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ABSTRACT
Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic central nervous system disorder, which
leads to myelin destruction. The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic
training on physiological cost index and VO2max in women with MS. Materials and
Methods: Fifteen women with MS (aged 33.68±8.22 years) and EDSS<4 participated in
this study. Participants randomly were divided to experimental group (n=8) and control group
(n=7). An aerobic program of 8 weeks’ duration, 3 days/week, 20-40 min/day, with 60-80%
of HRmax was designed. To measure of physiological cost index, VO2max and additionally,
walking endurance of subjects were measured before and after program in both experimental
and control groups. Results: Data analysis showed that the aerobic training significantly
decreased physiological cost index in experimental group. Additionally, after 8-week
aerobic training VO2max and walking endurance significantly increased in experimental
group. Conclusion: Aerobic training can increase walking endurance and improvement
physiological cost index in MS diseases and increase VO2max. This indicate the potential for
aerobic training in treatment of patients with MS.
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چــــــــكيده
مقدمه :مالتيپل اسکلروز يک بيماري مزمن سيستم عصبي مرکزي است که منجر به تخريب ميلين
میشود .هدف از اين مطالعه ،بررسي تأثير تمرين هوازي بر شاخص هزینۀ فیزیولوژیکی و حداکثر اکسیژن
مصرفی زنان مبتال به مالتيپل اسکلروز بود .مواد و روشها 15 :زن (سن  33/68±8/22سال) مبتال به
مالتيپل اسکلروز با  EDSS> 4در اين مطالعه شرکت کردند .شركتكنندگان به طور تصادفي به دو گروه
آزمایش ( 8نفر) و كنترل ( 7نفر) تقسيم شدند .يك برنامۀ هوازي به مدت  8هفته  3روز در هفته20-40 ،
دقيقه در روز و با شدت  60-80درصد حداكثر ضربان قلب ،طراحي شد .برای سنجش شاخص هزینۀ
فیزیولوژیکی ،حداکثر اکسیژن مصرفی و عالوه بر این ،استقامت در راه رفتن از افراد قبل و بعد از برنامه
در هر دو گروه آزمايش و كنترل اندازهگیری شد .يافتهها :تجزيه و تحليل دادهها نشان داد كه تمرينات
هوازي به طور قابل توجهي شاخص هزينۀ فيزيولوژيکی را در گروه آزمایش كاهش داد .عالوه بر اين پس از
 8هفته تمرين هوازي ،حداکثر اکسیژن مصرفی و استقامت راه رفتن در گروه آزمایش به طور معنیداری
افزایش يافت .نتیجهگیری :تمرین هوازی در بیماری مالتيپل اسكلروز میتواند استقامت راه رفتن را افزايش
و شاخص هزینۀ فیزیولوژیکی را بهبود و حداکثر اکسیژن مصرفی را افزایش دهد .این پتانسیل تمرینات
هوازی را در درمان بیماران مبتال به مالتيپل اسكلروز نشان میدهد.
كليد واژهها:
 .1ورزش
 .2مالتیپل اسکلروز
 .3زنان
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افــراد جــوان میباشــد (.)6، 20-27
بــه طــور كلــي در ایران ،حــدود  15تــا  30نفر از هــر  100هزار
نفـ�ر گـ�زارش شـ�ده اسـ�ت ( .)4، 28-34کاهــش تواناییهــای
حرکتیــ و تع��ادل از مش��کالت اساس��ی ای��ن بیمـ�اران اسـ�ت.
بیـ�ش از  ۸۵درصــد از ای��ن بیم��اران از مش��کالت راه رفتــن رنج
میبرنــد ( .)23-27، 35توانایــی حرکتــی فــرد ممکــن اســت
تحــت تأثی�رـ عوامــل متعـ�ددی مانن��د ضع��ف ،ع��دم تعــادل،
خســتگی ،اسپاســم و شــرایط محیطــی قــرار گیــرد (36-42
 .)1-7،تغیی��ر در گام بــه واســطۀ بیمــاری ،از عوامــل مهمــی
اســت کــه منجــر بــه افزایــش هزینــۀ انــرژی ،کاهــش تعــادل و
کاه��ش ظرفیــت فــرد میشــود .محققــان نشــان دادهانــد کــه
هزینـ�ۀ اکسـ�یژن مصرفـ�ی بیمـ�اران  MSدر هنــگام راه رفتــن
تـ�ا  ۴براب��ر بیشـ�تر از افـ�راد سـ�الم اسـ�ت (.)12، 34، 37
مشــکالت ناشــی از نشــانههای بیمــاری ،فــرد را در انجــام
فعالیتهــای زندگــی روزانــه محــدود میکنــد .حتــی
بیمارانــی کــه بــه طــور خفیــف تحــت تأثیــر بیمــاری  MSقــرار
گرفتهانــد ،نســبت بــه افــراد ســالم ،دچــار کاهــش توانایــی
فعالیتهــای جســمی و فعالیتهــای پایــه و مفیــد زندگــی
روزانــه هســتند .بیمــاری  ،MSاســتقالل و توانایــی فــرد را
بــرای شــرکت مؤثــر در خانــواده و جامعــه مــورد تهدیــد قــرار
میدهــد و بیمــار را بــه ســوی احســاس فقــدان شایســتگی و
اطمینـ�ان از خـ�ود سـ�وق میدهـ�د (.)5، 42-48
مـ�ک گریگـ�ور شـ�اخص هزینـ�ۀ فیزیولوژیـ�ک ( 2)PCIرا بــرای
اندازهگیرــی هزین��ۀ ان�رـژی مصرفیــ در هن��گام راه رفتــن
پیشـ�نهاد ک��رد و آن را ای��ن گونـ�ه تعری��ف کـ�رد :تفــاوت
ضربــان قلــب در حیــن راه رفتــن 3و ضربــان قلــب در حیــن
Walking speed
Heart rate
7
Volume oxygen maximum
5
6

