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Abstract
Background: Patients with chronic renal failure suffer physical and physiological constraints as a result of the
hemodialysis process and lack of mobility. The aim of this study was to investigate the effects of selected core
stability exercises on the pain, fatigue and physical performance in elderly hemodialysis patients.
Methods: In this quasi-experimental study, 30 hemodialysis man patients with a mean age (62.246.51 years),
history of dialysis (29.418.44 months) and dialysis three times a week were selected by available manner and
randomly were divided into exercise (n=15) and control group (n=15). Pain, fatigue and physical performance of the
patients was measured before and after the training program with VAS questionnaire, FSS questionnaire and two
minute walk tests. Patient in the experimental group were done modified core stabilization exercises for 6 weeks, 45minute three sessions in week. To analyze the data, variance analysis was used to measure the repeated values at the
significance level (p0.05).
Results: The results indicated that the changes and interactions of the two variables of pain (F=24.61, P=0.001),
Fatigue (F=41.03, P=0.001) and the physical function (F=83.07, P=0.001) were significant in the experimental group
after exercise. Also in the experimental group, showed significant improvement in the pain, fatigue and physical
performance (p<0/05), compared to the control group.
Conclusion: According to mobility constraints and aggravation of patients' problems in sport strategies based on
lower extremity, the selected core stability exercises were an effective and suitable option for elderly hemodialysis in
reducing the pain, fatigue and improving physical function, this type of exercise can be used as a non-pharmaceutical
strategy by therapists and care staff.
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چکیده
زمینه :بیماران مبتال به نارسایی کلیه در اثر فرآیند درمان همودیالیز و فقر حرکتی دچار محدودیتهای فیزیکی و فیزیولوژیکی میشوند .پژوهش حاضر با
هدف بررسی اثر تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر درد ،خستگی و عملکرد جسمانی بیماران سالمند همودیالیزی انجام شد.
روشکار :در این مطالعه نیمهتجربی تعداد  03بیمار مرد همودیالیزی با میانگین سنی  64/426/15سال ،سابقه دیالیز  42/251/22ماه و سه بار دیالیز در

هفته به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی ( )51و کنترل ( )51قرار گرفتند .متغیرهای درد ،خستگی و عملکرد
جسمانی بیماران قبل و بعد از دورۀ تمرینی به ترتیب توسط پرسشنامه  ،VASپرسشنامه  FSSو آزمون دو دقیقه ای راه رفتن ،اندازهگیری شد .بیماران گروه
تجربی به مدت  6هفته ،هرهفته سه جلسه  21دقیقهای تمرینات تعدیل شدۀ ثبات مرکزی را انجام دادند .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،روش آماری تحلیل
واریانس برای اندازههای تکراری در سطح معناداری ( )P>3/31مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که تغییرات و تعامل در هر سه متغیر درد ( ،)P=3/335 ،F=42/65خستگی ( )P=3/335 ،F= 25/30و عملکرد جسمانی

( )P=3/335 ،F=10/30در پسآزمون نسبت به پیشآزمون در گروه تجربی معنادار بود ،همچنین در گروه تجربی ،در مقایسه با گروه کنترل بهبود معناداری در
درد ،خستگی و عملکرد جسمانی مشاهده شد (.)P>3/31
نتیجهگیری :باتوجه به محدودیتهای حرکتی و تشدید مشکالت بیماران در راهبردهای ورزشی متکی به اندام تحتانی ،تمرینات منتخب ثبات مرکزی
گزینه موثر و مناسبی برای بهبود درد ،خستگی و عملکردجسمانی سالمندان همودیالیزی بود که میتواند در غالب یکی از راهبردهای غیردارویی مورد استفاده
درمانگران و کادرمراقبتی این بیماران قرار گیرد.
کلیدواژهها:تمرینات ثبات مرکزی ،همودیالیز ،درد ،خستگی ،عملکرد جسمانی
نحوه استناد به این مقاله :باستانی م ،قاسمی غ ع ،صادقی م .تاثیر تمرینات منتخب بر درد ،خستگی و عملکرد جسمانی بیماران مزمن کلیوی .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز5022 .؛ 04-42:)5(24

حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است.

این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ()http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

