مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 62, No.1 P: 1339-1346
March-May 2019

سال  ،26شماره 1
فروردين–ارديبهشت ، 89صفحه 1668-1642

مقاله اصلی

آیا تمرینات هوازی و مصرف منیزیم شدت سردرد بیماران میگرنی را بهبود
میبخشد؟
تاریخ دریافت -97/67/60 :تاریخ پذیرش97/11/52:
رهبرقاضی۱

افشین
معرفت سیاه کوهیان

خالصه
*۲

مقدمه
میگرن بیماری شايع و ناتوان کننده است و درمانهای پیشگیری کننده جهت کاهش شدت سردرد حمالت

-1دانشجوی دکتری فیزيولوژی ورزشي ،دانشكده علوم

میگیرن استفاده ميشود .بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثیر تمرينات هوازی و مصرف منیزيم بر

تربیتي و روانشناسي دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ايران

شدت سردرد بیماران میگرني بود.

 -5استاد فیزيولوژی ورزشي ،گروه فیزيولوژی ورزشي،
دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي ،اردبیل ،ايران

روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربي و کاربردی است که در اين مطالعه  6۰نفر از زنان مبتال به بیماری میگرن
با دامنه سني  6۵-4۰سال به طور تصادفي انتخاب شدند و در سه گروه تمرينات هوازی ،مصرف منیزيم و
گروه ترکیبي تمرين به همراه مصرف منیزيم تقسیم شدند .برنامه تمريني بیماران شامل هشت هفته و هر هفته
سه جلسه به مدت  8۰دقیقه ( 1۵دقیقه گرم کردن 2۰،دقیقه تمرين 1۵ ،دقیقه سرد کردن) با شدت %۵۰-۳۵

* گروه فیزيولوژی ورزشي ،دانشكده علوم تربیتي و

حداکثر ضربان قلب اجرا گرديد .قرص اکسید منیزيم نیز شامل  ۵۰۰میلي گرم بود که دو بار در روز توسط

روانشناسي ،اردبیل ،ايران

گروهها مصرف ميشد .همچنین برای مقايسه نتايج در گروهها از آزمون تي مستقل و همبسته برای بررسي
تغییرات بین گروهي و درون گروهي به کار گرفته شد.

تلفن۰86۳2648۵8۵ :
Email: m_siahkohian@uma.ac.ir

نتایج
نتايج آماری نشان ميدهد که هشت هفته فعالیت هوازی ( ،)p=۰/۰۰1مصرف منیزيم()p=۰/۰۰1و گروه
ترکیبي( )p=۰/۰۰1موجب کاهش معني داری در شدت سردرد بیماران مبتال به میگرن شده است.
نتیجه گیری
نتايج نشان داد که شايد بتوان از فعالیتهای هوازی و مصرف منیزيم به عنوان يک روش درماني برای
بهبود شدت سردرد بیماران مبتال به میگرن استفاده کرد.
کلمات کلید
تمرينات هوازی ،منیزيم ،بیماران میگرني
پی نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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افشین رهبر قاضي و معرفت سیاهكوهیان

