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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير تمرين هوازي با شدت باال بر شاخصهاي ميگرني و بهبود کيفيت زندگي در زنان
مبتال به ميگرن با طرح دو گروه پيشآزمون و پسآزمون (گروه گواه ( ))n=9و گروه تمرين هوازي با شدت باال ( )n=9و
با نمونهگيري تصادفي در ميان بيماران زن ميگرني (ميانگين سني  22/8±2/5سال ،ميانگين شاخص توده
بدني  20/40±2/8کيلوگرم بر مترمربع و ميانگين درصد چربي  22/41±6/01درصد) انجام گرفت .پروتکل تمرين
استقامتي دويدن با شدت باال ( 17-15مقياس درک فشار بورگ) شامل هشت هفته تمرين بهصورت سه جلسه در هفته
و هر جلسه بهمدت  30دقيقه بود .الزم به ذکر است که يک ماه قبل و بعد از پروتکل تمرين ،شاخصهاي ميگرني (تکرار،
مدت و شدت حمالت) توسط پرسشنامه (ثبت سردردهاي روزانه) بررسي گرديد و  48ساعت قبل و بعد از پروتکل
تمرين نيز کيفيت زندگي و آمادگي هوازي ارزيابي شد .تجزيهوتحليل آماري دادهها نيز با استفاده از روش آماري آناليز
کوواريانس و آزمون تعقيبي ال.اس.دي انجام گرفت .با درنظرگرفتن مقادير پيشآزمون ،تفاوت معناداري در پسآزمون
بين دو گروه موردآزمايش مشاهده نميشود ( )P>0.001نتايج حاکي از آن است که تمرين هوازي با شدت باال موجب
کاهش معنادار شدت( ،)P>0.05تعداد ( )P>0.001و مدت ( )P>0.05حمالت سردرد و بهبود کيفيت زندگي
( )P>0.001و نيز افزايش آمادگي هوازي ( )P>0.001شده است .بهطورکلي ،تمرين هوازي با شدت باال با تأثير مثبت
بر شاخصهاي ميگرني ،کيفيت زندگي و بهبود آمادگي هوازي (احتماالً) ميتواند بهعنوان يک رويکرد درماني
غيردارويي براي بيماران ميگرني در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدی :تمرين هوازي شديد ،زنان ،ميگرن ،سردرد

