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فيزيولوژي ورزشي

اثر حفاظتی تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر کورتیکوسترون ،وزنگیری و
ناامیدی رفتاری در رتها بهدنبال یک دوره استرس مزمن غیرقابلپیشبینی
5

ایوب بابایی ،1مریم نورشاهی ،2سید بهنامالدین جامعی ،3رعنا فیاض میالنی ،4عباس حقپرست
*

 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی
 . 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .3استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
 .4استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .5استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاريخ دريافت1396/08/26 :

تاريخ پذيرش1397/03/22 :

چکیده
افسردگي يکي از شايعترين اختالالت روانپزشکي است .احتماالً انجام يک دوره تمرين ورزشي قبل از
مقابله با شرايط استرسزا ميتواند در کاهش عالئم فيزيولوژيک و عملکردي افسردگي مؤثر باشد .با توجه
به انواع روشهاي تمرين ورزشي ،هدف اين پژوهش بررسي اثر حفاظتي دو نوع تمرين تداومي و تناوبي
شديد بر کورتيکوسترون ،وزنگيري و نااميدي رفتاري در رتها بهدنبال يک دوره استرس مزمن
غيرقابلپيشبيني بود .تعداد  30سر موش نر ويستار (نُه هفته ،وزن 200 ± 20گرم) به سه گروه تمرين
تداومي ،تمرين تناوبي و بيتمرين تقسيم شدند .تمرين بهصورت پيشرونده شامل دويدن روي نوارگردان
بود که پنج روز در هفته و بهمدت شش هفته بهصورت فزاينده اجرا شد .تمرين تناوبي شامل دو تا شش
وهلة دودقيقهاي با سرعت  38تا  42متر بر دقيقه و تمرين تداومي نيز  22تا  42دقيقه با سرعت  23تا 27
متر بر دقيقه بود .بعد از دورة تمرين ،موشها درمعرض سه هفته استرس قرار گرفتند .در پايان ،آزمون
شناي اجباري اجرا و ميزان کورتيکوسترون پالسما اندازهگيري شد .وزن موشها نيز هر هفته اندازهگيري
ميشد .نتايج نشان داد که گروه تداومي نسبت به گروه بيتمرين بهصورت معناداري کورتيکوسترون
پايينتر و بيحرکتي کمتري در شناي اجباري دارند؛ بااينحال ،موشهاي هر سه گروه بهصورت معناداري
وزنگيري بسيار کمتري در دورة استرس نسبت به دورة تمرين دارند .درمجموع ،تمرين تداومي اثر
محافظتي قابلقبولي بر کورتيکوسترون ترشحشده و همچنين ،بهبود نااميدي دارد؛ بااينحال ،هيچيک از دو
نوع تمرين بر بهبود وزنگيري موشها مؤثر نيستند.
واژگان کلیدی :شناي اجباري ،بيحرکتي ،افسردگي ،تمرين ورزشي شديد ،استرس
* نویسندة مسئول

