرس به تغيير در 

سيستم عصبي سمپاتيك وفعاليت محورهاي سه غده آدرنالين ، 

هيپوفيز و هيپوتاالموس مربوط مي شود. روابط عملكردي بين اين 

ريز و سيستم ايمني براي مدتي مسيرها مربوط به غدد عصبي درون

تائيد شد. ازاينرو،اين امكان وجود دارد كه تغييرات موجود در 

فعاليت عمده اين سيستم ها و يا فعاليت مكرر آنها در پاسخ به 

استرس بتواند بر گسترش آنتي بادي و حفظ آنها تاثير بگذارد. 

تفاوتهاي شخصي و خاص تا اندازه اي كه اين سيستم به عوامل 

استرس زاي استاندارد واكنش نشان دهند نماينگر فعاليت عوامل 

).ارتباط بين 28استرس زاي در دنياي واقعي به شمار مي روند (

استرس رواني و واكنش آنتي بادي به ايمن سازي در حالت واكنش 

ايمني ثانويه متقاعد كننده است اما براي واكنش اوليه ضعيف عمل 

براي يك نسبت با واكنش اوليه   مي كند. كمبود مدارك همسان

ممكن است به شكستي در مورد رسيدگي نقاط بحراني منسوب شود 

، آنهم زمانيكه استرس به اين امر نياز دارد كه در مر حله توليد آنتي 

 Aبادي باال رود. تنها در تحقيق هاي آنتي بادي ايمونوگلوبولين 

واني بطور ترشحي يافت مي شود كه ميزان آنتي بادي واسترس ر

محسوس و نزديكي در زمان بهم مرتبط مي شوند. شيوه هاي 

سالمتي ، روابط بين واكنش هاي آنتي بادي و استرس را متعادل 

نمي كنند. بنابراين آثاري وجود داشت كه ميزان كورتيزول باال در 

به نظر  ).27ميان بيماران استرس دار مي توانست نقشي را ايفا كند (

و ورزش يك تقابل پيچيده اي با هم داشته  مي رسد كه خواب

باشند. مطالعات زيادي بر روي ارتباط بين ورزش وخواب متمركز 

شده اند و تاثيرات ورزش را بر كيفيت و كميت خواب مورد بررسي 

بي خوابي ممكن است بر اوج توان و عملكرد  .)6قرار داده اند(

ورزشكاران نشان مي  ). اين يافته ها به19ورزشكار تاثير داشته باشد(
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دهد كه درمورد اثرات خواب ناكافي در مورد عملكردشان نگران 

باشند اگر چه فقدان خواب در عملكرد فيزيولوژيكي به طور كامل 

 درك نشده است.

 نتيجه گيري

در نهايت با در نظر گرفتن يافته هاي پژوهش هاي حاضر چنين 

سفر زميني در  نتيجه گيري مي شود كه اختالل در خواب ناشي از

طول و عرض جغرافيايي تاثير معني داري بر ميزان غلظت 

IgA,IgG  و كورتيزول سرمي آزمودنيها دارد و باعث افزايش در

آزمودنيها تاثير معني داري  IgMغلظت آنها مي شود ، اما بر غلظت 

ندارد. به نظر مي رسد افزايش كورتيزول باعث كاهش ميزان غلظت 

IgM,IgA,IgG د و كاهش كورتيزول موجب افزايش مي شو

اين پژوهش  تايج ،با توجه به نمي شود  IgM,IgA,IgGغلظت 

كه خواب ناشي از سفر زميني نقش بسيار زد خاطر نشان مي سا

مهمي را در ارائه تاثيرهاي متفاوت فيزيولوژيكي در حالت تعادلي 

د سيستم ايمني و آندوكرين ايفا مي كند. و اشاره به اين مطلب دار

كه كيفيت و عمق خواب مي تواند يك عامل تعيين كننده مهمتر در 

  عملكرد سيستم ايمني باشد
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