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دریافت مقاله8938/8/24 :

زمینه و هدف :نوروپاتی محیطی از عوارض شایع دیابت است که منجر به عالئم بالینی
و تضعیف کیفیت زندگی بیماران میشود .هدف از این مطالعه ،بررسی تاثیر تمرین
مقاومتی بر عالئم بالینی و شاخصهای کیفیت خواب ،کیفیت زندگی و خستگی در
بیماران مبتال به نورپاتی محیطی دیابت نوع  2بود.
روش بررسی :در این مطالعه کارآزمایی بالینی  03بیمار مبتال به نوروپاتی محیطی
دیابت نوع  2بصورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند .گروه تجربی
سه جلسه در هفته برنامه تمرین مقاومتی شامل  11حرکت با  03-03درصد یک تکرار
بیشینه 1-0 ،ست برای هر حرکت به مدت  12هفته انجام دادند .قبل و بعد از دوره
مداخله عالئم بالینی نوروپاتی (امتیاز نوروپاتی دیابتی میشیگان) شاخصهای کیفیت
زندگی (پرسشنامه کیفیت زندگی  0۳سوالی) ،کیفیت خواب (پرسشنامه کیفیت خواب
پیتزبورگ) و خستگی (پرسشنامه استاندارد سنجش خستگی) ارزیابی شده و نمونههای
خون جمعآوری شد .دادههای به دست آمده با استفاده از آزمونهای تی وابسته و مستقل
در سطح معنیداری  3/30تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج حاکی از بهبود معنیدار عالئم بالینی نوروپاتی محیطی ( )MDNSدر
گروه تجربی در مقایسه به گروه کنترل بود ( .)P>3/30همچنین ،سطح گلوکز ناشتا و
هموگلوبین  A1Cبعد از مداخله کاهش معناداری را نشان داد ( .)P>3/30عالوهبراین،
کیفیت زندگی ،کیفیت خواب و شاخص خستگی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل
به صورت معناداری بهبود پیدا کرد ( .)P>3/30نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه
به نظر میرسدتمرینات مقاومتی مداخله مناسبی برای مقابله با عالئم مرتبط با نوروپاتی
محیطی دیابت و بهبود کیفیت زندگی در این بیماران است.
واژگانکلیدی :نوروپاتی محیطی ،تمرین قدرتی ،کیفیت زندگی ،کیفیت خواب،
خستگی.

دریافت مقالۀ اصالحشده8933/4/86 :
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مقدمه
نوروپاتی محیطی دیابت ( )DPNاز عوارض طوالنی

