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Abstract
Background and Objectives: Neurotrophins play an important role in
disease status in multiple sclerosis patients, and studies have shown
that these factors are influenced by physical activity. The purpose of
the present study was comparison of training in aquatic and land
environments on nerve growth factor and insulin-like growth factor 1
in male patients with MS.
Methods: In this study, 27 male patient with disability status scale
between 1 and 3 who referred to Al-Zahra Hospital, were selected by
purposive sampling. Then, the subjects were equally and randomly
assigned to one of 3 groups (control, exercise in water, exercise on
land). Blood sampling was performed in two stages: before and after
the training period. Endurance training for in-water exercise group was
stationary bike in water and for the on-land exercise group, was
endurance training (stationary bike on land). Intensity and duration of
exercise for both training groups, were equally at 60% of maximum
oxygen consumption and 30 minutes for 8 weeks and 3 sessions per
week.
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Results: Nerve growth factor and insulin-like growth factor levels in
both training groups, significantly increased in post-test compared to
pre-test, but in the control group no significant difference was observed
between the times of measurements. Also, measured factors in the inwater exercise group were significantly higher than on-land training
group.
Conclusion: According to the results of this study, endurance training
increases neurotrophic factors in patients with multiple sclerosis, which
this increase in the in-water exercise group was higher than on-land
exercise group.
Keywords: Exercise; Insulin-like growth factor I; Multiple sclerosis;
Nerve growth factor.
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مقایسه تمرین در دو محیط آبی و خشکی بر تغییرات فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد
شبهانسولینی در بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس
ابوذر محمدیمفرد1٭ ،مسعود نیکبخت ،1محسن قنبرزاده ،1عبدالحمید حبیبی

1

1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،

چکیده

دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز،

زمینه و هدف :نوروتروفینها نقش مهمی در وضعیت بیماری افراد مبتال به مولتیپلاسکلروزیس

ایران.

دارند .پژوهش حاضر با هدف مقایسه تمرین در محیط آبی و خشکی بر تغییرات فاکتور رشد
عصبی و رشد شبهانسولینی  1در بیماران مرد مبتال به مولتیپلاسکلروزیس انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه 27 ،نفر مرد مبتال به  MSبا درجه ناتوانی بین  ،1-3از بین بیماران
مراجعهکننده به بیمارستان الزهرای اصفهان بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،سپس
آزمودنیها بهطور مساوی و تصادفی در یکی از  3گروه (کنترل ،تمرین در آب و تمرین در
خشکی) قرار گرفتند .نمونهگیریهای خونی در دو مرحله :قبل از دوره تمرینی و بعد از دوره
تمرینی جمعآوری شد .تمرین استقامتی برای گروه تمرین در آب شامل انجام دوچرخه ثابت در
آب بود و گروه تمرین در خشکی ،تمرین استقامتی (دوچرخه ثابت در خشکی) را انجام دادند.
شدت و مدت تمرین برای هر دو گروه تمرین بهصورت مساوی به مدت  30دقیقه ،با %60
حداکثر اکسیژن مصرفی ،به مدت  8هفته و هر هفته  3جلسه انجام شد.
یافتهها :سطوح فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد شبهانسولینی در گروههای تمرینی در هر دو

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

محیط ،در پسآزمون نسبت به پیشآزمون ،افزایش معنیداری داشت ،ولی در گروه کنترل

ابوذر محمدی مفرد ،دانشکده تربیت

تفاوت معنیداری بین زمانهای اندازهگیری مشاهده نشد .همچنین فاکتورهای مورد اندازهگیری

بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید

در گروه تمرین در آب نسبت به گروه تمرین در خشکی ،بهطور معنیداری باالتر بود.