بیماران مبتال به مرحلۀ نهایی نارسایی کلیه جهت تداوم حیات
خود نیازمند درمانهای جایگزین میباشند که همودیالیز یکی از
رایجترین این درمانها است ( .)5شیوع بیماری مزمن کلیوی 463
نفر در هر یک میلیون نفر مردم دنیا میباشد ( .)4بر اساس
گزارشهای مرکز تحقیقات بیماران کلیوی و پیوند کلیه ایران،
بیماران تحت درمان با همودیالیز ساالنه 51درصد افزایش مییابند
( .)0متوسط سن بیماران همودیالیزی رو به افزایش است ()5
بهطوری که  03درصد این بیماران را افراد  11سال به باال تشکیل
میدهند ( .)2افزایش سن با تشدید عالیم بیماری و افزایش
اختالالت حرکتی در ارتباط است ( .)1تدابیر و اقدامات پیشگیرانه
جهت کنترل عوارض دیالیز و حفظ استقالل عمل برای سالمندان
همودیالیزی امری بسیار ضروری است.
خستگی و فقدان انرژی یکی از نشانگان اورمیک و شایع در
بیماران همودیالیزی است ،ماهیت مزمن و ناتوان کننده آن باعث
کاهش فعالیتهای مراقبت از خود و ضعف ایفای نقش در انجام
فعالیتهای روزمره میگردد که درنهایت منجر به از دست دادن
شغل ،افزایش وابستگی و مرگ و میر میشود ( .)6بررسی و کنترل
میزان خستگی در مقایسه با عالئم سایر مشکالت ،ذهنی و غیرقابل
مشاهده است و در نتیجه در اغلب موارد از آن غفلت میشود (.)0
خستگی مفهومی چند بعدی دارد و درک جنبههای مختلف آن به
پرستار برای برنامهریزی و راهنمایی بهتر استراتژیهای تسکین
خستگی در بیماران تحت درمان همودیالیز کمک خواهد کرد (.)0
خستگی بیماران همودیالیزی با مواردی همچون کمبودهای
تغذیهای ،عوارض داروهای مصرفی ،افزایش اوره خون ،تغییرات
فیزیولوژیکی ،اختالالت خواب و افسردگی در ارتباط است (.)0
بسیاری از بیماران همودیالیزی ممکن است با سطوح کمتر انرژی
سازگار شوند در حالی که از شدت آسیب آگاه نیستند .ممکن
است فرض شود که خستگی جزء طبیعی فرآیند بیماری یا درمان
نارسایی مزمن کلیه است ،اگر پرستار در مورد آن از بیمار سوالی
نپرسد؛ معموال بیمار در مورد آن صحبتی نمیکند و به این ترتیب
این مشکل پیشرونده به صورت ناشناخته باقی خواهد ماند (.)4
بنابراین به منظور ارتقای کیفیت زندگی این بیماران ،لزوم آگاهی
بیشتر مراقبان بهداشتی از نحوه تعیین میزان خستگی ،شیوع ،عوامل
خطر ،عوارض و استراتژیهای کاهنده خستگی احساس میشود
( .)0از آنجا که همودیالیز در یک وضعیت افقی انجام میشود و
فرد تقریبا  133ساعت در هر سال را بدون فعالیت جسمانی
میگذراند ،عوارضی همچون کاهش استقامت جسمانی ،آتروفی
عضالنی ،ناتوانی عملکردی و کاهش قدرت را در پی دارد ( ،)1از
همین رو بیماران سالمند همودیالیزی در کلیه ابعاد سالمتی
بهخصوص بعد جسمانی در سطوح پایینتری نسبت به افراد سالم
همسن قرار دارند ( .)2درد مزمن یکی دیگر از اصلیترین عوارض