مطالعات اخیر نشان می دهد که فعالیت ورزشی هوازی به

مدت دیابت است که در اثر دمیلیناسیون و دژنراسیون

تنهایی یا همراه با تمرینات مقاومتی می تواند یک روش

آکسون در الیاف عصبی طویل و کوتاه باعث ایجاد عالیم

موثر در دیابت نوع  2باشد (.)11

مختلفی از جمله حساسیت بیش از حد و از دست دادن

فعالیت ورزشی منظم بعنوان یک راهکار مهم و موثر

حس درد ،ضعف عضالنی و خستگی میشود ( .)1از دیگر

در زیمنه کنترل گالیسمی و عوارض مرتبط با هایپرگالیمی

عالیم نوروپاتی محیطی دیابت میتوان به سوزش ،گزگز

در بیماران مبتال به دیابت توصیه شده است .در این راستا،

پا و احساس شوک الکتریکی در پا اشاره کرد که این عالیم

تمرین مقاومتی مداخله فیزیکی است که دارای پتانسیل

دردناک در طول روز باعث کاهش توانایی فرد در انجام

افزایش قدرت عضالنی ،استقامت ،انعطاف پذیری ،بهبود

فعالیتهای روزمره میشود و در طول شب بدتر شده و

ترکیب بدن و کاهش عوامل خطر بیماریهای متابولیک و

باعث اختالل خواب میشود ( .)2درد مزمن نوروپاتی

قلبی-عروقی میباشد ( .)11نشان داده شده است که تمرین

محیطی دیابت میتواند کیفیت زندگی افراد دیابتی را

مقاومتی میتواند قدرت و توده عضالنی عضالنی را در

تضعیف کند ( .)3 ,2تحقیقات نشان دادهاند که سطوح باالی

بیماران دیابتی نوع  2بهبود بخشد ( .)12همچنین تمرین

درد در  ،DPNعالئم بالینی اضطراب و افسردگی ،بیخوابی،

مقاومتی با بهبود حساسیت انسولین و افزایش مصرف

عملکرد ذهنی و جسمانی ضعیف را به همرا داشته است (.)4

روزانه انرژی میتواند سطح گلوکز خون را در این بیماران

بنابراین ،درد ناشی از نوروپاتی محیطی دیابت میتواند

بهبود بخشد ( .)13با توجه به اینکه علت افزایش قدرت

منجر به بروز عالئم مرتبط با افسردگی ،اضطراب و

در جلسات اولیه تمرینات قدرتی تطابق در دستگاه عصبی

خستگی مزمن شود ( .)6 ,5افراد مبتال به نوروپاتی محیطی

میباشد ،تطابق دستگاه عصبی از طریق تسهیل در وارد

دیابت ممکن است خستگی را به دلیل اجتناب از فعالیت

عمل شدن واحدهای حرکتی تندانقباض و بزرگ ،افزایش

بدنی و کاهش آمادگی قلبی عروقی در نتیجه اثرات پیچیده-

هماهنگی عضالت ،اعمال استرس بر سیستمهای عصبی-

ی دیابت – چاقی -درد اندام تحتانی و از دست دادن حس

عضالنی و فرآیند برداشتن مهار خودبهخودی میتواند

تجربه کنند ( .)7بر اساس شواهد ،خستگی ممکن است

باعث بهبود عوامل روانی احتماال بهبود احساس خستگی

یک ویژگی مشترک برای افراد مبتال به  DPNباشد؛ عالوه

و بهبود کیفیت خواب و زندگی شود ( .)14در این زمینه

براین در یک مطالعهای نشان داده شده است که کاهش

آبراهام و همکاران ( )2114گزارش کردند که تمرینات

خستگی با بهبود وضعیت خلقی و کیفیت زندگی در این

مقاومتی پیشرونده میتواند منجر به بهبود مولفههای قدرت

افراد همراه بوده است ( .)8کاهش قابلیتهای عملکردی

و تعادل در افراد سالمند شود ( .)15بااینحال ،هایس و

از جمله از دست دادن قدرت ،تعادل و افزایش خطر سقوط

همکاران ( )2111گزارش کردند که برخالف یافتههای ارائه

و افت کیفیت زندگی در اثر اختالالت حسی-حرکتی و

شده در افراد سالمند سالم ،در افراد با اختالالت عصبی

زخمهای مرتبط با نوروپاتی محیطی مسائل مهمی هستند

مانند  ،MSتمرینات قدرتی تاثیر معنیداری بر قدرت اندام

که باید مدیریت شوند .مطالعات متعدد نشان داده است که

تحتانی ،تعادل و توانایی باال-پایین رفتن از پلهها ندارد

درمان فشرده و کنترل گلیسمی مطلوب میتواند بطور قابل

( .)16بنابراین ،ممکن است افراد دارای اختالالت عصبی

توجهی نوروپاتی محیطی دیابت را کاهش دهد ( .)9درمان

نسبت به تمرینات مقاومتی پاسخهای متفاوتی در مقایسه با

موثر برای نوروپاتی محیطی دیابت شامل درمان متابولیک

افراد سالم داشته باشند.

