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Abstract
Background and Aim: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease of the central
nervous system, which causes multifocal demyelization in the nervous system (brain and spine).
Muscle weakness and balance problems are limiting factors in MS patients that can improve by
exercise. The present study was carried out to investigate the effect of six weeks of Pilates training in
balance and electrical muscle activity.
Materials and Methods: A total of 15 females with MS were selected from Multiple Sclerosis
Society of Tehran with 1≤EDSS≤6 (average disease period 10/93±7/04 year, average age
38/53±10/51year, average weight 62/40±8/11 Kg, and average height 159/46±5/22) took part in the
present study on a voluntary basis. Participants were randomly assigned into two groups of control
(n=7) and experimental (n=8). Then, assessment of balance and electrical muscles activity test (soleus
tibialis anterior and gluteus medius) were performed for each leg. Patients in the experimental group
participated in a six-week Pilates training. At the end, once more, balance and electrical muscle
activity test were performed similar to pre-test from each group. Data was analyzed using repetitive
ANOVA 2*2 (time*group).
Results: The result of the present study showed that Pilate's exercises during six weeks have
significant effects on the balance of 25-50 year-old women with MS. Furthermore, Pilates training
was shown to have effects on the right soleus, tibialis, and left soleus (p≤0/01), but it does not have
any effect on other muscles (p≥0/01).
Conclusion: According to the results of the current study, six weeks of Pilates caused balance
improvement and increased muscle activity (right soleus, tibialis anterior, and left soleus), thus using
Pilates training is recommended for women with MS.
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چکیده
مقدمه و اهداف
ام اس یک بیماری مزمن غیرالتهابی است که موجب میلین زدایی چندسطحی در سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) میشود .ضعف عضالنی و
مشکالت تعادلی به عنوان عامل محدودکننده در بیماران ام اس به شمار می رود که می تواند در نتیجه فعالیت بدنی بهبود یابد .تحقیقات انجام گرفته در
زمینه تاثیر پیالتس بر تعادل بیماران ام اس با تست های عملکردی تعادل اندازه گیری شده و هیچ یک تاثیر پیالتس بر کارکرد الکتریکی عضالتی که
در تعادل نقش دارند را مورد ارزیابی قرار نداده است .بر این اساس هدف از تحقیق حاضر ،بررسی اثر شش هفته تمرینات پیالتس بر تعادل با استفاده از
دستگاه تعادل سنج بایودکس و کارکرد عضالت بیماران ام اس است.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به لحاظ استفاده از نتایج کاربردی است 15 .زن مبتال به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران با درجه ناتوانی
یک تا شش (میانگین مدت بیماری  10/93±7/04سال ،میانگین سنی  ،38/53±10/51وزن  62/40±8/11کیلوگرم ،قد  159 /46±5/22سانتی متر) به
صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت نمودند .آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه تجربی ( 8نفر) و کنترل ( 7نفر) تقسیم شدند .گروه تجربی به
مدت شش هفته تمرینات پیالتس انجام دادند ،در حالی که گروه کنترل تمرین خاصی در این مدت انجام ندادند .در شروع مطالعه و هم چنین پس از
شش هفته از هر دو گروه ،آزمون تعادلی بایودکس و میزان فعالیت الکتریکی عضالت سولئوس ،تیبیالیس انتریور و گلوتوس مدیوس هر دو پا گرفته شد.
تحلیل واریانس ( 2*2زمان *گروه) برای مقایسه دو گروه و تاثیر تمرینات استفاده شد.
یافته ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد شش هفته تمرین پیالتس تعادل زنان  50-25سال ام اس را بهتر می کند ( .)p≤0/05همچنین ،تمرینات پیالتس
فعالیت عضالت سولئوس و تیبیالیس انتریور راست و سولئوس چپ کاهش داد ( ،)p≤0/01اما تاثیری بر عضالت دیگر نداشت (.)p≥0/01
نتیجه گیری
شش هفته تمرینات پیالتس باعث بهبود تعادل و کاهش میزان فعالیت عضالت نعلی و ساقی قدامی راست و نعلی چپ شد .با توجه به این نتایج،
استفاده از تمرین پیالتس برای بهبود تعادل زنان مبتال به ام اس توصیه می شود.
واژه های کلیدی
تصلب چندگانه؛ پیالتس؛ تعادل؛ فعالیت الکتریکی عضله
نویسنده مسئول :پرستو شهیدیان اکبر  .کارشناس ارشد رفتار حرکتی ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیparastooshahidian@yahoo.com :
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فارسی و همکاران..............