مقدمه

ورزش هوازی را برای هر دو نوع سردرد تنشي و میگرن پیشنهاد

سردرد شايعترين علت مراجعه به پزشک است و احتماال بروز

ميکنند .تاثیرات سودمند ورزش بر شاخصهای میگرني و

سردرد در طول عمر برای زنان  %8۵و برای مردان  %8۰است(.)1

افزايش سطح اندورفین بتا بعد از برنامه حاد و مزمن ورزش مورد

در اين راستا میگرن دومین نوع از سردردها است که میلیونها

توجه است( .)14در يک مطالعه نشان دادند که تمرينات هوازی

نفر از مردم سراسر جهان را رنج ميدهد .سردردهای میگرني

در روند بهبود بیماران میگرني موثر بوده است( .)1۵همچنین در

معموال  4تا  ۳6ساعت طول ميکشد و اغلب با تهوع ،استفراغ و

تحقیقي ديگر بهبود حداکثر اکسیژن مصرفي بیماران میگرني با

ترس از نور و صدا همراه است( .)6-6از آن جايي که بیماری

فعالیت هوازی گزارش شده بود( .)12دو مطالعه مروری شواهد

میگرن ناتوان کننده است ميتواند به افزايش بار اقتصادی بر فرد

قوی از عدم عوارض جانبي روش درماني ورزش بر میگرن را

و جامعه داشته و تاثیرات عمدهای بر کیفیت زندگي بیماران

نشان داده اند( .)1۳-19در مطالعه وارکي و همكاران بهبود

دارد( .)4از طرفي وراثت نقش مهميدر بیماران میگرني دارد .اما

کیفیت زندگي بیماران میگرني را با دوازده هفته تمرين هوازی

عوامل ديگری همچون استرس ،افسردگي ،اختالالت خواب،

مشاهده کردند(.)18

عدم تعادل هورموني نیز اين بیماری را تحريک ميکند(.)۵

از طرفي برخي پژوهشها بیان کردند که فعالیت ورزشي کوتاه

میگرن يک اختالل عصبي است که در اثر مجموعه ای از وقايع

مدت يک تحريک کننده قوی برای میگرن ميباشد(.)6۰

در مغز و ساقه مغز روی ميدهد و فقط يک سردرد نیست(.)2

افرادی که برای مدت طوالني فعالیت بدني زيادی ندارند ،اگر

در حدود  %86سردردها به عنوان سردردهای نوع تنشي و میگرن

در يک مدت محدود فعالیت شديد انجام دهند دچار سردرد

شناخته شدهاند( .)۳درمان دارويي بیماری میگرن به تنهايي کافي

ميشوند(.)61

نیست ،همچنین در بین درمانهای غیر دارويي بايد به دنبال

با توجه به تحقیقات فوق که اشاره شد ،يكي از مداخالت

درمان با تاثیر گذاری باالتر و هزينه کمتر و کم خطر بود .از میان

موثری که در بیماری میگرن ميتواند داشته باشد انجام فعالیت

روشهای غیر دارويي فعالیت هوازی منظم ،به لحاظ سهولت در

هوازی باشد .حال در کنار اين مصرف منیزيم نیز توانسته تاثیر

اجرا و به کارگیری آن توسط بیماران و نداشتن هزينه اضافي

موثری بر میگرن داشته باشد ،اما در کنار اين تضادهايي نیز

ميتواند بهترين روش برای کاهش شاخصهای سردرد میگرني

مشاهده ميشود که تصمیم گیری نهايي را سخت کرده است.

و بهبود آن باشد(.)9

لذا هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثیر تمرينات هوازی و

منیزيم نیز به عنوان يک عنصر داخل سلولي مهم است که

مصرف منیزيم بر شدت سردرد بیماران میگرني بود.

عملكردهای مختلفي دارد .کمبود منیزيم نقش مهمي در پاتوژنز

روش کار

سردردهای میگرني بازی ميکند .منیزيم خوراکي در

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربي و کاربردی ميباشد .افراد

پروفیالکسي میگرن موثر بوده است(.)11-1۰-8

تحت مطالعه زنان مبتال به بیماری میگرن شهر تبريز بودند که به

ورزش يک فعالیت بدني منظم ،هدفمند و تكراری است که با

صورت تصادفي  6۰نفر با دامنه سني  6۵-4۰سال در اين مطالعه

هدف بهبود آمادگي جسماني صورت ميگیرد .ورزش هوازی

شرکت کردند و به سه گروه تمرين هوازی ،مصرف منیزيم و

برای پیشرفت انواع اثرات رواني فیزيولوژيک از جنبه افزايش

گروه ترکیبي تمرين هوازی با مصرف منیزيم تقسیم شدند .از

توجه ،ظرفیت حافظه و اثرات ضد درد مورد توجه است(.)16

شرايط مطالعه کسب رضايت نامه از بیماران برای شرکت

برای افراد مبتال به میگرن هم فعالیت بدني راهكاری برای

داوطلبانه در مطالعه بود .شايان به ذکر است که تمام آزمودنيها

کاهش درد و ناراحتي به شمار ميآيد( .)16از طرفي پزشكان،

دارای سابقه بیش از يک سال ابتال شدن به میگرن را
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داشتند.بیماراني که يک جلسه يا بیشتر غیبت داشتند از مطالعه

کارسنج از ناحیه مچ دستي به مدت ده ثانیه اندازه گیری ميشد.

خارج شدند.

در گروه مصرف منیزيم نیز  ۵۰۰میلي گرم روزانه در دو نوبت

برنامه تمريني به مدت دوازده هفته و هر هفته سه روز به مدت

داده شد.

