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مجله سالمت و سالمندی خزر ،دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر دوره
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نقش تمرینات پیالتس در بهبود عملکرد عضالنی در زنان مبتال به مالتیپل اسکلروزیس
شیوا شاهرخیان ) ،*1(MScمجتبی دالرام نسب )(MSc

2

-1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،شهید چمران اهواز
-2گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل
دریافت ،39/11/12 :اصالح ،31/2/12 :پذیرش31/9/29 :

خالصه
سابقه و هدف :مولیتپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن دستگاه عصبی مرکزی میباشد که موجب ضعف عضالنی میشود .هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفتهه تمرینها
پیالتس بر قدر و استقامت عضال کمربند شانهای ،شکم و پنجه دست بود.
مواد و روشها :در تحقیق نیمه تجربی حاضر  93زن مبتال به اماس به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و در دو گروه ( 19نفری) تمرین پیالتس و کنتهر تقسهیم شهدند .برنامهه
تمرین شامل هشت هفت تمرین پیالتس ،سه جلسه در هفته و هر جلسه  43-13دقیقه تمرین بود .جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون  t-testاستفاده شد (.)P ≥ 3/39
یافتهها :پس از هشت هفته تمرین افزایش معنیداری در قدر و استقامت عضال شکمی ،قدر کمربند شانهای و عضال پنجه دست در گروه تمرین نسهبت بهه گهروه کنتهر
مشاهده شد ( .)P > 3/39اما تفاو معنیداری در استقامت کمربند شانهای مشاهده نشد (.)P < 3/39
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق تمرینا پیالتس بر قدر و استقامت عضال بیماران اماس موثر است و این بیمهاران میتواننهد از تمرینها پهیالتس بههمنظور حفه و
افزایش عملکرد عضالنی خود استفاده کنند.
واژههای کلیدی :تمرین پیالتس ،مولتیپل اسکلروزیس ،قدر عضالنی ،استقامت عضالنی.

