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اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی  -هوازی) بر تغییرات
نوروتروفینی ،درد نوروپاتی و برخی شاخصهای عملکردی
در زنان یائسه مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی
طیبه امیری پارسا ، 1دکتر سید رضا عطارزاده حسینی ،*2دکتر ناهید بیژه،3
دکتر محمدرضا حامدینیا
.1
.2
.3
.4

4

دانشجوی دکتری فی زیولوژی ورزشی ،بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد،
مشهد ،ایران.
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران.
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نتیجهگیری :دو ماه تمرین ترکیبی (مقاومتی  -هوازی) همراه با کاهش درد ،استقامت هوازی و قدرت عملکردی پایین-
تنه را تقویت میکند .بهطور احتمالی برای افزایش سطح نوروتروفین سرمی باید دوره تمرین طوالنیتر از  4ماه باشد.
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مقدمه
هر دو نوع دیابت ،خطر توسعه اختالالت مربوط به

می تواند شیوع دیابت و عوارض مربوط به آن مانند
نوروپاتی را کاهش دهد و در صورتیکه تمرینات بدنی
بهطور منظم و طوالنیمدت اجرا شوند ،احتماالً
می توانند یک عامل پیشگیری کننده یا بهبود دهنده در
بروز عوارض ناشی از دیابت در زنان دیابتی باشند (،6
.)7
مکانیسمهای اصلی اثر انجام تمرینات بدنی و ورزش بر
درد نوروپاتیک بهطور کامل شناخته نشده است ،اما
شواهد رو به رشدی وجود دارد که تأکید دارد برنامه
تمرین ورزشی ،اختالل عملکرد ناشی از دیابت و درد
عصبی را بهبود میبخشد و بهنظر میرسد که فعالیت
بدنی می تواند در بیماران دیابتی مبتال به نوروپاتی
محیطی از طریق کاهش سطوح قندخون و التهاب ،از
پیشرفت دیابت جلوگیری کند ( .)9 ،8 ،6انجام فعالیت
بدنی از طریق تغییر سطوح گلوکز خون میتواند بر
سطوح خونی فاکتور نوروتروفیک مشتق شده
( 1)BDNFاثر بگذارد؛ چرا که پیشتر گفته شده
 BDNFدر پاسخ به سطوح گلوکز پالسما تنظیم
میشود و میزان پایین این فاکتور با اختالل متابولیسم
گلوکز همراه است ( .)8مطالعات انجام شده بر روی
مدل حیوانی و انسانی نشان دادهاند سطوح BDNF
تحت تأثیر انجام فعالیت بدنی و ورزشی قرار میگیرد .با
افزایش سطوح  BDNFمغز ،نورونزایی تقویت
میشود .در این رابطه افزایش موقتی غلظتهای
 BDNFسرم بالفاصله بعد از تمرین با شدت متوسط و
تمرین کوتاهمدت با شدت باال تا واماندگی گزارش شده
است ( .)9در زمینه اثر تمرینات ورزشی بر نوروتروفین-
ها در بیماران با و بدون نوروپاتی دیابتی ،پژوهشهای
انجام شده در مدلهای حیوانی و انسانی نتایج متفاوتی
را گزارش کردهاند؛ بهطوریکه در موشهای مبتال به
درد نوروپاتی بعد از  5هفته شنا کردن ،کاهش سطوح
افزایش یافته  BDNFمشاهده شد ( ،)10اما در
مطالعه سویفت و همکاران ( )2012تمرین هوازی،

عروق خونی ریز مانند نوروپاتی ،رتینوپاتی و نفروپاتی و
همچنین عوارض عروق خونی بزرگ را افزایش میدهند
( .)1رایجترین عوارض دیابت ،نوروپاتی دیابتی است.
بسته به معیارهای تشخیصی مورد استفاده ،حداقل
 % 50-90از افراد مبتال به دیابت ،به نوروپاتی دیابتی
مبتال میشوند .شایعترین نوع نوروپاتی دیابتی،
پلینوروپاتی دیابتی است که در آن کاهش متقارن
عملکرد عصبی از انگشتان پا شروع میشود و به سمت
اندامهای نزدیک به تنه گسترش مییابد و این روند
گسترش را الگوی دستکش جورابی مینامند (.)2
مشخصه اصلی بیماری نوروپاتی دیابتی ،تخریب
پیشرونده الیاف عصبی است که با تغییرات ساختاری و
عملکردی مغز بهویژه در هیپوکامپ و اعصاب محیطی
همراه است .تحلیل اکسون ،انحطاط اکسونی،
میلینزدایی ،کاهش تارهای عصبی ،کند شدن بازسازی
و اختالل هدایت تارهای عصبی ،کاهش اکسیژن تنه
عصب و حساسیت انتهاهای آزاد عصبی منجر به اختالل
هدایت عصب مانند کاهش سرعت ،دامنه و یا فعالیت
ذاتی و خودبهخودی عصب میشود ( .)3با توجه به
این که درد نوروپاتی از شکایات بالینی افراد مبتال به
دیابت قندی محسوب میشود و کیفیت زندگی این
افراد تحت تأثیر آن قرار میگیرد؛ بنابراین تعدیل درد
در این افراد اهمیت زیادی دارد .اگرچه درمانهای
دارویی متعددی مانند تجویز تریسایکلین برای تسکین
درد نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت مؤثرند؛ اما
استفاده مستمر از این داروها اثرات جانبی ایجاد
میکنند ( .)4عالوه بر این ،درد عصبی دیابت ممکن
است باعث افسردگی بیمار شده و در پی آن سبب
ایجاد تنفر از وابستگی به دارو شود .در نهایت اگرچه
درمان های رایج برای کاهش عالئم نوروپاتی دیابتی
وجود دارد ،اما این درمانهای تسکینی بهندرت بر علل
ریشهای بیماری تأثیر میگذارند و از این رو هزینههای
جسمی ،روحی و اقتصادی بسیار زیاد نوروپاتی دیابتی
را برجسته و نیاز به روشهای درمان مؤثر و پایدار
آشکار میسازد ( .)5اکنون بهخوبی ثابت شده است که

Brain-derived neurotrophic factor
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 اثر حجم تمرین ترکیبی در زنان یائسه مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی

اصالح سبک زندگی با رویکرد به انجام فعالیت بدنی و
ورزش منظم و مستمر ،بهعنوان یک راهبرد غیردارویی