چمران اهواز ،اهواز ،ایران؛

نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،انجام تمرینات استقامتی باعث افزایش فاکتورهای
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نوروتروفینی در بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس میشود که این افزایش در گروه تمرینی در
محیط آبی نسبت به محیط خشکی بیشتر است.
کلید واژهها :ورزش؛ فاکتور رشد شبهانسولینی1؛ مولتیپلاسکلروزیس؛ فاکتور رشد عصبی.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Mohammadi Mofrad A, Nikbakht M, Ghanbarzadeh M, Habibi A.
Comparison of training in aquatic and land environments on changes in nerve
growth factor and insulin-like growth factor-1 in patients with multiple
]sclerosis. Qom Univ Med Sci J 2018;11(11):49-57. [Full Text in Persian
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مقدمه

این عوامل پروتئینی از مرگ عصبی جلوگیری کرده و در روند

مولتیپلاسکلروزیس ( ،)MSشایعترین بیماری التهابی دمیلینه

بهبودی ،بازسازی عصبی و ریمیلین نیز تأثیر میگذارند ( .)14یکی

(تخریب پوشش لیپیدی سلولهای عصبی) از سامانه اعصاب

از مهمترین نوروتورفینها ،فاکتور رشد عصبی است که در تکثیر،

مرکزی ( )CNSبا افزایش ناتوانی در افراد جوان است ( .)1اگرچه

ترمیم و رشد نورونها نقش دارد و در نتیجه باعث محافظت در

علت واقعی  MSناشناخته است ،اما ترکیبی از ژنتیک ،عفونتها،

برابر از دست دادن حافظه در اثر پیری میگردد .همچنین این

عوامل خطرزای محیطی و خودایمنی باعث شروع این بیماری

نوروتروفین ،نورونها را در برابر گونههای واکنشپذیر نظیر

میشود ( .)2نوع و شدت بیماری بستگی به میزان آسیب وارده به

رادیکالهای آزاد محافظت میکنند ( .)15فاکتور رشد

میلین (مادهای از جنس چربی که همچون عایقی سیستم عصبی

شبهانسولینی نیز احیا و بازسازی اعصاب آسیبدیده را تحریک

مرکزی را میپوشاند ).دارد .در نتیجه این آسیب ،جریان

کرده و عامل حیاتی برای رشد ،بقا و احیای سلولهای عصبی

تکانههای عصبی (حامل پیامهای عصبی از مغز و نخاع) را دچار

سیستم عصبی مرکزی میباشد ( ،)16همچنین تعداد و نقاط فاقد

نقص میکند ( .)3بهطور تقریبی در سراسر جهان ،یکمیلیون نفر

میلین را کاهش میدهد ( .)9مطالعات نشان داده است این فاکتور

به این بیماری مبتال هستند ( ،)4و از نظر فراوانی یکی از شایعترین

در بهبود مولتیپلاسکلروزیس مؤثر است ( .)11برخی مطالعات

و بیشترین بیماریهای عصبی میباشد ( ،)5و در کشور ایران نیز

نشان میدهند در افراد جوان سالم ،انجام فعالیت بدنی باعث

شیوع این بیماری  15-30نفر در هر  100000نفر است (.)6

افزایش میزان فاکتور رشد شبهانسولینی میشود ( .)17با این

برخی از عالئم شایع این بیماران شامل :کاهش تعادل ،اسپاسم،

وجود Castellano ،و همکاران در بررسی تأثیر  8هفته تمرین

بیحسی ،مشکالت حرکتی ،بیاختیاری ادرار ،دو بینی ،درد

استقامتی بر روی دوچرخه ثابت در میزان فاکتور رشد عصبی و

مفاصل ،کاهش توانایی در راه رفتن ،افزایش ضعف عضالت

فاکتور رشد شبهانسولینی در بیماران  ،MSتفاوت معنیداری را

اسکلتی ،کاهش حواس و از همه بیشتر مشکل خستگی است (.)7

گزارش نکردند ( .)18مقدسی و همکاران نیز با مطالعه تأثیر 8

اگرچه افراد مبتال به مولتیپلاسکلروزیس تقریباً طول عمری طبیعی

هفته تمرینات قدرتی بر غلظت فاکتور رشد عصبی در زنان مبتال به

مشابه با سایر افراد دارند ،اما بهعلت تغییرات ناشی از بیماری،

 ،MSتفاوت معنیداری را مشاهده نکردند ( Gold .)19و

عملکرد این افراد و کیفیت زندگی آنان دستخوش تغییرات

همکاران در مطالعه خود افزایش معنیداری در سطوح فاکتور

وسیعی میشود ( .)8تأثیر ورزش بر سیستمهای مختلف بدن انسان

رشد عصبی ،پس از  30دقیقه فعالیت هوازی در بیماران مبتال به

ازجمله سیستم عصبی اثبات شده است ( .)9مدارک تجربی نشان

