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اثر ده هفته تمرینات ترکیبی در سطوح پایدار و ناپایدار بر قدرت عضالت و
ظرفیت عملکردی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر ده هفته تمرينات ترکیبی در سطوح پايدار و ناپايدار بر قدرت عضالت و ظرفیت
عملکردی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزيس بود .بدينمنظور 90 ،بیمار در دو گروه تمرينی و يک گروه کنترل قرار
گرفتند .نتايج نشان میدهد که در هر دو گروه تمرينی ،افزايش معناداری در تمام پارامترهای اندازهگیریشده مشاهده
میشود .همچنین ،يافتهها بیانگر اين هستند که گروه تمرين در سطح ناپايدار ،پیشرفت معنادارتری در قدرت عضالت و
آزمون های پنج بار نشستن و بلندشدن و باالرفتن از پله نسبت به گروه تمرين در سطح پايدار و کنترل داشته است.
بهطورکلی ،میتوان گفت تمرينات در سطوح پايدار و ناپايدار ،منجر به افزايش معناداری در قدرت ايزومتريک عضالت و
ظرفیت عملکردی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزيس میشود.
واژگان کلیدی :مولتیپل اسکلروزيس ،قدرت ايزومتريک ،توانبخشی ورزشی ،زمان  21فوت راه رفتن ،آزمون
نشستن و برخاستن

* نویسندۀ مسئول

Email: mohammadi.ssrc@gmail.com

مطالعات طب ورزشی شماره  ،91بهار و تابستان 9911

11

مقدمه
یك بیماری خودایمنی و پیشروندۀ مزمن است که سیستم عصبی مرکزی را
مولتیپل
درگیر میکند .ویژگیهای آن شامل :التهاب ،دمیلینهشدن و تخریب آکسونهای حسی ـ حرکتی در
مغز و نخـا میباشـد کـه انـوا مختلفـی از اخـتالات را بـهوجـود مـیآورد .شـایانذکر اسـت کـه
دمیلینهشدن چندگانه و ازدسترفتن آکسون نورونها در مغز ،نخا و عصب بینایی رخ میدهد (.)1
همچنین ،با تخریب میلین آکسونها ،زخمهای دندریتی ایجاد میشود که مانع ترمیم آکسـونهـای
آسیبدیده میگردد؛ این تخریب ،بهکندی صورت میگیرد و میزان هدایت عصبی ،به آرامی مسـدود
میشود (.)2،1
علت ایجاد این بیماری ،ترکیبـی از عوامـل تنتیكـی و مییاـی اسـت کـه منجـر بـه واکـنشهـای
خودایمنی در بخشهایی از دستگاه عصبی مرکزی میگردد ،به بافتهای عصبی آسـیب میرسـاند و
اختالات عصبی را ایجاد میکند ( .)2با توجه به میل و ویژگیهای آسیب ،تغییـرات مورفولـوتیكی
در مادۀ سفید و خاکستری مغـز رخ مـیدهـد کـه عال ـم و نشـانههـای مختلفـی نریـر اخـتالل در
دستگاهها ی بینـایی و وسـتیبوار ،اخـتالل در تكلـم و بلـع ،اسپاسـم ،الـی ،عخـالنی ،اخـتالل در
هماهنگی ،عدم تیادل ،آتاکسی ،درد ،اختالل در مثانه و روده ،اختالات حسی و اختالل در عملكـرد
جنسی را در پی دارد ( .)3،4ماالیات نشان دادهاند که حدود 08ــ 08درصـد از بیمـاران مبـتال بـه
مولتیپل اسكلروزیس ،بر اثر افزایش درجۀ حرارت بدن ،مبتال به برگشـتپذیری و یـا تشـدید عال ـم
عصبی میشوند ( .)3،5درمقایسه با افراد سالم ،بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس ،دچار کـاهش
ظرفیت هوازی ( ،)0کاهش قـدرت عخـالنی ،تـخخیر در افـزایش تـنش عخـالنی ،کـاهش اسـتقامت
عخالنی و اختالل در تیادل و راهرفتن میباشند ( )5،،،0که وجود و بروز این نشانهها ،باعث کـاهش
فیالیتهای جسمانی و حرکتی این افراد میشود ()5،0؛ درنتیجه ،با کاهش تیرک ،عوارض ثانویهای
چون چاقی ،پوکی استخوان و یا آسیبهای قلبی و عروقی بروز میکند که این عوارض بهنوبـۀ خـود
باعث افزایش خاراتی مانند ترومبوز ،انسداد ریوی ،اختالل در دستگاه تنفسی ،عفونتهـای دسـتگاه
ادراری و یا زخمهای بستر میگردد (.)9
الی ،شدید عخالنی ،یكی از مشكالتی است که تیدادی از بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس با
آن مواجه میشوند .الی ،در اندام تیتانی ،نتیجهای از آسیب یا تخریب مسیرهای کورتیكواسپاینال
است که احتمااً باعث کاهش سرعت و استقامت و افزایش مصرف انرتی در حین راهرفتن میشود
( .)،،0کاهش قدرت و افزایش خستگیهای حرکتی در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس
اسكلروزیس،1