 طیبه امیری پارسا و همکاران

مقاومتی و ترکیبی ،تغییر معنیداری در سطوح
 BDNFمردان و زنان بدون نوروپاتی ایجاد نکرد (.)11

تاکنون انجام شده و سعی به رعایت دستورالعملهای
فوق را داشتهاند ،بیشتر اثر تمرین ترکیبی را در یک

استراناهان و همکاران ( )2009به منظور پاسخ به این
پرسش که آیا فعالیتهای ورزشی با افزایش سطح
نوروتروفینها میتوانند ساختار و عملکرد نورونها را در
دیابت بهبود بخشند ،به بررسی اثر فعالیت ورزشی
اختیاری و محدودیت انرژی غذایی بر ریختشناسی
نورون هیپوکامپ و سطوح  BDNFدر موشهای
دیابتی پرداختند .نتایج افزایش  BDNFو کاهش
اثرات مخرب ناشی از ابتالء به دیابت بر انعطافپذیری
نورونهای هیپوکامپ را تأیید کرد ( ،)12اما سویفت و
همکاران ( )2012با بررسی اثر  9ماه تمرین هوازی،
مقاومتی و ترکیبی در بیماران زن دیابتی ،تغییر
غیرمعنیدار سطوح  BDNFرا مشاهده نمودند (.)11
همچنین مطالعه آلمدا و همکاران ( )2015نشان داد
برنامه تمرینی شنای منظم و طوالنی میتواند بهطور
کامل آلودنیای مکانیکی و هایپرآلژیای حرارتی را در
موش های مبتال به درد نوروپاتی بهبود بخشیده و
افزایش جبرانی و بیش از حد  BDNFرا کاهش و
باعث افزایش عامل رشد عصب در گانگلیون ریشه
پشتی 1شود ( .)10از آنجا که ورزش ترکیبی هوازی-
مقاومتی در کنترل گلوکز خون ،فعالیت انسولین و
بهبود عوامل خطر قلبی -عروقی مؤثرتر شناخته شده
است ،انجمن دیابت آمریکا و کالج پزشکی ورزشی
آمریکا تأیید کردهاند که برنامه توانبخشی بیماران
دیابتی بهتر است ترکیبی از تمرینات هوازی و مقاومتی
باشد تا اثرات مفید هر دو نوع تمرین را شامل شود
(.)13
علیرغم این که میزان تمرین مورد نیاز برای ایجاد یک
پاسخ خاص که به تخمین هزینه انرژی کلی کمک
میکند با ویژگیهایی مانند :نوع فعالیت ،تکرار ،مدت و
شدت فعالیت مشخص میشود و توجه به این ویژگیها
برای ایجاد پاسخ دلخواه ضروری است ،ولی هیچ آستانه
حجم واضحی برای فواید ناشی از ورزش در دیابت
وجود ندارد و دستورالعملهای موجود ،دامنه کلی از
شدت و یا مدت تمرین را پیشنهاد دادهاند .مطالعاتی که

دوره زمانی خاص بررسی کردهاند ( .)15 ،14برخی
مطالعات نیز فقط اثر یک نوع تمرین خاص مثل 8
هفته تمرینات هوازی 12 ،هفته تمرینات قدرتی پا و
تمرین تعادلی و برنامه پیادهروی در بیماران نوروپاتی
دیابتی 8 ،هفته تمرینات مقاومتی و یا مقایسه دو نوع
پروتکل تمرینی را بر این بیماری بررسی کردهاند (-18
.)16
از آنجایی که تاکنون مطالعهای در ارتباط با تعیین اثر
تمرین ترکیبی مقاومتی -هوازی که بتواند بهترین و
مؤثرترین حجم تمرینی اثرگذار بر این بیماری را تعیین
کند ،صورت نگرفته است است و از آنجا که پژوهشهای
موجود بیشتر بر اثرات ورزش بر بهبود عملکرد و
شاخصهای عصبی -عضالنی متمرکز شدهاند ،لذا مطالعه
حاضر با هدف بررسی اثر حجم تمرین ترکیبی مقاومتی-
هوازی بر شاخصهای نوروپاتی مانند  ،BDNFدرد و
شاخص عملکردی استقامت هوازی و قدرت عملکردی
پایین تنه در بیماران دیابتی نوع دو مبتال به نوروپاتی
محیطی انجام گرفت.

Doorsal Root Ganglion

روشکار
این مطالعه کاربردی و بهروش نیمهتجربی بر روی دو
گروه تجربی و کنترل بهصورت پیش و پسآزمون
چندمرحلهای بهصورت آزمایش بنیان انجام شد .جامعه
آماری این پژوهش را زنان یائسه مبتال به نوروپاتی
محیطی دیابتی شهرستان سبزوار تشکیل میدادند .برای
این منظور در سال  1396با مراجعه به انجمن بیماران
دیابت شهرستان سبزوار و استفاده از اعالم فراخوان
عمومی در سطح شهر ،از داوطلبان زن یائسه جهت
شرکت در مطالعه دعوت و ثبتنام بهعمل آمد .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :سن  45-65سال ،نداشتن قطعی
عضو ،زخم کف پایی ،نوروپاتی باالتنه یا وجود آرتریتی
محدودکننده درد ،نوروپاتی غیردیابتی ،سابقه پیچ
خوردگی مکرر پا در یکسال اخیر و نیز نداشتن سابقه
فعالیت ورزشی منظم در  6ماه اخیر بود .در غربالگری
اولیه برای تشخیص وجود یا عدم وجود نوروپاتی از
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بالینی قرار گرفتند و از میان آنها  33نفر مبتال به
نوروپاتی تشخیص داده شدند .وجود نوروپاتی یعنی
کسب امتیاز باالتر از  2در بخش معاینه بالینی پرسش-
نامه نوروپاتی میشیگان بهعنوان خط برش در نظر گرفته
شد .در ادامه بعد از مصاحبه حضوری و توضیح اهداف
کار و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه از میان تمامی
 33فرد واجد شرایط مبتال به نوروپاتی ،تمام  21نفر
داوطلب که توانایی انجام تمرینات مقاومتی با وزنههای
آزاد و تمرینات هوازی و دویدن را داشتند ،بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .علیرغم وجود محدودیت و اینکه
از همه حجم نمونه برای پژوهش استفاده شد ،اندازه
واحد پژوهش با مطالعات پشتیبان یکسان بود ( .)15در
ادامه بعد از تکمیل و امضای فرم اعالم آمادگی و
رضایتنامه ،برابر با توافق و تعهد به منشور اخالقی،
توسط پزشک متخصص قلب از تمام شرکتکنندگان
معاینه پزشکی بهعمل آمد و ضربان قلب استراحت،
فشارخون سیستولی و دیاستولی ،نوار قلب و اکوی قلب
از آنها گرفته شد و پس از اطمینان یافتن از صحت
عملکرد قلب برای انجام فعالیت بدنی ،افراد بهروش
تصادفی ساده به دو گروه تجربی ( 11نفر) و کنترل (10
نفر) تقسیم شدند .قابل ذکر است که در طی مراحل
پژوهش  1نفر از گروه تجربی و  2نفر از افراد گروه
کنترل از پژوهش خارج شدند .عدم توانایی اجرای
تمرینات و اعالم درد قفسه سینه به هنگام انجام
تمرینات ورزشی ،از معیارهای خروج در فرآیند مطالعه
بود.
قبل از شروع تمرینات ورزشی و در سریهای زمانی پس
از اتمام ماههای اول ،دوم ،سوم و چهارم دوره تمرینی،
نمونهگیری خونی و سنجش بصری درد انجام و تکرار
شد .تمام خونگیریها پس از  10-12ساعت ناشتایی
بین ساعت  8-10صبح انجام و در هر بار خونگیری
مقدار  3میلیلیتر خون از شریان بازویی زند اعالیی در
حالت نشسته برای اندازهگیری  BDNFسرم گرفته شد.

