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چكيده

زمینه و هدف :به طور قابل توجهی در بیشتر مطالعات قبلی پی بردهاند که کارکردهای تعادل در اختالل کمتوجهی -بیشفعالی ( ADHDیا  )Attention deficit hyperactivity disorderبا
اشکال مواجه بوده است .همچنین ،ارتباط تنگاتنگی بین فعالیتهای بدنی و بهبود اختالالت رفتاری وجود دارد .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی اثر تمرینات استقامتی و
مصرف متیل فنیدیت بر تعادل رتهای مبتال به  ADHDبود.
مواد و روشها :تحقیق به روش آزمایشگاهی صورت گرفت .آزمودنیهای مطالعه شامل  35سر رت نژاد ویستار با وزن  181/66 ± 8/69گرم بود که به طور تصادفی به  5گروه
 7تایی تقسیم شدند .جهت  ADHDرتها به مدت  8هفته  10میلیگرم  L-NAMEو  6روز در هفته به ازای وزن هر رت به صورت زیرصفاقی تزریق شد 5 .گروه شامل گروه شاهد
و  4گروه ( ADHDمصرف متیل فنیدیت ،تمرین استقامتی ،مصرف متیل فنیدیت ،تمرین استقامتی و بدون مصرف متیل فنیدیت و بدون تمرین استقامتی) بود .ابزارهای تحقیق شامل
آزمون  ،Open fieldآزمون تعادل  Balance beamو تردمیل  5بانده بود .آزمون تعادل بعد از  4هفته تمرین گرفته شد .به گروه دارویی  2میلیگرم متیل فنیدیت روزانه به ازای
کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی داده شد .رتهای گروه تمرین  5روز در هفته برای مدت  28روز با سرعت  2تا  20متر بر دقیقه به تمرین پرداختند .مدت زمان تمرین در هر
جلسه در هفته اول و زمان آشناسازی  2متر بر دقیقه و با اضافه بار در هر هفته به  20متر بر دقیقه رسید .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس  ANOVAتجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :بین پیشآزمون و پسآزمون تعادل گروه شاهد ( )P = 0/170و گروه  )P = 0/170( ADHDتفاوت معنیداری وجود نداشت ،اما بین پیشآزمون و پسآزمون تعادل گروه
 + ADHDتمرین ،گروه  + ADHDمتیل فنیدیت و گروه  + ADHDمتیل فنیدیت  +تمرین ( )P = 0/001تفاوت معنیداری به دست آمد .همچنین ،نتایج آزمون تعقیبی Tukey

نشان داد که تعادل گروه شاهد نسبت به تمامی گروهها بهتر بود ( .)P ≥ 0/001تعادل تمامی گروهها به غیر از گروه شاهد از گروه  ADHDبهتر بود ( .)P ≥ 0/001بین تعادل گروه
 + ADHDتمرینات استقامتی با گروه  + ADHDمصرف متیل فنیدیت و همچنین ،تعادل گروه  + ADHDمصرف متیل فنیدیت با تعادل گروه  + ADHDتمرینات استقامتی و
مصرف متیل فنیدیت تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P ≤ 0/001
نتیجهگیري :تمرینات هوازی  30دقیقه در روز می تواند جایگزین مصرف داروی متیل فنیدیت برای الگوی حیوانی مبتال به  ADHDباشد.
واژههاي کلیدي :اختالل کمتوجهی -بیشفعالی ،تعادل ،تمرین استقامتی ،متیل فنیدیت

ارجاع :عبدی حسن ،قاسمی عبداله ،عرب عامری الهه ،غزالیان فرشاد .اثر تمرینات استقامتی و مصرف متیل فنیدیت بر تعادل رتهای نر مبتال به اختالل
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پذیرش مقاله1396/4/3 :

دریافت مقاله1396/1/28 :