مقدمه و اهداف
تصلب چندگانه یک بیماری مزمن خود ایمنی است که موجب تخریب میلینهاا الیگودندروسایتها و آکساو ها در سیسام
عصبی مرکزی میشود]1[.
این بیماری معموال سنین  40-20سال را درگیر می کند ،اما به علت دشواری های مرتبط با تشخیص اغلب دیرتر در زندگی تشخیص داده
می شود .در حال حاضر به سنین زیر  20سال رسیده است و زنان را دو و نیم برابر بیشتر از مردان مبتال می سازد ]2[.گزارشات اخیرر نشران
می دهد تقریبا هر ساله  1000مورد جدید در کانادا و  10هزار مورد در آمریکا به این بیماری مبتال میشوند .این آمار حاکی از آن است کره
بیماری ام اس یک مشکل جهانی است ]4 ،3[.در ایران نیز از هر صد هزار نفر  30-15نفر به این بیماری مبتال هستند ]5[.آمار موجود نشران
دهنده افزایش روزافزون این بیماری است که جمعیت جوان کشور را دچار ناتوانی میکند .علت اصلی این بیماری هنوز ناشناخته است ،امرا
هنگامی در بدن آغاز میشود که گلبول های سفید به جای یک عامل بیگانه به خود حمله میکنند .ایرن فرآینرد بره غرالف میلرین آسریب
میرساند و منجر به اختالل در انتقال سیگنال های عصبی میشود ]6[.از دیگر ریسک فاکتورهرای بیمراری ام اس میتروان سرن ،تاریخچره
خانوادگی ،وجود استعداد ژنتیکی ،موقعیت جغرافیایی و جنسیت را نام برد ]7[.سیر بالینی بیماری از بدون عالمت تا شکل سریعا پیش رونده و
ناتوان کننده ،متغیر است .عالئم بیماری ام اس بسته به اینکه چه منطقه ای از سیستم اعصاب مرکزی گرفتار شده باشد ،از فردی بره فررد
دیگر متفاوت است ]7[.به طور کلی عالئم این بیماری شامل خستگی ،حساسیت به گرما ،کاهش تحرک ،مکانیک راهرفتن غیرطبیعی ،لرزش
و دوبینی ،ضعف حرکتی ،تعادل ضعیف و کوفتگی عضالت می باشد که این اختالالت میتواند با کاهش فعالیت بدنی تشدید شود]4 ،3[.
از میان عوامل نام برده در باال اختالل در تعادل و ضعف عضالنی در بیماران نورولوژیک با افزایش احتمال افتادن این بیماران یا حتی ترس
از افتادن همراه است که موجب کاهش رضایت از خود ،کاهش اعتماد به نفس ،وابستگی و محدودیت در اجرای فعالیت های روزمره زندگی
می شود[.]3
ضعف عضالنی در این بیماران می تواند در نتیجه کاهش قابلیت سیستم عصبی مرکزی برای فعال سازی عضالت و یا بی تمرینی ناشی از
کاهش شرکت در فعالیت بدنی به علت عالئم مرتبط با ام اس باشد ]4[.تقویت عضالت و تمرینات مقاومتی می توانرد از آتروفری عضرالنی
جلوگیری کند و تاثیرات مثبتی بر ضعف حرکتی آن داشته باشد و حتی موجب کاهش اسپاستیسیتی شود[.]3
عالوه بر ضعف عضالنی ،مشکل تعادل به عنوان عامل محدودکننده در بیماران ام اس به شمار می رود .در صورت متعرادل برودن سراختار
اسکلتی انسان ،دستگاه اهرمی بدن در حداکثر کارایی و حداقل انرژی مصرفی است .در چنین وضعیتی ،عضالت انرژی کمتری مصرف می
کنند و رباط ها تنش کمتری را متحمل می شوند[ .]8ضعف تعادل از قابلیت فرد برای اجرای کارهای روزانه جلروگیری مری کنرد[ .]4 ،3بررای
تمام بیماران ام اس استقالل در فعالیت های روزمره زندگی بسیار مهم است و تمامی درمان های توانبخشی وقتی نتیجه بخش خواهد برود
که بیمار بتواند از توانایی های باقی مانده طی درمان خود در فعالیت های روزمره زندگی به نحو مطلوبی استفاده کند و استقالل یابد[.]8