 MSمشاهده کردند ( .)20انجام فعایت بدنی و ورزشی ،سالمت

میدهد فعالیت بدنی چه بهصورت هوازی و چه به شکل

مغزی و عملکرد آن را افزایش میدهد ()21؛ بنابراین ،یکی از

ورزشهای مقاومتی میتواند نقش مهمی در بهبود عالئم بیماری

مهمترین عوامل برای بهبود این بیماری و کنترل نشانههای

 MSداشته باشد ( .)10مطالعات نشان داده است ورزش ممکن

جسمانی در این بیماران است .با توجه به مشکالت مختلف فردی،

است فرآیند حفاظت اکسونی را افزایش داده و سالمت مغزی

اقتصادی و اجتماعی که بیماران  MSرا درگیر میکند ،یافتن

سالخوردگان و بیماران را نیز افزایش بخشد .تحقیقات روی

روشهای مناسب و کمعارضه جهت درمان آنان ضروری است.

فرکانس عصبی ،افزایش اثرات مثبت فعالیت جسمانی را در

از جهت دیگر یافتن فعالیت ورزشی با شدت ،مدت و شرایط

فاکتورها و عالئم بیماری مولتیپلاسکلروزیس نشان میدهد (.)11

محیطی مناسب برای بهرهوری هرچه بیشتر از زمان صرفشده نیز

همچنین شواهد ،حاکی از آن است که در اثر فقدان فعالیت

مهم است که ضرورت انجام تحقیقات مربوطه را نشان میدهد .از

جسمانی ،ضعف عضالنی و خستگی در بیماران مبتال به

اینرو تحقیق حاضر با هدف مقایسه تمرین در دو محیط آبی و

مولتیپلاسکلروزیس افزایش مییابد .سلولها با ترشح عوامل

خشکی بر تغییرات فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد شبهانسولینی

نوروتروفیکی واسط از خودایمنی باعث محافظت نورونی خاصی

در بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس انجام گرفت.

میشوند (.)13،12
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روش بررسی

 5سیسی از سیاهرگ بازویی ،درحالیکه آزمودنی بر روی

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و بهصورت شبه تجربی ،با طرح

صندلی نشسته بود در تیوبهای مخصوص جمعآوری شد ،سپس

پیشآزمون  -پسآزمون انجام شد .جامعه آماری را بیماران مبتال

نمونههای خونی در دمای معمولی تا زمان لختهشدن ،نگهداری و

به  MSمراجعهکننده به بیمارستان الزهرای شهر اصفهان که دارای

پس از لخته شدن جهت جداسازی سرم ،سانتریفوژ شدند و

درجه ناتوانی بین  1-3بودند تشکیل میدادند 27 .نفر مرد از بین

نمونههای سرمی تا زمان اندازهگیریهای آزمایشگاهی در دمای

بیماران مراجعهکننده که داوطلبانه مایل به شرکت در تحقیق

 -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند .نمونهگیری اولیه پیش از

بودند؛ بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .الزم به ذکر

شروع تمرین و نمونهگیری آخری 72 ،ساعت پس از اتمام دوره

است که تمام مراحل تحقیق مطابق با اظهارنامه هلسینکی انجام شد

تمرین گرفته شد.

و توسط کمیته اخالق دانشگاه شهید چمران اهواز مورد تأیید قرار

برای اندازهگیری فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد شبهانسولینی

گرفت .آزمودنیهای انتخابشده ،فرم رضایتنامه شرکت در

از کـیـت االیـزای مخـصـوص ســاخـت کشـور چـیـن،

تحقیق را تکمیل کردند و پس از توضیح کامل در مورد روش و

)شـرکـت

هدف از انجام مطالعه و آشنایی کلی در رابطه با پروتکل تمرینی،
بهصورت مساوی و کامالً تصادفی به سه گروه شامل :گروههای
کنترل ( 9نفر) ،تمرین در آب ( 9نفر) و تمرین در خشکی ( 9نفر)
تقسیم شدند که ویژگیهای آنها در جدول شماره  1ارائه شده
است.
گروه کنترل هیچ تمرینی در طول دوره انجام ندادند و همان
وضعیت قبلی را تا آخر دوره حفظ کردند .تمرین استقامتی برای
گروه تمرین در آب ،شامل انجام دوچرخه ثابت داخل آب بود.
دمای آب در تمام طول دوره تمرینی 28 ،درجه سلسیوس ثابت
درنظر گرفته شد و گروه تمرین در خشکی ،تمرین استقامتی را
(شامل انجام دوچرخه ثابت در خشکی) انجام دادند.
در ابتدای هر جلسه تمرین 3 ،دقیقه گرم کردن با شدت پایین برای
افزایش ضربان و دمای بدن انجام شد ،سپس تمرین اصلی اجرا
گردید و در انتهای هرجلسه تمرین نیز فعالیت سردکردن به مدت