و درمانهای خود ایمنی و عوامل رشد عصبی است که
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سهیال حسنیان و همکاران

بطورکلی ،هرگونه راهکاری برای بهبود در کیقیت

انصراف دادند و  15نفر در هر گروه به عنوان آزمودنی

خواب ،میزان خستگی و کیفیت زندگی در این افراد

نهایی مورد ارزیابی قرار گرفتند .معیارهای خروج از این

میتواند نقش مهمی در ارتقاء سطح زندگی اجتماعی و

تحقیق ،ابتال به زخمهای دیابتیک ،مشکالت دیداری و

توسعه عملکرد روزمره این افراد داشته باشد .بنابراین ،از

مشکل اسکلتی-عضالنی ،منع پزشکی از ورزش و فعالیت

یک سو با توجه به اختالل در عملکرد اعصاب حسی-

ورزشی منظم پیش از شروع تحقیق بود .در ایتدا ،شرح

حرکتی محیطی و قدرت عضالنی در بیماران دیابتی مبتال

کامل موضوع و اهداف پژوهش به آزمودنیها صورت

به نوروپاتی محیطی که منجر به اختالل در انجام فعالیت

گرفت و رضایت نامه فردی توسط آزمودنیها تکمیل و

های روزمره زندگی و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی

امضا شد .این اطمینان برای آزمودنیها حاصل شده بود که

میشود و از سوی دیگر با توجه به امکان تفاوت در

در هر مرحله از تحقیق بدون ارائه دلیل خاصی و در

پاسخدهی این افراد به تمرینات مقاومتی نسبت به افراد فاقد

صورت تمایل قادر به انصراف از ادامه تحقیق بودند .الزم

اختالالت اعصاب محیطی ،در پژوهش حاضر تاثیر دوازده

به ذکر است که مفاد اخالقی این پژوهش مورد تایید کمیته

هفته تمرین مقاومتی بر عالئم بالینی و شاخصهای کیفیت

اخالق در پژوهشهای انسانی دانشگاه علوم پزشکی

خواب ،کیفیت زندگی و خستگی در مردان مبتال به

شاهرود مورد تایید قرار گرفته است و کد اخالقی

نوروپاتی محیطی دیابت نوع 2-بررسی شد.

 IR.SHMU.REC.1397.086تخصیص داده شده است.
در طول دوره مداخله ،گروه تجربی سه جلسه در
هفته تمرینات مقاومتی با شدت  51تا  81درصد یک تکرار

روش بررسی
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح

بیشینه انجام دادند .در هفته اول میزان شدت  %51یک

پیشآزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل و تجربی بود

تکرار بیشینه با  8تکرار در یک ست انجام شد سپس

که در آن  31بیمار دیابتی مرد مبتال به نوروپاتی محیطی

افزایش اضافه بار از طریق تغییر در تعداد ست ،تکرار و

دیابت در شهرستان اصفهان با دامنه سنی  71-41سال که

شدت تمرین اعمال شد بطوریکه در هفته های انتهایی

دست کم  5سال سابقه ابتال به دیابت را داشتند و داوطلب

شدت به  %81یک تکرار بیشینه افزایش یافت و حرکات

شرکت در پژوهش بودند ،به روش نمونهگیری در دسترس

در قالب  3ست انجام شد .فاصله استراحت بین هر ست

شرکت کردند .پس از بررسی اولیه پرونده بیماران از افراد

 1-2دقیقه و فاصله استراحت بین حرکات  3دقیقه بود.

واجد شرایط دعوت بعمل آمد و داوطلبین واجد شرایط بر

یک تکرار بیشینه آزمودنیها در هفته اول با استفاده از نتیجه

اساس معیارهای ورود ،در تحقیق شرکت کردند .شرایط

آزمون  11تکرار بیشینه برای هر حرکت برآورد شد (.)17

ورود به تحقیق حاضر ،ابتال به دیابت نوع  2بیش از  5سال،

جهت تعدیل اضافه بار ،این آزمون در انتهای هر ماه تکرار

تشخیص نوروپاتی محیطی دیابت بر اساس امتیاز نوروپاتی

گردید .حرکات در جلسات تمرین شامل پرس سینه،

میشیگان توسط نورولوژیست ،عدم اجرای فعالیت ورزشی

اکستنشن و فلکشن زانو ،پرس شانه ،پرس پا ،اکستنشن

منظم و عدم منع از فعالیت ورزشی بود .همچنین ،افراد

آرنج ،فلکشن آرنج ،درازونشسـت ،باال کشیدن ساق پا،

شرکت کننده در تحقیق مصرف دخانیات و الکل نداشتند.