مقدمه
اختالل کمتوجهی -بیی فعیالی ( ADHDییا Attention deficit hyperactivity

 )disorderیکی از شایعترین اخیتالتت تشیصید داده شیده در دوران کیودکی
میباشد که عالیم آن تا دوران نوجوانی و بزرگسالی باقی میمانید (ADHD .)1
نوعی اختالل روانی است که به وسیله کمتوجهی ،تکانشوری و بی فعالی نشیان
داده شده است و تأثیر شصصی ،اجتماعی و اقتصادی عمیقی بر جیای مییگیاارد
( .)2در یک مطالعه مروری که با استفاده از  19مطالعه صورت گرفته است ،اشاره

شده که  5تا  10درصد کودکان دبستانی مبتال به  ADHDهسیتدد و شییوآ آن
در مییردان  3برابییر بیشییتر از زنییان اسییت ( .)3میییزان شیییوآ ایییین اخیییتالل در
کودکستانهای شمال ایران  12/3درصد ( 18/1درصد در پسران و  6/7درصد در
دختران) برآورد شده است ( ADHD .)4به وسیله سه نشانه رفتاری اصیلی عیدم
توجه ،بی فعالی و تکانشگری مشصد میشود .علت اصیلی اخیتالل ناشیداخته
است ،اگرچه عوامی ننتیکیی ،اجتمیاعی ،جسیمانی و محیطیی در علیتشداسیی
بیماری سهیم است ADHD .با احتمال باتیی وراثتی است و  75درصد موارد با

 -1دانشجوی دکتری ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
Email: a_gh_m2003@yahoo.com
نویسنده مسؤول :عبداله قاسمی
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اثرتمرین و متیل فنیدیت بر تعادل رتهای نر ADHD

