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*
 .2دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شیراز
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تاريخ دريافت1394/12/04 :

تاريخ پذيرش1395/08/02 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين تأثير تمرينات ثبات مرکزي و ويتامين  Dبر شاخصهاي آمادگي جسماني زنان جوان مبتال به ام.اس بود.
بدينمنظور 36 ،زن مبتال به ام.اس از نوع عودکننده ـ فروکشکننده با سطح وضعيت ناتواني گسترش يافته(  ) EDSSکمتر يا مساوي
سه (با ميانگين سني  32/72±6/57سال؛ قد  164±4/23سانتيمتر؛ وزن  65/1±11/4کيلوگرم؛ سابقۀ بيماري  4±1/20سال) بهطور
داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و بهشکل تصادفي به چهار گروه (شامل :سه گروه مکمل ،تمرين و ترکيب تمرين  +مکمل و گروه
کنترل) تقسيم شدند .قبل و بعد از دورۀ آزمايش ،تمامي آزمودنيها در آزمون قدرت عضالت اکستنسور باالتنه با دينامومتر ،استقامت
عضالت فلکسور تنه با آزمون نگهداري تنه در زاويۀ  60درجه ،انعطافپذيري با آزمون ولز ،هماهنگي با آزمون پرتاب پيدرپي توپ
تنيس و تعادل با آزمون ايستادن تکپا شرکت کردند .تمرينات ثبات مرکزي بهمدت هشت هفته و بهصورت سهبار در هفته بهطور
فزاينده (جلسۀ اول ،پنج ثانيه حفظ حرکت با شش تکرار تا جلسۀ آخر ،هشت ثانيه حفظ حرکت با  10تکرار) اجرا گشت .گروههاي
مکمل هر دو هفته ،يکبارکپسول  IU 1500ويتامين  Dرا مصرف ميکردند .از آزمون آماري تحليل کوواريانس براي ارزيابي اطالعات
استفاده شد .يافتهها نشان ميدهد که تمرين ورزشي همراه با مصرف ويتامين  Dدرمقايسه با گروه کنترل موجب بهبود قدرت
( )P=0.002و استقامت ( ) )P=0.001عضالني ،انعطافپذيري ( ،)P=0.001هماهنگي ( )P=0.001و تعادل ( )P=0.001شده و
درمقايسه با مصرف ويتامين  ،Dمنجر به بهبود استقامت عضالني ( ،)P=0.001انعطافپذيري ( ،)P=0.001هماهنگي ( )P=0.001و
تعادل ( )P=0.001ميگردد .همچنين ،تمرين ورزشي بدون مصرف ويتامين  Dدرمقايسه با گروه مصرف ويتامين  Dموجب بهبود
استقامت عضالني ( )P=0.015شده و درمقايسه با گروه کنترل موجب بهبود استقامت ( ،)P=0.002هماهنگي ( )P=0.031و
تعادل( )P=0.001گشته است؛ اما مصرف ويتامين  Dبهتنهايي ،تأثير مثبت و معناداري بر متغيرهاي پژوهش نداشت ( .)P>0.05با
توجه به نتايج پژوهش ميتوان گفت که بهترتيب اولويت ،تمرين ورزشي همراه با مصرف ويتامين  Dو سپس تمرين ورزشي ،تأثير
مطلوبي بر بهبود شاخصهاي آمادگي جسماني دارد.

واژگان کلیدی :آمادگي جسماني ،تمرينات ثبات مرکزي ،ويتامين  ،Dبيماري ام.اس

*نویسندۀ مسئول

Email: koushkie53@yahoo.com
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مقدمه
است که
(ام.اس) یکی از شایعترین بیماریهای عصبی
بیماری مولتیپل
درنتیجۀ آسیب مادهای به نام میلین بهوجود میآید و عالئم متعددی را بهوجود میآورد .در
سالهای اخیر ،تعداد بیماران مبتال به ام.اس در ایران افزایش یافته و شیوع این بیماری از پنج به
 51درصد در هر هزار نفر رسیده است ( .)1دوربودن از خط استوا و کاهش قرارگرفتن درمعرض
خورشید و درنتیجه ،کاهش تولید ویتامین دی ( )Dیا کاهش مصرف ویتامین  ،Dافزایش استرس،
واکسیناسیون ،کمبود برخی از مواد غذایی از جمله مواد آنتیاکسیدانی مانند ویتامین ای ( ،)Eاسید
اوریک و اسیدهای چرب امگا ،3افزایش برخی هورمونها از جمله پروالکتین ،3کاهش هورمونهای
جنسی بهویژه استروژن ،اختالل در تنظیم سایتوکینها ،تولید رادیکالهای آزاد در سیستم ایمنی
محیطی و سیستم عصبی ،افزایش استرساکسیداتیو ،تولید گونههای اکسیژن فعال در سیستم
عصبی مرکزی و تولید نیتریک اکساید ( )NOبهعنوان عوامل تشدیدکنندۀ بیماری شناخته شدهاند.
عالوهبراین ،عنوان شده است که افزایش گلیکوکورتیکوئیدها 4و سایتوکینهای پیشالتهابی مانند
برخی از اینترلوکینها در پیدایش یا تشدید عالئم ام.اس نقش دارند ( .)2
ازآنجاییکه ورزش باعث افزایش گلیکوکورتیکوئیدهای جریان خون میشود ،ارتباط احتمالی آن با
بیماری ام.اس در پژوهشهای متعددی موردبررسی قرار گرفته است .افزایش کورتیکواستروئیدهای
اندروژنز 5از طریق فعالیت ورزشی منظم ممکن است فعالیت بیماری ام.اس را تعدیل نموده و بر
کاهش پیشرفت آن تأثیر گذارد؛ بنابراین ،تحریک ورزشی احتماالً تعدیلکنندۀ مهم تعادل
سایتوکین و فعالیت بیماری ام.اس میباشد ( .)3مطالعات پزشکی فواید ورزش را در برخی از
نشانهها یا عوارض ام.اس مشخص کردهاند که عبارت هستند از :پیشرفت و بهبود ظرفیت عملکردی،
کیفیت زندگی ،خستگی ( )4و تعدیل کارایی سیستم ایمنی ( .)3شایانذکر است که بیماری ام.اس
با مشکالت مختلفی همراه میباشد که برخی از عالئم آن عبارت هستند از :صدمات عصبی (،)5
اختالل حسی ( ،)4،6اختالل در تمرکز ( ،)4،6،7کرختی ( ،)8فلج خفیف ( ،)9،10خستگی (،)9،11
ضعف عضالت ( ،)9،10الغرشدن عضالت ( ،)9ازدستدادن توان عضالت ( ،)9اختالل در تعادل
اسکلروزیس1