عصبی مرکزی میباشد که به وسیله تخریب میلهین سهلو های عصهبی مرکهزی

بی تمرینی و تغییرا متابولیکی سلو های عضالنی کاهش مییابد ( .)1بها توجهه

باعث اختال در هدایت جریانهای عصبی میشود .به دنبا این رویداد بخشهی از

به اینکه ،مبتالیان به اماس حتی با سطح پهایین بیمهاری ،معمهوال یهک زنهدگی

عضال بدن کارایی و توانایی خود را از دست میدهد ( .)1این بیماری در مقایسهه

کمتحرک را پیش میگیرند ( .)7میتوان انتظار داشهت کهه سهطح پهایین آمهادگی

با دیگر بیماریهای نرولوژیک بیشترین شیوع را در میان جوانهان  23تها  43سها

اسکلتی عضالنی موجب کاهش کیفیت زندگی و ناتوانی در کارههای روزمهره ایهن

دارد .بر پایه آمار سازمان بهداشت جهانی در حدود  9/9میلیون نفر در دنیا بهه ایهن

بیماران شود ( .)7،7در گذشته باور عمومی بر این بود که تمرینا ورزشی تهثثیری

بیماری مبتال هستند .و با توجه به شیوع روزافزون آن از ایهن بیمهاری بهه عنهوان

زیانآور بر روی این بیماری دارند .بنابراین اغلب به بیماران مبتال به اماس توصهیه

بیماری قرن یاد میشود ( .)2شایعترین عوارض این بیمهاری خسهتگی  ،گرفتگهی

میشههههد کههههه از فعالیتهههههای بههههدنی پرهیههههز کننههههد ،زیههههرا تصههههور

عضال  ،لرزش ،دوبینی ،عدم تعاد و اختال در راه رفتن میباشد ( .)4 ,9قهدر

میشد این موضوع به دلیل مشخصا خود بیماری ،مانند تشهدید عالئهم بها بهاال

عضالنی ،توانایی یا ظرفیت یک عضله یا گروه عضالنی ،برای اعما حداکثر نیهرو

رفتن دمای بدن بوده باشد .برخالف اعتقهاد پیشهین  ،امهروزه ورزش در ام اس بها

علیه یک مقاومت است و حف حداقل سطح قدر در عضله یها گهروه عضهالنی،

نگرشی مثبت ارزیابی میشود .تمرین ورزشی بها سهالمت جسهمی و ذهنهی افهراد

برای زندگی طبیعی و سالم ،حائز اهمیت است ( .)9کاهش قدر عضالنی یکی از

ارتبا دارد و بیمارانی که تمهرین جسهمانی داشهتهاند ،عملکهرد اجتمهاعی بهتهری

اصلیترین اختالالتی اسهت کهه فعالیتههای روزمهره بیمهاران مبهتال بهه اماس را

داشته و توانایی انجام وظهایف خهود را بهتهر از قبهل داشهتهاند .بنهابراین از ورزش

محههدود میکنههد .مطالعهها زیههادی کههاهش نیههروی ایزومتریههک ،ایزوتونیههک و

درمانی میتوان به عنوان درمان مکمل در کنار درمانهای دارویهی بهرای کهاهش

ایزوکینتیک و کارایی عضال را در بیماران مبتال به ام اس نشهان داده اسهت (.)2

عالیم بیماری استفاده کرد ( .)3این که تمرینا ورزشهی مهنظم و بهه طهور کلهی

استقامت عضالنی توانایی یک عضله در تکرار حرکا یکسان ،مقاومهت در برابهر

فعالیتهای بدنی برای حف سالمتی و پیشگیری از بیمهاری بسهیار مههم اسهت ،

فشار یکنواخت یا حف درجهای از انقباض در زمانی مشخص اطالق میباشهد .بهه

امری شناخته شده است ،اما نقش تمرینا ورزشی در بیماری ام اس بهرای مهد

عبار دیگر قابلیت عضهال در انجهام فعالیتههای نسهبتا شهدید و درازمهد را

زمان طوالنی یک موضوع بحث برانگیز بود .مطالعا زیادی نشان دادهانهد ورزش

اسههتقامت عضههالنی گوینههد کههه بهها قههدر بیشههینه نیههز در ارتبهها میباشههد

درمانی به صور صحیح میتواند در بهبود این بیماران موثر باشد .از فوایهد ورزش
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مولتیپل اسکلروزیس) ) multiple sclerosisیک بیماری مزمن دستگاه

( .)1استقامت عضالنی در بیماران مبتال به اماس به دلیل کاهش قدر عضالنی،

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07
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فصلنامه سالمت و سالمندی خزر ،دوره دوم /شماره /1بهار و تابستان 1931
نقش تمرینا پیالتس در بهبود عملکرد....شیوا شاهرخیان و همکار

درمانی برای بیمار مبتال به اماس میتوان بهه بهبهود وضهعیت جسهمانی بیمهاران،

مواد و روشها

انجام بهتر فعالیتهای روزانه  ،سالمت روحی و روانی ،تکمیل تثثیر درمان دارویهی

در پژوهش حاضر  93زن مبتال به مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نوع عهود و

و کنتر بسیاری از عالئم بیمهاری اشهاره کهرد ( .)7یکهی از سهازگاریهای مههم

بهبود به روش نمونهگیری هدفمند از بیماران مراجعهکننده به انجمن ام.اس اههواز

فیزیولوژیک در نتیجه انجام فعالیت بدنی سازگاری عصبی عضهالنی اسهت .نتهایج

انتخاب و به صور تصادفی در دو گروه ( 19نفری) تمرینها پهیالتس و کنتهر

مطالعا نشان میدهد که تمرین و فعالیت بدنی تنش ویژهای را بر عضهله اعمها

تقسیم شدند.

میکند ،که با توجه به ماهیت فشار ،عضال ممکن است سازگاریهای متفهاوتی

شرایط ورود آزمودنیها به مطالعه شامل زنان مبتال به اماس نوع عود -بهبود
( )RPMSبا دامنه سنی  49-29سا با  ،EDSS ≥ 4عدم ابتال به بیماریهای

کسب کنند (.)2
اثهر تمرینها ورزشهی بهر بهبهود ناتوانیههای

نورولوژیکی دیگر ،بیماریهای قلبی-عروقی ،تنفسی ،آسم ،صهرع ،فشهارخون و،...

