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چکیده:
زمينه و هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثير  01هفته برنامه توانبخشی ورزشی در سطوح پایدار و
ناپایدار بر تعادل و قدرت عضالت اندام تحتانی در زنان مبتال به مولتيپل اسکلروزیس بود.
روش بررسی :در این مطالعه نيمه تجربی 01 ،بيمار به طور تصادفی در دو گروه تمرینی قرار گرفتند .تمرینات
به مدت  01هفته و سه جلسه در هر هفته انجام گرفت و مدت هر جلسه یک ساعت بود .برای ارزیابی قدرت
عضالت از داینامومتر دستی استفاده شد .آزمون های زمان ایستادن روی یک پا و زمان برخاستن و رفتن به ترتيب
برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا استفاده شدند .داده ها با استفاده از آزمون تحليل واریانس با اندازههای مکرر و
آزمون تی مستقل و وابسته مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که در هر دو گروه تمرینی ،افزایش معنی داری در تمام پارامترهای اندازه گيری شده
مشاهده شد .همچنين ،یافتهها بيانگر این بود که گروه تمرین در سطح ناپایدار ،پيشرفت معنی دارتری در قدرت
عضالت و تعادل ایستا و پویا نسبت به گروه تمرین در سطح پایدار داشته است.
نتيجهگيری :بهطورکلی ،میتوان گفت تمرین در سطوح پایدار و ناپایدار ،منجر به افزایش معنی داری در قدرت
عضالت و تعادل بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزیس می شود .با توجه به این نتایج ،متخصصان مربوطه
می توانند از این تمرینات بهعنوان یک مکمل در کنار درمان های دارویی برای این بيماران استفاده کنند.
واژههای کليدی :مولتيپل اسکلروزیس ،ایستادن روی یکپا ،برخاستن و رفتن ،سطوح پایدار و ناپایدار.

مقدمه:
مولتیپل اسكلروزيس ))Multiple Sclerosis= MS

و ويژگی هاي آسیب ،تغییرات مورفولوژيكی در ماده

يك بیماري خود ايمنی و پیشروندهي مزمن است که

سفید و خاکستري مغز رخ می دهد که عالئم و نشانه هاي

سیستم عصبی مرکزي را درگیر می کند .ويژگیهاي آن

مختلفی را ايجاد می کند ( .)3،4اغلب عدم تعادل از

التهاب ،دمیلیناسیون و تخريب آکسون هاي حسی

عالئم اولیه بیماري مولتیپل اسكلروزيس است .تحقیقات

حرکتی در مغز و نخاع است ( .)1علت اين بیماري

نشان می دهند که  %87بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس

ترکیبی از عوامل ژنتیكی و محیطی است که منجر به

از عدم تعادل شاکی هستند (.)5

واکنش هاي خود ايمنی در بخشهايی از دستگاه عصبی

چندين مطالعه داليل وجود اختالالت تعادلی

مرکزي شده و به بافت هاي عصبی آسیب رسانده و

در کنترل پاسچر بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس

اختالالت عصبی را ايجاد می کند ( .)2با توجه به محل

را کاهش توانايی حفظ موقعیت ،تولید حرکات و

* نویسنده مسئول :اصفهان  -دانشگاه اصفهان -گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي -تلفن،90172712729 :
E-mail: v.zolaktaf@spr.ui.ac.ir

53

پگاه رحمانی و همکاران
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محدوديت براي حفظ پايداري و پاسخ هاي تأخیري

دستیابی به هماهنگی بدن و کاهش انقباضات اضافی

در مقابل جابجايی هاي مكانی پاسچر يا اغتشاشات بیان

عضالنی و بهطورکلی آگاهی از بدن در وضعیت هاي

کردند ( .)6-7بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس در

مختلف به حفظ و بهبود تعادل کمك می شود .از طرفی

مقايسه با افراد سالم براي حفظ تعادل ،نوسانات بیشتري

برنامه توانبخشی در اين مطالعه بیشتر ماهیت زنجیره بسته

دارند که اين نوسانات در موقعیت هايی با چشمان

داشته و اينچنین تمريناتی با ايجاد نیروي فشانده بیشتر،

بسته ،کاهش سطح اتكا (از قبیل ايستادن با يكپا)

باعث تسهیل ثبات پاسچرال دينامیكی ،افزايش هماهنگی

و افزايش شدت ناتوانی (شاخص ناتوانی بیشتر

مفصل ،بازآموزي گیرنده هاي عمقی و کاهش خطاي

))Expanded Disability Status Scale= EDSS

حسی عمقی می شوند (.)15
از طرفی تقريباً  %81بیماران مبتال به مولتیپل

افزايش می يابد (.)6-11
 Remeliusو همكاران گزارش دادند ،مبتاليان

اسكلروزيس ضعف در يك يا چندين گروه عضالنی را

به مولتیپل اسكلروزيس در مقايسه با افراد سالم ،کاهش

تجربه می کنند ( .)16ضعف عضالنی می تواند نتیجه

معنی داري در تغییرات مرکز فشار حین خم شدن به جلو

عدم استفاده به دلیل کاهش فعالیت يا درگیري سیستم

دارند .همچنین اين بیماران در شروع راه رفتن از

حرکتی بهويژه سیستم پرامیدال همراه با سیستم اعصاب

وضعیت ايستاده ،مرکز جرم بدن را به مقدار کم و با

مرکزي باشد ( .)16،14نتايج مطالعات نشان داده،

سرعت کمتري به جلو حرکت می دهند ( .)11در کل

گروههاي عضالنی در اندام تحتانی بیشتر تحت تأثیر اين

مطالعات نشاندهنده اين است که بیماران مبتال به

بیماري قرار می گیرند ( Lambert .)17،18و همكاران

مولتیپل اسكلروزيس داراي پاسخ هاي وضعیتی خودکار

به اين نتیجه رسیدند که حداکثر گشتاور فلكسور و

تأخیري در برابر اغتشاشات پاسچري هستند که اين با

اکستنسور زانو %21 ،در بیماران نسبت به افراد سالم

تأخیر در هدايت حسی عمقی نخاعی در ارتباط

کمتر است ( .)17در مطالعه اي ديگر نیز نتايج نشان داد

است (.)13،12

که قدرت در دورسی فلكسورها حین راه رفتن در

اختالل در استراتژي هاي حرکتی به دنبال

بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس داراي ضعف

ضايعات نورولوژيك مربوط به زمان بندي و وزن دهی

است ( .)11ضعف در قدرت عضالنی در مراحل اولیه

( )Timing and scalingاطالعات است .ازاينرو ،وجود

بیماري منجر به ايجاد اختالالت راه رفتن و تعادل شود.