بـارفیکس اصالح شده و فیله کمر بود .با توجه به عدم

پس از انتخاب نمونه ،آزمودنیها بصورت تصادفی در

امکان مداخله در تغذیه آزمودنیها در طول تحقیق ،میزان

گروههای تجربی یا کنترل قرار گرفتند.الزم به ذکر است که

کالری دریافتی آنها با استفاده از ثبت سه روزه رژیم ﻏذایی

 5نفر در هر گروه در طول دوره بنا به دالیل شخصی،

در هفته اول و هفته آخر قبل از اتمام دوره تحقیق محاسبه

مهاجرت و تغییر برنامه کاری از مشارکت در ادامه تحقیق

شد تا در صورت تفاوت در کالری دریافتی پیش و پس
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آزمون ،این شاخص به عنوان متغیر کنترل در تحلیلهای

آزمونهای آماری t ،وابسته و مستقل جهت تحلیل دادههای

آماری لحاظ شود .به عالوه داروی مصرفی آزمودنیها در

درونگروهی و بینگروهی در سطح معناداری p<0.05

ابتدا و انتهای تحقیق بر اساس گزارش های فردی ثبت شد

مورد استفاده قرار گرفتد.

و با توجه به طول دوره تحقیق و ارتباط مستمر با پزشک
متخصص ،تغییری در داروهای مصرفی افراد در پس آزمون
نسبت به پیش آزمون مشاهده نشد.

یافته ها
توصیف مشخصات آزمودنیها در جدول  1ارائه

در ابتدا و انتهای دوره ،ارزیابی های نوروپاتیک و

شده است .در جدول  2نیز میانگین و انحراف استاندارد

کیفیت زندگی ،کیفیت خواب و خستگی بهترتیب توسط

متغیرهای تحقیق در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در

امتیاز نوروپاتی دیابتی میشیگان ( ،)MDNSپرسشنامه
کیفیت زندگی  36سوالی ) ،(SF-36پرسشنامه کیفیت
خواب پیتزبورگ ( )PSQIو پرسشنامه استاندارد سنجش

گروههای تجربی و کنترل ارائه شده است .مقایسه دادههای
پیش آزمون حاکی از عدم تفاوت بین گروهی در متغیرهای
مورد بررسی است (.)P <1/15

خستگی ( )MFIانجام شد و نمونههای خون قبل از شروع

نتایج تحقیق حاضر نشان داد سطوح قند خون ناشتا

تمرینات و  48ساعت پس از اتمام تمرینات در وضعیت

و هموگلوبین گلیکوزیله در گروه تجربی نسبت به پیش-

ناشتا جمعآوری شد .سپس نمونههای سرم مربوطه

آزمون به طور معناداری کاهش یافت و این تغییرات نسبت

جداسازی شده و در دمای  -41درجه سانتیگراد جهت

به گروه کنترل معنادار بود ( P =1/114و  )P =1/1111در

اندازهگیری فاکتورهای مربوطه فریز گردیدند .گلوکز سرم

صورتی که در گروه کنترل این تغییرات معنادار نبوده است

با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون و با روش رنگ

( P =1/839و .(P =1/4

سنجی بیوشیمیایی اندازهگیری شد و مقادیر هموگلوبین

همچنین نتایج بررسیهای مربوط به کیفیت زندگی

گلیکوزیله با استفاده از کیت مخصوص پیشتاز (ساخت

نشان داد که بهبودی معناداری در میزان کیفیت زندگی،

ایران) و به وسیله دستگاه اتوآناالیزر Mindry BS800

شاخص کیفیت خواب و میزان خستگی در گروه تجربی

تعیین شد.

