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 چکیده
فیزیولوژیک و بیوشیمیائی در افـراد سـالم گـردد. ایـن     مولفه هاي تواند سبب تغییرات  می )استرسفشار روانی( :مقدمه

ترین فشارزا حساب می آیـد بـر تغییـرات زیسـتی مزبـور      به منظور بررسی اثر فشار روانی امتحان(استرس) که از مهم  تحقیق
 .انجام گرفت

نفر غیر سیگاري و بدون سابقه بیماري خاص و مصرف داروهاي استروئیدي از  50 مطالعه شوندگان :مواد و روش ها
رتیزول هاي کـورتیزول سـرم و کـو    صورت تصادفی انتخاب گردیده و میزان فشار خون، هورمونه میان دانشجویان داوطلب ب

از  بالفاصـله پـس  و  پـیش )،  نیم سـاعت  شاهداز امتحانات (گروه  پیش) یک ماه RIA( پرتو ایمنی سنجیآزاد ادرار به روش 
مـورد تجزیـه و    SPSS-5/11افـزار  نرم باحاصله  داده هايگیري و ثبت گردید و در پایان آزمایش) اندازه مورد امتحان (گروه

 تحلیل آماري قرار گرفتند. 
بـه ترتیـب برابـر     شــــــاهد روه ــــولی در گــــولی، فشار خون دیاستــــسیست ومیانگین  :وهشیي پژها هیافت

 20/120±29/11از امتحان برابر  پیشنیم ساعت در گروه مورد (میلیمتر جیوه) و  73±97/8(میلیمتر جیوه) و ±70/110 25/9
 2/73±39/6متر جیـوه) و  (میلی 8/108±97/9از امتحان برابر  پسه (میلیمتر جیوه) و بالفاصل 6/77±76/8(میلیمتر جیوه) و 

 ).>05/0pباشد(دار میها معنیآماري نشان داد که این تفاوت بین گروه تحلیل(میلیمتر جیوه) بود و 
 (میکروگـرم در لیتـر) و   83/151±86/48 شـاهد کورتیزول سـرم و کـورتیزول آزاد ادرار بـه ترتیـب در گـروه      مقدار همچنین 

 10/175±99/44در لیتـر) و   میکروگـرم ( 13/201±46/62از امتحـان   پیش(میکروگرم در لیتر)، نیم ساعت 01/47±03/133
(میکروگـرم در لیتـر)    98/165±08/46(میکروگرم در لیتر) و 48/141±25/49از امتحان  پس(میکروگرم در لیتر) و بالفاصله 

 ).>000pباشد(دار مییها معناین تفاوت بین گروهاز نظر آماري  کهبود 
کـه سـبب تغییـرات فیزیولوژیـک و      موجب فشار روانی می شدامتحان در دانشجویان به حدي  گیري: نتیجهبحث و 

 گردد. می افزایش فشار خون، غلظت سرمی کورتیزول، و کورتیزول آزاد ادرار  از جملهبیوشیمیائی 
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  مقدمه 
حتـی  همی در زندگی افـراد و  واکنش م فشار روانی
سازش با شرایط جدید (خوب یـا   وي درمسئول توانایی 

  ).1باشد( بد) می
در خصوص فشار روانی ارائـه شـده   نظرات متفاوتی 

را بـه عنـوان    فشـار روانـی   (selye)سلیه است، از جمله
ــون  ــزان هورمـ ــده میـ ــزایش دهنـ ــاي  عامـــل افـ هـ

ــرد  ــف ک ــتروئیدي تعری ــل عوا آن را از و  هکورتیکوس م
  )2(خوانده است.تهدید کننده هموستازي بدن موجودات 

 –هاي مغـزي   بیماري امروزه فشار روانی را عامل خطر
  )3(می دانند.عروقی، فشار خون، زخم معده و غیره 

ــه  ــا ک ــیطاز آن ج ــی مح ــاي روان ــی و  -ه فیزیک
سـازگار   موجودات زنـده فیزیولوژیکی همیشه با نیازهاي 