اختالالت در وزن دهی مناسب به اطالعات حسی،

بیماري مولتیپل اسكلروزيس با اثرگذاري در مسیرهاي

انتخاب بدون آگاهی استراتژي ها و مكانیسم هاي

حرکتی منجر به ضعف عضالنی ،خستگی عضالنی و

پاسچرال منجر به حساسیت افزايش يافته مسیرهاي

اختالل در تعادل می شود (.)21

وستیبولواسپاينال در کنترل پاسچر بیماران مبتال به مولتیپل

استفاده از تمرينات ورزشی و فعالیت هاي بدنی

اسكلروزيس می شود ( .)14،12،11،6بر اساس عوامل

می تواند بهعنوان يكی از روش هاي مفید براي اين افراد

دخیل و مشكالت متعدد در کنترل پاسچر اين بیماران و بر

در کاهش محدوديت هاي ناشی از بیماري باشد (.)21

اساس تئوري دستگاهها در طراحی تمرينات ،بهبود

تاکنون در برخی از مطالعات به اثر برخی از تمرينات در

همزمان در دستگاههاي کنترل پاسچر ازجمله سیستم هاي

بهبود تعادل و قدرت اشارهشده است Guner .و

عصبی عضالنی اسكلتی براي ارتباط موثر با محیط و رفع

با بررسی اثر يوگا درمانی در بیماران مبتال به مولتیپل

نیازهاي حرکتی روزانه و فعالیت هاي حرکتی عملكردي

اسكلروزيس نشان دادند که تمرينات منجر به بهبود تعادل

بايد به کار برده شود ،بنابراين در مطالعه حاضر با

در اين بیماران شد ( Tarakci .)22و همكاران نیز با بررسی

بازآموزي طرز صحیح ايستادن ،نشستن و راه رفتن براي

اثر تمرينات گروهی (شامل تمرينات انعطاف پذيري،
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قدرتی ،تعادلی ،ثبات مرکزي و فعالیت هاي عملكردي و

افزايش بیشتري در فعالیت الكترومیوگرافی عضالت

هماهنگی) در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس به اين

به ويژه با چشمان بسته دارد و به عنوان يك منبع با ارزش

نتیجه رسیدند که شرکت در اين تمرينات منجر به بهبود

در توانبخشی حسی حرکتی است ( .)28آن ها هدف

تعادل در اين افراد می شود (.)23

اين تمرينات را تحريك اغتشاشات پیش بینی نشده و

 Freemanو همكاران نیز گزارش دادند که تعادل

پايدارکننده ها و تولید هم انقباضی بین عضالت

در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس بعد از شرکت در

آگونیست و آنتاگونیست بیان کردند ( .) 28در مطالعات
مختلف پیشنهاد شده که از تمرين در سطح ناپايدار با

تمرينات ثبات مرکزي افزايش يافت ( .)24از طرفی

هدف افزايش فعالیت عضالت براي افزايش اثربخشی

 Dalgasو همكاران نیز با بررسی اثر تمرينات مقاومتی

ورزش ها به طريقی کنترل شده می توان بهره برد (.)21

پیشرفته در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس با شدت

ولی از آنجايی که مطالعات در زمینه پاسخ هاي

بیماري متوسط گزارش دادند که اين تمرينات منجر به

وضعیتی ،نشان دهنده اختالالت در کنترل پاسچر در

بهبود در قدرت اکستنسور و فلكسور زانو می شوند ()25؛

وضعیت نشسته روي سطح ناپايدار و پاسخ هاي وضعیتی

اما اين تمرينات معموالً براي تأثیرگذاري بر بخشی از

خودکار تأخیري در برابر اغتشاشات پاسچري به دلیل

مشكالت بكار رفتهاند؛ بنابراين با توجه به مشكالت

تأخیر در هدايت حسی عمقی در بیماران مبتال به

خاص در اين بیماران نوع برنامه تمرينی استفادهشده

مولتیپل اسكلروزيس است ( ،)13،12اين سؤال مطرح

داراي اهمیت هست .با توجه به کاهش قدرت در

می شود آيا تمرينات در سطوح ناپايدار در بیماران مبتال

عضالت ،اختالالت راهرفته ،اختالالت تعادل و نوسانات

به مولتیپل اسكلروزيس می تواند مزاياي مشابه با افراد

تنه در پژوهش حاضر منتخبی از تمرينات قدرتی ،ثبات

سالم داشته باشد يا نه؟ از طرفی با توجه به اختالالت

مرکزي ،تعادلی و راهرفته ويژه بیماران مبتال به مولتیپل

کنترل پاسچر در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس،

اسكلروزيس در دو سطح پايدار و ناپايدار استفاده

تمرينات بر روي سطوح ناپايدار در اين بیماران بايد از

شد (.)26،25،11،12،6،4

ايمنی کامل برخوردار باشد ،به همین علت در پژوهش

تمرينات در سطوح ناپايدار يك جنبه مهم در

حاضر از تشك هاي تعادلی با مزاياي مشابه با ديگر

توانبخشی اختالالت عصبی عضالنی و درنتیجه ايجاد

سطوح ناپايدار استفاده شد .از طرفی با توجه به شیوع

هماهنگی و بكارگیري الگوهاي عصبی عضالنی مناسب

باالي اين بیماري در زنان و همچنین نقش جنسیت در

است .ناپايداري حرکات در طول اين تمرينات ،مفصل را

تعادل و قدرت ،در تحقیق حاضر از زنان مبتال به مولتیپل

در موقعیت خطر قرار داده و با افزايش فعالیت تكانه هاي

اسكلروزيس بهعنوان نمونه تحقیق استفاده شد ()1،31-5؛

حسی عمقی در مرکز حسی حرکتی ،باعث سازگاري در

بنابراين با توجه به بررسی هاي انجام شده و عدم مشاهده

انقباض عضالت پاسچر و حفظ تعادل می شود (.)28

تحقیق در اين زمینه ،محققین اين مطالعه به بررسی اثر

تمرين در سطوح ناپايدار به دلیل تحريك مفصل در

 11هفته تمرينات توانبخشی در سطوح پايدار و ناپايدار

صفحات چندگانه با ايجاد تغییرات سريع در طول

در قدرت عضالت اندام تحتانی و تعادل در زنان مبتال

لیگامنت ها ،باعث تحريك آوران ها و پاسخ هاي

به مولتیپل اسكلروزيس پرداختند.