Email: ayyub.babaei@yahoo.com
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مقدمه
افسردگی یکی از شایعترین اختالالت روانپزشکی است و طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ،در سرتاسر
جهان بیش از  300میلیون نفر از این بیماری رنج میبرند که پیشبینی میشود افسردگی تا سال 2020
بعد از بیماریهای قلبی -عروقی به دومین علت ناتوانی تبدیل خواهد شد .بهعلت گسترش زیاد این
بیماری و آمار نگران کننده ،شعار سال  2017سازمان بهداشت جهانی «افسردگی :1بیا حرف بزنیم» بود.
عالوهبر مرگومیرهای مرتبط با خودکشی ،احتمال ابتال به بیماریهای عروق کرونری و مغزی و دیابت
نوع دو و مرگ دراثر سکتة قلبی نیز در افراد افسرده بیشتر است .بیماری افسردگی تشخیص زودهنگام
دیگر بیماریهای احتمالی را نیز تحتتأثیر قرار میدهد و روند درمانی آنها را مختل میسازد.)1-3( .
فرضیههای زیادی درزمینة علت افسردگی بیان شدهاند .یکی از این فرضیهها بیان میکند که کاهش
انتقالدهندههای عصبی همانند دوپامین ،سروتونین و نوراپی نفرین موجب افسردگی میشود .فرضیة
دیگر مربوط به کاهش نوروژنز و نوروتروفینها در مغز است؛ اما اساس تمامی فرضیهها استرس مزمن و
مکرر است که بهمرور موجب پدیدارشدن نشانههای افسردگی میشود .)1،2،4( .نشان داده شده است که
استرس مزمن غیرقابلپیشبینی 2بر موشها میتواند برخی از نشانگرهای افسردگی را همچون تغییرات
کورتیکوسترون ،وزن و برخی عملکردهای رفتاری مثل بیحرکتی در آزمون شنای اجباری 3تحتتأثیر
قرار دهد (.)5-9
پیشگیری از روند استرس و افسردگی با گروههای دارویی شیمیایی عوارض سنگینی بههمراه دارد و حتی
در برخی مواقع موجب رنجش بیماران میشود .ازهمهمهمتر ،فقط  50درصد از این بیماران پاسخ درمانی
مناسبی به این داروها نشان میدهند ( .)2در اوایل دهة  1980بود که تأثیرات مفید فعالیت بدنی بر
افسردگی نشان داده شد و تاکنون بسیاری از پژوهشها از آن حمایت کردهاند ( .)10،11ورزش موجب
افزایش شناخت ،کاهش کورتیزول ،افزایش نوروژنز و فاکتورهای رشدی و بهبود فعالیت سیستم
نورآدرنرژیک و سروتونرژیک میشود ( .)4،12 -14بهطور قابلتوجهی نشان داده شده است افرادی که به
افسردگی دچار شدهاند ،آمادگی بدنی کمتری نسبت به دیگر افراد جامعه داشتهاند .همبستگی مثبتی نیز
بین سبک زندگی غیرفعال و افسردگی در زنان و مردان گزارش شده است ( .)15،16زندگیکردن در
جامعة کنونی با انواع مختلفی از استرس همراه است .افراد برخی مواقع از استرسهایی که دارند و ممکن
است به افسردگی بینجامد نیز مطلع هستند و بنابراین در تالشاند که با روشهای مختلفی با آن مقابله
1. Depression
2. Chronic Unpredictable Stress
3. Forced Swim Test
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کنند یا از شدت آن بکاهند .اکنون از انواع مختلف ورزش بهعنوان یک عامل پیشگیری و درمان
غیرفارماکولوژی برای افسردگی استفاده میشود و اخیرا مقایسة نقش تمرینات تناوبی شدید با تمرینات
تداومی پررنگ شده است و نتایج بسیار متناقضی در ارتباط با انواع شدت تمرین گزارش شده است؛
بهطوریکه شن 1و همکاران ( )17نشان دادند که تمرین تناوبی با شدت باال ترشح کورتیکوسترون
کمتری نسبت به تمرین تداومی با شدت متوسط درپی دارد؛ اما هیچیک از دو نوع تمرین تأثیری بر