ننتیک در ارتباط است ( .)5در سالهای اخیر ،پژوه در زمیده اخیتالتت رشید،
به ویژه اختالتت رشد حرکتی مرتبط با مشکالتی از قبی اختالل کیمتیوجهی و
اختالل بی فعیالی و اخیتالل همیاهدگی رشید در حیال افیزای اسیت (.)6-8
محققان به ارتباطات بین محدودیتهای عملکرد حرکتی و بی فعیالی و کمبیود
توجه پی بردهاند ( .)7دان ما درباره اختالتت (ییادگیری ،حرکتیی ییا توجیه) از
مطالعات مربوط به کودکان بیمیار و تعیدادی از بررسییهیایی کیه در ارتبیاط بیا
نوجوانان و بزرگساتن که از لحاظ معدیداری پایین است ،نشیأت مییگییرد (.)9
هییر دوی بییی فعییالی و کییمتییوجهی و اخییتالل همییاهدگی رشیید ( DCDیییا
 ،)Developmental Coordination Disorderاختالتت دوران کیودکی اسیت
که با راهدمای تشصیصی و آماری اخیتالتت روانیی ،وییرای پیدجم ( Diagnostic
 and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Editionیییا
 )DSM-5شداسایی شده است ( .)1در دهه گاشته بسیاری از مطالعات نشیان داده
است که کودکان مبتال به  ADHDمشیکالتی را در حرکیات درشیت و فریی
تجربه کردهاند .یکی از درمانهای رایج بیرای کودکیان مبیتال بیه  ADHDدارو
درمانی میباشد؛ به طوری که حدود  75درصید ایین کودکیان تحیت درمیان بیا
داروهای محرک قرار میگیرند ( .)10اسیتفاده از داروی محیرک متیی فدییدیت
( MPHیا  )Meytl phenidateبرای درمان  ADHDشایعترین روش درمانی
است (.)11
در کودکان مبتال به  ،ADHDفعالیت بدنی ،سیرعت و مشیکالت رفتیاری
اجتماعی را بهبود بصشیده و بی فعالی را کاه داده است ( .)12همچدیین ،اثیر
تمریدات تردمی در بهبود عالیم بی فعالی و کمتوجهی در رتهای بیی فعیال
خودانگیصته ( )SHRsگزارش شده بود ( .)13فواید درمانی تمریدیات شیدا بیرای
درمان  ADHDبرای مثال در مورد  Michael Phelpsورزشکار المپیکیی نییز
در مطالعات نشان داده شده بود ( .)14مطالعات بسیاری بیه اثربصشیی تمریدیات
انجام شده بر روی تردمی اشاره کرده است ( .)15-17مطالعات نشیان مییدهید
که ورزش ،کارکرد حرکتی ،شداختی و یادگیری را در حیوانات بهبیود مییبصشید
( .) 18-21همچدین ،فعالییت بیدنی باعیه بهبیود برخیی از مشیکالت در زمیدیه
رفتارهای اجتماعی و بهبود سرعت انجام کار و باعه کیاه بیی فعیالی شیده
است ( .)12تمرین استقامتی در رتهای مبتال به  ،ADHDبی فعالی را کیاه
و تواناییهای یادگیری فضایی را بهتر کرده است (.)13
روش های کدترل این بیماری شام رفتار درمانی و دارو درمیانی بیوده و در
مواردی ترکیبی از دارو درمانی ،تغییرات رفتاری ،تغییر الگیوی زنیدگی و مشیاوره
مؤثر می باشد ( .)22از میان محرکهای دارویی متی فدیدیت به علت اثیرات آن
بر  ADHDمشهورترین میباشد ( .)23به هر حال ،این محرکها بعضیی اوقیات
هیچ اثربصشی ندارد یا اثرات جانبی ایجاد میکدد و اغلب از ادامیه مصیرم مدیع
میشود ( .)24مطالعات بسیاری به بررسی تأثیر تمریدات ورزشی بر  ADHDهم
در انسان ( )25-27و هم در حیوانات آزمایشگاهی ( )16 ،28پرداختیه اسیت ،امیا
تحقیق در زمیده رشد حرکتی و بررسی تعادل و هماهدگی حرکتیی در ارتبیاط بیا
 ADHDو آن هییم بییه صییورت آزمایشییگاهی صییرم و بییر روی حیوانییات
آزمایشگاهی اندک میباشد .در تحقیقات رشدی دسترسی به نمونیههیا و کدتیرل
متغیرهای مداخله گر و مزاحم در شرکت کدددگان انسانی سصت و در برخی موارد
غیر ممکن است .به دلی میزان شیوآ باتی  ADHDو تأثیرات مدفیی کیه بیر
زندگی فردی ،اجتماعی و تحصیلی افراد می گاارد ،انتصاب روش درمانی میؤثری

که بتواند جایگزین مداسبی برای درمان دارویی این اخیتالل باشید ،ویروری بیه
نظر می رسد .بدابراین ،پژوه حاور با هدم مقایسه اثیر تمریدیات اسیتقامتی و
مصرم متی فدیدیت و ترکیبی از آنها بر تعادل رتهای نر مبیتال بیه ADHD
انجام شد.

