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 یپـل در زنـان مبـتال بـه مولت   خسـتگی   بـر  یوگـا  ینهشت هفته تمـر  یرتأث یپژوهش، بررس ینهدف از انجام ا: مقدمه

  بود.  یساسکروز

بـه دو   یطور تصـادف  به انتخاب و) EDSS > 5/3(با  نفر از زنان مبتال به ام اس 33منظور تعداد  ینبد شناسی:روش

به مدت هشت هفته و سه جلسه  یشدند. گروه تجرب یم) تقس=12n) و گروه کنترل (=21n( یوگا ینیگروه تمر

گراد پرداخت. تعداد حرکـات جلسـه    یدرجه سانت 26تا  25سالن  يدر هوا یوگا  ینجلسه) به تمر 24در هفته (

 یـد حرکـت جد  یـک به مدت کشش و  یهثان 5اجرا شد و هر دو هفته  ايیهثان 10حرکت در دو ست  15 ینتمر

هـر   ین. فواصل استراحت بیدحرکت رس 18و  یهثان 15هشت هفته به  انتهاي در که شد اضافه بارطبق اصل اضافه

هـاي روزانـه   . گـروه کنتـرل تنهـا بـه فعالیـت     بود 1:2 ینفعال بوده و نسبت آن به زمان تمر یرکشش به صورت غ

بعـد   يآمار یلو تحل  یهتجز  ارزیابی شد. )FSS( یشدت خستگ ۀبا استفاده از پرسشنام یخستگ یاسمقرداخت. پ

  . فتمستقل انجام گر Tآزمون  یلهبه وس اسمیرنوف- کلموگراف آزمون توسط هانرمال بودن داده ییناز تع

دو گروه کنترل و آزمون قبـل و پـس از    ینب خستگی یازامت یانگیندر م يتفاوت معناداراین پژوهش،  یجنتا: نتایج

  ). P=001/0نشان داد ( یوگا ینهشت تمر

مکمل در  یروش درمان یکبه عنوان  یوگا ینیخوب و آسان پروتکل تمر ییاجرا یتبا توجه به قابل: گیرينتیجه

-و ناتوان کننده ترینیعاز شا یکیرا به عنوان  یخستگ یزانپروتکل توانست م ینا ياجرا ینکهام اس و ا یمارانب

مبتال  یمارانعالئم ب یگرآن بر د یرتأث یپروتکل و بررس ینا يبه ام اس کاهش دهد اجرا یانعالئم در مبتال ترین

  .گرددیم یشنهادمزمن پ هايیماريب یربر سا ینهمچن یس،اسکلروز یپلبه مولت

 خستگی، یوگا، ام اس کلمات کلیدي:

Abstract  

Introduction: The aim of this study was to investigate the the effects of eight 
weeks yoga training on fatigue in women with multiple sclerosis. 
Method: For this purpose, 33 female with MS with EDSS<3.5 were 
selected. Subjects were randomly assigned to yoga (n=12) and control (n=21) 
groups. The experimental group perform eight weeks yoga training (24 
sessions) and three sessions per week in 25 to 26 ° C temperature. Rest intervals 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



ratio between each exercise was 1: 2. The control group perform only their daily 
activities. Scale fatigue using the Fatigue Severity Scale were 
evaluated.  Statistical analysis of data was performed by Kolmogorov - Smirnov 
test and T-test. 
Results: The results of this study showed, significant increase in  the  fatigue in 

the experimental group than control group after eight weeks (p=0.001). 
Conclusion: With regard to the applicability of good and easy exercise protocol 
yoga as a complementary therapy in patients with multiple sclerosis, and that 
the implementation of the protocol in fatigue as one of the most common and 
most debilitating symptoms in patients with multiple sclerosis to reduce the 
implementation of the protocol and its effect on other symptoms of patients with 
multiple sclerosis, and other chronic diseases is recommended. 
Keywords:  Fatigue, Yoga, MS 

  مقدمه  

بـر مـایع   بیماري ام اس نوعی بیماري مزمن، التهابی و تخریب کنندة عصبی در دستگاه عصبی مرکـزي بـوده کـه    

سـالگی   35تـا   20ترین دورة پیدایش ایـن بیمـاري بـین    شایع. )1( گذاردمی تأثیر 1سیستم اعصاب مرکزي دسفی

، ولـی در برخـی   شدهغاز آاین بیماري اغلب در سن جوانی است و شیوع آن در زنان تقریباً دو برابر مردان است. 