تحقیقا زیادی در خصهو

عضههالنی اسههکلتی و عملکههردی در بیمههاران مبههتال بههه اماس انجامشههده اسههت

نداشتن فعالیت منظم ورزشی طی  1ماه گذشته ،عدم مصرف سیگار ،سپری شهدن

( Romberg .)4،13و همکاران پهس از شهش مهاه برنامهه تمرینهی ههوازی و

حداقل  1ماه از آخرین عود بیماری بود که این اطالعا بر اساس پرونده ثبتشده

قدرتی بهبود معنادار استقامت عضال باالتنه را گزارش کردنهد (Medina- .)11

بیماران در انجمن اماس و نظر پزشک متخصهص نورولهوژی بیمارسهتان گلسهتان

 Perezو همکاران پس از دوازده هفته تمرینا مقاومتی افهزایش معنهیداری در

اهواز به دست آمد و شرایط خروج آزمودنیها از مطالعه شهامل انصهراف از شهرکت

قدر پویا و ایزومتریک عضال تحتانی بیماران مبتال به اماس گزارش کردند اما

در تمرین و یا داشتن غیبهت متهوالی بهیش از  9جلسهه تمهرین ،انجهام تمرینها

تفهههاو معنهههیداری در اسهههتقامت عضهههالنی آنهههها گهههزارش نکردنهههد(.)12

ورزشی بهجز مداخله در نظر گرفتهشده توسهط پژوهشهگر ،تجربهه حملهه یها عهود

 Kierkegaardو همکاران نیز پس از دوازده هفتهه تمرینها مقهاومتی پرشهد

بیماری طی مد تمرین یا بستری شدن در بیمارستان و تغییر داروهای بیمار طهی

افزایش معنیداری در قدر عضالنی بیماران مبتال به اماس گزارش کردنهد (.)19

دوره مداخله تحقیق بود.

در بیمار مبهتال بهه اماس پهس از تمهرین ویبهره گهزارش کردنهد (Guclu- .)14

پرونده بیماران در انجمن اماس اههواز پهس از انجهام هماهنگیههای الزم توسهط

 Gunduzو همکاران پس از هشت هفته تمرینا پیالتس افهزایش معنهیداری

مسئو مربوطه ،بررسی و افرادی را که شرایط ورود به طهرح را داشهتند مشهخص

در قدر عضال فوقانی و تحتانی بیماران مبتال به اماس گزارش کردنهد ( .)19از

گردیدند .اطالعا دموگرافیک با استفاده از پرسشنامه محقهق سهاخته جمهعآوری

جمله روشهای تمرینی که در سها ههای اخیهر مهورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت.

شد .پس از امضای آگاهانه رضایتنامه توسط بیماران داوطلهب آنهها بهه صهور

تمرینا پیالتس (علم کنترولوژی) می باشد .کنترولهوژی عبهار اسهت از ایجهاد

تصادفی در گروههای تمرین پیالتس و کنتر قرار گرفتند.

هماهنگی کامل بین جسم ،ذهن و روح .یکی از نتایج کنترولهوژی ایهن اسهت کهه

بیماران از لحاظ دارویهی در ههر سهه گهروه از اسهتفادهکنندگان از آوونکهس،

ذهن مهار می شود ،به طوری که مغز اختیار کامل جسهم را در دسهت مهی گیهرد.

سینووکس ،ربیف بودند ،که از این لحاظ نیز بین گروهها تفاو معنهیداری وجهود

یعنی عضال بدن از اراده فرد فرمان می برند (.)11

نداشت ( .)P<3/39مقیاس وضعیت وسعت ناتوانی ()EDSSدر تحقیق حاضر بر

ورزش پیالتس در سا  1323توسط  Pilatesمعرفی و توسهعه داده شهد و

اساس مقیاس  Kurtzkeتوسط متخصص مغز و اعصهاب تعیهین شهدEDSS .