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
بیشتر افرادی که دارای یکی از بیماریهای مزمن یا ناتوانی هستند ،بهلحاظ بدنی فعالیت کمتری
دارند .این کمتحرکی منجر به یک چرخۀ ناآمادگی میشود که موجب اختالل دستگاههای
فیزیولوژیکی چندگانه میگردد و نتیجۀ آن زوال بدنی و کاهش در فعالیت بدنی میباشد (.)1
ازسویدیگر  ،ورزش یک فعالیت بدنی منظم ،هدفمند و تکراری است که با هدف بهبود آمادگی
جسمانی صورت میگیرد .فعالیت بدن ی اغلب برای ارتقای سالمتی و پیشگیری از بیماریهای متعدد
غیرواگیر توصیه شده است؛ بنابراین ،بهرغماینکه برخی از مطالعات نشان دادهاند افراد مبتال به
میگرن و دیگر سردردها ،فعالیت بدنی کمتری نسبت به افراد بدون سردرد دارند ( )2و انجام فعالیت
بدنی در کوتاهمدت میتواند تحریککنندۀ میگرن باشد (( )3،4که این امر از دالیل احتمالی پرهیز
برخی بیماران از انجام فعالیت بدنی میباشد) ( ،)5نشان داده شده است که برای افراد مبتال به
میگرن نیز فعالیت بدنی راهکاری برای کاهش درد و ناراحتی بهشمار میرود ( .)6دراینراستا ،برخی
پژوهشها نشان دادهاند که درنتیجۀ اجرای برنامۀ تمرینات هوازی منظم ،نهتنها وضعیت میگرن
وخیمتر نمیشود ،بلکه تعداد حمالت آن ،استقامت قلبی ـ عروقی و کیفیت زندگی این بیماران بهتر
میشود (.)2،3،7،8
میگرن یک اختالل عصبی ـ عروقی مربوط به عصب ترژمینال با اختالل در ساقۀ مغز میباشد (.)9
"هرمیکرانیا "1اولین واژهای بود که در قرن دوم میالدی برای سردردهای یکطرفه بهکاربرده شد و
بعدها واژههای "مگریم" و "میگرن" از آن مشتق گردید ( .)10چندین تصور کلی در پاتوفیزیولوژی
میگرن شناخته شدهاند که عبارت هستند از :گسترش فرورفتگی قشری (( )CSD2که با موجی از
دپالریزاسیون مشخص میشود و بهوسیلۀ هایپرپالریزاسیون که بهآرامی در سراسر قشر مغز گسترش
ادامه پیدا میکند و میتواند آغازگر فیزیولوژیکی برای میگرن باشد)؛ فعالسازی دستگاه
ترژمینووسکوالر؛ حساسسازی مرکزی و محیطی درد ( .)11در طبقهبندی بینالمللی سردرد
( )ICH3میگرن به دو نوع "با اورا" و "بدون اورا" تقسیم میشود ( .)12طبق معیارهای ،ICH
نشانههای میگرن عبارت هستند از :سردرد یکطرفه ،متوسط تا شدید و باکیفیت ضرباندار که
میتواند توسط فعالیت بدنی وخیمتر شود .الزمبهذکر است که این سردردها همراه با حالت تهوع،
استفراغ و حساسیت به نور و صدا هستند و طول آنها بین  4تا  72ساعت میباشد ( .)13سردرد
میگرن بهعلت مزمنبودن و شیوع باال ،آثار بسیاری را برای فرد بیمار ،خانواده و اجتماع در پی دارد؛
1. Hermicronia
2. Cortical Spreading Depression
3. International Classification Headache
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افسردگی ،خستگی مزمن ،غیبت از کار و ناتوانی ،مشکالت خانوادگی و وابستگی دارویی ،برخی از
مشکالت روانی ـ اجتماعی این سردردهای مزمن میباشد (.)3،12
با توجه به مکانیزمهای احتمالی ،درمان میگرن شامل دو نوع حاد و مزمن میباشد که هدف از
درمان حاد ،باسرعت و مؤثر ،کاهش شدت میگرن حاد و بازگرداندن راحتی بیمار به حالت عادی
است و هدف از درمان مزمن ،کاهش شدت ،تعداد و طول مدت حمالت میگرن در درازمدت بوده که
درنهایت ،باید کیفیت زندگی بیمار را بهبود بخشد .اگرچه بسیاری از داروها میتوانند نقش
آنتاگونیست را دربرابر میگرن داشته باشند؛ اما زیانهای جانبی را نیز برای بیمار بههمراه دارند
( .)14دراینراستا ،پژوهشگران بهدنبال یافتن روشی اثربخش (مانند فعالیت بدنی) برای درمان
میگرن میباشند ()3؛ ازاینرو ،فعالیت بدنی بهعنوان یک پاسخ مؤثر در درمان بسیاری از بیماریها
شناخته شده است؛ بهطوریکه تعدادی از پزشکان ،ف عالیت بدنی را برای هر دو نوع سردرد تنشی و
میگرن پیشنهاد نمودهاند و ازآنجاییکه پاتوفیزیولوژی این دو نوع سردرد متفاوت میباشد؛ پاسخ به
فعالیت بدنی ممکن است به تمایز بین آنها کمک کند (.)3
در مطالعات مختلف به بررسی تأثیرات سودمند ورزش بر شاخصهای میگرن ،بهبود استقامت قلبی
ـ عروقی و کیفیت زندگی پرداخته شده است ()2،15،17؛ بااینوجود ،اغلب مطالعات صورتگرفته
در ارتباط با افراد میگرنی ،از شدتهای تمرینی متوسط و پایین استفاده نمودهاند (.)5،18،20
در مقابل ،عبدی و همکاران یکی از معدود مطالعات را با اثر تمرینات هوازی با شدت باال با دو جلسه
تمرین در هفته در ارتباط با مردان میگرنی اعمال کردند و نشان دادند که در پی آن ،شاخصهای