نورولوژیک2

1. Multiple Sclerosis
2. Neurologic
3. Prolactin
4. Glucocorticoid
5. Androgenic
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( ،)4،8،12اشکال در راهرفتن ( ،)6،11،13ضعف و محدودیت در حرکت ( )13و اختالل در
هماهنگی (.)4،8
ازسویدیگر ،در ارتباط با برخی از شاخصهای آمادگی جسمانی مهم که در بیماران مبتال به ام.اس
دچار اختالل میشوند ،میتوان به این موارد اشاره کرد :تعادل ( ،)12قدرت و استقامت عضالنی
( ،)9،10هماهنگی ( )11و انعطافپذیری ( .)13تعادل ،وضعیتی فیزیولوژیکی ـ مکانیکی و میل به
جابهجایی مرکز ثقل در محدودۀ سطح اتکا درحد مطلوب میباشد .تمرینات ورزشی ،گیرندههای
پروپریوسپتیو را فعال میکنند و کنترل اجرا و تعادل را بهبود میبخشند .تمرین سبب میشود که
افراد مبتال به ام.اس ،کنترل تعادل جدیدی را بهدست آورند و از گیرندههای تعادلی خود بهتر
استفاده نمایند ( .)3شاخص دیگری که بیماران مبتال به ام.اس ضعف آن را احساس میکنند ،قدرت
عضالنی میباشد ( .)9افزایش قدرت ممکن است ناشی از تغییرات در ارتباط بین نرونهای حرکتی
باشد .این تغییرات منجر به همزمانی و فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر میشود و میزان تولید
نیرو و ظرفیت اعمال نیروی پایدار را بهبود میبخشد (که با توجه به ضعف عملکرد عصبی در
بیماران مبتال به ام.اس ،احتماالً قدرت عضالنی در آنها کاهش مییابد) ( .)13همراه با کاهش
قدرت ،از استقامت عضالنی بیماران مبتال به ام.اس نیز کاسته میشود ( .)10استقامت عضالنی،
توانایی تحمل عضله برای فعالیتی طوالنیمدت است .عوامل متعددی بر استقامت عضالنی مؤثر
هستند؛ مانند :قدرت عمومی عضالت بدن ،ذخیرۀ انرژی ،عوامل مربوط به گردش خون ،قابلیت
تبادل حرارت ،قابلیت سیستم عصبی برای حفظ و نگهداری مهارت و هماهنگی باال و قابلیت عضالت
برای تولید انرژی موردنیاز ( )12که بهدلیل اختالالت عصبی ـ عضالنی و دفع حرارت ( )5در بیماران
مبتال به ام.اس ،احتما ًال استقامت عضالنی در آنها کاهش مییابد .عالوهبر قدرت و استقامت
عضالت ،از انعطافپذیری بیماران مبتال به ام.اس نیز کاسته میشود ( .)13ضعف انعطافپذیری
موجب ناهماهنگی در حرکات گشته و موارد آسیبدیدگی را افزایش میدهد .در بیماران مبتال به
ام.اس نیز ضعف و محدودیت در حرکت وجود دارد ( .)13یکی دیگر از اختالالتی که در بیماران
مبتال به ام.اس بهدلیل مشکالت عصبی ـ عضالنی بهوفور اتفاق میافتد ،کاهش هماهنگی است
( .)11هماهنگی ،نظم و تعادل بین اندامهای بدن حین انجام حرکات میباشد که بیماران مبتال به
ام.اس معموالً دچار اختالل در آن میشوند (.)3
مطالعات مختلف نشان دادهاند که تمرین ترکیبی ( ،)14هوازی ( )4،15و مقاومتی ( )4،14بر تعادل؛
تمرین ترکیبی ( ،)10هوازی ( )16و مقاومتی ( )16،17بر قدرت عضالنی؛ تمرینات ترکیبی ( )10بر
انعطافپذیری؛ تمرینات هوازی ( )4،18بر هماهنگی؛ تمرین ترکیبی ( ،)9،10هوازی ( )19و
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مقاومتی ( )17بر استقامت عضالنی بیماران مبتال به ام.اس تأثیرگذار است .ازسویدیگر ،تأثیر
تمرینات ورزشی بر بیماران مبتال به ام.اس بیشتر بهشکل هوازی ( ،)4،16مقاومتی ( )17و یا
ترکیبی ( )9،14موردبررسی قرار گرفته است؛ اما یکی از انواع تمرینات که نیاز به امکانات کمتری
داشته و راحتتر انجام میشود و نیز موجب افزایش قابلتوجه دمای مرکزی که احتماالً برای این
بیماران مضر میباشد نمیشود ،تمرینات ثبات مرکزی است .تمرینات ثبات مرکزی ،توصیفی خاص
