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تأثیر هشت هفته تمرینات توپی در آب و پیالتس بر سالمت
روان و برخی شاخصهای عملکرد عضالنی زنان مبتال به MS
آسیه سادات موسویان
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مقدمه :بیماری مولتیپل اسکلروزیس ( ،)MSبیماری مزمن تخریب میلین سیستم اعصاب مرکزی است که بهوسیله
اختالل در انتقال در تکانههای عصبی مشخص میشود .با توجه به تأثیر تمرینات ورزشی متفاوت در کمک به کاهش نشانه-
های بیماری در بیماران  ،MSمطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی تمرینات توپی در آب و پیالتس بر
روی سرعت و استقامت راه رفتن ،میزان خستگی ،تعادل و کیفیت زندگی در زنان مبتال به بیماری  MSانجام شد.
روشکار :این مطالعه کاربردی و نیمه تجربی در پاییز  1395بر روی  31نفر از زنان ساکن مشهد و مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس با  1-4 EDSSمراجعهکننده به انجمن  MSشهر مشهد انجام شد .افراد در سه گروه تمرینات توپی در
آب ،پیالتس و گروه کنترل قرار گرفتند .آزمودنیها  3جلسه در هفته و به مدت  8هفته به تمرین پرداختند .دادههای
آزمون سرعت (آزمون  10متر راه رفتن) و استقامت راه رفتن (آزمون دو دقیقه) و آزمون تعادلی برگ بهوسیله
زمانسنج و بهوسیله پرسشنامه (شدت خستگی  ،)FFSمیزان خستگی بیماران اندازهگیری شد و همچنین با استفاده
از ضربانسنج ،شدت برنامههای تمرینی پیالتس و تمرینات توپی در آب (از  %40-70ضربان قلب بیشینه) مورد
سنجش قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )18و آزمونهای تحلیل
واریانس چندراهه ،تی همبسته و آزمون پیگیری توکی انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها :سرعت راه رفتن در گروه تمرینات توپی در آب افزایش معنیداری یافت ( ،)p>0/001درحالیکه در گروه
پیالتس این افزایش معنیدار نبود ( .)p=0/132استقامت راه رفتن و تعادل در گروه تمرینات توپی در آب (،p=0/008
 )p=0/001و گروه پیالتس ( )p=0/002 ،p=0/009افزایش معنیداری یافت .خستگی در گروه تمرینات توپی در آب
( )p=0/004و پیالتس ( )p=0/019کاهش معنیداری یافت .کیفیت زندگی بیماران نیز در دو گروه تمرینات توپی در آب
( )p=0/0001و پیالتس ( )p=0/001افزایش معنیداری یافت ،درحالیکه نسبت به تمام شاخصها بین دو گروه آزمودنی
تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)p≥0/05گروه کنترل نیز در هیچیک از شاخصهای اندازهگیری شده تغییری نشان
ندادند.
نتیجهگیری :تمرینات توپی در آب و تمرینات پیالتس میتواند در کنار درمانهای دارویی موجب بهبود در شاخصهای
تعادل ،خستگی ،سرعت و استقامت راه رفتن و کیفیت زندگی بیماران مبتال به  MSشود و با افزایش هدفمند شدت و
حجم فعالیت ،توان جسمانی و سطح کیفیت زندگی بیماران افزایش پیدا کند.
کلمات کلیدی :پیالتس ،تمرینات توپی در آب ،سالمت روان ،عملکرد عضالنیMS ،
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توصیه و پیشنهاد میکند .همچنین نتایج مثبتی از برنامه
تمرینات هوازی روی دوچرخه ارگومتر برای بیماران
گزارش شده است .مطالعات دیگر نیز نشان دادهاند که
ترکیب تمرینات هوازی بهصورت تمرینات آبی و تمرینات
قدرتی در طی  6ماه سرعت راه رفتن ،آمادگی هوازی،
قدرت و حالت عمومی فرد را بهبود میبخشد (.)13
مطالعه ارین و همکاران ( )2009نشان داد که تمرینات
پیالتس باعث بهبود در عملکرد حرکتی از جمله تعادل
زنان میشود و در صورت نتایج رضایتبخش این تحقیق
شاید بتوان پیالتس را بهعنوان یک شیوه تمرینی مداوم
در زندگی بیماران  MSپیشنهاد کرد ( .)7با توجه به
تأثیر تمرینات ورزشی متفاوت در کمک به کاهش
نشانههای بیماری در بیماران  ،MSمطالعه حاضر با
هدف مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی تمرینات توپی
در آب و پیالتس به مدت  8هفته روی سرعت و
استقامت راه رفتن ،میزان خستگی ،تعادل و کیفیت
زندگی در زنان مبتال به بیماری  MSانجام شد .این
بیماران در سنین بین  19-54سال و با سطح پایین تا
متوسط بیماری ( EDSSبین  )1-4قرار داشتند.

مقدمه
 آسیه سادات موسویان

مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری عصبشناختی
پیشرونده است که باعث میلینزدایی از سیستم عصبی
مرکزی میشود .دوره بیماری متغیر ،پیشآگاهی نامعلوم
( ،)1علتشناسی ناشناخته و درمان آن در شرایط فعلی
همچنان چالش بزرگی محسوب میشود ( .)2این بیماری
در زنان شایعتر از مردان است و سن شروع آن اوایل تا
اواسط دوره بزرگسالی است .بیماران مبتال به  MSباید
با سیر منفی و غیرقابل پیشبینی سالمت ،تغییر روابط
اجتماعی و دوستانه و نیازهای حمایتی فزآینده مقابله
کنند (.)3
بر اساس نتایج تحقیقات انجمن  MSکانادا ،در نوامبر
 2004ساالنه یک نفر از هر هزار نفر در جهان به MS
مبتال میشود .نشانههای بیماری  MSاز دامنه وسیعی
برخوردار است ،اما کاهش تواناییهای حرکتی و خستگی،
از مشکالت اساسی این بیماران است .بیش از %85
بیماران از مشکالت راه رفتن رنج میبرند ( .)5 ،4به نظر
میرسد که احساس خستگی شدید و فقدان انرژی ،جزء
شایعترین و از جمله ناتوان کنندهترین عالئم  MSمی-
باشند .این احساس خستگی معموالً ارتباطی با فعالیت
ندارد (.)6
آتاکسی 1که بهصورت فقدان یا کاهش تعادل ظاهر
میگردد ،همیشه با حرکات غیرارادی ریتمیک و نوسانی
قسمتی از بدن همراه است .این عالئم در  %75از بیماران
 MSمشاهده میشود ( .)7لنون و همکار ( )2008فقدان
تعادل و هماهنگی در این بیماران را مسئله مهمی بیان
کردند که معموالً با خطر افتادن بیمار همراه است (.)8
امروزه توجه به فرآیندهای درمان بیماریها ،از وضعیت
رفع بیماری و کسب سالمتی جسمی فراتر رفته و جنبه
وسیعتری به خود گرفته است که از آن جمله ،پرداختن
به موضوع کیفیت زندگی بهخصوص در بیماران مبتال به
بیماریهای مزمن است ( .)9گزارشهای حاصل از
تحقیقات ،تمرینات متنوعی چون یوگا ،تای چی،
ورزشهای هوازی و قدرتی ،تمرینات آبی (ورزش در آب)
و انعطافپذیری ( ،)10تمرینات تعادلی ( )11و تمرینات
ترکیبی (هوازی ،مقاومتی و تعادلی) ( )12را به بیماران

