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Abstract
Purpose: To enhance knowledge about the role of regular physical activity in brain
structure and function in multiple sclerosis, this study investigated the effect of 6-month
home-based exercise on the thalamic pathology and metabolites concentration using
magnetic resonance imaging, diffusion and spectroscopy techniques.
Materials and Methods: In this study, 56 people with multiple sclerosis (39 female and
13 male, age: 37.33±9.59 year) were randomly divided into two groups, namely homebased exercise and control. Intervention included aerobic (3-session per week, 50-75 %
heart rate reserve) and resistance (2-session per week, rating of perceived exertion 5-8)
exercise. Brain and thalamic volume using magnetic resonance imaging, thalamic
metabolites using spectroscopy, and microstructure changes using diffusion technique
were assessed before and after the intervention.
Findings: Results showed that six months of home-based exercise did not have a
significant effect on brain, thalamic volume and diffusion parameters including fractional
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anisotropy, mean penetration, axial penetration, and radial penetration (p >0.05). Besides,
thalamic metabolites analysis revealed that home-based exercise resulted in a significant
increase in the ratio of N-acetylaspartate and N-acetylaspartylglutamate to creatine (p
<0.007) and a significant decrease in the ratio of choline to creatine and inositol to creatine
(p <0.22 and p <0.002, respectively).
Conclusion: Overall, the results provided evidence about the beneficial effects of regular
physical activity on thalamic metabolites associated with myelin loss and axonal function
in the brain of people with MS using spectroscopy imaging. However, home-based
exercise was not associated with change in diffusion parameters as indicators of changes
in thalamic microstructures, which may indicate that longer-term intervention is needed.

KeyWords: Home-Based Exercise, Spectroscopy, Diffusion, Multiple Sclerosis
Extended Abstract
Background and Purpose
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune and demyelinating disease of the
central nervous system (CNS). The standard gold method for MS diagnosing and
monitoring is magnetic resonance imaging (MRI), which has the ability to detect
brain lesions in affected individuals (1). In fact, conventional imaging includes
T1-weighted (T1) and T2-weighted (T2) imaging developed to detect brain
atrophy, the number of lesions or plaques in the CNS (2, 3). However,
conventional MRIs have several limitations; conventional MRIs do not provide
pivotal information about inflammation, demyelination, axonal loss, and
metabolic status of the brain (4). Today, some non-conventional MRIs have been
developed to recognize and study the CNS including diffusion tensor imaging
(DTI) and spectroscopic imaging (MRS) (2, 3, 5). Because regular physical
activity is recognized as a complementary and beneficial therapy for people with
MS (6), present study aimed to investigate the effect of 6-months combined homebased exercise on the thalamic pathology and metabolites in patients with MS.

Materials and Methods
In this study, 56 people with MS (39 female, 13 male, age: 18 – 74 years) were
recruited and randomly divided into exercise or control groups. The intervention
included 6-months home-based resistance (2 sessions per week) and aerobic (3
sessions per week) exercise. The control group was advised to refrain from regular
physical activity during the intervention. The aerobic exercise intensity was
adjusted based on heart rate reverse (HRR) (50 – 75% HRR) and the resistance
exercise intensity was adjusted based on 10-score rating of perceived exertion
(RPE) (5-8 RPE). Aerobic exercise session duration was 20 minutes in first
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month, which gradually increased to 45 minutes in the sixth month. Resistance
exercise also included 6 to 12 movements, 3 to 4 sets, and 8 to 12 repetitions.
Resistance exercise was designed using body weight and three types of elastic
bands with different resistances. During the intervention, a diary and a weekly
phone call were used to assess the adherence to the exercise. Additionally, two
face-to-face sessions in the first and second months, and one face-to-face session
in the third and fourth months were designed to exercise under the supervision of
researchers to resolve problems and provide the necessary feedback for
participants. Outcomes include brain volume, thalamic pathology and metabolites
evaluated before and after the intervention. 3T Siemens scanners and 64-channel
head coil were used for MR imagining. Brain volume using T1- and T2 weighted
sequences, thalamic metabolites using single voxel MRS, and thalamic
microstructure using 30 directions DTI was assessed. SPSS 25 was used to run
statistical analysis. To determine the effect of intervention, two-way ANOVA was
used with controlling gender, disability, disease duration and MS type.

Findings
Intervention adherence was 92.24 %, so that participants performed at least 95 out
of 120 planned sessions. Home-based exercise was well-tolerated by participants.
Brain volume analysis showed that there is no significant change for brain (p
>0.05) and thalamus volume (p >0.05) after exercise. Analysis of DTI data showed
that exercise had a significant effect on fractional anisotropy (FA) (p <0.05), as a
significant increase in FA was observed after exercise (p <0.05). Other DTI
parameters including axial diffusivity, radial diffusivity and mean diffusivity did
not show significant change in response to intervention (p >0.05). Screening of
thalamic metabolic status using MRS revealed that home-based exercise was
associated with an increase in N-Acetylaspartate/Creatine (NAA/Cr) (p <0.05)
and decrease in choline/Cr (Cho/Cr) and Myo-inositol/Cr (Ins/Cr) (p <0.05).

Conclusion
To enhance our knowledge about the role of physical activity on brain health in
MS, the present study was designed to investigate the effect of home-based
exercise on improving the pathology and metabolite status of the thalamus in
people with MS. As we know, this study is the first study which used MRS and
DTI imaging to evaluate the effect of exercise on the brain health in people with
MS. In the present study, it was found that a 6-month exercise is associated with
an increase in the NAA/Cr. Mitochondria neurons are responsible for the
production of almost all NAA in the CNS and are therefore known as markers of
mitochondrial function and nerve cell integrity (7). Choline is also involved in the
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synthesis and degradation of phospholipids, which are the basis of cell
membranes. Therefore, it is a valid metabolic indicator of cell membrane density
and integrity that can reflect membrane regeneration (7). Ins is known as a marker
of glial function and it is believed that increased Ins levels indicate glial
proliferation, both of which may occur due to inflammation (7-9). The results
showed a decrease in level of Cho/Cr and Ins/Cr. In general, the study’s results
include increasing NAA/Cr and FA that supports myelination and promotes brain
health, especially in the thalamus. Thus, this study found novel evidence of the
beneficial role of exercise in brain health for people with MS.

Article Massage
Home-based exercise is beneficial for people with MS and can help improve the
patient's status by improving the structure and biochemical processes of the brain.

KeyWords: Home-Based Exercise, Spectroscopy, Diffusion, Multiple
Sclerosis

A

B

C

D

Figure 1. Location of voxel in MRS technique to evaluate right thalamic metabolites (A)
and changes in NAA/Cr (B), Cho/Cr (C) and Ins/Cr (D) after 6 months of home-based
exercise. *It indicates a significant change from pre- to post-test (p <0.05) and a
significant difference between the two groups in the post-test stage (p <0.05).
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فيزيولوژي ورزشي
مقالة پژوهشي

اثر تمرین در منزل بر پاتولوژی و غلظت متابولیتهای تاالموس در افراد مبتال به
مالتیپل اسکلروزیس :شواهد برگرفته از تصویربرداری تشدید مغناطیسی،
اسپکتروسکوپی و دیفیوژن

1
5

رئوف نگارش ،1رضا قراخانلو ،2محمدعلی صحراییان ،3مریم ابوالحسنی ،4فیلیپ زیمر
 .1دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2استاد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .3استاد نرولوژی ،مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .5استاد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده پزشکی ورزشی سلولی مولکولی ،دانشگاه ورزش کلن ،کلن ،آلمان
تاريخ دريافت1399/08/21 :