 0/01نانوگرم بر میلیلیتر) استفاده شد .برای برآورد
حس درد شرکتکنندگان نیز از مقیاس بصری سنجش
درد استفاده شد .همچنین قبل از شروع تمرینات ورزشی
و در سریهای زمانی پس از اتمام ماههای دوم و چهارم
دوره تمرینی ،استقامت هوازی عملکردی و قدرت
عملکردی پایینتنه توسط آزمون ریکلی جونز ارزیابی
شد.
معیارهای تشخیص نوروپاتی
همانطور که بیان شد برای تشخیص نوروپاتی محیطی
از پرسشنامه نوروپاتی میشیگان استفاده شد .این
پرسشنامه بهطور گستردهای برای تشخیص نوروپاتی
دیابتی محیطی مورد استفاده قرار میگیـرد .پرسشنامه
نوروپاتی میشیگان دارای یک بخش مصاحبه شفاهی و
یک بخش معاینه بالینی است .بخش مصاحبه شفاهی
دارای  15پرسش است که بهمنظور ارزیابی حس پا،
حس درد ،کرختی و حساسیت به دما انجام میشود.
بخش معاینه بالینی پرسشنامه در ارزیابی پلینوروپاتی
قرینه دیستال دارای ویژگی  %95و حساسیت باالی %80
است ( .)19این بخش شکل ظاهری پوست پا را از نظر
خشکی ،ترک پوست ،پینه ،عفونت و تغییر شکل و وجود
زخم مورد بررسی قرار میدهد .کسب امتیاز بیشتر از 2
در بخش معاینه بالینی از مجموع  10امتیاز ،بهعنوان
نوروپاتی دیابتی محیطی در نظر گرفته میشود که روایی
آن در مطالعه مقتدری و همکاران ( 0/90 )2006اعالم و
مورد تأیید قرار گرفته است (.)20
ارزیابی حس ارتعاش با استفاده از یک دیاپازون 128
هرتز (ساخت کشور آلمان ،برند  )Riesterانجام شد که
روی انگشت شست پا قرار داده شد ( .)21اگر بیمار
ارتعاش را زیر  10ثانیه حس میکرد ،دارای حس نرمال
و اگر بیشتر از  10ثانیه طول میکشید ،دارای حس
کاهش یافته و در صورتی که هیچ ارتعاشی را حس
نمیکرد ،دچار عدم حس ارتعاش بود .ارزیابی حس لمس
سطحی و فشار با استفاده از آزمون  10نقطهای
مونوفیالمان ،با مونوفیالمنت  10گرمی سیمز وینشتاین
( )Semmes-Weinstein monofilamentsساخت

1

MICHIGAN NEUROPATHY SCREENING
INSTRUMENT
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پرسشنامه نوروپاتی میشیگان ( 1)MNSIاستفاده شد.
در این رابطه  58بیمار دیابتی معرفی شده مورد معاینه

جهت اندازهگیری این شاخص از روش االیزا ،کیت
ساخت شرکت استابیوفارم کشور چین (با حساسیت

 طیبه امیری پارسا و همکاران

کشور آلمان انجام شد .در این آزمون نقاط مشخصی از
پا از نظر وجود حس لمس با گذاشتن مونوفیالمان بر

نخست شرکتکننده در خط شروع قرار گرفته و با اعالم
فرمان "رو" به مدت  6دقیقه بهصورت پیادهروی و راه

روی پوست تحریک میشوند .این آزمون در  10نقطه از
هر پا 9 ،نقطه در کف پا و یک نقطه روی پا انجام شد.
درحالیکه بیمار چشمهای خود را بسته بود ،مونوفیالمان
بر روی پوست بیمار گذاشته و تا خمیدگی مونوفیالمان
فشار داده و به مدت  1-2ثانیه نگه داشته میشد؛ سپس
از بیمار پرسیده شد که آیا چیزی را بر کف پا احساس
میکند؟ در کدام پا احساس میکند؟ راست یا چپ؟ اگر
 8نقطه از  10نقطه را بهطور صحیح اشاره میکرد حس
طبیعی ،در صورت حس  3-7نقطه ،دارای حس کاهش
یافته و در صورتی که هیچکدام از نقاط را حس نمیکرد،
فاقد حس لمس بود .ارزیابی حس عمقی بیماران در اندام
تحتانی نیز با چکش رفلکس (ساخت کشور آلمان) و
زدن ضربه مستقیم به تاندون آشیل انجام میگرفت؛ به
اینصورت که بیمار راحت روی صندلی نشسته و
آزمونگر با چکش مخصوص ،ضربه مستقیم به تاندون
وارد میکرد.
1
برای ارزیابی درد از مقیاس بصری سنجش درد استفاده
شد .این مقیاس پُرکاربردترین ابزار سنجش درد در دنیا
است .عالوه بر روایی و پایایی ،مهمترین خصیصه این
ابزار ،سادگی استفاده از آن میباشد .این مقیاس تصویر
یک خطکش  10سانتیمتری است که طرف چپ آن
عدد صفر بیانگر نداشتن درد و طرف راست آن عدد 10
بیانگر درد شدید است .کسب نمره  1-3نشانگر درد
خفیف 4-7 ،درد متوسط و  8-10نشانگر درد شدید
است ( .)22در مقیاس ارزیابی درد ،فرد معاینهشونده به
این پرسش که "در یک ماه گذشته بهطور معمول چه
میزان درد در اندام تحتانی احساس کردهاید؟" از 1-10
نمره میدهد .روایی و پایایی این ابزار به وسیله ویکر و
همکاران ( )1998اعالم و مورد تأیید قرار گرفته است
(.)23