روشکار
مطالعه حاضر از نوع کاربردی و نیمهتجربی بوده که در
پاییز  1395با استفاده از دو گروه تجربی و یک گروه
کنترل اجرا شد .در این مطالعه اطالعات مورد نظر بر
اساس اندازهگیری متغیرهای وابسته تحقیق از طریق
پیشآزمون و پسآزمون جمعآوری شد .سپس اثرات
حاصل از متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته در
آزمودنیهای گروه تجربی و کنترل مورد بررسی قرار
گرفت و با یکدیگر مقایسه شدند .گروههای تحقیق
شامل :گروه تمرینات پیالتس ،گروه تمرینات توپی در
آب و گروه کنترل بودند.
جامعه آماری این تحقیق را تمام زنان ساکن مشهد و
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس با 1-4 EDSS
مراجعهکننده به انجمن  MSشهر مشهد تشکیل
میدادند .بدینوسیله  100نفر مراجعهکننده با شرایط
فوق که  EDSSبیماران قبالً توسط پزشک متخصص
نورولوژیست تعیین شده بود ،قابلیت شرکت در پژوهش
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 تأثیر تمرینات هوازی بر عملکرد عضالنی و سالمت روانی بیماران زن مبتال به ام اس

را داشتند .در ادامه بهوسیله فرم اطالعاتی که از بیماران
تهیه شد ،افراد با مشکالت ارتوپدی ،بیماران باردار،
بیماران با بیماریهای زمینهای از قبیل دیابت ،مشکالت
قلبی و فشارخون و افرادی که دخانیات مصرف
میکردند ،از گروه حذف شدند .عالوه بر موارد باال
بیمارانی که در برنامههای ورزشی منظم شرکت
میکردند نیز از گروه تحقیقی کنار گذاشته شدند .در
پایان با توجه به تشخیص پزشکان متخصص
نورولوژیست 33 ،بیمار دارای شرایط ،فرم رضایتنامه و
همکاری را تکمیل کردند .از آنجا که همسانسازی هر
سه گروه الزم بود تا نتایج در گروههای مشابه بررسی
شود ،بیماران در هر گروه به شکلی قرار گرفتند که
میانگین متغیرهای وابسته و خصوصیات جسمانی آنها
با سایر گروهها تفاوت معنیداری نداشته باشد؛
بدینترتیب آزمودنیهای این تحقیق را  33زن مشهدی
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس با  ،1-4 EDSSبه روش
نمونهگیری ساده تشکیل دادند .بیماران از لحاظ دارویی
در  5گروه استفادهکنندگان از آونکس ،سینووکس،
بتافرون ،ربیف و بدون دارو قرار گرفتند که از این لحاظ
نیز بین گروهها تفاوت معنیداری وجود نداشت .در
نهایت افراد بهطور تصادفی در  3گروه قرار گرفتند که 2
نفر از همان ابتدای کار از تحقیق خارج شده و در نهایت
تعداد آزمودنیها در دو گروه تمرینات توپی در آب و
کنترل  10نفر و در گروه تمرینات پیالتس  11نفر بود.
وسایلی که در این تحقیق برای اندازهگیری شاخصهای
مختلف مورد استفاده قرار گرفتند ،شامل :متر جهت
تعیین مسافت راه رفتن ،دماسنج جیوهای ،ضربانسنج
پالر ساخت کشور فنالند ،زمانسنج  FORTEXساخت
کشور چین ،خطکش و چهارپایه جهت انجام آزمون برگ
( 1)BBSبود.
بعد از انتخاب نمونه و گرفتن فرم رضایتنامه و همکاری،
آزمونهای پیشآزمون از آزمودنیهای سه گروه گرفته
شد ،سپس آزمودنیهای گروههای تجربی به مدت 8
هفته در جلسات تمرین شرکت کردند .بعد از برگزاری
تمرینات ،تمام آزمودنیها در پسآزمون شرکت و
شاخصهای مورد نظر اندازهگیری شد .در این تحقیق
Berg Balance Scale