تاريخ پذيرش1399/12/02 :

چکیده
اهداف :با هدف افزايش دانش در زمينة نقش فعاليت بدني منظم بر ساختار و عمکلرد مغز در بيماري مالتيپل
اسکلروزيس ،در اين مطالعه به بررسي اثر شش ماه تمرين در منزل بر پاتولوژي و غلظت متابوليتهاي تاالموس
با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي ،ديفيوژن و اسپکتروسکوپي پرداخته شد.
مواد و روش ها :در اين مطالعه 56 ،فرد مبتال به مالتيپل اسکلروزيس ( 39زن و  13مرد ،سن37/33 ± 9/59 :
سال) بهطور تصادفي به دو گروه تمرين در منزل و کنترل تقسيم شدند .مداخله شامل تمرين هوازي (سه
جلسه در هفته 50 ،تا  75درصد ضربان قلب ذخيره) و مقاومتي (دو جلسه در هفته ،شاخص درک فشار پنج
تا هشت) بود .حجم مغز و تاالموس با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي ،متابوليتهاي ناحيه
تاالموس با استفاده از اسپکتروسکوپي و تغييرات ريزساختاري تاالموس با استفاده از تکنيک ديفيوژن پيش
و پس از مداخله ،ارزيابي شد.
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یافتهها :نتايج نشان داد که تمرين در منزل بر حجم مغز ،تاالموس و پـارامترهاي ديفيوژن شـامل
ناهمسانگردي کسري ،متوسط نفوذ ،نفوذ محوري و نفوذ شعاعي اثر معناداري نداشت ( .)p > 0.05آناليز
متابوليتهاي تاالموس نـشان داد کـه تـمرين در مـنزل به افزايش معنادار نـسبت مـجمـوع N-
 acetylaspartateو  N-acetylaspartylglutamateبه کراتين ( )P = 0.007و کاهش معنادار نسبت
کولين و اينوزيتل به کراتين منجر شد (بهترتيب .)P = 0.002 ،P = 0.022
نتیجهگیری :درمجموع ،نتايج شواهدي از اثر سودمند فعاليت بدني منظم بر متابوليتهاي ناحيه تاالموس
مرتبط با زوال ميلين و عملکرد آکسونها در مغز افراد مبتال به مالتيپل اسکلروزيس ،بهوسيله تصويربرداري
اسپکتروسکوپي نشان داد؛ با وجود اين ،تمرين در منزل با بهبود پارامترهاي ديفيوژن بهعنوان نشانگرهاي
تغيير ريزساختارهاي تاالموس همراه نبود که نشاندهنده نياز به مداخله طوالنيمدتتر است.
واژگان کلیدی :تمرين در منزل ،اسپتروسکوپي ،ديفيوژن ،مالتيپل اسکلروزيس.

مقدمه
مالتیپل اسکلروزیس ،)MS(1بیماری خودایمنی و دمیلینهکردن 2سیستم عصبی مرکزی )CNS( 3است
که اغلب افراد را در سنین جوانی و بزرگسالی درگیر میکند ( .)1این بیماری اغلب با کاهش غشای
میلین عصبهای  ،CNSظهور ضایعات( 4پالک) در مغز و نخاع ،آتروفی مغز و برخی ناتوانیهای
حرکتی همراه است ( . )1 ،2روش طالیی استاندارد تشخیص و پایش این بیماری ،تصویربرداری با
استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی )MRI( 5است که توانایی شناسایی ضایعات مغزی در افراد
مبتال و فعالبودن یا نبودن این ضایعات را دارد (.)1 ،3
درواقع ،تصویربرداریهای مرسوم یعنی ) T1-weighted (T1و ) T2-weighted (T2برای تشخیص
آتروفی 6مغز و نواحی آن ،غیرنرمالبودن ماده خاکستری و سفید مغز ،تعداد ضایعات یا پالکهای مغز
و حجم آنها ،ارتقا یافتهاند ( .)3 ،4همچنین این نوع تصویربرداریها توانایی تشخیص فعال یا
غیرفعالبودن ضایعات مغز در افراد مبتال را دارند ()3؛ بااینحال MRI ،های مرسوم محدودیتهای
زیادی دارند .درحقیقت MRI ،های مرسوم اطالعات دقیقی دربارۀ التهاب ،دمیلینهشدن ،ازدسترفتن
1. Multiple Sclerosis
2. Demyelination
3. Central Nervous System
4. Lesion
5. Magnetic Resonance Imaging
6. Atrophy
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

نگارش :اثر تمرين در منزل بر پاتولوژي و غلظت متابوليتهاي...

 125

آکسونها و تغییرات متابولیک در مغز ارائه نمیدهند ( .)5با پیشرفت علم ،ابزارها و شیوههای دیگری
برای شناخت و مطالعه دقیقتر  CNSارتقا یافتهاند که ازجملۀ آنها میتوان به  MRIهای غیرمرسوم
مانند تصویربرداری تنسور دیفیوژن )DTI( 1و تصویربرداری اسپکتروسکوپی )MRS( 2اشاره کرد (،3
.)6 ،5
تصویربرداری به روش  DTIبر مبنای نفوذپذیری مولکولهای آب به بافتهای مغز پایهگذاری شده
است که اطالعاتی را دربارۀ تغییرات ریزساختاری بافتها ارائه میکند ( .)7تغییر در پارامترهای DTI
نشاندهنده تغییر در محدودشدن انتشار مولکولهای آب از غشای اکسونها و غالف میلین است.
محدودشدن انتشار در این نوع تصویربرداری نشاندهنده افزایش ناهمسانگردی 3است که درنهایت
پارامترهایی مانند ناهمسانگردی کسری ،)FA(4متوسط نفوذ ،)MD(5نفوذ محوری )AD(6و نفوذ
شعاعی )RD(7به دست میآیند ( .)7به نظر میرسد افزایش  RDنشاندهنده کاهش محتوای میلین
است؛ درحالیکه تغییرات  ADمیتواند نشانهای از زوال اکسون و میلینها باشد .همچنین اختالف
ارزش مشاهدهشده برای  FAو  MDبین عصبهای میلینشده و بدون میلین نشان میدهد که این
شاخصها نیز به تشخیص یکپارچگی بافت حساس هستند و میتوانند بهترتیب بهعنوان نشانهای از
زوال آکسونها و میلینها در نظر گرفته شوند ( .)7 ،8تصویربرداری دیگری که میتواند در پایش
پاتولوژیک افراد مبتال به  MSکمککننده باشد MRS ،است که اطالعاتی مهمی از شیفت متابولیت-
های نواحی مختلف مغز ارائه میدهد ( .)9دواقع MRS ،برای توصیف بیوشیمی سلولی که میتواند
زمینه ساز تغییرات پاتولوژیک در مغز باشد و همچنین برای نظارت بر تغییرات بیوشیمیایی پس از
درمان یا مداخله ،استفاده میشود .این نوع تصویربرداری ،پلی بین متابولیسم و مطالعات آناتومیک و
فیزیولوژیک موجود بر پایه  MRIهای مرسوم در نظر گرفته میشود ( .)9 ،10با توجه به موارد
ذکرشده ،به نظر میرسد استفاده از تصویربرداری به روشهای غیرمرسوم در کنار شیوههای مرسوم
میتواند اطالعات تکمیلی و مهمی را برای شناخت تغییرات و روند بیماری در  CNSمهیا کند.