)1. Multiple Sclerosis (MS
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میتواند مسیرهای عصبی ـ حسی و مییای و یا هر دو را تیتتخثیر قرار دهد ( .)0همچنین،
کاهش در فیالیت سیستم مرکزی میتواند بهدلیل کاهش واحدهای حرکتی آوران و فیالیت ناقص
واحدهای حرکتی باشد که باعث ایجاد تغییرات مینادار درون عخالت ،کاهش سرعت انقباض اندام
تیتانی و ظرفیت اکسیداتیو پایینتر و آتروفی میگردد ( .)18دراینراستا ،امبرت 1و همكاران
( )2881در پژوهشی که بر روی  15بیمار مبتال به مولتیپل اسكلروزیس انجام دادند ،به این نتیجه
رسیدند که حداکثر گشتاور فلكسور و اکستنسور زانو در بیماران نسبت به افراد سالم 28 ،درصد
کمتر میباشد ( .)11قدرت عخالنی اندام تیتانی در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس ،یكی از
عوامل تییینکننده در پیشبینی سرعت راهرفتن میباشد .ازسویدیگر ،سرعت راهرفتن نیز مؤلفۀ
مهمی برای حفظ استقالل عملكردی بوده و یكی دیگر از پیشبینیکنندههای قوی برای تییین
میزان توانایی و ظرفیت عملكردی در این بیماران است (.)12
نشان داده شده است که در  05درصد از بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس ،اختالل در الگوی
راهرفتن وجود دارد ( .)12میزان اختالل در این الگو ،به شدت و پیشرفت اختالل در سیستمهای
عصبی ـ عخالنی ،میزان ازدسترفتن قدرت و توان عخالنی ،ساح اسپاسم ،درجۀ بیثباتی بهدلیل
اختالل در هماهنگی و میزان اختالات حسی بستگی دارد ( .)13بهنرر میرسد مكانیزم اولیهای که
باعث اختالل در والییت پاسچر و راهرفتن بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس میشود ،هدایت
کند حسی ـ عمقی و اختالل در یكپارچگی مرکزی است (.)،،14
در پژوهشی که در آن به بررسی اثر تمرینات مقاومتی در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس
پرداخته شد ،عنوان شد که شرکت در تمرینات ،نهتنها عال م این بیماری را تشدید نمیکند ،بلكه به
بهبود قدرت و ظرفیت عملكردی این بیماران منجر میشود ( .)15ذکر این نكته الرورت دارد که
بیماری مولتیپل اسكلروزیس باعث تخریب میلین میگردد و بهدنبال آن ،کاهش هماهنگی عصبی ـ
عخالنی رخ میدهد که منجر به کاهش حرکت بهدلیل ترس از افتادن میشود .ماالیات گذشته
نشان دادهاند که  03درصد از بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس ،افتادن را تجربه میکنند که
این میزان ،با کاهش حس عمقی ،افزایش پیدا میکند ( .)14قابلتوجه است که استفاده از تمرینات
ورزشی و فیالیتهای بدنی میتواند بهعنوان یكی از روشهای مفید در کاهش میدودیتهای ناشی
از بیماری در این افراد مورداستفاده قرار گیرد.
با توجه به وجود مشكالت خاص در این بیماران ،نو برنامۀ تمرینی استفادهشده اهمیت زیادی دارد.
با توجه بـه کـاهش قـدرت در عخـالت ( ،)0،15اخـتالات راهرفـتن ( ،)،،0،10اخـتالات تیـادل و
1. Lambert
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نوسانات تنه ( ،)4،10،1،در پژوهش حاالر منتخبی از تمرینـات قـدرتی ،ثبـات مرکـزی ،تیـادلی و
راهرفتن ویژۀ بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس در دو ساح پایدار و ناپایـدار مورداسـتفاده قـرار
گرفت .تمرینات در ساوح ناپایدار ،جنبـهای مهـم در تـوانبخشـی اخـتالات عصـبی ـ عخـالنی و
درنتیجه ،ایجاد هماهنگی و بهکارگیری الگوهای عصبی ـ عخالنی مناسب اسـت .ناپایـداری حرکـات
در طـول ایــن تمرینــات ،مفصـل را در موقییــت خاــر قـرار داده و بــا افــزایش فیالیـت تكانــههــای
حسیـعمقی در مرکز حسی ـ حرکتی ،باعث سازگاری در انقبـاض عخـالت پاسـچر و حفـظ تیـادل
میشود ( .)10تمرین در ساوح ناپایدار بـهدلیـل تیریـك مفصـل در صـفیات چندگانـه ،بـا ایجـاد
تغییرات سریع در طول لیگامنتها ،باعث تیریك آورانها و پاسخهای رفلكسی حرکتی جهت تولیـد
پایداری سـریع مفصـل مـیشـود ( .)19دراینزمینـه ،فریـا 1و همكـاران ( )2811بـا آنـالیز فیالیـت
الكترومیوگرافی عخالت مفصل مچ پا در ساوح پایدار و ناپایدار ،بیان کردند که تمرینات در سـاوح
ناپایدار ،افزایش بیشتری در فیالیت الكترومیوگرافی عخالت ،بهویژه با چشمان بسته دارد و بهعنـوان
یك منبع باارزش در توانبخشی حسی ـ حرکتی میسوب میشود ( .)10آنها هدف این تمرینات را
تیریك اغتشاشات پیشبینینشده و پایدارکنندهها و نیز تولید همانقباالی بین عخالت آگونیسـت و
آنتاگونیست عنوان کردند ( .)10در ماالیات مختل ،پیشنهاد شده است که میتـوان از تمـرین در
ساح ناپایدار با هدف افزایش فیالیت عخالت برای افزایش اثربخشی ورزشها به طریقی کنترلشده
بهره برد ( ،)28اما ازآنجاییکه ماالیات درزمینۀ پاسخهـای والـییتی ،نشـاندهنـدۀ اخـتالات در
کنترل پاسچر در والییت نشسته روی ساح ناپایدار و پاسخهای والییتی خودکار تـخخیری دربرابـر
اغتشاشات پاسچری بهدلیل تخخیر در هدایت حسی عمقی در بیماران مبتال به مولتیپل اسـكلروزیس
میباشد ()1،،21؛ بنابراین ،تمرینات بر روی ساوح ناپایدار در این بیماران میبایست از ایمنی کامل
برخوردار باشد؛ ازاینرو ،در پژوهش حاالر از تشكهای تیـادلی بـا مزایـای مشـابه بـا دیگـر سـاوح
ناپایدار استفاده گردید .با توجه به بررسیهای انجامشده و عدم مشاهدۀ پژوهش دیگری دراینزمینه،
در پژوهش حاالر به بررسی اثر ده هفته تمرینات ترکیبی قدرتی و تیادلی در ساوح پایدار و ناپایدار
در قدرت عخالت و ظرفیت عملكردی بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس پرداخته شده است.
روش پژوهش
نمونۀ آماری پژوهش حاالر را  38بیمار زن مبتال به مولتیپل اسكلروزیس با دامنـۀ سـنی  28تـا 48
سال با شاخص ناتوانی جسمانی دو تا چهار و نمرۀ تیادل کمتـر از  44تشـكیل دادنـد .)24-22( .در
1. Ferreia
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این پژوهش ،نمونهگیری بهصورت دردسترس و هدفمند از میان افراد مبتال به مولتیپل اسـكلروزیس
که به کلینیك تخصصی مغز و اعصاب مراجیه کرده و مدت سه سال از ابتال آنها به بیماری گذشته
بود ،انجام شد .مییارهای حذف شرکتکنندگان از پژوهش (با تشخیص نورولوتیست) ،داشتن سـابقۀ
بیماری قلبی ـ عروقی ،صر  ،بیماری متابولیك ،افسردگی ،االاراب یا سایر اختالات روانـی ،وجـود
بیماریهای ارتوپدیك ،وجود سابقۀ اختالل تیادل و سرگیجۀ والییتی مكـرر ،وجـود درد شـدید در
مفاصل اندام تیتانی و تنه ،بیماریهای وستیبوار و اختالات بینایی ،هرگونـه مشـكل پزشـكی کـه
بتواند امنیت پروتكل تجویزشده برای بیمار را تیتتخثیر قرار دهد ،داشتن دورههای فیزیوتراپی که با
اثر برنامۀ تمرینی تداخل داشته باشد ( ،)10داشتن سابقۀ ورزشی منرم ،اسـتفاده از وسـایل کمكـی
جهت راهرفتن و انجام دیگر فیالیتهای روزانه بود .پس از انتخاب نمونهها ،مراحل پـژوهش و هـدف
کلی از انجام آن برای تمامی آزمودنیها شرح داده شد و درصورت تمایل آنها به ادامۀ کار ،بهصورت
آگاهانه فرم رالایتنامۀ کتبی را امخا نمودند و پس از جمعآوری مشخصـات دموگرافیـك و گـرفتن
رالایتنامه از شرکتکنندگان ،افراد بهصـورت تصـادفی جفـتشـده (بـا توجـه بـه شـاخص نـاتوانی
جسمانی و نمرۀ تیادل) به دو گروه آزمون و یك گروه کنتـرل تقسـیم شـدند .شـایانذکر اسـت کـه
اطالعات آزمودنیها قبل و بید از مداخله ،توسط آزمونها بهدست آمد.
جهت انتخاب نمونهها ،براساس مالکهای ورود و خروج ،ابتدا ناتوانی جسمانی بهوسیلۀ پرسـشنامـۀ
ناتوانی جسمانی توسـیهیافتـۀ کروتـز 1ارزیـابی گشـت و تیـادل نیـز توسـط مقیـاس تیـادل بـر 2
مورداندازهگیری قرار گرفت .ارزیابی ناتوانی جسمانی نیـز توسـط پزشـك متخصـص انجـام گرفـت و
افرادی که شاخص ناتوانی آنها بین دو تا چهار بود و دارای نمرۀ تیادل کمتر از  44بودند ،بهعنـوان
نمونۀ پژوهش انتخاب شدند.
در پژوهش حاالر ،ناتوانی جسمانی بهوسیلۀ پرسشنامۀ ناتوانی جسمانی توسیهیافتـۀ کروتـز انـدازه-
گیری شد .این پرسشنامه ،حاات و عملكردهای مختل ،سیستم اعصاب مرکـزی را مـیسـنجد کـه
عبارت هستند از :عملكرد سیستم راههای هرمی ،عملكرد سیستم راههای مخچهای ،عملكرد سیستم
راههای ساقۀ مغز ،عملكرد سیستم راههای حسی ،عملكـرد سیسـتم راههـای روده و مثانـه ،عملكـرد
سیستم راههای بینایی و عملكرد سیستم مغزی .این مقیاس نمرههای بین صـفر تـا  18را بـرای هـر
بیمار مبتال به مولتیپل اسكلروزیس (بسته بهمیزان آسیب وارده به سیستم اعصـاب مرکـزی) نشـان
میدهد؛ هرچه میزان آسیب بیشتر باشد ،نمرۀ کسب شده نیز بیشتر است ( .)24قابلتوجه است کـه