درمورد تمرینات ناحیۀ شکمی و کمری ـ لگنی است ( .)20باوجوداینکه این عضالت میتوانند در
تعادل ،قدرت ،استقامت ،هماهنگی و کنترل عصبی که از مشکالت مهم بیماران مبتال به ام.اس
میباشد ،نقش داشته باشند ( )21،22و نیز اینکه مشاهده شده است که افزایش قدرت عضالنی اگر
با روش تمرینی صحیح انجام شود ،بر انعطافپذیری تأثیر منفی نداشته و حتی موجب افزایش آن
میشود ( ،)23این سوال مطرح گردید که آیا انجام تمرینات ثبات مرکزی که میتواند موجب
افزایش قدرت و استقامت عضالنی شود ( )16،17بر بهبود انعطافپذیری بیماران مبتال به ام.اس نیز
تاثیر دارد .شایانذکر است که علیرغم جستجوهای صورتگرفته ،پژوهشی که تأثیر این نوع تمرین
را بر بیماران مبتال به ام.اس بررسی نموده باشد ،یافت نشد.
عالوهبراین ،مطالعات انجامشده نشان میدهند که بیماران مبتال به ام.اس ،ویتامین  Dموردنیاز خود
را کمتر از مقدار روزانه دریافت میکنند ( .)24،25ویتامین  Dهورمونی است که عملکردهای
مختلفی دارد و کمبود آن میتواند عملکرد عضالنی را مختل کند ( )26و منجر به سارکوپنی و
درنتیجه ،کاهش قدرت عضالنی شود ( .)26برخی از مطالعات حاکی از آن هستند که کمبود
ویتامین  Dبا کاهش توان و عملکرد عضالنی ( ) 28و قدرت انگشتان دست دختران نوجوان ()29
رابطۀ مستقیمی دارد؛ اما برخی از پژوهشهای موجود پیشنهاد کردهاند بهدلیل اینکه تاکنون وجود
گیرندۀ ویتامین  Dبر غشای عضله مشاهده نشده است ،این احتمال وجود دارد که بهطور
غیرمستقیم تأثیر خود را بر رشد و عملکرد عضالنی اعمال کند ( .)30با توجه به آثار ذکرشدۀ
ویتامین  Dبر عملکرد عضالنی ،بهنظر میرسد که شاخصهای آمادگی جسمانی مرتبط با عملکرد
عضالنی مانند قدرت ،استقامت ،انعطافپذیری و هماهنگی تحتتأثیر مصرف ویتامین  Dقرار گیرد.
مطالعات اپیدمیولوژیک ،ژنتیک و مدلهای حیوانی ،نقش ویتامین  Dرا در بیماری ام.اس نشان
دادهاند و با توجه به موارد فوق میتوان احتمال اثر این ویتامینها را در روند بازسازی عصبی
پیشبینی نمود ( .)31با توجه به احتمال تأثیر تمرین ورزشی بهشکل ثبات مرکزی و نیز اثر
ذکرشدۀ ویتامین  ،Dاین سؤال مطرح میگردد که آیا مصرف ویتامین  Dو تمرینات ثبات مرکزی
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بهطور جداگانه و ترکیبی بر بهبود شاخصهای تعادل ،قدرت عضالنی ،استقامت عضالنی ،هماهنگی
و انعطافپذیری تأثیرگذار است؟
روش پژوهش
این پژوهش بهلحاظ کاربرد نتایج از نوع مطالعات کاربردی بوده و از نظر طرح پژوهش ،نیمهتجربی
میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را زنان مبتال به ام.اس مراجعهکننده به انجمن ام.اس شهرستان
شیراز تشکیل دادند .با مراجعۀ پژوهشگر به انجمن بیماران مبتال به ام.اس شیراز و مراکز پزشکی
محل ارجاع این بیماران در درمانگاه امامرضای شیراز ،ابتدا با هماهنگی مراکز مذکور چندین جلسه
برای بیماران مراجعهکننده برگزار گردید و هدف پژوهش و مراحل اجرای آن برای آنها شرح داده
شد .از بین حدود  120شرکتکننده در جلسات 36 ،نفر که دارای شرایط پژوهش بودند ،بهطور
داوطلبانه بهعنوان نمونۀ آماری در این پژوهش شرکت کردند و بهشکل تصادفی به چهار گروه
(شامل :سه گروه تجربی مکمل ،تمرین و ترکیب تمرین  +مکمل و یک گروه کنترل) تقسیم شدند؛
بنابراین روش نمونهگیری اولیه در این پژوهش ،روش داوطلبانه بود.
در جدول شمارۀ یک ،اطالعات توصیفی ویژگیهای آزمودنیها در گروههای کنترل ،مکمل ،تمرین و
تمرین  +مکمل ارائه شده است.
جدول 1ـ ويژگيهاي توصيفي آزمودنيها
کنترل