بـ�ا توجـ�ه بـ�ه اینکـ�ه مبتالیـ�ان بـ�ه  MSحتــی بــا ســطح
پاییــن بیم��اری ،معمــوالً یکــ زندگ�یـ کمتح��رک را پیــش
میگیرنــد میتــوان انتظــار داشــت کــه ســطح پاییــن
آمادگــی قلب��ی -عروقـ�ی و اسـ�کلتی عضالنـ�ی منجـ�ر بـ�ه بـ�اال
رفتــن هزینــۀ انــرژی مصرفــی در زمــان فعالیــت و راه رفتــن
و همچنیــن باعــث کاهــش حداکثــر اکســیژن مصرفــی 7ایــن
بیمـ�اران میشـ�ود (.)28-32، 35-37
تــا بــه امــروز هیــچ درمــان قطعــی بــرای  MSوجــود نداشــته
اســت و شــواهد کمــی وجــود دارد کــه راهحلهــای دارویــی
بتواننــد بــه ضعــف عضالنــی و مشــکالت راه رفتــن کــه بــه
طــور معمــول توســط ایــن افــراد تجربــه شــدهاند ،کمــک
کنــد .بــا وجــود ایــن ،تحقیقــات نشــان دادنــد کــه فعالیــت
بدنــی از جملــه تمریــن هــوازی باعــث افزیــش حداکثــر
اکســیژن مصرفــی و کاهــش مصــرف انــرژی افــراد مبتــا بــه
 MSو جلوگیــری از عواقــب ایــن بیمــاری میشــود .همچنیــن
پژوهشــگران نشــان دادهانــد کــه یــک ارتبــاط مســتقیم و اولیه
بیــن قــدرت عضالنــی و عملکــرد بســیاری از فعالیتهــای
روزمـ�ره مثـ�ل پیـ�ادهروی در افـ�راد مبتـلا بـ�ه  MSوجــود دارد
(.)19، 23، 24، 42
اکســیژن مصرفــی مقــدار انــرژی مصــرف شــده در هــر واحــد
از زمــان را مشــخص میکنــد و هزینــۀ انــرژی ،مقــدار انــرژی
اســتفاده شــده هنــگام عبــور از هــر واحــد مســافت را نشــان
میدهــد و منعکــس کننــدۀ کل انــرژی مــورد نیــاز بــرای انجام
کار پیــادهروی اســت .هزینــۀ انــرژی راه رفتــن در میــان افــراد
حتــی در یــک فــرد ،متفــاوت و وابســته بــه وزن بــدن ،ســرعت
راه رفتــن ،بافــت و شــیب ســطح میباشــد .در آزمودنیهــای
ســالم راه رفتــن نیــاز بــه کمتــر از  50درصــد از حداکثــر
اکســیژن مصرفــی دارد .حداکثــر اکســیژن مصرفــی در طــی
راه رفتــن بــا یــک ســرعت خــود انتخابــی بــا افزایــش ســن
از  28درصــد دوران کودکــی تــا نزدیــک  48درصــد در ســن
 75ســالگی بــاال مــیرود .تفــاوت قابلتوجهــی در اکســیژن
مصرفــی راه رفتــن بیــن مــردان و زنــان وجــود نــدارد؛ امــا
بــا افزایــش ســن کاهــش مییابــد .ســرعت خــود انتخابــی
نیازمن��د حداق��ل فعالی��ت قلبـ�ی -تنفســی اســت؛ بنابرایــن
ب��رای ه�رـ ف��رد اقتصادیت��ر میباش��د (.)46، 47
Multiple sclerosis
Physiological cost index
3
Walking heart rate
4
Rest heart rate
1
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مالتیپ��ل اس��کلروز ( 1)MSبیمــاری مزمــن و ناتــوان کننــده
سیسـ�تم عصبـ�ی اسـ�ت کـ�ه میلیـ�ن سیسـ�تم اعصـ�اب مرکـ�زی
(مغ��ز و نخ�اـع) را تخریــب میکنــد و بــه دنبــال آن بهتدریــج
بخش��ی از عضــات بـ�دن تواناییــ خ��ود را از دســت میدهنــد
( .)1-5نش��انههای بیمـ�اری  MSاز دامنــۀ وســیعی برخــوردار
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه ضعــف عضــات،
اختــاالت بینایــی ،اختــاالت حســی و اختــاالت شــناختی
اشــاره کــرد ( .)4-7ای��ن بیم��اری در می��ان افـ�رادی ک��ه در
مناطـ�ق اقلیمـ�ی ش�مـالی دارای آب و هوــای معتــدل زندگـ�ی
میکننـ�د ،ش��ایعتر اسـ�ت ( .)8-11متأســفانه تعـ�داد زیـ�ادی
از مرــدم جهــان بـ�ه ایـ�ن بیماــری مبتـلا هستــند و روز بـ�ه
روز ب��ر تعـ�داد مبتالی��ان افــزوده میش��ود ( .)12-18باالتریــن
میــزان شــیوع شــناخته شــده ایــن بیمــاری ،بیــش از 250
مــورد در هــر  100هــزار نفــر در جزایــر اورکنــی ،در شــمال
اسـ�کاتلند میباشـ�د ( .)1، 19در حــدود  300هــزار نفــر در
آمریــکا بــدان مبتــا هســتند و بیشــترین میــزان بــروز آن در
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مقدمه