تغییرات روند وزنگیری ندارند .نبود تفاوت در تغییرات وزن بین دو تمرین تناوبی و تداومی شدید نیز
گزارش شده است ( .)18قدرتی و همکاران ( )19ترشح کورتیکوسترون بیشتر هنگام تمرین ورزشی با
شدت باال را نسبت به تمرین ورزشی با شدت پایین گزارش کردند .شایان ذکر است که پژوهشی درمورد
عملکرد در آزمون شنای اجباری و ارتباط آن با شدت تمرین دردسترس نیست .با توجه به نقش مهم
فعالیت بدنی در بهبود افسردگی و نتایج متناقض درمورد شدتهای مختلف آن ،هدف این پژوهش
بررسی این موضوع است که کدامیک از دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید نقش حفاظتی بهتری در
برخی نشانگرهای افسردگی در رتها همچون کورتیکوسترون ،تغییرات وزن و بیحرکتی در شنای
اجباری دارند.
روش پژوهش
در این پژوهش 30 ،سر موش نر از نژاد ویستار نُههفتهای با میانگین وزنی  200± 20گرم خریداری
شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه در گروههای سهتایی در قفسهای مخصوص از جنس پلیکربنات
نگهداری شدند .موشها در چرخة روشنایی تاریکی ( 12:12شروع روشنایی هشت عصر) ،دما (22 ± 4
سانتیگراد) و رطوبت (حدود  55 ± 4درصد) نگهداری شدند .درطول پژوهش ،غذا و آب به صورت
آزاد و دردسترس بودند .در هفتة اول ،آشنایی با محیط آزمایشگاه و هفتة بعد آشنایی با نوارگردان
صورت گرفت و سپس ،موشها به سه گروه تمرین تناوبی شدید ،تمرین تداومی و بیتمرین تقسیمبندی
شدند .هر سه گروه بعد از پایان شش هفته درمعرض استرس مزمن غیرقابلپیشبینی قرار گرفتند .هر
هفته نیز وزن موشها با ترازوی دیجیتالی اندازهگیری میشد .تمامی مراحل نگهداری و کشتار موشها
براساس دستورالعمل کمیتة اخالق حیوانات دانشگاه شهید بهشتی انجام شد.
پروتکلهای تمرین تداومی و تناوبی شدید شامل یک پروتکل تعدیلشدة دویدن روی نوار گردان بود که
پنج جلسه در هفته و بهمدت شش هفته انجام شد .قبل از آغاز پروتکل ورزشی ،موشها طی پنج جلسه
1. Shen
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بهمدت  10دقیقه با سرعت  10متر بر دقیقه با نوار گردان آشنا شدند .موشهای گروه تمرین تناوبی
شدید در هفتة اول دو تناوب دودقیقهای با سرعت  38متر بر دقیقه انجام دادند .با گذشت هر هفته ،یک
متر بر دقیقه بر سرعت و یک تناوب به تمرین افزوده میشد؛ بهطوریکه در هفتههای پنجم و ششم،
تمرین با شش تناوب و سرعت  42متر بر دقیقه (بیش از  95درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) ادامه یافت.
بین تمامی تناوبها استراحت فعال دودقیقهای با سرعت  16متر بر دقیقه ( 68درصد حداکثر اکسیژن
مصرفی) وجود داشت .جلسة اول تمرین تداومی نیز با سرعت  23متر بر دقیقه و بهمدت  22دقیقه انجام
شد .سپس ،در هرجلسه ،یک دقیقه به زمان تمرین و هر هفته نیز یک متر بر ثانیه بر سرعت نوار گردان
افزوده میشد .درنهایت ،جلسات تمرینی هفتههای پنجم و ششم تمرین تداومی با سرعت  27متر بر
دقیقه ( 80درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) و بهمدت  42دقیقه انجام شد .برای گرمکردن و سردکردن
نیز سه دقیقه با سرعت  16متر بر دقیقه در ابتدا و انتهای هر جلسه تمرین درنظر گرفته شد (.)18 ،20