رفلكسی حرکتی بهمنظور تولید پايداري سريع مفصل

روش بررسی:

می شود (.)27
 Braun Ferreiraو همكاران با آنالیز فعالیت

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح

الكترومیوگرافی عضالت مفصل مچ پا در سطوح پايدار

پیشآزمون -پسآزمون بود .نمونه ي آماري پژوهش را

و ناپايدار بیان کردند که تمرينات در سطوح ناپايدار

 31بیمار زن مبتال به مولتیپل اسكلروزيس با دامنه ي
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سنی  21تا  41سال با شاخص ناتوانی جسمانی  2-4و

شرايطی مشابه پیش آزمون مجدداً اندازه گیري ها انجام

نمره ي تعادل کمتر از  44تشكیل دادند ( .)31-33در

شد (.)35،34

اين پژوهش ،نمونه گیري بهصورت در دسترس و
هدفمند از میان افراد مبتال به مولتیپل اسكلروزيس که به
کلینیك تخصصی مغز و اعصاب مراجعه کرده و مدت
سه سال از ابتال آنها به بیماري گذشته بود ،انجام شد.

جهت انتخاب نمونه ها ،بر اساس مالک هاي

معیارهاي ورود شرکت کنندگان در پژوهش حاضر با

ورود و خروج ،ابتدا ناتوانی جسمانی بهوسیله ي

تشخیص نورولوژيست شامل عدم دارا بودن بیماري هاي

پرسشنامه ي ناتوانی جسمانی توسعهيافته ي کروتز

(قلبی -عروقی ،صرع ،متابولیك ،افسردگی ،اضطراب يا

))Expanded Disability Status Scale= EDSS

ساير اختالالت روانی ،ارتوپديك ،اختالل تعادل و

ارزيابی شد ( )33و تعادل نیز توسط مقیاس تعادل برگ

سرگیجه ي وضعیتی مكرر ،درد شديد در مفاصل اندام

) (Berg Balance Scale= BBSمورد اندازهگیري قرار

تحتانی و تنه ،بیماري هاي وستیبوالر و اختالالت بینايی،

گرفت ( .)31ارزيابی ناتوانی جسمانی نیز توسط پزشك

هرگونه مشكل پزشكی که بتواند امنیت پروتكل

متخصص انجام گرفت و افرادي که شاخص ناتوانی

تجويزشده براي بیمار را تحت تأثیر قرار دهد) و عدم

آنها بین  2-4بود و داراي نمره ي تعادل کمتر از 44

شرکت در برنامه ي ورزشی منظم و دوره هاي فیزيوتراپی

بودند ،بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.

که با اثر برنامه ي تمرينی تداخل داشته باشد و عدم

در پژوهش حاضر ،ناتوانی جسمانی بهوسیله ي

استفاده از وسايل کمكی جهت راهرفته و انجام ديگر

پرسشنامه ي ناتوانی جسمانی توسعهيافته کروتز اندازه گیري

فعالیت هاي روزانه بود (.)6

شد .اين پرسشنامه ،حاالت و عملكردهاي مختلف سیستم

پس از انتخاب نمونه ها ،مراحل پژوهش و

اعصاب مرکزي را می سنجد که عبارت هستند از:

هدف کلی از انجام آن براي تمامی آزمودنی ها شرح

عملكرد سیستم راه هاي هرمی ،عملكرد سیستم راه هاي

داده شد و در صورت تمايل آنها به ادامه ي کار،

مخچهاي ،عملكرد سیستم راه هاي ساقه ي مغز ،عملكرد

بهصورت آگاهانه فرم رضايت نامه ي کتبی را امضا

سیستم راه هاي حسی ،عملكرد سیستم راه هاي روده و

نمودند و پس از جمع آوري مشخصات دموگرافیك و

مثانه ،عملكرد سیستم راه هاي بینايی و عملكرد سیستم

تكمیل رضايت نامه ها از سوي شرکت کنندگان ،افراد

مغزي .اين مقیاس نمره هاي بین  1تا  11را براي هر بیمار

بهصورت تصادفی جفت شده (با توجه به شاخص

مبتال به مولتیپل اسكلروزيس (بسته به میزان آسیب وارده

ناتوانی جسمانی و نمره ي تعادل) ،به دو گروه تجربی در

به سیستم اعصاب مرکزي) نشان می دهد؛ هرچه میزان

سطوح پايدار ( 15بیمار) و ناپايدار ( 15بیمار) تقسیم

آسیب بیشتر باشد ،نمره کسبشده نیز بیشتر است (.)33

شدند .ابتدا بهمنظور کنترل اثر دو متغیر پیشرفت بیماري

قابلتوجه است که اعتبار و روايی اين پرسشنامه در

و دارو 11 ،هفته قبل از پیش آزمون ،تمام متغیرهاي

بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس %15 ،و %11

تحقیق اندازه گیري شدند .سپس بعد از گذشت اين

گزارششده است (.)32

 11هفته مجدداً در پیش آزمون اندازه گیري ها انجام

مقیاس تعادل برگ :نمره ي تعادل برگ ،روشی

شد .در مرحله بعد ،برنامه توانبخشی به مدت  11هفته

معتبر براي نشان دادن اختالالت تعادل در بیماران مبتال

براي دو گروه تمرينی در دو سطح پايدار و ناپايدار

به مولتیپل اسكلروزيس است ( .)31اين مقیاس داراي

اعمال شد .بعد از پايان دوره تمرينی در پس آزمون در

 14بخش بوده که امتیاز براي هر بخش ،بین  1تا 4
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هست .امتیاز کامل تست نیز  56است .کسب نمره ي باال

زمان دو بار اجراي آزمون بهعنوان رکورد هر فرد ثبت

در اين مقیاس ،نشاندهنده ي تعادل بهتر بوده و کسب

می شد .مدت استراحت بین دو آزمون يك دقیقه

نمره ي پايین تر از  ،44بیانگر افزايش خطر افتادن و

در نظر گرفته شد (.)38،36

اختالالت تعادل در بیماران می باشد .اعتبار و روايی اين

دستگاه دينامومتر دستی :براي ارزيابی قدرت

تست در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس %11 ،و

ايزومتريك اکستنسور و فلكسورهاي ران و زانو و

 %17گزارششده است (.)31

دورسی فلكسورهاي مچ پا از دستگاه دينامومتر دستی

آزمون تعادل ايستا با اندازهگیري زمان ايستادن

مدل نیكوالس استفاده شد .براي از بین بردن خطاي

روي يكپا ( :)Timed single leg stanceدر ابتدا

اندازهگیري ،داينامومتر در حین اندازه گیري ثابت

آزمودنی با قرار دادن دست ها در کنار بدن ،با پاي برتر

شد (.)31،37

روي سطح پايدار می ايستاد .با شروع آزمون ،آزمودنی

اندازه گیري قدرت عضالنی فلكسورهاي ران:

سعی می کرد تعادل خود را با چشمان باز حفظ کند.