ورزش

ورزش ـ مکمل

مکمل

گروههاي تمريني
سن (سال)

میانگین
انحراف استاندارد

34/10
5/30

31/50
7/80

28/77
3/59

36/22
7/47

وزن (کیلوگرم)

میانگین
انحراف استاندارد

67/59
12/32

67/05
12/34

59/03
8/77

66/70
11/48

قد (سانتیمتر)

میانگین
انحراف استاندارد

164/50
4/35

164/06
3/60

164/72
3/03

162/78
5/82

مالک ورود به پژوهش عبارت بود از :توانایی انجام فعالیتهای ورزشی (که توسط پزشک مربوطه
تأیید گردید) ،نوع بیماری ام.اس عودکننده ـ بهبودیابنده،وضعیت ناتوانی گسترش یافته)EDSS(1
کمتر یا مساوی سه (تأیید وجود ،نوع و شدت بیماری در آنها توسط پزشک صاحبنظر و نتایج
تستهای تشخیصی از قبیل ام.آر.آی انجام شد) ،عدم ابتال به بیماریهای قلبی ـ عروقی ،دیابت،

1. Expanded Disability Status Scale

22

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،35پاييز 1396

ناهنجاریهای تیروئید ،نقرس و محدودیتهای حرکتی که مانع از انجام تمرینات موردنظر شود،
عدم استفاده از داروهای آنتیاسپاسموتیک و پردنیزون ،قرارداشتن در دامنۀ سنی 45ـ 20سال،
توانایی درک مکالمۀ زبان فارسی ،قرارنداشتن در مرحلۀ شدید و حاد بیماری و گذشتن حدود یک
سال از ابتال به بیماری .در ارتباط با مالکهای خروج از پژوهش نیز میتوان به این موارد اشاره کرد:
غیبت بیش از سه جلسه در تمرینات مربوطه ،ابتال به بیماری مؤثر بر انجام حرکات ورزشی یا
شاخصهای مورداندازهگیری ،استفاده از داروهای خاص یا مصرف مکمل (ویتامین و مواد معدنی)
خارج از برنامۀ معمول درمانی و پژوهشی که احتماالً بر نتایج پژوهش مؤثر بودند ،استرس شدید
روانی که برمبنای اظهارات شرکتکنندگان بر شرایط بیماری فرد تأثیر داشت ،عود بیماری در
تمامی گروهها ،عدم استفاده از مکمل ویتامین  Dدر گروههای مصرف مکمل ،شرکت در هرگونه
فعالیت ورزشی در گروههای کنترل و مصرف مکمل و استفاده از مکمل ویتامین  Dدر گروههای
تمرین و کنترل .شایانذکر است که با توجه به کنترل پژوهشگر ،هیچیک از آزمودنیها با توجه به
معیارهای مذکور از پژوهش حذف نشدند .ذکر این نکته ضرورت دارد که متداولترین داروی مصرفی
آزمودنیها ،رسیژن و سپس ،سینووکس بود که هر دو از خانوادۀ اینترفرونها میباشند.
پیش از شروع برنامۀ تمرینی از آزمودنیها رضایتنامۀ کتبی گرفته شد و درادامه ،بهطور تصادفی به
سه گروه تجربی (شامل :گروه مکمل ،تمرین و ترکیب تمرین  +مکمل و یک گروه کنترل) تقسیم
گردیدند .یک هفته قبل از شروع مداخله ،از هر چهار گروه پیشآزمون گرفته شد که شامل:
دینامومتر برای اندازهگیری قدرت عضالت اکستنسور باالتنه ،آزمون نگهداری بدن در زاویۀ  60درجه
برای سنجش استقامت عضالت فلکسور تنه ،آزمون ولز برای ارزیابی انعطافپذیری ،آزمون پرتاب
پیدرپی توپ تنیس برای ارزیابی هماهنگی و آزمون ایستادن تکپا برای سنجش تعادل بود .پروتکل
تمرینی نیز شامل تمرینات ثبات مرکزی بهمدت هشت هفته ،بهصورت سه بار در هفته بهشکل یک
روز درمیان بود که جلسات از  20دقیقه آغاز شد و تا یک ساعت بهطور فزاینده (از جلسۀ اول ،پنج
ثانیه حفظ حرکت با شش تکرار تا جلسۀ آخر ،هشت ثانیه حفظ حرکت با  10تکرار) اجرا گردید.
افزونبراین ،تمرینات ثبات مرکزی از دو بخش تمرینات انعطافپذیری و قدرتی تشکیل شده بود و
شامل تمریناتی مانند کشش فلکسور و اداکتور مفصل ران ،کشش همسترینگ ،کشش  Cشکل،
حرکت شتر ـ گربه ،حرکت باالتنه به طرفین درحالت خوابیده به پشت (انقباض و کشش عضالت
مایل شکمی) ،انقباض شکم و کشش زانو بهسمت سینه ،حرکت سوپرمن ،حرکت چهاردستوپای
مخالف ،حرکت باالکشیدن باالتنه درحالت خوابیده به شکم ،پلزدن به جلو و پشت و حرکت مار
کبری بود .زمان استراحت بین حرکات نیز به اندازۀ تغییر وضعیت و قرارگرفتن در وضعیت جدید
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در نظر گرفته شد ( .)32عالوهبراین ،افزایش بار تمرین به دو صورت اعمال گردید :الف .افزایش
تعداد تکرارها در هر دور و ب .اضافهکردن حرکت اندامها به حرکت قبلی .گروههای ویتامین  Dهر
دو هفته یکبار کپسول  1500 IUویتامین  Dرا مصرف کردند؛ اما از گروه کنترل خواسته شد تا به
زندگی روزمرۀ خود ادامه دهد و از انجام هرگونه تمرین ورزشی خودداری کند .الزمبهذکر است که
پس از پایان دورۀ مداخله( ،مشابه با پیشآزمون) از تمامی آزمودنیها آزمون گرفته شد.
برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  16استفاده شد .از آمار
توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد نیز جهت توصیف نتایج بهره گرفته شد .همچنین،
بهمنظور بررسی طبیعیبودن توزیع نمرات ،آزمون کولموگروف ـ اسمیرونوف بهکار رفت و درصورت
تأیید پیشفرضها ،جهت پاسخگویی به کلیۀ سؤاالت پژوهش از روش آماری آنکوا 1استفاده گردید.
درادامه و پس از آزمون ،چهار گروه مقایسه شدند و نمرات پیشآزمون بهعنوان یک متغیر کمکی
وارد شد تا تأثیر احتمالی آن بر پسآزمون کنترل شود .شایانذکر است که درصورت معناداربودن
تفاوت گروهها ،بهمنظور مقایسۀ جفتگروهها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید .سطح
معناداری تجزیهوتحلیل آماری نیز معادل ( )�<0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
براساس نتایج ،تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین  ،Dتأثیر معناداری بر قدرت عضالنی داشته است
( .)P=0.002 ،F=9.12مقایسۀ جفتی گروهها نیز نشان میدهد که بین گروههای کنترل ـ تمرین +
مکمل ( )P=0.002و تمرین ـ تمرین  +مکمل ( )P=0.024و مکمل ـ مکمل  +تمرین ()P=0.001
تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدینمعناکه در گروه تمرین  +مکمل و سپس تمرین ،بیشترین افزایش
قدرت عضالنی مشاهده میشود (جداول شمارۀ دو و سه)؛ اما بین گروههای کنترل ـ تمرین (،)P=1
کنترل ـ مکمل ( )P=1و تمرین ـ مکمل ( )P=1تفاوت معناداری وجود ندارد .افزونبراین ،تمرینات
ثبات مرکزی و ویتامین  Dبر استقامت عضالنی تأثیر معناداری داشته است (.)P=0.001 ،F=9.68
براساس مقایسۀ جفتگروهها ،بین گروههای کنترل ـ تمرین ( )P=0.002و کنترل ـ تمرین  +مکمل
( )P=0.001و تمرین ـ مکمل ( )P=0.015و مکمل ـ مکمل  +تمرین ( )P=0.001تفاوت معناداری
مشاهده میشود؛ بدینمعنا که استقامت عضالنی در گروههای تمرین مکمل و سپس تمرین ،افزایش
یافته است (جداول شمارۀ دو و سه)؛ اما بین گروههای کنترل ـ مکمل ( )P=1و تمرین ـ تمرین +
مکمل ( )P=1تفاوت معناداری وجود ندارد.