در پسآزمون نسبت به پیش آزمون ایجاد شد که این

دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار
 SPSS16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در ابتدا،
نحوه توزیع دادهها با استفاده از آزمون شپیروویلک و

تغییرات در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود (P =1/111
و  P =1/112و  .)P =1/138این شاخصها در گروه کنترل
در طول دوره تحقیق بدون تغییر بود (.)P <1/15

تجانس واریانسهای با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی
قرار گرفت و با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهها آزمون-
های آماری پارامتریک جهت آنالیز دادهها استفاده شد.
جدول  :1ویژگیهای آزمودنیها در ابتدا تحقیق به تفکیک گروه ها
شاخصها

گروه کنترل

گروه تجربی

()N=15

()N=15

سن(سال)

41/88+5/74 42/12±5/57

قد(سانتیمتر)

165/7±2/36 164/2±4/13

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)

29/61±1/73 29/47±1/11

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،91شمارۀ 9311 ،3

278

سهیال حسنیان و همکاران

جدول :2متغییرهای تحقیق در پیشآزمون و پسآزمون در گروهها
متغیرها

گروه ها

امتیاز نوروپاتی میشیگان

تجربی

15/1±2/2

کنترل

14/1±2/7

14/1±3/8

تجربی

61/4±21/13

71/3±9/19

کنترل

68/8±2/36

67/2±29/56

تجربی

11/1±3/1

8/1±3/7

کنترل

11/1±3/1

11/1±4/1

تجربی

45/4±9/2

58/3±8/4

کنترل

42/3±5/5

46/3±7/8

قند خون ناشتا

تجربی

177/8±3/4

117/5±4/4

()mg/dl

کنترل

172/8±3/7

173/9±2/3

هموگلوبین گلیکوزیله

تجربی

8/1±8/3

7/1±5/6

()%

کنترل

9/1±2/4

9/1±1/6

شاخص کیفیت زندگی
شاخص کیفیت خواب
شاخص خستگی

پیش آزمون

پس آزمون

(انحرافمعیار±میانگین)

(انحرافمعیار±میانگین)
11/1±7/9

سطح معنی داری

1/111
1/112
1/111
1/138
1/114
1/1111

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،پس از دوازده هفته

زمینه تحقیقی به بررسی تاثیرات تمرینات مقاومتی بر

تمرینات مقاومتی متغیرهای کنترل قند خون در افراد مبتال

شاخصهای مورد مطالعه در این تحقیق در این بیماران

به نوروپاتی محیطی دیابت شامل قند خون ناشتا (متوسط

نپرداخته است .در تحقیقی مرتبط در این زمینه ،کلودینگ

تغییرات  )%33و درصد هموگلوبین گلیکوزیله (متوسط

و همکاران ( )2113در یک طرح تک گروهی گزارش

تغییرات  )%14در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل

کردند 11هفته تمرینات ترکیبی هوازی-قدرتی باعث بهبود

به طور معناداری کاهش یافت .همچنین متغیرهای امتیاز

عالئم نوروپاتی در بیماران مبتال به نوروپاتی محیطی می

نوروپاتی محیطی میشیگان ،کیفیت زندگی ،شامل کیفیت

شود .در تحقیق دیگر ،ﻏالمی و همکاران ( )2118اخیرا به

خواب ،کیفیت زندگی و میزان خستگی در گروه تجربی

بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر کنترل قند خون و هدایت

بطور معناداری بهبود یافت.