قدرت عضالت فلكسور ران در وضعیت نشسته در لبه ي

آزمون حداکثر  21ثانیه بعد از شروع يا وقتیکه فرد

تخت درحالیکه فرد با دستانش کناره هاي تخت را

تعادل خود را از دست می داد ،خاتمه می يافت .اگر قبل

می گرفت ،اندازه گیري شد .همزمان با بلند کردن ران

از  3ثانیه آزمودنی تعادل خود را از دست می داد،

از روي تخت ،عدد دينامومتر که در نیمه ي فاصله ي

آزمون دوباره تكرار می شد .هر آزمودنی دو بار اين

بین لبه ي فوقانی کشكك و خط اينگواينال قرار دارد،

تست را انجام می داد .میانگین زمان اين دو بار بهعنوان

ثبت می شد .اين انقباض  3بار و در هر بار به مدت

رکورد آزمودنی ثبت شد .مدت استراحت بین دو

 5ثانیه حفظ می شد و مدت استراحت بین انقباضات نیز

آزمون يك دقیقه در نظر گرفته شد (.)36،24

 11ثانیه در نظر گرفته شد (.)37

آزمون تعادل پويا با اندازه گیري زمان برخاستن
و رفتن () :)Timed get up and go (TUGدر اين
آزمون فرد بر روي يك صندلی دسته دار معمولی با
بلندي نشیمنگاه  45سانتی متر نشسته و به پشت صندلی
تكیه می داد؛ درحالیکه کف پاهاي او بر روي زمین و
پشت خط تعیین شده قرار می گرفت .سپس از فرد
خواسته می شد با شنیدن کلمه «برو» از صندلی بلند شده
و آزمون را انجام دهد .مراحلی که فرد طی اين آزمون

تصویر شماره  :1اندازهگيری قدرت ایزومتریک

انجام می داد شامل بلند شدن از روي يك صندلی ،طی

عضالت فلکسور ران

کردن يك مسیر سه متري ،دور زدن دور عالمتی که در

اندازه گیري قدرت عضالنی اکستنسورهاي

سه متري گذاشتهشده و برگشتن مسیر سه متري ،نشستن

ران :قدرت عضالت اکستنسور ران در وضعیت دمر

بر روي صندلی و تكیه دادن بود .زمان اين آزمون از

درحالیکه ناحیه ي کمر به وسیله استرپ کامالً

لحظه بلند شدن از روي صندلی تا نشستن مجدد و تكیه

ثابتشده بود و زانو در وضعیت  11درجه فلكشن

دادن بود که برحسب ثانیه محاسبه می شد .سرعت

است ،اندازه گیري شد .همزمان با حرکت اندام

انتخابشده تا اندازهاي بود که فرد می توانست

تحتانی به سمت باال ،عدد دينامومتر که در نیمه ي

بهصورت ايمن و با گام هاي منظم و معمولی راه برود.

فاصله ي بین چین گلوتئال و چین حفره ي زانو قرار

هر آزمودنی دو بار اين تست را انجام می داد و میانگین

دارد ،ثبت می شد .اين انقباض  3بار و در هر بار به
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پگاه رحمانی و همکاران

اثر برنامه توانبخشی ورزشی بر تعادل و قدرت عضالت اندام

مدت  5ثانیه حفظ می شد و مدت استراحت بین

بهصورت دمر دراز می کشید؛ در حالی که زانوهاي بیمار

انقباضات نیز  11ثانیه در نظر گرفته شد (.)31

کامالً صاف بود .ناحیه کمر با استرپ ثابت می شد .سپس
صفحه فشار دستگاه باالي مچ پا قرار داده می شد و از
بیمار خواسته می شد تا حداکثر نیروي خود را تا جايی که
درد نداشته وارد کند .اين انقباض  3بار و در هر بار به
مدت  5ثانیه حفظ شد و مدت استراحت بین انقباضات
 11ثانیه در نظر گرفته شد (.)37

تصویر شماره  :2اندازهگيری قدرت ایزومتریک
عضالت اکستنسور ران
اندازه گیري قدرت عضالنی اکستنسورهاي زانو:
نحوه اندازه گیري قدرت انقباض ايزومتريك عضالت
اکستنسور زانو بدين ترتیب بود که بیمار روي صندلی

تصویر شماره  :4اندازه گيری قدرت ایزومتریک

دستگاه طوري می نشست که پشتی صندلی کامالً منطبق

فلکسورهای زانو

بر پشت فرد بود و مفصل هیپ در  11درجه فلكشن و زانو
در زاويه  61درجه فلكشن قرار گرفت .سپس صفحه فشار

اندازه گیري قدرت عضالت دورسی فلكسور

دستگاه دو سانتی متر باالتر از قوزک داخلی قرار داده شد

مچ پا :قدرت عضالت دورسی فلكسور مچ پا در

و از بیمار خواسته شد تا حداکثر نیروي خود را تا جايی

وضعیت نشسته روي لبه ي تخت در حالی که ساق پاي

که درد نداشته وارد کند .اين انقباض  3بار و در هر بار به

فرد توسط يك استرپ به پايه ي تخت محكم شده

مدت  5ثانیه حفظ شد و مدت استراحت بین انقباضات نیز

است ،اندازه گیري شد ،همزمان با حرکت مچ پا به

 11ثانیه در نظر گرفته شد (.)41

سمت باال ،عدد دينامومتر که در ناحیه ي سر متاتارس ها
قرار دارد ،ثبت شد .اين انقباض  3بار و در هر بار به
مدت  5ثانیه حفظ می شد و مدت استراحت بین
انقباضات نیز  11ثانیه در نظر گرفته شد (.)41

تصویر شماره  :3اندازه گيری قدرت ایزومتریک
اکستنسورهای زانو
اندازه گیري قدرت عضالنی فلكسورها زانو:
نحوه اندازه گیري قدرت انقباض ايزومتريك عضالت

تصویر شماره  :5اندازهگيری قدرت ایزومتریک

فلكسور زانو بدين ترتیب بود که بیمار روي تخت

دورسی فلکسور مچ پا
29
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پروتكل تمرينی :در ابتدا در پیش آزمون تمام

سر و گردن با پشت و ستون فقرات انجام می داد .اين

متغیرها در دو گروه تجربی ارزيابی شدند .در گام بعد از

تمرينات به شرح ذيل بودند :آموزش پاسچر صحیح و

ارزيابی ها در پیش آزمون ،دو گروه تجربی تمرينات را

توجه بر حفظ پاسچر مناسب در حین نشستن ،ايستادن،

به مدت  11هفته 3 ،جلسه يك ساعته انجام دادند .براي

راه رفتن و انجام حرکات روزانه.