1. ANCOVA
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عالوهبراین ،نتایج بیانگر آن هستند که تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین  Dبر انعطافپذیری تأثیر
معناداری داشتهاند ( .)P=0.001 ،F=13.46مقایسۀ جفتگروهها نیز نشان میدهد که بین گروههای
کنترل ـ تمرین  +مکمل ( )P=0.001و مکمل ـ مکمل  +تمرین ( )P=0.001تفاوت معناداری وجود
دارد؛ بدینمعنا که در گروه تمرین  +مکمل ،انعطافپذیری افزایش یافته است؛ اما بین گروههای
کنترل ـ تمرین ( )P=0.122و کنترل ـ مکمل ( )P=1و تمرین ـ تمرین مکمل ( )P=0.066و تمرین
ـ مکمل ( )P=0.070تفاوت معناداری مشاهده نمیشود (جداول شمارۀ دو و سه) .ازسویدیگر،
تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین  Dبر هماهنگی تأثیر معناداری داشتهاند (.)P=0.001 ،F=10.58
افزونبراین ،مقایسۀ جفتگروهها حاکی از آن است که بین گروههای کنترل ـ تمرین (،)P=0.031
کنترل ـ تمرین  +مکمل ( )P=0.001و مکمل ـ مکمل  +تمرین ( )P=0.001تفاوت معناداری وجود
دارد؛ بدینمعنا که بهترتیب در گروههای تمرین  +مکمل و سپس تمرین ،هماهنگی افزایش یافته
بود؛ اما بین گروههای کنترل ـ مکمل ( ،)P=1تمرین ـ تمرین  +مکمل ( )P=0.786و تمرین ـ
مکمل ( )P=0.055تفاوت معناداری مشاهده نمیشود (جداول شمارۀ دو و سه) .همچنین ،تأثیر
تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین  Dبر تعادل معنادار بوده است ( .)P=0.001 ،F=23.49مقایسۀ
جفتگروهها نیز حاکی از آن است که بین گروههای کنترل ـ تمرین ( )P=0.001و کنترل ـ تمرین
 +مکمل ( )P=0.001و تمرین ـ تمرین  +مکمل ( )P=0.010و تمرین ـ مکمل ( )P=0.001و مکمل ـ
مکمل  +تمرین ( )P=0.001تفاوت معناداری وجود دارد (جداول شمارۀ دو و سه)؛ بدینمعنا که
بهترتیب اولویت در گروههای تمرین  +مکمل و سپس تمرین ،تعادل افزایش یافته بود؛ اما بین
گروههای کنترل ـ مکمل ( )P=1تفاوت معناداری وجود نداشت.
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جدول 2ـ توصيف و نتايج مقايسۀ متغيرها در چهار گروه مطالعه با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس
متغير

گروه
کنترل

قدرت
(کیلوگرم)

تمرین
تمرین ـ مکمل
مکمل
کنترل

استقامت عضالنی
(ثانیه)

تمرین
تمرین ـ مکمل
مکمل
کنترل

انعطافپذیری
(سانتیمتر)

تمرین
تمرین ـ مکمل
مکمل

هماهنگی
(تعداد برخورد توپ)

کنترل
تمرین

انحراف

زمان

ميانگين

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

100/20
108/30
103/25
131
106/56
184/22
91/88
102/56

45/71
38/89
40/93
36/65
29/51
47/53
53/51
50/61

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

28/30
20/30
26
66/87
43/77
86
21/88
22/66

25/002
12/56
17/27
47/45
18/74
37/27
18/18
16/17

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

33/60
34/20
36/62
40/25
35/44
42/88
33/22
33/44

5/91
5/94
3/73
3/62
3/90
2/93
11/27
11/41

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

4/90
5/80
4/75
6/87

2/23
1/22
0/88
0/834

استاندارد

مقدار F

9/12

9/68

13/46

10/58

سطح
معناداري

0/002

0/001

0/001

0/001
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ادامه جدول 2ـ توصيف و نتايج مقايسۀ متغيرها در چهار گروه مطالعه با استفاده از آزمون تحليل
کوواريانس
گروه

متغير

هماهنگی
(تعداد برخورد توپ)