)1. Expanded Disability Status Scale (EDSS
)2. Berg Balance Scale (BBS
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اعتبار و روایی این پرسشنامه در بیماران مبتال به مولتیپـل اسـكلروزیس 95 ،و  91درصـد گـزارش
شده است (.)23
نمرۀ تیادل بر  ،روشی میتبر بـرای نشـاندادن اخـتالات تیـادل در بیمـاران مبـتال بـه مولتیپـل
اسكلروزیس است .این مقیاس دارای  14بخش بوده که امتیاز برای هر بخـش ،بـین صـفر تـا چهـار
میباشد .امتیاز کامل تست نیز  50است .کسب نمرۀ باا در این مقیـاس ،نشـاندهنـدۀ تیـادل بهتـر
بوده و کسب نمرۀ پایینتر از  ،44بیانگر افزایش خار افتادن و اختالات تیادل در بیماران میباشـد.
اعتبار و روایی این تست در بیماران مبتال به مولتیپل اسـكلروزیس 99 ،و  90درصـد گـزارش شـده
است (.)22
برای ارزیابی قدرت ایزومتریك عخالت اکستنسور و فلكسور زانو از این دستگاه استفاده شد .ذکر این
نكته الرورت دارد که جهت ازبینبردن خاای اندازهگیری ،داینامومتر در حـین انـدازهگیـری ثابـت
گردید .نیوۀ اندازهگیری قدرت انقباض ایزومتریك عخالت اکستنسور زانو بدینترتیب بود که بیمـار
بهشكلی روی صندلی دستگاه مینشست که پشتی صندلی کامالً منابق بر پشت وی بود و مفصـل
هیپ در زاویۀ  98درجۀ فلكشن قرار داشت و زانو نیز در زاویۀ  08درجۀ فلكشـن قـرار مـیگرفـت.
سپس ،صفیۀ فشار دستگاه بهمیزان دو سانتیمتر بااتر از قوزک داخلی قرار داده میشد و از بیمار
درخواست میگردید حداکثر نیروی خود را تا جایی که درد نداشته باشد ،وارد کند که این انقباض،
سه بار و در هربار بهمدت پنج ثانیه حفظ میگشت .مدت استراحت بین انقباالات نیز  18ثانیـه در
نرر گرفته شد (.)25

شکل 9ـ اندازهگیری قدرت ايزومتريک اکستنسورهای زانو

909

اثر ده هفته تمرينات ترکیبی در سطوح پايدار ...

نیوۀ اندازهگیری قدرت انقباض ایزومتریك عخالت فلكسور زانو بدینترتیب بود که بیمار درحالیکه
زانوهای وی کامالً صاف بود ،بهصورت دمر روی تخت دراز میکشـید و ناحیـۀ کمـر توسـط اسـتر
بهشكل کامل ثابت میشد .سپس ،صفیۀ فشار دسـتگاه ،بـاای مـچ پـا قـرار میگرفـت و از بیمـار
درخواست میشد حداکثر نیروی خود را تا جایی که درد نداشته باشد ،وارد کند .این انقباض سه بار
تكرار میگردید و در هر بار بهمدت پنج ثانیه حفظ میشد .مدت استراحت بـین انقباالـات نیـز 18
ثانیه در نرر گرفته شد (.)20

شکل 2ـ اندازهگیری قدرت ايزومتريک فلکسورهای زانو

برای ارزیابی سرعت راهرفتن ،از آزمون  25فـوت راهرفـتن 1اسـتفاده شـد .در ایـن آزمـون از بیمـار
خواسته میشد یك مسیر مستقیم  25فوتی را تا انتها؛ جاییکـه بـا مـارکر مشـخص شـده بـود ،بـا
حداکثر سرعت ممكن و بهطور ایمن طی کند ( .)12،2،هـر بیمـار دو مرتبـه ایـن آزمـون را انجـام
میداد و بهترین زمان بهعنوان رکورد میاسبه میگشت .سپس ،از طریق تقسیم مسافت اندازهگیری
( 25فوت) بر زمان بهدستآمده ،سرعت راهرفتن برحسب متر بر ثانیه بهدست میآمد .قابلذکر است
که به بیمار اجازه داده می شد حداکثر پنج دقیقه استراحت در بـین دو اجـرا داشـته باشـند .روایـی
باایی برای این تست در بیمـاران مبـتال بـه مولتیپـل اسـكلروزیس گـزارش شـده اسـت ()12،2،؛
بهعنوانمثال ،در پژوهشی ،همبستگی باای  9،درصد این تست با آزمون شش دقیقـه راهرفـتن (بـا
اعتبار و روایی  9،درصد) در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس عنوان شده است (.)20،29