میگرنی ،کاهش و استقامت هوازی بهبود مییابد ( .)7ازسویدیگر و با توجه به پیشینۀ پژوهش،
کاهش در تکرار حمالت میگرن در شدتهایی اتفاق میافتد که در آن فشارخون و ضربان قلب
افزایش پیدا میکند ()21؛ ازاینرو ،شدت فعالیت بدنی موردنظر از اهمیت بسیاری برخوردار
میباشد .نشان داده شده است که افزایش شدت تمرین از متوسط به شدتهای باالتر ،یکی از
متغیرهای کوتاهمدت برنامههای تمرینی است که میتواند بر سازگاریهای سلولی تأثیر گذاشته و
پاسخهای متفاوتی را بهدنبال داشته باشد (.)22
با توجه به شواهد ناکافی علمی درمورد اثر ورزش هوازی با شدت باال بر شاخصهای مرتبط با
سردردهای میگرنی و بررسی اثرات مفید فعالیت بدنی در درمان میگرن ،انجام پژوهش حاضر
ضروری بهنظر می رسد .در این پژوهش با اعمال تمرین هوازی با شدت باال ( ،)HIA1پژوهشگر در پی
پاسخ به این سؤال بود که آیا تمرین هوازی با شدت باال میتواند بر شاخصهای میگرنی و بهبود
کیفیت زندگی در زنان دارای میگرن تأثیر داشته باشد؟
1. High Intensity Aerobic Training
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روش پژوهش
پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی بهروش تصادفی کنترلشده ( )RCT1و از نوع مطالعات
نیمهتجربی و کاربردی با دو گروه با طرح پیشآزمون و پسآزمون ،همراه با گروه گواه میباشد که
در سال ( )1394در میان جامعۀ بیماران میگرنی شهر کرمانشاه انجام گرفته است .در این پژوهش
بهمنظور تعیین تعداد نمونۀ موردنیاز از روش نمونهگیری برای تعیین میانگین یک صفت در جامعه
استفاده شد .با توجه به معیارهای ورود به پژوهش 20 ،بیمار میگرنی زن غیرورزشکار از جامعۀ
بیماران میگرنی که بیماری آنها توسط پزشک مغز و اعصاب تأیید شده و با تکمیل رضایتنامۀ
کتبی و نیز تأیید کمیتۀ اخالق دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه در این پژوهش شرکت نموده بودند،
انتخاب شدند .این بیماران بهطور تصادفی در دو گروه گواه ( )n=10و تمرین هوازی با شدت باال
( )n=10( )HIAقرار گرفتند که پس از پایان دوره ،نه نفر از گروه گواه ( )n=9و نه نفر از گروه
تمرینی  ) n=9( HIAتوانستند دوره را به پایان برسانند .معیار ورود به این پژوهش عبارت بود از:
نداشتن سابقۀ فعالیت منظم ورزشی در شش ماه گذشته ،داشتن محدودۀ سنی  18تا  45سال،
نداشتن بیماریهای قلبی ـ عروقی ،فشارخون ،دیابت ،آرتروز ،سرطان ،آسم ،ایدز ،مننژیت و ام اس،2
تأیید سردرد توسط پزشک مغز و اعصاب و بهدستآوردن معیار ورود در تست آمادگی هوازی
بیشینه ) )VO2maxبا دوچرخۀ آستراند ،مونارک (باالتر از  20میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه).
پروتکل اجرایی اصلی این پژوهش مدت چهار ماه بهطول انجامید .شایانذکر است که یک ماه قبل و
بعد از پروتکل تمرینی ،شاخصهای سردرد میگرن شامل :دفعات ،مدت و شدت حمالت (پرسشنامۀ
ثبت سردردهای روزانه) مورد ارزیابی قرار گرفت ( .)7،19عالوه براین 48 ،ساعت قبل و بعد از
پروتکل تمرینی ،کیفیت زندگی (پرسشنامۀ تاثیر سردرد( )7،23،24( )3ویژگی پرسشنامۀ تاثیر
سردرد این بود که با افزایش کیفیت زندگی ،اعداد پرسشنامه روند کاهشی پیدا میکرد) و
فاکتورهای ترکیب بدنی شامل :قد ،سن ،جنس ،وزن ،درصد چربی (دستگاه بادی کامپوزیشن،
زیوس  9/9کره جنوبی ،)4شاخص توده بدنی (وزن (کیلوگرم)/مجذور قد (سانتیمتر)) ،5نسبت دور
لگن به دور کمر ) (WHR6و آمادگی هوازی (دوچرخه آستراند ،مونارک  ،E839سوئد) اندازهگیری
شد .همانطور که در جدول شمارۀ یک نشان داده شده است ،پروتکل تمرین هوازی با شدت باال
)1. Randomised Controlled Trial (RCT
2. Multiple Sclerosis
3. Hit-6
4. Body Composition Device, Zuse 9.9 South Korea
))5. Body Mass Index (W(Kg)/H2(Cm
6. Waist/Hip Ratio
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(17( )HIAـ 15مقیاس درک فشار بورگ؛ معادل  60تا  85درصد  )VO2maxتوسط جدول
درجهبندیشده از ساده تا سنگین طراحی گردید و آزمودنیها ،ساده یا سنگینبودن آن را با توجه
به فشار تمرین ذکر میکردند .باید عنوان نمود که پیش از شروع برنامۀ تمرینات ،نحوۀ استفاده از
جدول آموزش داده شد که شامل هشت هفتۀ سه جلسهای بهمدت  30دقیقه (در هر جلسه) بود.
الزمبهذکر است که برنامۀ تمرینی شامل :تمرین اصلی (دویدن) 10 ،دقیقه گرمکردن و  10دقیقه
سردکردن بود (جدول شمارۀ یک).
جدول 1ـ برنامۀ تمريني بهمدت هشت هفته
هفته
میانگین مدتزمان تمرین
(دقیقه)
میانگین شدت
(درک فشار بورگ)