مـاري  ایـن بی  ).2مشـاهده مـی شـود (   سالگی هـم   65از موارد شروع این بیماري در سن نوجوانی و یا سن باالي 

احسـاس ضـعف در عملکـرد پاهـا، خسـتگی، عـدم تعـادل و        تـوان بـه   کـه مـی  عالئم بسیار متنوع و مختلفی دارد 

  .)3کاهش عملکرد شناختی و افسردگی اشاره کرد (هماهنگی، درد، 

درصـد بیمـاران    90تـا   70و در بـیش از   بـوده امل کاهش توانایی در این بیماران وترین عخستگی یکی از اصلی

ي محققـان ایـن   مکانیسم خستگی در بیماران ام اس هنوز مشخص نیست اما اظهار عقیـده  .)4( شده استگزارش 

 95- 75). متاسـفانه حـدود   5ي خسـتگی باشـند(  تواند عامل توسعهو ایمنی می 2است که عوامل عصبی هورمونی

مهمتـرین عامـل کـاهش    کنند، در حالی کـه خسـتگی   درصد از مبتالیان به بیماري ام اس از خستگی شکایت می

-استقالل فردي و کیفیت زندگی در بیماران ام اس بوده و جزء مهمترین دالیل عدم شـرکت بیمـاران در فعالیـت   

  ).6شود (هاي بدنی محسوب می

تـوان سـایر   بدین منظور با توجه به فواید ورزش درمانی که در این باره تحقیقات معدودي هم صورت گرفته مـی 

 اسـت  و سنتی یقدیم جسمی، روحی، ورزشی یوگار بر این عوامل را مورد بررسی قرار داد. گذاهاي اثرفعالیت

 هـاي بیمـاري  چـاقی،  آسـم،  ،یخون پرفشاري مانند هاي مزمنیبیماري بر آن اثر تعیین براي دهه چندین طی که

3. اوکناست گرفته قرار مطالعه مورد روانی هورمونی و، عضالنی -عصبی
پس از شـش  )، 2004(نش او همکار 

گـزارش کردنـد امـا هنـوز نتـایج       ام اسماه کالس یوگا پیشرفت چشمگیري را در سنجش خسـتگی در بیمـاران   

                                                             
1. central nervous system  
2
. Neuroendocrine 

3
. Oken  



). بـا ایـن حـال، شـناخت عوامـل تأثیرگـذار بـر        7( شفافی در باره عملکرد تشخیصی این بیماران در دست نیست

ن راهکـار مناسـب کنتـرل وضـعیت بـدنی،      کنترل وضعیت بدن و اقدام در جهت بهبود کاهش خسـتگی بـه عنـوا   

تحقیـق  هاي ثانوي از اهمیت خاصی برخوردار است. بـه همـین منظـور،    ممانعت از رخداد زمین خوردن و آسیب

مولتیپـل  مبـتال بـه    زناندر در پی پاسخ به این سوال است که آیا هشت هفته تمرین یوگا بر شدت خستگی  حاضر

  اسکروزیس تأثیر دارد؟

  قیق  شناسی تح روش

پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی انجام گرفته و از نوع تحقیقات کاربردي است. جامعـۀ آمـاري تحقیـق زنـان     

هاي خـاص شهرسـتان سـمنان بودنـد     سال مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن بیماري 45تا  25

زن مبـتال   33). از میان جامعـۀ آمـاري،   EDSS > 5/3بود ( 5/3که امتیاز وضعیت گسترش ناتوانی آنها کمتر از 

تقسیم شدند. شرایط ورود افـراد    )N=12) و گروه کنترل (N=21به ام اس به طور تصادفی به دو گروه تجربی (

هاي روانـی و نداشـتن   عروقی، عدم سابقۀ ابتال به صرع، عدم ابتال به بیماري- به پژوهش، عدم ابتال به بیماري قلبی

اي متابولیکی بود. بیماران یک روز قبل از شروع برنامۀ تمرینی، در محل مورد نظـر گـرد آمدنـد.    هسابقۀ بیماري

هـاي  پس از توضیحات در مورد نحوة تمرین، شدت تمرین و تعداد تکرار در هر جلسه صحبت شد، سپس گروه

پرسشـنامۀ شـدت    تجربی و کنترل در پیش آزمون شرکت کردند. در این مرحله، مقیـاس خسـتگی بـا اسـتفاده از    

بـه   تجربیگیري و ثبت شد. گروه ) و مقیاس ناتوانی جسمانی توسط متخصص نورولوژیست اندازهFSSخستگی (