1. Diffusion Tensor Imaging
2. Magnetic Resonance Spectroscopy
3. Anisotropy
4. Fraction Anisotropy
5. Mean Diffusivity
6. Axial Diffusivity
7. Radial Diffusivity
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امروزه روشهای درمانی مکمل متعددی در افراد مبتال به  MSمطالعه شده است که یکی از مهمترین
آنها ،فعالیت بدنی منظم است ( .)2 ،11یکی از روشهای فعالیت بدنی منظم ،تمرین در منزل است.
عالوه بر اینکه این روش از نظر اقتصادی و زمانی مقرون به صرفه است ،اثربخشی آن در افراد مبتال
به  MSنیز تأیید شده است ( .)12از مزایای تمرین در منزل این است که فرد میتواند در شرایط
خاص که بهتر است یا توصیه میشود از خانه خارج نشود یا سالنهای ورزشی تعطیل هستند ،مانند
شرایط بهوجودآمده در دورۀ همهگیری ویروس کرونا ،1به تمرین و فعالیت بدنی خود ادامه دهد.
مشخص شده است که فعالیت بدنی منظم با بهبود عملکرد فیزیکی ،کاهش افسردگی ،بهبود کیفیت
زندگی و تعدیل برخی مارکرهای دستگاه ایمنی در افراد مبتال به  MSهمراه است ()13-15؛ بااینحال،
مطالعات در زمینه نقش فعالیت بدنی در تعدیل ساختار مغز افراد مبتال به  ،MSجلوگیری یا کاهش
روند میلینزدایی ،بسیار محدود هستند یا بر مدل حیوانی این بیماری انجام شدهاند؛ با وجود این،
شواهد برگرفته از وضعیتهای نورولوژیک دیگر مانند سالمندی و آلزایمر )16 ،17( 2این فرضیه را
تقویت میکند که فعالیت بدنی میتواند با بهبود عملکرد و پاتولوژی  CNSهمراه باشد؛ بنابراین در
این پژوهش فرض بر این است که فعالیت بدنی در منزل میتواند با بهبود پاتولوژی و متابولیتها در
 CNSافراد مبتال به  MSهمراه باشد .در این مطالعه ،تاالموس 3را بهعنوان بافت هدف در نظر گرفتیم؛
زیرا در مطالعات بالینی مشخص شده است که تاالموس تحتتأثیر روند بیماری  MSقرار میگیرد و
شواهد حاکی از آتروفی این بخش از مغز و تغییر در متابولیتهای آن است ( .)10 ،18همچنین
تاالموس با عملکرد شناختی مانند حافظه و یادگیری در ارتباط است که در درصد بسیاری از افراد
مبتال به  ،MSاختالل در آنها گزارش شده است ()18؛ بنابراین هدف از انجامشدن این پژوهش،
بررسی اثر یک دوره تمرین در منزل بر پاتولوژی ،آتروفی و غلظت متابولیتهای تاالموس در افراد
مبتال به  MSبا استفاده از تکنیکهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی ،اسپکتروسکوپی و دیفیوژن
بود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،مطالعۀ کنترلشده تصادفی با کورسازی ارزیابها (برای مثال ،اپراتور  )MRIبود .در
این مطالعه پس از فراخوان و پخش اعالمیه برای شرکت در پژوهش در مرکز تحقیقات  ،MSبیمارستان
1. Corona Pandemic
2. Alzheimer's Disease
3. Thalamus
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سینا ،تهران و انجمن  MSتهران 75 ،داوطلب شرکت در پژوهش ثبتنام کردند .پس از بررسی
داوطلبان براساس معیارهای ورود به پژوهش و خروج از آن 56 ،داوطلب شرایط مورد نیاز را داشتند.
این افراد بهشکل تصادفی به دو گروه تمرین در منزل و گروه کنترل (فهرست انتظار) با درنظرگرفتن
نسبت زن به مرد ،س به یک ،تقسیم شدند .این مطالعه با تأیید کمیته اخالق دانشگاه تربیت مدرس
تهران و کمیته اخالق دانشگاه پزشکی تهران ( )IR.TUMS.VCR.REC.1398.012و پس از تکمیل
رضایتنامه آگاهانه برای هر فرد ،انجام شد.
معیارهای ورورد به مطالعه عبارت بودند از :زن یا مرد مبتال به  ،MSسن بین  18تا  50سال و مقیاس
گسترده وضعیت ناتوانی )EDSS( 1کمتر از پنج .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :استفاده
از دخانیات یا مصرف الکل ،فعالیت بدنی منظم در یک سال اخیر ،بارداری در یک سال اخیر ،سابقه
عود بیماری در شش ماه گذشته و داشتن بودن بیماری مزمن دیگر مانند دیابت بود.
روند انجامشدن پژوهش به این صورت بود که افرادی که شرایط الزم برای شرکت در پژوهش را
داشتند ،ابتدا برای آشنایی با پژوهش و اهداف آن در یک جلسه توجیهی شرکت کردند و رضایتنامۀ
آگاهانه را تکمیل کردند .سپس شرکتکنندگان در مرحله پیشآزمون شرکت کردند و بهصورت
تصادفی به گروه تمرین و گروه کنترل تقسیم شدند .گروه تمرین بهمدت شش ماه در یک دوره تمرین
در منزل شرکت کرد؛ درحالیکه گروه کنترل در برنامه فعالیت بدنی شرکت نکرد و از آنها خواسته
شد روال معمول زندگی خود را ادامه دهند .پس از پایان پژوهش به گروه کنترل برنامه تمرینی در
منزل داده شد .پسآزمون پس از اتمام شش ماه مداخله از تمام شرکتکنندگان گرفته شد.
پروتکل تمرین در منزل یک برنامه تمرینی ترکیبی شامل سه جلسه تمرین هوازی و دو جلسه تمرین
مقاومتی با استفاده از کش بود .ابتدا شرکتکنندگان دو جلسه به آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس
مراجعه کردند و آموزشهای الزم را برای انجامدادن برنامه تمرینی در منزل دریافت کردند .همچنین
در طول ماههای اول و دوم تمرین ،شرکتکنندگان هر ماه دو جلسه و در طی ماههای سوم و چهارم،
هر ماه یک جلسه حضوری زیرنظر پژوهشگران تمرین کردند و آموزشهای الزم را دیدند و اگر نیاز
بود ،اشکاالت خود را دربارۀ برنامه تمرینی را رفع کردند .همچنین به شرکتکنندگان یک لوح فشرده
حاوی نحوۀ گرمکردن برای هر جلسه ،توضیحات کلی دربارۀ برنامه تمرینی ،فیلم شکل اجرای صحیح
حرکات با کش و نحوه سردکردن داده شد.