زگاري از حد معمـول فراتـر   هنگامی که ناساباشند،  نمی
 فشار روانـی نام پاسخ ه پاسخ سازگاري ب نوعی، می رود

دو سیسـتم سیسـتم   پاسخ مزبـور  گردد.  در بدن آغاز می
عصبی خودمختار سمپاتیک یا سیستم سـریع و سیسـتم   

  )4(می سازد.در بدن فعال را عصبی یا کند  –هورمونی 
هاي هموسـتازي   سیستم عصبی نقش اصلی در فعالیت

به دو صـورت   به فشار روانی ایفا می کند و بدن و پاسخ
به نظـر والتـر    شود. مستقیم و غیر مستقیم وارد عمل می

پاتیک ـــ در مسـیر غیـر مسـتقیم یـا محـور سم      کانون،
روانــی از مســیر  فشــارهاي –فــوق کلیــوي –مرکــزي 

هیپوتــاالموس و سیســتم عصــبی ســمپاتیک، قســمت  
دو هورمـون   مرکزي غدد فوق کلیـوي را بـراي ترشـح   

به جریان خون  نفرین) نفرین و نوراپی کاتکوالمینی(اپی
  )5(.کنند تحریک می

 فعالیــت وتحریــک ایــن سیســتم موجــب افــزایش 
  )6،7(.گردد ضربان قلب، افزایش فشار خون و.... می

ــونی  ــتم هورمـ ــور   -در سیسـ ــا محـ ــبی یـ عصـ
 فشـارهاي قشر فوق کلیـوي   -هیپوفیز –هیپوتاالموس 

تحریــک  بــاان، چتربــازي و غیــره روانــی ماننــد امتحــ
هاي پاراونتریکولر هیپوتاالموس موجب آزادسـازي   هسته

ـ گرد عامل افزایش دهنـده کورتیکـوتروپین مـی    د. ایـن  ن
عامل در هیپوفیز قدامی باعث سنتز آدرنوکوتیکـوتروپین  

ایت تحریــک غــدد فــوق کلیــوي و ترشــح ـــــو در نه
ل) هـاي گلوکوکورتیکوئیـدي (ماننـد کـورتیزو     هورمون

  )4،6(.گردد می

بسـیج انـرژي    موجبهاي گلوکوکورتیکوئیدي  هورمون
عروقـی، تـاثیر بـر     -ها و افزایش فعالیت قلبـی  به بافت

هـاي پرانــرژي   از فعالیـت  جلــوگیريسیسـتم ایمنـی و   
 -مرکـزي   گردند. بنابراین تحریک محور سـمپاتیک  می

قشـر فـوق    -هیپـوفیز  -و محور هیپوتـاالموس  -آدرنال
ــوي  ــبکلی ــون موج ــی و    هورم ــاتکول آمین ــاي ک ه

افــزایش  و در نهایــتگلوکوکورتیکوئیــدي (کــورتیزول) 
فعالیت قلبی عروقی(افزایش ضربان قلب و فشار خـون)  

  )8(.گردد می
از جمله کنکور و امتحـان باعـث   عوامل مختلفی 

  )9(ایجاد فشار روانی در افراد می شوند.
به دلیل تفاوت هاي فردي، عامـل فشـار روانـی    

متغیـري   شـدت طور متفاوت و با ه کن است بممخاص 
فشـار  از عامـل   یمیزان مشخصـ  مثال. اثر گذاردافرادبر 

 اما در دیگريزا بوده و  تواند بیماري می روانی در فردي
، زیسـتی به اسـتعداد، قـدرت    امرزا نباشد و این  بیماري

فشـارهاي  سابقه برخـورد شـخص بـا     و نیز ژنتیک فرد
  )10(.مشابه بستگی دارد روانی

ــه   ــخ ب ــابراین پاس ــر  بن ــی ب ــی مبتن ــار روان  فش
 چنـین هاي گوناگون انسان است.  اي از توانایی مجموعه

ریشـه در تـوارث، محـیط زنـدگی، دوران      ییها توانایی
هـاي دوران کـودکی، عوامـل جسـمی،      جنینی، آموزش