)Human Nerve Growth Factor, CUSABIO BIOTECH, Wuhan, China

به ترتیب با حساسیت  1/95پیکوگرم برمیلیلیتر و  1/95نانوگرم
برمیلیلیتر استفاده گردید.
اندازهگیریهای آنتروپومتریکی شامل قد با استفاده از متر نواری،
درحالتیکه آزمودنی بدون کفش بهصورت صاف ،پشت چسبیده
به دیوار قرار داشت ،با دقت  1سانتیمتر و اندازهگیری وزن با
حداقل لباس با استفاده از ترازو صورت گرفت .همچنین شاخص
تودهبدنی با تقسیم وزن بدن برحسب کیلوگرم برمترمربع و قد
برحسب متر محاسبه گردید.
دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف (جهت
طبیعی بودن توزیع دادهها) ،آزمون آماری تی همبسته (برای
تغییرات درونگروهی) ،آزمون آماری واریانس (برای تغییرات
بینگروهی) و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند .آزمونهای
آماری استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16و ترسیم
شکلها بهوسیله نرمافزار  Excelانجام شد .سطح معنیداری،

سه دقیقه انجام شد .شدت و مدت تمرین برای هر دو گروه

 p≤0/05در نظر گرفته شد.

مصرفی ( %70ضربان قلب بیشینه) در نظر گرفته شد و هر هفته سه

یافتهها

بهصورت مساوی به مدت  30دقیقه ،با  %60حداکثر اکسیژن
جلسه تمرین و در مجموع کل دوره تمرینی به مدت  8هفته اجرا
شد.
نمونهگیریهای خونی از سه گروه آزمودنیها در دو مرحله
(نمونهگیری پیشآزمون  -پسآزمون) صورت گرفت؛ برای این
منظور نمونهگیری خون پس از  12سـاعـت ناشتایی شبانه در
ساعت  8-9صبـح توسـط کارشنـاس آزمایشگـاه بهمقدار
52

ویژگیهای جسمانی و آنتروپومتریکی آزمودنیها ،در قبل و پس
از مداخله برای سه گروه (شامل :سن ،وزن ،قد و شاخص
تودهبدنی) در جدول شماره  1ارائه شده است.
طبق آزمون واریانس ،بین ویژگیهای جسمانی اندازهگیریشده
در سه گروه ،تفاوت معنیداری وجود نداشت (جدول شماره .)1
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جدول شماره  :1ویژگیهای جسمانی آزمودنیها
گروه

متغیر

آزمون واریانس

تمرین در خشکی

تمرین در آب

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنیداری

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

سن (سال)

32/7±4/8

32/7±4/8

33/6±5/6

33/6±5/6

34/7±5/8

34/7±5/8

0/741

وزن (کیلوگرم)

75/2±5/8

74/6±5/9

77/04±5/4

76/3±4/3

74/2±5/3

74/1±4/8

0/559

قد (سانتیمتر)

176/1±4/2

176/1±4/2

180/1±4/6

180/1±4/6

177/5±4/8

177/5±4/8

0/195

شاخص تودهبدنی(کیلوگرم برمترمربع)

24/2±1/5

24/08±1/6

23/7±1/2

23/5±1/3

23/4±1/2

23/5±1/2

0/427

نتایج تغییرات غلظت سرمی  NGFدر گروه تمرینی استقامتی در

گروه کنترل تغییر معنیداری در غلظت سرمی  ،NGFقبل و بعد از

خشکی و آب ،در پسآزمون نسبت به پیشآزمون ،افزایش

دوره تمرین مشاهده نشد (( )p=0/69نمودار شماره .)1

معنیداری را نشـان داد (به تـرتیـب  p=0/003و  ،)p=0/001اما در

نمودار شماره  :1غلظت سرمی  NGFدر سه گروه ،قبل و بعد از دوره تمرینی.
٭ تفاوت معنیدار نسبت به پیشآزمون (.)p≤0/05