1. The Expanded Disability Status Scale
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برنامه تمرینی شامل سه بخش بود :ابتدا شرکتکنندگان با استفاده از حرکات سبک و براساس فیلم
لوح فشرده ،گرم میکردند ( 10تا  15دقیقه) .در انتهای تمرین نیز با استفاده از حرکات کششی،
فرایند سردکردن انجام میشد (پنج تا هفت دقیقه) .بدنه اصلی تمرین شامل تمرین هوازی و مقاومتی
بود که در هر جلسه فقط یک مدل از این دو تمرین انجام میشد .تمرین هوازی با استفاده از
ضربانسنج پوالر 1و براساس آموزشهای جلسات حضوری و لوح فشرده اجرا میشد .در این مدل
تمرین ،از شرکتکنندگان خواسته میشد که هر نوع تمرین هوازی (دویدن جاگینگ،2
دوچرخهسواری ،ایروبیک و غیره) را براساس دامنه ضربان قلب  50تا  75درصد ضربان قلب ذخیره
انجام دهند (جدول شمارۀ یک) .مدت زمان هر جلسه تمرین هوازی از  20دقیقه در ماه اول تا 45
دقیقه در ماه ششم متغیر بود .از شرکتکنندگان خواسته شد اگر نتوانند پروتکل جلسه تمرینی را
ادامه دهند ،تمرین را قطع کرده و دو تا پنج دقیقه استراحت کنند سپس پروتکل تمرینی را ادامه
دهند .اضافهبار تمرین بهوسیلۀ افزایش زمان جلسات و کاهش زمان استراحت در جلسات اعمال شد.
نحوه بهدستآوردن این دامنه از ضربان قلب به شرکتکنندگان توضیح داده شد .برای انجامدادن
تمرین مقاومتی از کش با سه سختی مختلف (نرم ،متوسط ،سخت) یا وزن بدن استفاده شد .حرکات
مربوط به تمرین مقاومتی توسط پژوهشگران بهصورت حضوری و همچنین از طریق لوح فشرده آموزش
داده شد .همچنین شرکتکنندگان آموزش دیدند که چطور شدت تمرین خود را براساس شاخص
درک فشار بورگ تنظیم کنند (جدول شمارۀ یک) .مدت زمان هر جلسه تمرین مقاومتی بین  60تا
 70دقیقه بود.
هر هفته تماس تلفنی با شرکتکنندگان برای پیگیری روند اجرای برنامه تمرینی گرفته میشد.
همچنین از ابزار دفترچه خاطرات برای ثبت تمرین در منزل و بررسی تبعیت شرکتکنندگان از برنامه
تمرینی استفاده شد .شرکتکنندگان در طول برنامه تمرینی نیز میتوانستند از طریق نرمافزارهای
پیامرسان با پژوهشگران در ارتباط باشند و سؤالهای خود را مطرح کنند یا مشکالت خود در اجرای
برنامه تمرینی رفع کنند.

1. Polar
2. Jugging
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جدول  -1برنامه تمرين در منزل بهمدت شش ماه
Table 1- 6 months of home-based exercise
تعداد
ماه

جلسه در

تمرين مقاومتي

هفته

اول

5

دوم

5

سوم

5

چهارم

5

جلو بازو ،پشت بازو ،پرس
سینه ،پروانه معکوس ،پرس
سرشانه ،پرس پا خوابیده،
دراز و نشست ،شنای
سوئدی اصالحشده ،اسکوات
با صندلی ،ساق پا با کمک
دیوار
جلو بازو ،پشت بازو ،پرس
سینه ،پروانه معکوس ،پرس
سرشانه ،پرس پا خوابیده،
دراز و نشست ،شنای
سوئدی اصالحشده ،اسکوات
با صندلی ،ساق پا با کمک
دیوار
جلو بازو ،پشت بازو ،پرس
سینه ،پروانه معکوس ،پرس
سرشانه ،پرس پا خوابیده،
دراز و نشست ،شنای
سوئدی اصالحشده ،اسکوات
با دیوار ،ساق پا با کمک
دیوار
جلو بازو ،پشت بازو ،پرس
سینه ،پروانه معکوس،
قایقی ،پرس سرشانه ،پرس
پا خوابیده ،دراز و نشست،
شنای سوئدی اصالحشده،
اسکوات با دیوار ،النگز

توضيحات تمرين
مقاومتي

توضيحات
تمرين هوازي

تمرين
هوازي

کش نرم
هر حرکت  3ست  8تا
 12تکرار
استراحت بین ست 1
دقیقه
سختی  5تا 6

پیادهروی،
جاگینگ،
دویدن،
دوچرخهسواری،
ایروبیک و غیره

دامنه  50تا
 65درصد
ضربان قلب
ذخیره

کش نرم و متوسط
هر حرکت  3ست  8تا
 12تکرار
استراحت بین ست 1
دقیقه
سختی  5تا 6

پیادهروی،
جاگینگ،
دویدن،
دوچرخهسواری،
ایروبیک و غیره

دامنه  50تا
 65درصد
ضربان قلب
ذخیره

کش متوسط
هر حرکت  3ست  8تا
 12تکرار
استراحت بین ست 1
دقیقه
سختی  7تا 8

پیادهروی،
جاگینگ،
دویدن،
دوچرخهسواری،
ایروبیک و غیره

دامنه  55تا
 70درصد
ضربان قلب
ذخیره

کش متوسط و سخت
هر حرکت  3ست  8تا
 12تکرار
استراحت بین ست 1
دقیقه
سختی  7تا 8

پیادهروی،
جاگینگ،
دویدن،
دوچرخهسواری،
ایروبیک و غیره

دامنه  55تا
 70درصد
ضربان قلب
ذخیره
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ادامة جدول  -1برنامه تمرين در منزل بهمدت شش ماه
Table 1- 6 months of home-based exercise
تعداد
ماه

جلسه در

تمرين مقاومتي

هفته

پنجم

5

ششم

5

جلو بازو ،پشت بازو ،پرس
سینه ،پروانه معکوس،
قایقی ،پرس سرشانه ،پرس
پا خوابیده ،دراز و نشست،
شنای سوئدی اصالحشده،
اسکوات بدون کمک ،النگز
جلو بازو ،پشت بازو ،پرس
سینه ،پروانه معکوس،
قایقی ،پرس سرشانه ،پرس
پا خوابیده ،دراز و نشست،
شنای سوئدی اصالحشده،
اسکوات بدون کمک ،النگز

توضيحات تمرين
مقاومتي
کش سخت
هر حرکت  3ست  8تا
 12تکرار
استراحت بین ست 1
دقیقه
سختی  7تا 8
کش سخت
هر حرکت  3ست  8تا
 12تکرار
استراحت بین ست 1
دقیقه
سختی  7تا 8