رفتن تند ،روی مسیر مستطیل شکل بهطول  18و عرض
 1متر حرکت کرده و در پایان  6دقیقه مسافت به متر
اندازهگیری و ثبت میشود .سپس با استفاده از جداول
هنجار بر اساس مسافت پیموده شده در  6دقیقه،
عملکرد قلبی -تنفسی برآورد میشود .در صورت وجود
تنگی نفس و عدم توانایی بیمار برای راه رفتن ،آزمون
قطع و غیرقابل قبول محسوب میشود ( .)24روایی و
پایایی این ابزار به وسیله ریکلی و همکار ( )1999اعالم و
مورد تأیید قرار گرفته است (.)25
قدرت عملکردی پایینتنه :برای برآورد قدرت
عملکردی پایینتنه از آزمون نشستن و برخاستن روی
صندلی ریکلی جونز در طی  30ثانیه استفاده شد .فرد
روی صندلی نشسته و درحالیکه دست روی سینه
بهصورت ضربدری قرار دارد؛ با اعالم فرمان "رو" حرکت
آغاز میشود و زمان نیز به مدت  30ثانیه ثبت میشود.
در این آزمون تعداد دفعات بلند شدن از صندلی و
نشستن بر آن طی  30ثانیه بهعنوان مالک برای ارزیابی
قدرت عملکردی پایینتنه مورد استفاده قرار گرفت
( .)24روایی و پایایی این ابزار به وسیله ریکلی و همکار
( )1999اعالم و مورد تأیید قرار گرفته است (.)25
روش اجرای تمرین:
هر جلسه تمرین با  15دقیقه گرم کردن شروع و سپس
تمرینات مقاومتی انجام میشد .تمرینات قدرتی شامل
حرکات مجزای :پرس سینه ،زیربغل سیمکش ،جلو بازو،
پشت بازو ،جلو ران ،پشت ران (همسترینگ)
درازونشست و شنای سوئدی بود که روی جایگاههای
دستگاه بدنسازی انجام میشد .شدت تمرین برای هر
شرکتکننده بهگونهای تنظیم شد که بتواند در هر
ایستگاه هر حرکت را  8-12بار تکرار کند .تمرینات در 4
هفته اول در  2ست و سپس از هفته پنجم تا هفته
هشتم حرکات در  3ست و پس از آن تا آخر برنامه در 4
ست انجام شد .تعداد ایستگاهها نیز در هفته اول تا هفته
هفتم  6ایستگاه ،هفته هشتم و نهم شامل  7ایستگاه و از
هفته دهم حرکات در  8ایستگاه انجام شد .تعداد تکرارها
در تمام طول دوره تمرین  8-12تکرار بود .استراحت

ارزیابی استقامت هوازی :برای برآورد عملکرد قلبی-
تنفسی از آزمون  6دقیقه راه رفتن ریکلی جونز استفاده
شد .این آزمون مخصوص افراد سالمند و بیمار برای
ارزیابی عملکرد استقامت عمومی است .در این آزمون
Visual Analogue Scale

1
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 3-5دقیقه استراحت ،تمرینات استقامتی که شامل
تمرینات ایروبیک موزون و دویدن بهصورت اینتروال با
تکرارهای  3دقیقهای و استراحت  30ثانیه بین تکرارها
بود ،انجام شد .شدت تمرین هوازی در هفته اول %50
ضربان قلب ذخیره و بهتدریج در هفته دوازدهم به %75
ضربان قلب ذخیره رسید .تعداد تکرارها در هفته اول 5
تکرار و بهتدریج در هفته دوازدهم به  10تکرار ،در هفته
سیزدهم و چهاردهم به  11تکرار و در هفتههای پانزدهم
و شانزدهم به  12تکرار رسید .در انتهای هر جلسه
تمرین حدود  5-10دقیقه به سرد کردن اختصاص یافت.
همه جلسات تمرین زیر نظر مربی کارآزموده و در
باشگاهی که از نظر دما ،نور و رطوبت مناسب بود ،انجام
شد.

آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد استفاده
شد .برای تشخیص طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون
شاپیروویلک ،برای بررسی همگنی واریانس بین دو گروه
از آزمون لون ،برای بررسی تغییرات سریهای زمانی از
آنالیز واریانس اندازهگیری تکراری و آزمون تعقیبی
بنفرونی و برای مقایسه میانگینهای بین دو گروه در هر
مرحله از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد .میزان p
کمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد سطوح سرمی BDNF
گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی در جدول 1
نشان داده شده است.

جدول  -1تغییرات سطوح سرمی  BDNFدر گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی
گروه

سطوح سرمی ( BDNFنانوگرم /میلیلیتر)
پیشآزمون

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

تجربی

3/37±0/69

3/47±0/31

3/44±0/42

3/55±0/43

3/46±0/29

کنترل

3/53±0/58

3/66±0/66

3/47±0/56

3/59±0/61

3/48±0/56

درونگروهی

بینگروهی

F

P

F

P

0/50

0/62

0/24

0/80

داده ها بر اساس انحراف استاندارد  ±میانگین نشان داده شدهاند.

گروه× مراحل) معنادار نبود (.)p=0/80
میانگین و انحراف استاندارد شاخص درد در گروه
تجربی و کنترل طی سریهای زمانی در جدول  2نشان
داده شده است.

بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس اندازهگیری
تکراری ،تغییرات درونگروهی سطوح سرمی BDNF
طی سریهای زمانی معنیدار نبود (.)p=0/62
همچنین تغییرات بینگروهی سطوح سرمی BDNF
گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی (تعامل

جدول  -2تغییرات شاخص درد در گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی
گروه

درون گروهی

شاخص درد (نمره)
پیش آزمون

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

تجربی

5/44±3/16

4/18±2/18

2/54±2/46

1/8±2/12

1/63±1/74

کنترل

5/11±3/4

5/77±3/56

6/55±4/03

6/77±3/83

6/44±3/67

*

بین گروهی

F

P

F

P

2/11

0/15

11/15

*0/001

دادهها بر اساس انحراف استاندارد  ±میانگین نشان داده شدهاند .تفاوت میانگین شاخص درد بین دو گروه در ماههای دوم ،سوم و چهارم
معنادار بود.
*

کنترل طی سریهای زمانی (تعامل گروه× مراحل)
معنادار بود ( .)p=0/001بر اساس نتایج آزمون آنالیز
واریانس یکطرفه ،تفاوت میانگین شاخص درد بین دو
گروه در ماههای دوم ( ،)p=0/013سوم ( )p=0/002و

بر اساس نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس اندازهگیری
تکراری ،تغییرات درونگروهی شاخص درد طی
سریهای زمانی معنیدار نبود ()p=0/15؛ در صورتی که
تغییرات بینگروهی شاخص درد در گروه تجربی و
29
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بین ستها  1دقیقه و استراحت بین ایستگاهها  2دقیقه
در نظر گرفته شد .پس از اتمام تمرین مقاومتی و بعد از

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )16انجام شد .برای توصیف دادهها از

چهارم ( )p=0/001معنادار بود (نمودار .)1
میانگین و انحراف استاندارد استقامت هوازی عملکردی
 طیبه امیری پارسا و همکاران

*

*

در گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی در جدول
 3نشان داده شده است.

*

نمودار  -1تغییرات شاخص درد در گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی
جدول  -3تغییرات استقامت هوازی عملکردی در گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی
بینگروهی

**

*

F

P

F

P

3/84

0/031

6/1

0/005

تغییرات استقامت هوازی عملکردی (مسافت برحسب متر)

گروه

پیشآزمون

ماه دوم

ماه چهارم

تجربی

437/5±59

430/6±36

467/6±64

کنترل

422/7±61

355/2±50

360/2±64

درونگروهی

دادهها بهصورت انحراف استاندارد±میانگین نشان داده شدهاند .تغییرات درونگروهی پیشآزمون و ماه دوم معنادار بود.
استقامت هوازی بین دو گروه در ماههای دوم و چهارم معنادار بود
*

**

تفاوت میانگین

( .)p=0/005بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه تفاوت میانگین استقامت هوازی عملکردی
بین دو گروه در ماههای دوم ( )p=0/001و چهارم
( )p=0/001معنادار بود.
میانگین و انحراف استاندارد قدرت عملکردی در گروه
تجربی و کنترل طی سریهای زمانی در جدول  4نشان
داده شده است.

بر اساس نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس اندازهگیری
تکراری ،تغییرات درونگروهی استقامت هوازی
عملکردی طی سریهای زمانی معنیدار بود
( .)p=0/031بر اساس نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی،
این تغییرات مربوط به مراحل پیشآزمون و ماه دوم بود
( .)p=0/032همچنین تغییرات بینگروهی استقامت
هوازی عملکردی در گروه تجربی و کنترل طی
سریهای زمانی (تعامل گروه× مراحل) معنادار بود

جدول  -4تغییرات قدرت عملکردی در گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی
گروه

تغییرات قدرت عملکردی (مسافت بر حسب متر)
ماه چهارم
ماه دوم
پیش آزمون

تجربی

11/5±1/9

12/6±1/9

13/3±1/6

کنترل

11/2±1/2

10/5±0/9

8/3±1/9

درونگروهی

*

بینگروهی

F

P

F

P

1/50

0/236

13/98

0/001

دادهها به صورت انحراف استاندارد±میانگین نشان داده شدهاند .تفاوت میانگین استقامت هوازی بین دو گروه در ماههای دوم و چهارم معنادار
بود.
*
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داده شده است .بر اساس نتایج آزمون آماری آنالیز
واریانس اندازهگیری تکراری ،تغییرات درونگروهی قدرت
عملکردی طی سریهای زمانی معنیدار نبود
( .)p=0/236همچنین تغییرات بینگروهی قدرت
عملکردی در گروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی
(تعامل گروه× مراحل) معنادار بود ( .)p=0/001بر اساس
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ،تفاوت میانگین
قدرت عملکردی بین دو گروه در ماههای دوم
( )p=0/004و چهارم ( )p=0/001معنادار بود.

نزدیک ترین مطالعه به پژوهش حاضر و همسو با نتایج
مطالعه حاضر ،سویفت و همکاران ( )2012اثر  9ماه
تمرین هوازی ،مقاومتی و ترکیبی را در زنان دیابتی
بررسی کرده و عدم تغییر سطوح  BDNFرا در این
بیماران مشاهده نمودند .این پژوهشگران دلیل تفاوت
نتایج پژوهش خود با مطالعات قبلی را به وجود ارتباط
بین دیابت و عوامل خطر قلبی -عروقی ،تفاوت نوع
نمونه آنالیز شده سرم یا پالسما برای  ،BDNFتفاوت
نژادی شرکتکنندگان مورد مطالعه ( % 34سیاه) و
تفاوت احتمالی در داروهای مورد استفاده بیماران
دانستند ( .)28در همین ارتباط در مطالعه هوید و
همکاران ( )2017که تأثیر  12هفته تمرین قدرتی روی
افراد سالمند دارای محدودیت حرکتی مورد بررسی قرار
گرفت ،سطوح پایه  BDNFتغییری نداشت و
نتیجهگیری شد  BDNFدر این افراد ،عامل مکانیکی
اصلی برای ترمیم عصب نمیباشد ( .)29فورتی و
همکاران ( )2014نیز با  12هفته تمرین مقاومتی
پیشرونده در افراد مسن ،تغییری در سطوح BDNF
سرم مشاهده نکردند و چنین نتیجهگیری شد که عدم
تغییر قابل مشاهده در این شاخص شاید بهدلیل پاسخ و
یا نیمهعمر کوتاه  BDNFباشد که بهطور حادی پس
از تمرین رخ میدهد و هنگام نمونهگیری ناپدید
میگردد ( ،)30اما نتایج برخی مطالعات نیز با نتیجه
مطالعه حاضر متفاوت بود؛ چنانچه در مطالعه کالهو و
همکاران ( 10 ،)2013هفته برنامه تمرینی مقاومتی
پیشرونده در سالمندان در معرض ابتالء به اختالالت
عملکردی باعث افزایش معنیدار سطوح  BDNFو
قدرت عضالنی شد ( .)31در مطالعه آلمدا و همکاران
( )2015نیز انجام  5هفته ورزش شنای منظم و طوالنی
باعث کاهش بیان  BDNFو افزایش فاکتور رشد
عصبی در گانگلیون ریشهپشتی و بهبود کامل آلودنیای
مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی در موشهای مبتال به
درد نوروپاتی شد (.)10
در مطالعه حاضر هر هفته  3جلسه تمرین انجام شد و
سعی بر این بود تا دستورالعملهای مربوط به انجام