مواد و روشها
روش این پیژوه از نیوآ تجربیی بیود .طیری تحقییق از نیوآ پیی آزمیون و
پسآزمون با گروه شاهد در نظر گرفته شد .این تحقیق بر روی رتهای نیر نیژاد
ویستار با وزن  181/66 ± 8/69گرم انجیام گرفیت .دلیی انتصیاب جیدس نیر،
مربوط به میزان شیوآ آن میباشد که در مردان  3برابر بیشتر از زنان اسیت (.)3
این رت ها در آزمایشگاه فیزیولونی ورزشی حیوانات دانشگاه آزاد اسیالمی واحید
شاهرود تکثیر و مطابق با کمیته اخالق در پژوه های زیست پزشکی دانشیگاه
آزاد اسیییالمی واحییید شیییاهرود و بیییا مجیییوز کییید اخیییالق بیییه شیییماره
 IR.IAU.SHAHROOD.REC.1396.6مورد آزمای قرار گرفتدد .رت ها
در باکس هایی مصصوص که در قب با محلول سیاولن شستشیو داده شیده بیود،
قرار داده شدند .قب از گروهبدیدی در هیر بیاکس  4رت نگهیداری مییشید و از
غاای پلیت مصصوص رت برای تغایه آنها استفاده گردید .در ومن ،در جرییان
پژوه رتها از  12ساعت روشیدایی و  12سیاعت تیاریکی بهیره گرفتدید و در
درجه حرارت محیطی بین  20تا  24درجه سانتیگراد قرار داشتدد.
آزمیییودنیهیییای تحقییییق شیییام  35سیییر رت نیییژاد ویسیییتار بیییا وزن
 181/66 ± 8/69گرم بود که به طور تصادفی به  5گروه 7تیایی تقسییم شید5 .
گروه شام گیروه شیاهد و  4گیروه ( ADHDمصیرم متیی فدییدیت ،تمیرین
استقامتی ،مصرم متی فدیدیت و تمرین استقامتی و بدون مصرم متی فدیدیت
و بدون تمرین استقامتی) بود.
رتهای گروه تجربی به  4گروه 7تایی تقسییم شیدند 8 .هفتیه و  5بیار در
هفته جهت پرفشاری خونی با  L-NANEبا دوز  10میلیگرم بیر کیلیوگرم بیه
صورت زیرصفاقی مورد تزرییق قیرار گرفتدید و  ACEو  NOجهیت تشیصید
پرفشاری خونی رت ها بعد از تزرییق  L-NAMEمیورد تجزییه و تحلیی قیرار
گرفت ( .)29 ،30بعد از پایان این دوره آزمیون Open field ،جهیت تشیصید
عالیم رفتاری  ADHDرتها گرفته شد ( .)31 ،32رتهایی که به عالیم اصلی
 ADHDماندیید بییی فعییالی ،تکانشییگری و کییمتییوجهی بییا اسییتفاده از آزمییون
 Open fieldپاسخ دادند ،به عدوان نمونه تحقیق انتصاب شدند .به گروه دارویی
 2میلی گرم متی فدیدیت روزانه به ازای کیلوگرم وزن بدن بیه صیورت خیوراکی
داده شد (.)33
رتهای گروه تمرین  30دقیقه در روز و  7روز در هفته بیرای میدت  4هفتیه بیه
تمرین پرداختدد .تردمی مورد استفاده  5بانده بود که برای بیار اول  5سیر رت و بیرای
بار دوم  2سر رت در آن جهت تمرین قرار داده شد .رتها  30دقیقه در هیر روز ،بیرای
مییییدت  28روز بییییه تمییییرین دویییییدن پرداختدیییید .همییییان طییییور کییییه در
جدول  1مشاهده میگردد ،بار تمریدی برای گروههای تمرین شام دویدن بیا سیرعت
 2متر بر دقیقه در  5دقیقه اول و سرعت  5متر بیر دقیقیه بیرای  5دقیقیه بعیدی بیود.
سپس ،با سرعت  8متر بر دقیقه برای  20دقیقه پاییانی بیه تمیرین ادامیه دادنید (.)13
رتهای گروه شاهد ماندد گیروههیای تجربیی  30دقیقیه در حیالی کیه دسیتگاه
خاموش بود ،قرار گرفتدد (.)34
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حسن عبدی و همکاران

جدول  .1پروتکل تمرینی
زمان
سرعت (متر بر دقیقه)
مدت (دقیقه)

آشناسازی  5روزه
2
10

آزمون تعادل به صورت پی آزمون و پیس آزمیون ،قبی و بعید از  4هفتیه
تمرین با استفاده از  Balance beamگرفته شد .بعد از آموزش و آشدایی رتها
با آزمون 3 ،کوش ثبت شد .زمان از نقطه شیروآ تیا پاییان ،تعیداد سیرخوردن،
تعداد مدفوآ و ادرار برای هر رت ثبت گردید.
در پژوه از آمار توصیفی جهت تعیین میانگین ،میانه ،انحرام معیار ،رسم
جداول و نمودارها استفاده شد .قب از آزمون و تحلی آماری با استفاده از آزمیون
 ،Kolmogorov–Smirnovنرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته بررسی شید
و فرض برابری واریانسها با استفاده از تسیت  Leveneبررسیی و از Paired t
جهت بررسی تغییرات وزنی درونگروهی و از واریانس یکطرفه جهیت تغیییرات
بین گروهی استفاده شد.