توضيحات
تمرين هوازي

تمرين
هوازي

پیادهروی،
جاگینگ،
دویدن،
دوچرخهسواری،
ایروبیک و غیره

دامنه  60تا
 75درصد
ضربان قلب
ذخیره

پیادهروی،
جاگینگ،
دویدن،
دوچرخهسواری،
ایروبیک و غیره

دامنه  60تا
 75درصد
ضربان قلب
ذخیره

حرکات جلو بازو ،پشت بازو ،پرس سینه ،پروانه معکوس ،قایقی ،پرس سرشانه و پرس پا خوابیده با
استفاده از کش انجام شد .در حرکات دراز و نشست ،شنای سوئدی اصالحشده ،اسکوات ،النگز و ساق
پا ،سختی براساس تعداد تکرار بود .سختی با استفاده از شاخص درک فشار ده نمرهای بورگ ارزیابی
شد .تمرین هوازی انتخابشده توسط شرکتکنندگان میبایست به تأیید پژوهشگران میرسید .در
طول مداخله ،هر هفته تماس تلفنی با شرکتکنندگان گرفته میشد تا روند اجرای برنامه تمرینی
بررسی شود .همچنین شرکتکنندگان از دفترچه خاطرات بهعنوان ابزار معتبر پایش تبعیت از تمرین
استفاده کردند .در طول جلسات حضوری نیز اشکاالت برنامه تمرینی برای افراد رفع میشد و اگر نیاز
بود بازخوردهایی به شرکتکنندگان داده میشد .پژوهشگران همواره از طریق نرمافزارهای پیامرسان
با شرکتکنندگان در ارتباط بودند و بر اجرای برنامه تمرینی نظارت داشتند.
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تصویربرداری :تصاویر  MRIگرفتهشده از شرکتکنندگان با استفاده از اسکنر  MRIزیمنس  13Tکل
بدن (ساخت کشور آلمان) و با استفاده از کویل 2سر  64کاناله انجام شد .بهطور خالصه ،برای ارزیابی
حجم کل مغز و ناحیه تاالموس از تصاویر  T1- weightedو سکانس  TR/TE/TI( MPRAGEبرابر با
 2000/3.47/1100msو ضخامت برش یک میلیمتر FoV ،برابر با  ،265mmزاویۀ  flipبرابر با هفت
درجه در مدت زمان چهار دقیقه و  38ثانیه) و  T2-weightedبا استفاده از space dark fluid
( TR/TE/TIبرابر با  5000/387/1800msو ضخامت برش  FoV ، 0.09mmبرابر با  230mmدر مدت
زمان پنج دقیقه و  42ثانیه) استفاده شد .سپس با حذف بافتهای غیرمغزی از تصاویر کل مغز و با
استفاده از  ،)FSL( FMRIB’s Software Libraryمغز و جمجمه مجزا شدند ( .)19با استفاده از تصاویر
سهبعدی  T2و ابزار  ،)FIRST( FMRIB’s Integrated Registration and Segmentation Toolحجم
تاالموس راست محاسبه شد (.)20
تصویربرداری به روش  DTIبا پارمترهای  TE/TRبرابر با  FoV read ،92/96000msبرابر با  220mmو
اندازه وکسل برابر با  2 * 2 * 2میلیمتر بدون گپ در مدت زمان پنج دقیقه و  47ثانیه در  30جهت
انتشار انجام شد .تجزیه و تحلیل تصاویر  DTIگرفتهشده از شرکتکنندگان با استفاده از جعبه ابزار
 FSLانجام شد .برای کاهش انحراف طبیعی گرادیان در سکانسهای ،)EPI( echo-planar imaging
فرایندی دومرحلهای با استفاده از  )FSLRT( FSL Linear Registration Toolشامل ثبت تصاویر
 b=0بهصورت خطی در فضای  3D TIو سپس ثبت تصاویر با استفاده از بستۀ Advanced
 )ANTs( Normalization Toolsبهصورت غیرخطی انجام شد ( .)21در مرحله بعد ،نقشههای
مشتقشده از  DTIبهوسیلۀ تبدیلها با استفاده از الحاق سهخطی به فضای  3D T1اعمال شد.
درنهایت ،پارامترها با استفاده از تقسیمبندی تاالمیک  FIRSTمحاسبه شد (.)20
تصویربرداری به روش  MRSبا استفاده از سکانس  )TR/TE( stimulated echo acquisitionبرابر با
 ،2000/30msضخامت  40میلیمتر ،زاویه  flipبرابر با  90درجه در مدت زمان دو دقیقه و  50ثانیه)
انجام گرفت .ناحیه تاالموس با استفاده از تصاویر ساجیتال 3و کرونال T1- weighted 4و آکسیالT2- 5
 weightedانتخاب شد .برای هر شرکتکننده ،طیف ناحیه تاالموس با استفاده از وکسل با اندازه 20
*  20 * 20میلیمتر به دست آمد .محل قرارگیری وکسل در شکل شمارۀ دو مشاهده میشود .تمام
1. 3-Tesla
2. Coil
3. Sagittal
4. Coronal
5. Axial
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مراحل پیشپردازش و پردازش با استفاده از نرمافزار  jMRUI v5.2انجام شد .سیگنالها با استفاده از
نسخه توسعهیافته  QUESTنرمافزار  jMRUIکمی شد ( MRS .)22دادههای متعددی را ارائه می-
دهد ،اما هدف ما در این مطالعه تنها بررسی نسبت سه متابولیت بر کراتین )Cr( 1شامل مجموع -N
استیل آسپارات 2و -Nاستیل آسپارتیل گلوتامات ،)NAA( 3اینوزیتل )Ins( 4و کولین )Cho( 5بود.
توانایی راهرفتن :در این مطالعه از آزمون بلندشدن و رفتن 6برای بررسی عملکرد شروع راهرفتن و
حرکت عمودی و از آزمون -25فوت پیادهروی 7برای بررسی سرعت راهرفتن استفاده شد .در آزمون
بلندشدن و رفتن ،شرکتکننده روی یک صندلی که در فاصله سهمتری آن یک مانع قرار داشت،
مینشست .شرکتکننده با فرمان پژوهشگر از جای خود برمیخاست و به طرف مانع میرفت .پس از
دورزدن مانع برمیگشت و روی صندلی مینشست .رکورد شرکتکننده از زمان فرمان شروع تا نشستن
برحسب ثانیه ثبت شد .در آزمون -25فوت راهرفتن از شرکتکنندگان درخواست شد یک مسیر
مستقم  25فوتی (هفت متر و  25سانتیمتر) را با بیشترین سرعت ،اما با رعایت ایمنی کامل راه بروند.
زمان طیکردن این مسیر بهعنوان رکورد ثبت شد.
8
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار اسپیاساس نسخۀ  25استفاده شد .برای بررسی اثر مداخله
از آزمون دوراهۀ آنوا 9با عامل زمان (پیشآزمون و پسآزمون) و تمرین (تمرین در منزل یا کنترل) و
کنترل جنسیت ،EDSS ،مدت بیماری و نوع  MSاستفاده شد .از مجذور اتای جزئی ( )ηp2برای
نشاندادن اندازۀ اثر در آزمون آنوا استفاده شد .برای تحلیلهایی که آزمون تعقیبی الزم بود ،از آزمون
بنفرونی استفاده شد .تمام تحلیلها در سطح معناداری  0/05انجام شد.

1. Creatinine
2. N-Acetylaspartate
3. N-Acetylaspartylglutamate
4. Inositol
5. Choline
6. Time Up & Go
7. Timed 25-feet walking
8. SPSS
9. Anova
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داوطلب شرکت در مطالعه 75 :نفر

شکل  -1نمودار شرکت داوطلبان در مطالعه بهتفکيک گروههاي تمرين و کنترل
Figure 1- Graph of volunteer participation in the study by exercise and control
groups

نتایج
از بین  58نفر شرکتکننده در این مطالعه 52 ،نفر در فرایند پسآزمون شرکت کردند (میزان خروج
از مطالعه 10/34 :درصد) .در طی مداخله ،دو نفر از گروه تمرین و یک نفر از گروه کنترل بهعلت
مسافرت یا تمایلنداشتن به ادامه پروتکل از مطالعه خارج شدند .یک نفر از گروه کنترل نیز بهعلت
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عود بیماری از مطالعه خارج شد .شرکتکنندگان در گروه تمرین ،هیچگونه عوارض جانبی برای مداخله
مانند کمردرد ،زانودرد و خستگی مفرط گزارش نکردند .تبعیت از برنامه تمرین در گروه مداخله 5/97
 92/24 ±درصد بود؛ بهنحویکه از  120جلسه تمرینی برنامهریزیشده ،شرکتکنندگان حداقل 95
جلسه تمرینی را انجام دادند .ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در جدول شمارۀ دو ذکر
شده است.
جدول  -2ويژگيهاي جمعيتشناختي شرکتکنندگان در مطالعه بهتفکيک گروهها
Table 2- Demographic characteristics of study participants by groups
دامنه تغييرات
گروه کنترل
گروه تمرين
Range
Control group
Exercise group
سن (سال)
47 – 18
35.9±10.36
38.76±8.71
)Age (year
وزن (کیلوگرم)
83.11 – 51.36
70.36±3.49
70.22±4.11
)Weight (kg
شاخص توده بدن (کیلوگرم بر
29.36-18.6
27.08±2.07
26.31±2.52
مجذور متر)
)Body mass index (kg/m2
مدت بیماری (سال)
9.5 –1.5
4.69±1.80
4.92±1.66
)Disease duration (year
نوع بیماری ()RRMS : SPMS
14 : 12
15 : 11
MS type
جنسیت (مرد  :زن)
20 : 6
19 : 7
)Gender (Male : Female
شاخص گسترده ناتوانی
5–0
2.05±1.01
2.25±1.23
EDSS
 :EDSSشاخص گسترده ناتواني؛  :RRMSمالتيپل اسکلروزيس عود-بهبود؛  :SPMSمالتيپل اسکلروزيس
پيشرونده ثانويه