بیماران ام اس دچار کم تحرکی و بیماری های ناشی از آن میباشند[ .]9در گذشته به افرراد مبرتال بره ام اس توصریه مری شرد کره بررای
جلوگیری از بدتر شدن عالئم ام اس ،استراحت کنند[ ،]3اما مطالعات جدیدتر نشان داده اند که ورزش برای افراد مبتال بره ام اس بری خطرر
بوده و می تواند منجر به بهبود عملکرد شود ]9[.ورزش ممکن است فرآیندهای نورولوژیکی را افزایش دهد که سرالمت مغرز را در پیرری و
بیماری تقویت میکند[.]8
تاکنون ورزش های گوناگونی (نظیر ایروبیک ،تمرینات مقاومتی و یوگا) بر روی بیماران ام اس مورد آزمایش قرار گرفته است کره بره نظرر
میرسد از میان این تمرینات ،تمرینات پیالتس به دلیل درگیر کردن بیشتر عضالت مرکزی بدن[ ]10و نقش عضالت مرکزی بدن در حفرظ
تعادل[ ]11تاثیر بیشتری بر بیماران ام اس خواهد گذاشت .پیالتس یک شیوه تمرینی است که با حرکات فیزیکی ساده طراحی شده و باعرث
ثبات تنه و افزایش قدرت و توازن بدن می شود ]11[.روش تمرینی پیالتس برای افرادی که با محدودیت حرکتی روبرو هستند ،میتواند بره
صورت جبران حرکت به کار برده شود ]7[.همچنین پیالتس از جمله تمرینات عصب شناختی است که منجر به بهبرود اسرتقامت عضرالنی،
انعطاف پذیری ،تعادل و وضعیت بدن میشود ]12[.تحقیقات پیشین اثربخشی پیالتس را بر کیفیت زنردگی[ ،]14 ،13قردرت[ ،]16 ،15انعطراف[،]16
تعادل[ ]18 ،17و خستگی[ ]19بیماران بررسی کرده اند .به عنوان مثال ،اندرسون و اسپکتر در مقاله تحقیقاتی خرود دربراره تمرینرات پریالتس
اظهار می دارند که بر اساس نظریه های جاری در زمینه یادگیری حرکتی ،اصول بیومکانیکی و فیزیولوژی عصربی-عضرالنی ،ایرن شریوه
تمرینی می تواند برای بازتوانی بیماران کارآمد ،قابل اجرا و با دوام باشد ]20 ،12[.همچنین دانلیوی بر مناسب بودن تمرینرات پریالتس بررای
توانبخشی روانی و جسمانی بیماران مبتال به ام اس تاکید دارد ]21 ،11[.نتایج تحقیق نزاکت الحسینی و همکاران نیز از تاثیر تمرینات پیالتس
بر عملکرد حرکتی بیماران مبتال به ام اس حمایت می کند .بر اساس نتیجه تحقیقات ،تمرینات بدنی باعث ایجراد سرازوکارهایی در مغرز و
نخاع شده که منجر به افزایش توانایی فراخوانی واحدهای حرکتی می شوند .بنابراین به نظر می رسرد تمرینرات پریالتس باعرث توسرعه و
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *
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کنترل حسی-حرکتی عضالت بدن شده است و به دنبال آن عملکرد حرکتی بهبود یافته است[ .]21تحقیقرات انجرام گرفتره در زمینره تراثیر
پیالتس بر تعادل بیماران ام اس با تست های عملکردی تعادل اندازه گیری شده و هیچ یک تاثیر پیالتس بر کارکرد الکتریکی عضالتی که
در تعادل نقش دارند را مورد ارزیابی قرار نداده است.
با توجه به مطالب عنوان شده در باال سوالی که در تحقیق حاضر مطرح می شود این است که آیا تمرینات پیالتس بر تعادل بیماران و
کارکرد عضالت زنان مبتال به بیماری ام اس تاثیری دارد یا خیر.
مواد و روش ها
با توجه به ماهیت موضوع و هدف هایی که در تحقیق حاضر دنبال می شود ،تحقیق حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است .با توجه بره طرول
زمان ،از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج به دست آمده کاربردی است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل بیماران مراجعه کننرده بره