اســتراحت 4تقســیم بــر ســرعت متوســط راه رفتــن .)20( 5از
جملــه مزایــای قابــل ذکــر بــرای اســتفاده از ایــن شــاخص در
مراکـ�ز علمـ�ی و درمانـ�ی ،میتـ�وان بـ�ه آسـ�ان بـ�ودن و عـ�دم
نیــاز ب��ه تجهی��زات پیچیدــه اش��اره نم��ود .بهعــاوه بــا ادغــام
تغییــرات ضربــان قلــب 6بــا فعالی��ت بدن��ی (سرــعت متوســط
راه رفتــن) یــک شــاخص قابــل اســتناد جهــت مطالعــۀ انــرژی
فیزیولوژیکـ�ی مصرفیــ فعالی��ت ف��رد موــرد مطالعــه ،تأمیــن
میشــود (.)20
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مواد و روشها

مطالع��ۀ حاض��ر توس��ط کمیت��ۀ اخ�لاق پزش��کی دانشـ�گاه
عل�وـم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی ،درمان�یـ کردستــان بـ�ا
کـ�د  14/37/429در تاریـ�خ  1390/12/14تصویبــ و بـ�ه ثبـ�ت
رسیــده اســت.
برنامۀ تمرینی گروه آزمایش
بیمــاران در ایــن گــروه در برنامـهای بــه مدت  8هفتــه ،هفتهای
ســه جلســه ،هــر جلســه  20-40دقیقــه (ایــن مدتزمــان
جــدا از  10-20دقیقــه گــرم کــردن و ســرد کــردن بــود) و
بــا شــدت  60تــا  80درصــد ضربــان قلــب بیشــینه بــر روی
نوارگــردان در دمــای  25درجــۀ ســانتیگراد شــرکت کردنــد.
Queen college step test
Metronome

44

10
11

بــرای اندازهگیــری هزینــۀ انــرژی مصرفــی از معادلــۀ زیــر
کــه تفــاوت ضربــان قلــب در حیــن راه رفتــن و اســتراحت
تقس��یم بــر ســرعت متوســط راه رفتــن میباشــد؛ اســتفاده
شدــ ک��ه قبــل و بعــد از اعمــال پروتــکل تمرینــی در هــر دو
گــروه آزمایــش و گــواه اســتفاده شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
ضربــان قلــب در حــال اســتراحت و ضربــان قلــب در حیــن
راه رفتــن افــراد مبتــا از طریــق معدلگیــری ضربانهــای
ثبــت شــده تعییــن میشــود؛ بــه طــوریکــه از آزمودنیهــا
خواســته میشــد بــا بســتن ضربــان ســنج پــار بــرای چنــد
دقیق��ه آرام و بیحرک��ت روی صندل��ی بنشيــنند و ســپس
ضربــان قلــب اســتراحتی آنهــا در مــدت دو دقیقــه در هــر
ده ثانیــه ثبــت میشــد و بعــد از معدلگیــری مقــدار آن را
ب��ه دســت آورده و بعــد از آنهــا خواســته میشــد کــه روی
نوارگــردان راه برونــد و در عــرض دو دقیقــه راه رفتــن ،ســرعت
راه رفتــن و مقــدار ضربــان قلــب آنهــا هــر ده ثانیــه ثبــت
میشــد و در نهایــت ایــن مقادیــر در فرمــول مربــوط بــه
شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیــک قــرار داده میشــد (.)20

 :PCIشــاخص هزینــۀ فیزیولوژیــک :RHR ،ضرب��ان قل��ب در
حی��ن اســتراحت :WHR ،ضرباــن قلـ�ب در حیـ�ن راه رفتـ�ن
 :WSس�رـعت متوســط راه رفتــن
نحــوۀ اندازهگیــری حداکثــر اکســیژن مصرفــی
آزمودنیهــا
بــرای اندازهگیــری حداکثــر اکســیژن مصرفــی بیمــاران از
آزمــون پلــه کالــج کوئيــن 10کــه یکــی از آزمونهــای معتبــر
اســتقامت قلبــی -عروقــی میباشــد ،اســتفاده شــد .ارتفــاع
پلــه  41ســانتیمتر و بــه مــدت ســه دقیقــه اجــرا میشــد.
در ایــن آزمــون از مترونــوم 11بــرای تعــداد گام آنهــا کــه در
 22گام در دقیقــه تنظیــم شــده ،اســتفاده شــد .افــراد در ایــن
زم�اـن از پل��ه ب��اال و پایی�نـ میرون��د (پــای راس��ت بـ�اال -پــای
چــپ بــاال ،پــای راســت پاییــن -پــای چــپ پاییــن) و در پایــان
روی صندلــی نشســته و در عــرض  5ثانیــه نبــض فــرد را پیــدا
Expanded disability status scale
Neurologist
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بـ�ا توجـ�ه بـ�ه درجـ�ۀ ناتوانـ�ی ( 8)EDSSافـ�راد ،تعـ�داد  16نفــر
از زن��ان مبتــا بــه ایــن بیمــاری از انجمــن  MSشهرســتان
ســنندج در ایــن مطالعــه شــرکت کردنــد و در دو گــروه گــواه
( 7نفــر) و آزمایــش ( 9نفــر) قــرار گرفتنــد .در گــروه آزمایــش
یــک نفــر بــه علــت مشــکالت شــخصی از پژوهــش حــذف
شــد .شــرکت کننــدگان فرمهــای همــکاری ،اطالعــات فــردی
و رضایتنامــه را قبــل از شــروع دورۀ تمرینــی تکمیــل کردنــد.
بــر اســاس طــرح تحقیــق ،شــرایط شــرکت در مطالعــه شــامل
مــوارد زیــر بــود )1 :افــراد  20-45سـ�ال  )2تأییــد بیماری MS
توســط متخصــص داخلــي اعصــاب )3 9نمــرۀ میــزان ناتوانــی
برابــر یــا کمتــر از  4بــا اســتفاده از مقیــاس ســنجش ناتوانــی
توسـ�ط متخصـ�ص مغـ�ز و اعصـ�اب  )4ابت�لاء بــه بیمــاری MS
حداق��ل ب��ه م��دت س��ه م��اه  )5نداشــتن فعالیــت بدنــی
منظــم .همچنیــن افــرادی کــه بــه بیماریهــای دیگــری
همچــون دیابــت ،آرتــروز ،بیماریهــای روانــی مبتــا بودنــد
و همچنیــن زنــان بــاردار در ایــن پژوهــش کنــار گذاشــته
ش��دند 48 .س�اـعت قب�لـ و بع��د از ش�رـوع دورۀ تمرینــی ،در
ه��ر دو گ��روه گ��واه و آزمایـ�ش شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی
و حداکثــر اکســیژن مصرفــی مــورد مطالعــه و ارزیابــی قــرار
گرفــت .بعــد از جمــعآوری اطالعــات پیشآزمــون ،از گــروه
گــواه خواســته شــد کــه بــه رونــد عــادی و طبیعــی زندگــی
خــود ادامــه دهنــد .گــروه آزمایــش زیــر نظــر متخصــص
ورزشــی و بــر اســاس برنامــۀ تمرینــی از پیــش تعییــن شــده
کــه در ادامــه آورده شــده اســت ،بــه فعالیــت پرداختنــد.