کلیـه  نیـز تمـامی   اي و بهداشتی دوران کودکی و  تغذیه
ها مواجه بوده  آن عواملی که شخص در طول زندگی با

  )9(.است، دارد
در ابعـاد   فشار روانیبا توجه به تاثیرات نامطلوب 

نیز وجود فشار روانی امتحـان  مختلف سالمتی انسان، و 
آن است تا اثر سعی بر کنونی در تحقیق  در دانشجویان،

فیزیولوژیـک و   عوامـل بـر تغییـرات    فشار وانی امتحان
کـورتیزول خـون،    میـزان هورمـون   جملهبیوشیمیایی از 

  . کورتیزول آزاد ادرار و فشار خون بررسی شود
  ها مواد و روش

است کـه در    یلیتحل -یمقطعن مطالعه از نوع یا
نفر غیر سیگاري و بدون سابقه بیماري خـاص و   50 آن

علـوم   از میان دانشـجویان   مصرف داروهاي استروئیدي
فی به صورت تصـاد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرنده یپا

 )سال 23سنی  داراي(با  مطالعه شوندگانانتخاب گردید.
شـده و  آشنا   با اهداف طرحجلسه توجیهی  با شرکت در
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 .معیارهاي ورودي آن ها را پزشک متخصص تایید نمود
بین سـاعات   گیري از دانشجویان در سه مرحله در نمونه

از  امتحانـات تشـریحی   پیش و پـس   ،صبح 5/9 تا 5/7
ضریب دشواري یکسـان انجـام    ايدار یدروس تخصص

از  پـیش گیـري یـک مـاه     مرحلـه اول نمونـه  در . گرفت
گیري شـد   میزان فشار خون دانشجویان اندازه ،امتحانات

آن هـا جمـع آوري شـد و    هاي خون و ادرار  نمونه نیزو 
  نظر گرفته شد.  این نمونه ها به عنوان گروه شاهد

از شـروع امتحـان    پـیش مرحله دوم، نیم ساعت 
و  گیري شـدند  مرحله اول اندازه متغیرهايهمان جدداً م

ان ــــــ بالفاصـله پـس از اتمـام امتح    ،مرحله سوم در
هاي مرحلـه دوم و سـوم    . نمونهاندازه گیري به عنل آمد

  در نظر گرفته شدند.  موردعنوان گروه ه ب
سـمپلر بـه    باهاي ادرار پس از دریافت فوراً  نمونه
و تا زمان انجـام آزمـایش در    ها انتقال داده میکروتیوب

درجـه نگهـداري شـدند.      -20داخل فریزر و در دمـاي  
هاي خون نیز بالفاصله پس از دریافـت بـه مـدت     نمونه

ــا ســرعت  10 و شــدند ســانتریفوژ  rpm3500دقیقــه ب
درجـه   -20سپس سرم آنها جدا و در فریزر و در دمـاي  

  قرار گرفتند.
ر از روش گیري کـورتیزول سـرمی و ادرا   اندازهدر 

ایتالیا استفاده شد.  (کیت شرکت رادیمپرتو ایمنی سنجی
اسـتاندارد،  هـاي   میکرولیتر از سـرم نمونـه   500در ابتدا 

میکرولیتر بافر استونیتریل افـزوده   200به  شاهد و مورد
 5ثانیه ورتکس گردیـد. سـپس بـه مـدت      7مدت ه و ب

دور در دقیقـه سـانتریفوژ    8000و  دماي اتـاق دقیقه در 
هـاي   از مایع رویی به لولـه میکرولیتر  100ردید. مقدار گ

ــی ــادي اختصــاص اضــافه شــد و   پوشــیده از آنت  400ب
  میکرولیتر از محلـول  50میکرولیتر از بافر انکوباسیون و 

به آن افزوده شـد. در ضـمن بـه     ژن نشاندار حاوي آنتی
، عـالوه بـر   کلیگیـري فعالیـت رادیواکتیـو    منظور اندازه

میکرولیتـر از محلـول    500، ژن ي آنتـی هـاي حـاو   لوله
ژن نیـز   ژن نشاندار به یـک لولـه فاقـد آنتـی     حاوي آنتی