تمرین ـ مکمل
مکمل
کنترل
تمرین

تعادل (ثانیه)
تمرین ـ مکمل
مکمل

انحراف

زمان

ميانگين

پیشآزمون

5/44

0/88

پسآزمون

7/66

0/707

پیشآزمون

5/44

1/33

پسآزمون

6

0/50

پیشآزمون

58/70

40/93

پسآزمون

46/50

38/19

پیشآزمون

60/25

52/33

پسآزمون

140/75

92/70

پیشآزمون

142/44

61/52

پسآزمون

293/33

14/14

پیشآزمون

84/88

72/59

پسآزمون

83/88

85/98

استاندارد

مقدار F

سطح
معناداري

0/001

10/58

0/001

23/49

جدول 3ـ نتيجۀ آزمون بونفروني براي مقايسۀ متغيرها بين جفتگروههاي موردمطالعه
گروههاي موردمطالعه
کنترل ـ تمرین
کنترل ـ تمرین  +مکمل
کنترل ـ مکمل
تمرین ـ تمرین  +مکمل
تمرین ـ مکمل
مکمل ـ مکمل  +تمرین

قدرت

استقامت

عضالني

عضالني

انعطافپذيري

هماهنگي

تعادل

1

0/002

0/122

0/031

0/001

0/002

0/001

0/001

0/001

0/001

1

1

1

1

1

/024

1

0/066

0/786

0/010

1

0/015

0/070

0/055

0/015

0/001

0/011

0/001

0/001

0/001
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین  Dموجب افزایش معنادار قدرت
عضالنی بهترتیب اولویت در گروههای تمرین  +مکمل و سپس تمرین شد .درخصوص تأثیر تمرین
درمقایسه با کنترل ،نتایج این پژوهش با یافتههای حسینی و همکاران ( ،)33مسعودینژاد و
همکاران ( )13و یوسفوند و همکاران ( )6همخوانی داشت؛ اما درمورد تأثیر مکمل پژوهشی یافت
نشد .مسعودینژاد و همکاران در پژوهشی مشاهده نمودند که یک دوره تمرین ترکیبی منتخب،
تأثیر مثبت و معناداری بر قدرت عضالنی زنان مبتال به ام.اس دارد .همچنین ،یوسفوند و همکاران
گزارش کردند که هشت هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضالنی زنان مبتال به ام.اس تأثیر معناداری
دارد؛ اما نتایج پژوهش حاضر با یافتههای رهنما و همکاران ( )34که به بررسی تأثیر تمرینات یوگا
بر قدرت عضالنی بیماران مبتال به ام.اس پرداخته بود ،همخوانی نداشت و دلیل احتمالی آن این
است که در تمرینات یوگا ،کمتر از فعالیتهای قدرتی استفاده میشود .شایانذکر است که درمورد
تأثیر ویتامین  Dبر قدرت عضالنی بیماران مبتال به ام.اس پژوهشی یافت نشد .با توجه به کاهش
میزان ویتامین  Dدر سالمندی ( )35و شباهت آن با کمبود ویتامین  Dدر بیماران مبتال به ام.اس
( ،)25،24صارمی و همکاران عنوان نمودند که مصرف مکمل ویتامین  Dو تمرینات مقاومتی موجب
بهبود قدرت عضالنی در زنان یائسه میشود (.)36
براساس یافتۀ دیگر پژوهش حاضر ،تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین  Dموجب افزایش معنادار
استقامت عضالنی بهترتیب در گروههای تمرین  +مکمل و تمرین شد .در ارتباط با تأثیر تمرین
درمقایسه با کنترل ،نتایج این پژوهش با یافتههای رهنما و همکاران ( ،)34صاحبالزمانی و همکاران
( ،)37رمپلو 1و همکاران ( )38و کارگرفرد و همکاران ( )12همخوانی داشت .رهنما و همکاران در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تمرینات یوگا ،تأثیر معناداری بر استقامت عضالنی دارد.
همچنین ،صاحبالزمانی و همکاران نشان دادند که یک دوره تمرینات ثباتدهندۀ مرکزی بدن،
تأثیر مثبت و معناداری بر استقامت تنۀ بازیکنان فوتسال دارد .کارلون و همکاران نیز مشاهده کردند
که سه هفته برنامۀ بازتوانی جسمانی ،تأثیر مثبتی بر پارامترهای گامبرداری از جمله شاخص
استقامت دارد .همچنین ،کارگرفرد و همکاران در پژوهش خود شاهد تأثیر معنادار چهار و هشت
هفته ورزش در آب بر استقامت راهرفتن در بیماران زن مبتال به ام.اس بودند .درخصوص تأثیر
تمرین  +مکمل درمقایسه با کنترل ،نتایج این پژوهش با یافتههای شریفی و معماریان ( )9که به
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بررسی اثر تمرینات ترکیبی و مکمل منیزیم بر استقامت بیماران مبتال به ام.اس پرداختند ،همخوانی
داشت؛ اما در ارتباط با مقایسۀ سایر متغیرهای پژوهش ،مطالعهای یافت نشد.
با توجه به یافتۀ دیگر پژوهش حاضر ،تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین  Dموجب افزایش معنادار
استقامت عضالنی بهترتیب اولویت در گروههای تمرین  +مکمل و سپس تمرین شد .درخصوص تأثیر
تمرین درمقایسه با کنترل ،نتایج این پژوهش با یافتههای بورسچکا و همکاران ( )18و شاطرزاده
یزدی و همکاران ( )39همخوانی داشت؛ اما درمورد تأثیر مکمل پژوهشی یافت نشد .بورسچکا و
همکاران در پژوهش خود شاهد تأثیر معنادار تمرین تایچی در هماهنگی عضالنی بیماران مبتال به
ام.اس بودند .شاطرزادۀ یزدی و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که تمرین ذهنی ،تأثیر معناداری
بر هماهنگی چشم و دست دختران سالم 25ـ 20سال دارد .الزمبهذکر است که پژوهش ناهمخوانی