)1. Timed 25 Foot Walk Test (T25FWT

902

مطالعات طب ورزشی شماره  ،91بهار و تابستان 9911

برای ارزیابی استقامت راهرفتن ،از آزمون دو دقیقه راهرفـتن 1اسـتفاده شـد .در ایـن تسـت از بیمـار
خواسته میشد که طی دو دقیقه ،بیشترین مسافتی را که قادر اسـت در مسـیری  38متـری کـه بـا
مارکر در دو انتها مشخص شده بود راه برود ،بپیماید .شایانذکر است کـه زمـانهـای بـاقیمانـده در
فواصل  38 ، 08و  18ثانیه به بیمار اعالم میش و در پایان زمان دو دقیقه ،کـل مسـافت طـیشـده
مورداندازهگیری قرار میگرفت .هر بیمار دو مرتبه این آزمون را انجام میداد و بهترین زمان بهعنوان
رکورد میاسبه میگشت .سپس ،با تقسیم مسافت بهدستآمده بر زمان ،استقامت راهرفتن برحسب
متر بر ثانیه بهدست آمد ( .)12،2،،38در اجرای این تست به بیمار اجازه داده میشـد کـه حـداکثر
پنج دقیقه استراحت در بین دو اجرا داشته باشد .ذکر این نكته الرورت دارد که روایی بـاایی بـرای
این تست در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس گزارش شـده اسـت ( .)12،2،،38در پژوهشـی،
همبستگی باای  00درصد در این تست با آزمون شش دقیقه راهرفتن (با اعتبار و روایی  9،درصـد)
در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس ثبت شده است (.)20،29
برای تست پنج بار نشستن و برخاستن 2پیش از شرو آزمون از بیمار خواسته شـد درحالیکـه وزن
وی بهطور کامل روی صندلی قرار گرفته است و پاهـا بهشـكل مـوازی و دسـتهـا روی سـینه قـرار
گرفتهاند (تا پایان تست دستها به این شكل باقی میماند) ،با تكیهدادن به پشتی صندلی ،روی یك
صندلی با ارتفا  45سانتیمتر بنشیند .با شرو آزمون ،بیمار با زانوی کـامالً صـاف مـیایسـتاد .هـر
آزمودنی ،پنج بار عمل نشستن و ایستادن را با سریعترین حالت ممكن و بهصورت ایمن انجام میداد
و در تكرار آخر هنگامیکه کمر بیمار پشتی صندلی را لمس میکرد ،زمان آزمون متوق ،میگشـت.
هر بیمار دو مرتبه این آزمون را انجام میداد و بهترین زمان برحسب ثانیه بهعنوان رکـورد میاسـبه
میگردید .همچنین ،به بیمار اجازه داده میشد حداکثر سه دقیقه استراحت در بین دو اجـرا داشـته
باشد ( .)12،2،،31شایان توجه است که روایی باایی (99ـ 9،درصد) برای ایـن تسـت در بیمـاران
نورولوتیكی گزارش شده است ( .)32اعتبار و روایی گزارششده برای این تست در بیماران مبتال بـه
مولتیپل اسكلروزیس نیز باا میباشد ( .)32روایـی تسـت نشسـتن و برخاسـتن بـا شـش تكـرار در
بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس ،میادل  94درصد ثبت شده است (.)29
جهت انجام تست باارفتن از پله 3از بیمار خواسته شد که  18پله (با ارتفا  10سـانتیمتـری) را در
سریعترین زمان ممكن ،بهصورت ایمن و بدون استفاده از کمك و نرده و نیز بدون پرش طی کنـد و
ترجییاً از یك پا برای هر قدم استفاده نماید .هر بیمار دو مرتبه این آزمون را انجام میداد و بهترین
)1. Two-Minute Walk Test (2MWT
)2. 5-Time Sit-to-Stand Test (5STS
)3. Stair- Climbing Test (SCT
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زمان برحسب ثانیه بهعنوان رکورد میاسبه میگشت .عالوهبراین ،به بیمار اجازه داده میشد حداکثر
پنج دقیقه استراحت در بین دو اجرا داشته باشد ( .)33اعتبار و روایی این تست در بیماران مبتال بـه
مولتیپل اسكلروزیس 9، ،درصد گزارش شده است (.)29
جهت انجام پروتكل تمرینی ابتدا ،در پیشآزمون تمام متغیرها در دو گروه تجربـی و گـروه کنتـرل
ارزیابی گردید و در گام بید ،دو گروه تجربی تمرینات را بهمدت  18هفته و بهصورت سه جلسۀ یـك
ساعته انجام دادند .برای شرو تمرین در گروه ساح ناپایدار ،ابتدا یـك هفتـه تمرینـات روی سـاح
پایدار انجام شد و در ادامه ،تمرینات روی ساح ناپایدار ادامه یافت .در این گروه ،در ماه اول از تشك
فوم سرد با الخامت شش سانتیمتر استفاده شـد و در مـاه دوم ،تشـك فـوم سـرد بـا الـخامت 18
سانتیمتر مورداستفاده قرار گرفت .شایانذکر است که پروتكل تمرینـی بـا تخییـد متخصـص مغـز و
اعصاب ،بدون داشتن خار برای سالمتی بیماران و با حخور یك فرد متخصص اجـرا شـد و بیمـاران
اجازه داشتند درصورت تمایل ،پژوهش را ترک کنند .ذکر این نكته الرورت دارد که تمامی گروههـا،
برنامۀ تمرینی انتخابی یكسانی را انجام دادند کـه شـامل حرکـتهـایی برگرفتـه از دو دسـتورالیمل
ورزشی توصیهشده برای بهبود تیادل و قدرت این بیماران بود (.)38،33
ـ بهمنرور افزایش اثربخشی تمرینات در طول مدت دورۀ تمرینی ،از اصل االافهبار (افـزایش تیـداد
تكرارها و زمان تمرینات در دو گـروه تمـرین و افـزایش ارتفـا فـوم از شـش سـانتیمتـری بـه 18
سانتیمتری در گروه تمرینی در ساح ناپایدار) استفاده شد.
ـ جهت ارزیابی شدت تمرین در حین انجام تمرینات توسط این بیماران ،از مقیاس بـور اسـتفاده
شد؛ بهطوریکه تمرینات در هفتۀ اول تا چهارم ،از شدتی بسیار سبك برخوردار بـود ،شـدت آن در
هفتۀ پنجم تا هشتم سبك میشد ودر هفتۀ نهم تا دهم ،از شدت کمی سخت بهرهمنـد میگردیـد
که طبق مقیاس بور  ،از شدت  9تا  13این مقیاس را در بر میگرفت.
ـ بهمنرور کنترل دمای مییط ،از دماسنج استفاده شد.
ـ حرکات کششی با تخکید بر ایجـاد کشـش اسـتاتیك در عخـالت فلكسـور و اکستنسـورهای ران،
فلكسور و اکستنسورهای زانـو و دورسـی و پالنتارفلكسـورهای مـچ پـا صـورت گرفـت و تمرینـات
گامبرداری در تمام انوا راهرفتن انجام شد.
برنامۀ تمرینی در این پژوهش به سه بخش تقسیم شد؛ مرحلۀ اول ،گرمکردن بود کـه پـنج دقیقـه
بهطول میانجامید و طی این مرحله ،آزمودنیها با راهرفتن در سالن ،بدن خود را جهت اجرای برنامۀ
اصلی تمرین آماده میکردند .مرحلۀ دوم شامل برنامۀ اصـلی بـود .ایـن مرحلـه 58 ،دقیقـه بـهطول
میانجامید و طی آن ،زمان تمرینات اصلی مربوط به هر جلسه ارا ـه میگشـت ( .)38،33درنهایـت،
مرحلۀ سردکردن بود که شامل حرکات آرام بهمدت پنج دقیقه میشد .پس از اتمام  18هفته برنامـۀ
تمرینی ،در پسآزمون ،تمام متغیرها در سه گروه ،دوباره اندازهگیری شدند (جدول شمارۀ یك).
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جدول 9ـ برنامۀ تمرينی
هفتهها
زمان استراحت بین ستها
گرمکردن :حرکات کششی مالیم
نیمه اسكات
ایستادن روی پاشنه ـ پنجه
انج
بلندکردن تو از حالت نیمهزانوزده
پلزدن
کشش پا در والییت خوابیده با زانوهای خمیده
خمشدن به پهلو
چرخش زانوها
سرخوردن روی میز
کشش همزمان دست و پا
چرخش لگن در حالت درازکشیده
حرکت داخل و خارج بردن شكم
نشستن و برخاستن
حفظ تیادل پاها با یكدیگر
تمرین تیادلی گامبرداشتن
باابردن پاها
ایستادن تیادلی و ایستادن با یك پا (چشم باز و بسته)
فلكشن ،اکستنشن ،ابداکشن و اداکشن ران
فلكشن و اکستنشن زانو
دورسی و پالنتارفلكسور مچ پا
درجازدن
راهرفتن تند با پاسچر مستقیم
راهرفتن با قراردادن کتاب روی سر (به پهلو ،جلو و عقب)
راهرفتن در مسیرهای با مانع (تغییر سرعت و چرخیدن)
سردکردن (حرکات کششی)