هـا بـه مـدت دو سـاعت در      اضافه گردید. سپس نمونـه 
داده شـد تـا تمـامی    اي اتاق به مالیمـت تکـان   ــــدم

هـر   پـس از آن هاي موجود در لوله خارج گردند.  حباب
شـوینده شستشـو   لیتر محلـول   میلی 2ها با  یک از نمونه

تـا   تکـرار گردیـد   این کـار دو دقیقه بعد  وده ـــداده ش
پـس از   پاوگن هاي متصل شده به پادتن خـارج شـوند.  

ها در دستگاه گاماکـانتر مـدل    آن  CPMخشک کردن، 
بر و  CPMخوانده شد. با استفاده از منحنی  جین سیس

استاندارد، که در این بررسی منحنـی   هاي اساس غلظت
کـورتیزول سـرمی و ادرار    مقدارقابل تایید بود، نزولی و 

، ایـن روش  از محـدودیت هـاي اصـلی   محاسبه گردید. 
مـدت  کـاهش  (مر ایزوتـوپ رادیواکتیـو مربوطـه   نیمه ع
بـه   یآلودگو تشعشع  خطر و )تیک ياجزا يداریزمان پا
ـ واکتیمواد راد ایـن    يهـا  تیگـر محـدود  یاسـت از د  وی

ــه ف   ــت ک ــایی اس ــه ه ــمارش نمون ــتگاه ش ــت دس عالی
 مربوطـه ها زیـاد باشـد زیـرا شـمارش      رادیواکتیویته آن

گـر  ید يهـا روش  ه بایسدر مقا یول صحیح نخواهد بود
آن  يریـ ت و دقـت انـدازه گ  یحساسـ  االیـزا، انند ـــــم
  .ر استــــــشتیب

افـزار آمـاري    نـرم  بـا ب شـده  ـــــهاي کس داده
5/11 SPSS ــورد تج ـــمـ ــرار  ــــ ــل قـ زیه و تحلیـ

ـــگرفتن ـــتعیــــین وج درد. ــــــ ــاوت ـــــــ ود تفــ
تـی زوج شـده    ونـــــــآزم از ها انگین گروهــــــمی

 05/0ی داري آزمــون ـــــــاســتفاده شــد و ســطح معن
  .تعیین گردید
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 ي پژوهشها یافته
  

  از امتحان پسو بالفاصله  پیش ، نیم ساعتگروه هاي شاهدمیانگین فشار خون و کورتیزول  .1جدول 

  گروه  
  رمتغی

  (یک ماه قبل)شاهد
 

50=n 

  از امتحان پیشنیم ساعت 
 

  

  از امتحان پسبالفاصله 
 

  
فشار خون سیستولی 

)mmHg(  25/9±70/110  29/11±20/120  97/9±8/108  

فشار خون 
  mmHg(  97/8±0/73  76/8±6/77  39/6±2/73دیاستولی(

  ug/l(  86/48±83/151  46/62±13/201  25/49±48/141( کورتیزول سرم
  ug/l(  01/47±03/133  99/44±10/175  08/46±98/165( رتیزول آزاد ادرارکو

  
  

  معیار فشار خون و کورتیزول یک ماه قبل و نیم ساعت قبل از امتحان میانگین و انحراف .2جدول 

  گروه 
  متغیر

  (یک ماه قبل)شاهد
SD±Mean  

50=n 

  از امتحان پیشنیم ساعت 
SD±Mean  

  
P value  

  mmHg(  25/9±70/110  29/11±20/120  000/0فشار خون سیستولی (
  mmHg(  97/8±0/73  76/8±6/77  002/0فشار خون دیاستولی(
  ug/l(  86/48±83/151  46/62±13/201  000/0کورتیزول سرم (

  ug/l(  01/47±03/133  71/45±76/173  000/0کورتیزول آزاد ادرار (
 
  

  ماه قبل و بالفاصله بعد از امتحان میانگین و انحراف معیار فشار خون و کورتیزول یک .3جدول 