دراینزمینه و نیز درمورد مقایسۀ سایر متغیرهای پژوهش یافت نشد.
عالوهبراین ،پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین  Dبه صورت ترکیبی(هم
زمان) ،باعث بیشترین افزایش در انعطافپذیری شد .درخصوص تأثیر تمرین درمقایسه با کنترل،
نتایج این پژوهش با یافتههای رهنما و همکاران ( ،)34سراج و همکاران ( )40و ایزدپناه و همکاران
( )41همسو بود؛ اما درمورد تأثیر مکمل پژوهشی یافت نشد .رهنما و همکاران در پژوهش خود
مشاهده نمودند که تمرینات یوگا موجب افزایش انعطافپذیری بیماران مبتال به ام.اس گردید .سراج
و همکاران نیز در بررسی تأثیر تمرینات پیالتس بر انعطافپذیری زنان غیرورزشکار ،شاهد افزایش
معنادار انعطافپذیری بودند .همچنین ،ایزدپناه و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
تمرینات منظم یوگا ،تأثیر مثبت و معناداری بر انعطافپذیری زنان شاغل سالم غیرورزشکار دارد
( .)41احتماالً یکی از علل افزایش انعطافپذیری ،تمرینات مکرر کشش عضالت بهصورت فعال و
غیرفعال و نیز تمرکز بر عضالت مرکزی تنه میباشد .تمرینات کششی باعث افزایش تعداد سلولهای
عضالنی درطول عضله شده و درنتیجه ،انعطافپذیری را افزایش میدهد ( .)40شایانذکر است که
در ارتباط با مقایسۀ سایر متغیرها پژوهشی یافت نشد.
افزونبراین ،پژوهش حاضر نشان داد که بهترتیب اولویت ،تمرین همراه با مکمل و سپس تمرین
موجب افزایش تعادل میشود؛ تأثیر تمرین و مکمل ،بیش از تمرین بهتنهایی بوده است .درراستای
تأثیر تمرین درمقایسه با کنترل ،نتایج این پژوهش با یافتههای محلی و همکاران ( ،)42ساالری و
همکاران ( ،)43بورسچکا و همکاران ( )18و کاتانئو و همکاران ( )44همخوانی داشت؛ اما درخصوص
تأثیر مکمل پژوهشی یافت نشد .در این ارتباط ،محلی و همکاران نشان دادند که تمرینات تاییچی
بر تعادل زنان مبتال به ام.اس تأثیر معناداری دارد .در پژوهشی دیگر ،ساالری و همکاران شاهد تأثیر
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معنادار تمرینات پایداری ناحیۀ مرکزی بدن بر تعادل ورزشکاران زن نابینا بودند .بورسچکا و
همکاران نیز گزارش کردند که تمرین تایچی ،تأثیر معناداری بر تعادل بیماران مبتال به ام.اس دارد.
همچنین ،کاتانئو و همکاران عنوان نمودند که تمرینات تعادلی ،تأثیر مثبتی بر تعادل بیماران مبتال
به ام.اس دارد .درمقابل ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای دیبلت و همکاران ( )45و کیلف و آشبرن
( )19مغایرت داشت .دیبلت و همکاران در پژوهشی اثر تمرین مقاومتی انجامگرفته در منزل را بر
تعادل بیماران ام.اس موردسنجش قرار دادند که اگرچه بهبود در تعادل مشاهده شد؛ اما این
تغییرات از نظر آماری معنادار نبود .آنها عدم نظارت دقیق بر اجرای تمرینات ورزشی در منزل را
دلیل معنادارنبودن تعادل دانستند .کیلف و آشبرن نیز در بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی و
استقامتی بر تعادل افراد مبتال به ام.اس نشان دادند که میزان تعادل در بیماران بهطور معناداری
کاهش یافته است.
با توجه به نتایج پژوهش درمورد تأثیر بیشتر تمرین همراه با مکمل و سپس تمرین بر اغلب
شاخصهای موردمطالعه در بیماران مبتال به ام.اس ،بر اساس مطالعات موجود ،ااحتماال در این
بیماران بهدلیل اختالل در سیستم نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید فسفات ،1تولید رادیکالهای
آزاد از جمله نیتریک اکساید احتماالً افزایش مییابد و این عوامل باعث تشدید واکنشهای التهابی و
درنتیجه ،تشدید ضایعات مغزی میگردد؛ ازاینرو ،این فرضیه مطرح است که ویتامین  D3ممکن
است با مهار تولید نیتریک اکساید از پیشرفت بیماری جلوگیری نماید ( .)25همچنین ،ویتامین D
موجب کاهش بیان میوستاتین (تنظیمکنندۀ منفی رشد عضلۀ اسکلتی) و افزایش تمایز سلولهای
میوژنیک میشود .درهرحال ،فاکتور رشد شبهانسولین نوع یک ،2یک تنظیمکنندۀ مثبت رشد عضلۀ
اسکلتی است و در تعامل با میوستاتین و عوامل میوژنیک ،نقشی کلیدی در حفظ و افزایش تودۀ
عضلۀ اسکلتی دارد .مطالعات نشان دادهاند که احتماالً در عضلۀ اسکلتی ،گیرندۀ ویتامین  Dوجود
دارد و متابولیتهای این ویتامین ،سوختوساز عضله را از طریق تحریک سنتز پروتئین ،افزایش
نسبت تارهای عضالنی نوع دو و بهبود کارکرد عضله تحتتأثیر قرار میدهد ( .)36همچنین ،فعالیت
بدنی دارای نقش تعدیلکنندگی ضدالتهابی میباشد؛ بنابراین ،احتمال دارد که از پتانسیل کاهش
فرایندهای بیماری برخوردار باشد ( .)46همچنین ،تمرینات ورزشی استقامتی باعث بهکارگیری
پیدرپی تارهای عضالنی میشود که این تمرینات ،محرکی برای تغییرات ساختاری و کارکردی
عضالت بوده و فراهمی مویرگی ،ذخیرۀ میوگلوبین ،عملکرد میتوکندری و آنزیمهای اکسایشی را