از رایجترین مدلهای ایجاد افسردگی در موشها ،ایجاد استرس مزمن غیرقابلپیشبینی است که در این
پژوهش بهمدت سه هفته اعمال شد .استرسهای هر هفته شامل یک دورة  18ساعتی محرومیت از غذا و
بهدنبال آن ،یک ساعت محدودیت غذا ،دو دورة  18ساعتی محرومیت از آب و بهدنبال آن ،یک ساعت
بطری خالی آب ،یک دورة  21ساعتی حضور در قفس خیس ،دو دورة نُه ساعتی کجکردن قفس (45
درجه) ،دو دورة ششساعتی صدای سفید ( 85دسیبل) ،دو دورة ششساعتی فلشر ( 150بار در دقیقه)،
یک دورة  24ساعتی برهمزدن چرخة روشنایی و تاریکی و یک دورة  24ساعتی بدون استرس بود
(.)6 ،21
از آزمون شنای اجباری برای اندازهگیری میزان ناامیدی و همچنین ،تأثیرگذاری مداخالت ضدافسردگی
استفاده میشود .طی این آزمون ،هریک از موشها درون محفظة استوانهای (ارتفاع  50سانتیمتر و قطر
 20سانتیمتر) حاوی آب تمیز (دمای  23تا  25درجة سانتیگراد با ارتفاع  30سانتیمتر) قرار داده
میشدند .پروتکل شامل دو بخش پیشآزمون و آزمون بود .در روز اول (پیشآزمون) ،موشها بهمدت 15
دقیقه در محفظه قرار گرفتند .سپس 24 ،ساعت بعد (آزمون) بهمدت پنج دقیقه درون محفظه قرار داده
شدند و در این مرحله ،کل زمان بیحرکتی ثبت شد .رفتار بیحرکتی عبارت بود از وضعیتی که حیوان
به حالت سکون در سطح آب شناور میماند و صرفا حرکات مختصر برای باالتر نگهداشتن سر از آب انجام
میداد .در هر دو روز ،موشها پس از پایان آزمون با حولة خشک و به درون قفس در محیطی گرم
برگردانده میشدند (.)5،6
موشها  24ساعت بعد از آزمون شنای اجباری ،با تزریق درونصفاقی ترکیب کتامین و زایالزین بیهوش
شدند و نمونهخونی از بطن چپ قلب آنها تهیه شد .نمونهها در لولههای حاوی هپارین در دمای چهار
درجة سانتیگراد نگهداری و سپس بهمدت  10دقیقه و با  3000دور بر دقیقه سانتریفیوژ شدند و در
دمای  -80درجة سانتیگراد نگهداری شدند .غلظت کورتیکوسترون با روش االیزا اندازهگیری شد.
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تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس 1انجام شد .در این پژوهش،
آزمون شاپیرو -ویلک 2طبیعیبودن دادهها را نشان داد و بنابراین ،از آزمون آنالیز واریانس یکسویه،
آزمون تعقیبی بونفرونی 3و آزمون آنالیز واریانس یکسویه با اندازهگیری مکرر برای بررسی معناداری
استفاده شد .سطح معناداری نیز  P˂0.05درنظر گرفته شد.
نتایج
در شکل شمارة یک ،تغییرات وزنی موشهای هر سه گروه از ابتدا تا انتهای پژوهش نشان داده شدهاند
(تمرین ورزشی از هفتة سوم پژوهش آغاز شد) .نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکسویه با
اندازهگیری مکرر نشان داد که دربین سه گروه تغییر معناداری در وزنگیری 4وجود ندارد؛ اما در
وزنگیری بین دورة تمرین و دورة استرس مزمن تفاوت معناداری در هر سه گروه تداومی ( P = 0.001و
 P = 0.001( ،)F = 17.917و  )F = 19.283و بیتمرین ( P = 0.001و  )F = 69.145دیده میشود؛
بهطوریکه در هر سه گروه بین سه هفتة اول تمرین (ابتدای هفتة اول تا انتهای هفتة سوم تمرین) و سه
هفتة دوم تمرین (ابتدای هفتة چهارم تا انتهای هفتة ششم تمرین) با دورة سههفتهای استرس مزمن
(ابتدای هفتة اول تا انتهای هفتة سوم استرس) تفاوت معنادار مشاهده شد (شکل شمارة دو).