برای اندازهگیری تعادل از آزمون تعادلی برگ ()14
استفاده شد .آزمون تعادلی برگ ،بهترین پیشبینی
کننده شخصی خطر افتادن در بالغین میباشد .این
مقیاس شامل  14مورد است؛ به گونهای که هر مورد،
بیانکننده وضعیت ثبات ،عکسالعمل و پیشبینی کننده
کنترل وضعیت بیمار در حالت ایستا و پویا میباشد .هریک
از این موارد دارای امتیاز  0-4میباشد ،لذا امتیازات آزمون
تعادلی برگ از  0-56متغیر میباشد .میزان کاهش در این
مقیاس با افزایش خطر افتادن در بیمار در ارتباط است.
به عبارتی ارتباط غیرخطی میان خطر افتادن و امتیاز
نهایی آزمون تعادلی برگ وجود دارد .اگر دامنه امتیاز
فرد بین  54-56باشد با افزایش  %3-4خطر افتادن و در
دامنه  46-54با افزایش  %6-8خطر افتادن مرتبط
میباشد؛ و زیر امتیاز  ،36خطر افتادن به  %100میرسد.
لذا هر یک امتیاز تغییر در مقیاس تعادلی برگ ،منجر به
پیشبینیهای احتمالی و متفاوتی خواهد شد (.)15
در مطالعه حاضر برای اندازهگیری سرعت از آزمون 10
متر راه رفتن استفاده شد .سرعت راه رفتن ،یک معیار
صحیح و معتبر برای سنجش توانایی افراد مبتال به MS
است .آزمون سرعت راه رفتن در یک مسیر مستقیم 50
متری انجام میشود که  30متر وسط آن مدرج میشود.
این مسیر مستقیم مدرج نزدیک به دیوار تعبیه میشود
تا بیمار ترس عدم تکیهگاه را نداشته باشد .محقق در هر
بار اجرای آزمون مسیر را در کنار بیمار طی میکرد تا
بیمار با اطمینان بیشتر به انجام آزمون بپردازد .الزم به
ذکر است که محقق طوری سرعت خود را با هر بیمار
تنظیم میکرد که سرعت بیمار را تحت تأثیر قرار ندهد.
برای اندازهگیری استقامت از آزمون  2دقیقه راه رفتن
استفاده شد ( .)16جهت انجام این آزمون نیز محقق از
یک مسیر  50متری استفاده کرد .با توجه به اینکه امکان
داشت فرد به دلیل نزدیک شدن به دیوار سرعت خود را
کم کند ،فقط  30متر وسط آن مدرج شده بود و بیمار
به مدت  2دقیقه در یک مسیر  30متر بهصورت رفت و
برگشت با سرعت معمول خود راه میرفت .قبل از انجام
آزمون برای بیمار توضیح داده شد که باید مسیر را با
همان سرعتی که بهصورت معمول و در شرایط عادی و
بدون استرس راه میرود ،بپیماید .برای ایجاد حس
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اطمینان در بیمار ،محقق سرعت خود را با سرعت بیمار
تنظیم کرده و تمام مسیر را در هر بار انجام آزمون با
بیمار طی میکرد .هیچکدام از بیماران برای راه رفتن در
این مسیر نباید نیاز به استفاده از عصا یا کمک مستقیم
داشته باشند .الزم به ذکر است که آزمون تعادل ،سرعت
و استقامت راه رفتن از هر آزمودنی  2بار و در  2روز
متفاوت به عمل آمد و میانگین این  2بار اجرای آزمون،
در دادههای آماری منظور شد .برای حذف کردن تأثیر
خستگی ،بین هر دو آزمون متفاوت به بیمار استراحت
 15-20دقیقهای داده شد .مقیاسهای متفاوتی برای
بررسی خستگی بیماران مبتال به  MSوجود دارد؛ برای
بررسی میزان خستگی بیماران در این مطالعه از مقیاس
 1FFSاستفاده شد FFS .یک ابزار خودگزارشی است
که جهت بررسی سطوح خستگی و تأثیرش بر عملکرد
روزانه استفاده میشود .این مقیاس جهت بررسی شدت
خستگی مبتالیان به  MSتعدیل شده است (.)17
پایایی برای این مقیاس با استفاده از روش آلفا کرونباخ
 α=0/94بود و برای روایی آن ،از محاسبه همبستگی
 FFSبا پرسشنامه کیفیت زندگی مربوط به سالمت
( )SF-36استفاده شد که این مقدار  p>0/001و
 r=0/73بود و بر این اساس اعالم گردید نسخه ترجمه
شده  FFSدارای روایی و پایایی باالیی در ایران است
( .)18جهت سنجش کیفیت زندگی واحدهای پژوهش از
پرسشنامه  MSQOL-54 Scaleاستفاده شد که این
ابزار بهعنوان یک ابزار استاندارد جهت بررسی کیفیت
زندگی بیماران مبتال به  MSدر سراسر جهان استفاده
میشود .این پرسشنامه با اضافه کردن  18مورد به
پرسشنامه کوتاه  36گزینهای ( )SF-36طراحی شده
است که  12حیطه مختلف کیفیت زندگی شامل درک
سالمت عمومی ،فعالیت فیزیکی ،ایفای نقش در رابطه با
وضعیت جسمی ،ایفای نقش در رابطه با وضعیت روحی،
درد جسمی ،عملکرد اجتماعی ،سرزندگی ،انرژی عملکرد
ذهنی ،تهدیدات سالمتی ،عملکرد جنسی و رضایت از
زندگی را اندازهگیری میکند .هر حیطه از 0-100
نمرهگذاری شده و نمرات هر حیطه با احتساب میانگین
نمرات تعیین میشود .سالمت جسمی از مجموع 8
Fatigue Severity Scale

حیطه و سالمت روحی از مجموع  5حیطه احتساب و با
احتساب درصد وزنی هر کدام از این حیطهها تعیین شده
است ( .)19الزم به ذکر است با توجه به شخصی بودن
سؤاالت پرسشنامه کیفیت زندگی (بهجز یک بیمار ،به
دلیل عدم سواد خواندن و نوشتن) از پر کردن پرسشنامه
بهصورت مصاحبهای خودداری شد .در ایران نیز پرسش-
نامه  MSQOL-54 Scaleبه فارسی برگردانده شده و
با فرهنگ ایرانی تطبیق داده شده و روایی آن تعیین
شده است .به منظور سنجش میزان پایایی ،همسانی
درونی  0/86و آلفای کرونباخ  0/88به تأیید رسیده است
( .)20در مطالعه قائم و همکاران ( )2007نیز آلفا
کرونباخ  0/962به تأیید رسید .در این مطالعه شدت
تمرینات توسط روش درصد حداکثر ضربان قلب کنترل
شد که برای این هدف از دستگاه پالر استفاده شد .با توجه
به اینکه احتمال دارد سیستم عصبی خودکار در بیماران
 MSآسیب دیده باشد ،برای اطمینان بیشتر از مقیاس
درک فشار بورگ بهعنوان راهنمای شدت تمرین استفاده
شد .در این روش افراد میزان درک خود را از سخت
بودن کاری که انجام میدهند ،بیان میکنند .به عبارتی
در طی انجام تمرین از فرد پرسیده میشود که با انجام
ورزش چه احساسی داشته است .پاسخ بیمار در دامنه
 6-20امتیازبندی میگردد که متناسب با ضربان قلب
( 60-200ضربه در دقیقه) میباشد ( .)22 ،21در این
پژوهش در تمام جلسات تمرین مخصوصاً تمرینات
هوازی ،این موضوع لحاظ شد و همانطور که ضربان قلب
بهطور منظم با استفاده از ضربانسنج پالر مورد ارزیابی
قرار گرفت ،شدت تمرین با استفاده از این روش نیز
بررسی شد .الزم به ذکر است در تمام جلسات شدت
تمرین در محدوده ( 11نسبتاً سبک) تا ( 13کمی سخت)
آزمون فشار بورگ قرار داشت.
برنامه تمرینی گروه پیالتس
برنامۀ تمرینات شامل  8هفته تمرین با تواتر  3جلسه در
هفته بین ساعات  15-16بعدازظهر انجام شد و هر
جلسه به مدت  60دقیقه طول کشید .تمرینات پیالتس
شامل حرکات ساده میباشد که بیشتر عضالت تنه،
عرضی شکمی ،مایل داخلی و خارجی ،دیافراگم ،مربع
کمری ،سوئز خاصرهای ،بازکنندههای عمقی ستون