شروع تمرين در گروه سطح ناپايدار ابتدا يك هفته

 -بهمنظور افزايش اثربخشی تمرينات در طول

تمرينات روي سطح پايدار انجام شد و سپس تمرينات

مدت دوره ي تمرينی ،از اصل اضافه بار (افزايش تعداد

روي سطح ناپايدار ادامه يافت .در اين گروه ابتدا ماه

تكرارها و زمان تمرينات در دو گروه تمرين و افزايش

اول از تشك فوم سرد با ضخامت  6سانتی متري و ماه

ارتفاع فوم از  6سانتی متري به  11سانتی متري در گروه

دوم از تشك فوم سرد با ضخامت  11سانتی متري

تمرينی در سطح ناپايدار) استفاده شد.

استفاده شد .پروتكل تمرينی با تأيید متخصص مغز و

 -جهت ارزيابی شدت تمرين در حین انجام

اعصاب و بدون داشتن خطر براي سالمتی بیماران و با

تمرينات توسط اين بیماران ،از مقیاس بورگ استفاده

حضور يك فرد متخصص اجرا شد و بیماران اجازه

شد؛ بهطوريکه تمرينات در هفته ي اول تا چهارم ،از

داشتند ،در صورت تمايل پژوهش را ترک کنند .همه

شدتی بسیار سبك برخوردار بود ،شدت آن در هفته ي

گروه هاي آزمودنی يك برنامه تمرينی انتخابی يكسان

پنجم تا هشتم سبك میشد و در هفته ي نهم تا دهم،

را انجام دادند (.)42،23

از شدت کمی سخت بهرهمند میگرديد که طبق
مقیاس بورگ ،از شدت  1تا  13اين مقیاس را در

پروتكل تمرينی شامل تمرينات تعادل ،تمرينات

برمیگرفت.

گام برداري و فنهاي صحیح حفظ پاسچر در موقعیت هاي

 -بهمنظور کنترل دماي محیط ،از دماسنج

مختلف بود :برنامه قدرتی و تعادلی شامل موارد زير بود:

استفاده شد.

حرکات کششی با تأکید بر ايجاد کشش استاتیك در
عضالت فلكسور و اکستنسورهاي ران ،زانو و دورسی و

 -حرکات کششی با تأکید بر ايجاد کشش

پالنتارفلكسورهاي اندام تحتانی ،حرکت نیمه اسكات،

استاتیك در عضالت فلكسور و اکستنسورهاي ران ،فلكسور

انتقال وزن از پنجه پاشنه ،حفظ تعادل بر روي يك پا،

و اکستنسورهاي زانو و دورسی و پالنتارفلكسورهاي مچ پا

فلكشن ،اکستنشن ،ابداکشن و اداکشن فعال ران ،فلكشن

صورت گرفت و تمرينات گام برداري در تمام انواع

و اکستنشن فعال زانو ،پالنتار فلكشن و دورسی فلكشن

راه رفتن انجام شد.

فعال مچ پا ،النج رو به جلو و پهلو ،بلند کردن توپ از

برنامه ي تمرينی در اين پژوهش به  3بخش

حالت نیمه زانو زده ،پل زدن ،رساندن انگشتان دست به

تقسیم شد؛ مرحله ي اول ،گرم کردن بود که  5دقیقه

نوک پا .تمرينات گام برداري شامل راه رفته با پاسچر

بهطور میانجامید و طی اين مرحله ،آزمودنیها با راه

مستقیم (رو به جلو ،عقب ،پهلو و متقاطع) ،راه رفته تندم

رفتن در سالن ،بدن خود را جهت اجراي برنامه ي اصلی

( )Tandemبا پاسچر مستقیم ،راه رفته روي پنجه و

تمرين آماده میکردند .مرحله ي دوم شامل برنامه ي

پاشنه ،راه رفتن با دست و پاي موافق و مخالف با پاسچر

اصلی بود .اين مرحله 51 ،دقیقه به طول میانجامید و

مستقیم در مسیرهاي با مانع؛ آموزش و حفظ پاسچر

طی آن ،زمان تمرينات اصلی مربوط به هر جلسه ارائه

صحیح به منظور متعادل نمودن مجدد بدن از راه افزايش

می شد ( .)42،23درنهايت ،مرحله ي سرد کردن ،شامل

آگاهی نسبت به اجزاء مختلف بدن و انجام صحیح

حرکات آرام به مدت  5دقیقه بود .پس از اتمام  11هفته

حرکات از طريق راهنمايی هاي لمسی و کلمات بود که

برنامه ي تمرينی در پسآزمون ،تمام متغیرها در دو گروه

آن را از طريق اصالح نحوه در امتداد هم قرار گرفتن

مجدداً اندازهگیري شدند.
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در اين پژوهش از آمار توصیفی جهت مرتب کردن

یافته ها:

و توصیف دادهها استفاده شد .همچنین ،در بخش آمار

جدول شماره  1مشخصات فردي آزمودنیها را

استنباطی ،آزمون تحلیل واريانس با اندازه گیري مكرر عاملی

با استفاده از شاخصهاي آمار توصیفی شامل میانگین و

،)Factorial

انحراف استاندارد نشان میدهد .نتايج نشان داد که

آزمون تی همبسته و مستقل مورد استفاده قرار گرفت .شايان

تفاوت معنی داري بین دو گروه در سن ،قد ،وزن،

ذکر است که آزمونهاي آماري با استفاده از نرمافزار SPSS

طول مدت بیماري ،شاخص ناتوانی جسمانی و تعادل

در سطح معنی داري  1/15تحلیل شدند.

عملكردي وجود ندارد.