بحث
در مطالعه حاضر تغییرات درونگروهی سطوح سرمی
 BDNFطی سریهای زمانی معنیدار نبود
( .)p=0/62همچنین تغییرات بینگروهی سطوح سرمی
 BDNFگروه تجربی و کنترل طی سریهای زمانی
(تعامل گروه× مراحل) معنادار نبود ()p=0/80؛ بهعبارت
دیگر تغییرات سطوح سرمی  BDNFدر هر دو گروه از
الگوی مشابهای تبعیت نموده و مداخله تمرین در هیچ
مرحلهای تغییر معناداری ایجاد نکرده بود.
پژوهشهای انجام شده در زمینه اثر تمرین ورزش بر
 BDNFاغلب در بیمارانی غیردیابتی انجام شده است
و با بررسیهای انجام شده هیچ پژوهشی در زمینه
بررسی اثر حجم تمرین بر این شاخص در بیماران
دیابتی یا نوروپاتی دیابتی یافت نشد و معدود پژوهش-
های صورت گرفته مربوط به افراد سالم بود .در این
زمینه نتایج مطالعه فریس و همکاران ( )2007نشان
داد  30دقیقه تمرین دوچرخهسواری با  %10باالتر از
آستانه تهویهای افراد نسبت به تمرین با  %20پایینتر از
آستانه تهویهای منجر به غلظتهای  BDNFباالتری
میشود .نتایج مطالعه مذکور نشان داد در شدتهای
باالتر تمرین BDNF ،مستقل از مدت تمرین افزایش
بیشتری مییابد ( .)26این در حالی است که برخی
پژوهشگران نیز معتقدند افزایش سطوح خونی BDNF
در طی تمرین و دوره ریکاوری هم با مدت و هم با
شدت تمرینات ارتباط دارد و بهنظر میرسد حجم
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میانگین و انحراف استاندارد قدرت عملکردی در گروه
تجربی و کنترل طی سریهای زمانی در جدول  4نشان

بیشتر یا ترکیب حجم و شدت باالتر ،محرکی برای
پاسخ بزرگتر  BDNFبه تمرین باشد ( .)27در
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فعالیت ورزشی و توصیههای کالج پزشکی ورزشی
آمریکا در بیماران به خوبی اجرا شود .همچنین سعی

مورد جمعیت افراد دارای سنین باالتر و یا بیماران ،لزوم
مطالعات بیشتر الزم بهنظر میرسد (.)35 ،31

شد با اندازهگیری سطوح  BDNFسرمی در انتهای هر
ماه ،اثر حجمهای متفاوت  1-4ماه تمرین بر این
شاخص مشخص شود .در مطالعه حاضر حجمهای
متفاوت  1-4ماه تمرین تأثیری بر سطوح این شاخص
نداشت و احتماالً بهنظر میرسد که در بیماران نوروپاتی
دیابتی باید دوره تمرین ورزشی طوالنیتر از  4ماه باشد
تا اثر مطلوب تمرین ورزش مشخصتر شود .با توجه به
اینکه مطالعات نشان دادهاند  BDNFتولید شده در
عضالت اسکلتی نمیتواند از آن خارج و وارد گردش
خون شود ،احتماالً بخش اعظم مقادیر  BDNFخون
سهم مغز است ،لذا عدم مشاهده تغییر معنیدار این
شاخص در این پژوهش ممکن است تا حدی به این
موضوع مربوط باشد ( .)32بر اساس فرضیه مطالعه
فورتی و همکاران ( ،) 2014احتمال دیگر شاید بهدلیل
پاسخ و یا نیمهعمر کوتاه  BDNFباشد که بهطور
حادی پس از تمرین رخ میدهد و هنگام نمونهگیری
ناپدید میگردد ( .)30همچنین عدم امکان کنترل
دقیق تغذیه شرکتکنندگان و دارودرمانی از
محدودیتهای مطالعه حاضر بود که بهطور احتمالی
میتواند بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد.
بر اساس نتایج مطالعه چرچ و همکاران ( )2016احتماالً
آستانه محرکی برای حجم تمرین انجام شده ،توده
عضالنی فعال شده و یا مدت فعالیت برای تحریک پاسخ
 BDNFناشی از تمرین وجود دارد ( .)33اکثر
مطالعاتی که اثر فعالیت بدنی منظم را بر این شاخص
بررسی کردهاند ،اثر واضحی را روی غلظتهای
استراحتی این شاخص ندیدهاند ( .)34نتیجه مطالعه
مروری کالهو و همکاران ( )2013نیز نشان داد شیوه
تمرینی پیشنهادی ثابت شدهای برای نوع و شدت
تمرین مورد نیاز افزایش سطوح  BDNFوجود ندارد،
بنابراین در نهایت میتوان گفت در مورد پاسخ
 BDNFگردش خون به برنامه تمرین ورزشی ،هنوز
قطعیت حاصل نشده است و بررسی پژوهشهای
مختلف نشان میدهد در مورد تأثیر حجم تمرین
ترکیبی بر افراد مبتال به نوروپاتی دیابتی و همچنین در