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

10

15

20

25

30

30

30

30

11

12

14

15

16

16

16

17

عالوهبراین ،بهمنظور رسم نمودارها ،جداول و ارائۀ میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی
استفاده شد و با توجه به نرمالبودن توزیع دادهها (با استفاده از آزمون کلموگروف ـ
اسمیرنوف) و وجود دو گروه گواه و تجربی و نیز آزمونگیری در پیشآزمون و پسآزمون،
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش آماری آنالیز کوواریانس (آنکوا )1و آزمون تعقیبی LSD
2بهره گرفته شد .همچنین ،آزمون تی ـ تست مستقل برای بررسی تفاوت بین درصد
تغییرات گروهها بهکار رفت .الزم به ذکر است که تمامی عملیات آماری از طریق نرمافزار اس
پی اس اس 321انجام گرفت و سطح معناداری معادل ( )P≥0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
مشخصههاي توصيفي (ميانگين سن ،قد ،وزن ،شاخص توده بدني ،درصد چربي و دور کمر به دور لگن)
و متغيرهاي شاخصهاي سردرد ميگرن ،توان هوازي و کيفيت زندگي آزمودنيها در جدول شمارۀ دو
ارائه شده است.

1. ANCOVA
)2. Least Significant Difference (LSD
3. SPSS 21
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جدول 2ـ مشخصههاي توصيفي و نتايج آماري متغيرهاي پژوهش (بهصورت ميانگين±انحراف استاندارد)
گروه گواه
متغير

پيش آزمون
انحراف
استاندارد

سن
(سال)
وزن
(کيلوگرم)
قد
(سانتيمتر)
شاخص تودۀ بدني
(کيلوگرم بر متر مربع)
چربي
(درصد)
شاخص دور کمر
به دور لگن
شدت سردرد
)(VAS
مدت سردرد
(ساعت در ماه)
تکرار سردرد
(روز در ماه)
توان هوازي
)(ml/kg/min
کيفيت زندگي

گروه تمرين
پس آزمون

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين

پيش آزمون
انحراف
استاندارد

پس آزمون

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين

-

-

7/5

32/4

-

-

5/2

22/8

10

62/2

11/42

63/03

7/45

53/52

6/16

52/67

-

-

5

160/1

-

-

0/70

161/1

4/42

24/1

4/74

24/50

2/8

20/40

2/29

20/26

6/89

28/54

7/52

28/40

6/01

22/41

4/94

21/65

0/06

0/81

0/08

0/82

0/05

0/78

0/24

0/77

2/14

5/75

1/55

5/06

1/77

5/86

2/3

4/05

4/83

10/5

3/96

8/62

3/96

8/62

2/31

4/05

1/55

8/66

3

7/44

2/43

9/2

8/2

4/11

11/33

36/89

8/27

33/46

10/04

30/05

1/8

52/75

5/54

64

5/85

63/06

7/17

65/22

3/88

38/11

تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که تمرین  HIAباعث کاهش معنادار شدت ( ،)P>0.05تعداد
( )P>0.001و مدت ( )P>0.05حمالت سردرد ،بهبود کیفیت زندگی ( )P>0.001و افزایش توان
هوازی ( )P>0.001شده است .همچنین ،یافتهها بیانگر آن است که تمرین  HIAمنجر به کاهش
معنادار وزن ()P>0.05و  )P>0.05( BMIشده است؛ اما تغییر معناداری در درصد چربی و WHR
مشاهده نمیشود ( .)P<0.05در این پژوهش نشان داده شد که پس از هشت هفته تمرین ،HIA
شدت سردردهای میگرنی  35/37درصد (از  5/86به ( 4/05مقیاس آنالوگ بصری))1؛ مدت
سردردهای میگرنی  46/07درصد (از  8/62به  4/66ساعت در ماه)؛ تکرار (تواتر) سردردهای
میگرنی  56/94درصد (از  9/2به  4/11بار در ماه) 0/37 BMI ،درصد (از  20/40به 20/26
کیلوگرم بر مجذور متر)؛ درصد چربی  2/54درصد (از  22/41به  21/65درصد)؛ 0/97 WHR
1. VAS
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درصد (از  0/78به  0/77سانتیمتر) کاهش یافته است .ازسویدیگر ،کیفیت زندگی  40/80درصد
(ز  65/22به  )38/11و توان هوازی  56/67درصد (از  35/05به  52/75میلیلیتر /کیلوگرم /دقیقه)
بهبود را نشان میدهد .تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از تی ـ تست مستقل نیز حاکی از آن
است که درصد تغییرات در تمامی متغیرها بهجز  WHRو درصد چربی از پیشآزمون به پسآزمون
بین دو گروه گواه و آزمایش معنادار میباشد (( )P<0.05شکل شماره یک).