 8۰دقیقه تمرين هوازی شامل دويدن روی دستگاه تردمیل و

روشهای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه SADIM

رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج بود اين تمرينات با پانزده

(()66جدول )1استفاده شد که شامل پنج سوال درباره تمام

دقیقه گرم کردن و شصت دقیقه فعالیت هوازی و در آخر پانزده

سردردهای طي سه ماه گذشته(روزهای کاری و تحصیلي،

دقیقه سرد کردن بود .فعالیت هوازی با شدت پايین پنجاه درصد

روزهای همراه با اختالل عملكرد در محیط کار ،کار در منزل،

ضربان قلب بیشینه آغاز و به تدريج افزايش مييافت .در جلسات

روزهای همراه با اختالل عملكرد در منزل ،فعالیتهای

آخر به  %۳۵ضربان قلب بیشینه رسید .برای محاسبه حداکثر

اجتماعي) بود .همچنین اين پرسشنامه در ابتدا و انتهای مطالعه

ضربان قلب بیشینه از فرمول سن66۰-استفاده شد .همچنین

توسط بیماران تكمیل شد.مجموع امتیازات سوالها تعیین کننده

ضربان قلب آزمودنيها از طريق ضربان سنج تردمیل و دوچرخه

شدت سردرد آنها بود(جدول.)6

جدول -1درجه بندی شدت سردرد
درجه

تعريف

امتیاز

1

بدون ناراحتي با ناراحتي خیلي کم

۵-۰

6

ناتواني خفیف

1۰-2

6

ناتواني متوسط

6۰-11

4

ناتواني شديد

<61

ابتدا از آمار توصیفي برای تعیین میانگین و انحراف معیار

آزمون شاپیروويلک برای تمامي متغیرهای اين پژوهش استفاده

متغیرهای سن ،قد ،وزن استفاده شد ،همچنین آزمون آماری

شد و در نتیجه اين آزمون حاکي از طبیعي بودن توزيع دادهها

شاپیروويلک برای تعیین نرمالیتي داده استفاده گرديد .برای

بود

مقايسه نتايج در گروهها از آزمون تي مستقل و آزمون تي

( .)p<۰/۰۵با توجه به نتايج شاخصهای توده بدني با وزن در

همبسته برای بررسي تغییرات بین گروهي و درون گروهي به

گروههای تمرين و ترکیبي کاهش معني داری داشت

کار گرفته شد.از نرم افزارهای اکسل  6۰۰۳و اس پي اس 61

( )p<۰/۰۰1ولي در گروه مصرف منیزيم اين کاهش معني دار

برای تجزيه و تحلیل دادهها استفاده گرديد.

نبود(.)p <۰/۰۵

نتایج
جدول -5متغیرهای آزمودنيها در گروههای مورد مطالعه
متغیر

گروه تمرين هوازی

گروه مصرف منیزيم

گروه ترکیبي

سن (سال)

66/46±6/6۵

66/66±6/۳۵

66/۳9±4/1۵

قد (متر)

1/۳۵ ± ۰/۰۵

1/۳4 ± ۰/۰4

1/۳9±۰/۰۳

وزن (کیلوگرم)

۳8/1۰±4/96

۳۵/4۵ ±4/۳9

۳۳/96 ±۵/6۵

شاخص توده بدني (وزن/مجذورقدبه متر)

62/62 ±6/6۵

6۵/1۵ ±6/۰۳

6۵/1۰ ±6/1۵
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همچنین يافتههای مربوط به تفاوتهای درون گروهي و بین

گروهي هیچ تفاوت معني داری در سه گروه مشاهده

گروهي نشان دادند که شدت سردرد در بیماران تمام گروهها

نشد(.)p <۰/۰۵

کاهش معني داری داشته است (.)p<۰/۰۰1

مقايسه بین

جدول -4مقايسه شدت سردرد آزمودنيهای گروههای مورد مطالعه
انحراف استاندارد  ±میانگین

گروه

مقدار P

پیش آزمون

پس آزمون

فعالیت هوازی

6۵/12±۵/۰9

1۵/28±۵/4۰

(۰/۰۰1

)

مصرف منیزيم

62/61±۵/6۰

12/4۵±۵/6۵

(۰/۰1

)

ترکیبي

6۵/4۳±۵/9۵

1۵/99±۵/4۰

(۰/۰۰1

)