درباره اثر برنامه تمرینی بر شاخص درد ،در مطالعه
حاضر تغییرات شاخص درد در گروه تجربی و کنترل
طی سریهای زمانی معنیدار نبود ()p=0/15؛
درصورتیکه تغییرات بینگروهی شاخص درد در گروه
تجربی و کنترل طی سریهای زمانی (تعامل گروه×
مراحل) معنادار بود ( .)p=0/001بهعبارتدیگر شاخص
درد در گروه تجربی تحت تأثیر مداخله تمرین قرار
گرفته بود؛ بهطوریکه میانگین شاخص درد در گروه
تجربی نسبت به گروه کنترل در ماههای دوم
( ،)p=0/013سوم ( )p=0/002و چهارم ()p=0/001
افت معناداری داشت .به بیان دیگر بهبود شاخص درد
در نتیجه تمرین میتواند با  2ماه تمرین ترکیبی نیز
حاصل شود .این نتایج با نتایج مطالعه کلودینگ و
همکاران ( )2012که با بررسی اثر  10هفته تمرین
هوازی و قدرتی در بیماران نوروپاتی دیابتی ،بهبود درد
و عالئم نوروپاتی را مشاهده نمودند ( ،)15همخوانی
داشت .درد نوروپاتی اغلب بهطور ضعیفی با مصرف
داروهای توصیه شده توسط انجمن مطالعه درد
( )6IASPکاهش مییابد که بهدلیل عدم کارایی یا
اثرات جانبی محدودکننده میزان مصرف داروها
میباشد .از این رو نیاز ضروری برای توسعه عوامل
درمانی جدید مبتنی بر مکانیسمی که کارآمد بوده و
بهخوبی درد نوروپاتی را تسکین دهد ،وجود دارد (.)36
مکانیسمهای نورونی پیشنهاد میکنند بهدنبال آسیبها
و بیماریهای عصبی ،سلولهای گلیا فعال شده و
بهدنبال آن واسطههای زیادی از قبیل نیتریک اکساید
گلوتامات و پروستاگالندینها ،ماده  ATP ،7Pدر
محیط پیرامون نورونها در مغز و نخاع آزاد شده و با
ایجاد تغییرات پایدار در فعالیتهای سیناپسی نورون-
های مسیر درد ،موجب بروز عالئم دردهای نوروپاتی
میشوند ( . )37در همین راستا ،استج و همکاران
( )2011در مطالعهای نشان دادند فعالیت ورزشی،
حساسیت زیاد به محرکهای دردناک را کاهش داده و
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میدهند ( .)38نتایج مطالعات نشان دادهاند افزایش
اپیوئیدهای درونزا در ساقه مغز برای ایجاد اثرات
تعدیلکننده ورزش بر درد نوروپاتی ضروری است (.)39
در این مطالعه اپیوئیدهای درونزا مورد بررسی قرار
نگرفت ،ولی با توجه به بهبود معنیدار درد شرکت-
کنندگان ،شاید بتوان گفت بهبود احتمالی اپیوئیدهای
درون زا در کاهش درد مؤثر بوده است .همچنین نتایج
پژوهشها نشان میدهد افزایش قندخون با ایجاد اثرات
سمی روی سیستم عصبی محیطی ،یکی از علل بروز
نوروپاتی دردناک میباشد .تولید بیشتر سوربیتول
درونسلولی ناشی از دیابت ،فشار اسمزی درون سلولی
را افزایش داده و موجب بر هم خوردن تنظیم هدایت
یون های متعدد و در نتیجه دپالریزاسیون غشاء
سلولهای عصبی و موجب افزایش حس درد این
بیماران میشود ( . )40عدم تغییر معنیدار گلوکز در
پژوهش حاضر نشان میدهد احتماالً مکانیسمهای
دیگری غیر از کاهش گلوکز میتواند در بهبود درد
نوروپاتی شرکتکنندگان پژوهش مؤثر باشد.
در مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی استقامت هوازی
عملکردی که به عنوان ظرفیت انجام فعالیتهایی که
عضالت بزرگ بدن را درگیر میکنند ،در نظر گرفته
میشود ،آزمون  6دقیقه راه رفتن انجام شد ( .)41در
مطالعه حاضر تفاوت استقامت هوازی عملکردی هر دو
گروه در ماه  2و  4آشکار شد؛ در همین راستا تغییرات
بینگروهی استقامت هوازی عملکردی در گروه تجربی
و کنترل معنادار بود ( .)p=0/005این تفاوت میانگین
استقامت هوازی عملکردی بین دو گروه به بهبود
عملکرد گروه تمرین و افت عملکرد گروه کنترل در
ماههای دوم و چهارم مربوط میشد .در این ارتباط
مقادیر ظرفیت تمرینی ارزیابی شده برای افراد دیابتی
نوع  2بسیار کمتر از مقادیر مرجع ثبت شده برای افراد
بزرگسال باالی  20سال میباشد و ظرفیت تمرین
پایین در این بیماران با سن باالتر ،چاقی و کنترل
ضعیف قندخون مرتبط است (.)42

 4ماه نسبت به گروه کنترل بهبود معنیداری داشت.
در این مطالعه قدرت عملکردی پایینتنه
شرکتکنندگان در گروه تجربی و کنترل طی سریهای
زمانی ،تفاوت معنیداری نداشت ()p=0/236؛ اما در
بررسی تغییرات بینگروهی میانگین قدرت عملکردی
در دو گروه ،طی ماههای دوم و چهارم قدرت عملکردی
گروه تمرین بهبود یافته و همراستا با آن قدرت
عملکردی گروه کنترل افت کرده بود .در این رابطه
مطالعات نشان میدهد در بیماران دیابتی نوع  2قدرت
عضالنی کاهش مییابد و بهخصوص ضعف عضالنی مچ
پا و زانو در این بیماران وجود دارد ( .)43کاهش قدرت
عضالنی ناشی از دیابت میتواند بهدلی ل عدم فعالیت
بدنی ،اختالل عملکرد میتوکندری ،اختالل متابولیسم
اسید های چرب آزاد و عدم تأمین کافی جریان خون در
حین تمرین باشد ( .)44از طرفی نشان داده شده که
کل حجم عضالت درونی پا در بیماران نوروپاتی دیابتی
در مقایسه با بیماران دیابتی بدون نوروپاتی و افراد
غیردیابتی سالم به نصف کاهش مییابد ،بنابراین تحلیل
این عضالت می تواند به شدت نوروپاتی ارتباط داشته و
منعکس کننده اختالل در عملکرد حرکتی بیماران باشد
( . )45کاهش توده عضالنی ،تغییر اجزاء بیومکانیکی پا
همراه با کاهش حس ،خشکی پوست ،تشکیل کالوس و
محدودیت حرکتی مفصل ،منجر به افزایش فشار پا
شده و خطر زخم نوروپاتی را افزایش میدهد (،)3
بنابراین احتماالً کاهش توده عضالنی و قدرت عضالنی
بهعنوان عامل خطری برای درد و ناتوانی در بیماران
نوروپاتی دیابتی محسوب میشود .در مطالعه حاضر
حس درد شرکتکنندگان نسبت به گروه کنترل بهبود
معنیداری در سراسر دوره تمرین نشان داد که احتماالً
بخشی از آن میتواند ناشی از بهبود معنیدار قدرت
عضالنی شرکتکنندگان در نتیجه تمرین باشد؛
چنانچه بهبود قدرت عملکردی پایینتنه و شاخص
درد شرکت کنندگان از ماه دوم مطالعه همزمان مشاهده
شد .اگرچه قدرت کسب شده در مراحل اولیه تمرین با
سازگاریهای عصبی مرتبط است ،ولی افزایش حجم
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نتیجه گرفتند فعالیت ورزشی هوازی منظم عالئم درد
نوروپاتی را با افزایش بیان اپیوئیدهای مغز کاهش