هفتۀ اول تا

هفتۀ پنجم

هفتۀ نهم

چهارم

تا هشتم

تا دهم

یك دقیقه
پنج دقیقه
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
پنج تكرار
 18تكرار
دو دقیقه
دو دقیقه
دو دقیقه
پنج دقیقه

 38ثانیه
پنج دقیقه
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
هشت تكرار
 18تكرار
سه دقیقه
سه دقیقه
سه دقیقه
پنج دقیقه

 38ثانیه
پنج دقیقه
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 12تكرار
 18تكرار
چهار دقیقه
چهار دقیقه
چهار دقیقه
پنج دقیقه
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در این پژوهش از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت تییین توزیع طبییی دادهها اسـتفاده شـد و
آمار توصیفی جهت مرتبکردن و توصی ،دادهها بهکار رفت .همچنـین ،در بخـش آمـار اسـتنباطی،
آزمون تیلیل واریانس با اندازههای مكرر عـاملی ،1آزمـون آنـالیز واریـانس یـكطرفـه ،2آزمـون تـی
همبسته و آزمون تیقیبی توکی 3مورداستفاده قرار گرفت .شایانذکر است که آزمونهای آمـاری بـا
استفاده از نرمافزار اس .پی .اس .اس .نسخۀ  ،22در ساح میناداری  8/85تیلیل شدند.
نتایج
مشخصات فردی (که با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی میانگین و انیراف استاندارد توصی،
شدهاند) در جدول شمارۀ دو ارا ه گشتهاند .برمبنای نتایج مشخص میشود که تفاوت میناداری بین
دو گروه در سن ،قد ،وزن ،طول مدت بیماری و شاخص ناتوانی جسمانی وجود ندارد.
جدول 2ـ میانگین و انحراف استاندارد ويژگیهای فردی آزمودنیها
گروه تمرين سطح

گروه تمرين سطح ناپايدار

گروه کنترل

پايدار ( 90نفر)

( 90نفر)

( 90نفر)

سن (سال)

29/38±3/59

38/18±4/1،

29/18±3/41

8/02

قد (سانتیمتر)

10،/19±،/28

104/88±5/22

100/08±0/0،

8/30

وزن (کیلوگرم)

54/32±0/33

53/85±،/41

55/88±0/،،

8/01

12/28±2/5،

11/38±2/11

12/48±2/80

8/51

2/98±8/50

3/18±8/،3

3/38±8/0،

8/41

30/02±4/14

39/58±3/10

30/،8±2/،4

8/05

متغیر

طول مدت
بیماری (سال)
شاخص ناتوانی
جسمانی
تیادل عملكردی

سطح معناداری

براساس عوامل درونگروهی (پیشآزمون و پسآزمون) و بین فردی (سه گروه تجربی و کنترل)،
برای تییین اثر اصلی و تیامل برای تمام متغیرهای وابسته ،از آزمون تیلیل واریانس با اندازههای

1. Factorial ANOVA with Repeated Measures
2. One-Way Analysis of Variance
3. Tukeys Post Hoc Test
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مكرر عاملی ( )2*3استفاده شد .همانطور که در جدول شمارۀ سه مشاهده میشود ،تیامل بین
گروه و زمان و همچنین ،اثر اصلی زمان و گروه در تمام متغیرها مینادار میباشد (.)P≤8/85
جدول 9ـ آنالیز واريانس متغیرهای وابسته
اثر اصلی
زمان

اثر تعامل
گروه *زمان

گروه

سطح معناداری

اندازۀ اثر

سطح معناداری

اندازۀ اثر

سطح معناداری

اندازۀ اثر

33/98

8/888

8/5،5

1،/15

8/888

8/508

11/24

8/888

8/454

29/0،

8/888

8/524

14/50

8/888

8/519

18/10

8/881

8/438

زمان  25فوت راهرفتن (متر بر ثانیه)

44/25

8/888

8/021

28/5،

8/888

8/084

2،/13

8/888

8/000

زمان دو دقیقه راهرفتن (متر بر ثانیه)

،0/21

8/888

8/،30

20/45

8/888

8/002

28/15

8/888

8/083

0،/81

8/888

8/،13

10/18

8/888

8/5،3

10/21

8/888

8/540

،0/52

8/888

8/،44

28/00

8/888

8/085

25/28

8/888

8/051

متغیرها

قدرت ایزومتریك عخالت اکستنسور
زانو
قدرت ایزومتریك عخالت فلكسور
زانو

زمان پنج بار نشستن و برخاستن
(ثانیه)
زمان باارفتن از پله (ثانیه)

F

F

F

با توجه به نتایج آزمون تی همبستۀ ارا هشده در جدول شمارۀ چهار برای تییین اثر اصلی زمان برای
هر سه گروه تجربی و کنترل ،مشاهده میشود که تمرینات در ساوح پایدار و ناپایدار ،بر قدرت
ایزومتریك عخالت اکستنسور و فلكسور زانو ،زمان  25فوت راهرفتن ،زمان دو دقیقه راهرفتن ،زمان
پنج بار نشستن و برخاستن و باارفتن از پله تخثیر میناداری دارد (.)P≤8/85
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جدول 1ـ نتايج آزمون تی همبسته برای مقايسۀ درونگروهی قدرت ايزومتريک عضالت و ظرفیت
عملکردی در سه گروه تمرين و کنترل
متغیر
قدرت ایزومتریك عخالت
اکستنسور زانو (نیوتن بر
کیلوگرم)

قدرت ایزومتریك عخالت
فلكسور زانو (نیوتن بر
کیلوگرم)

زمان  25فوت راهرفتن
(متر بر ثانیه)

زمان دو دقیقه راهرفتن
(متر بر ثانیه)

زمان پنج بار نشستن و
برخاستن (ثانیه)

زمان باارفتن از پله
(ثانیه)