مرحله انتهایی نارسایی کلیه میباشد که حدود  12درصد بیماران
همودیالیزی از آن رنج میبرند ( .)53مواردی همچون کرامپ
عضالنی ،سردرد ،دردهای استخوانی ناشی از استئودیستروفی و
درد مفاصل از شایعترین علل دردهای بیماران همودیالیزی میباشد
( .)55سالمندان همودیالیزی عالوه بر موارد مذکور ،از دردهای
مزمن مرتبط با افزایش سن و کمتحرکی نیز رنج میبرند (.)54
روشهای تسکین درد از وظایف مهم پرستاری است که به
صورت دارویی و غیردارویی انجام میشود .از آنجایی که اکثر
روشهای موجود برمبنای راهبردهای دارویی بوده و بیشتر
متابولیتهای دارویی از طریق کلیهها دفع میشود ،اغلب بیماران
علیرغم استفاده از داروها ،همچنان از این عوارض رنج میبرند
( .)1همچنین روشهای تسکین دارویی میتواند پیامدهای
فیزیولوژیک ،سایکولوژیک و اجتماعی-اقتصادی نامناسب برای
بیمار و خانواده به همراه داشته باشد ،بنابراین به منظور تسکین درد
باید بدنبال روشهای مطمئن و کمعارضه بود (.)53
برخالف شواهد قوی که حاکی از کم بودن فعالیت فیزیکی و کم
بودن تحمل جسمانی در بیماران همودیالیزی است و گزارشهای
بسیاری که منافع ورزش منظم برای این بیماران را نشان میدهد
( ،)50هنوز هم توصیه به ورزش از طرف کادر درمان به صورت
یک اقدام روتین در بخشهای مراقبت همودیالیز در نیامده است.
در مطالعهای ،از  131نفرولوژیست 20 ،درصد موافق بودند که
فعالیتهای فیزیکی برای این بیماران مهم و الزم میباشد ،با این
وجود تنها  01درصد از آنها به بیماران خود ورزش منظم را
توصیه نموده بودند ( .)1شاید یکی از دالیل عدم عنایت کافی در
تجویز درمانهای مکمل فیزیکی ازجانب متخصصان ،محدود بودن
مطالعات و یکنواختی شیوههای بکار گرفته شده باشد .اکثر
مطالعات انجام شده اثرپذیری عوارض اورمیک را از طریق مداخله
حین دیالیز بررسی نمودهاند ( .)50 ،2گرچه تحقیقاتی هم جهت
افزایش ظرفیت و قدرت فیزیکی بیماران دیالیزی ،راهبردهای نظیر
پیادهروی ،استفاده از تردمیل یا دوچرخه را خارج از زمان دیالیز
توصیه نمودهاند ( ،)51 ،52اما باتوجه به افزایش متوسط سن
بیماران همودیالیزی ،انجام این گونه فعالیتها که مستلزم کارایی
نسبتا خوب سیستم حرکتی بدن میباشد به مراتب برای افراد مسن
همودیالیزی مشکل و خطرساز خواهد بود (.)5
یکی از عوامل کمتحرکی و آسیبپذیری افراد همودیالیزی
نسبت به افراد عادی ،نوروپاتی محیطی اندامها است ( ،)1که در
پایینتنه موجب عدم دریافت و انتقال حس کافی از اندام تحتانی به
سیستم عصبی مرکزی میشود .از طرفی این بیماران به جهت حفظ
سالمت و بهداشت گرافت یا کاتتر (وسایلی که امکان جابجایی
خون بین دستگاه دیالیز و بدن را فراهم میکند) نصب شده روی
دست یا پاها ،از سوی کادر درمان ملزم به محدود بودن فعالیت
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اندامها میباشند .این موارد را میتوان از جمله دالیل کاهش
حرکت و آستانه درد و خستگی بیماران دیالیزی نسبت به افراد
سالم دانست ( .)1در بیمارانی که قادر به فرآهم کردن اطالعات
حسی مرتبط با حس حرکت توسط اندام تحتانی نیستند ،ساختار
عضالت مرکزی بدن این نقص را جبران کرده و پویایی و توانایی
عملکردی را در بیمار حفظ میکند ( .)56مرکز بدن ناحیهای است
که مرکز ثقل در آن واقع شده است و منشاء حرکات از آنجاست،
از همین رو تقویت عضالت این ناحیه باعث بهبود عملکرد
سیستم عصبی-عضالنی و ایجاد تکیهگاه موثر برای حرکت اندامها
میشود ( .)56پژوهشها ،تمرینات ثبات مرکزی با توپ را گونهای
از تمرینات مقاومتی ایمن ،مفرح و انگیزشی میدانند که میتوان
جهت بهبود توانایی عملکردی و استقالل عمل سالمندان از آن
سود برد ( .)51 ،50 ،56بنابراین ارائه راهکار مناسب که عالوه بر
سادگی در اجرا و سودمندی باال ،با شرایط خاص سالمندان
دیالیزی مطابقت داشته باشد ،ضروری به نظر میرسد .انتظار
میرود با توجه به ضرورت اثبات شده نقش ورزش در سالمتی
فیزیولوژیکی و فیزیکی بیماران همودیالیزی ( ،)50جایگاه یک
مداخلهای از نوع تمرینات ثبات مرکزی ،نه تنها میتواند بهبود
فاکتورهای عملکردی سالمندان را پوشش دهد ( ،)56بلکه میتواند
در کاهش عواملی همچون درد وخستگی این بیماران موثر باشد.
بنابراین به منظور تکمیل راهبردهای غیردارویی و تحکیم اثر مثبت
ورزش بر عالیم برجسته بیماران سالمند همودیالیزی ،تاثیر
تمرینات ثبات مرکزی منتخب بر میزان درد ،خستگی و عملکرد
جسمانی بیماران همودیالیزی بررسی میشود.