1
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مهرهها و سرینیها را درگیر نموده و در سه وضعیت
ایستاده ،نشسته ،درازکش و بدون نیاز به تجهیزات
خاصی بر روی تشک انجام شد .تمرینات از سطح پایین
شروع شده و بهتدریج پیشرفت مینماید .هدف تمرین
پیالتس ،رسیدن بهشدت  %70ضربان قلب بیشینه بر
اساس سن است ( .)11شدت تمرینات فوق از طریق
روش تعیین ضربان قلب هدف تعیین گردید .در واقع
شدت تمرین از  %40شروع و در هفته هشتم به %70
رسید .اندازهگیری شدت تمرین با دستگاه تلهمتری انجام

شکل  -1نمونهای از حرکات انجام شده :از سمت راست و باال :پل ساعد ،کشش ستون فقرات ،پل شانه ،دوایر یكپا .از سمت
راست و پایین :کشش یكپا ،شنای سوئدی ،شنای کرال.
جدول  -1تنوع حرکات ،شدتها و تکرار حرکات طی هفتههای تمرینی
حرکتها
پل ساعد
کشش فقرات
پل شانه
دوایر یکپا
کشش یکپا
شنای سوئدی
شنای کرال

شدت و تکرار

هفته
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

شدت (درصد)

40

40

50

50

60

60

70

70

تکرار

8

10

12

14

16

18

20

22

شدت (درصد)

40

40

50

50

60

60

70

70

تکرار

8

10

12

14

16

18

20

22

شدت (درصد)

40

40

50

50

60

60

70

70

تکرار

8

10

12

14

16

18

20

22

شدت (درصد)

40

40

50

50

60

60

70

70

تکرار

8

10

12

14

16

18

20

22

شدت (درصد)

40

40

50

50

60

60

70

70

تکرار

8

10

12

14

16

18

20

22

شدت (درصد)

40

40

50

50

60

60

70

70

تکرار

8

10

12

14

16

18

20

22

شدت (درصد)

40

40

50

50

60

60

70

70

تکرار

8

10

12

14

16

18

20

22

شدت تمرینی %40-70 :حداکثر ضربان قلب
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شد .بهمنظور رعایت اصل اضافهبار ،تکرار حرکات در هر
جلسه نسبت به جلسه قبلی افزایش یافت .گروه شاهد
همان وضعیت قبل از تحقیق خود را داشت و فعالیت
ورزشی انجام ندادند .پس از اتمام دوره تحقیق ،از هر دو
گروه پسآزمون بهعمل آمد .نمونهای از حرکات انجام
شده در شکل  1و تنوع حرکات ،شدتها و تکرار
حرکات طی هفتههای تمرینی در جدول  1نشان داده
شده است.

ست با  20و  22تکرار در ماه دوم همراه با تنوع تمرینی
چون :پرتاب توپ و جابجایی ،انتقال توپ از کمر ،انتقال
توپ به داخل آب ،جابجایی توپ زیر آب و  ...انجام شد.
سرد کردن :مدت این مرحله  5-10دقیقه بود که
آزمودنی با راه رفتن آرام و انجام حرکات ساده با شدت
کم ،سرد کردن را انجام دادند .بهمنظور کمک به شناوری
آزمودنیها و حفظ تعادل آنها از حلقه شناوری استفاده
شد .در طول هر دوره تمرینی با سختتر کردن حرکات
و استفاده از حرکات ترکیبی و کوتاه کردن فاصله زمان
استراحت بین ستها ،فشار تمرین (اصل اضافهبار) اعمال
میگردید.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
(نسخه  )18انجام شد .در این مطالعه جهت همترازی
گروههای تحقیق از لحاظ متغیرهای اندازهگیری شده از
آزمون تحلیل واریانس چندراهه ،جهت بررسی تغییر از
پیشآزمون تا پسآزمون در هر گروه از آزمون تی همبسته
و جهت تشخیص معنیداری اختالف میان گروهها از
آزمون پیگیری توکی استفاده شد .همچنین برای رسم
نمودارها و جداول از روشهای آمار توصیفی استفاده شد.
میزان  pکمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شد.

برنامه تمرینی گروه تمرینات توپی در آب
 آسیه سادات موسویان

بیماران گروه آزمون به مدت  8هفته در برنامه ورزش
هوازی در آب ( 3جلسه در هفته به مدت  60دقیقه و با
شدت  %50-70حداکثر ضربان قلب) و در دمای 28-30
درجه در قسمت کمعمق استخر به ورزش در آب
پرداختند ،درحالیکه بیماران گروه شاهد در طول این
مدت فقط پیگیری شدند و در هیچیک از برنامههای
تمرینی شرکت نداشتند .برنامه روز اول با بقیه جلسات
متفاوت بود .در روز اول ،مربی در مورد برنامه کالس و
نحوه اجرای تمرینات و ویژگیهای آب با آزمودنیها
صحبت کرد و از آزمودنیها خواسته شد که در صورت
احساس خستگی و یا ناتوانی و مواجهه با هر مشکلی در
طی کالس یا در فاصله بین جلسات ،حتماً مورد را با
محقق مطرح نمایند .بعد از  20دقیقه صحبت ،آزمودنیها
بعد از آشنایی با آب و توانایی کنترل بدن ،وارد قسمت
کمعمق شده ،راه رفتن در آب را آموزش دیده و تمرین
کردند .در بقیه جلسات این دوره ،مدت زمان هر جلسه
تمرین  1ساعت بود که به  3بخش زیر تقسیم میشد:
گرم کردن :طول مدت گرم کردن  10-15دقیقه بود .در
طول این مرحله افراد با راه رفتن و در ادامه دویدن در
عرض استخر ،بدن خود را جهت اجرای برنامه اصلی
تمرین آماده میکردند.
هدف هر جلسه :در این مرحله که طول مدت آن -40
 35دقیقه بود ،تمرینات اصلی مربوط به هر جلسه به
بیماران بهصورت گروهی دونفره و تکنفره ارائه شد.
تمرینات در  3ست با  10و  12تکرار در ماه اول و 3

یافتهها
میانگین گروههای تحقیق در پیشآزمون از نظر سن،
مدت ابتالء به بیماری ،مقیاس ناتوانی جسمانی ،نوع
داروی مصرفی ،تعادل ،خستگی ،زمان راه رفتن ،سرعت
متوسط راه رفتن ،استقامت راه رفتن و کیفیت زندگی
تفاوت معنیداری نداشت (( )p≥0/05جدول .)2