نحــوۀ اندازهگیــری شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی
آزمودنیهــا
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لــذا بــا توجــه بــه عــوارض و مشــکالت ناشــی از ایــن بیمــاری
و رونــد رو بــه افزایــش آن در ایــران و محــدود بــودن مطالعــات
در ایــن زمینــه ،محققیــن بــر آن شــدند کــه تأثیــر تمریــن
هــوازی را بــر میــزان شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی و تعــادل
و حداکثــر اکســیژن مصرفــی بیمــاران مبتــا بــه  MSمــورد
بررســی قــرار دهنــد تــا در صــورت مثبــت بــودن نتایــج ،ایــن
روش درمانــی تکمیلــی ،جهــت افزایــش تعــادل و حداکثــر
اکســیژن مصرفــی و کاهــش هزینــۀ انــرژی مــورد اســتفاده در
ایــن دســته از بیمــاران پیشــنهاد گــردد.

بــرای نظــارت و کنتــرل بیشــتر تمریــن ،افــراد در گروههــای
 2-3نفــره و در زمــان از پیــش تعییــن شــده در محــل انجــام
تمریــن حاضــر میشــدند؛ امــا تمریــن بــرای همــۀ افــراد در
صبــح انجــام شــد .ضربــان قلــب بیمــاران در تمــام جلســات
تمریــن بــا اســتفاده از ضربــان ســنج پــار (ســاخت کشــور
فنالنــد) کنت��رل میش��د .ع�لاوه ب��ر ایــن ،بــرای کنتــرل فشــار
تمریــن از مقیــاس  20امتیــازی بــورگ اســتفاده شــد.

دوره پنجم ،شماره دوم ،بهار 1396

نحوۀ اندازهگیری استقامت راه رفتن

ای��ن آزمـ�ون از ســادهترین و معتبرتریــن آزمونهــای
تشــخیص ظرفیــت بدنــی بیمــاران محســوب میشــود .ایــن
آزمــون در تشــخیص ظرفیــت عملکــرد تمرینــی بیمــاران مبتال
بــه نارســایی مزمــن قلبــی 12و انســداد مزمــن ریــوی 13کاربــرد
دارد و آزمونـ�ی معتب��ر ،راحـ�ت ،کـم خطـ�ر و کـ�مهزینــه تلقــی
میگــردد ( .)23بــرای بررســی اســتقامت راه رفتــن بیمــاران از
آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن (متــر بــر دقیقــه) بــا محاســبۀ
کل مســافت پیمــوده شــده در هــر دو گــروه گــواه و آزمایــش،
قبــل و بعــد از اعمــال تمریــن بهعنــوان شــاخص عملکــردی
افــراد اســتفاده شــد .در ایــن آزمــون ضربــان قلــب  30ثانیــه
بــه  30ثانیــه اندازهگیــری و ثبــت میشــد و از آزمودنیهــا
خواســته میشــد کــه بــه مــدت شــش دقیقــه راه برونــد و در
کل مس��افت پیم��وده ش��ده ،ثب��ت میگردي��د (.)23، 24
آزمون آماری

بــرای رســم نمودارهــا ،میانگینهــا و انحــراف اســتاندارد از
آماــر توصیفیــ و برــای بررسـ�ی فــرض نرمــال بـ�ودن توزیـ�ع
دادههـ�ا ،از آزمـ�ون کلموگــراف -اس��میرونوف اس�تـفاده شــد،

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آزمــون  tمســتقل تفاوتــی بیــن
پیشآزمــون بیمــاران گروههــای آزمایــش و گــواه در همــۀ
متغیرهــا مشــاهده نشــد؛ امــا در پسآزمــون بیــن برخــی
از متغیرهــا تفــاوت معنــیداری مشــاهده شــد (.)P>0/05
همچنیــن ،نتایــج آزمــون  tهمبســته در اکثــر پارامترهــا بیــن
پیشآزمــون و پسآزمــون گــروه آزمایــش تفــاوت معنـیداری
را نشــان داد ((-)P>0/001جــدول .)2
نتایــج آمــاری  tمســتقل نشــان داد کــه بیــن میــزان شــاخص
هزینــۀ فیزیولوژیکــی بیمــاران  MSدر دو گــروه آزمایش و گواه
تفــاوت معن ـيداری در پیشآزمــون وجــود نــدارد ()P=0/36؛
همچنیــن بــرای ایــن فرضیــه از آزمــون  tهمبســته اســتفاده
شــد کــه بیــن میانگیــن پیشآزمــون و پسآزمــون شــاخص
هزینــۀ فیزیولوژیکــی آزمودنیهــای گــروه آزمایــش ،کاهــش
معنــیداری مشــاهده شــد ()P>0/01؛ بهعــاوه ،نشــان
داده شـ�د کـ�ه شـ�اخص هزینـ�ۀ فیزیولوژیکـ�ی بیمـ�اران MS
در پسآزمــون دو گــروه آزمایــش و گــواه تفــاوت معنــيدار
وجــود دارد ( .)P=0/02تجزیــه و تحلیــل پسآزمــون دادههــا
نشــان داد کــه  8هفت��ه تمری��ن هــوازی موجــب کاهــش
معنــیدار شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی در مقایســه بــا
پیشآزمــون بیمــاران گــروه آزمایــش بــه میــزان 29/38
درصــد شــد؛ درحالیکــه شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی در
گــروه گــواه  3/69افزایــش یافــت؛ امــا ایــن افزایــش معنـیدار
نبـ�ود (نمـ�ودار .)1