گروه
گروه تمرین ساح
پایدار
گروه تمرین ساح
ناپایدار
گروه کنترل
گروه تمرین ساح
پایدار
گروه تمرین ساح
ناپایدار
گروه کنترل
گروه تمرین ساح
پایدار
گروه تمرین ساح
ناپایدار
گروه کنترل
گروه تمرین ساح
پایدار
گروه تمرین ساح
ناپایدار
گروه کنترل
گروه تمرین ساح
پایدار
گروه تمرین ساح
ناپایدار
گروه کنترل
گروه تمرین ساح
پایدار
گروه تمرین ساح
ناپایدار
گروه کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

t

ساح
میناداری

اندازۀ اثر
کوهن

18/04±2/3،

14/54±1/،3

3/03

8/885

2/42

18/،2±2/81

10/02±1/55

0/03

8/888

4/55

18/05±1/14

18/44±2/55

8/22

8/02

8/14

12/0،±2/12

14/،0±1/01

2/45

8/830

1/03

11/0،±2/8،

10/19±1/84

5/20

8/881

3/52

11/58±1/58

11/53±1/81

8/19

8/04

8/12

1/09±8/10

2/10±8/1،

،/،4

8/888

5/10

1/،3±8/89

1/99±8/8،

0/92

8/888

4/01

1/00±8/80

1/50±8/1،

1/49

8/10

8/99

1/14±8/22

1/90±8/12

18/25

8/888

0/03

1/28±8/10

1/،0±8/28

0/08

8/888

4/39

1/10±8/22

1/1،±8/28

8/85

8/95

8/83

9/15±1/12

0/91±8/30

0/5،

8/888

4/30

9/84±8/00

0/11±8/41

0/،3

8/888

5/20

9/11±8/01

9/84±1/88

8/1،

8/00

8/11

14/4،±2/83

9/12±8/،9

9/31

8/888

0/28

14/38±1/91

،/50±8/00

12/،0

8/888

0/52

13/،0±1/49

14/28±2/15

8/42

8/00

8/2،

نتایج آزمون تیلیل واریانس یكطرفه در پیشآزمون بین سه گروه بیانگر این است که تفاوت
میناداری بین قدرت ایزومتریك عخالت اکستنسور (2،=8/825, P=8/9،5و ،)F2فلكسور زانو
(2،=1/28, P=8/31،و ،)F2زمان  25فوت راهرفتن (2،=8/58, P=8/012و ،)F2زمان دو دقیقه
راهرفتن (2،=8/10, P=8/030و ،)F2زمان پنج بار نشستن و برخاستن (2،=8/83, P=8/900و )F2و
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باارفتن از پله (2،=8/41, P=8/000و )F2وجود ندارد .نتایج آزمون تیلیل واریانس یكطرفه در
پسآزمون بین سه گروه نیز نشان میدهد که تفاوت میناداری بین قدرت ایزومتریك عخالت
اکستنسور (2،=20/21, P=8/888و ،)F2فلكسور زانو (2،=30/81, P=8/888و ،)F2زمان  25فوت
راهرفتن (2،=39/00, p=8/888و ،)F2زمان دو دقیقه راهرفتن (2،=51/03, P=8/888و ،)F2زمان پنج
بار نشستن و برخاستن (2،=52/40, P=8/888و )F2و باارفتن از پله (2،=03/80, P=8/888و)F2
وجود دارد .عالوهبراین ،نتایج آزمون تیقیبی توکی ارا هشده در جدول شمارۀ پنج حاکی از این است
که بین قدرت ایزومتریك عخالت اکستنسور و فلكسور زانو در گروه تمرین در ساوح ناپایدار با گروه
تمرین در ساح پایدار و گروه کنترل ،اختالف میناداری وجود دارد و میزان قدرت در گروه تمرین
در ساح ناپایدار ،بیشتر از دو گروه دیگر میباشد ( .)P≤8/85بین قدرت ایزومتریك عخالت
اکستنسور و فلكسور زانو نیز در گروه تمرین در ساوح پایدار با گروه کنترل ،اختالف میناداری
وجود دارد و میزان قدرت در گروه تمرین در ساح پایدار ،بیشتر از گروه کنترل میباشد .همچنین،
نتایج نشان میدهد که بین زمان  25فوت راهرفتن و دو دقیقه راهرفتن در گروه تمرین در ساوح
پایدار با گروه تمرین در ساح ناپایدار و گروه کنترل ،اختالف میناداری مشاهده میشود و میزان آن
در گروه تمرین در ساح پایدار ،بیشتر از دو گروه دیگر میباشد ( .)P≤8/85بین زمان  25فوت
راهرفتن و دو دقیقه راهرفتن نیز در گروه تمرین در ساوح ناپایدار با گروه کنترل ،اختالف میناداری
به چشم میخورد و میزان آن در گروه تمرین در ساح ناپایدار ،بیشتر از گروه کنترل است.
عالوهبراین ،براساس نتایج مشخص میشود که بین زمان پنج بار نشستن و برخاستن و باارفتن از
پله در گروه تمرین در ساوح ناپایدار ،با گروه تمرین در ساح پایدار و گروه کنترل ،اختالف
میناداری وجود دارد و میزان آن در گروه تمرین در ساح ناپایدار ،بیشتر از دو گروه دیگر است
( .)P≤8/85درنهایت ،بین زمان پنج بار نشستن و برخاستن و باارفتن از پله در گروه تمرین در
ساوح پایدار با گروه کنترل ،اختالف میناداری وجود دارد و میزان آن در گروه تمرین در ساح
پایدار ،بیشتر از گروه کنترل میباشد.
جدول 1ـ نتايج آزمون توکی جهت مقايسۀ چندگانه (اختالف بین گروهی) در پسآزمون
متغیر

تمرين در سطح
پايدار ـ کنترل

تمرين در سطح
ناپايدار ـ کنترل

تمرين در سطح پايدار ـ
تمرين در سطح ناپايدار

قدرت ایزومتریك عخالت اکستنسور زانو
قدرت ایزومتریك عخالت فلكسور زانو
 25فوت راهرفتن