در سا  1979وارد ایران شد .تمرینا پیالتس شامل حرکا کششی و مقهاومتی

تمرکز عمدهای بر توانایی راه رفتن دارد .این اندازهگیری ،حساسیت کمتری از انواع

است که در طو دامنه حرکتی مفصل ،باید با سرعت کنتر شده همراه با تمرکز و

دیگر ناتوانیها در اسکلروزیس چندگانه دارد .حدود  93دقیقه طو میکشد تا یک

تنفسهای عمیق انجام میشهود ،و در چههار سهطح تمرینهی انجهام میشهود کهه

امتیاز کسب شود .پس از آن چند دقیقه مهورد نیهاز اسهت تها در مقیهاس EDSS

حرکا در سطح چهار حرکا آسان و به ترتیب تا سطح یهک سهختتر میشهوند

رتبهبندی انجام شود (.)23

( .)17 ,17تحقیقا نشان داده که تمرینا پهیالتس یکهی از روشههای تمرینهی
موثر بر بهبود عملکرد عضالنی میباشد (.)19 ,13

یک روز قبل از شهروع مداخلهه پیشآزمهون کهه شهامل آزمونههای قهدر
عضالنی شامل قدر عضال شکمی و پشتی و آزمونههای اسهتقامت عضهال

اماس ضعف عضالنی میباشد ( )1این سبک تمرینا میتواند بهعنوان یک روش

پسآزمون نیز آزمونهای عملکردی 47 ،ساعت پس از آخهرین جلسهه مداخلهه بها

تمرینی برای بهبود عملکرد حرکتی و عضالنی اسکلتی در بیماران مبتال بهه اماس

همهان شههرایط پیشآزمههون از آزمودنیههها گرفتههه شههد .بههرای انههدازهگیری قههد ،از

مورد استفاده قرار گیرد ( .)13شیوع بیماری اماس در زنان دو برابر مهردان اسهت و

آزمودنیها خواسته شهد کهه بهدون کفهش در کنهار دیهوار بایسهتد کهه در هنگهام

امید به زندگی را  13سا کمتهر از سهن واقعهی فهرد میکنهد ( .)2افهزایش تعهداد

اندازهگیری پشت پاها ،باسن و پشت سر با دیوار و کف پاها (جفت) با زمین تمهاس

جامعه به این افراد ،موجب پنهانسازی بیماری ،انزوا و

داشته باشد و در حالتی که بدن کامال صاف و به جلو نگاه میکرد ،با استفاده از قد

افزایش فقر حرکتی آنان میشود .کمبهود و گهران بهودن درمانههای دارویهی نیهز

سنج سکا ،قد فرد به سانتیمتر یادداشت شد و در جدو مربوطه ثبت گردید .برای

اهمیت انجام فعالیت بدنی مناسب در کنتر این بیماری را بهیش از پهیش نمایهان

اندازهگیری وزن و شاخص توده بدن از دسهتگاه سهنجش ترکیهب بهدن ( Body

اثهر تمرینها پهیالتس بهر

 )compositionمد المپیک  ،9/9ساخت شرکت جووان کره جنهوبی اسهتفاده

عملکرد عضالنی (قدر و استقامت عضالنی) در بیمهاران مبهتال بهه اماس یافهت

شد .در این تحقیق برای اندازهگیری اسهتقامت عضهال شهکمی از آزمهون دراز و

نشده ،تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینا پیالتس بر قهدر و اسهتقامت

نشست نیمه استفاده شد .در دراز و نشست نیمه ،آزمودنی باید تنه را درسهت مثهل

عضالنی در زنان مبتال به اماس طراحی گردید.