عصبی مردان دیابتی نوع 2-مبتال به نوروپاتی محیطی

نتایج مطالعه حاضر مبنی بر کاهش متغیرهای قند

پرداختند و گزارش کردند  12هفته تمرین هوازی باشدت

خون با نتایج پژوهش ﻏالمی و همکاران ( )2118و کوهن

 51تا  71درصد ضربان قلب ذخیره با تکرار  3جلسه در

و همکاران ( )2118همسو بود .بهنوان مثال ،کوهن و

هفته باعث کاهش سطح قند خون ناشتا ،قند خون دو ساعته

همکاران ( )2118نشان دادند که تمرین مقاومتی به مدت

و هموگلوبین گلیکوزیله در مردان دیابتی مبتال به نوروپاتی

 14هفته سطح  HbA1cرا کاهش داده و باعث بهبود

محیطی شد ( .)19سازوکارهای متعددی در زمینه تاثیر-

وضعیت گالیسمیک در این افراد میشود ( .)18تحقیقات

گذاری ورزش بر متابولیسم گلوکز و کنترل متابولیک

در زمینه تاثیرات تمرینات ورزشی در جامعه افراد دیابتی

پیشنهاد شده است .تحقیقات نشان دادهاند ورود گلوکز به

مبتال به نوروپاتی محیطی محدود است و بویژه در این

عضالت ،بهعنوان مهمترین منبع برداشت گلوکز از خون،
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در حین و بعد از ورزش افزایش مییابد ( .)21در حین

شود ( .)1همچنین ،دیگسیت و همکاران ( )2114گزارش

فعالیت ورزشی ،با وجود کاهش سطح انسولین در خون،

کردند تمرینات هوازی به مدت  8هفته باعث بهبود

برداشت گلوکز توسط عضالت بیشتر میشود زیرا سلول-

شاخص  MDNSدر این بیماران میشود ( .)21تحقیق

های عضالنی در اثر روند انقباض به طور مستقل از

حاضر از لحاظ پروتکل تمرینی استفاده شده و ابزار مورد

انسولین نسبت به گلوکز نفوذپذیرتر میشوند(.)21

استفاده جهت سنجش عالئم نوروپاتیک با این تحقیقات

همچنین ،نشان داده شده است افزایش نفوذپذیری

قابل مقایسه است .در تحقیق کلودینگ و همکاران ()2113

سلولهای عضالنی به گلوکز در اثر انقباض عضالنی عمدتاً

در یک طرح تک گروهی از تمرینات ترکیبی به مدت 11

به علت جابجایی ناقلهای گلوکز ( )GLUT4به سطح

هفته استفاده شد و در تحقیق دیگسیت و همکاران ()2114

ﻏشای سلول است .فعالیت مهمترین ایزوفرم ناقل گلوکز

تمرینات هوازی مورد مداخل قرار گرفت .همچنین ،در

در سلول عضالنی( )GLUT4تحت تاثیر ورزش و انسولین

پژوهش کلودینگ و همکاران ( )2113ابزار مورد استفاده

تغییر میکند .با توجه به تﺄثیرپذیری این ناقل از ورزش ،با

بر سنجش عالئم نوروپاتی ابزار ارزیابی نوروپاتی میشیگان

جابجایی آن به سطح سلول در اثر ورزش در افراد دیابتی،

( )MNSIبود .علل احتمالی بهبود عالئم نوروپاتیک را

میزان برداشت گلوکز افزایش یافته و سطح قند خون کاهش

میتوان به بهبود عوامل زمینهای مانند قند خون و گردش

مییابد( .)21از طرف دیگر ،به دلیل استفاده از ذخایر

خون به اندام ها و اعصاب محیطی نسبت داد .همانطور که

گلیکوژنی حین ورزش و تخلیه نسبی آنها ،نیاز به برداشت

پیشتر مطرح شد ،نشان داده شده است که تمرینات مقاومتی

گلوکز برای بازسازی ذخایر گلیکوژن بعد از ورزش بیشتر

راهکاری مناسب برای کنترل قند خون در بیماران دیابتی

میشود که در نهایت منجر به کاهش سطح قند خون به

است و ارتباط مستقیمی بین سطح نوروپاتی و کنترل قند

مقادیر طبیعی میگردد ( .)21تاکنون روش درمانی قطعی

خون در این بیماران وجود دارد .در تحقیق حاضر تمرین

برای نوروپاتی محیطی دیابت به اثبات نرسیده است ،اما

مقاومتی به مدت  12هفته قند خون ناشتا و هموگلوبین

حفظ قند خون در محدوده مطلوب میتواند در کنترل آن

گلیکوزیله را بهبود بخشید که ممکن است باعث بهبود

موثر باشد .بنابراین ،کنترل قند خون در محدوده نرمال که

عالئم نوروپاتیک شده باشد.