بود .همچنین معیارهای خروج شامل استفاده از وسایل کمکی،
تنگی نفس ،سرگیجه و تغییر مکرر حال عمومی و عدم تمایل
شرکت در پژوهش بود .برای کنترل تداخل دارویی از بیماران
تحت نظر یک پزشک حاضر در بخش دیالیز استفاده شد ،عاله بر
آن کلیه بیماران به غیر از داروهای مرتبط با درمان همودیالیز از
داروی دیگری استفاده نمیکردند .آنمی ناشی از نارسایی مزمن
کلیوی در همه بیماران تحقیق مشترک بود و براساس آن هر کدام
براساس شدت آنمی دوز متفاوتی از اپرکس (اریتروپوئیتین)
مصرف مینمودند که کنترل آن خارج از توان محقق بود .در
مرحله قبل از مداخله ،پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و بیماری
به صورت مصاحبه حضوری و بررسی پرونده بیماران برای همه
نمونهها توسط پژوهشگر تکمیل گردید .پرسشنامه شامل دو
قسمت اطالعات فردی (سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،میزان تحرک،
سطح تحصیالت و نوع حمایت درمانی) و اطالعات مربوط به
بیماری (سابقه دیالیز ،دفعات همودیالیز در هفته ،مصرف داروهای
موثر بر روان ،بیماریهای قبلی ،مقادیر هموگلوبین ،اوره ،کراتینین
و فشارخون) بود که به صورت گزارش شخصی از آزمودنیها
جمعآوری شد .پس از اعمال معیارهای ورود و خروج 03 ،نفر از
بیماران واجد شرایط انتخاب و در مالقاتی ضمن توضیح اهداف و
مراحل پژوهش ،از بیماران منتخب رضایتنامه کتبی آگاهانه مبنی
بر حضور داوطلبانه در پژوهش اخذ شد .قبل از شروع مداخله
صالحیت حضور بیماران در فعالیت ورزشی مورد تایید پزشک
متخصص قرار گرفت .بدین منظور افراد واجد شرایط نمونه بطور
تصادفی (با قرعهکشی) در دو گروه تجربی ( 51نفر) و کنترل (51
نفر) تقسیم شدند .با توجه به میانگین و انحرافمعیار شاخصهای
مورد آزمایش ،باسطح اطمینان %23و آلفای  3/31حجم نمونه 51
نفر درنظر گرفته شد تا توان آماری برابر  3/1که مناسب برای
مطالعات نیمهتجربی میباشد ،به دست آید .تمام بیماران مورد
مطالعه در این پژوهش سه جلسه در هفته و هرجلسه به مدت 2
ساعت دیالیز میشدند و حداقل  54ماه از شروع درمان آنها
میگذشت .گروه تجربی به مدت  6هفته در جلسات تمرینی ثبات
مرکزی منتخب تحت نظر کارشناس تربیت بدنی و باحضور
پرستار شرکت نمودند .به بیماران گروه کنترل توصیه شد در طول
مدت  6هفته به درمان و فعالیت معمول خود بپردازند .تمرینات در
سالن همکف بیمارستان به ابعاد  43×43متر با پوشش تشک
مناسب برگزار گردید و از همه آزمودنیها تقاضا شد هنگام حضور
در جلسات تمرین لباس نخی مناسب بپوشند و هرگونه احساس
سرگیجه ،سردرد ،تپش قلب ،تهوع و حس نامطلوب دیگر را
سریعا به پرستار حاضر در سالن گزارش و تمرین را قطع کنند.
برنامه ورزشی در جلسات ابتدایی و شروع هر جلسه بسیار آهسته
و در زمان کوتاه اجرا میشد و سپس به تدریج به زمان و شدت
افزوده شد .عالیم حیاتی بیماران هر  51دقیقه کنترل شد ،وسایل