شکل  -1تغييرات وزني موشها درطول دورة پژوهش

1. SPSS
2. Shapiro–Wilk
3. Bonferroni
4. Weight Gain
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شکل  -2ميانگين ( ±انحراف معيار) وزنگيري در دورة تمرين و استرس مزمن
* اختالف معنادار نسبت به سه هفته استرس مزمن ()P  0.001

در ارتباط با مقادیر کورتیکوسترون نیز آنالیز واریانس یکسویه نشان داد که تفاوت معناداری بین گروهها
وجود دارد ( P < 0.05و  .)F = 3.625نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی از وجود تفاوت معنادار بین
گروه بیتمرین و تمرین تداومی بود ( ( )P = 0.033شکل شمارة سه).

شکل  -3ميانگين ( ±انحراف معيار) کورتيکوسترون سرم
* اختالف معنادار نسبت به گروه بیتمرین ()P  0.05
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نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکسویه درمورد زمان بیحرکتی در آزمون شنای اجباری نشان داد که
تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد ( P < 0.05و  .)F = 4.322آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که
این تفاوت بین گروه بیتمرین و تمرین تداومی است (( )P = 0.022شکل شمارة چهار).

شکل  -4ميانگين ( ±انحراف معيار) بيحرکتي در شناي اجباري
* اختالف معنادار نسبت به گروه بیتمرین ()P  0.05