عامل زمینه ساز دیابت و عوارض مرتبط با آن است به

از دیگر نتایج پژوهش حاضر بهبود در شاخصهای

عنوان خط اول مدیریت این بیماری مطرح است .یافتههای

مرتبط با کیفیت زندگی ،کیفیت خواب و میزان خستگی در

تحقیق حاضر در تایید نتایج پیشین از این فرضیه حمایت

بیماران مبتال به نوروپاتی محیطی پس از  12هفته تمرینات

میکند که بهبود کنترل متابولیک با ورزش در این بیماران،

مقاومتی بود .این یافته با نتایج پژوهش دیگسیت و

حتی با یک دوره کوتاه مدت سه ماهه ،قابل حصول است.

همکاران ( )2114همسو است که گزارش کردند تمرینات

از دیگر یافتههای پژوهش حاضر بهبودی 23

هوازی به مدت  8هفته باعث بهبود شاخصهای کیفیت

درصدی در امیتیاز نوروپاتی میشیگان پس از  12هفته

زندگی شد .این محققین بیان کردند که تمرینات ورزشی با

تمرین مقاومتی بود .اگرچه تحقیقات محدودی در این

شدت متوسط یک عامل اساسی در بهبود کیفیت زندکی

زمینه صورت گرفته است ،یافته های این تحقیق با نتایج

بیماران دیابتی مبتال به نوروپاتی محیطی است ( .)22نتایج

پژوهش کلودینگ و همکاران ( )2113و دیگسیت و

تحقیق حاضر همچنین با یافتههای پژوهش تاماری ()2119

همکاران ( )2114همسو بود ( .)21 ,1کلودینگ و همکاران

همسو بود ( .)23تاماری ( )2119از پرسشنامه SF-36

نشان دادند  11هفته تمرین ترکیبی باعث کاهش درد

برای ارزیابی کیفیت زندگی پس از یک دوره تمرینی سه

نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتال به نوروپاتی محیطی می

ماهه استفاده کرد و به این نتیجه رسید که کیفیت زندگی
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پس از تمرین بهبود یافته است .در مطالعهای به دنبال

احتماال فعال سازی سیستم
تغییرات روانی ناشی از ورزش ﹰ

مقایسه تغییرات کیفیت زندگی پس از  22هفته تمرین

عصبی مرکزی و ترشح اندورفین است .ورزش منظم با

ایروبیک ،تمرین مقاومتی یا یک برنامه تمرین ترکیبی با

کاهش اضطراب باعث افزایش خودباوری و خودکفایی

استفاده از وضعیت سالمت جسمانی  ،SF-36دریافتند که

میشود .براساس بعضی گزارشها افزایش خودباوری

تمرینات مقاومتی بهتر از تمرینات هوازی برای بهبود

ممکن است مربوط به تنظیم اندوکرین ،کاتکوالمینها و

وضعیت سالمت فیزیکی و سالمت روانی موثر است (.)24

سیستم اوپیونید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن

یکی از مهمترین دالیل احتمالی بهبود شاخص

اتفاق میافتد و باعث یهیود عملکرد در فعالیتهای روزمره

کیفیت زندگی با تمرینات مقاومتی ،بهبود عالئم نوروپاتیک

زندگی میشود( .)26بنابراین ،تاثیرات تمرینات مقاومتی بر

است چرا که مهمترین عامل افت کیفیت زندگی در این

کیفیت زندگی ممکن است به علت بهبود عوامل زمینهای

بیماران دردهای نوروپاتیک میباشد.کاهش درد نوروپاتیک

مانند قند خون و سایر تاثیرات جانبی تمرینات مقاومتی در

میتواند عالوهبر بهبود کیفیت زندگی ،کیفیت خواب را نیز

این بیماران باشد.