(ANOVA with Repeated Measures

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی آزمودنیها
گروه تمرین سطح پایدار ( 13نفر)

گروه تمرین سطح ناپایدار ( 13نفر)

سطح معنی داری

سن (سال)

70/79±5/17

70/55±5/02

9/01

قد (سانتی متر)

166/12±3/01

163/35±7/72

9/71

وزن (کيلوگرم)

37/77±6/53

33/56±6/03

9/51

طول مدت بيماری (سال)

0/29±1/39

0/25±1/57

9/35

شاخص ناتوانی جسمانی

5/55±9/27

5/35±9/65

9/52

تعادل عملکردی

57/76±5/01

50/13±7/60

9/71

متغيرها

گروه بین پیش آزمون اول و دوم در تمام متغیرها

همچنین نتايج آزمون کالموگراف اسمیرنف نشان

تفاوت معنی دار مشاهده نشد؛ بنابراين جهت بررسی

داد ،تمامی متغیرهاي تحقیق داراي توزيع نرمال هستند.
بر اساس عوامل درونگروهی (دو بار پیشآزمون

اثر تمرينات در دو گروه با استفاده از آزمون هاي

و پسآزمون) و بین گروهی (دو گروه تجربی) ،براي

تی همبسته و تی مستقل نتايج پیش آزمون دوم و

تعیین اثر اصلی و تعامل براي تمام متغیرهاي وابسته ،از

پس آزمون مقايسه شد .با توجه به نتايج تی همبسته

آزمون تحلیل واريانس با اندازه گیري مكرر عاملی

ارائه شده در جدول شماره  3براي تعیین اثر تمرينات

( )2×3استفاده شد .همانطور که در جدول شماره 2

براي دو گروه از پیش آزمون دوم تا پس آزمون،

مشاهده میشود ،تعامل بین گروه و زمان براي متغیرهاي

مشاهده میشود که تمرينات در سطوح پايدار و

تعادل ايستا ،تعادل پويا ،قدرت اکستنسور و فلكسور زانو

ناپايدار ،بر تمام متغیرهاي تعادل ايستا ،تعادل پويا،

و قدرت دورسی فلكسور مچ پا معنی دار بود (.)P≤1/15

قدرت اکستنسور و فلكسور ران ،قدرت اکستنسور و
فلكسور زانو و قدرت دورسی فلكسور مچ پا تأثیر

با توجه به نتايج آزمون هاي تحلیل واريانس و

معنی داري دارد (.)P≤1/15

تی مستقل در مقايسه پیش آزمون اول و دوم در دو

27

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،02شماره /0خرداد و تیر 9317

جدول شماره  :2آناليز واریانس متغيرهای وابسته
اثر اصلی
متغيرها

اثر تعامل گروه × زمان
گروه

زمان
F

P

اندازه ی اثر

F

P

اندازه ی اثر

F

P

اندازه ی اثر

تعادل ایستا (ثانيه)

22/66

>9/9991

9/659

1/25

9/991

9/572

2/76

9/910

9/157

تعادل پویا (ثانيه)

10/29

>9/9991

9/215

9/23

9/391

9/916

5/79

9/927

9/195

قدرت اکستنسور ران (کيلوگرم)

76/39

>9/9991

9/276

9/36

9/269

9/979

9/50

9/626

9/912

قدرت فلکسور ران (کيلوگرم)

21/29

>9/9991

9/615

9/57

9/323

9/911

9/65

9/352

9/977

قدرت اکستنسور زانو (کيلوگرم)

71/32

>9/9991

9/253

7/31

9/172

9/977

5/72

9/972

9/171

قدرت فلکسور زانو (کيلوگرم)

52/13

>9/9991

9/329

7/00

9/903

9/906

2/07

9/911

9/139

قدرت دورسی فلکسور مچ پا (کيلوگرم)

32/70

>9/9991

9/622

5/25

9/922

9/190

6/77

9/995

9/175

همچنین با توجه به نتايج تی مستقل ارائهشده در

سطوح پايدار و ناپايدار ،در تعادل ايستا ،تعادل پويا،

جدول شماره  3براي مقايسه اثر تمرينات سطح پايدار و

قدرت اکستنسور و فلكسور زانو و قدرت دورسی

ناپايدار در دو گروه مشاهده میشود که اثر تمرينات در

فلكسور مچ پا معنی داري دارد (.)P≤1/15

جدول شماره  :3نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسه ی درونگروهی و تی مستقل برای مقایسه ی اثر تمرینات در دو گروه
گروه

متغير

پيشآزمون دوم

پسآزمون

P

اندازه ی

اختالف ميانگين

اثر کوهن

پسآزمونها

سطح پایدار

10/76±1/00

71/21±7/75

9/997

1/62

3/223

سطح ناپایدار

79/76±7/75

76/73±1/03

*>9/9991

5/19

سطح پایدار

16/12±7/73

12/11±7/51

9/950

9/27

سطح ناپایدار

16/52±7/99

17/11±7/12

*>9/9991

7/92

قدرت اکستنسور ران

سطح پایدار

17/92±7/76

71/56±7/77

*>9/9991

1/26

(کيلوگرم)

سطح ناپایدار

17/96±7/72

77/55±7/55

*>9/9991

1/73

قدرت فلکسور ران

سطح پایدار

16/25±5/11

71/77±1/07

*>9/9991

1/06

(کيلوگرم)

سطح ناپایدار

12/57±7/60

71/62±1/01

*>9/9991

7/97

قدرت اکستنسور زانو

سطح پایدار

77/77±5/17

73/20±7/57

*>9/9991

9/02

(کيلوگرم)

سطح ناپایدار

75/77±5/62

70/05±1/09

*>9/9991

7/70

قدرت فلکسور زانو

سطح پایدار

12/77±1/72

13/70±1/91

9/997

1/29

(کيلوگرم)

سطح ناپایدار

15/06±1/63

12/67±9/05

*>9/9991

7/22

قدرت دورسی فلکسور

سطح پایدار

77/12±7/17

76/51±1/37

*>9/9991

7/10

مچ پا (کيلوگرم)

سطح ناپایدار

71/00±7/59

70/79±7/56

*>9/9991

5/55

(ميانگين  ±انحراف استاندارد)
تعادل ایستا (ثانيه)

تعادل پویا (ثانيه)

* :معنيدار در سطح .9/93

25

7/999

9/063

9/222

5/252

1/272

5/202

P

*>9/9991

*9/971

9/736

9/592
*>9/9991
*>9/9991
*>9/9991

پگاه رحمانی و همکاران

اثر برنامه توانبخشی ورزشی بر تعادل و قدرت عضالت اندام

بحث:
مرکزي در الگوهاي حرکتی اندام هاي تحتانی باعث

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر  11هفته

بهبود کنترل قامت می شود (.)21،24،8

برنامه توانبخشی ورزشی در سطوح پايدار و ناپايدار بر

بر

تعادل ايستا و پويا و قدرت عضالت اندام تحتانی در

اساس

فرضیه

عمل

محدود

شده

زنان مبتال به مولتیپل اسكلروزيس بود .نتايج اين مطالعه

( )Constraint-action hypothesisدر کانون توجه

نشان داد که يك دوره برنامه توانبخشی ورزشی در

بیرونی ،سیستم حرکتی بهطور طبیعی تري خود

سطوح پايدار و ناپايدار داراي اثرات مثبت بر تعادل ايستا

سازماندهی می شود؛ درحالیکه در کانون توجه درونی

و پويا در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس است.