**

NS

**

NS

**

**

**

**

شکل 1ـ درصد تغييرات از پيشآزمون به پسآزمون در شاخصها
 سردرد ميگرن ( ،)Intensity, Frequency, Durationترکيب بدني ( WHR, BMI, BFدرصد) ،توان هوازي( )Vo2Maxو کيفيت زندگي ()Quality of Life
** تفاوت معنادار از پيشآزمون به پسآزمون بين دو گروه وجود دارد(.)P>0.05

 :NSتفاوت معنادار از پيشآزمون به پسآزمون بين دو گروه وجود ندارد (.)P<0.05

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت باال ( )HIAبر شاخصهای
سردرد میگرنی و بهبود کیفیت زندگی در زنان میگرنی بود .یافتهها نشان داد که تمرین  HIAباعث
کاهش معنادار شاخصهای سردرد میگرنی (شدت ،مدت و تکرار) میشود .همچنین ،این تمرینات
موجب بهبود معنادار کیفیت زندگی و افزایش آمادگی هوازی بیماران مبتال گردید .از نتایج مهم
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پژوهش حاضر ،کاهش شاخصهای سردرد میگرنی در زنان مبتال به میگرن موردمطالعه بود؛
بهطوریکه پس از هشت هفته تمرین  ،HIAشدت سردردهای میگرنی  35/37درصد (از  5/86به
( 4/05مقیاس آنالوگ بصری)) ،مدت سردردهای میگرنی  46/07درصد (از  8/62به  4/66ساعت در
ماه) و تکرار (تواتر) سردردهای میگرنی  56/94درصد (از  9/2به  4/11بار در ماه) کاهش یافت.
برخی از مطالعات پیشین نتایجی مشابه با این دادههای آماری را گزارش کردهاند .دراینراستا ،عبدی
و همکاران نشان دادند که هشت هفته تمرین هوازی شدید باعث کاهش معنادار شدت سردرد در
مردان میگرنی میشود .این پژوهشگران میزان کاهش شدت سردرد را  49/38درصد (از  5/67به
( 4/36مقیاس آنالوگ بصری)) عنوان نمودند .همچنین ،آنها اثر هشت هفته تمرین هوازی شدید
(با 17ـ 15مقیاس درک فشار بورگ) بهصورت دو جلسه در هفته را در مردان میگرنی مورد بررسی
قرار دادند و کاهش مدت سردرد (از  227/25دقیقه تا  113/65دقیقه در ماه) و تکرار سردرد (از
 6/8تا  2/87روز در ماه) را گزارش کردند ( )7و دلیل احتمالی کاهش در شاخصهای میگرنی و
بهویژه شدت حمالت را به افزایش شدت تمرین هوازی مورداستفاده در برنامۀ هشت هفتگی نسبت
دادند؛ زیرا ،پیش از آن دارابانینو 1و همکاران عنوان نموده بودند که تنها تمرینات با درجۀ باالیی از
 VO2maxمیتواند شدت حمالت میگرن را کاهش دهد ( )8و یک ارتباط دوز ـ پاسخ بین فعالیت
جسمانی و سالمت عمومی مشاهده میشود؛ درحالیکه ،این احتمال درمورد ارتباط دوز ـ پاسخ
تمرین هوازی درمورد میگرن وجود ندارد ()25؛ هرچند که برخی از مطالعات ،تأثیرپذیری بیماران
میگرنی از تمرینات هوازی با شدت متوسط را گزارش نمودهاند؛ بهعنوانمثال ،احمدی و همکاران
کاهش شدت سردردهای میگرنی (از  7/84به ( 6/05مقیاس آنالوگ بصری)) ،تکرار سردرد (از 5/73
تا  3/73بار در ماه) و مدت سردرد (از  699تا  589دقیقه در ماه) را درنتیجۀ یک دوره تمرین
هوازی با شدت متوسط در زنان میگرنی نشان داده و بهطورجزئی ،دلیل کاهش شاخصهای سردرد
میگرنی را به افزایش سطوح استراحتی نیترات اکساید پالسمایی افراد مبتال نسبت دادند (.)19
دارابانینو و همکاران نیز که تمرینات هوازی را با شدت بین 75ـ 60درصد  VO2maxبهصورت 30
دقیقه در هر جلسه بر افراد میگرنی اعمال کردند ،بهبود در شاخصهای میگرنی شدت سردرد (0/7
تا ( 0/4مقیاس آنالوگ بصری)) ،مدت سردرد (از  0/9تا  0/4ساعت در ماه) و تکرار سردرد (از 3/8
تا  2/3روز در ماه) را مشاهده نمودند ( .)8در مطالعات اخیر نیز کریمی و همکاران گزارش کردند که
تمرین هوازی با شدت کم تا متوسط شامل :فعالیت روی نوارگردان و دوچرخۀ کارسنج  12هفتهای
بهصورت سه جلسه در هفته و بهمدت  35تا  60دقیقه و با شدت  50تا  75درصد حداکثر ضربان