  گروه                
  متغیر

  کنترل(یک ماه)
 

50=n 

  بالفاصله از امتحان
 

  
P value  

  mmHg(  25/9±70/110  97/9±8/108  242/0فشار خون سیستولی (
  mmHg(  97/8±0/73  39/6±2/73  882/0فشار خون دیاستولی(
  ug/l(  86/48±83/151  25/49±48/141  161/0کورتیزول سرم (

  ug/l(  01/47±03/133  08/46±98/165  000/0کورتیزول آزاد ادرار (
 
  

  . میانگین و انحراف معیار فشار خون و کورتیزول نیم ساعت قبل و بالفاصله بعد از امتحان4جدول 

  گروه                        
  متغیر      

  نیم ساعت از امتحان
 

50=n 

  بالفاصله از امتحان
 

  
P value  

  mmHg(  29/11±20/120  97/9±8/108  000/0فشار خون سیستولی (
  mmHg(  76/8±6/77  39/6±2/73  001/0فشار خون دیاستولی(
  ug/l(  46/62±13/201  25/49±48/141  000/0کورتیزول سرم (

  ug/l(  99/44±10/175  08/46±98/165  004/0کورتیزول آزاد ادرار (
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  و نتیجه گیريبحث 
در زمینـه عـوارض و    ش هاي فراوانیپژوهامروزه 

ویژه در بعـد سـالمتی   ه ب فشار روانیمشکالت ناشی از 
گیرد و امتحان نوعی ارزیـابی غیـر مسـتقیم     صورت می

  )12(فشار روانی است.
 بـر عوامـل  امتحـان   فشـا روانـی  بررسی اثرات  در

بیوشــیمیایی و فیزیولوژیــک دانشــجویان، میــزان فشــار 
ــتولی ــورت  و سیسـ ــتولی، کـ ــرم و ادرار دیاسـ یزول سـ

 شـاهد، پـیش و پـس از   دانشجویان در سه مقطع زمانی 
  )1.(جدولگیري شد امتحان اندازه

میانگین میزان فشار خـون سیسـتولی و    نتایج نشان داد
از امتحان نسـبت بـه گـروه     پیشدیاستولی دانشجویان 

(جـدول  ،دپیـدا کـرده بو   آمـاري  دار تغییرات معنی شاهد
همخـوانی  و همکـاران   اي راتکه با یافته هـ  ).2شماره

امتحـان بـر    فشـار روانـی  نشـان دهنـده تـاثیر     داشته و
  )13(می باشد.تغییرات فشار خون سیتولی و دیاستولی 

فشـار  کورشی و همکارانش در پاکستان با بررسی 
دانشجویان مشاهده نمودند فشار خـون  بر  امتحان روانی

ن در مقایسـه بـا   سیستولی دانشجویان در طـول امتحـا  
متــر جیــوه افــزایش یافتــه  میلــی 15 پــیش از آنزمـان  

  )11(.بود
فشـار  شوکرا و همکاران در هندوستان بـا بررسـی   

 عامـل مزبـور  کـه   دریافتندبر دانشجویان  روانی امتحان
امتحان  در پیش ازباعث افزایش فشار خون دانشجویان 

  )12(.بود شاهدگروه  نسبت به
ن میزان کورتیزول سرم و میانگی کنونیدر تحقیق 

ــیشادرار دانشــجویان  ــروه   پ ــه گ ــبت ب ــان نس از امتح
داري  از امتحان تغییرات معنـی  نیز پسو  )2(جدولشاهد

 پـس هـاي   در نمونه تغییر مزبور. )4(جدول،پیدا کرده بود
هـاي ادراري   در نمونـه  شـاهد از امتحان نسبت به گروه 

غیـر  ي آمـار  از نظـر هاي سـرمی   دار ولی در نمونه معنی
  )3(جدول.دار بود معنی

بــر دانشــجویان در مطالعـه جانســون و همکــاران  
در فنالند بر روي دانشجویان پزشکی مشـاهده  پزشکی 