جدول  -1برخی مشخصات فردی -اجتماعی بیماران مبتال به  MSهر دو گروه گواه و آزمایش شرکت کننده در پیشآزمون مطالعه.

Chronic heart failure
Chronic obstructive pulmonary disease
14
Statistical package for the social sciences
12
13
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 :Vo2maxحداکثر اکسیژن مصرفی : HR ،ضربان قلب

يافتهها
جـ�دول  1نشــاندهندۀ مشــخصات آزمودنیهــا و بیانگــر
توزی��ع ســنی ،ق��د ،وزن ،درج��ۀ ناتوانــی و طـ�ول مـ�دت
بیم��اری آزمودنیه�اـ میباش��د .جــدول  2یافتههــای آمــاری
در پیشآزمــون و پسآزمــون هــر دو گــروه آزمایــش و گــواه
میباشــد.
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کــرده و بــه مــدت  15ثانیــه تعــداد ضربــان را ثبــت و در 4
ض�رـب میشــد و بعــد از آن در فرمــول حداکثــر اکســیژن
مصرفــی قــرار داده میشــد .ایــن آزمــون بــرای هــر دو جنــس
قابــل اســتفاده اســت .فرمــول زیــر بــرای ارزیابــی حداکثــر
اکســیژن مصرفــی زنــان میباشــد .نکتــۀ قابلتوجهــی کــه
بایــد ذکــر کنیــم ایــن اســت کــه ایــن آزمــون بــرای افــراد
ســالم و افــرادی کــه توانایــی انجــام ایــن آزمــون را دارنــد بایــد
اســتفاده شــود .بــا توجــه بــه اینکــه آزمودنیهــای شــرکت
کننــده در ایــن پژوهــش بیمــاران بــا درجــۀ ناتوانــی خفیــف تــا
متوســط بودنــد مشــکلی بــرای اجــرای ایــن آزمــون نداشــتند؛
امــا بــرای بیمــاران بــا درجــۀ ناتوانــی باالتــر از  4نامناســب
میباشــد (.)30

همچنیــن بــرای مقایســۀ دو گــروه از  tمســتقل و بــرای
مقایســۀ پیشآزمــون و پسآزمــون هــر گــروه از  tوابســته بــا
ســطح معنـیداری ( )P>0/05اســتفاده شــد .تمامــی عملیــات
آمــاری بــا اســتفاده از نرمافــزار  14SPSS19انجــام گرفــت.
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مشــاهده شــده در ســطح ( )P>0/05معن ـیدار اســت.

تجزیــه و تحلیــل پسآزمــون دادههــا نشــان داد کــه 8

نمــودار  -1میانگیــن شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی ( )beats/mدر دو گــروه
آزمایــش و گواه.٭تفــاوت معنــیداری بیــن پیشآزمــون و پسآزمــون گــروه
آزمایــش و تفــاوت معنــیداری بیــن پسآزمــون دو گــروه (.)P>0/05
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و گـ�واه .٭تفــاوت معنــیداری بیــن پیشآزمــون و پسآزمــون گــروه گــواه
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آزمایــش و تفــاوت معنــیداری بیــن پسآزمــون بیــن دو گــروه (.)P>0/001
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آزمــون آمــاری  tمســتقل نشــان داد کــه بیــن میــزان حداکثــر
اکســیژن مصرفــی بیمــاران  MSدر دو گــروه آزمایــش و گــواه
تفــاوت معن ـيداری در پیشآزمــون وجــود نــدارد ()P=0/08؛
همچنی��ن بــرای ایــن فرضیــه ،از آزمــون  tهمبســته اســتفاده
شــد کــه بیــن میانگیــن پیشآزمــون و پسآزمــون حداکثــر
اکســیژن مصرفــی آزمودنیهــای گــروه آزمایــش افزایــش
معنــیداری مشــاهده شــد ()P>0/001؛ بهعــاوه ،نشــان
داده شـ�د کـ�ه حداکثـ�ر اکسـ�یژن مصرفـ�ی بیمـ�اران  MSدر
پسآزمــون دو گــروه آزمایــش و گــواه تفــاوت معنــيدار
وجــود دارد ((-)P>0/001نمــودار .)2

هفتــه تمریــن هــوازی موجــب افزایــش معنــیدار حداکثــر
اکســیژن مصرفــی در مقایســه بــا پیشآزمــون بیمــاران
گــروه آزمایــش بــه میــزان  11/01درص��د شــد؛ درحالیکــه
حداکثــر اکســیژن مصرفــی در گــروه گــواه  2/81کاهــش
یافـ�ت؛ امـ�ا ایـ�ن کاهـ�ش معنـ�یدار نبـ�ود (نمـ�ودار .)2
اســتقامت راه رفتــن در پسآزمــون ،در مقایســه بــا
پیشآزمــون گــروه آزمایــش ،بــه میــزان  34/01درصــد
افزایــش یافــت ()P >0/001؛ امــا در گــروه گــواه 4/78
درصــد کاهــش یافــت .بهعــاوه ،بیــن دو گــروه در
پسآزمــون اســتقامت راه رفتــن  17/24درصــد افزایــش
معنــیداری وجــود داشــت ((-)P >0/001نمــودار .)3