درجـه سـانتی گـراد     26تـا   25جلسه) به تمرین یوگا در هواي سـالن   24مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته (

ثانیه به مـدت   5اي اجرا شد و هر دو هفته ثانیه 10حرکت در دو ست  15پرداخت. تعداد حرکات جلسه تمرین 

حرکـت   18ثانیـه و   15بار اضافه شد که در انتهاي هشت هفتـه بـه   کشش و یک حرکت جدید طبق اصل اضافه

در ایـن مرحلـه بـود. فواصـل اسـتراحت بـین هـر کشـش بـه           HRRدرصـد   60تا  50رسید. شدت تمرین معادل 

-تحلیل آماري بعد از تعیین نرمال بودن داده و  یهتجزبود.  1:2ین صورت غیر فعال بوده و نسبت آن به زمان تمر

  مستقل انجام گرفت. Tاسمیرنوف به وسیله آزمون - ها توسط آزمون کلموگراف

  ها   یافته

مستقل مشخص شد که تفاوت معناداري در میانگین امتیاز خسـتگی بـین دو گـروه     Tبا استفاده از آزمون آماري 

کنتــرل و آزمــون قبــل و پــس از هشــت تمــرین یوگــا وجــود دارد و ایــن تفــاوت بــین دو گــروه معنــادار اســت   

)001/0=P    درصـد کـاهش داشـته     95/59) و شدت خستگی در گروه آزمون نسبت به گروه کنتـرل بـه میـزان

  ).1است (نمودار



  
  بحث و نتیجه گیري 

در این پژوهش هشت هفته تمرین یوگا باعث کاهش میزان شـدت خسـتگی در گـروه آزمـون نسـبت بـه گـروه        

تواند نشان دهنده تأثیر تمـرین یوگـا بـر کـاهش     کنترل در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس شد. این نتیجه می

) کـه بـه   2004وهش حاضـر در مطالعـه اوکـن و همکـاران (    میزان خستگی این بیماران باشد. همسو با نتـایج پـژ  

منظور بررسی تأثیر یوگا و ورزش در بیماران مبتال به ام اس صورت گرفت، نتایج نشان داد که روشهاي درمـانی  

مکمل مانند یوگا می تواند باعث ایجاد تفاوت معناداري در میانگین امتیاز خسـتگی بـین گـروه کنتـرل و آزمـون      

ات فوق به عنوان روش درمانی مکمـل مـی توانـد موجـب کـاهش میـزان خسـتگی بیمـاران گـروه          گردد و تمرین

). پژوهشگران دلیل احتمالی بهبود خسـتگی در بیمـاران مبـتال بـه ام اس را     7آزمون نسبت به گروه کنترل گردد (

زایش سـوخت و  کنند. بر این اساس افـ افزایش سوخت و ساز بدن در حین و بعد از تمرینات ورزشی گزارش می

هـا و  دهد باعث افزایش خونرسانی، اکسیژن و تغذیه بهتر انـدام ساز بدن که به دنبال انجام تمرینات بدنی روي می

). نتیجـه پـژوهش حاضـر بـا     8شـود ( در نهایت باعث کاهش ضعف عضالنی و بهبود کارکرد دستگاه عصبی می

تـوان بـه نـوع، شـدت و مـدت تمرینـات       آن را مـی  ) مطابقت نداشت که دلیل10) و نیومن (9تحقیقات ماسترو (

انـد. بـا توجـه بـه     نسبت داد. این پژوهشگران از تمرینات منتخب و هوازي در طرح پژوهشی خود اسـتفاده کـرده  

آورد هاي متفاوتی نیز در افراد به وجـود مـی  اینکه انواع تمرینات با مدت، شدت و تکرارهاي مختلف، سازگاري

ام اس باید به مدل تمرینی توجه شود تا انجام تمرینات ورزشـی موجـب افـزایش خسـتگی در     در بیماران مبتال به 

). بنابراین، با توجه به قابلیت اجرایی خوب و آسان پروتکل تمرینـی یوگـا بـه عنـوان یـک      11این بیماران نشود (

ا بـه عنـوان یکـی از    روش درمانی مکمل در بیماران ام اس و اینکه اجراي این پروتکل توانست میـزان خسـتگی ر  

ترین عالئم در مبتالیان به ام اس کاهش دهد اجراي این پروتکل و بررسـی تـأثیر آن بـر    ترین و ناتوان کنندهشایع

  گردد.هاي مزمن پیشنهاد میدیگر عالئم بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس، همچنین بر سایر بیماري
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