8/888
8/888
8/888

8/888
8/888
8/888

8/843
8/843
8/83،

دو دقیقه راهرفتن

8/888

8/888

8/840

پنج بار نشستن و برخاستن
باارفتن از پله

8/888
8/888

8/888
8/888

8/838
8/849
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاالر نشان داد که تمرین در ساوح پایـدار و ناپایـدار ،اثـرات مثبتـی بـر قـدرت
ایزومتریك عخالت اکستنسور و فلكسور زانـو در بیمـاران مبـتال بـه مولتیپـل اسـكلروزیس دارد .بـا
مقایسۀ اندازۀ اثر قدرت ایزومتریك در دو گروه تمرین (با توجه بـه جـدول شـمارۀ چهـار) ،میتـوان
دریافت که میزان قدرت در گروه تمرین در ساح ناپایدار ،افزایش بیشتری نسبت به گروه تمرین در
ساح پایدار دارد.
نتایج ماالیات گذشته ،نشاندهندۀ افزایش قدرت عخالت اندام تیتانی پس از شـرکت در تمرینـات
ورزشی در بیماران مبـتال بـه مولتیپـل اسـكلروزیس بـوده اسـت ( .)5،15دراینزمینـه ،دالگـاس 1و
همكاران ( ) 2889با بررسی اثر تمرینات مقاومتی پیشرفته در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس
گزارش کردند که این تمرینات منجر به بهبود قدرت اکستنسور و فلكسور زانو مـیشـوند ( .)15ایـن
یافته با نتایج پژوهش حاالر همخوانی دارد .همچنـین ،در پژوهشـی کـه توسـط وایـت 2و همكـاران
( )2884صورت گرفت ،نشان داده شد کـه هشـت هفتـه تمرینـات مقـاومتی در بیمـاران مبـتال بـه
مولتیپل اسكلروزیس ،منجر به بهبود قدرت اکستنسورهای زانـو مـیگردیـد؛ درحـالیکـه در قـدرت
ایزومتریك فلكسورهای زانو تغییری مشاهده نمیشود ( )34که ایـن امـر بـا نتـایج پـژوهش حاالـر
مغایرت دارد .دلیل این مغایرت میتواند وجود تفاوت در مدت ،حجم و شدت تمرین و شدت بیماری
در دو پژوهش باشد.
بهکارگیری تمرینات مشتمل بر قدرت ،تیادل و تقویت الگوهـای صـییح و بهینـۀ راهرفـتن و حفـظ
پاسچر صییح ،عالوه بر تخکید بر ویژگیهای این تمرین ،در گروه آزمون با فـوم ،از فوایـد تمـرین بـر
ساح ناپایدار در افزایش قدرت ناشی از بسیج مناسب واحدهای حرکتی و زمانبندی فیالیت عصبی ـ
عخالنی و ویژگیهای ذاتی عخالت استفاده میکند ( .)35ماالیات گذشته نشان دادهاند که استفاده
از ساح ناپایدار در تمرینات ،قدرت عخالنی و توان را افزایش داده و این امر میتواند بهدلیل افزایش
همزمان ساح مقاع عرالی عخله و بهبودی در هماهنگی عصبی ـ عخالنی باشد ( .)28با توجـه بـه
نتایج ماالیات پیشین ،تمرین مقاومتی بر ساح بیثبات میتواند از طریق سازشهای آشكار عصـبی
در مرحلۀ اولیۀ تمرین ،سازشهای تمرینی بیشتری را فراهم سازد ( .)30ماـابق بـا مفهـوم ویژگـی
تمرین ،تمرین تیت والییتهای ناپایدار ممكن است نوعی عدم ثبات را فراهم کند که مـیتوانـد بـا
فیالیتهای روزانه ،کار و مییطهای ورزشی تاابق داشته و انتقال مؤثرتری از سازشهای تمرینی را
1. Dalgas
2. White
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فراهم سازد ( .)30شایانذکر است که افزایش بیثباتی ،ساح سیستم عصبی ـ عخالنی را تا درجـات
بااتری نسبت به تمرینات پایدار دچار تنش میکند ( .)3،این چالش افزایشیافته بـر روی سیسـتم
عصبی ـ عخالنی ممكـن اسـت تیریـك پـیشبـاری بـااتری از آسـتانۀ میمـول را فـراهم کـرده و
بدینترتیب ،سازش مثبت تمرینی را ایجـاد نمایـد .همچنـین ،تمـرین در سـاح ناپایـدار ،پتانسـیل
کارآمدی از نرر زمان و مؤثربودن از نرر هزینه را بهطـور هـمزمـان بـرای پارامترهـای عملكـردی و
سالمتی بههمراه دارد .این شكل از تمرین ،قدرت و گشتاور را افزایش میدهد ،قدرت عخالت ناحیـۀ
مرکزی تنه و تیمل را بیشتر میکند و هماهنگی و تیادل را بهطور همزمان بهبود میبخشد (.)3،
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که اختالف میناداری در ظرفیت عملكردی بین دو گروه تجربی و کنترل
پس از تمرین وجود دارد .با مقایسۀ اندازۀ اثر ظرفیت عملكـردی در دو گـروه تمـرین (بـا توجـه بـه
جدول شمارۀ چهار) ،نتایج حاکی از این است که در تست  25فوت راهرفتن و دو دقیقه راهرفـتن در
گروه تمرین در ساح پایدار ،افزایش بیشتری نسـبت بـه گـروه تمـرین در سـاح ناپایـدار مشـاهده
میشود؛ درحالیکه در تستهای باارفتن از پله و نشستن و برخاستن ،نتایج نشاندهندۀ اثر بیشـتر
تمرین در گروه تمرین در ساح ناپایدار ،درمقایسه با گروه تمرین در ساح پایدار بود.
ماالیات گذشته نشان داده است که تمرینات درمانی با الگـوی مسـتقل شـامل :تمرینـات مقـاومتی
( ،)9،15،34تمرینات استقامتی ( )5،0و تمرینـات تیـادلی ( )4،14مـیتواننـد باعـث بهبـود قـدرت
عخالنی ،خستگی ،تیادل ،عملكـرد راهرفـتن و ظرفیـت عملكـردی در بیمـاران مبـتال بـه مولتیپـل
اسكلروزیس شوند .دراینراستا ،در پژوهشی که توسـط نگهبـان و همكـاران ( )2813انجـام گرفـت،
نشان داده شد که تمرینات ترکیبی شـامل مجموعـهای از تمرینـات قـدرتی ،کششـی ،اسـتقامتی و
تمرینات تیادلی ،دارای تخثیر مثبتی بـر بهبـود قـدرت و ظرفیـت عملكـردی (عملكـرد راهرفـتن) در
بیماران مبتال به مولتیپـل اسـكلروزیس اسـت ( )38کـه بـا نتـایج پـژوهش حاالـر همخـوانی دارد.
لرمونس 1و همكاران ( )2812نیز نشان دادند که  12هفته تمرینات گروهی با شدت متوسـط منجـر
به بهبود قدرت عخالت پا و ساح فیالیت بدنی میگردد؛ درحالیکه در سـرعت راهرفـتن ( 25فـوت
راهرفتن) تغییر میناداری گزارش نشد ( .)30همچنین ،تیلر 2و همكاران ( )2880گزارش کردنـد کـه
 18هفته تمرینات مقاومتی ،اثر میناداری بر افزایش مسافت راهرفتن (دو دقیقه راهرفتن) ندارد ()39
که با نتایج پژوهش حاالر مغایر میباشد .علت این اختالف میتوانـد حجـم نمونـۀ کـم و تفـاوت در
برنامۀ تمرینی باشد .تاراکی 3و همكاران ( )2813نیز عنـوان کردنـد کـه سـرعت راهرفـتن ( 18متـر
1. Learmonth
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راهرفتن) ،افزایش میناداری پـس از شـرکت در تمرینـات منتخـب شـامل مجموعـهای از تمرینـات
کششی ،تیادلی و تمرینات ثبات مرکزی در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس دارد ( .)33که بـا
نتایج پژوهش حاالر همخوان میباشد .سرعت راهرفتن ،یك پیشگوی قـوی بـرای شناسـایی توانـایی
راهرفتن در بیماران مبتال به مولتیپـل اسـكلروزیس و توانـایی آنهـا بـرای شـرکت در فیالیـتهـای