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.2.1

جــدول  -2مقایسـ�ۀ درونگروهـ�ی و بینگروهـ�ی متغیرهـ�ای شـ�اخص هزینـ�ۀ فیزیولوژیکـ�ی و حداکثـ�ر اکسـ�یژن مصرفـ�ی در گروههـ�ای گـ�واه و آزمایـ�ش.
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بحث و نتيجهگيري
اندازهگیــری ســرعت متوســط راه رفتــن بهعنــوان شــاخص
کارایــی جســمی آزمودنیهــا و اندازهگیــری شــاخص
هزینــۀ فیزیولوژیکــی بهعنــوان انــرژی فیزیولــوژی مصرفــی
جهـ�ت پشـ�تیبانی فعالیـ�ت بدنـ�ی در ایـ�ن پژوهـ�ش مـ�ورد
بررســی قــرار گرفــت کــه میتوانــد نمایانگــر چگونگــی تأثیــر
برنامــۀ تمرینــات منتخــب هــوازی قبــل و بعــد از  ۸هفتـ�ه
در گروههــای آزمــون و مقایســۀ آن بــا گــروه گــواه باشــد.
همانطــور کــه مشــاهده شــد ،تغییــرات در گــروه هــوازی
حاکــی از تأثیــر بیشــتر ایــن تمرینــات ،در مــدت  ۸هفتــه
بــر سیســتمهای بــدن از جملــه سیســتم قلبــی -عروقــی و
سیســتم حرکتــی بیمــاران  MSبــوده اســت.
مهمتریــن یافتههــای پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه  ۸هفتــه
تمرینــات هــوازی موجــب کاهــش معنــیداری در شــاخص
هزینــۀ فیزیولوژیکــی بیمــاران مبتــا بــه  MSدر گــروه
آزمای��ش شـ�د .مقایس��ۀ فاکتورهــای مــورد مطالعــه در گــروه
آزمایــش بعــد از  ۸هفتــه اندازهگیــری ،مبیــن آن اســت کــه
شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی تفــاوت معنــيداری بــا گــروه
گــواه داشــته اســت؛ مثــ ً
ا میــزان ضربــان قلــب در حیــن
راه رفتــن در گــروه آزمایــش کاهــش معنــيداری داشــت؛
همچنیــن میــزان ســرعت متوســط راه رفتــن آنهــا افزایــش
معنـ�یداری را نشـ�ان داد.
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،مشــخص میشــود كــه
میانگیــن ســرعت متوســط راه رفتــن پــس از مداخلــۀ تمرینــی
افزایــش داشــت .گیســر در مطالع ـهای در ســال  ۲۰۰۸بیــان
مـ�یدارد ک��ه توانای��ی حرکت��ی بیمـ�اران  MSممکــن اســت
تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی ماننــد ضعــف ،عــدم تعــادل،
خستــگی ،ســفتي 15و شــرایط محیطــی قــرار گیــرد ()44؛
از طرفـ�ی پژوهشهـ�ا نشـ�ان میدهنـ�د کـ�ه تمرینـ�ات روی
تردمی��ل ( )39، 45میتواننــد موجــب بهبــود ایــن عوامــل

تعــداد مطالعــات انجــام شــده در زمینــۀ تأثیــر یــک دورۀ
تمرینــی بــر شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی در بیمــاران
مبتـلا بـ�ه  MSخیلــی کــم یافــت شــد .پتاجــان و همــکاران
در مطالعـ�ات خـ�ود 10 ،درص�دـ افزایــش را در تــوان هــوازی و
کاهــش در شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی در بیمــاران مبتــا
بــه  MSبعــد از  ۵هفتــه تمریــن هــوازی روی دوچرخــۀ
ارگومتــر مشــاهده کردنــد ( .)29در پژوهشــی کــه توســط
ارس�طـو و هم��کاران انجـ�ام شـ�د ،گ��زارش کردن��د کـ�ه اثــر
تمرینــات هــوازی بــر شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی در
بیمــاران مبتــا بــه  MSبســیار چشــمگیرتر از تمرینــات یــوگا
میباشــد؛ آنهــا انجــام تمرینــات هــوازی را بــرای بیمــاران
مبتــا بــه  MSبیشــتر مــورد تأکیــد قــرار دادنــد ( )1کــه ایــن
بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر همســو اســت.
هزینــۀ انــرژی یکــی از منافــع اصلــی مدیریــت
محدودیتهــای راه رفتــن اســت و ممکــن اســت کارایــی
راه رفتــن را بــا کاهــش مصــرف انــرژی بــا همــان مســافت
راه رفتــن بهبــود دهــد .بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاران مبتــا
بــه  MSبــه کمتحرکــی روی میآورنــد؛ بنابرایــن بــا توجــه
بــه نتایــج پژوهــش حاضــر میتــوان بــا طراحــی پروتــکل
تمریــن هــوازی فردیســازی شــده مطابــق بــا ســطح
ناتوانــی فــرد ،کارایــی راه رفتــن را بــا کاهــش مصــرف
Spasticity
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نمـ�ودار  -3میانگیـ�ن اسـ�تقامت راه رفتـ�ن ( )m/minدر دو گـ�روه آزمایـ�ش و گـ�واه.
٭تفــاوت معنــیداری بیــن پیشآزمــون و پسآزمــون گــروه گــواه (.)P>0/05
٭٭٭تفــاوت معن ـیداری بیــن پیشآزمــون و پسآزمــون گــروه آزمایــش و تفــاوت
معنــیداری بیــن پسآزمــون بیــن دو گــروه (..)P>0/001

