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    زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیسعملکرد حرکتی هفته برنامه منتخب تمرینی بر 7تاثیر 

  نبی ا... اصغري ،  محمد علی سلطانیان،  هاجر شیري

-  محمد علی سلطانیان، استادیار، دانشگاه سمنان 

- نبی ا... اصغري ، استادیار، دانشگاه علوم پژشکی سمنان 

- د، دانشگاه سمنان هاجر شیري، دانشجوي کارشناسی ارش 

  چکیده:

نی ت عضالمولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماري مزمن سیستم عصبی است اکثر افراد مبتال به ام اس قدر

فته برنامۀ ه 7دهند . این تخقیق در صدد پاسخ به این سوال است که آیا ها و پاهاي خود را از دست میدست

تجربی با  نیمه به مالتیپل اسکلروزیس تأثیر دارد؟ تحقیق از نوع تمرین منتخب، بر عملکرد حرکتی زنان مبتال

دت برنامۀ تمرینی منتخب به م .س آزمون با یک گروه مداخله تمرینی و گروه کنترل بودپ - طرح پیش آزمون

نامۀ منتخب هفته بر 7جلسه در هفته توسط بیماران گروه تجربی انجام شد. نتایج نشان داد که  3هفته و  7

  .ارددرفتن تاثیر مثبت  فوت راه رفتن و آزمون زمان دار برخاستن و راه 25ی بر نتایج آزمون تمرین

 مولتیپل اسکلروزیس، عملکرد حرکتی، تمرینات ثبات مرکزي کلیدي:

  مقدمه 

با از بین رفتن غالف میلینی و التهاب (ام اس) یک بیماري مزمن سیستم عصبی است که 1مولتیپل اسکلروزیس

شود. شروع عالیم . این بیماري اغلب در سنین جوانی آشکار می)1(شود بی مرکزي مشخص میسیستم عص

ان شایع تر از مردان است به سالگی است. ام اس در زن 30تا  20سالگی و اوج آن در سنین  40تا  15بین 

سیستم اعصاب شمار زیادي از اعصاب حرکتی را دارا  .)2( برابر مردان است 4/1یا  3/1در زنانطوري 

کند. بروز می ؛ندباشد که اغلب موارد بیماري ام اس در اعصاب حرکتی که وظیفه حرکت عضالت را دارمی

دهند که در این میان از دست ها و پاهاي خود را از دست میقدرت عضالنی دست اس مبتال به ام اکثر افراد

دهد و فرد را مجبور به استفاده از وسایلی از قبیل عصا و صندلی ها رخ میدادن قدرت پاها بیشتر از دست

(  استفاده از وسیلۀ کمکی براي راه رفتن خطر افتادنکه  شایان ذکر است . کندچرخ دار براي راه رفتن می

 در سطح زندگی فردي، منجر به که افتادن پیامدهاي زیادي دارددهد. در بیماران ام اس را افزایش می سقوط)

در سطح اجتماعی ، گرددافزایش اتکا به کمک دیگران، ترس از افتادن و کاهش فعالیت بدنی می ،درد و آسیب

بسیاري از  )3(. و با بیکار شدن فرد همراه است ها باال استهاي ناشی از افتادن و شکستگی استخوانهنیز هزین

هاي بیماران ام اس محدودیت. عالوه بر این  همۀ طبیعی دارند افراد مبتال به بیماري ام اس کنترل راه رفتن غیر

کنند و ادامه از دست دادن تحرك را هاي اساسی این بیماري عنوان میحرکتی را به عنوان یکی از چالش

ودیت هاي حرکنی منجر ده در بیماران مبتال به ام اس محچرا کاند مهمترین نگرانی خود براي آینده بیان کرده

عوارض کم تحرکی از قبیل شکستگی  گردد و آنها را در معرضبه ترس از افتادن و کاهش فعالیت بدنی می

                                                      
1. Multiple sclerosis 
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دهد. لذا پژوهشگران مختلفی به تاثیر ورزش بر عملکرد استخوان و  بیماري هاي قلبی و عروقی قرار می

و  1موتلی توان به تحقیقاند که از این میان میرفتن بیماران مبتال به ام اس پرداختهحرکتی و توانایی راه 