اجتماعی و روزانه میباشد .یكی از دایـل بهبـود در سـرعت و اسـتقامت راهرفـتن ،افـزایش قـدرت
ایزومتریك اکستنسور و فلكسور زانـو در هـر دو گـروه تجربـی بـود .در ایـن ارتبـاط ،کجولهـدی 1و
همكاران ( )2815گزارش کردند که حداکثر قدرت ایزومتریك عخالت پای الیی،تر ،بهترین پیشگو
در اجرای راهرفتن و ظرفیت عملكردی در بیماران مبتال بـه مولتیپـل اسـكلروزیس مـیباشـد (.)12
ازآنجاییکه تمرینات بدنی قادر به سازماندهی مجدد مغـز بـرای عملكـرد هسـتند و تمرینـات ایـن
پژوهش نیز بر افزایش قدرت ،دامنۀ حرکتی ،زمانبندی فیالیـت عخـالنی ،بهبـود الگـوی راهرفـتن و
آموزش کسب مهارت حفظ پاسچر صییح در فیالیتهای عملكـردی تمرکـز دارنـد ()48؛ بنـابراین،
انجام صییح فیالیت ،تكرار آن و شناخت کامل برای یـادگیری ایـدهآل همـاهنگی ـ عخـالنی ،ازم
میباشد .ماالیات نشان دادهاند که تمـرین اعمـال حرکتـی سـاده ،بـر فیالیـتهـای پیچیـده تـخثیر
میگذارد .همچنین ،تمرین تیادل ایستاده ،منجر به بهبودی قرینگی تیادل مـیشـود و بـر قرینگـی
راهرفتن تخثیر میگذارد .اعتقاد بر این است که فیالیت بهصـورت تكلیـ ،خـاص ،2منجـر بـه بهبـود
عملكرد میشود؛ بنابراین ،با انجام تمرینات الگوهای راهرفتن ،پارامترهـای راهرفـتن در هـر دو گـروه
بهبود میناداری نشان دادند ،اما اندازۀ اثر بیشتر در گروه تمرین در ساح پایدار نشـان مـیدهـد کـه
انجام تمرینات در گروه تمرین بر ساح پایدار ،بهدلیل نزدیكی شرایط انجـام تمرینـات بـه تكلیـ ،و
تسهیل یادگیری ،سبب بروز نتایج بارزتری طی ارزیابی راهرفتن در مقایسه با گروه تمـرین در سـاح
پایدار گردید (.)48
دراینراستا ،تیلر و همكاران ( )2880نشان دادند که پس از  18هفته تمرین مقاومتی پیشـرفته ،اثـر
میناداری در باارفتن از پله در بیمـاران مبـتال بـه مولتیپـل اسـكلروزیس مشـاهده نمیشـود ()39؛
درحالیکه تاراکی و همكاران ( )2813عنوان کردند که تمریندرمانی ،منجر به افزایش مینـاداری در
توانایی باارفتن از پله در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس میشـود ( .)33یكـی از دایـل ایـن
اختالف در نتایج میتواند تفاوت در نو برنامۀ تمرینی ارا هشده باشـد؛ زیـرا ،تیلـر تنهـا از تمرینـات
مقاوتی استفاده کرده بود؛ درحالیکه تاراکی و همكاران در پژوهش خود از مجموعـهای از تمرینـات
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کششی ،تیادلی و تمرینات ثبات مرکزی استفاده کردند که این تمرینـات مـیتوانـد علـت بهبـود در
باارفتن از پله باشد .همچنین ،دالگاس و همكاران ( )2889گزارش کردند که شـرکت در  12هفتـه
تمرین مقاومتی ،باعث بهبود میناداری در توانایی باارفـتن از پلـه و نشسـتن و برخاسـتن میگـردد
( .)15در این ارتباط ،نتایج پژوهش حاالـر بـا یافتـههای تـاراکی و همكـاران و دالگـاس و همكـاران
همسویی دارد .کجولهدی و همكاران ( )2815نیز بیان کردند که حداکثر قدرت ایزومتریك عخـالت
اکستنسور زانو در پای الیی،تر ،بهترین پیشگو در تست باارفتن از پلـه و نشسـتن و برخاسـتن در
بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزیس میباشد و با توجه به افزایش قـدرت اکستنسـورهـای زانـو در
پژوهش حاالر ،یكی از دایل افزایش توانایی باارفتن از پله و نشستن و برخاستن را میتـوان وجـود
این عامل بیان کرد ( .)12با توجه به اینکه تمرینات حاالر بهصورت ترکیبـی از تمرینـات کششـی،
قدرتی و تیادلی و تمرینات ثبات مرکزی بود و نیز ازآنجاییکه تیادل و قدرت اندام تیتـانی ،نقـش
بهسزایی در توانایی باارفتن از پله و نشستن و برخاستن دارد؛ بنابراین ،بهبود در توانایی باارفـتن از
پله و نشستن و برخاستن را میتوان ناشی از بهبود این عوامل دانست .عالوه بر اثرات ناشی از برنامـۀ
تمرینی ،از عواملی که میتوان در ارتباط با دستیابی به اندازۀ اثر بیشتر تمـرین در تسـت نشسـت و
برخاستن و باارفتن از پله در گروه تمرین در ساح ناپایدار نسبت به گروه تمـرین در سـاح پایـدار
بیان کرد ،بهبودی بیشتر در عوامل اسكلتی عخالنی دخیل در حرکت ،هماهنگی عصبی ـ عخالنی و
بهبود در بهکارگیری بهتر استراتژیهای تیادلی ـ حرکتی است کـه بـهدنبـال تسـهیل در یـادگیری
حرکتی ایجاد گردیده است و میتواند در اثر نزدیكی شرایط مییط تمرین ناپایـدار بـا شـرایای کـه
بیمار در ارزیابیها و زندگی روزمره با آن مواجه میشود ،منجر به کسب نتایج بهتری نسبت به گروه
آزمون در ساح پایدار شده باشد (3،ـ.)28،35
درمجمو  ،میتوان گفت که تمرینات ترکیبـی در سـاوح پایـدار و ناپایـدار ،باعـث افـزایش قـدرت
ایزومتریك عخالت اکستنسـور و فلكسـور زانـو و ظرفیـت عملكـردی بیمـاران مبـتال بـه مولتیپـل
اسكلروزیس میشود .همچنین ،اندازۀ اثر تمرینـات نشـان داد کـه گـروه تمـرین در سـاح ناپایـدار،
پیشرفت بیشتری در قدرت عخالت و آزمونهای پنج بار نشستن و بلندشدن و باارفتن از پله نسبت
به گروه تمرین در ساح پایدار و کنترل داشته است که دلیل این امر میتواند عواملی از قبیل ثبـات
دینامیكی پاسچر ،اصالح پاسچر ،بهبود دامنۀ حرکتی ،تقویت عخالت انـدام تیتـانی و بهبـود حـس
عمقی باشد که بهطور مؤثرتری تیتتخثیر برنامۀ تمرینی در ساح ناپایدار قرار میگیرند.
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of ten-week combined training
in stable and unstable surfaces on muscle strength and functional capacity in patients
with multiple sclerosis. 30 patients were divided into two exercise groups and a control
group. The results showed that there were significant improvements for all outcome
measures in both exercise groups. Exercise group in unstable surface showed
significantly larger improvement in muscle strength and 5-time sit-to-stand test and
Stair- climbing test than exercise group in stable surface and control group. According to
research findings, exercise in stable and unstable surfaces resulted in considerable
improvements in isometric muscle strength and functional capacity in patients with
multiple sclerosis.
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