دراز و نشست تنه قدیمی باال بیاورد .نوعا در این آزمون ،بیمار تا حد توان تکرارهها

بیماران زن و نگرش خا

میسازد .با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در خصو

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.7

با توجه به اینکه علت اصلی مشکال حرکتی و تعاد در بیمهاران مبهتال بهه

شکمی و کمربند شانهای ،تستهای تعاد بود از تمامی آزمودنیها گرفته شد .در

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

 Sanchezو همکاران نیز افزایش معنیداری در قدر عضال اکستنسهور زانهو

اطالعا اولیه برای پهذیرش در طهرح بها اسهتفاده از اطالعها بایگانیشهده
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را در زمان  13ثانیه انجام میدهد و از ضربآهنگ ویژهای استفاده میشهود (.)21

کل زمان تمرین متعاد میشد .کارشناس فیزیوتراپی و پزشک متخصص انجمهن

برای اندازهگیری استقامت کمربند شانهای از آزمون شنای اصالحشهده روی زمهین

نیز شماره خود را برای مواقع اضطراری در اختیار پژوهشگر قرار داده بود .همچنین

تا درماندگی استفاده شد .در شنای اصالحشده ،بیمار به جهای قهرار دادن پنجهه پها

تمرینا در حضور پرستار انجام شد .جهت انجام تمرینا ورزشی گروه تمرین بهه

روی زمین ،زانوی خود را در حالی که در یکدیگر قفل کرده است روی زمین قهرار

مد هشت هفته و سه روز در هفته انجام شد .تمرینا در ساعت  13تها 11صهبح

میدهد .بیمار با نیرو وارد کردن به زمین ،دستها را باز میکند و بدن را به نحوی

انجام شد .مد زمان تمرینا در هر جلسه تمرین بین  43تا  13دقیقهه بهود کهه

صاف میکند که میتوان خط صافی از مفصل شانه تا مچ کشید .سهپس بیمهار تها

شامل سه مرحله گرم کردن ،تمرینا اصلی و سرد کردن بود .به منظور جلهوگیری

جایی که ممکن است همه بدن را از سینه تا ران به زمین نزدیک میکند و بدن را

از افزایش گرمای مرکزی و خستگی تمرینا به صور وهلههای  9دقیقهای و بها

پایین میآورد.

استراحت بین وهلههای تمرین انجام شد .دمای سهالن تمهرین در دامنهه بهین 29
تا 29درجه سانتی گراد کنتر شد.

تعداد تکرار در  13ثانیه محاسبه شد ( .)21برای اندازهگیری قهدر عضهال
شکمی از آزمون آمادگی رابزهوم استفاده شد .این آزمون دارای  7درجهه قهدر از

برای کنتر شد تمرین ،تمرینا پیالتس در چههار سهطح تعیهین شهد بهه

خیلی ضعیف تا نخبه میباشد که بیمار برای کسب هر درجه کافی اسهت یهک بهار

طوری که تمرینا از سطح چهار آغاز و با بهبود عملکرد بیماران در هفته سوم بهه

دراز و نشست را بر اساس شهرح جهدو  ،1انجهام میدههد ( .)21در ایهن تحقیهق

سههطح  9و در دو هفتهه پایههانی ،بعضهی از تمرینهها

سههطح  2نیههز اسههتفاده شههد.

قدر پنجه دست دینا مومتر دستی نیکوالس ساخت کشور انگلیس اسهتفاده شهد.

برنامهههریزی شههد و حجههم تمههرین (جههدو  )2بههر اسههاس مطالعهها پیشههین و

به طوری که بیمار دینامومتر را در دست برتر گرفته به نحوی که دست در راستای

توصیههای مربو بهه ورزش بهرای بیمهاران ام.اس صهور گرفهت ( .)29 ,22در

بازو و به صور آویزان در کنار ران قرار بگیرد .بدون تکهان دادن دسهت ،حهداکثر

تحقیق حاضر هیچ مداخله فعالیت ورزشی در گروه کنتهر انجهام نشهد و از آنهها

قدر خود را با فشار به دینامومتر به نمهایش میگذاشهت .بیمهار  9بهار حرکهت را

خواسته شد که در مد مطالعه در هیچگونه فعالیت ورزشی مشابهی شرکت نکننهد

تکرار کرد و از بین آنها بهترین اجرا ثبت شد (.)21

و تنها از درمان دارویی تحت نظر پزشک معالج استفاده کردند.