اثر تمرین در منزل بر پارامترهای  :DTIنتایج آزمون دوراهۀ آنوای  FAنشان داد که اثر معنادار تمرین
( )P = 0.008 ،ηp2 = 0.068وجود داشت؛ درحالیکه اثـر زمـان ( )P = 0.625 ،ηp2 = 0.002و تعامل
تمرین * زمان ( )P = 0.808 ،ηp2 = 0.001معنادار نبود .نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی حاکی از این
بود که مقدار  FAدر گروه تمرین بهطور معناداری از گروه کنترل بیشتر بود .سایر پارامترهای DTI
ازجمله  RD ،MDو  ADاثر معنادار تمرین ،زمان یا تعامل تمرین * زمان را نشان ندادند
(( )P > 0.05جدول شمارۀ سه).
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 و توانايي راهرفتن پيش و پس از تمرينDTI  پارامترهاي تصويربرداري به روش، تاالموس، حجم مغز-3 جدول
در منزل
Table3- Brain and thalamus volume, DTI imaging parameters and walking ability
before and after home-based exercise
گروه کنترل
گروه تمرين
Control group
Exercise group
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
ناهمسانگردی کسری
0.322±0.030
0.321±0.023
0.337±0.025
0.333±0.023
FA
متوسط نفوذ
1.007±0.071
1.003±0.069
1.028±0.066
1.015±0.083
MD
نفوذ شعاعی
0.8740.057±
0.867±0.066
0.895±0.056
0.882±0.056
RD
نفوذ محوری
1.331±0.125
1.315±0.115
1.31±0.092
1.324±0.106
AD
حجم تاالموس
)(سانتیمتر مکعب
8.016±1.021
8.174±1.097
8.647±1.360
8.581±1.32
Thalamic
volume (cm3)
حجم کلی مغز
)مکعب
(سانتیمتر
1057.82±151.63 1107.73±113.37 1121.96±152.90 1133.03±127.99
Brain volume
(cm3)
آزمون بلندشدن و
#*10.21±7.09
14.52±6.59
13.99±5.61
13.84±6.12
رفتن
Up and Go test
فوت-25 آزمون
راهرفتن
8.71±3.77
8.47±4.63
#6.11±4.69
7.84±3.46
25-feet walking
test
 نفوذ:RD )؛Mean diffusivity(  متوسط نفوذ:MD )؛Fractional anisotropy(  ناهمسانگردی کسری:FA
)Axial diffusivity(  نفوذ محوری:AD )؛Radial diffusivity( شعاعی
 نشاندهنده اختالف معنادار بین دو گروه# ،)P < 0.05( * نشاندهنده تغییر معنادار از پیشآزمون تا پسآزمون است
.)P < 0.05( در مرحله پسآزمون است
* Indicates a significant change from pre-test to post-test (P < 0.05). # Indicates a
significant difference between the two groups in the post-test stage (P < 0.05).
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اثر تمرین در منزل بر پارامترهای  :MRSنتایج تحلیل دادههای گرفتهشده از تکنیک  MRSو محل
قرارگیری وکـسل در شکل شمارۀ دو نمایش داده شده است .نتایج آزمون دوراهۀ آنوا نسبت NAA/Cr
نشاندهنده اثر معنادار تـمریـن ( ،)P = 0.007 ،ηp2 = 0.070زمان ( )P = 0.039 ،ηp2 = 0.042و
تعامل تمرین * زمان ( )P = 0.044 ،ηp2 = 0.040بود .نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نیز نشان داد
نسبت  NAA/Crدر پسآزمون در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری بیشتر بود
( .)P < 0.05نتایج تحلیل نسبت  Ins/Crنشاندهنده اثر مـعنادار تـمـریـن (،)p = 0.002 ،ηp2 = 0.089
زمان ( )P = 0.053 ،ηp2 = 0.037و تعامل تمرین * زمان ( )P = 0.008 ،ηp2 = 0.069بود .نتایج آزمون
تعقیبی مشخص کرد که نسبت  Ins/Crدر گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل پس از اعمال مداخله،
بهطور معناداری کمتر بود ( .)P < 0.05نـتایج نـسبت  Cho/Crحاکـی از اثـر معنـادار تـمرین ( ηp2
 )P = 0.022 ،= 0.051و تعامل تمرین * زمان ( )P = 0.038 ،ηp2 = 0.042بود؛ درحـالیکه اثـر زمان
( )P = 0.305 ،ηp2 = 0.011معنادار نبود .نتایج آزمون تعقیبی نیز نـشاندهندۀ کـمتربودن مـعنادار
نـسبت  Cho/Crدر گـروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل پس از مداخله بود (.)P <0.05

B

A

D

C

شکل  -2محل قرار گيري وکسل در تکنيک  MRSبراي ارزيابي متابوليت هاي تاالموس سمت راست ( )Aو
تغييرات نسبت  )C( Cho/Cr ،)B( NAA/Crو  )D( Ins/Crبهدنبال شش ماه تمرين در منزل
)Figure 2- Location of voxel in MRS technique to evaluate right thalamic metabolites (A
and changes in NAA/Cr (B), Cho/Cr (C) and Ins/Cr (D) after 6 months of home-based
exercise.
* نشاندهنده تغییر معنادار از پیشآزمون تا پسآزمون است ( # ،)P < 0.05نشاندهنده اختالف معنادار بین دو گروه
در مرحله پسآزمون است (.)P < 0.05
* Indicates a significant change from pre-test to post-test (P < 0.05). # Indicates a
significant difference between the two groups in the post-test stage (P < 0.05).
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اثر تمرین در منزل بر حجم مغز و تاالموس :نتـایج آزمون دوراهۀ آنوا نشان داد اثر معنادار تمرین
( ،)P = 0.101 ،ηp2 = 0.027زمان ( )P = 0.262 ،ηp2 = 0.013و تعامل تمرین * زمان (،ηp2 = 0.005
 )P = 0.474برای حـجم مغـز وجود نداشت .همچنین بهرغم گرایش اثر تمرین بر حجم تاالموس ،امـا
از نظر آمـاری اثر معنـاداری برای تمرین ( ،)P = 0.061 ،ηp2 = 0.036زمـان ()P = 0.845 ،ηp2 = 0.001
و تعـامل تمـرین * زمـان ( )P = 0.637 ،ηp2 = 0.002مشاهده نشد (جدول شمارۀ سه).
اثـر تمرین در منـزل بر تـوانایی راهرفتن :نتایج آزمون دوراهۀ آنوا نشان داد که اثر معنادار تمرین
( ،)P = 0.021 ،ηp2 = 0.052زمان ( )P = 0.055 ،ηp2 = 0.028و تعامل تمرین * زمان (،ηp2 = 0.051
 )P = 0.022برای آزمون بلندشدن و رفتن وجود داشت .نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که
رکورد آزمون بلندشدن و راهرفتن در گروه تمرین پس از دوره تمرین در منزل ،بهبود معناداری داشت
( .)P = 0.006درحالیکه اثر معنادار تمرین بر آزمـون -25فوت راهرفـتن مشـاهده شـد (،ηp2 = 0.058
 ،)P = 0.045امـا اثر معنـادار زمـان ( )P = 0.068 ،ηp2 = 0.033و تعامل تمرین * زمان (،ηp2 = 0.019
 )P = 0.128مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
با هدف افزایش دانش ما در زمینه نقش فعالیت بدنی بر سالمت مغز و روند بیماری  ،MSمطالعۀ
حاضر با هدف بررسی اثر تمرین در منزل بر بهبود پاتولوژی و متابولیتهای تاالموس در افراد مبتال
به  MSطرحی شد .برای نخستین بار در این مطالعه از تصویربرداری به روشهای  MRSو  DTIبرای
بررسی اثر تمرین ورزشی بر مغز در افراد مبتال به  MSاستفاده شده است .تاالموس یکی از بافتهای
مهم در مغز است که تحتتأثیر بیماری  MSقرار میگیرد ( .)10تاالموس بافتی است که جزو ماده
خاکستری 1طبقهبندی میشود ،اما در ساختار آن هر دو ماده خاکستری و سفید وجود دارد که آن را
مستعد هر دو فرایند التهاب و تخریب نورونهای مرتبط با روند  MSمیکند ( .)8 ،18عملکرد تاالموس
بسیار متنوع است .این بافت نقش مهمی در عملکرد کورتیکال 2ایفا میکند و محلی برای تقویت و
پردازش اطالعات است که در یادگیری و حافظه نیز نقش دارد ( .)18نتایج مطالعه حاضر نشان داد
که حجم و پارامترهای  DTIتاالموس متعاقب شش ماه تمرین در منزل تغییر معناداری نداشت ،اما
نسبت متابولیتهای آن شامل  Cho/Cr ،NAA/Crو  Ins/Crپس از دوره تمرین بهبود یافت.