انجمن ام اس تهران در دامنه سنی  50-25سال با میانگین مدت بیماری  10سال است .از این میان با توجه بره معیارهرای ورود و خررو
تعداد  15نفر نمونه به صورت تصادفی ساده در غالب دو گروه تجربی ( 8نفر) و کنترل ( 7نفر) که از نظر سن و جرنس و مردت بیمراری برا
یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند ،انتخاب شدند .معیار انتخاب نمونه ها شامل ابتال به ام اس پیشرونده بهبود یابنده بره تشرخیص پزشرک
متخصص مغز و اعصاب ،توانایی راه رفتن با و یا بدون وسیله کمکی ،غالب بودن پای راست و معیارهای خرو نمونه ها شامل قرار داشرتن
بیماران در دوره حمله بیماری ،داشتن مشکالت مفصلی ،تعویض لگن و زانو بود .برای انتخاب نمونه ها با هماهنگی انجمن ام اس اطالعیه
شرکت در پژوهش بر روی برد انجمن نصب شد .سپس از افراد داوطلب آزمون برگ و تی یو جی به عمل آمد .افرادی که از لحاظ این دو
آزمون با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند ،برای حضور در تحقیق انتخاب شدند .سپس در یک جلسه تروجیهی ،هردف از تحقیرق و نحروه
اجرای آزمون توضیح داده شد و افراد رضایت نامه شرکت در پژوهش و فرم اطالعات فردی را پر کردند .در ادامه آزمودنیهای هر دو گرروه
برای انجام پیش آزمون در روزهای تعیین شده در آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی حاضر شدند.
در تحقیق حاضر از دستگاه الکترومایوگرافی مدل  ME6000ساخت کشور فنالند برای ثبت میزان فعالیت الکتریکی عضرالت سرولئوس،
تیبیالیس انتریور و گلوتوس مدیوس هر دو پا ،حین انجام آزمون تعادلی ترس از سقوط با استفاده از دستگاه بایودکس مدل اس دبلیو پی ان
وی  1/03در حالت ایستادن دو پا با چشمان باز ،استفاده شد .دستگاه بایودکس از شیب  12حالت ایستا به  8پویا تغییر پیدا کرد .با توجه به
اینکه در تحقیقات تقویت عضالت ثبات مرکزی در بهبود تعادل موثر است ،انتخاب عضالت این ناحیه پاسخی به چگونگی افزایش تعرادل
خواهد بود.
جهت آماده سازی پوست پس از مشخص شدن محل اتصال الکترودها ،موهای ناحیه مذکور به وسیله تیغ یک برار مصررف تراشریده شرد.
سپس به وسیله پنبه آغشته به الکل موضع به طور کامل تمیز گردید و با استفاده از پنبه خشک به طور کامل خشک شد .بره منظرور ثبرت
فعالیت الکتریکی عضالت ،از الکترودهای یک بار مصررف کره قطرر قسرمت مرکرزی رسرانای آن یرک سرانتی مترر برود ،اسرتفاده شرد.
الکترودگذاری به روش دوقطبی صورت گرفت و فاصله مرکز به مرکز الکترودها  20میلی متر در نظر گرفته شرد .محرل اتصرال الکترودهرا
مطابق با استاندارد اروپا و الکترودگذاری در وضعیت ایستاده روی عضالت سولئوس در دو سوم پایینی کندیل داخلی ران و قوزک داخلی و
در خط بین کندیل داخلی ران و قوزک داخلی ،عضله تیبیالیس انتریور در نقطه یک سوم ابتدایی طول استخوان درشت نری از براال و یرک
سانتی متر از ستیغ استخوان درشت نی به سمت خار بدن ،عضله گلوتوس مدیوس در مرکز خطی که از سطح خارجی خاصرره بره بخرش
سطح خارجی برجستگی بزرگ ران امتداد دارد ،انجام شد[ .]22پس از الکترودگذاری سه مرتبه تست حرداکثر انقبراا ایزومتریرک ارادی از
عضالت مذکور گرفته شد که بین هر تکرار یک دقیقه استراحت در نظر گرفته شد.