جدول  -2مقایسه پیشآزمون و پسآزمون گروههای تمرینی
متغیر وابسته

نوع تمرین

تعداد

پیشآزمون
میانگین  ±انحراف معیار

پسآزمون
میانگین  ±انحراف معیار

سطح
معنیداری

تعادل
(دقیقه)

پیالتس

11

47/72±6/78

53/81±3/43

0/002

تمرینات توپی در آب

10

46/50±6/32

54±2/44

0/001

پیالتس

11

3/98±0/99

2/44 ±0/65

0/019

تمرینات توپی در آب

10

3/38 ± 1/79

1/79 ±0/65

0/004

پیالتس

11

1/17 ± 0/20

1/28 ±0/26

0/09

تمرینات توپی در آب

10

1/21 ± 0/25

1/45 ±0/20

0/0001

پیالتس

11

109/45±17/44

120/36±20/62

0/009

تمرینات توپی در آب

10

121/95±21/61

141/75±21/16

0/008

خستگی
FSS
سرعت راه رفتن
(متر بر ثانیه)
استقامت راه رفتن
(متر بر ثانیه)

56

کیفیت زندگی

پیالتس

11

110/24±20/86

140/02±21/59

0/001

تمرینات توپی در آب

10

136/97±25/49

164/60±18/45

0/0001

بر اساس نتایج جدول  2در مقایسه بین دادههای تعادل
بیماران در پیشآزمون و پسآزمون در گروه پیالتس و
تمرینات توپی در آب ،اثر تمرین از نظر آماری معنیدار
بود ( .)p=0/001 ،p=0/002همچنین تمرینات پیالتس و
تمرینات توپی در آب تأثیر معنیداری بر میزان درک
خستگی بیماران در دو گروه مورد مطالعه داشتند
( .)p=0/004 ،p=0/019بر اساس نتایج مطالعه در
مقایسه بین دادههای سرعت راه رفتن بیماران در پیش-
آزمون و پسآزمون در گروه پیالتس و تمرینات توپی در
آب ،اثر تمرین از نظر آماری معنیدار بود (،p=0/09
 .)p=0/0001همچنین تمرینات پیالتس و تمرینات
توپی در آب تأثیر معنیداری بر استقامت راه رفتن

جدول  -3نتایج آزمون توکی برای مقایسه جایگاه تفاوتها در گروههای تحقیق
متغیر
تعادل

خستگی

سرعت
راه رفتن
استقامت
راه رفتن
کیفیت
زندگی

گروهها

گروه

اختالف میانگین

خطای انحراف استاندارد

سطح معنیداری

پیالتس

تمرینات توپی در آب

1/40

2/02

0/76

پیالتس

کنترل

8/82

2/02

0/0001

تمرینات توپی در آب

کنترل

10/30

2/07

0/0001

پیالتس

تمرینات توپی در آب

0/05

0/57

0/99

پیالتس

کنترل

2/23

0/57

0/002

تمرینات توپی در آب

کنترل

2/28

0/59

0/002

پیالتس

تمرینات توپی در آب

0/13

0/06

0/11

پیالتس

کنترل

0/14

0/06

0/07

تمرینات توپی در آب

کنترل

0/27

0/06

0/001

پیالتس

تمرینات توپی در آب

8/89

6/01

0/31

پیالتس

کنترل

22

6/01

0/003

تمرینات توپی در آب

کنترل

30/90

6/15

0/0001

پیالتس

تمرینات توپی در آب

2/15

7/44

0/95

پیالتس

کنترل

41/99

7/44

0/0001

تمرینات توپی در آب

کنترل

39/84

7/62

0/0001

بیمار را مجبور میکند برای راه رفتن و انجام حرکات،
ابتدا تعادل خود را حفظ کند .شاید بتوان این مهم را
دلیلی بر این ادعا دانست که بیماران در دو جلسه
آشنایی با تمرین (که قبل از شروع دوره تمرینات برگزار
شد) ،با انقباض شدید عضالت و ترس از عدم تعادل،
روی دستگاه فعالیت کردند ،اما با شروع دوره و تکرار
تمرینات ،آنها بهراحتی و با تسلط تمرینات را اجرا کرده و
راه میرفتند .از طرفی احتمال میرود انجام تمرینات به

بحث
بر اساس اطالعات حاصل از تحلیل آماری ،تمرینات
پیالتس و تمرینات توپی در آب بر میزان تعادل بیماران
مبتال به  MSتأثیر معنیداری داشت که این نتایج با
نتایج مطالعه هیل و همکاران ( ،)2003گیسر و همکاران
( )2008و سلطانی و همکاران ( )2009همخوانی داشت
( .)24 ،23 ،12در تحلیل این نتیجه میتوان گفت بهبود
تعادل بیماران در تمرینات بدنی بدینصورت است که
57
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بیماران در دو گروه مورد مطالعه داشتند (،p=0/009
 .)p=0/008همچنین بر اساس نتایج مطالعه در مقایسه
بین دادههای کیفیت زندگی بیماران در پیشآزمون و
پسآزمون در گروه پیالتس و تمرینات توپی در آب ،اثر
تمرین معنیدار بود (.)p=0/0001 ،p=0/001
میانگین گروههای تحقیق در پسآزمون از نظر تعادل،
خستگی ،زمان راه رفتن ،سرعت متوسط راه رفتن،
استقامت راه رفتن و کیفیت زندگی تفاوت معنیداری
داشت (( )p≤0/05در جدول  3نتایج تحلیل واریانس
چندمتغیری برای مقایسه میانگینها برای متغیرهای
وابسته بین گروهها).