روشکار

این پژوهش از نوع نیمه تجربی ،با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه تجربی و کنترل است .هدف این مطالعه اثر 6
هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر درد ،خستگی و عملکرد
جسمانی بیماران سالمند همودیالیزی بود .جامعه مورد مطالعه کلیۀ
بیماران تحت درمان همودیالیز مرد مرکز دیالیز بیمارستان شهید
محمد منتظری شهرستان نجفآباد در سال  5021بودند .جهت
نمونهگیری هدفمند و دردسترس ،پس از تصویب طرح تحقیق در
شورای پژوهشی دانشگاه و کسب تاییدیه کمیته اخالق با شماره
ثبت  ،IR.UI.REC.1396.017پژوهشگر با اخذ معرفینامه کتبی (از
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه) به بخش دیالیز بیمارستان
مراجعه و پس از بررسی پروندهها و پرسش از بیماران در چند روز
متوالی افراد واجد شرایط به مطالعه را مشخص نمود .معیارهای
پذیرش افراد به عنوان نمونه شامل :دریافت حداقل 54ماه درمان
دیالیز در یک سال اخیر به دلیل نارسایی مزمن کلیه ،انجام دیالیز
سه بار در هفته و هرهفته چهار ساعت ،دارابودن سن  11تا 01
سال ،نداشتن معلولیت جسمانی و عدم وابستگی به وسایل کمکی
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کمکهای اولیه و آب آشامیدنی برای شرکتکنندگان فراهم بود.
مراقبتها و توصیههای ضروری ورزش برای بیماران بهخصوص
افراد دیابتی وجود داشت ،از جملۀ این موارد تزریق انسولین در
عضالتی که درگیری کمتری حین تمرین دارند ،رعایت فاصله
مناسب شروع تمرین از آخرین تزریق انسولین و مصرف مواد
قندی اضافی قبل از تمرین ،در جریان آن و پس از پایان تمرین
بود .برای تمامی آزمودنیها 21 ،ساعت قبل از آغاز اولین جلسۀ
تمرین و  21ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی ،فاکتورهایی
چون درد ،خستگی و عملکرد جسمانی اندازهگیری شد .سه نفر از
بیماران گروه تجربی به دالیل (سرگیجه ،غیبت و انصراف) و دو
نفر از گروه کنترل به دالیل (وابستگی به صندلی چرخدار و
انصراف) از پژوهش خارج شدند.
جهت اندازهگیری شدت درد از مقیاس دیداری درد Visual
) Analogue Scale (VASاستفاده شد .این مقیاس به صورت
خطی از صفر تا  53رتبهبندی شده است که بیمار باید ارزیابی خود
را از درد موجود روی یک خط مدرج از صفر (بدون درد) تا 53
(درد خیلی شدید) مشخص کند و عدد حاصل به صورت درصد
محاسبه میشود .روایی و پایایی این مقیاس توسط مطالعات متعدد
مورد تایید قرارگرفته است (.)52
ابزار اندازهگیری خستگی بیماران ،مقیاس شدت خستگی
) Fatigue Severity Scale (FSSبود .میزان خستگی از مجموع
امتیازات کسب شده بیمار در پاسخگویی به  2سوال این مقیاس به
دست آمد که بر حسب مقیاس لیکرت  0درجهای ،امتیازبندی شده
بود ( =5عدم وجود خستگی =4-2 ،خستگی متوسط و باالتر از
 =2خستگی شدید) .این ابزار یکی از بهترین و کاربردیترین
مقیاسهای شناخته شده خستگی است که برای تاثیر مداخالت
درمانی بر شدت خستگی بیماران مفید است .پایایی این ابزار در
مطالعهای توسط ذاکریمقدم با ضریب آلفای کرونباخ  3/10تایید
شد ( .)44روایی محتوایی و صوری آن نیز مورد تایید قرارگرفته
است ( .)0برای اندازهگیری عملکرد جسمانی از آزمون دو دقیقه
راه رفتن  min walk test 4با روایی مورد تایید استفاده شد (،)45
به این صورت که برای هر آزمودنی دو دقیقه زمان گرفته شد و در
این مدت مسافتی را که آزمودنی در محیط مربع  43×43متر سالن
تمرین طی مینمود ،ثبت میشد .سرعت راه رفتن هر آزمودنی در
این تست به صورت راه رفتن معمولی هر فرد بود (.)44
در تحقیق حاضر از تمرینات ثبات مرکزی (قدرت مرکزی
بدن) استفاده شد .برنامه منتخب تمرین در جدول شماره  ،5اصالح
شده تمرینات سو و همکاران ( )4354میباشد ( .)40پروتکل
پیشنهادی این مطالعه بر اساس نیازهای حرکتی و با آگاهی کامل از
شرایط بیماران همودیالیزی طراحی گردیده و از آنجا که برای
اولین بار مورد استفاده بیماران همودیالیزی قرار میگرفت ،محقق
جهت اطمینان از سازگاری تمرینات با شرایط بیماران همودیالیزی

و پیشگیری از پیامدهای ناشناخته ،در مرحله قبل از مداخله به
انجام یک مطالعه مقدماتی پرداخت که گزارش حاصل از آن توسط
پزشک متخصص نفرولوژی و فیزیوتراپ مجرب ،مورد تایید
قرارگرفت .این تمرینات شامل گرم کردن ( 53دقیقه) ،تمرینات
ثبات مرکزی به کمک توپ ( 03دقیقه) و سرد کردن ( 1دقیقه) بود
که به مدت  6هفته و هفتهای  0جلسه (روزهای غیر نوبت دیالیز)
اجرا گردید ( .)42در این برنامه از توپهایی به قطر  01سانتیمتر
استفاده شد و با توجه به شرایط آزمودنیها ،زمان استراحت بین
تمرینات در سه هفته ابتدایی بیشتر از سه هفته پایانی بود.
خالصهای از پروتکل تمرینی مورد استفاده در جدول  5ارائه شده
است .دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس برای دادههای
تکراری در نرمافزار اس .پی .اس .اس نسخه  )SPSS 22( 44مورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفت .توصیف شاخصهای مورد مطالعه به
صورت میانگین  انحراف معیار برای متغیرهای کمی بیان شد.
جهت تعیین طبیعی بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده
شد .سطح معنیداری )P>3/31( ،در نظر گرفته شد (در تمامی
متغیرها ،شرط کرویت رعایت گردید).