در این پژوهش قدرت عملکردی پایینتنه
شرکتکنندگان پس از  2ماه از شروع تمرینات و بعد از
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عضالت از جمله دالیل اصلی افزایش قدرت بیشینه پس
از تمرینات مقاومتی بهشمار میرود ( .)46چندین

را اجرا نمودند نسبت به افرادی که هیچگونه تمرینی
انجام ندادند ،افزایش معنیداری یافته بود .از آنجایی که

مطالعه نشان دادهاند که تمرینات با حجم بیشتر نسبت
به تمرینات کمحجم ،سبب افزایش توده عضالنی
میشوند ( .)47در مطالعه حاضر نیز با افزایش حجم
تمرین ،قدرت عملکردی پایینتنه نسبت به گروه
کنترل افزایش یافت که مشابه نتایج مطالعه هندساکر و
همکاران ( )2016بود که نشان دادند  16هفته تمرینات
مقاومتی در افراد مبتال به نوروپاتی و افراد دیابتی بدون
نوروپاتی ،باعث بهبود قدرت عضله میگردد ( ،)48اما
در مطالعه کروز و همکاران ( )2010با بررسی اثر
تمرینات تحمل وزن بر قدرت پایینتنه و میزان افتادن
بیماران مبتال به نوروپاتی ،تمرینات تقویت قدرت پا و
برنامه پیادهروی تا  3ماه ،اثر اندکی بر قدرت پایینتنه
این بیماران داشت (.)49
در مجموع برآیند مطالعات ،تحلیل و کاهش قدرت
عضالنی را در بیماران دیابتی نوع  2نشان دادهاند که در
نهایت باعث ایجاد افزایش قندخون و کاهش مصرف
گلوکز شده و سرانجام عملکرد انقباضی و تولید نیروی
عضله را کاهش و خطر ایجاد زخم را در بیماران
نوروپاتی دیابتی افزایش میدهد ( .)50 ،3تمرین
ترکیبی میتواند از طریق مکانیسمهای مختلفی باعث
افزایش قدرت شود که از جمله مهمترین آنها،
سازگاریهای ایجاد شده از طریق سیستم عصبی و
عضالنی میباشد ( .)51توجه به نتایج پژوهشهای
مختلف نشان میدهد بین قدرت عضالت پایینتنه و
استقامت راه رفتن ،همبستگی معنیداری وجود دارد،
یعنی هرچه قدرت عضالت پایینتنه بیشتر باشند،
استقامت راه رفتن نیز در افراد باالتر است و قدرت
عضالت پایینتنه ،عامل معتبری برای برآورد
مهارت های حرکتی و توانایی راه رفتن هستند (.)52
همچنین کاهش قدرت عضالت پایینتنه سبب کاهش
اندازه طول گام میشود .بههمین علت ،طبیعی بهنظر
میرسد که با جبران نقصان بهوجود آمده در قدرت
عضالت مؤثر در راه رفتن ،بتوان اندازه طول گام را
افزایش داد .در مطالعه صادقی و همکاران ()2008
اندازه طول گام زنان سالمندی که دوره تمرین مقاومتی

سرعت راه رفتن به اندازه گام و ریتم راه رفتن وابسته
است ،افزایش اندازه طول گام و ریتم تندتر راه رفتن،
هر دو می تواند به افزایش سرعت راه رفتن بیانجامد
( .)53در مطالعه مولر و همکاران ( 12 ،)2013هفته
تمرین همراه با تحمل وزن و بدون تحمل وزن در
بیماران نوروپاتی دیابتی باعث بهبود آزمون  6دقیقه
پیادهروی ،تعداد گامهای روزانه و همچنین استقامت
عضالنی این افراد شد ( .)54بنابراین قدرت عضالنی در
اندام تحتانی ،نقش تعیینکنندهای در اندازه طول گام و
سرعت راه رفتن دارد ( .)55تمریناتی که باعث افزایش
قدرت میشود ،موجب افزایش سطح مقطع عرضی
عضله ،سرعت انقباض و قدرت در هر دو نوع تار
عضالنی سریع و آهسته میگردد و همچنین باعث
استفاده کمتر از حرکات جانشینی کمر در ریتم راه
رفتن میشود (.)56

نتیجهگیری
دو ماه تمربن ترکیبی برای افزایش و بهبود قدرت
عملکردی پایینتنه ،استقامت هوازی و نیز کاهش
شاخص درد شرکتکنندگان میتواند مؤثر باشد ،اما
برای افزایش سطوح  BDNFناشی از تمرین ورزشی
احتماالً به تمرین مستمر و طوالنیتر بیش از  4ماه نیاز
است .از آنجا که کاهش شاخص درد ،تقویت استقامت
هوازی و قدرت عملکردی پایینتنه اثر بسزایی در بهبود
کیفیت زندگی و کاهش تظاهرات نامطلوب مربوط به
درد مانند بیحسی ،کرختی ،سوزن سوزن شدن،
پرحسی و ناتوانی در راه رفتن دارد ،انجام تمرین
ترکیبی (مقاومتی  -هوازی) بهصورت مستمر و منظم
میتواند به مدیریت بهتر عوارض رنجآور ناشی از
نوروپاتی دیابتی کمک کند .در پایان متذکر میشود
بهتر است در تحقیقات آتی محدودیتهای این پژوهش
از جمله دشواری کار پژوهشی روی بیماران مبتال به
نوروپاتی دیابتی ،حجم کم نمونه مورد مطالعه و نیز
مداخله اثر رژیم غذایی و مصرف دارو در این بیماران در
نظر گرفته شود.
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،بدینوسیله از تمام آزمودنیهای پژوهش حاضر
.صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد

تشکر و قدردانی
این مطالعه مستخرج از رساله دکتری تخصصی مصوب
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