1. Gray Matter
2. Cortical
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شواهد حاکی از کاهش  NAAدر  CNSافراد مبتال به  MSاست ( .)23در مطالعه حاضر مشخص شد
که یک دورۀ شش ماهه تمرین در منزل با افزایش نسبت  NAA/Crهمراه است .میتوکندری در
نورونها تقریباً مسئول تولید تمام  NAAدر  CNSاست؛ ازاینرو بهعنوان نشانگر عملکرد میتوکندری
و یکپارچگی سلولهای عصبی شناخته میشود ()9 ،10؛ با وجود این ،عملکرد بیولوژیک NAA
ناشناخته مانده است ،اما شواهدی از نقش این متابولیت در الیگودندرسیتها 1در تشکیل بلوکهای
سازنده میلین وجود دارد ()9؛ بنابراین احتماالً کاهش تولید و محتوای این متابولیت میتواند نشانگر
توانایی کمتر  CNSبرای تولید و بازسازی میلین باشد که در روند بیماری  MSاهمیتی مضاعف دارد.
غلظت  NAAبهوسیلۀ تکنیک  MRSاندازهگیری میشود و اغلب برای پایایی آن بهصورت نسبت
 NAA/Crبیان میشود .مطالعات گزارش کردهاند که کاهش  NAAدر روند بیماری  MSاحتماالً ناشی
از نارسایی میتوکندری است که موجب تخریب عصبی و ازدستدادن میلینها و نورونها میشود (،25
 .)24همچنین چندین مطالعه نشان دادهاند که ارتباط معناداری بین سطح ناتوانی افراد مبتال به MS
با نسبت  NAA/Crوجود دارد؛ بهطوریکه با افزایش ناتوانی ،سطح  NAAکاهش مییابد ( .)26داده-
های پژوهش حاضر نشان داده است که تمرین در منزل با بهبود نسبت  NAA/Crدر تاالموس همراه
بوده است؛ درنتیجه میتوان استنباط کرد که فعالیت بدنی منظم میتواند به یکپارچگی عصبی و
جلوگیری از زوال میلین منجر شود؛ با وجود این ،دادههای تصویربرداری  DTIنشان داد که بهبود
محسوسی در پارامترهای  DTIکه با زوال میلین و آکسونها مرتبط است ،بهدنبال دوره تمرینی وجود
نداشته است .گزارش شده است که کاهش  FAدر برخی بافتهای  CNSبهعلت ازدسترفتن
یکپارچکی بافت که احتماالً ناشی از تخریب غالف میلین است ،روی میدهد ()7 ،8 ،27؛ بااینحال،
در مطالعه حاضر تمرین در منزل قادر به تأثیرگذاری معنادار بر  FAنبود .به همین شکل ،آنالیز حجم
تاالموس نیز نشاندهنده تغییر معنادار نکردن بهدنبال دوره تمرین ورزشی بوده است .این موضوع
میتواند ناشی از این باشد که برای تغییر پارامترهای  DTIازجمله  FAو حجم تاالموس ،به دوره
بلندمدتتر مداخله نیاز است .با توجه به اینکه تغییرات متابولیک بهخصوص افزایش نسبت NAA/Cr
احتماالً مقدم بر تغییرات  FAو حجم تاالموس است ،میتوان استنباط کرد که دوره بلندمدتتر تمرین
ورزشی نیز میتواند با بهبود  FAو حجم تاالموس یا دستکم کاهش سرعت زوال تاالموس در افراد
مبتال به  MSهمراه باشد .در این مطالعه از شدت  50تا  75درصد ضربان قلب ذخیره برای تمرین
هوازی و سختی پنج تا هشت برای تمرین مقاومتی استفاده شده است .مطالعاتی که از
1. Oligodendrocytes
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تصویربرداریهای  MRIعملکردی یا  3D MRIاستفاده کرده بودند نیز اغلب از شدت متوسط و مشابه
با شدت مطالعه حاضر یا شدتهای کمتر استفاده کرده بودند ( .)28-30براساس راهنماهای ورزشی
تدوینشده برای افراد مبتال به  MSنیز شدت تمرین متوسط بهعنوان شدت تمرین بهینه در نظر
گرفته شده است ()31 ،32؛ بااینحال ،ممکن است شدت تمرینی بیشتر ،بتواند تأثیرات متفاوتی بر
ساختار و عملکرد مغز بگذارد؛ زیرا شواهد حاکی از تمرینپذیری زیاد مغز و انتخابیبودن اثر تمرین
است ()30؛ به این معنا که برخی نواحی مغز به شدت و مدت خاصی از تمرین ورزشی ،بهتر از مدت
و شدتهای دیگر پاسخ میدهند.
مکانیزم افزایش نسبت  NAA/Crبهدنبال فعالیت بدنی منظم بررسی نشده است ،اما یکی از مکانیزم-
های احتمالی را میتوان تأثیر فعالیت بدنی منظم بر افزایش تولید و ترشح عوامل رشد عصب و
بهخصوص عامل نروتروفیک مشتق از مغز )BDNF(1دانست ( .)33 ،34شواهد متعددی از سودمندی
فعالیت بدنی منظم در افزایش ترشح و غلظت  BDNFدر افراد مبتال به بیماریهای نورولوژیک ازجمله
بیماران  MSو مطالعات حیوانی وجود دارد ( .)35-37مطالعات نشان دادهاند که با افزایش تولید و
ترشح  BDNFکه با فعالیت بدنی منظم نیز روی میدهد ،سطح  NAAنیز افزایش مییابد (.)34
یکی دیگر از متابولیتهای تصویربرداری  MRSکه تحتتأثیر تمرین در منزل قرار گرفت و نسبت آن
به  Crکاهش معناداری را نشان داد Cho ،است .این متابولیت در روند سنتز و تخریب فسفولیپیدها2
که از پایههای غشای سلولی هستند ،نقش دارد؛ بنابراین شاخص متابولیک معتبری از چگالی و
یکپارچگی غشای سلول است که میتواند بازسازی غشا را منعکس کند ( .)9شواهد موجود تأییدکنندۀ
افزایش  Choدر مغز اغلب بیماریهای مرتبط با  CNSازجمله  MSاست ( .)38به نظر میرسد افزایش
 Choدر  ،CNSنشانهای از التهاب و زوال میلینهاست ( .)38 ،39در مطالعه حاضر ،دادهها از نقش
سودمند فعالیت بدنی بر  Cho/Crحمایت میکنند .بهبود نسبت  Cho/Crدر مطالعه حاضر میتواند
ناشی از اثر ضدالتهابی فعالیت بدنی باشد .پیش از این ثابت شده است که فعالیت بدنی منظم با بهبود
نسبت سایتوکاینهای 3ضدالتهابی به پیشالتهابی ،تعدیل سیستم ایمنی ( )11 ،13و بهبود نشانگرهای