يافتهها
همان طوری که نتایج جیدول  2نشیان میی دهید ،بیا توجیه بیه نتیجیه آزمیون
 ،Kolmogorov-Smirnovوزن (پی آزمیون) رتهیا قبی از دوره پروتکی
تمریدی از توزیع طبیعی برخوردار بودنید .بدیابراین ،در تحلیی آمیاری دادههیا ،از
آزمییونهییای پارامتریییک واریییانس یییکطرفییه جهییت تغییییرات بییین گروهییی و
 Paired tجهت بررسی تغییرات درونگروهی استفاده گردید (.)P > 0/050
جدول  .2توصیف توزیع طبیعی وزن رتها
متغیر
وزن (پی آزمون)

درجه آزادی
34/000

آماره
0/092

مقدار P

0/200

هفته 1
 2تا 8
30

هفته 2
 2تا 8
30

هفته 3
 2تا 8
30

هفته 4
 2تا 8
30

اطالعات مربوط به وزن رتها قب و بعید از دوره در جیدول  3نشیان داده
شده است.
در جدول  3میانگین وزنی پی آزمون ،پیسآزمیون و مییزان افیزای وزن
 5گروه به تفکیک نشان داده شده است .کمترین افیزای مییزان وزن در گیروه
 ADHDو بیشیترین افیزای مییزان وزن مربیوط بیه گیروه  + ADHDمتیی
فدیدیت بود .همچدین ،همه گروه ها نسبت بیه وزن خیود در شیروآ پروتکی تیا
انتهای دوره ،افزای وزن (با میانگین  32/23گرم) معدیداری داشتدد.
نتایج جدول  4نشان میدهد که تفیاوت بیین گیروههیا در شیروآ پروتکی
معدیدار نبود؛ به این معدی که تمامی گروهها از نظر وزنی با هم همگن بود.
جدول  5نشان میدهد که بین پی آزمون و پسآزمون تعادل گیروه شیاهد
( )P = 0/170و گروه  )P = 0/170( ADHDتفاوت معدیداری وجیود نداشیت،
اما بین پی آزمون و پسآزمیون گیروه  + ADHDتمیرین ،گیروه + ADHD
متی فدیدیت و گروه  + ADHDمتی فدیدیت  +تمیرین ( )P = 0/001تفیاوت
معدی داری به دسیت آمید .شیک  1نتیایج زمیان طیی شیده در پیی آزمیون و
پس آزمون آزمون تعادل را نشان میدهد .نتایج جدول  6نشان میدهد کیه بیین
میانگینهای زمان طی شده در پسآزمون تعادل ،تفاوت معدیداری وجود داشت.
جدول  7نشان میدهد که تعادل گروه شیاهد نسیبت بیه تمیامی گیروههیا
( )P ≥ 0/001و تعادل تمامی گروهها به غیر از گیروه شیاهد از گیروه ADHD
بهتر بود ( .)P ≥ 0/001بین تعادل گروه  + ADHDتمریدات استقامتی با گیروه
 + ADHDمصرم متی فدیدیت و همچدین ،تعادل گروه  + ADHDمصیرم
متی فدیدیت با تعادل گیروه  + ADHDتمریدیات اسیتقامتی و مصیرم متیی
فدیدیت تفاوت معدیداری وجود نداشت (.)P ≤ 0/001