چگونگی اجرای تمرینا طی هشت هفته به بیماران ارائه شد .این تمرینا توسط

اسمیرنوف و برای بررسی همگنی واریانسها از آزمون لهوین اسهتفاده شهد .جههت

مربی پیالتس ،تحهت نظهار فیزیولوژیسهت ورزشهی و متخصهص نورولوژیسهت

بررسی تغییرا متغیرهای مورد بررسی از آزمون تهی مسهتقل اسهتفاده شهد .کلیهه

برنامهریزی شد .چنانچه بیماران گزارش میکردند که تا  24ساعت پهس از ورزش

عملیا آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22و در سطح  α=3/39انجام

احساس خستگی و درد عضالنی داشتند ،برنامه آنها با کاهش تکرارها ،و کهاهش

شد.
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در تحقیهق حاضههر در جلسههه او توضهیحاتی در مههورد تمرینهها پهیالتس و

جهههت تجزیههه و تحلیههل طبیعههی بههودن دادهههها از آزمههون کلومههوگروف –

جدو  .1درجا قدر عضال شکم (آزمون آمادگی رابزهوم)
درجه

شرح اجرا

سطح قدر

حتی یک دراز و نشست هم نمیتواند انجام دهد.

3

خیلی ضعیف

1

ضعیف

مچ دستها به حالت کشیده به ران میرسد.

2

قابلقبو

آرنج دستها در حالت کشیده به ران میرسد.

9

متوسط

دستها بهصور صلیبی روی شکم و سینه به رانها میرسد.

4

خوب

دستها بهصور صلیبی روی سینه و بازوها به رانها میرسد.

9

خیلی خوب

دستها پشت سر قالب شدهاند و سینه به رانها میرسد.

1

بسیار خوب

با  2/9کیلوگرم وزنه در پشت سر ،سینه به رانها میرسد.