 آسیه سادات موسویان

بودند ،در عین حال بیماران گروه پیالتس بهبود  %7/4را
در سرعت راه رفتن نشان دادند ،هرچند این میزان تغییر
از نظر آماری معنیدار نبود ،اما شاید بتوان انتظار داشت
با افزایش طول دوره تمرین ،این متغیر نیز در بیماران
 MSبهبود معنیداری پیدا کند.
در مطالعه حاضر تمرینات توپی در آب بر میزان سرعت
راه رفتن بیماران مبتال به  MSتأثیر معنیداری داشت
که با نتایج مطالعه بارت و همکاران ( ،)2009سلطانی و
همکاران ( )2009و عطاپور ( )2008همخوانی داشت،
درحالیکه با مطالعه کلیف و همکار ( )2005همسو نبود
( .)30 ،25 ،24 ،19نکته بسیار جالب اینکه سرعت راه
رفتن در این گروه از این بیماران  %18/58افزایش داشت
که این تغییرات در طی  8هفته تمرین ،در مقابل نتایج
رومبرگ و همکاران ( )2004که نشان داد بعد از  6ماه
تمرینات هوازی در آب و تمرینات قدرتی %12 ،افزایش
در آزمون  7/62متر راه رفتن رخ میدهد ،حائض اهمیت
است .با توجه به اینکه نیومن نیز بعد از  4هفته تمرین
 %12افزایش را در سرعت بیماران تجربه کرد ،شاید
بتوان این شیوه تمرین (به همراه توپ) را مدل زود
بازدهتری نسبت به تمرینات دیگر دانست.
در مطالعه حاضر تمرینات پیالتس و تمرینات توپی در
آب بر استقامت راه رفتن بیماران مبتال به  MSتأثیر
معنیداری داشت که با نتایج مطالعه بارت و همکاران
( )2009همخوانی داشت ( .)30با توجه به نتایج
مطالعات ،بهبود استقامت در راه رفتن را نیز در این
پژوهش میتوان به بهبود نحوه گام برداشتن مرتبط
دانست ( .)16هرچند مسلماً بهبود تعادل و خستگی که
در باال به آن اشاره شد ،از جمله دالیلی خواهد بود که به
بهبود ظرفیت راه رفتن در بیماران کمک میکند.
در مطالعه حاضر تمرینات پیالتس و تمرینات توپی در
آب بر میزان کیفیت زندگی بیماران مبتال به  MSتأثیر
معنیداری داشت .مقیاس کیفیت زندگی استفاده شده
در این پژوهش با توجه به زیرمقیاسهای جسمی و روانی
بررسی میشود .نتایج پژوهش ،بهبود را در هر دوی این
زیرمقیاسها نشان داد .تمرینات ورزشی هوازی بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به  MSتأثیر معنیداری
داشت که این نتایج با نتایج مطالعه گیسر و همکاران