جدول  .3تغییرات وزن بدن در شروع پروتکل تا انتهای دوره در رتهای نر مبتال به
)Attention deficit hyperactivity disorder( ADHD
آماره
گروههای آزمایشی
شاهد
ADHD

 + ADHDتمرین
 + ADHDمتی فدیدیت
 + ADHDمتی فدیدیت  +تمرین
جمع ک

پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون
پی آزمون
پسآزمون

میانگین  ±انحراف معیار (گرم)
180/00 ± 6/78
210/00 ± 8/23
183/29 ± 11/30
205/86 ± 9/26
182/29 ± 10/62
214/14 ± 12/95
180/00 ± 8/10
223/00 ± 11/51
182/71 ± 8/01
216/29 ± 6/44
181/66 ± 8/69
213/89 ± 11/04

تغییرات وزنی (گرم)
30/00
22/57
31/85
43/00
33/58
23/32

ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder
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جدول  .4تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین وزنی پیشآزمون گروهها
مجموع مربعات
67/600
2500/286
2567/886

منبع تغییرات
بین گروهی
درونگروهی
مجموآ

درجه آزادی
4
30
34

گروهها

میانگین ±

تعداد

شاهد

7

ADHD

7

+ ADHD
تمرین

7

+ ADHD
متی فدیدیت

7

+ ADHD
متی فدییدیت
 +تمرین

7

انحراف معیار
پی آزمون

8/19 ± 2/08

پسآزمون

7/54 ± 1/86

پی آزمون

15/81 ± 1/03

پسآزمون

16/42 ± 1/25

پی آزمون

16/28 ± 1/08

پسآزمون

10/56 ± 1/41

پی آزمون

16/07 ± 1/48

پسآزمون

10/55 ± 2/18

پی آزمون

16/31 ± 1/22

پسآزمون

10/43 ± 2/02

1/556
-1/635
12/847

مقدار
P
0/170
0/150
0/001

7/888

0/001

8/413

0/001

ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder

بحث و نتیجهگیری
هدم از انجام پژوه حاور ،بررسیی اثیر تمریدیات اسیتقامتی ،مصیرم متیی
فدیدیت و ترکیبی از آنها بر تعادل رتهای مبتال به  ADHDبود .نتایج تحقیق
با نتایج یافتههای  Robinsonو همکاران ( )35هیمراسیتا مییباشید .مطالعیات
متعددی نشان دادهاند که محرکهای روانی میتواند اثر مثبتی بر عالیم رفتیاری
 ADHDداشته باشد (.)36
شاید با افیزای انتقیال دهدیدههیای کاتکوتمیدرنییک از طرییق بیازداری