در این بیماران بهبود بخشد .عالئم نوروپاتیک در بیماران
مبتال به نوروپاتی در شب ها نسبت به طول روز تشدید

نتیجه گیری

میشود که عاملی برای اختالل خواب و افت کیفیت خواب

بهطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین

در این بیماران است .همچنین ،تمرینات مقاومتی

مقاومتی به مدت  12هفته میتواند منجر به تاثیرات مثبتی

سازگاریهای عصبی-عضالنی در پی دارد که میتواند

در بهبود متغیزهای بیوشیمیایی از جمله قند خون ناشتا و

باعث بهبود استقامت و قدرت عضالنی شود .بهبود این

هموگلوبین گلیکوزیله و شاخصهای عالئم نوروپاتیک،

قابلیتهای زیست حرکتی در اثر تمرینات مقاومتی

کیفیت زندگی ،کیفیت خواب و خستگی در افراد دیابتی

میتواند شاخص خستگی را در این بیماران بهبود بخشد.

مبتال به نوروپاتی محیطی میشود .باتوجه به نتایج بهدست

ازطرفی ،افزایش فعالیت پاراسمپاتیک ناشی از انجام

آمده در این تحقیق ،تمرین مقاومتی منظم ممکن است

تمرینات فیزیکی سبب افزایش آرامش جسمی و روانی و

بعنوان یک استراتژی مناسب در کنار سایر مداخالت

در نتیجه بهبود وضعیت خواب در این بیماران میشود

درمانی برای بیماران دیابتی مبتال به نوروپاتی محیطی

( .)25همچنین تحقیقات نشان دادهاند که انجام فعالیتبدنی

توصیه شود .با این حال ،با توجه اینکه پژوهش حاضر از

و ورزش عالوه بر منافع بدنی و فیزیولوژیک که منجر به

معدود تحقیقات ورزشی در این زمینه است ،عوامل دخیل

بهبود در کیفیت زندگی میشود ،از مزایای روانی،

در این تاثیرات بطور کامل مشخص نیست و نیاز به

احساسی ،عاطفی و اجتماعی برخوردار است و ورزش

تحقیقات بیشتری در این زمینه است.

منظم در کاهش اضطراب ،استرس ،افسردگی و خستگی
تاثیر مثبت دارد .یکی از سازوکارهای فیزیولوژیک در مورد
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Abstract
Background and Objectives: Peripheral neuropathy is a
common complication of diabetes leading to clinical symptoms
and diminished quality of life. The aim of the present study was
to investigate the effect of resistance training on clinical
symptoms and quality of life in type-2 diabetic men with
peripheral neuropathy.
Subjects and Methods: In this clinical trial 30 diabetic patients
with peripheral neuropathy randomized to the experimental or
placebo groups. The experimental group underwent a resistance
training program with the frequency of 3 sessions per week, at the
intensity of 50-80% one repetition maximum, 1-3 sets for each
exercise over 12 weeks. Before and after the experimental period
clinical symptoms of neuropathy (Michigan Diabetic Neuropathy
Score), quality of life (SF-36), quality of sleep (Pittsburgh Sleep
Quality Index) and fatigue (Multidimensional Fatigue Inventory)
were assessed and blood samples were collected. Data were
analyzed using paired and independent t-test at significance level
of 0.05.
Results:Michigan Diabetic Neuropathy Score (MDNS)
improved significantly in the experimental group compared to the
control group (P < 0.05). Moreover, fasting glucose and HbA1c
significantly decreased following exercise intervention (P< 0.05).
In addition, quality of life, quality of sleep and fatigue index
improved in the experimental group (P < 0.05).
Conclusion: Based on the results, resistance training seems to be
a proper intervention to improve clinical symptoms of diabetic
peripheral neuropathy and quality of life diabetic patients
suffering from peripheral neuropathy.
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