بهبود قدرت عضالت کمک کند که خود عامل مهمی
برای افزایش تعادل است؛ همچنین احتماالً دلیل
اثربخشی این نوع تمرینات این است که تمرین درمانی،
گیرندههای حس عمقی را فعال نموده و کنترل اجرا و
تعادل را بهبود میبخشد .تمرین باعث میشود افراد
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ،کنترل تعادل جدیدی را
بهدست آورده و از گیرندههای تعادلی خود بهتر استفاده
کنند ( ،)11نتایج مطالعه حاضر با نتایج کلیف و همکار
( )2005همخوانی نداشت ( )25که دالیل این ناهمخوانی
میتواند ناشی از سطح اولیه بیماری ،میزان ضایعه ،تعداد
آزمودنیها ،طول دوره تمرین ،نوع برنامههای تمرینی،
جنس ،سن ،حجم و یا شدت فعالیت بدنی باشد.
در مطالعه حاضر تمرینات پیالتس ،تمرینات توپی در آب
و تمرینات ورزشی هوازی بر میزان خستگی بیماران
مبتال به  MSتأثیر معنیداری داشت که این نتایج با
نتایج مطالعه فاراگوسو و همکاران ( ،)2008مککوالج و
همکاران ( ،)2008مشتاق و همکاران ( ،)2006افتخاری
و همکاران ( )2008همخوانی داشت ،ولی با نتایج مطالعه
نیومن و همکاران ( )2007همسو نبود (.)35 ،27-29
یکی از دالیل عدم همخوانی نتایج مطالعه حاضر با
مطالعه نیومن و همکاران ( ،)2007تفاوت در شیوه
تمرینی میباشد ( .)16محققان دلیل آن را تأثیر مهم
تمرینات هوازی بر سیستم عصبی و حرکتی بیماران
میدانند .افراد مبتال به بیماری مولتیپل اسکلروز برای
انجام کارهای همانند در مقایسه با افراد معمولی ،انرژی
بیشتری مصرف میکنند که همین امر منجر به افزایش
خستگی و کاهش کیفیت زندگی در افراد مبتال میشود؛
بنابراین ،کاهش خستگی در بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروز موجب افزایش ظرفیت عملکردی در این افراد
خواهد شد (.)29
در مطالعه حاضر تمرینات پیالتس بر میزان سرعت راه
رفتن بیماران مبتال به  MSتأثیر معنیداری نداشت که
این نتایج با نتایج مطالعه بارت و همکار ()2005
همخوانی داشت و با نتایج ارین و همکاران ( )2009و
عطاپور ( )2008همخوانی نشان نداد ( .)19 ،7 ،30نکته
قابل توجه این است که در مطالعه حاضر اکثر تمرینات
مربوط به این بخش ،تمرینات متمرکز و غیر سرعتی
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( )2008و افتخاری و همکاران ( )2008مطابقت داشت،
ولی با نتایج مطالعه عطاپور ( )2008همخوانی نداشت
()35 ،23 ،19؛ همانطور که مشاهده میشود در اکثر
مطالعاتی که مقیاس کیفیت زندگی قبل و بعد از یک
دوره تمرین درمانی بررسی شد ،نتایج بهبود معنیداری
را نشان دادند که خود نشاندهنده این مطلب است که
تأثیرات جسمی و روحی ورزش بر زندگی شخصی و
اجتماعی بیماران مشهود است.
در مطالعه حاضر بین تمرینات پیالتس و تمرینات توپی
در آب بر میزان تعادل بیماران مبتال به  MSتفاوت
معنیداری وجود نداشت .با توجه به تحلیلهای آماری،
بین گروه تمرینات پیالتس با گروه کنترل و گروه
تمرینات توپی در آب با گروه کنترل از نظر میزان تعادل
تفاوت معنیداری وجود داشت ،درحالیکه در سطح
آلفای  0/05تفاوتی بین دو گروه تمرینی مشاهده نشد.
با توجه به این موضوع که تاکنون هیچ مقایسهای بین دو
شیوه متفاوت تمرینی بر تعادل بیماران مبتال به MS
انجام نشده است ،نتایج حاصل از اهمیت خاصی
برخوردار است .این نتایج نشان میدهد که انجام
تمرینات ورزشی باعث بهبود تعادل میشود؛ همانگونه
که نتایج نشان داد گروههای پیالتس و تمرینات توپی در
آب به ترتیب به میزان  %12/76و  %16/12افزایش و در
گروه کنترل به میزان  %7/19کاهش را در تعادل خود در
طی  8هفته نشان دادند .باید خاطر نشان کرد هرچند
تفاوت بین دو گروه در شاخص اندازهگیری شده تعادل
معنیدار نبود ،اما شاید بتوان افزایش کمتر تعادل در
گروه پیالتس را به درست انجام ندادن حرکات از جانب
بیماران و توجه کمتر مربی نسبت به بیماران گروه
تمرینات توپی در آب دانست .نکته دیگری که به آن
اشاره شد ،کوتاه بودن دوره تمرینات پیالتس بود .با توجه
به ماهیت ورزش پیالتس ،اثرات پرداختن به این ورزش در
بلندمدت مشخصتر است ( .)31هرچند نتایج ،بهبود
معنیداری را برای بیماران گروه پیالتس نشان داد ،اما
شاید با ادامه این تمرینات نتایج بسیار بهتری مشاهده
شود.
در مطالعه حاضر بین تمرینات پیالتس و تمرینات توپی
در آب بر میزان خستگی بیماران مبتال به  MSتفاوت
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معنیداری وجود نداشت .با توجه به اطالعات بهدست
آمده ،بین گروه تمرینات پیالتس با گروه کنترل و گروه
تمرینات توپی در آب با گروه کنترل از نظر میزان
خستگی تفاوت معنیداری وجود داشت (،)p=0/002
درحالیکه در سطح آلفای  0/05تفاوتی بین دو گروه
تمرینی مشاهده نشد .مقادیر میانگین خستگی در قبل و
بعد از فعالیت در گروههای تمرینات پیالتس و تمرینات
توپی در آب بهترتیب به میزان  %38/69و %47/04
کاهش داشت و در گروه کنترل تقریباً بدون تغییر باقی
ماند ،هرچند که تفاوت میان گروهها معنیدار نبود ،اما
شاید بتوان دالیل ذکر شده در باال را برای تأثیر بیشتر
تمرینات هوازی بر این شاخص نیز ذکر کرد ،هرچند
نباید از تأثیر عوامل فردی بر شاخصهای اندازهگیری
شده چشمپوشی کرد .به دلیل تعداد کم نمونه در
گروهها ،عوامل مداخلهگر شخصی بیماران میتواند بر
نتیجه تحقیق اثرگذار باشد.
در مطالعه حاضر بین تمرینات پیالتس و تمرینات توپی
در آب بر میزان سرعت راه رفتن بیماران مبتال به MS
تفاوت معنیداری وجود نداشت .در مقایسه دوبهدوی
گروهها در شاخص سرعت راه رفتن ،بر اساس نتایج
تحلیلهای آماری با آزمون پیگیری توکی ،بین گروه
پیالتس و کنترل ( )p=0/07و دو گروه تمرینی
( )p=0/11تفاوتی در سرعت راه رفتن مشاهده نشد ،اما
بین گروههای هوازی و کنترل ( )p=0/001تفاوت
معنیدار بود .همانطور که قبالً اشاره شد ،در مطالعه
حاضر مقادیر میانگین زمان راه رفتن برای مسافت معین
در قبل و بعد از فعالیت در پیالتس و تمرینات توپی در
آب به ترتیب به میزان  %7/40و  %18/58کاهش داشت
و در گروه کنترل تقریباً بدون تغییر باقی ماند .همانطور
که مالحظه میشود هر دو شیوه تمرینات بر سرعت راه
رفتن مؤثر بودند ،اما با توجه به اختصاصی بودن تمرینات
توپی در آب (راه رفتن در آب) انتظار میرفت که این
گروه ،پیشرفت بیشتری را در شاخصهای راه رفتن و
طی مسیر بهدست آورند که نتایج نیز این انتظار را تأیید
کرد .این اولین مطالعهای است که در آن اثر دو شیوه
تمرینی متفاوت بر سرعت راه رفتن بیماران مبتال به
 MSمورد بررسی قرار گرفت ،هرچند در مطالعه رامپلو و
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شیوه تمرینی متفاوت بر آن مورد بررسی قرار میگیرد
( .)23رامپلو و همکاران ( )2007در مطالعهای اثرات دو
شیوه تمرینات هوازی روی دوچرخه ارگومتر را با
درمانهای نرولوژیکی و توانبخشی در شاخص استقامت
راه رفتن مورد مقایسه قرار دادند .هرچند آنها از آزمون
 6دقیقه راه رفتن برای اندازهگیری استقامت راه رفتن
استفاده کردند ،اما نتایج بهدستآمده با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی داشت ( .)32در مطالعه آنها مسافت طی
شده در زمان  6دقیقه راه رفتن بهطور معنیداری بعد از
 8هفته تمرین هوازی افزایش معنیداری یافت،
درحالیکه در گروه درمان نرولوژیکی تغییری حاصل
نشد .از طرفی این نتایج با نتایج مطالعه بارت و همکاران
( )2009نیز همخوانی داشت .هرچند آنها نیز به مقایسه
دو شیوه ورزشدرمانی نپرداختند ،اما به مقایسه درمان
بیماران  MSبا دو شیوه تحریکات الکتریکی و تمرینات
ساده ورزشدرمانی پرداختند که نتایج حاصل حاکی از
آن بود که افراد گروه تمرینات ورزشی بهبود معنیداری
را در آزمون مسافت طی شده در مدت  3دقیقه راه رفتن
کسب کردند ،درحالیکه در گروه بیماران تحت درمان با
تحریکات الکتریکی چنین نتیجهای مشاهده نشد .مقادیر
میانگین استقامت راه رفتن در قبل و بعد از فعالیت در
گروههای پیالتس و تمرینات توپی در آب به ترتیب به
میزان  %9/96و  %16/23افزایش داشت و در گروه کنترل
به میزان  %9/13کاهش یافت .مهمترین علتی که
میتوان برای افزایش بیشتر استقامت راه رفتن در گروه
تمرینات توپی در آب ذکر کرد ،همان اختصاصی بودن
این شیوه تمرین برای شاخصهای مربوط به راه رفتن در
آب است .نکته جالب دیگر اینکه در برخی تحقیقات
اشاره شده است که بیماران  MSبعد از یک جلسه
تمرین ورزشی دچار تأخیر در ریکاوری فسفوکراتین
بودند که نشاندهنده ظرفیت آسیبدیده اکسیداتیو
عضالت است که احتماالً به دلیل کاهش فعالیت این
افراد است که انجام تمرینات ورزشی پس از  8هفته
احتماالً در هر دو گروه منجر به بهبود ظرفیت اکسیداتیو
عضالت میشود (.)33
در مطالعه حاضر بین تمرینات پیالتس و تمرینات توپی
در آب بر میزان کیفیت زندگی بیماران مبتال به MS