16.13

0/203

0/935

دوپامین و انتقال دهددههای نوراپینفرین اتفاق میافتد .عالوه بر این ،داروهیایی
همچون متی فدیدیت (ریتالین) برای درمان حدود  85درصد کودکان تشیصید
داده شده به این اختالل استفاده میشود ( ،)36مگر این کیه چدیدین محیدودیت
اساسی در راستای محرکهای روانی برای مداخلیه اول وجیود داشیته باشید .بیه
عدوان مثال ،بی از  30درصد از کودکان هیچ گونه بهبود رفتاری را بیا اسیتفاده
از این محرک ها نشان نصواهدد داد یا قادر به تحم عوارض جیانبی آن نیسیتدد
( .)37عالوه بر این ،فواید محرکهای روانی زمانی که درمان متوقی مییشیود،
کاه می یابد ( .)36 ،38 ،39بهتازگی ،تمریدات بیدنی بیه عدیوان ییک درمیان
بالقوه در زمیده افراد مبتال به  ADHDبه کیار بیرده مییشیود؛ چیرا کیه اثیرات
سودمدد آن بر کارکردهای شداختی و سیالمت روانیی در کودکیان و بزرگسیاتن
نشان داده شده است ( .)40-42همچدیین ،ورزش مشیابه متیی فدییدیت باعیه
افزای دوپامین و سطوی نوراپینفرین میشود (.)43
از محدودیتهای تحقیق حاور میتوان به عدم وجیود تحقیقیات داخلیی و
نبود رت نژاد  SHRدر اییران اشیاره کیرد کیه بیه عدیوان الگیوی حییوانی رت
 ADHDدر بیشتر تحقیقات استفاده میشود .محقق جهت رفع این محیدودیت،
یک دوره  8هفتهای  L-NAMEبه رتهای نر نژاد ویسیتار تزرییق نمیود و در
پایان  ACEو  NOاز طریق خون رتها جهت تشصید پرفشاری خونی آنهیا
مورد آزمای قرار گرفت .همچدین ،جهت اطمیدان از مبتال شدن به این اخیتالل
آزمون رفتاری  Open Fieldگرفته شد .پیشدهاد میگردد که جهیت تحقیقیات
بیشتر در این زمیده و اثربصشی تمریدات مصتل ورزشی ماندید شیدا بیر اخیتالل
مورد نظر ،آزمایشگاههای حیوانات با شیوه مورد نظر در این مطالعه به تکثیر ایین
نوآ نژاد پرداخته شود تا محققیان بیا پروتکی تمریدیی کوتیاهتیری و بیا اعتمیاد
بیشتری در این زمیده به پژوه بپردازند.

جدول  .5مقایسه زمان طی شده در آزمون تعادل گروههای مورد آزمایش
t

میانگین مربعات
16/900
83/343

F

مقدار P

16.28

16.07

18

16.42

15.18

16
14

10.56

10.55

10.43

12
8.19

7.54

10
8
6
4
2
0

پس آزمون

پی

آزمون

ADHD+Training+
metyl

پس آزمون

پی

آزمون

ADHD+metyl
pheneditTraining

پس آزمون

پی

آزمون

ADHD+Training

پس آزمون

پی

ADHD

آزمون

پس آزمون

پی

آزمون

control

شکل  .1مقایسه نتایج زمان طی شده در پیشآزمون و پسآزمون تعادل گروههای مورد آزمایش
ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder
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 تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگینهای بین گروهی زمان طی شده تعادل.6 جدول
P مقدار

F

0/001

23/12

میانگین مربعات
73/558
3/182

درجه آزادی
4
30
34

 نتیایج دارو درمیانی و تمیرین.شاهد در مقایسه بیا گیروه هیای دیگیر بهتیر بیود
 هفتیه مصیرم4  اثرگاار بود؛ بیدین معدیی کیهADHD استقامتی بر گروههای
 ترکیبیی از تمیرین اسیتقامتی و مصیرم متیی، تمرین اسیتقامتی،متی فدیدیت
 مربوط در پسآزمون نسبت به پی آزمیونADHD فدیدیت بر تعادل گروههای
ADHD بهتر شده بود و از نظر آماری معدیدار شد؛ در حالی که تعادل در گروه
. در پس آزمون نسبت به پی آزمون بدتر شیده بیود،که تحت تمرین و دارو نبود
 مصیرم متیی فدییدیت و ترکیبیی از، میتوان گفت که تمرین استقامتی، در ک
 با توجیه بیه ایین. اثرگاار بودADHD این دو به یک اندازه بر تعادل گروههای
 می تواند جایگزین خوبی در مقایسه با،که تمریدات استقامتی بدون عوارض است
.مصرم متی فدیدیت برای بهبود تعادل باشد

سپاسگزاری
مطالعه حاور برگرفته از رساله مقطع دکتری رشد حرکتی مصیوب دانشیگاه آزاد
، بیدین وسییله از میدیریت دانشیگاه.اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهیران بیود
 داور و مسؤول آزمایشیگاه فیزیولیونی ورزشیی حیوانیات، مشاور،استادان راهدما
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود جداب آقیای دکتیر سیید جیواد وییا الحق و
 تشیکر و قیدردانی بیه،تمامی افرادی که در انجام این تحقیق همکاری نمودنید
.عم میآید