یافتهها

در این مطالعه تعداد  03بیمار همودیالیزی مرد در سنین  11تا
 01سال قرار داشتند .اطالعات مربوط به مشخصات جمعیت
شناختی نمونهها در جدول  4نشان داده شده است .همسو با آن،
 54درصد نمونهها دارای شغل آزاد و  11درصد بیکار 43 ،درصد
بیسواد و 13درصد زیردیپلم بودند .تمامی نمونهها برای رفع
خستگی خود به استراحت مطلق در طی روز میپرداختند12 .
درصد بیماران به علت دیابت 03 ،درصد به علت فشارخون باال و
 56درصد به علت سایر موارد (مانند لوپوس و کلیه پلیکیستیک)
دچار بیماری انتهایی کلیه و استفاده از روش همودیالیز شده بودند.
در دو گروه تجربی و کنترل از نظر اطالعات جمعیتشناختی و
بیماری تفاوت معنیدار آماری بدست نیامد ( )P<3/31بنابراین دو
گروه قبل از مداخله کامال با یکدیگر همگن بودند.
در جدول  3دادههای مربوط به اطالعات توصیفی متغیرها و
آزمون تحلیل واریانس ارایه شده است .مهمترین قسمت در آزمون
تحلیل واریانس برای دادههای تکراری ،تعامل میباشد .این بخش
از آزمون نشان دهنده تغییرات در گروهها نسبت به یکدیگر است.
به بیان دیگر ،روند تغییرات (شیب خط) در دو گروه را نسبت به
هم نشان میدهد و بیان کنندۀ برتری و تاثیرگذاری احتمالی گروهها
نسبت به یکدیگر میباشد .همان گونه که در جدول  3مشاهده
میشود ،هر سه متغیر درد ،خستگی و عملکرد جسمانی دارای
تعامل معنیدار در سطح ( )P>5/50بود؛ بدین معنی که تغییرات در
گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری بیشتر بوده
است و گروه تجربی پیشرفت بیشتری داشت .همانطور که

تاثیر تمرینات منتخب بر درد ،خستگی و عملکرد جسمانی بیماران مزمن کلیوی

نمودار 1نشان میدهد ،شیب خط در گروه تجربی بیشتر از گروه
کنترل مشاهده شد که خود نشان دهنده بهبود درد ،خستگی و
عملکرد جسمانی در گروه تجربی بود .باتوجه به نتایج نمودار ،1
اثرگذاری مثبت برنامه تمرینی بر درد ،خستگی و عملکرد جسمانی
این گروه به خوبی قابل استنباط است .بهطوری که پس از  6هفته
تمرینات منتخب ثبات مرکزی ،شدت درد گروه تجربی از

باستانی و همکاران 51 /

 3/332/66به  %13( 2/0 1/83کاهش) ،شدت خستگی از
 6211/0به  %23( 26/20  11/7کاهش) و عملکرد جسمانی از
 12163/66به  106/16 66/67افزایش یافته است .در گروه
کنترل بین این موارد اختالف معناداری دیده نشد ،حتی در برخی
موارد شرایط بیماران به طور جزئی بدتر شده بود.

تمریناتثباتمرکزیبدنبهمدت01دقیقه 


جدول:1برنامهتمریناتمنتخبثباتمرکزی 
11دقیقهگرمکردن 
نوعتمرین 
ردیف 
پلزدن(حالتطاقباز) 
1
بدونتوپ 
دوچرخه(حالتطاقباز) 
2
نیمهدرازونشست 
0
پلزدنرویتوپ 
4
باالبردنپاونگهداشتنتوپبینپاها 
5
بازکردنتنهرویتوپ(حالتدمر) 
6
بهکمکتوپ 
بازکردنتنهرویتوپ(حالتطاقباز) 
7
چرخشلگنرویتوپ 
8
فشارتوپبهدیوار 
9
5دقیقهسردکردن 

تجربی

کنترل

نمره
45

42
40.84

هفته 5
 1 × 0ثانیه
 1 × 0ثانیه
 1 × 0تکرار
 1 × 0تکرار
 1 × 4تکرار
 1 × 4تکرار

تجربی

40

38.84

پیادهرویوحرکاتکششیوجنبشی 
هفته6 -2
هفته0 -4
 53 × 0ثانیه
 53 × 0ثانیه
 53 × 0ثانیه
 53 × 0ثانیه
 53 ×0تکرار
 53 × 0تکرار
 53×0تکرار
 53 × 0تکرار
 53×0ثانیه
 53 × 4ثانیه
 53×0تکرار
 53 × 4تکرار
 53×4تکرار
 53 × 4تکرار
 53×4تکرار
 53×4ثانیه
پیادهرویوحرکاتکششی 
کنترل

نمره
4
3.83

3.2

3.5

35
3.11

30
24.25

2.5
2

20
پس آزمون

پیش آزمون

پیش آزمون
نمودار -5ب

نمودار -5الف
تجربی

3
2.5

25

پس آزمون

هفته 6
 54 × 0ثانیه
 54 × 0ثانیه
 54 × 0تکرار
 54 × 0تکرار
 54 × 0تکرار
 54 × 0تکرار
 53 × 0تکرار
 53 × 0تکرار
 53 × 0ثانیه

کنترل

متر
160
150

156.16

140
121

130
120
110

100.85
106.92

100
90

پیش آزمون
پس آزمون
نمودار -5 :ث
نمودار :1الف :تغییرات درد در گروههای مورد مطالعه – ب :تغییرات درد در گروههای مورد مطالعه ٍٍث -تغییرات عملکرد جسمانی در گروههای مورد مطالعه
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:اطالعاتجمعیتشناختیبیماران 

جدول2
تعدادتنفسدردقیقه 
هموگلوبین(میلیلیتر) 

وزن(کیلوگرم) 
قد(سانتیمتر) 