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که میزان کورتیکوسترون در گروه تمرین تداومی نسبت به گروه بیتمرین
کمتر است؛ درحالیکه این کاهش درمورد گروه تمرین تناوبی معنادار نبود .استرس و کورتیکوسترون
ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند .استرس مزمن موجب آشفتگی هموستاز فیزیولوژیک مغز میشود.
پاسخ به استرس فیزیولوژیک شامل مکانیسمهای نورونی و هورمونی است که موجب برقراری مجدد
هموستاز میشود .یکی از این مکانیسمها ،فعالیت مسیر هیپوتاالموس /هیپوفیز /آدرنال 1است .در این
مسیر ،هیپوتاالموس موجب تقویت تولید فاکتور آزادکنندة کورتیکوتروپین 2میشود که این فاکتور
1. Hypothalamus/Pituitary /Adrenal
2. Corticotropin Releasing Factor
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بهنوبةخود موجب تحریک هورمون آدرنوکورتیکوتروپین 1در غدة هیپوفیز میشود .در ادامه ،این هورمون
به غدد فوقکلیوی دستور آزادکردن هورمون کورتیزول را (کورتیکوسترون در جوندگان) میدهد .در
حالت عادی ،زمانیکه عامل استرسزا متوقف شود یا تهدیدی برای اندامهای بدن باشد ،یک سیستم
یکپارچة حلقة بازخورد منفی موجب توقف تولید هورمون کورتیزول میشود؛ اما قرارگرفتن درمعرض
عوامل استرسزای واقعی یا تلقینی درازمدت ،موجب تولید مداوم کورتیزول و درنتیجه ،مختلشدن
سیستم بازخورد منفی میشود که این بهنوبةخود موجب مرگ نورونها ،التهاب ،کاهش حجم هیپوکمپ
و کاهش شناخت و افزایش رفتارهای ناامیدانه میشود ( .)3 ،22-24احتماال در پژوهش حاضر تمرین
تداومی با تعدیل فعالیت مسیر هیپوتاالموس /هیپوفیز /آدرنال و سیستم بازخورد منفی نقش بسزایی در
کاهش تولید کورتیکوسترون داشته است .با توجه به اینکه تمرین تناوبی با شدت بسیار باالیی اجرا شد،
احتماال همین شدت باال موجب ایجاد استرس و درنتیجه ،کاهش اثرهای مثبت تمرین تناوبی بهخصوص
در ارتباط با میزان کورتیکوسترون شده است.
یافتة دیگر این پژوهش ،کندشدن روند وزنگیری موشها در مدت اعمال استرس بود؛ بهطوریکه در
همة گروهها این روند مشاهده شد و اختالف معناداری بین گروهها درطول دورة پژوهش مشاهده نشد .در
پژوهش حاضر ،گروه کنترل بدون استرس وجود ندارد؛ اما طبق مستندات موجود دراینزمینه درمورد
وزنگیری مستمر و تدریجی موشها در شرایط مشابه پژوهش ما ،بهنظر میرسد که روند کندشدن
محسوس رتها در این پژوهش مربوط به استرس واردشده در سه هفته است (.)5-8 ،17،18 ،25،26
همانطورکه گفته شد ،موشها فقط  24ساعت در هفته در استرس نبودند .وجود استرس مداوم و
غیرقابلپیشبینی درطول هفته و همچنین ،یک دورة  18ساعتی محرومیت از غذا احتماال موجب کاهش
تمایل موشها در مصرف غذا شده بود .میزان دقیق مصرف غذا درطول دورة پژوهش اندازهگیری نشد؛ اما
بهوضوح مشخص بود که مصرف غذا درطول دورة اعمال استرس به مقدار قابلتوجهی کاهش یافته است.
نشان داده شده است که قرارگرفتن درمعرض انواع استرس ،مصرف غذا را در موشها بهطور معناداری
کاهش میدهد ( .)27-29افزونبراین ،باالبودن فاکتور آزادکنندة کورتیکوتروپین با سرکوبکردن اشتها
موجب کاهش تمایل به غذاخوردن میشود ( .)3 ،30همانطورکه گفته شد ،میزان کورتیکوسترون
موجود در سرم خون موشها بسیار باالتر از حالت معمول بود که نشاندهندة فعالیت باالی فاکتور
آزادکننده کورتیکوتروپین است.
همچنین ،پژوهش حاضر نشان داد که گروه تمرین تداومی در آزمون شنای اجباری نسبت به گروه
بیتمرین عملکرد بهتری داشتند؛ یعنی میزان بیحرکتی آنها در آب کمتر از گروه بیتمرین بوده است.
1. Adrenocorticotropin
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این کمتربودن زمان بیحرکتی در موشهای گروه تمرین تناوبی نسبت گروه بیتمرین معنادار نبود .یکی
از رفتارهای رایج در دوران استرس و افسردگی بهوجودآمدن ناامیدی است که میتواند منشأ بسیاری از
رفتارهای غیرمعمول دیگر همچون احساس گناه ،بیارزشی ،تمایلنداشتن به فعالیتهای لذتبخش،
کاهش انگیزه و حتی خودکشی باشد .میزان ناامیدی در موشها ازطریق شنای اجباری سنجیده میشود
و با بیحرکتی در این آزمون ارتباط مستقیم دارد .در پژوهش حاضر ،گروه تمرین تداومی پس از اتمام
دوران استرس میزان بیحرکتی کمتری را در شنای اجباری از خود نشان داد .قبال نیز نشان داده شده
است که انجام تمرینات تناوبی هوازی نقش بسیار سازندهای در بهبود خلقوخوی افراد افسرده دارد .یکی
از مکانیسمهای درگیر در ارتباط با این موضوع اپیوئیدهای درونزاد همچون بتا اندورفین 1هستند .طبق
فرضیة اندورفین ،2ورزش تداومی با تولید بتااندورفین از هیپوتاالموس و غدة هیپوفیز موجب ایفوریا 3در
مغز میشود که این بهنوبةخود عالئم اضطراب و افسردگی همچون نامیدی را کاهش میدهد (.)31-33
درمجموع ،نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع بود که احتماال انجام یک دوره تمرین تداومی قبل از
شرایط استرسزا میتواند موجب بهبود برخی نشانههای افسردگی در رتها شود .این اثرهای مفید در
ارتباط با تمرین تناوبی شدید مشاهده نشد که میتوان علت اصلی آن را شدت باالی تمرین و درنتیجه،
ایجاد استرس ذکر کرد .ناگفته نماند که هیچکدام از تمرینات نتوانستند در کندشدن روند اکتساب وزن
در طول دورة استرس تأثیرگذار باشند.
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Abstract
Depression is one of the most common psychiatric disorders. Probably doing exercise
training before coping with stressful situations can affect the symptoms of depression. Due
to a variety of exercise training methods, the present study aimed at investigating the
protective effect of continuous and high intensity interval training on corticosterone,
weight gain and behavioral despair in rats following a period of chronic unpredictable
stress. For this purpose, 27 adult male Wistar rats (9 weeks, 200±20 g) were divided into
continuous training, interval training, and sedentary group. The exercise training was
progressive and included running on treadmill for five days per week within six weeks.
Interval training was consisted of two to six two-minute periods with speed of 38 to 42
m/min and continuous training was 22 to 42 minutes with speed of 23 to 27 m/min. After
the training period, the rats were exposed to stress for three weeks. Finally, forced swim
test was performed and the plasma corticosterone level was measured. The weight of rats
was measured every week. The results indicated that the continuous exercise training
group had lower corticosterone and less immobility in forced swim than the control group.
The rats of all three groups had significantly less weight gain during the stress period than
the training period. In general, the continuous exercise had an acceptable protective effect
on corticosterone secretion and despair. However, none of the exercise trainings could
affect the improvement of weight gain.
Keywords: Forced Swim, Immobility, Depression, Intensive Exercise Training, Stress
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