در ادامه آزمودنی با پای برهنه و بدون کفش و جوراب بر روی دستگاه تعادل سنج بایودکس قرار گرفت ،سپس تنظیمات و اطالعرات اولیره
مانند نام ،سن ،وزن ،قد و جنس آزمودنی ،اطالعات مربوط به وضعیت زاویه پاشنه و پنجه هر دو پا روی صرفحه سیسرتم ،میرزان پایرداری
صفحه زیر پا (از ( 12حالت استاتیک) به ( 8حالت داینامیک)) ،مدت زمان هرر کوشرش و تعرداد کوشرش هرا وارد سیسرتم گردیرد .محرل
قرارگیری پاها بر روی صفحه برای هر آزمودنی در تمامی مراحل اجرای آن آزمون یکسان بود .دستگاه بایودکس برر روی تسرت تررس از
سقوط به دلیل مناسب بودن تغییرات شیب و آسان تر بودن تمرین برای بیماران ام اس تنظیم شده برود و سرطوح دیگرر برایودکس مرورد
ارزیابی قرار نگرفت .در این تست آزمودنی میبایست با نگاه کردن به نقطه مشکی روی صفحه مانیتور ،نوسانات تعادلی خود را که به مدت
 20ثانیه به وسیله دستگاه بایودکس ایجاد میشد ،در نزدیک ترین حالت به نقطه مذکور حفظ میکرد .این آزمون  3مرتبه تکرار شد کره در
بین تکرارها  10ثانیه به فرد استراحت داده شد.
پس از اتمام مراحل پیش آزمون گروه تجربی به مدت  6هفته با توالی  3روز در هفته تمرینات پیالتس را در انجمن ام اس انجام دادنرد .در
طول این مدت افراد گروه کنترل هیچ گونه تمرین یا ورزش منظمی را انجام ندادند.
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تمرینات پیالتس استفاده شده در تحقیق حاضر شامل تمرینات منتخب اساتید توانبخشی و تمرینات اصالح شده برگرفته از کتاب پریالتس
الیسا آنگارو صفحات  110-72بود[ .]24این تمرینات از سطح یک (ایستا) شروع و بسته به پیشرفت هر فرد تا سطح سه (پویا) ادامه پیدا می
کرد (پیوست (1پروتکل تمرین)) .پس از اتمام  6هفته از آزمودنی ها پس آزمونی مشابه با پیش آزمون گرفته شد.
نتایج حاصل از بررسی میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضالت مورد مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از نرم افزار اس پی اس
اس نسخه  20و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت بررسی وجود اختالف آماری بین مشخصات
آنتروپومتریکی گروه کنترل و تجربی از  tمستقل استفاده شد .سپس برای بررسی طبیعی بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده
گردید .آزمون آماری آنالیز واریانس بین گروهی با اندازه گیری های تکراری در سطح معناداری  0/01آلفای تعدیل شده مورد استفاده قرار
گرفت ،سپس از آزمون  tهمبسته و  tمستقل برای بررسی تعامل استفاده شد.
یافتهها
نتایج حاصل از آزمون  tمستقل نشان داد که بین سن ،قد ،وزن ،سابقه بیماری تست برگ و تست تی یو جی در گروه تجربی و کنترل
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)p≥0/05لذا می توان از همگن بودن نمونه های مورد مطالعه اطمینان حاصل کرد (جدول .)1
سپس نتایج حاصل از فعالیت الکتریکی عضالت منتخب بیماران اندازه گیری شد (جدول .)2با توجه به معنادار شدن اثر تعامل در پیش
آزمون-پس آزمون بایودکس و عضالت نعلی و تیبیالیس راست از آزمون تی مستقل و همبسته جهت تشخیص سطوح معناداری استفاده
گردید (جدول .)4 ،5 ،3
جدول  :1متغیرهای تعادلی گروه کنترل و تجربی؛ میانگین±انحراف استاندارد
گروه کنترل