1. Darabaneanu
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قلب ،موجب بهبود شدت حملۀ سردردهای میگرنی (از  34/23تا  14/30روز در ماه) میشود که
این بهبود را به کاهش میزان نوروپپتید وابسته به ژن کلسیتونین ) 1)CGRPنسبت دادهاند (.)20
درمقابل ،برخی از پژوهشگران بر این باور هستند که انجام فعالیت بدنی در کوتاهمدت میتواند
تحریککنندۀ میگرن باشد ( )3،4که این امر از دالیل احتمالی پرهیز برخی بیماران از انجام فعالیت
بدنی است ( .)5پژوهشگران یکی از دالیل تحریکپذیری میگرن را به عدم گرمکردن مناسب نسبت
دادهاند که دراینراستا ،المبرت و برنت 2با مطالعۀ موردی تأثیر گرمکردن بر شناگران رقابتی دارای
میگرن در شنای با شدت باال مشاهده نمودند که گرمکردن مناسب قبل از تمرینات شنای با شدت
باال باعث پیشگیری از حمالت میگرن ،حین و پس از ورزش میشود ( .)26در این ارتباط،
مککروری 3در یک مطالعۀ مروری گزارش نمود که میگرن در میان ورزشکاران نیز مشاهده میشود
و از برخی از ورزشها مانند دویدن ،کار با وزنه ،راگبی و فوتبال بهعنوان فعالیتهای ایجادکنندۀ
سردرد نام برد (بهویژه سردردهای پس از بازی راگبی در مردان و وجود میگرن با اورا در بازیکنان
فوتبال قابلتوجه بود) ( .)10طبق مطالعات انجامشده ،تقریباً  50درصد از بازیکنان فوتبال
استرالیایی ،سردردهای عادی را گزارش کردهاند .الزمبهذکر است که درمورد دالیل بروز این
سردردها به مصرف برخی مواد مانند الکل ،کافئین ،اتساعدهندهها و غیره اشاره شده است .هرچند
در این پژوهش تحریکپذیری میگرن درنتیجۀ ورزش تأیید نشده است؛ اما ،چنین تناقضهایی
موجب دوری و اجتناب بیشتر افراد میگرنی از شرکت در برنامههای ورزشی میشود .با توجه به
موارد فوق باید در نظر داشت که افراد میگرنی از جامعۀ ورزشکاران جدا هستند و امید است که
شرکت این افراد در برنامههای ورزشی ،نتایج مطلوبی برای آنها بههمراه داشته باشد.
تمرینی که با شدت متوسط انجام میگیرد ،بهتر است که مدتزمان اجرای آن در هر جلسه 30
دقیقه و تکرار آن پنج روز در هفته باشد و اگر تمرین با شدت باال اجرا شود ،مدتزمان هر جلسه
تمرین  20دقیقه و تکرار آن سه روز در هفته پیشنهاد میشود ( .)25،28در پژوهش حاضر از یک
برنامۀ هوازی با شدت باال ( )HIAاستفاده شد که افراد شرکتکننده در آن ،برنامهای را بهمدت
هشت هفته ،بهصورت سه جلسۀ  30دقیقهای در هفته و با شدت 17ـ 15مقیاس درک فشار بورگ
(معادل  60تا  85درصد  )VO2maxاجرا نمودند .عالوه بر نتایج معنادار و قابلتوجه در کاهش
شاخصهای میگرنی ،یکی دیگر از نتایج چشمگیر این پژوهش ،بهبود آمادگی هوازی و کیفیت
زندگی بود .شدت تمرینات اعمالشده از نکات قابلتوجه برنامههای ورزشی میباشد .دراینراستا،