نشان دادند  و پرداختند )تمرینات هوازي، قدرتی و تعادلی() که به بررسی تاثیر تمرین ترکیبی2012همکاران (

روي صندلی و  از فوت، آزمون نشستن و برخاستن 25هایی از قبیل که سرعت راه رفتن بیماران در آزمون

که به بررسی تاثیر  نیز )2014نمرات مشخصات تحرك عملکردي بهبود یافت. سنگلجی و همکاران (

پرداخته و مشاهده کردند که گروه  ام اسمسافت قدم زدن در بیماران  متغیرهایی از قبیلتمرینات ترکیبی بر

) ثبات 2004(2لیتون  بدست آوردند. نتمرین ترکیبی، به طور معناداري نمرات باالتري در مسافت قدم زد

بیان کرد که  )2003( 3و جمت مرکزي بدن را به عنوان یکی از عوامل مرتبط با آسیب اندام تحتانی دانست

ناحیه ثبات مرکزي از قبیل عضالت تمرینات ثبات مرکزي، توانایی کنترل تعادل را از طریق تقویت عضالت 

در  . با توجه به اینکهبخشندبهبود می) شکمی و عضالت چرخاننده عضلۀ چند سر، عضلۀ عرضی( 4اینترنسیک

میلی ثانیه  110میلی ثانیه قبل از حرکت شانه و  30افراد سالم، عضالت عرضی شکم و عضالت چند سر، 

. بنابراین هر گونه ضعف در این )4(شوند تا ستون فقرات را ثبات بخشند قبل از حرکت اندام تحتانی فعال می

لیتون . )5(شود. هاي مختلف میسازي عضالت اندام تحتانی و وقوع آسیبعضالت منجر به تاخیر در فعال

خوراند باعث پیشرفت عملکرد ي با افزایش کارایی سازوکار پیشتمرینات ثبات مرکز ) نشان داد که2004(

هفته برنامۀ  7لذا پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر .شودعضالنی و زنجیرة حرکتی پایین تنه می -عصبی

و  عملکرد حرکتی زنان مبتال به ام اس بودبر  )تعادلیتمرین  5ثبات مرکزي همراه با  تمریناتمنتخب تمرینی (

ان عملکرد حرکتی زنبر هفته برنامۀ تمرین منتخب،  7آیا  که بودت دیگر در صدد پاسخ به این سوال به عبار

  مبتال به مالتیپل اسکلروزیس تأثیر دارد؟

  شناسی تحقیق روش

پس آزمون با یک گروه مداخله تمرینی و گروه کنترل بود.  - تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون

ش حاضر را کلیه بیماران مراجعه کننده به انجمن ام اس و مطب متخصص مغز و اعصاب جامعه آماري پژوه

نفر از زنان مبتال به بیماري مولتیپل اسکلروزیس با  20که از این میان تعداد  در شهر سمنان تشکیل می دادند

و تجربی و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل  هسال در این پژوهش شرکت کرد 50تا  20دامنه سنی 

ها توسط متخصص از: تایید بیماري ام اس آزمودنی بودند معیارهاي شرکت در مطالعه عبارت جاي گرفتند.

و  5/4تا  0نمره ناتوانی  ها به منظور شرکت در پژوهش حاضر، دارا بودن، رضایت آزمودنیمغز و اعصاب

، اختالل رهاي خروج از مطالعه نیزمعیا بود. روز قبل از شروع پژوهش 30عدم عود بیماري آزمودنی طی 

                                                      
1 . Motli 
2. Leeton 
3.Jammt 

4. Deep muscles of the back 
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اي نظیر هاي زمینههاي مغزي و بیماریهاي عصبی (به غیر از ام اس) و ابتال به بیماريروانی عمده، سابقۀ آسیب

منتخب (تمرینات ثبات مرکزي و  برنامۀ تمرینی .بود هاي قلبی و عروقیهاي ارتوپدیک و بیماريبیماري

تمرینات ثبات  .بیماران گروه تجربی انجام شد توسطجلسه در هفته  3ته و هف 7به مدت  تمرینات تعادلی)

). http://www.therapistsinms.org.uk/research.jsاند: سایت زیر انتخاب شده ازمرکزي 

. شیوة اجراي آن بود در سمت راست، چپ، جلو و عقب جایی کنترل شده وزنجابه نیز شامل تعادلی اتتمرین

گرفت و به ترتیب به طرف به این ترتیب بود که شخص در حالت ایستاده با دستان چسبیده به ران قرار می

کرد در سمت مربوطه تعادل خویش را حفظ نماید و از شد و سعی میچپ، راست، جلو و عقب متمایل می

تمرینی نداشتند و روال طبیعی  ۀاي، گروه کنترل هیچ برنامهفته 7ة در این دوربرداشتن گام اجتناب ورزد. 