گروه تجربی

متغیر
پیشآزمون

50/57±2/43
51/75±3/35

51/87±3/04
48±2/16

تی یو جی پیشآزمون

10/67±4/92
9/96±4/60

16/25±16/02
12/43±11/40

بایودکس پیشآزمون

2/37±0/73
2/51±0/64

2/42±0/69
1/78±0/45

برگ

پسآزمون
پسآزمون

P-value

ز
مان
پسآزمون

( Etaاندازه اثر)

گ
روه
ت

0/008

0/43

0/58

0/02

0/001

عامل

0/77

نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد مقدار  pدر هر دو گروه و هر مرحله بزرگتر از  0/05است و شرط طبیعی بودن داده ها برقرار
است.
جدول  :3نتایج حاصل از کارکرد الکتریکی عضالت
عضله

آزمون

کنترل

تجربی

سولئوس

پیشآزمون

راست

پسآزمون

67±37/3
76/1±38/6

43±19
31/4±13/6

تیبیالیس

پیشآزمون

انتریور راست

پسآزمون

23/1±12
71/6±23/5

26/1±15
38±25/4

گلوتوس

پیشآزمون

مدیوس راست

پسآزمون

15/4±9/3
17/4±14/9

26/5±14/8
16/8±9/4

سولئو

پیش آزمون

41/46±5/7
55±8/9

33/8±10/6
53/8±34/1

س چپ

پس آزمون

اثر

اندازه اثر

زمان

P
0/00

0/66

گروه

0/095

0/19

تعامل

0/008

0/42

زمان

0/000

0/10

گروه

0/095

0/06

تعامل

0/008

0/22

زمان

0/23

0/10

گروه

0/37

0/06

تعامل

0/78

0/22

زمان

0/01

0/37

گروه

0/58

0/02

تعامل

0/60

0/02
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تیبیالیس

پیش آزمون

انتریور چپ

پس آزمون

22/3±6/3
23/8±19/7

21/8±10/9
22/4±22/3

گلوتوس

پیش آزمون

مدیوس چپ

پس آزمون

12/5±3/4
20±6/3

19/6±17/9
16/3±13/2

زمان

0/87

0/002

گروه

0/85

0/003

تعامل

0/94

0/000

زمان

0/57

0/025

گروه

0/74

0/009

تعامل

0/16

0/14

نمودار  :1نمودار نتایج آزمون تی مستقل و تی همبسته مربوط به تعادل

تی مستقل

تی همبسته

نمودار  :2نمودار نتایج آزمون تی مستقل و تی همبسته مربوط به عضله

نعلی
تی همبسته
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نمودار  :3نمودار نتایج آزمون تی مستقل و تی همبسته مربوط به عضله ساقی قدامی