مجموع مربعات
294/234
95/448
389/681

منبع تغییرات
بین گروهی
درونگروهی
مجموآ

Tukey  نتایج تحلیل آزمون تعقیبی.7 جدول

خطای

تفاوت

0/001
0/027
0/027
0/037

استاندارد
0/953
0/953
0/953
0/953

میانگین
-8/88
-3/02
-3/01
-2/88

0/001
0/001
0/001

0/953
0/953
0/953

5/86
5/86
5/99

< 0/999
< 0/999

0/953
0/953

0/008
0/130

< 0/999

0/953

0/125

P مقدار

گروه
ADHD

 تمرین+ ADHD
 متی فدیدیت+ ADHD
+ متی فدیدیت+ ADHD
تمرین
 تمرین+ ADHD
 متی فدیدیت+ ADHD
+ متی فدیدیت+ ADHD
تمرین
 متی فدیدیت+ ADHD
 متی فدیدیت+ ADHD
 تمرین+
 متی فدیدیت+ ADHD
 تمرین+

شاهد

ADHD

+ ADHD
تمرین
+ ADHD
متی فدیدیت

ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder

 در حید طبیعیی وADHD نتایج تحقیق نشان داد که تعادل در گروههیای
 گیروه، زمانی که در پی آزمون تعادل گروهها با هیم مقایسیه شید.مطلوب نبود
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ADHD اﺛﺮﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻞ ﻓﻨﻴﺪﻳﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل رتﻫﺎي ﻧﺮ

The Effects of Endurance Training Along with Methylphenidate Consumption on
Balance in Male Rats with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Hasan Abdi1, Abdollah Ghasemi2, Elaheh Arab-Ameri3, Farshad Ghazalian2
Original Article

Abstract
Aim and Background: Deficiency in balance functions of individuals with attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD) have been highlighted in the body of literature. There is also a close relationship between physical activities
and alleviation in behavioral disorders. The aim of this study was to investigate the effects of endurance training
along with methylphenidate consumption on balance in rats with ADHD.
Methods and Materials: The present study was a laboratory research. The samples were 35 Wistar rats
(weight: 181.66 ± 8.69 g) which were randomly categorized into 5 groups (each group = 7 rats). To induce ADHD in
the rats, they were injected 10 mg/kg of L-NAME for 8 weeks and 6 days per week based on the weight of the rats.
The groups included 1 control group and 4 groups of ADHD (MPH consumption, endurance training, MPH
consumption and endurance training, and ADHD). Open field, balance beam, and 5-band treadmill tests were used as
research tools. Balance test was taken after 4 weeks of training. The medication group received 1 mg oral
methylphenidate per kg weight of rats daily. The rats received training at a rate of 2 to 20 m/minute for 5 days a
week for 28 days. The duration of the training in each session in the first week and the familiarization time was 2
meters/minute and overtime per week was 20 meters/minute. Data were analyzed using ANOVA.
Findings: Analysis of data showed that there is no significant difference between the pretest and posttest in the
control group (P = 0.170) and the ADHD group (P = 0.170). However, there was a significant difference between
pretest and posttest in the ADHD + training, ADHD + methylphenidate, and ADHD + methylphenidate + exercise
groups (P = 0.001). Furthermore, Tukey's post hoc test results showed that the control group's balance was better
than all other groups (P < 0.001). The balance of all groups except the control group was better than ADHD group
(P < 0.001). There was no significant difference between ADHD + endurance exercises group and ADHD +
methylphenidate group, and ADHD + methylphenidate and ADHD + endurance training + methylphenidate
consumption groups in terms of balance (P < 0.001).
Conclusions: It seems that it can be concluded that 30 minutes of endurance training per day can be a suitable
alternative for methylphenidate among rats with ADHD.
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