همکاران ( )2007که اثرات دو شیوه تمرینات هوازی
روی دوچرخه ارگومتر با درمانهای نرولوژیکی و
توانبخشی مقایسه شد ،نتایج تفاوت بین دو گروه را نشان
داد .در مطالعه آنها گروه تمرینات هوازی بهبود
معنیداری را در سرعت راه رفتن نشان دادند ،درحالیکه
در گروه درمانهای توانبخشی چنین نتیجهای مشاهده
نشد ( .)32بارت و همکاران ( )2009نیز در مطالعهای به
مقایسه درمان بیماران  MSنوع پیشرونده ثانویه با دو
شیوه تحریکات الکتریکی و تمرینات ساده ورزشدرمانی
پرداختند که نتایج آنها نیز بهبود معنیدار سرعت راه
رفتن در گروه تمرین درمانی و عدم ایجاد تغییر در گروه
تحریکات الکتریکی را در این شاخص گزارش کرد (.)30
شانظری و همکاران ( )2014نیز در مطالعهای در مقایسه
تمرینات پیالتس و ورزش در آب پرداختند که نتایج
آنها افزایش سرعت راه رفتن در بیماران  MSرا نشان
داد ( .)31با توجه به این تحقیق ،در مقایسه تمرینات
پیالتس و ورزش در آب بر میزان سرعت راه رفتن
بیماران مبتال به  MSتفاوت معنیدار نبود.
در مطالعه حاضر بین تمرینات پیالتس و تمرینات توپی
در آب بر استقامت راه رفتن بیماران مبتال به  MSتفاوت
معنیداری وجود نداشت .بین گروه تمرینات توپی در آب
با گروه کنترل ( )p=0/000و گروه پیالتس با کنترل
( )p=0/003تفاوت معنیداری وجود داشت ،درحالیکه
در سطح آلفای  0/05تفاوتی بین دو گروه تمرینی
( )p=0/31مشاهده نشد .همانگونه که نتایج نشان
میدهد ،هر دو گروه بهبود معنیداری را در استقامت راه
رفتن نسبت به گروه کنترل نشان دادند .مطالعه گیسر و
همکاران ( )2008نشان داد توانایی حرکتی فرد ممکن
است تحت تأثیر عوامل متعددی مانند ضعف ،عدم
تعادل ،خستگی ،اسپاسم و شرایط محیطی قرار گیرد .در
این مطالعه نشان داده شد که هر دو شیوه تمرینی
پیالتس و تمرینات توپی در آب موجب بهبود در
شاخصهای تعادل و خستگی بیماران  MSمیشوند.
بنابراین با استناد به گفته گیسر ،بهبود در توانایی
حرکتی بیماران پس از  8هفته تمرین امری طبیعی
است .بر اساس اطالعات محقق ،استقامت راه رفتن جزء
مواردی است که برای اولین بار در مطالعه حاضر اثر دو
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تفاوت معنیداری وجود نداشت .بین گروه تمرینات توپی
در آب با گروه کنترل از نظر میزان کیفیت زندگی
بیماران مبتال به  MSتفاوت معنیداری وجود داشت
( ،)p=0/0001درحالیکه در سطح آلفای  0/05تفاوتی
بین دو گروه تمرینی مشاهده نشد ( .)p=0/95در مطالعه
حاضر مقادیر میانگین کیفیت زندگی در قبل و بعد از
فعالیت در گروههای پیالتس و تمرینات توپی در آب
بهترتیب به میزان  %27/01و  %20/17افزایش داشت و
در گروه کنترل به میزان  %10/06کاهش یافت .دلیل
بیشتر بودن تأثیر تمرینات پیالتس نسبت به تمرینات
توپی در آب را شاید بتوان به بهبود بیشتر زیرمقیاس
عملکرد شناختی بیماران گروه پیالتس نسبت داد.
مقیاس  MSQL-54که برای بررسی کیفیت زندگی در
این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت شامل زیر مقیاس-
های متعدد روحی و جسمانی است.
در بررسی عملکرد گروه کنترل در مدت  8هفته با
استفاده از درصدهای تغییر بهدستآمده ،مشاهده
میشود که این گروه در شاخصهای اندازهگیری شده یا
تغییری را نشان ندادند (شاخصهای خستگی و سرعت
راه رفتن) و یا یک روند منفی در بیماری را طی کردند
(شاخصهای تعادل ،استقامت راه رفتن و کیفیت
زندگی) .شاید بتوان این سیر منفی بیماری را مربوط به
عوامل محیطی و پیشرفت بیماری دانست .نتایج پژوهش
بیانگر تأثیرگذاری پیالتس و تمرینات توپی در آب در
کاهش برخی فاکتورهای حرکتی و روانی زنان مبتال به
بیماری  MSاست .هرچند بین دو نوع تمرین تفاوت
معنیداری مشاهده نشد .از ورزشدرمانی میتوان
بهعنوان درمان مکمل در کنار درمانهای دارویی برای
کاهش عالئم بیماری استفاده کرد .در این میان فعالیت
بدنی در آب از ارزش فوقالعادهای برخوردار است .فعالیت
بدنی در آب بر مبنای تئوری هیدروستاتیک گسترش

نتیجهگیری
تمرینات توپی در آب و تمرینات پیالتس میتواند در
کنار درمانهای دارویی موجب بهبود در شاخصهای
تعادل ،خستگی ،سرعت و استقامت راه رفتن و کیفیت
زندگی بیماران مبتال به  MSشود و با افزایش هدفمند
شدت و حجم فعالیت ،توان جسمانی و سطح کیفیت
زندگی بیماران افزایش پیدا کند.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی آزمودنیهایی که در این مطالعه
شرکت کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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یافته است .فشار هیدروستاتیک ایجاد شده ناشی از
شناور شدن اندامها یا کل بدن در آب باعث تولید
پاسخهای فیزیولوژیک متمرکز بر سیستم گردش خون
میشود؛ بهگونهای که فشار هیدروستاتیک ایجاد شده
باعث راندن خون از اندامهای تحتانی به سمت شکم و
تنه میگردد و در نتیجه با افزایش بازگشت وریدی به
قلب ،حجم ضربهای و میزان برونده قلبی و خونرسانی
به اندامها را افزایش میدهد .فعالیت بدنی در آب باعث
کاهش ضربان قلب ،حجم کاری قلب ،میزان اکسیژن
مصرفی در طول حرکات نسبت به فعالیت بدنی در
خشکی میشود .همچنین از جمله روشهای تمرینی که
در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ،تمرینات
پیالتس (علم کنترولوژی) میباشد .کنترولوژی عبارت
است از ایجاد هماهنگی کامل بین جسم ،ذهن و روح .با
عنایت به مباحث فوق روشن است که با انجام فعالیت
ورزشی با استفاده از برنامه تمرینی خاص نظیر ورزش در
آب و پیالتس میتوان روند بیماری و کیفیت زندگی
بیماران مبتال به  MSرا تغییر داد.
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