بحث

در ماه و میانگین سني  66سال ،باعث کاهش طول مدت 6

تحقیق حاضر با هدف بررسي تاثیر تمرينات هوازی و مصرف

ساعت و کاهش تعداد حمالت سردرد از  6/۵به  6/۵ساعت و

منیزيم بر شدت سردرد بیماران میگرني انجام گرفت .همان طور

کاهش تعداد حمالت سردرد از دو به يک را در طول يک

که در بخش يافتهها اشاره شد ،تمرينات هوازی بر شاخصهای

ماه گزارش کردند ( .)66جربر و همكاران بعد از  16هفته

بدني و وزن بیماران تاثیر مثبتي داشت و کیفیت زندگي آنها را

تمرين هوازی با شدت ضربان قلب  19۰ضربه در دقیقه ،بر

بهبود بخشید .همچنین پس از هشت هفته فعالیت هوازی و

روی هفت بیمار مبتال به میگرن ،کاهش معناداری را در طول

مصرف منیزيم شدت سردرد در بیماران میگرني به طور معني

مدت سردرد گزارش کردند ( .)64فیترلینگ و همكاران در

داری کاهش يافت و فعالیتهای بدني را بدون درد سپری کنند.

پژوهشي بر روی بیماران مبتال به میگرن با تعداد يک يا دو

نتايج حاصله از اين مطالعه با تحقیقات فريكتون و همكاران(،)66

حمله در ماه ،بعد از 16هفته تمرين ورزشي انفرادی ،کاهش

جنسن و همكاران( ،)64وارکي و همكاران( ،)6۵تونزک و

معنادار را در طول مدت سردرد مشاهده کردند( .)6۵تغییرات

همكاران()62و مطالعات داخل کشور جهرمي و همكاران(،)6۳

فیزيولوژيكي و روانشناختي را ميتوان مهمترين داليل تاثیر

صدرالديني و همكاران( ،)69گرير و همكاران( )68همخواني

فعالیتهای هوازی بر درمان سردرد میگرني اشاره کرد .همچنین

داشت و همچنین با نتايج بوش و همكاران( ،)6۰دولي()61

تغییراتي که در قلب و عروق و مواد شیمیايي عصبي رخ ميدهد

متناقض است .داليل مرتبط به اين تفاوت در نتايج را ميتوان به

بیشتر تاکید کرد .افزايش برون ده قلبي و بهبود سیستم مرکزی و

نوع تمرينات ،سطح آمادگي بیماران و تفاوت در شرايط سني و

افزايش دفع مواد شیمیايي تحريک کننده تاثیرات مثبتي دارند.

سطح زندگي و موقعیت اجتماعي بیماران دانست.

در کنار اين موارد افزايش رهايش اندورفین به عنوان تسكین

گريم در پژوهشي بر روی نه بیمار مبتال به سردرد ،بعد از

دهنده درد و افزايش سروتونین در طي فعالیت بدني از نكات

1۰هفته تمرين ورزشي با شدت  % 9۵-۵۰اکسیژن مصرفي

مثبت ديگر است(.)62

بیشینه ،کاهش معنادار در شدت و تواتر سردرد میگرني را

در خصوص ساز و کارهای احتمالي سردردهای میگرني در

گزارش کردند( .)66کزاقلو و همكاران در پژوهشي درسال

زنان ،نظريات متعددی وجود دارد ،و بیان شده است که سطوح

 6۰۰6مشاهده کردند ،که شش هفته تمرين ورزشي(سه روز در

سروتونین در بافت های عصبي توسط مداخله های هورموني

هفته و هر روز  4۰دقیقه) باشدت  %2۰ضربان قلب بیشینه ،به

فیزيولوژيكي ،خصوصاً استروژن تحت تاثیر قرار ميگیرند.

 62بیمار(64زن و دو مرد) مبتال به میگرن با میانگین دو حمله

تقلیل سطوح استروژن در دوران قاعدگي ،باعث کاهش
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سروتونین ميشود که اين موضوع به نوبه خود ميتواند منجر