مقایسه نتایج بینگروهی با استفاده از آزمون آماری واریانس نشان

در هر دو گروه ،غلظت سرمی  NGFنسبت به گروه کنترل بیشتر

داد در غلظت سرمی  NGFبین گروههای تمرین در خشکی،

بود .همچنین مقادیر  NGFدر گروه تمرین در آب نسبت به گروه

تمرین در آب و گروه کنترل ،تفاوت معنیداری وجود دارد .طبق

تمرین در خشکی ،بهطور معنیداری باالتر به دست آمد (جدول

آزمون تعقیبی توکی ،تفاوت بین گروه تمرین در خشکی با

شماره .)2

گروه کنترل و گروه تمرین در آب با گروه کنترل ،معنیدار بود و
جدول شماره  :2نتایج مقایسه بینگروهی برای مقایسه غلظت سرمی NGF
متغیر

گروه

میانگین اختالفها

p

غلظت سرمی NGF

تمرین در خشکی با تمرین در آب

-7/80

٭0/030

تمرین در خشکی با کنترل

-8/86

تمرین در آب با کنترل

16/66

٭0/013
٭

0/001

*:نشاندهنده تفاوت معنیدار میباشد (.)p≤0/05
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نتایج تغییرات غلظت سرمی  IGF-1نشان داد در گروه تمرینی

در گروه کنترل ،تغییر معنیداری در غلظت سرمی

استقامتی در خشکی و آب ،در پسآزمون نسبت به پیشآزمون،

(قبل و بعد از دوره تمرین) مشاهده نشد (( )p=0/52نمودار

افزایش معنیدار بوده است (به ترتیب  p=0/003و  ،)p=0/001اما

شماره .)2

IGF-1

نمودار شماره  :2غلظت سرمی  IGF-1در سه گروه ،قبل و بعد از دوره تمرینی.
٭:تفاوت معنیدار نسبت به پیشآزمون (.)p≤0/05

مقایسه نتایج بینگروهی برای غلظت سرمی  IGF-1با استفاده از

معنیداری وجود داشت و در هر دو گروه ،غلظت سرمی

آزمون واریانس نشان داد بین گروههای تمرین در خشکی ،تمرین

نسبت به گروه کنترل ،بهطور معنیداری باالتر بود .همچنین مقادیر

در آب و گروه کنترل ،تفاوت معنیداری وجود دارد.

 IGF-1در گروه تمرین در آب نسبت به گروه تمرین در خشکی،

براساس آزمون تعقیبی توکی ،بین گروه تمرین در خشکی با

بهطور معنیداری بیشتر بود (جدول شماره .)3

IGF-1

گروه کـنتـرل و گـروه تمـرین در آب بـا گـروه کـنتـرل ،تفـاوت
جدول شماره  :3نتایج مقایسه بینگروهی برای مقایسه غلظت سرمی IGF-1
متغیر

مقایسه بین گروهها

میانگین اختالفها

غلظت سرمی IGF-1

تمرین در خشکی با تمرین در آب

-10/32

تمرین در خشکی با کنترل

13/70

تمرین در آب با کنترل

24/02

p
٭
٭

0/046
0/007

٭0/001

* :نمایانگر تفاوت معنیدار میباشد (.)p≤0/05

بحث

اندازهگیری فاکتور رشد عصبی در هیپوکامپ نشان داد در هر دو

نتایج تحقیق حاضر نشان داد فاکتورهای مورد اندازهگیری پس از

گروه تمرینی این فاکتور افزایش داشته ،ولی در گروه تمرینی شنا

دوره تمرینی ،افزایش معنیداری نسبت به پیشآزمون داشتهاند که

این افزایش بیشتر بوده است .مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند

این افزایش در گروه تمرین در آب نسبت به گروه تمرین در

افزایش فاکتورهای نوروتروفیکی ،همچنین دوره حیات سلولهای

خشکی بیشتر بود.