تالش هاي هوشیارانه براي کنترل حرکات با فرايندهاي

اختالف معنی داري در تعادل ايستا و پويا بین دو گروه

خودکار تداخل پیدا می کند .در همین راستا  Wulfبیان

تجربی بعد از تمرين گزارش شد .با مقايسه تعادل ايستا و

می کند که تمرکز بیرونی بر جسمی که از طريق آن نیرو

پويا در دو گروه تمرين بر روي سطوح پايدار و ناپايدار

اعمال می شود باعث تولید نیروي بهینه در مقايسه با تمرکز

نتايج نشان داد که میزان تعادل در گروه تمرين روي

درونی روي حرکات و عضالت مرتبط با ايجاد نیرو

سطح ناپايدار افزايش بیشتري نسبت به گروه تمرين

می شود و افراد می توانند با استفاده از دستورالعمل هاي

روي سطح پايدار داشت .يافته هاي پژوهش حاضر با

توجه بیرونی نیروهاي هدفمند دقیق تر و بزرگتري را

نتايج  Gunerو همكاران Tarakci ،و همكاران و

براي مدتزمان طوالنی تري داشته باشند .اين بدين

 Freemanو همكاران همخوانی داشت (.)22-24

معناست که سیستم حرکتی به طور اتوماتیك درجات

نسبت داد بهبود تعادل بعد از شرکت در برنامه

آزادي از حرکت را طوري کنترل می کند که به نتیجه

توانبخشی مطالعه حاضر می تواند به دلیل اثر تمرينات

نهايی مورد نظر منجر شود؛ بنابراين تمرکز بر نتیجه و اثر

بر هماهنگی هاي عصبی عضالنی ،استفاده بهینه از

حرکت باعث کاهش تغییرپذيريهاي جبرانی در پارامترهاي

استراتژي هاي حرکتی اندام تحتانی ،افزايش قدرت

مختلف حرکت شده ،درحالیکه تمرکز بر بخش هاي

عضالنی و درنتیجه افزايش توانايی عضالت براي

حرکت باعث مداخله در اين روند می شود ( .)44از

بازگرداندن مرکز ثقل به داخل سطح اتكا و نیز بهبود

آنجايی که در گروه تمرينات بر سطح ناپايدار کانون

حس عمقی و درنتیجه واکنش سريع به اختالالت پاسچر

توجه افراد به جسمی در بیرون از حرکت خود (فوم)

باشد (.)43

معطوف می گردد؛ ازاينرو به نظر می رسد سطح

در توجیه بهبود بیشتر تعادل ايستا و پويا در گروه

ناپايدار باعث ايجاد حرکاتی در جهت حفظ بهتر تعادل

تمرينات در سطح ناپايدار می توان به اين نكته اشاره

با درجات مختلف شده که اين امر سبب دستیابی به

کرد که تمرين بر سطح ناپايدار با ايجاد اغتشاش هاي

نتايج بهتري در بهبود تعادل و ثبات پاسچرال گروه

مكرر در جريان حرکت و کنترل پاسچر ،با ايجاد

آزمون بر سطح ناپايدار در مقايسه با گروه آزمون بر

تغییرات در عملكرد پروپريوسیپتیوها منجر به بهبود

سطح پايدار گرديده است.

تعادل و حفظ ثبات داينامیك پاسچر می شود (.)15

از طرفی آنالیز الگوهاي پاسچر در بیماران مبتال

همچنین استفاده از سطح ناپايدار با اثرگذاري بر

به مولتیپل اسكلروزيس نشان می دهد که الگوهاي

عضالت ثبات دهنده مرکزي می تواند باعث بهبود در

فعالیت عضالنی اين بیماران مختل شده و اين اختالالت

قدرت و فراخوانی عضالت تنه شود و با توجه به

شامل غیرطبیعی شدن زمان بندي و توالی فعالیت

يافته هاي محققین پیشین فعال سازي عضالت ناحیه

عضالنی و هم انقباضی زياد و تغییرپذيري زمان بندي
22
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پاسخ ها است .فقدان فعالیت پیش بینی کننده عضالت

نتايج تحقیق حاضر مغايرت دارد ( .)47دلیل اين امر

پاسچرال در حرکات ارادي و ناتوانی در تطابق حرکات

می تواند به خاطر وجود تفاوت در مدت ،حجم ،شدت

با تغییر نیازهاي کاري در اين بیماران ديده می شود و

تمرينات و شدت بیماري در دو تحقیق باشد.

اين بیماران از استراتژي هیپ بهجاي مچ پا استفاده

کاهش قدرت و افزايش خستگی هاي حرکتی

می کنند که در اين مطالعه استفاده از سطح ناپايدار

در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس می تواند

شرايط را براي بكارگیري مكرر استراتژي مچ پا مهیا

مرتبط با مسیرهاي عصبی -حسی و محیطی يا هر دو

کرد؛ طوري که آزمودنی ها مجبور به حفظ تعادل براي

باشد ( .)11کاهش در فعالیت سیستم مرکزي می تواند

اجراي تمرينات بودند .بهاينترتیب اين می تواند يكی

به خاطر کاهش واحدهاي حرکتی آوران و فعالیت

ديگر از داليل بهبود بیشتر تعادل ايستا و پويا در گروه

ناقص واحدهاي حرکتی باشد که باعث ايجاد تغییرات

تمرين در سطح ناپايدار نسبت به گروه تمرين در سطح

معنی دار درون عضالت و همچنین کاهش سرعت

پايدار باشد (.)46،45،36،21

انقباض اندام تحتانی و ظرفیت اکسیداتیو پايینتر و

همچنین نتايج اين مطالعه نشان داد که يك دوره

آتروفی می شود ( .) 41استفاده از برنامه توانبخشی

برنامه توانبخشی ورزشی در سطوح پايدار و ناپايدار

ورزشی در هر دو گروه تجربی باعث بهبود در قدرت

داراي اثرات مثبت بر قدرت ايزومتريك عضالت اندام

ايزومتريك عضالت فلكسور و اکستنسور ران و زانو و

تحتانی در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس است.