تمامــی ایــن تغییــرات مثبــت در یافتههــای پژوهــش حاضــر
مربــوط بــه ســرعت متوســط راه رفتــن در گــروه آزمایــش ،بــا
توج��ه بـ�ه شــاخص هزینــۀ فیزیولــوژی مصرفــی نســبت بــه
بیمــاران گــروه گــواه بســیار مــورد توجــه اســت .بایــد بــه ایــن
نکتــۀ مهــم توجــه کــرد کــه بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود در
جـ�دول  ،2ضربــان قلــب در حــال اســتراحت و ضربــان قلــب در
حیــن راه رفتــن پسآزمــون بیمــاران شــرکت کننــده نســبت
ب��ه پیشآزم��ون در گ��روه آزمایشــ کاه��ش معنــیداری
داش��ت؛ بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بهبــود در
شــاخص هزینــۀ فیزیولوژیکــی بیمــاران شــرکت کننــده در
گــروه آزمایــش مربــوط بــه بهبــود در دو پارامتــر ســرعت
متوس��ط راه رفتنــ و ضربــان قلــب ایــن افــراد بــوده و بــه
همیـ�ن دلیـ�ل تفـ�اوت در شـ�اخص هزینـ�ۀ فیزیولوژیکـ�ی گـ�روه
آزمایــش کامـ ً
ا چشــمگیر بــود .همانطــور کــه مشــاهده شــد،
تغییــرات در گــروه آزمای��ش حاکــی از تأثی��ر بیشـ�تر تمرینــات
ه��وازی در مـ�دت  ۸هفتــه بــر سیســتمهای بــدن از جملــه
سیســتم قلبــی -عروقــی و سیســتم حرکتــی بیمــاران MS
بــوده اســت.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.2.1

شــده و لــذا بهبــود ســرعت راه رفتــن را بــه دنبــال داشــته
باش��ند .بـ�ا اس��تناد ب��ه گفت��ۀ نیوم��ن و همــکاران احتمــاالً
افزایــش بیشــتر ســرعت متوســط راه رفتــن در گــروه تمرینــات
هــوازی ،بــه دلیــل اختصاصــی بــودن شــیوۀ تمرینــات ایــن
گــروه در پژوهــش حاضــر بــوده اســت .در مقابــل نکتــۀ جالــب
توج��ه اینک��ه س��رعت متوســط راه رفتــن بیمــاران گــروه گــواه،
بعــد از  ۸هفتــه  3/13درصــد کاهــش نشــان داد (.)39
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در پژوهــش حاضــر ،حداکثــر اکســیژن مصرفــی بیمــاران
مــورد مطالعــه نیــز ارزیابــی شــد .نتایــج نشــان دادنــد کــه
برنامــۀ تمرینــی اســتفاده شــده بــر حداکثــر اکســیژن مصرفی
آزمودنیهــا تأثیرگــذار بــوده اســت 8 .هفتــه تمرینــات
هــوازی موجــب افزایــش معنــیداری در حداکثــر اکســیژن
مصرفــی پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون بیمــاران
گــروه آزمایــش شــد؛ در مقابــل حداکثــر اکســیژن مصرفــی در
گــروه گــواه ،کاهــش معن ـيداری یافــت .تغییــرات در درصــد
چربــی بــدن ( 3/65درصــد کاهــش) و افزایــش اســتقامت راه
رفتــن آزمودنــی میتوانــد گــواه ایــن مــاک ارزیابــی باشــد
(.)42