  زندگی خود را پیش گرفتند.

  ها یافته

پیش آزمون و  در این بخش ابتدا آمار توصیفی مورد بحث قرار می گیرد که طی آن میانگین گروه کنترل در

براي گروه تجربی و  940/5±96/0و   941/5±96/0فوت راه رفتن به ترتیب  25پس آزمون براي آزمون 

پیش آزمون و  هاي گروه کنترل درباشد. همچنین میانگین نمرهمی 66/5±62/1 و  41/6±17/2نیز به ترتیب

مقدار آن و  12/7±61/1و  05/7±59/1پس آزمون براي آزمون زماندار برخاستن  و راه رفتن به ترتیب برابر 

به دست آمد.در  40/6±46/1و  31/7±93/1ه تجربی به ترتیب برابر آزمون براي گروآزمون و پسدر پیش

هفته  7جهت بررسی تاثیر  ها)ها و همگن بودن واریانسمربوطه (نرمال بودن دادههاي مفروضهادامه با رعایت 

 1ن در جدول آبرنامۀ منتخب تمرینی بر عملکرد حرکتی زنان مبتال به ام اس از آنکوا استفاده شد که نتایج 

    ارائه گردیده است.

آزمون عملکرد حرکتی زنان هاي پسهفته برنامۀ منتخب تمرینی بر میانگین نمره 7. نتایج تحلیل کواریانس تاثیر 1جدول 

  مبتال به ام اس در گروه آزمایش و کنترل

تحت  آزمون

  بررسی

  مجموع  منبع

  مجذورات

  درجۀ

  آزادي

میانگین 

  مجذورات

F P   ضریب

  اتا

فوت راه  25

  فتنر

  934/0  001/0  790/210  130/25  1  130/25  آزمونپیش

  497/0  002/0  844/14  770/1  1  770/1  گروه

زماندار 

و  برخاستن

  راه رفتن

  942/0  001/0  976/243  343/36  1  343/36  آزمونپیش

  636/0  001/0  210/26  904/3  1  904/3  گروه

فوت راه رفتن  25زمون نمرات آزمون آآزمون و پسبین پیش شوددر جدول سه چنانکه مشاهده می

)001/0P=) 001/0) و همچنین آزمون زماندار برخاستن و راه رفتنP= رابطۀ معناداري وجود دارد. بنابراین (
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فوت راه رفتن و آزمون زماندار برخاستن و  25هفته برنامۀ منتخب تمرینی بر نتایج آزمون  7توان گفت که می

  باشد.می 6/63و  7/49نیز به ترتیب برابر تاثیرست که میزان این رفتن تاثیر گذاشته ا راه

  )12، اندازه  B Titrبحث و نتیجه گیري ( 

فوت  25) مبنی بر تاثیر برنامه تمرینی بر نتایج آزمون 2012نتایج پژوهش حاضر با نتایج موتلی و همکاران (

باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعۀ ، همراستا میرفتن آزمون زماندار برخاستن و راهراه رفتن و 

سنگلجی و همکاران مبنی بر تاثیر برنامه تمرینی بر سرعت راه رفتن بیماران مبتال به ام اس همسو می باشد. با 

توجه به قابل اجرا بودن تمرینات پژوهش حاضر در محل زندگی و عدم نیاز به وسایل و از طرفی تاثیر گذار 

ملکرد حرکتی بیماران ام اس، لذا انجام تمرینات ثبات مرکزي جهت بهبود توانایی راه رفتن و بودن آن بر ع

توان به انجام گردد و از پیشنهادهاي کاربردي پژوهش حاضر میعملکرد حرکتی این بیماران توصیه می ظحف

  این پژوهش در بین بیماران ام اس مرد اشاره کرد. 
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