مدتدیالیز(ماه) 
سن(سال) 
گروه 
5/0552/11
5/0255/11
53/604/25
2/30505/31
52/2003/01
6/0064/11
تجربی 
3/1152/0
3/1155/00
52/0204/06
2/12504/51
45/041/51
6/1465/24
کنترل

جدول:0یافتههای توصیفی و آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای پژوهش 
تعامل 
تغییراتبینگروهی 

تغییراتدرونگروهی 

گروهکنترل 
گروهتجربی 
نوبتآزمون 
متغییر 
F=42/65
F=3/335
F=51/64
0/55  4/21
0/10  4/26
پیشآزمون 
درد 
P>3/335
P=3/220
P>3/335
0/4  4/25
4/1  5/21
پسآزمون 

F=25/30
F=4/621
F=46/32
01/12  1/64
24  55/1
پیشآزمون 
خستگی 
P>3/335
P=3/552
P>3/335
23/12  55/60
42/41  55/0
پسآزمون 

F=10/30
F =2/25
F=25/04
536/24  01/16
545  20/62
پیشآزمون 
عملکردجسمانی 
P>3/335
P=3/32
P>3/335
533/11 24/16
516/56  22/60
پسآزمون 


بحث

استراحتها پیوسته به همراه ماهیت فرسایشگر درمان
همودیالیز ،سالمندان آن را با طیف وسیعی از محدودیتها از جمله
کاهش آستانه درد ،خستگی و عملکرد جسمانی روبرو ساخته
است ( .)6،1،53با استناد به نتایج پژوهش و مقایسه عملکرد
آزمودنیها نسبت به قبل از مداخله ،پس از اجرای برنامه منتخب
ثبات مرکزی در کنار درمان دیالیز بهبود معناداری بر شدت درد،
خستگی و عملکرد جسمانی بیماران مشاهده شد.
هدف از انتخاب تمرینات مقاومتی ثبات مرکزی در این
پژوهش ،تطابق باالی آن با وضعیت جسمی و روحی سالمندان
همودیالیزی بود .طبق گزارش  Dostanو همکاران ( ،)41تمرینات
مقاومتی ثبات مرکزی بنا به دالیل متعددی میتواند بر
عملکردحرکتی بیماران سالمند موثر باشد؛ از یک سو ،تمرین
مقاومتی باعث تحریک افزایش توده بافت عضله میشود که نتیجه
آن افزایش استقامت و قدرت عضالنی میباشد ،که با افزایش
قدرت و استقامت تنه و پاها از همانقباضی عضالنی کاسته و به
بهبود تحمل و پایداری بدن در حین فعالیت کمک میکند .از سوی
دیگر ،انجام این نوع از فعالیت بدنی باعث افزایش جریان خون به
مغز و دستگاه عصبی مرکزی میشود ،این تدارک خونی کارآیی
بیشتر مخچه (مرکز هماهنگی حرکات بدن) و سلولهای هرمی را
به دنبال دارد که به سبب آن ارسال پیام به اندامها با کیفیت بیشتری
صورت میگیرد ( .)41براین اساس یافتۀ پژوهش حاضر در رابطه
با افزایش ظرفیت و به تعویق افتادن خستگی در عملکرد جسمانی
سالمندان همودیالیزی قابل توجیه میباشد .ازجمله تاثیرات این
تمرینات میتوان به مطالعه  Petrofskyو همکاران ( )50اشاره نمود
که  2هفته تمرین ثبات مرکزی سطح تعادل ،عملکرد فیزیکی و
استقالل عمل سالمندان را بهبود میبخشد .همچنین مطالعه
 )51(CUĞبیان میکند که ماهیت پویای تمرین با توپ آگاهی
بدن ،هماهنگی ،انعطافپذیری و قدرت را ارتقا میدهد و میتوان