7

نخبه

با  9کیلوگرم وزنه در پشت سر ،سینه به رانها میرسد.
جدو  .2برنامه تمرینی

هفتهها

مد زمان

استراحت

تمرین

نوبتهای

تنفس

وسایل کمکی

تمرینی

سطح
تمرینا

سوم و

 93دقیقه

2به1

1تا7*2

عمیق

توپهای طبی ورزشی بزرگ ،چوب ،کش های تمرینی  ،توپهای

 %13سطح1

کوچک

%43سطح2

عمیق و

توپهای طبی ورزشی بزرگ ،چوب ،کش های تمرینی  ،توپهای

 %73سطح 1

طوالنی

کوچک و استپ

%93سطح 2

چهارم
پنجم تا
هشتم

 13دقیقه

حذف

7*9
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یافتهها

شکمی و کمربند شانهای و قدر عضال پنجه دسهت در گهروه مداخلهه تمهرین

در جدو  ،9مشخصا دموگرافیک آزمودنیها شهامل سهن ،شهاخص تهوده

پیالتس مشاهده شد ( )P>3/39اما تفاو معنهیداری در گهروه کنتهر مشهاهده

بدن و مقیاس وضعیت وسعت ناتوانی آزمونیهای ( )EDSSبه تفکیهک گروههها

نشد ( .)P<3/39در بررسی تغییرا بین گروهی نتایج آزمون تی مستقل نشان داد

بیانشده است .با توجه به نتایج تی مستقل تفاو معنیداری بین متغیرههای سهن

که تفاو معنیداری در تغیرا ایجاد شده در استقامت و قدر عضال شکمی و

شههاخص تههوده بههدن و سههطح  EDSSآزمودنیههها در دو گههروه مشههاهده نشههد

قدر کمربند شانهای و قدر پنجه دست بهین گهروه تمهرین پهیالتس و کنتهر

( )P<3/39و هر دو گروه همگن بودند .نتایج آزمون تی وابسته (جهدو  )4نشهان

مشاهده شد ( )P>3/39اما تفاو معنیداری در استقامت کمربند شانهای مشاهده

داد که پس از هشت هفته افزایش معنیداری در سطوح استقامت و قدر عضال

نشد (.)P<3/39

جدو  .9مشخصا توصیفی آزمودنیها
گروه

تعداد

سن

شاخص توده بدن

EDSS

تمرین پیالتس

19

94/29±4/12

21/92±9/77

1/97±3/71

کنتر

19

99/41±9/32

93/19±9/72

1/97±3/79

جدو  .4نتایج آزمون  t-testجهت مقایسه تغییرا قدر و استقامت عضالنی

استقامت

تمرین

7/77± /14

11/31±9/74

-4/411

3/333

2/27±2/11

4/424

عضال شکمی

کنتر

7/42±4/13

7/33±4/24

1/131

3/239

-3/42±1/91

قدر

تمرین

1/44±3/77

2/31±3/34

-4/217

3/331

3/11±3/11

-9/937

3/339

عضال شکمی

کنتر

1/97±1/33

1/42±3/33

1/479

3/111

-3/17±3/93

استقامت

تمرین

3/17±3/13

3/11±3/73

3/929

3/743

3/31±3/79

کمربند شانهای

کنتر

3/97±3/73

3/97±3/92

3/333

1/333

3/33±3/79

قدر

تمرین

24/11±4/79

27/33±4/34

-4/734

3/333

9/93±2/33

کمربند شانهای

کنتر

24/17±9/72

24/93±9/79

3/217

3/792

-3/17±2/17

قدر

تمرین

42/91±1/13

93/33±1/79

-7/771

3/333

7/44±4/31

پنجه دست

کنتر

97/97±7/22

97/42±7/12

3/114

3/772

-3/17±9/92

متغیر

3/132

3/743

9/923

3/332

9/237

3/333

∆ :اختالف میانگین تغییرا

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینا پیالتس موجب بهبهود

کمربند شانهای و عضال پنجه دست به خهاطر سهازگاریهای عصهبی عضهالنی
باشد .در خصو

اثهر تمرینها بهر اسهتقامت عضهالنی عضهال فوقهانی ،تغییهر

 Rombergو همکههههههاران ( Medina-Perez ،)11و همکههههههاران (،)12

یافتههای  Medina-Perezو همکهاران بهود کهه پهس از  12هفتهه تمرینها

 Kierkegaardو همکههاران ( Sanchez ،)19و همکههاران ( .)14و Guclu-

مقههاومتی تغییههر معن هیداری در اسههتقامت عضههالنی گههزارش نکردنههد ( .)12امهها

 Gunduzو همکاران ( )19بود که افزایش معنیدار قهدر عضهالنی را پهس از

 Rombergو همکهاران ( )11پهس از  1مهاه برنامهه تمرینهی ههوازی و قهدرتی

دورههای تمرینی گزارش کردند .توسعه قدر شهامل عملکهرد هماهنهگ چنهدین

افزایش معنادار استقامت عضال باالتنه را گهزارش کردنهد کهه بها نتهایج تحقیهق

فرایند میباشد .درواقع قابلیت تولید نیروی بیشینه هم به سیستم عصبی و هم بهه

حاضر ناهمخوان میباشد .بهه نظهر میرسهد علهت اخهتالف بهه خهاطر تفهاو در

سیستم عضالنی نسبت داده میشود .سازگاریهای ایجادشده درنتیجه تمهرین بهه

شیوههای تمرینی در دو تحقیق باشد .احتماال برای افزایش استقامت عضالنی نیاز

افزایش قدر بیشینه منجر میشود ،شامل سهازگاریهای عصهبی ماننهد افهزایش

به تمرینها بها شهد بهاالتر یها مهد طهوالنیتر باشهد .همچنهین در تحقیهق

فراخوانی واحدهای حرکتی ،به کهارگیری واحهدهای حرکتهی در عضهال موافهق،