1. NADPH
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افزایش میدهد .با توجه به اینکه افراد مبتال به ام.اس درصدی از اختالل در راهرفتن را تجربه
میکنند ،میتوانند با انجام فعالیت ورزشی ،خونرسانی بیشتری به عضالت خود داشته باشند که با
خونرسانی بیشتر به عضالت ،کارایی عضالنی فرد بیشتر شده و درنتیجه ،استقامت عضالنی افزایش
مییابد ()47؛ لذا ،انجام تمرین ورزشی همراه با مصرف ویتامین  ،Dاحتماالً تأثیر تکمیلکنندهای بر
قدرت ،استقامت ،انعطافپذیری و هماهنگی داشته است.
عالوهبراین هنگام فعالیت ورزشی ،نظام عصبی بدن ما پیوسته فعالیت میکند تا بازخورد الزم را
درخصوص وضعیتهای مختلف بدن به دستگاه عصبی مرکزی منعکس کند .از میان گیرندههای
حسی اصلی که هنگام فعالیت ورزشی عمل میکنند ،دوک عضالنی ،اندامهای وتری گلژی و
گیرندههای مفصلی ،گیرندههای مهم عملکرد عصبی عضالنی بهشمار میروند .هنگام انقباض عضله و
حرکت بدن ،اعصاب آوران پیوسته بازخورد میدهند که منشأ آنها گیرندههای موجود در عضلۀ
اسکلتی میباشد .دوک عضالنی ،گیرندۀ اصلی عضلۀ اسکلتی است که اطالعات عصبی مربوط به
کشش عضله ،طول عضله و میزان تغییر درطول عضله را پیوسته به دستگاه عصبی مرکزی ارسال
میکند ()47؛ بنابراین با انجام تمرین ورزشی ،این مکانیسمها تقویت شده و منجر به بهبود
هماهنگی میگردد که نتایج پژوهش حاضر نیز تأییدکنندۀ این مسأله بود.
این احتمال وجود دارد که افزایش تعادل در پژوهش حاضر ،بازتابی از اثر تمرینات ثبات مرکزی بر
افزایش سازگاریهای عصبی ـ عضالنی ،بهبود عملکرد سیستمهای دهلیزی و بینایی و افزایش حس
عمقی باشد .دالیل احتمالی افزایش تعادل در پی تمرینات ثبات مرکزی را میتوان تغییریافتن
بازخورد مکانورسپتورها دانست که منجر به سازماندهی مجدد سیستم عصبی مرکزی ،یکپارچگی
حسی ـ عمقی و تغییر در پاسخ حرکتی میشود ( .)48همچنین ،میتوان به فعالسازی گیرندههای
حسی ـ عمقی ،آمادهسازی نورونهای حرکتی در گروهی از عضالت و مفاصل برای انجام حرکت،
افزایش هماهنگی و یکپارچگی واحدهای حرکتی ،همانقباضی عضالت همکار و افزایش بازدارندگی
عضالت مخالف اشاره کرد ( .)19شایانذکر است که احتماالً تمرین ورزشی و ویتامین D
دراینخصوص تأثیر فزایندهای دارد.
پيام مقاله :بهنظر میرسد که بهترتیب اولویت ،تمرین ورزشی همراه با مصرف مکمل ویتامین  Dو
تمرین ورزشی میتواند بیشترین تأثیر را بر بهبود عالئم جسمانی زنان مبتال به بیماری ام.اس داشته
باشد؛ بنابراین ،میتوان برنامههای تمرینی ثبات مرکزی را ترجیحاً با مصرف مکمل ویتامین  Dبا
مقدار توصیهشده در پژوهش و یا بهتنهایی جهت بهبود آمادگی جسمانی این بیماران توصیه نمود.
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Abstract
The purpose of present study was evaluating the influence of core stability exercise and vitamin D
on some of physical fitness indices in young multiple sclerosis (MS) women. 36 relapsing
remitting MS women with EDSSã3 (age: 32.72±6.57y, height:164±4.23 cm, weight: 65.1±11.4
kg, disease duration:4±1.20) participated in the study voluntarily and were divided randomly to
four groups including three experimental groups of supplementations (SUP), exercise, SUP +
exercise and one control group. Before and after experimental period, all subjects participated in
exercise tests including back muscle extensor strength test using dynamometer, muscular
endurance of trunk using keeping trunk in angle of 60-degree, flexibility using Velez test,
coordination test by repeated throwing of tennis ball, balance test using one leg stance. Core
stability exercise was performed during 8 weeks and 3 times a week progressively (first session:
keeping the motion for 5 S, with 6 repetitions, last session keeping the motion for 8 second with
10 repetition). Supplementation groups consumed 1500 IU vitamin D every two weeks. Statistical
test of Analysis of Covariance was used for data analysis. Findings of the study indicated that in
SUP + exercise group compared to control group significant increasing was observed in muscle
strength (P=0.002) and endurance (P=0.001), flexibility (P=0.001) coordination (P=0.001) and
balance(P=0.001), and compared to SUP significant increasing was found in muscle endurance
(P=0.001), flexibility (P=0.001), coordination (P=0.001) and balance (P=0.001). Exercise (without
SUP) compared to SUP caused increasing of muscle endurance (P=0.015), and compared to
control group improved muscle endurance (P=0.02), coordination (P=0.031) and balance
(P=0.001). SUP by itself did not cause any significant improvement in none of variables (P>0.05).
According to priority exercise+SUP and exercise indicate positive influence on improving
physical fitness indices.
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