تی مستقل

تی همبسته

بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که متعاقب  6هفته تمرینات پیالتس کارکرد عضالت سولئوس و تیبیالیس انتریور راست و سولئوس چرپ بره
طور معناداری در گروه تجربی بهبود یافت ،اما این میزان برای عضالت سرینی میانی راست و چپ و ساقی قدامی چپ بردون تغییرر براقی
ماند .همچنین ،بهبود معناداری در تعادل گروه تجربی مشاهده شد .همچنین تفاوت معناداری در میانگین تعادل گرروه تجربری برین پریش
آزمون و پس آزمون مشاهده شد (.)p≤0/05
تعادل و کنترل قامت در استقالل فعالیت هایی مثل نشستن ،ایستادن و راه رفتن بخش جدایی ناپذیر بوده و اهمیت انکارناپذیری دارد .اجررا
و حفظ تعادل در وضعیت ایستاده و یا در حین فعالیت حرکتی ،مستلزم تولید نیروی کافی در عضالت و اعمال این نیرو به اهرم هرای بردن
(استخوان ها) می باشد که به نوبه خود مستلزم تعامل پیچیده سیستم های عضالنی-اسرکلتی و عصربی اسرت .بیمراران ام اس در نتیجره
پیشرفت بیماری به مرور زمان تعادل خود را از دست می دهند و با اختالالت تعادلی گوناگونی مواجه میشوند ]4[.انجام تمرینات ورزشی بره
ویژه تمرینات پیالتس میتواند به بهبود تعادل این بیماران و جلوگیری از زمین خوردن آنها کمک کند ]17[.به عنوان مثرال نترایج فرریمن و
همکاران ( )2012نشان داد که  8هفته تمرینات پیالتس با تاکید بر تمرینات ثباتی باعث بهبودی معنادار در تعادل و تحرک بیمراران ام اس
با درجه ناتوانی  6/5-4می باشد .در مطالعه حاضر نیز نتایج به دست آمده مشخص کرد که تمرینات ثبات عملکردی بعرد از  6هفتره مری
تواند باعث بهبودی در کنترل حرکتی و تعادل و تحرک بیماران ام اس شود .مسعودی نژاد و همکاران ( )1392در پژوهش خود بره بررسری
تاثیر تمرینات ترکیبی منتخب بر تعادل و توانایی عملکرد زنان مبتال به ام اس پرداختند .نتیجه حاکی از آن برود کره تمرینرات ترکیبری برر
تعادل و توانایی عملکرد آنها اثرگذار بوده است .کروز فریرا و همکاران ( )2011بره اثربخشری سیسرتماتیک پریالتس برر روی افرراد سرالم
پرداختند و نتایج حاصل نشان داد که پیالتس انعطاف پذیری ،تعادل پویا و پایداری اندام تحتانی را افزایش مری دهرد .کرردی و همکراران
( )1390تاثیر یک دوره تمرین منتخب ترکیبی بر قدرت ،تعادل و کیفیت زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس را مرورد بررسری قررار دادنرد.
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تمرین منتخب ترکیبی بر قدرت و تعادل بیماران ام اس اثربخش بوده است .عدیلی ( )1392تاثیر  8هفتره
پیالتس بر سطوح فاکتور رشد عصبی ،فاکتور شبه انسولین و برخی عوامل منتخب آمادگی جسمانی در بیماران زن مبتال به ام اس را مرورد
بررسی قرار داد .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که متعاقب  8هفته تمرین پیالتس بهبود معناداری در تعادل ،سرعت راه رفتن و زمان عکس