التهاب در موشهای مبتال به آنسفالومیلیت )40( 4همراه است؛ بنابراین هر دو یافتۀ برگرفته از نسبت
 NAA/Crو  Cho/Crنشاندهنده نقش محافظتی فعالیت بدنی بر نورونهای  CNSاست.
1. Brain-Derived Neurotrophic Factor
2. Phospholipids
3. Cytokine
4. Encephalomyelitis
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تحلیل دادههای نسبت  Ins/Crنشان داد که بهدنبال دوره تمرینی ،کاهش معنادار نسبت  Ins/Crدر
گروه تمرین مشاهده شده است .عملکرد دقیق  Insنامشخص است؛ بااینحال یک نشانگر عملکرد
گلیالها شناخته میشود و اعتقاد بر این است که افزایش سطح  Insنشاندهنده تکثیر گلیال 1یا
افزایش اندازه سلول گلیال است که هر دو ممکن است در اثر التهاب روی دهد ( .)9درواقع ،افزایش
 Insدر  MSنشانهای از گلیوزیس 2و تکثیر و تولید آستروسیتک 3است ( .)9 ،41همچنین  Insمحصول
تجزیهشدن میلینها شناخته میشود ()9؛ بنابراین افزایش نسبت  Ins/Crدر بیماران مبتال به
بیماریهای نورودژنراتیو و دمیلینهکننده مانند  MSپیشبینیپذیر است .گلیوزیس همچنین به افزایش
پارامتر  MDدر تصویربرداری  DTIدر افراد مبتال به  MSمنجر میشود ()39؛ با وجود این ،در مطالعه
حاضر تنها نسبت  Ins/Crبهبود نشان داد و احتماالً برای تغییر در  MDبه دوره تمرینی بلندمدتتری
نیاز است.
مطالعه حاضر محدودیتهایی دارد؛ به این صورت که در این مطالعه ،تنها اثر تمرین در منزل بر
تاالموس بررسی شده است .تاالموس یکی از بافتهای  CNSاست که عملکرد گستردهای دارد و اغلب
محلی است که بهعلت ساختار آناتومیکی ایدهآل آن ،برای بررسی درمانهای تعدیلکننده بیماری در
 MSمناسب است ( ،)8 ،42اما برای درک بهتر نقش فعالیت بدنی در  CNSبه مطالعات گستردهتری
نیاز است تا بافتهای مختلف  CNSمانند هیپوکامپ 4و کورتکس 5نیز مطالعه شوند .چندین مکانیزم
ممکن است میانجیگر اثر سودمند تمرین در منزل بر بهبود شاخصهای  MRSباشد که یکی از آنها
 BDNFاست ( .)33 ،34در این مطالعه تغییرات  BDNFبهدنبال دوره تمرینی بررسی نشده است که
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده نقش آن بهعنوان مکانیزمی مؤثر بررسی شود .محدودیت دیگر
این مطالعه به مدتزمان مداخله مربوط است که شش ماه بود .با توجه به اینکه تغییرات ساختاری در
 CNSو تغییر پایدار پارامترهای  DTIبه مدتزمان زیادی نیاز دارد ،پیشنهاد میشود در مطالعات
آینده به بررسی اثر فعالیت بدنی دوره زمانی طوالنیمدتتر پرداخته شود .همچنین بررسی ارتباط
فعالیت بدنی در طول عمر با شاخصهای مذکور میتواند کمککننده باشد .در این مطالعه از زنان و
مردان مبتال به  MSبا نسبت سه به یک استفاده شد که مشابه با نسبت توزیع بیماری بین دو جنسیت
است ()43؛ بااینحال ،ممکن است اثر تمرین بر ساختار و عملکرد مغز از جنسیت تأثیر بپذیرد .در
1. Glial
2. Gliosis
3. Astrocytic
4. Hypocampus
5. Cortex
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این مطالعه ،آزمون آماری با درنظرگرفتن جنسیت بهعنوان یک متغیر کنترل انجام شد ،اما در مطالعات
آینده میتوان به بررسی اثر جنسیت بهعنوان یک عامل تأثیرگذار توجه داشت .در این پژوهش از
تمرین در منزل به عنوان مداخله استفاده شده است .اگرچه در مطالعات متعددی سودمندی تمرین
در منزل در افراد مبتال به  MSتأیید شده است ( ،)12به نظر می رسد تبعیت از تمرین و اثرگذاری
تمرین بهطور مستقیم بیشتر زیرنظر پژوهشگر باشد؛ بااینحال در مطالعه حاضر تبعیت از تمرین بیشتر
از  90درصد گزارش شده است و سعی شد با استفاده از ابزارهای گوناگون بر تمرین افراد نظارت شود.
همچنین بهعلت طوالنیبودن مدت مداخله ،تمرین زیرنظر پژوهشگران ،با اتالف منابع مالی ،انسانی و
زمانی بیشتری همراه است؛ با اینحال میتوان تمرین زیرنظر پژوهشگران را در اندازه نمونههای
کوچکتر نیز انجام داد تا کنترل شرایط تمرینی بهتر صورت گیرد .یکی دیگر از محدودیتهای این
مطالعه ،ارزیابی ترکیب بدن شامل وزن و  BMIفقط در حالت پایه بود .با توجه به اینکه تغییرات وزن
بدن میتواند بر روند بیماری  MSمؤثر باشد و تمرین بدنی یک استراتژی در تعدیل ترکیب بدن
شناخته میشود ( ،)44 ،45پیشنهاد میشود در مطالعات آینده اثر تمرین در منزل بر ترکیب بدن نیز
بررسی شود.
درمجموع ،نتایج برگرفته از تحلیل دادههای این مطالعه تأییدکننده نقش سودمند فعالیت بدنی منظم
در افراد مبتال به  MSاست .ما برای اولین بار شواهدی از اثر سودمند فعالیت بدنی منظم بر متابولیت-
های مرتبط با زوال میلین و عملکرد آکسونها در مغز افراد مبتال به  MSرا بهوسیلۀ تصویربرداری
 MRSبه دست آوردیم .به نظر میرسد فعالیت بدنی منظم میتواند اثر محافظتکنندگی بر نورونهای
افراد مبتال به  MSداشته باشد و روند میلینزدایی را متوقف یا دستکم کُند کند؛ بنابراین تجویز
فعالیت بدنی منظم در کنار درمانهای رایج  MSمیتواند کمککننده باشد.
پیام مقاله
تمرین در منزل برای افراد مبتال به  MSسودمند است و می تواند با بهبود ساختار و روندهای
بیوشیمیایی مغز به بهبود وضعیت بیماران کمک کند.
مالحظات اخالقي
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