از  پـیش شد که میـانگین سـطح پالسـمائی کـورتیزول     
افزایش یافته بـود بـا ایـن     شاهدامتحان نسبت به گروه 

از امتحـان   پـس حال تغییرات میـزان کـورتیزول سـرم    
دار  از امتحـان معنـی   نیـز پـیش  و  شاهدگروه  نسبت به

دهد که پاسـخ بـه    ) این مسئله نشان می14(.نبوده است
روانی حاد(کوتـاه مـدت) باعـث فعـال شـدن      فشارهاي 

و سیستم عصـبی سـمپاتیک و در نتیجـه     HPAمحور 
نفـرین،   نفـرین، اپـی   افزایش کوتاه مدت غلظت نوراپی

ACTH  ـ   و هورمون کورتیزول مـی ت ایـن  گـردد. فعالی
 فشـارزاي روانـی  از پایان شرایط  پس محور چند ساعت

بـاز   طبیعـی کاهش یافته و غلظت کورتیزول بـه سـطح   
کــورتیزول در  معنــی دار گــردد. از طرفــی تغییـرات  مـی 

 شـاهد از امتحان نسبت به گـروه   پسهاي ادراري  نمونه
هـاي سـرمی احتمـاالً     دار بودن آن در نمونه و عدم معنی

به سرعت پس از ه کورتیزول سرمی است کآن به دلیل 
از سـرم حـذف شـده ولـی در ادرار کـاهش       فشار روانی

سـیر زمـانی متـابولیزه    دلیـل  ه ب طبیعیمیزان آن به حد 
   شدن به درازا می کشد.
نظیر کـورتیزول   عواملی هم چونبا توجه به تغییر 

کـه امتحـان    چنین نتیجه گیري می شـود و فشار خون 
در  فشارزاي روانـی عنوان عامل تواند به  دانشجویان می

عمل کنـد و نیـز تغییـرات غلظـت کـورتیزول آزاد ادرار      
امتحانات به موازات تغییرات غلظت  ناشی از فشار روانی

 رسد.  کورتیزول سرم ، منطقی به نظر می
  سپاس گزاري

شـــگاه یآزما یعک مســـایاز تشـــر نویســـندگان
ــاتوب ــاه يمرکــز يولوژیپ و فــوق  یتخصصــ درمانگ

ـ تبر ینشگاه علـوم پزشـک  دا یتخصص ان یز و دانشـجو ی
 یواحد مرند کمال تشکر و قـدردان  یدانشگاه آزاد اسالم

  را دارند.
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Abstract 
 

Introduction: The accomplished studies 
show that stress can cause changes in 
biochemical and physiological parameters 
in healthy people.  
 
Materials & Methods: The present study 
was a cross sectional study conducted on 50 
healthy university students selected 
randomly. Serum and urinary free cortisol 
was measured by immunoassay a month 
(control) before the examinations. 
Statistical analysis was performed using 
SPSS software version 11,5. The 
significance of differences was considered 
P<0,05. 
 
Findings: The average of systolic blood 
diastolic blood pressures in the control 
group were 110,70 9,25 (mmHg), 73 8,97 
(mmHg), respectively, while in the case 
group, 30 minutes prior to the examinations, 
they were 120,20 11,29 (mmHg), and 
77,6 8,76 (mmHg), but immediately after the 

exams 108,80 9,97 (mmHg), 73,2 6,39 
(mmHg). There was a statistical 
significance between the three groups. Also 
the average of serum and urinary cortisol 
concentrations in the control group was 

151,83 48,86 ( litg / ), 133.03 47,1 ( litg / ), 
30 minutes prior to examination 201,13±62,46 

( litg / ), 175,10±44,99 ( litg / ) and 
immediately after the examinations 141,48 

±49,25 ( litg / ), 165,98±46,08 ( litg / ) 
respectively. There was also a statistical 
significance among the three groups.  
 
Discussion &Conclusion:  Examination 
is a potent stressor in students. It causes 
biochemical and physiological changes 
such as enhancement of blood pressure, 
serum and urinary cortisol.  
 
Keywords: examination stress, blood 
pressure, cortisol hormone 
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