ممکــن اســت افزایــش حداکثــر اکســیژن مصرفــی بیمــاران
گــروه آزمایــش در پژوهــش حاضــر نیــز بــه دلیــل تقویــت
عضلــۀ تنفســی افــراد مبتــا باشــد؛ چراکــه در بیمــاران MS
کاهــش در تحمــل تمریــن ممکــن اســت تــا انــدازهای مرتبــط
ب�اـ ک��مکاری عضلـ�ة تنفسـ�ی باش��د .ای��ن نتای��ج ب��ا پیشــینۀ
موجـ�ود مبن��ی ب��ر آنک��ه فعالی��ت ورزش��ی منظ��م بهویـ�ژه
زمان��ی ک��ه ب��ا کاه��ش وزن همـ�راه باشـ�د و آمادگ��ی قلبـ�ی -
تنفس��ی ب��ا میـ�زان بیش��تر حداکثـ�ر اکسـ�یژن مصرفـ�ی همـ�راه
اس��ت ،تأیی��د میش��ود .بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن بیمــاران
کاهشــ ظرفیـ�ت دستــگاه قلبیــ -تنفســی نیــز دارنــد کــه بــر
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ب��هط��ور کل��ی نتای��ج ای��ن مطالع��ه نشـ�ان داد کــه ورزش
بــرای بیمــاران مبتــا بــه مالتیپــل اســکلروز مؤثــر میباشــد و
میتــوان بــه ایــن بیمــاران انجــام ورزشهــای هــوازی را توصیه
کــرد .همانطــور کــه مشــاهده شــد تغییــرات در گــروه تمرینــی
حاکـ�ی از تأثیـ�ر بیشـ�تر ایـ�ن تمرینـ�ات در مـ�دت  ۸هفتــه بــر
سیس��تمهای ب��دن از جملــه سیس��تم عصب��ی -روانشــناختی
و سیســتم حرکتــی بیمــاران  MSب��وده اس��ت .ایـ�ن مطالعـ�ه
نش��ان داد برنام��ۀ تمری��ن هـ�وازی ممک��ن اس��ت بخش��ی از
برنام��ۀ بازتوان��ی بیمـ�اران  MSباش��د و باع��ث بهبود در شــاخص
هزین�ۀـ فیزیولوژیکـ�ی و حداکث��ر اکس��یژن مصرفـ�ی شــود کـ�ه
بهبــود در کیفیـ�ت زندگـ�ی را بـ�ه همرــاه دارد؛ بنابرایــن برنامــۀ
تمرینــی مطالعــه شــده در ایــن پژوهــش میتواننــد بهعنــوان
بخشـ�ی از برنامـ�ۀ توانبخش��ی یـ�ا فعالیتهــای ورزشــی مؤثــر
در بیمــاران  MSمــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
تشکر و قدردانی
نویس��ندگان ایـ�ن پژوهـ�ش مراتـ�ب تشــکر خــود را از تمامــی
عزیزانـ�ی کـ�ه در جم��عآوری اطالعــات و انجــام هـ�ر چـ�ه بهتـ�ر
ایـ�ن مطالعـ�ه مـ�ا را یـ�اري نمودنــد ،اعــام میدارنــد.
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پیشتــر از ایــن رومبــرگ و همــکاران و همچنیــن موتــل
و همــکاران گــزارش کردنــد کــه در نتیجــۀ تمریــن هــوازی
حداکث��ر اکسـ�یژن مصرف��ی افزایـ�ش ميياب��د .محققــان
علــت ایــن افزایــش را در گــروه آزمایــش بیمــاران مبتــا بــه
 ،MSتأثیــر تمرینــات هــوازی بــر حداکثــر اکســیژن مصرفــی
گــزارش کردنــد ( )16، 40ک��ه ای�نـ ب��ا یافتههــای پژوهــش
حاضــر همســو اســت .همچنیــن فوجليــو و همــکاران گــزارش
کردنــد کــه تمرینــات هــوازی منجــر بــه افزایش معنـیداری در
حداکثــر اکســیژن مصرفــی بیمــاران مبتــا بــه  MSمیشــود
کــه محققــان دلیــل آن را در بهبــود عملکــرد عضلــۀ تنفســی
بیمــاران یافتنــد ( .)46در مطالعــهای کــه توســط موتــل و
همــکاران انجــام شــد ،گــزارش کردنــد کــه کــمتحرکــی بــه
کاهــش عملکــرد قلبــی -تنفســی منجــر میشــود؛ چراکــه
هنــگام انجــام کار و یــا فعالیــت در افــراد مبتــا بــه  MSمیــزان
اکســیژن مصرفــی بــا صــرف بیشــترین انــرژی نســبت بــه
افــراد ســالم صــورت میگیــرد .محققــان بــا انجــام تمرینــات
ورزشــی در افــراد مبتــا بــه  MSبــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
تمرینــات ورزشــی بــه کاهــش هزینــۀ انــرژی و افزایــش تــوان
هــوازی افــراد منجــر میشــود کــه ایــن امــر باعــث افزایــش
اســتقامت و ســرعت راه رفتــن و در نتیجــه جلوگیــری از
عواقــب بیمــاری در افــراد مبتــا میشــود (.)16، 38
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انــرژی بــا همــان مســافت راه رفتــن بهبــود بخشــيد.

تــوان هــوازی و اســتقامت آنــان تأثیــر دارد؛ گــزارش شــده
اسـ�ت کـ�ه تمریـ�ن هـ�وازی موجـ�ب بهبـ�ود در اسـ�تقامت قلبـ�ی
تنفســی بیمــاران میگــردد .در پژوهــش حاضــر ،اســتقامتراه رفتــن بیمــاران مــورد مطالعــه نیــز ارزیابــی شــد .نتایــج
نشــان داد کــه برنامــۀ تمرینــی اســتفاده شــده بــر عملکــرد
آزمودنیهــا تأثیرگــذار بــوده اســت .افزایــش اســتقامت راه
رفتــن آزمودنــی میتوانــد گــواه ایــن مــاک ارزیابــی باشــد.
پیشتــر از ایــن ،گــزارش شــد کــه در نتیجــۀ تمریــن هــوازی،
اســتقامت راه رفتــن افزایــش یافــت .محققــان علــت ایــن
افزایــش را در گــروه آزمایــش بیمــاران مبتــا بــه  ،MSتأثیــر
تمرینــات هــوازی بــر سیســتم حرکتــی -عضالنــی گــزارش
کردنــد ( )25کــه ایــن بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر همســو
اســت .ایــن محققیــن همچنیــن نشــان دادنــد کــه بعــد از 4
هفتــه تمریــن هــوازی بــا شــدت  60تــا  %80ضربــان قلــب
بیشــینه 61 ،متــر راه رفتــن بیمــاران مبتــا بــه  MSنســبت
بــه قبــل از انجــام تمرینــات افزایــش یافتــه بــود .محققــان
دلیــل افزایــش اســتقامت راه رفتــن افــراد مبتــا را در بهبــود
عملکــرد عصبــی -عضالنــی آنهــا یافتــه بودنــد کــه ایــن
امــر بــه افزایــش عملکــرد و اســتقامت راه رفتــن افــراد مبتــا
بــه  MSمنجــر شــده بــود ( .)25بــا توجــه بــه یافتههــاي
ایــن محققــان ،ممکــن اســت افزایــش اســتقامت راه رفتــن
بیمــاران گــروه آزمایــش در پژوهــش حاضــر نیــز بــه دلیــل
بهبـ�ود عملکـ�رد عصب��ی -عضالنــی و سیســتم حرکتــی افــراد
مبتــا باشــد کــه بــه کاهــش ناتوانــی حرکتــی فــرد و افزایــش
کیفیــت زندگــی افــراد مبتــا منجــر میشــود.
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