عصبی در تمرین شنا بیشتر آشکار است ( .)23،22با این وجود

در برخی مطالعات به بررسی تأثیر فعالیتهای ورزشی مختلف بر

برخی تحقیقات ،عدم تغییر معنیدار سطوح این فاکتور را پس از

سطوح فاکتور رشد عصبی پرداخته شده است .برخی تحقیقات نیز

تمرینات هوازی در آزمودنیهای مبتال به مولتیپلاسکلروزیس

افزایش سطوح این فاکتور را بر روی رتهای سالم و مسن در

گزارش کردهاند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی نداشت.

نتیجه تمرینات ورزشی گزارش کردهاند .در این مطالعه ،رتها به

دالیل مغایرت میتواند احتماالً تفاوت در نوع تمرینات بهکاررفته

گروه تمرینی شنا و تمرین بر روی نوارگردان تقسیم شدند.

و تعداد جلسات تمرینی باشد؛ زیرا از تمرینات استقامتی بهصورت
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اینتروال و  2جلسه در هفته استفاده شده است ( .)17برخی محققان

انجام فعالیت بدنی در محیط آبی یا تمرینات آبدرمانی با انجام

نیز افزایش سطوح فاکتور مشتق مغزی را در نتیجه تمرینات

فعالیت در محیط خشکی ،تفاوت زیادی دارد .همچنین مطالعات

استقامتی در آزمودنیهای مبتال به مولتیپلاسکلروزیس گزارش

نشان میدهد قرار گرفتن در داخل آب باعث تعدیل سیستم

کردهاند که همسو با نتایج تحقیق حاضر بود ( .)24،20با این

سمپاتیک و افزایش اثرات پاراسمپاتیک شده که منجر به احساس

وجود ،یک تحقیق دیگر با بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی بر

آرامش و راحتی میگردد ( .)28در بیماران مبتال به  ،MSافزایش

غلظت پالسمایی فاکتور رشد عصبی در زنان مبتال به

دمای بدن باعث تشدید عالئم بیماری میشود؛ بنابراین ،انجام

مولتیپلاسکلروزیس ،تغییر معنیداری را گزارش کرد که این

فعالیت در داخل آب با کنترل درجه حرارت آب ،به دلیل انتقال

موضوع مغایر با یافتههای مطالعه حاضر بود .از دالیل این اختالف

سریعتر حرارت در آب ( 25برابر بیشتر) نسبت به خشکی ،از

میتوان به تفاوت در نوع تمرینات بهکاررفته و تفاوت در جنسیت

افزایش دمای بدن در نتیجه انجام فعالیت بدنی جلوگیری کرده و

آزمودنیها اشاره کرد ( .)19همچنین مطالعات زیادی با بررسی

از بروز عالئم ناشی از افزایش دمای بدن جلوگیری میکند .از

نقش فاکتور رشد شبهانسولینی در حفاظت نورونی ،نقش این

طرف دیگر ،فعالیت ورزشی در آب بهدلیل فشار هیدرواستاتیک،

فاکتور را در ابتال به اختالالت عصبی و بیماریهای مختلف نشان

همچنین ایجاد مقاومت در برابر آب به تقویت عضالت نیز منجر

دادهاند .تولید محیطی این هورمونها از طریق عبور از سد خونی

میشود ( .)29لذا به موارد ذکرشده فوق میتوان بهعنوان دالیل

مغزی ،بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر میگذارد ( .)25در حیوانات