1. Calcitonin Gene- Related Peptide
2. Lambert and Bernt
3. Mckorry
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دیتریج 1و همکاران در پی شش هفته تمرین با تکرار دو جلسه در هفته و با اجرای  45دقیقه
ژیمناستیک و  15دقیقه آرامسازی ،کاهشی را در مدت حمالت مشاهده نکردند و بهبودی را در
توان هوازی گزارش ننمودند ( .)18مطالعات دیگر نیز حاکی از آن هستند که  10هفته اجرای
تمرین هوازی با تکرار سه جلسه در هفته و با شدت  45تا  60درصد  50( VO2maxدقیقه در هر
جلسه شامل 10 :دقیقه گرمکردن 10 ،دقیقه سردکردن و  30دقیقه برنامۀ اصلی) منجر به کاهش
تکرار حمالت میگرن نمیشود ( .)8بهنظر میرسد چنین برنامههایی جهت بهبود آمادگی هوازی
ناچیز باشد؛ زیرا ،برنامۀ دیتریج و همکاران با تواتر کم در هفته و تنها برای شش هفته انجام گرفت
( .)18عالوهبراین ،برنامۀ مورداستفاده در پژوهش بعدی با شدت نسبتاً پایین اجرا شده است.
درمقابل ،عبدی و همکاران در پی اجرای هشت هفته برنامۀ تمرین هوازی با شدت باال (نزدیک به
 80درصد  VO2maxبا وجود تکرار دو جلسه در هفته ،ضمن بهبود شاخصهای سردرد میگرنی،
افزایش در مسافت دویدن از  1078متر به  1355متر را گزارش نمودند ( .)7عمدهترین تفاوت بین
این مطالعات در تعداد هفتهها و شدت و نوع فعالیت میباشد .همانطور که در جدول شمارۀ دو و
نمودار شمارۀ یک آمده است ،بهبود  56درصدی (از  35/05به  52/75میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)
توان هوازی در پژوهش حاضر ،اثرگذاری برنامۀ تمرینی مورد استفاده را تأیید میکند .در پژوهش
حاضر در پی افزایش در آمادگی هوازی ،بهبود در شاخصهای سردرد میگرنی و کیفیت زندگی (40
درصد) شرکتکنندگان میگرنی نیز بهبود یافت .مطالعات متفاوتی از جمله دیتریج و همکاران،
وارکی 2و همکاران و پژوهشهای دیگر پس از انجام تمرینات ورزشی هوازی ،بهبود در کیفیت
زندگی بیماران میگرنی را گزارش کردهاند ( .)7،23،24ازآنجاکه افزایش سطح آمادگی جسمانی
بیماران به کاهش سطح استرس و افزایش اعتمادبهنفس آنها کمک میکند ()8؛ بهبود در کیفیت
زندگی برای این بیماران با تأثیر هشت هفته تمرین  HIAدور از انتظار نمیباشد .بهنظر میرسد
کاهش شاخصهای سردرد میگرنی و بهبود توان هوازی درنتیجۀ تمرین  ،HIAاحتماالً از دالیل
عمدۀ بهبود کیفیت زندگی در بیمارن میگرنی زن در پژوهش حاضر باشد .همچنین ،این احتمال
وجود دارد که نتایج پژوهش حاضر بتواند نگرانیهای ناشی از تحریکپذیری فعالیت بدنی و شرکت
در برنامههای ورزشی؛ بهویژه برنامههای پرشدت را کاهش دهد؛ بنابراین ،مطالعات آتی و دقیقتر
میتواند مکانیزمهای احتمالی درگیر در این نتایج مثبت را روشن سازد.
از جمله عوامل مؤثر و درگیر در دردهای میگرنی میتوان از دستگاههای شبهافیونی درونزاد،
اندوکانانبینوید CGRP ،و فاکتور نوروتروفیکی مشتق از مغز نام برد؛ بهعنوانمثال ،بتااندورفین که
1. Dittrich
2. Varkey
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یک میانجی مهم در مدیریت درد میباشد ،درنتیجۀ فعالیت ورزشی رهایش مییابد و رهایش برخی
نوروترانسمیترها مانند نورآدرنالین و استیلکولین را مسدود میکند .ازآنجاکه تمرینات هوازی
افزایش قابلتوجهی را در سطوح این عوامل ضددرد نشان دادهاند ( ،)3میتوان کاهش در
شاخصهای سردرد میگرنی درنتیجۀ تمرینات هوازی را به این عوامل نسبت داد .ازسویدیگر ،نادا
احمد 1و همکاران با بررسی شواهد علمی قبلی نشان دادند که اختالل در سیستم شبهافیونی
درونزاد در افراد میگرنی وجود دارد و کاهش در انکفالینهای مایع مغزی نخاعی بیماران میگرنی را
علت این اختالل دانستند ( .)3احتماالً بررسی این مواد میانجیگر در بیماران میگرنی ،ابهامات
موجود را کمتر خواهد کرد .دستگاه اندوکانابینوئیدها 2نیز دارای نقشی کاربردی در تخفیف درد
ناشی از تمرینات ورزشی میباشد .افزایش میانجیهای این سیستم در دویدنهای استقامتی با
شدت باال و نه در شدتهای پایین گزارش شده است .همانطور که مطرح شد ،یکی از سؤاالتی که
ذهن نویسندگان پژوهش حاضر را درگیر کرده است ،شدت تمرینات هوازی میباشد .در این
پژوهش ،افراد مبتال به میگرن ،تمرینات با شدت باال را بهمدت هشت هفته انجام دادند؛ بنابراین،
نقش میانجیگری دستگاه اندوکانابینوئیدها (اندوکانابینوئیدها با مخدرهای درونزا در ایجاد
