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   چکیده

 یپـل در زنـان مبـتال بـه مولت   ترکیب بدن بر یوگا ینهشت هفته تمر یرتأث یپژوهش، بررس ینهدف از انجام ا: مقدمه

  بود.  یساسکروز

 انتخـاب و ) EDSS > 5/3(با شاخص نـاتوانی معـین    اس ال به امنفر از زنان مبت 22منظور تعداد  ینبد شناسی:روش

بـه مـدت    یشدند. گـروه تجربـ   یم) تقس=11n) و گروه کنترل (=11n( یوگا ینبه دو گروه تمر یطور تصادف به

گراد پرداخت.  درجه سانتی 26تا  25سالن  يدر هوا یوگا  ینجلسه) به تمر 24هشت هفته و سه جلسه در هفته (

به  یهثان 5اجرا شد و هر دو هفته  ايیهثان 10 نوبتحرکت در دو  15 ینجلسه تمرتمرین یوگا در تعداد حرکات 

هشـت هفتـه بـه     انتهـاي  در کـه  شد به حرکات قبلی اضافه بارطبق اصل اضافه یدحرکت جد یکمدت کشش و 

 ینصورت غیرفعال بوده و نسبت آن به زمان تمر هر کشش به ینصل استراحت ب. فوایدحرکت رس 18و  یهثان 15

از روش بیوالکتریکال ایمپدنس با دستگاه هاي روزانه پرداخت. ترکیب بدن . گروه کنترل تنها به فعالیتبود 1:2

- کلمـوگراف  آزمـون  توسط هانرمال بودن داده یینبعد از تع يوتحلیل آمار تجزیه .شد ارزیابی  BOCAXIمدل 

  . فتمستقل انجام گر tوسیله آزمون  به اسمیرنوف

گـروه  گروه کنتـرل و   بین وزن و درصد چربیدر  يتفاوت معنادارآمده از تحقیق،  دست : با توجه به نتایج بهنتایج

  ).P<05/0( تمرین یوگا متعاقب هشت هفته تمرین مشاهده نشد

با در نظر داشتن  ینشده است، همچن گزارش يمحدود یقاتدر تحق یاحتمال یرتأث ینا ینکهبا توجه به ا: گیرينتیجه

 یدهاس سـنج  مبتال بـه ام  یمارانب درصد چربی و ترکیب بدنبر  یوگا یناتتمر یرتأث ییموضوع که در کمتر جا ینا

 یـل قب یـن اترکیـب بـدن   بـر   ورزش یوگـا آثـار   ةتري دربار و جامع یشترب هايپژوهش شودیم یشنهادشده است، پ

  .یردانجام گ یمارانب

  اس ترکیب بدن، یوگا، ام کلمات کلیدي:

 
The effect of eight week selected Yoga training on body composition in 

multiple Sclerosis women 
 

Elham Maddah1, Seyed Mohsen Avandi 2, Abbas Pakdel 3, Rouhollah Haghshenas 4 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



 
1- Master of Science Student in Exercise Physiology, Semnan University. 
2- Assistant Professor of Exercise physiology, Semnan University. 
3- Assistant Professor of Biochemistry, Semnan University of Medical Science. 
4- Assistant Professor of Exercise physiology, Semnan University. 
 

Abstract  

Introduction: The aim of this study was to investigate the effects of eight weeks 
yoga training on body composition in women with multiple sclerosis. 
Method: For this purpose, 22 female with MS with EDSS<3.5 were 
selected. Subjects were randomly assigned to yoga (n=11) and control (n=11) 
groups. The experimental group perform eight weeks yoga training (24 
sessions) and three sessions per week in 25 to 26 ° C temperature. Rest intervals 
ratio between each exercise was 2:1. The control group perform only their daily 
activities. The body composition were evaluated with BOCAXI set.  Statistical 
analysis of data was performed by Kolmogorov - Smirnov test and t-test. 
 

Results: The results of this study showed, no significant differences in mean 
weight and body fat percentage between the two groups before and after the 
eight week yoga training (p>0.05).  
 
Conclusion: As regards the possible impact of the limited research has been 
reported, Also taking into account the fact that in less where the influence of 
yoga on body fat percentage and body composition were measured in patients 
with multiple sclerosis, It is recommended that further research on the effects of 
exercise on body composition and more comprehensive take such patients. 
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