العمل گروه تمرین مشاهده شد .نتیجه تحقیق حاضر از اثربخشی تمرینات پیالتس بر تعادل بیماران ام اس حمایت می کند که این نتایج با
یافته های فریمن و همکاران ( ،)2010فریمن و همکاران ( )2012و گوجلو و همکاران ( )2014همسو میباشد.
یافته های تحقیق حاضر در خصوص میزان فعالیت الکتریکی عضالت نشان داد با توجه به اینکه تمامی بیماران در پرای چرپ خرود دچرار
مشکل بودند ،عضالت منتخب پای چپ (ساقی قدامی و سرینی میانی) تحت تاثیر تمرین تغییر چشمگیری نکردند .در صورتی که افرزایش
فعالیت دو عضله (سولئوس و تیبیالیس انتریور) در پای راست و به میزان کمتری در عضله نعلی چپ مشاهده شد ،اما سرینی راست با وجود
تمرین تغییری نکرد .دالگاس و همکاران افزایش قدرت اندام تحتانی را پس از تمرینات مقاومتی پریش رونرده نشران دادنرد .ایرن تحقیرق
افزایش نسبی حداکثر انقباا بیشینه بازکننده های زانو ،تاکننده های زانو و تاکننده های مچ پا از هفت درصد بره  21درصرد نشران داد]3[ .
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 هفته تمرینات قردرتی8  وایت و همکاران هیچ تغییری در فعالیت عضله چهار سر بعد از.تنها دو مطالعه اثربخشی تمرینات قدرتی را رد کرد
 درصد نسربت بره55  درصد و40 ] در صورتی که فیملند و همکاران فعالیت عضله نعلی را در گروه تجربی از9[ .پیش رونده مشاهده نکردند
] تحقیق حاضر نیز نشان داد میزان فعالیت عضالت نعلی راسرت3[ .گروه کنترل بعد از سه هفته تمرینات مقاومتی پیش رونده گزارش کردند
 در صرورتی کره. در پس آزمون رسید54  در پیش آزمون به24  ساقی قدامی از، در پس آزمون50  در پیش آزمون به28 در گروه تجربی از
 بر این اساس میتوان اذعان داشت که در مطالعه حاضر با توجه به تراثیر مثبرت تمرینرات.این میزان در گروه کنترل بدون تغییر باقی ماند
 تاثیر چندانی بر شدت فعالیرت،پیالتس طبق نتایج بایودکس بر بهبود تعادل و بهبود کارکرد عضالت سولئوس و نعلی راست بیماران ام اس
.الکتریکی عضالت پای مشکل دار مشاهده نشده است
 اثربخشی تمرینات ورزشی بر تعادل بیماران ام اس با استفاده از آزمون های تعادل عملکردی به اثبات،با توجه به تحقیقات انجام گرفته
] مطالعات نشان داده است که ضعف عضالنی در بیماران ام اس به علت کاهش قدرت عضله آنها است که سبب23 ،14 ،6[ .رسیده است
] سازوکار اصلی آن تاثیر در کاهش فراخوانی واحدهای حرکتی و ناتوانی در به کارگیری واحدهای4[ .کاهش در انواع انقباا ها می شود
 کاهش سوکسینات دهیدروژناز (چرخه، اما تاثیرات جانبی آن اختالل در متابولیسم عضله از جمله کاهش ظرفیت اکسایشی،حرکتی است
]23[ .کربس) در نتیجه تمایل بیشتر عضالت در به دست آوردن انرژی از مسیر غیرهوازی و آتروفی عضله است
نتیجه گیری
 بنابراین انجام. تمرینات پیالتس بر تعادل و کارکرد عضالت سولئوس و ساقی قدامی راست و نعلی چپ اثر دارد،با توجه به نتایج تحقیق
.این تمرینات برای بیماران ام اس توصیه می شود
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