 Rombergو همکاران از برنامه تمرینی هوازی و مقاومتی استفاده شد ،احتمهاال

تحریک واحدهای حرکتی با تواتر بیشتر ،مههار خودبههخودی و افهزایش مههار و

برای بهبود استقامت عضالنی عضال کمربنهد شهانهای نیهاز بهه اضهافه نمهودن

هماهنگی عصبی-عضهالنی در انجهام حرکها و سهازگاریهای عضهالنی ماننهد

تمرینا مقاومتی و یا تغییر حرکا با استفاده از توپهای سنگینتر باشد .اما نتایج

افزایش سطح مقطهع عرضهی عضهله و تغییهر در سهاختار عضهله و سهازگاریهای

نشان داد که تمرینا پیالتس موجب افزایش معنیدار استقامت عضال میان تنه

متههابولیکی هسههت ( .)24 ,29در مراحههل اولیههه شههش تهها هشههت هفتههه او

شد .با توجه به نقش عضال میان تنه در ثبا و حف تعهاد ( ،)27 ,27میتهوان

سازگاریهای عصبی مکانیسم غالب برای افهزایش قهدر هسهت امها در مراحهل

گفت که تمرینا پیالتس با افزایش قدر و عضال اندامهای میانی میتواند بهر

بعدی ( 12تا  21هفته ) کسب قدر به افزایش تدریجی در انهدازه میوفیبریهل هها

تعاد بیماران مبتال به اماس مهوثر باشهد ( )23و نقهش مهوثری در کهاهش خطهر

نسبت داده میشود ( .)24 ,21با توجه به اینکه طو دوره تمرین در تحقیق حاضهر

سقو و آسیبهای دیگر در این بیماران داشته باشد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد

هشت هفته بود به نظر میرسهد افهزایش قهدر عضهالنی در عضهال شهکمی،

تمرینا پیالتس در افهزایش قهدر و اسهتقامت عضهالنی در بیمهاران مبهتال بهه
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قدر عضال شکمی ،کمربند شانهای و پنجه دست شد .که همسو بها یافتهههای

معنیداری در استقامت کمربنهد عضهال شهانهای مشهاهده نشهد کهه همسهو بها
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مالتیپل اسکلروزیس موثر میباشد .با توجه به اینکه بیمهاران مبهتال بهه مبهتال بهه

تقدیر و تشکر

اماس به دلیهل عهوارض بیمهاری و آسهیبهای سهلو های عصهبی دچهار ضهعف

تحقیق حاضر برگرفته از پایاننامهه دانشهجویی شهیوا شهاهرخیان دانشهجوی

عضالنی میشوند و از طرفی به خاطر عدم تحرک این ضهعف عضهالنی افهزایش

کارشناسی ارشد دانشکده تربیهت بهدنی دانشهگاه شههید چمهران اههواز میباشهد.

مییابد نیاز به مداخلههای تمرینی برای حف عملکرد عضالنی و بهبهود قهدر و

نویسندگان از کارکنان انجمن اماس اهواز ،بیمارانی که در ایهن تحقیهق همکهاری

استقامت عضال در این افهراد میباشهد و بیمهاران مبهتال بهه اماس میتواننهد از

کردهاند ،اداره ورزش و جوانان و کلیه کسانی که در انجام ایهن تحقیهق همکهاری

تمرینا پیالتس بهمنظور حف و افهزایش قهدر و اسهتقامت عضهالنی اسهتفاده

کردهاند ،تشکر و قدردانی میکنند.

نمایند.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Multiple sclerosis is a chronic disease of the central neural system that causes
weakness muscular. The aim of this study was to evaluate the impact of the eight-week pilates exercise on strength and
endurance of shoulder girdle, abdomen, and paw muscles.
METHODS: In the present semi-experimental research, thirty women with MS were selected by purposeful sampling
method and divided into two groups (of 15 persons); pilates exercise and control group. Exercise program included
eight-week pilates exercise, three sessions each week and each session takes 4o_60 minutes. T-test was used for
statistical analysis (p< 0.05).
FINDINGS: There was a significant increase in the shoulder girdle, abdomen, and paw muscles of exercise group
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compared to control group after eight weeks (P> 0.05).
CONCLUSION: The results showed that pilates exercise is effective on strength and endurance of MS patients'
muscles and these patients can do pilates exercise to preserve and increase their muscles’ performance.
KEY WORDS: Pilates exercise, Multiple sclerosis, Muscular strength, Muscular endurance.
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