دورسی فلكسورهاي مچ پا شد؛ درحالیکه اين افزايش

نتايج مطالعات گذشته نشان دهنده افزايش قدرت

در گروه تمرين در سطح ناپايدار نسبت به گروه تمرين

عضالت اندام تحتانی بعد از شرکت در تمرينات

در سطح پايدار افزايش معنی داري داشت .بكارگیري

ورزشی در بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس بوده

تمرينات منتخب مشتمل بر تعادل و تقويت الگوهاي

است (.)25،11

صحیح و بهینه راه رفتن و حفظ پاسچر صحیح عالوه بر

 Gutierrezو همكاران با بررسی اثر  7هفته

تأکید بر ويژگی هاي اين تمرين ،در گروه تمرين در

تمرينات قدرتی پیشرفته در بیماران مبتال به مولتیپل

سطح ناپايدار از فوايد تمرينات بر سطح ناپايدار در

اسكلروزيس به اين نتیجه رسیدند که تمرينات منجر به

افزايش قدرت ناشی از بسیج مناسب واحدهاي حرکتی

افزايش قدرت در پالنتارفلكسورهاي مچ پا می شود که

و زمانبندي فعالیت عصبی عضالنی و ويژگی هاي

می تواند ارتباط مثبتی با بهبود در پارامترهاي کینماتیك

ذاتی عضالت استفاده می کند .در همین راستا برخی

راه رفتن داشته باشد ( .)48همچنین  Dalgasو همكاران

محققین به نقش تمرين حرکتی در ايجاد تطابق در

نیز با بررسی اثر تمرينات مقاومتی پیشرفته در بیماران

سیستم عصبی مرکزي بیان می کنند ،تمرين بدون

مبتال به مولتیپل اسكلروزيس با شدت بیماري متوسط

هیچگونه افزايش توده عضالنی می تواند قدرت را

گزارش دادند که اين تمرينات منجر به بهبود در قدرت

افزايش دهد .تأثیر تمرين بر عملكرد نخاع از طريق

اکستنسور و فلكسور زانو می شوند که با نتايج مطالعه

افزايش بسیج واحد حرکتی و تحريكپذيري نورون

حاضر همخوانی داشت (.)25

حرکتی است و بر ديگر ساختارهاي حرکتی فوق
نخاعی از طريق افزايش نیرو با افزايش در فعالیت

در مطالعه اي که توسط  Whiteو همكاران انجام

کورتكس حرکتی اثر می گذارد (.)51

شد ،نتايج نشان داد که  7هفته تمرينات مقاومتی در
بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس منجر به بهبود در

مطالعات گذشته نشان می دهد استفاده از سطح

قدرت اکستنسورهاي زانو شد؛ درحالیکه در قدرت

ناپايدار در تمرينات ،قدرت عضالنی و توان را افزايش

ايزومتريك فلكسورهاي زانو تغییري مشاهده نشد که با

داده و اين می تواند به دلیل افزايش همزمان سطح
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مقطع عرضی عضله و بهبودي در هماهنگی عصبی

مرکزي تنه و تحمل را باالبرده ،هماهنگی و تعادل را

عضالنی باشد ( .) 21با توجه به نتايج مطالعات پیشین

بهطور همزمان بهبود می بخشد (.)46،45

تمرين بر سطح بیثبات می تواند از طريق سازش هاي
آشكار عصبی در مرحله اولیه تمرين ،سازش هاي

نتیجه گیری:

تمرينی بیشتري را فراهم سازد .استفاده از محیطهاي

فرايند پیچیده تعادل که شامل دريافت و تفسیر

بی ثبات از طريق فعال سازي افزايش يافته عضالت

اطالعات در مورد وضعیت و حرکت بدن ،يكپارچگی

تثبیت کننده و مرکزي تنه بر آثار خاصی درحرکت

اطالعات حسی حرکتی و اجراي حرکت مناسب براي نیل

تأثیر می گذارد .مطابق با مفهوم ويژگی تمرين ،تمرين

به اهداف کنترل پاسچر در حالت قائم است ،تحت تأثیر

تحت وضعیت هاي ناپايدار ممكن است نوعی عدم

چالش به وجود آمده در تعامل تمرينات و سطح ناپايدار

ثبات فراهم کند که می تواند با فعالیت هاي روزانه،

قرارگرفته ،بنابراين اين استدالل وجود دارد که بايستی براي

کار و محیط هاي ورزشی تطبیق داشته و انتقال

بیماران درمان هايی با هدف بازگرداندن عملكرد حرکتی با

موثرتري از سازش هاي تمرينی را فراهم سازد (.)51

تمرکز بر تمرينات حس عمقی ،تعادلی و قدرتی انجام شود.

افزايش دادن بی ثباتی سطح سیستم عصبی عضالنی را

تشکر و قدردانی:

تا درجات باالتري نسبت تمرينات پايدار مقاومتی دچار
تنش می کند .اين چالش افزايش يافته بر روي سیستم

اين مقاله برگرفته از رساله ي دکتري خانم پگاه

عصبی عضالنی ممكن است تحريك پیش باري باالتر

رحمانی با کد  1234552است که موضوع پیشنهادي آن

از آستانه معمول را فراهم کرده و بهاينترتیب سازش

مورخه  1314/11/16در دانشگاه اصفهان مورد تصويب

مثبت تمرينی را ايجاد کند .همچنین تمرين در سطح

قرار گرفت .بدينوسیله نويسندگان اين مقاله ،از همكاري

ناپايدار پتانسیل کارآمدي ازنظر زمان و موثر بودن

انجمن ام اس ايران ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی،

ازنظر هزينه را به طور همزمان براي پارامترهاي

بیماران مبتال به مولتیپل اسكلروزيس شرکت کننده در اين

عملكردي و سالمتی به همراه دارد .اين شكل تمرين

پژوهش و کلیه کسانی که در اجراي اين پژوهش ياري

قدرت و گشتاور را افزايش داده ،قدرت عضالت ناحیه

نموده اند ،تقدير و قدردانی نمايند.
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Background and aims: The aim of the present study was to investigate the effect of ten-week
exercises rehabilitation in stable and unstable surfaces on balance and muscles strength of the
lower extremity in women with multiple sclerosis.
Methods: In this quasi-experimental study, thirty patients were divided randomly into two
exercise groups. Training program for groups was carried out in ten weeks, three times per week
and each session one hour. Muscles strength was measured with a hand-held dynamometer.
One-legged standing and timed get up and go tests were used to assess static and dynamic
balance, respectively. The data were analyzed using analysis of ANOVA with repeated measures
and independent and dependent t-test.
Results: The results showed that there was a significant increase for all diameters of measuring in
both exercise groups. Exercise group in unstable surface showed significantly larger improvement
in muscles strength and static and dynamic balance compered to exercise group in stable surface.
Conclusion: Generally, it can be stated that exercise in stable and unstable surfaces will result in
considerable improvements in muscles strength and balance in patients with multiple sclerosis.
Thus, the respective specialists can use these exercise as a complementary treatment along with
the drug therapy for patients with multiple sclerosis.
Keywords: Multiple sclerosis, Single leg stance, Get up and go, Stable and unstable surfaces.
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