افزایش بیشتر فاکتورهای مورد اندازهگیری در گروه تمرینی در

دارای بیماری خودایمنی ،تزریق فاکتور رشد شبهانسولینی ،تعداد

آب نسبت به خشکی اشاره کرد .فاکتور رشد عصبی همراه با

و مناطق تخریبشده میلین را کاهش و تعداد آکسونها و ظهور

گیرندههای خود دارای اثرات مختلف مفیدی ازجمله حفاظت،

میلین را افزایش میدهد .نتایج تحقیقیکه با هدف بررسی برنامه

ترمیم و تکثیر نورونها میباشد ( .)15همچنین فاکتور رشد

تمرینی استقامتی به مدت  8هفته بر بیماران مبتال به

شبهانسولینی نیز احیا و بازسازی اعصاب آسیبدیده را تحریک

مولتیپلاسکلروزیس انجام شد ،نشان داد برنامه تمرینی تأثیری بر

کرده و عامل حیاتی برای رشد و بقای سلولهای عصبی سیستم

میزان سطوح فاکتور رشد شبهانسولینی ندارد ،این نتیجه با یافتههای

عصبی مرکزی است ( .)30کاهش تولید و مقادیر این فاکتورها

پژوهش حاضر همخوانی نداشت ( .)18از طرف دیگر ،تحقیق

باعث کاهش حفاظت در سیستم عصبی شده و آسیب سیستم

دیگری با بررسی تأثیر سه نوع تمرین هوازی ،مقاومتی و موازی بر

عصبی ،مهمترین عامل و مشخصه اصلی در ابتال و ناتوانی بیماران

میزان ترشح فاکتور رشد شبهانسولین در زنان سالمند ،نشان داد 8

مبتال به مولتیپلاسکلروزیس است .سطوح باالی این فاکتورها ،نه

هفته برنامه تمرین منظم باعث افزایش معنیدار این هورمون

تنها ترمیم سیستم عصبی را سریعتر میکند؛ بلکه موجب توقف

میشود که این افزایش با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی داشت

تخریب سیستم عصبی نیز میشود .بهطورکلی ،افزایش سطوح

( .)26در مطالعه دیگری تحت عنوان "بررسی تأثیر  8هفته

نوروتروفینها در نتیجه فعالیت ورزشی سبب تحریک میلینسازی،

تمرینات تکواندو بر فاکتورهای نوروتروفینی فاکتور رشد

افزایش عملکرد شناختی و افزایش هایپرتروفی عضالنی میگردد

شبهانسولینی و فاکتور رشد عصبی" تفاوت معنیداری گزارش

که منجر به کاهش پیشرفت بیماری در افراد مبتال به بیماری

نشد که این یافته مغایر با نتایج پژوهش حاضر بود .دالیل این

مولتیپلاسکلروزیس میشود؛ بنابراین ،بازتوانی با استفاده از

مغایرت میتواند احتماالً ناشی از تفاوت در آزمودنیها و نوع

تمرینات ورزشی بهعنوان یک مؤلفه اصلی و راهکار مهم و مؤثر

تمرینات باشد ( .)27بنابراین ،نوع فعالیت ورزشی ،شدت فعالیت

در بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس است ( .)28لذا ،بایستی

ورزشی ،محیط فعالیت ورزشی ،نوع آزمودنیها ،جنسیت

باتوجه به نقش نوع تمرینات ،محیط انجام تمرین ،مدت و

آزمودنیها و درجه ناتوانی آزمودنیها میتواند عامل مهمی در

شدتهای مختلف تمرینات و نتایج متفاوتی که بر بیماران دارند،

نتایج فاکتور رشد عصبی و فاکتور رشد شبهانسولینی باشد.

تحقیقات دیگری با شدتهای تمرینی دیگر بر آزمـودنیهـایـی با
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 نقـش مؤثـرتـری در افـزایـش،آبی نسبت به محیط خشکی

 از موانع احتمالی.درجه ناتوانی مختلف بین دو جنس انجام شود

 از آنجاییکه افزایش،نوروتروفینها در این بیماران دارد؛ بنابراین

،انجام تحقیق بر روی بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس

سطوح این نوروتروفینها نقش مهمی در بهبود و جلوگیری از

حساسیت این بیماران به گرما میباشد و از آنجا که انجام فعالیت

 میتوانند از طریق تمرینات در محیط آبی،تخریب عصبی دارند

 بهتر است دمای محیط، سبب افزایش دمای بدن میشود،بدنی

.بیشتر بهرهمند شوند

تمرینی کامالً کنترل شده و در صورت انجام تمرینات در فصول

تشکر و قدردانی

 سالن تمرینی مجهز به سیستم خنککننده و تهویه مطلوب،گرم
.باشد

این مقاله حاصل بخشی از رساله دکتری دانشگاه شهید چمران
 کارکنان، بدینوسیله از تمامی اساتید دانشگاه.اهواز میباشد

نتیجهگیری

بیمارستان الزهرای اصفهان و تمامی بیماران محترم که در انجام

 عاملی اثرگذار بر سطوح،نوع تمرینات و محیط تمرینی

 صمیمانه تشکر و قدردانی،این پژوهش ما را یاری کردند

 و،نوروتروفینی در بیماران مبتال به مولتیپلاسکلروزیس است

.مینماییم

همانطورکه نتایج تحقیق حاضر نشان داد انجام تمرینات در محیط
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