مکانیسمهای ضددرد شرکت دارند) دور از ذهن نمیباشد CGRP .یک نوروپپتید با  37اسیدآمینه
است که یک اتساعدهندۀ قوی برای عروق میباشد و نقش مهمی در انتقال درد دارد .این فاکتور
بهطور گستردهای در سیستم عصبی محیطی و مرکزی توزیع میشود و باعث اتساع عروقی و انتقال
حسی درد میشود .همچنین ،سطوح افزایشیافتۀ آن در عروق سیاهرگی بیماران مبتال به میگرن در
حمالت میگرنی گزارش شده است ( .)3در گذشته نیز با توجه به نقش آن در بیماری میگرن،
محتوای آن در عصب ترژمینال گنگلیون در رتها توسط پرنو و همکاران مورد بررسی قرار گرفته
است ( .)29در این پژوهش ،رتهای موردمطالعه در سه برنامۀ ورزشی مقاومتی ،استقامتی و ترکیبی
شرکت نمودند که محتوای  CGRPبهطور معناداری درنتیجۀ هر سه برنامۀ تمرینی افزایش داشت.
الزمبهذکر است که شدت باالی تمرینات ،یکی از عوامل احتمالی در افزایش بیان میباشد (در
پژوهش حاضر محتوای  CGRPارزیابی نشده است) .دراینراستا ،کریمی و همکاران نشان دادند که
 CGRPدر پی تمرینات هوازی بهطور معناداری کاهش یافته است (.)20
بهطورکلی ،با توجه به نتایج میتوان گفت که تمرین هوازی با شدت باال میتواند نقش مهمی در
کاهش شاخص های سردرد میگرنی ،بهبود توان هوازی و افزایش کیفیت زندگی در بیماران میگرنی
داشته باشد .از جمله عوامل احتمالی درگیر و مؤثر در این نتایج ،فعالسازی و میانجیگری
1. Nada Ahmad
2. Endocannabinoids System
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دستگاههای شبهافیونی اندوکانابینوئیدها درنتیجۀ برنامۀ تمرینی هوازی با شدت باال ( )HIAاست و
پژوهشهای بعدی با تأکید بر مکانیزمهای سلولی ـ مولکولی ،نقش مهمی در روشنکردن ابهامات
موجود خواهند داشت .عالوهبراین ،بهبود توان هوازی و کیفیت زندگی نیز از جمله نتایج مهمی است
که نشان میدهد فعالیت بدنی منظم و مداوم؛ بهویژه درقالب تمرینات هوازی میتواند بهعنوان یک
روش درمانی غیردارویی در کنار سایر شیوههای درمانی برای مبتالیان به میگرن مورد استفاده قرار
گیرد.
پيام مقاله :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد درصورتیکه برنامههای ورزشی با درنظرداشتن
گرمکردن و سردکردن مناسب و توسط متخصصان ورزشی و همکاری پزشک معالج طراحی شود،
تمرینات هوازی با شدت باال ،نهتنها سردردها را تشدید نمیکند ،بلکه فواید قابلتوجهی را برای افراد
مبتال به میگرن بههمراه خواهد داشت.
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Abstract
This study aimed to investigate the influence of high intensity aerobic training on
migraine indexes and quality of life improvement in women with migraine disorder.
This semi-experimental study with tow pretest-posttest groups (control (n=9) and high
intensity aerobic training (n=9)) and randomized sampling have been done in women
with migraine disorder with a mean age (22.8± 2.5), the mean BMI (20.40 ± 2.8) and
%BF (22.41 ± 6.01). High intensity aerobic training protocol (15-17 Borg RPE Scale)
consisted of 8 weeks/ 3session per week/ and 30 minutes per session. Migraine indices
(frequency, duration, and intensity) were assessed during one month pre- and post via
headache daily records questionnaire as well as the quality of life (HIT-6 questionnaire)
and Vo2max (Strand bike Monark E839, Sweden) were assessed at 48 hours pre-and
post of training program. The data using ANCOVA and LSD was analyzed. With
considering pretests data, there was a significant difference between groups in posttests
(P<0.001). Data analysis, moreover, showed that high intensity aerobic training resulted
in a significant decrease in the intensity (P<0.05). Frequency (P<0.001) and duration
(P<0.05) of headache attacks and improved quality of life (P<0.001) and increased
aerobic fitness (P<0.001). High intensity aerobic training, probably can be considered as
a non-pharmaceutical treatment approach with positive affecting on migraine indices,
quality of life, and improving of aerobic fitness in people with migraine.
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