با هدف آمادهسازی و بازتوانی از آن سود برد .براساس پژوهش
 Chenو همکاران ( 21 ،)46جلسه تمرینات قدرتی و  4بار در
هفته با شدت متوسط باعث بهبود عملکرد بیماران همودیالیزی
میشود .گزارش  Mustataو همکاران ( )40نشان داد ،انجام
تمرینات ورزشی منظم موجب افزایش ظرفیت تمرین و عملکرد
جسمانی بیماران همودیالیزی میشود Parsons .و همکاران ()50
در مطالعهای بیان کردند که برنامه ورزشی باشدت کم یک درمان
کمکی جهت بهبود کارایی و عملکرد فیزیکی بیماران تحت درمان
همودیالیز است .در زمینه کاهش خستگی نتایج این پژوهش با
مطالعه  Hadian-jaziو همکاران ( )51که باهدف بررسی تاثیر
پیادهروی بر خستگی بیماران مرحله آخر کلیوی انجام شد مطابقت
دارد .نتایج پژوهش نامبرده نشان داد که ورزش پیادهروی منظم در
کاهش خستگی و افزایش زمان تحمل بیماران همودیالیزی موثر
میباشد .گرچه مداخالت ذکر شده در حین دیالیز و در مدت سه
ماه و بیشتر بوده است ،ولی در مطالعه حاضر با وجود مداخله 6
هفتهای و خارج از زمان دیالیز ،نتایج آماری معناداری بدست آمد.
از دیگر یافتههای این مطالعه کاهش شدت درد بیماران پس از
اتمام مداخله ورزشی بود .به منظور بررسی تاثیر ورزش بر شدت
درد ،مطالعه بریسم و همکارن نشان داد .یکی از دالیل عمده
دردهای مزمن اسکلتی-عضالنی و مفاصل در بیماران همودیالیزی
سنین باال ایسکمی و ضعف گردش خون ناشی از کمتحرکی
میباشد ( ،)54 ،1که با انجام فعالیت بدنی برونده قلب و
خونرسانی به بافتها افزایش و از همینرو موجب کاهش درد
میگردد ( .)54در تحقیق حاضر بخش قابل توجهی از تمرینات
ثبات مرکزی به کمک توپ انجام شد .باتوجه به پژوهشهای
صورت گرفته در زمینه تمرین با توپ بدنسازی ،بیمار میتواند
پس از قرار گرفتن رو توپ با تالش آگاهانه و انقباضهای ارادی
( ،)51دامنه وسیعی از حرکات را بدون احتمال آسیب در مدت
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زمان طوالنی و پیوسته انجام دهد .عالوه بر فعالیتهای ورزشی
مداوم ،حرکت غلتک شکل و چرخشی توپ زیر بدن ،امکان
گردش بهتر خون در اندامها و بخصوص تنه را فراهم مینمود.
همراستا با نتایج درد ،پژوهش  Baloochi Beydokhtiو همکاران
( )52نشان داد که توسط تمرینات آرامسازی عضالنی میتوان
شدت درد بیماران همودیالیزی را بهبود بخشید .همچنین در مطالعه
 Riahiو همکاران ( ،)2اختالف معناداری در میزان درد گروههای
مورد مطالعه پس از مداخله ورزشی حین دیالیز در بیماران
مشخص گردید .گرچه بیشتر مطالعات ذکر شده بر روی افراد
باسنین  51تا  63سال بوده است ،ولی در مطالعه حاضر با وجود
دربر داشتن قشر سالمند ،نتایج آماری معناداری بدست آمد.
پیش از این مطالعات موثری در زمینه کنترل عالیم اورمیک
انجام شده که اکثریت محدود به تمرینات هوازی حین دیالیز بود و
با شرایط حقیقی بیماران بخصوص قشر سالمند که  03درصد این
بیماران را در بر میگیرد همخوانی نداشت ( .)50 ،2انجام تمرینات
ثبات مرکزی توسط سالمندان دیالیزی عالوه بر سازگاری با شرایط
خاص جسمانی ،قابلیت اجرای بدون کمک در منزل را جهت
بهبود درد ،خستگی و عملکرد جسمانی این بیماران داشت .ایجاد
چالش ایمن و انگیزه به پویایی در سالمندان افسرده یکی از
ضروریترین اهداف و نیاز تحقیق حاضر بود تا آنها در زمانهای
خارج از درمان دیالیز به فعالیت تشویق شوند .کاربرد یافتههای
پژوهش حاضر همانند سایر راهبردهای غیردارویی مرتبط با هدف
کاهش عالیم فرسایشگر اورمیک و نزدیک کردن بیماران به شرایط
قبل از دیالیز بود که درمانگران طب ورزش ،کادر مراقبتی و
پرستاران بخشهای همودیالیز نقش اصلی را در اجرا و مرسوم
کردن آن بر عهده خواهند داشت .جهت انجام مطالعات تکمیلی ،از
آنجا که خستگی این بیماران با مواردی همچون تغییرات
فیزیولوژیکی ،اختالالت خواب و افسردگی نیز در ارتباط است
( ،)0توصیه میشود در مطالعات آینده شدت و تغییرات عوامل
ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد .مطالعه اثر پروتکل تحقیق حاضر
بر سایر عالیم اورمیک بیماران همودیالیزی و مقایسه سایر
روشهای غیردارویی با روش مورد استفاده در این مطالعه پیشنهاد

میشود ،چرا که در پایان تحقیق از سوی آزمودنیها گزارشهایی
مبنی بر بهبود شرایط عملکرد گوارشی از جمله کاهش تهوع و
استفراغ گزارش شد ،که اثبات آن مستلزم استفاده از
روششناسیهای کمی و کیفی خواهد بود.

نتیجهگیری

با انجام تمرینات ثبات مرکزی منتخب ،معلولیت و محدودیت
اندامهای سالمندان همودیالیزی ممانعتی در کیفیت اجرای تمرینات
نداشت .بنابراین پروتکل پیشنهادی تحقیق حاضر را میتوان از نظر
جامعیت و کاربرد گزینه مناسبی برای بهبود آستانۀ درد ،خستگی و
افزایش ظرفیت عملکرد جسمانی سالمندان همودیالیزی درنظر
گرفت.
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