کردند( .)46مطالعات متفاوتي نیز در اين مورد وجود دارد که

به میگرن شود(.)۵

در مورد  28بیمار با مصرف منیزيم ،که بهبودی را مشاهده

همچنین پروتكل تمرين هوازی يكي از عوامل اصلي در

نكردند(.)46

تغییرات سطح NOخون و کاهش شاخصهای سردرد

به طور کلي نتايج پژوهش حاضر نشان داد که شاخصهای

میگرني است.آزمايشها نشان دادهاند که ورزش هوازی به

سردرد در بیماران میگرني که هشت هفته برنامه تمرينات هوازی

میزان قابل توجهي آمادگي قلبي رگي را بهبود ميبخشد ،سنتز

را به طور منظم به همراه مصرف منیزيم داشتهاند ،بهبود يافت و

ژن  NOرا در بافتهای رگي افزايش و غلظت نوراپي نفرين

ميتوان گفت که پیشگیری به صورت درمان غیر دارويي و در

پالسما را کاهش داده ،از تولید مواد تنگ کنندة رگي و

راس آنها ورزش ممكن است گزينه مناسبي باشد .برای درمان

راديكال های آزاد در ديواره رگ جلوگیری کرده و تون

پیشگیرانه میگرن در بیماراني که دوست ندارند روزانه دارو

رگي را منظم ميکند که اين اثرات اندوتلیوم را در برابر

مصرف کنند ،موارد تكمیلي مثل ورزش وجود دارد.

تحريک حمالت میگرن توسط انقباض رگهای مغز

در صورتي که برنامه ورزشي متناسب با سطح آمادگي بدني و

محافظت ميکند و حمالت میگرن را کاهش ميدهد(.)62

قلبي عروقي بیماران طراحي شود و همچنین قابلیت اجرايي و

نتايج پژوهشهای انجام شده در اياالت متحده آمريكا و سوئد

مشارکت بیماران همراه داشته باشد ميتواند موجب دستیابي به

نشان دادند که انجام فعالیتهای هوازی موجب افزايش جذب

نتايج مثبت در جهت کاهش شاخصهای سردرد میگرني و

اکسیژن و کاهش استرس ،بهبود خلق و خوی افراد مبتال به

صرفه جويي در هزينههای درماني و ارتقاء سالمتي اين دسته از

میگرن شده و از اين طريق به کنترل و پیشگیری از حمالت

بیماران شود.

سردرد کمک ميکند( .)68-69-6۳همچنین در يک مطالعه
موردی شاهدی انجام شده در آلمان گزارش شده است که
بیماران مبتال به سردرد .استقامت هوازی و انعطاف پذيری
کمتری نسبت به افراد سالم دارند(.)4۰
مطالعات متفاوتي نیز در مورد منیزيم وجود دارد .به طور مثال
مطالعه پي کرت که بر روی  91بیمار میگرني انجام شد%41 ،
بهبودی در گروه دريافت کننده منیزيم مشاهده شد( .)41در
مطالعه وانگ و همكاران که اکسید منیزيم خوراکي به صورت
مستقیم سه بار در روز به کودکان میگرني داده گرديد ،بعد از
چهار ماه افت معناداری در تعداد روزهای ابتال به سردرد مشاهده

نتیجه گیری
با توجه به يافتههای پژوهش که منجر به کاهش معني داری در
شدت سردرد .متعاقب فعالیت هوازی و مصرف منیزيم ،احتماالً
بتوان از اين موارد به عنوان يک روش درماني مكمل در کمک
رساني درمانهای دارويي در بیماران مبتال به میگرن به منظور
کاهش شدت سردردهای آنان استفاده کرد.
تشکر و قدردانی
بدين وسیله از بیماران محترمي که در طول اجرای اين پژوهش
ما را ياری کردند کمال تشكر و قدرداني را داريم.
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Do aerobic exercises and magnesium use improve the severity of migraine headaches?
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Abstract
Introduction: Migraine is a common and debilitating disease and preventive
treatments are used to reduce the severity of headache attacks. Therefore, the purpose
of this study was to investigate the effect of aerobic exercises and magnesium on the
severity of headaches in migraine patients.
Materials and Methods: The present study was a semi-experimental and applied
research. In this study, 30 women with migraine disease aged 25-40 years were
selected randomly and divided into three groups: aerobic training, magnesium
consumption, and combined exercise group with magnesium The patients' training
program included eight weeks and three sessions each week for 90 minutes (15
minutes warming, 60 minutes of workout, 15 minutes of cooling) with an intensity of
50-75% of maximum heart rate. Magnesium oxide pill also contained 500mg, which
was taken twice daily by groups.To compare the results, independent and correlated Ttest was used to examine intergroup and intra-group changes.
Results: Statistical results showed that aerobic activity (P<0.001), magnesium
consumption (P <0.01) and combined group (P<0.001) significantly decreased the
severity of headache in migraine patients.
Conclusion: The findings of this study showed that aerobic activity and magnesium
consumption can be used as a therapeutic method to improve the severity of headache
in patients with migraine
Key words: Aerobic exercises, magnesium, migraine patients

