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Background and Aims Multiple Sclerosis (MS) is one of the most common destructive diseases of the 
central nervous system, which leads to disability and impaired mobility and functional capacity in pa-
tients. For the rehabilitation of patients with MS, resistance training is considered as a safe and efficient 
method. In this regard, in recent years, core stability exercise has become one of the common training 
methods for the rehabilitation of patients with MS. It is defined as the ability to control the position of 
the trunk over the pelvis to effectively transfer the force to the lower extremities during various activi-
ties. This study aims to compare the effects of selected TRX and aerofitness exercises on the core stability 
of women with MS.
Methods In this randomized clinical trial, 30 women with MS aged 20-50 years with expanded disability 
status scale score <5 referred to MS Association of Isfahan were selected by a purposive sampling meth-
od and were randomly divided into two TRX and aerofitness groups. They performed the exercises for 
8 weeks, 3 sessions per week, each for 60 minutes. Their core stability was measured using the Biering-
Sørensen test, isometric lateral trunk endurance tests, and Planck test. Data were analyzed using paired 
t-test and independent t-test.
Results The selected TRX and aerofitness exercises had a significant effect on the improvement of core 
stability in women with MS (P <0.05). Patients in the TRX group showed more significant improvement 
than in the aerofitness group (P <0.05).
Conclusion The selected TRX and aerofitness exercises can improve the core stability of women with MS. 
However, further studies are needed to use these exercises in patients with MS.
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M
Extended Abstract

Introduction

ultiple Sclerosis (MS) is one of the most 
common destructive diseases of the 
central nervous system, which leads to 
disability and impaired mobility and 
reduced functional capacity in patients. 

This disease causes sensory-motor impairment and cre-
ates problems in coordination, postural control, functional 
activities, and gait mechanism that can make it difficult 
for them to perform daily living activities. For the spe-
cial rehabilitation of patients with MS, exercise is consid-
ered as a safe and efficient method. Studies have shown 
a decrease in trunk stability and impaired static balance 
in patients with MS, and impaired balance is related to 
problems in motor coordination. Therefore, improving 
trunk and core stability should be one of the main goals of 
rehabilitation in patients with MS. In this regard, in recent 
years, core stability exercise has become one of the com-
mon training methods for rehabilitation and performance 
improvement of different patients. It is defined as the abil-
ity to control the position of the trunk over the pelvis to 
produce the effective transfer of force to the terminal seg-
ment during different sports activities. Accordingly, re-
cent studies in the field of rehabilitation have emphasized 
functional exercises using body weight against gravity 
and exercises using unstable tools and equipment, which 
are similar to people’s daily living activities. 

Full body resistance training (TRX) is a form of resis-
tance training on unstable surfaces, which s based on the 
resistance of body weight against gravity and a variety 
of combined, multi-plane and multi-joint movements. 
Aerofit resistance training is a form of training on stable 
and unstable surfaces that is done using body weight, 
dumbbells, therabands, sticks or by the combination of 
these tools. This study aims to compare the effects of 
TRX and aerofitness exercises on the core stability of 
women with MS.

Materials and Methods

In this randomized clinical trial, participants were 30 
women with MS aged 20-50 years referred to the MS 
Association in Isfahan and had expanded disability status 
scale (EDSS) score <5, who were purposefully selected 
and randomly divided into two TRX and aerofitness 
groups. They performed the TRX and aerofitness exer-
cises for 8 weeks, 3 sessions per week, each for 60 min-
utes. The TRX program included 10 movements at three 
difficulty levels from easy to difficult. The aerofitness 
program also included 10 exercises with a 3:1 rest ratio 
between each exercise. Before and after the end of the 
8-week training period, core stability performance was 
measured by an isometric trunk extensor endurance test 
(Biering-Sørensen test), isometric lateral trunk endurance 
test, and isometric trunk flexor endurance test (Planck 
test). Paired t-test and independent t-test were used for 
data analysis.

Results 

Table 1 presents the means of age, height, and weight 
for participants in two study groups. According to the re-
sults of Kolmogorov-Smirnov test in Table 1, there was 
no significant difference between the two groups in age, 
height, and weight. The assumption regarding the equal-
ity of variance was confirmed in all study variables in the 
pre-test phase (P≥0.05). Therefore, parametric tests were 
used to analyze the data.

The results of paired t-test in Table 2 showed that eight 
weeks of selected TRX and aerofitness exercises sig-
nificantly improved the performance of core stability 
under the Biering-Sørensen test, Planck test, and lateral 
trunk endurance tests (right and left) in women with MS 
(P≤0.05). Comparison of the effects of TRX and aerofit-
ness on patients’ core stability using independent t-test 
showed a significant difference between them in the 
Biering-Sørensen test and lateral (right) trunk endurance 
test (P≤0.05). In the Biering-Sørensen test, aerofitness ex-

Table 1. Age, height, and weight of participants in two study groups (n= 15)

P
Mean ±SD

Variable
TRX Aerofitness

0.56535.3±8.737.6±9.3Age (y)

0.343172.86±3.13169.4±5.32Height (cm)

0.72374.93±4.2272.3±6.11Weight (kg)

SD= Standard deviation
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ercise was more effective, while TRX exercise was more 
effective in the lateral (right) trunk endurance test. The 
results showed no significant difference in the Planck test 
and lateral (left) endurance test (P>0.05).

Conclusion

The selected TRX and aerofitness exercises can improve 
the core stability of MS women with EDSS <5. These ex-
ercises, and especially TRX exercise, can be used to reha-
bilitate these patients; however, more studies are needed 
to use these exercises in patients with MS.
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Table 2. Core stability results of the two experimental groups

PIndependent 
T PPaired T 

Mean±SD
GroupTest

Post-testPre-test

0.012.7
0.04-2.353.6±8.938.6±6.5TRX

Biering-Sørensen test
0.0001-4.776.7±3.929.5±7.9Aerofitness

0.70.3
0.20-3.553.5±5.319.3±6.5TRX

Planck test
0.0001-4.933.4±3.212.4±5.3Aerofitness

0.052.1
0.0001-5.437.5±6.213.2±2.4TRXLateral trunk endur-

ance test (right side) 0.05-1.924.3±5.661.9±4.1Aerofitness

0.60.6
0.0001-4.530.6±7.28.2±7TRXLateral trunk endur-

ance test (left side) 0.0001-5.162.3±5.914.3±5.1Aerofitness
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مقاله پژوهشی

مقایسه تأثیر تمرینات منتخب تی آر ایکس و ایروفیتنس بر عملکرد ثبات مرکزی بیماران مبتال به 
مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه و هدف مولتیپل اسکلروزیس )اِم اِس( یکی از شایع ترین بیماری های مخرب سیستم عصبی پیش رونده است که به ناتوانی و اختالل 
در تحرک و کاهش ظرفیت عملکردی افراد مبتال منجر می شود. در فرایند توان بخشی ویژه بیماران مبتال به ام اس، ورزش، ابزاری ایمن، 
مؤثر و کارآمد به حساب می آید. به کارگیری تمرینات مقاومتی یکی از مداخله های ورزشی است که همواره مورد توجه محققین در فرایند 
توان بخشی بیماران مبتال به ام اس بوده است. در همین راستا در سال های اخیر، یکی از شیوه های تمرینی رایج در توان بخشی و ارتقای 
عملکرد بیماران مختلف، تمرینات ثبات مرکزی بوده که به عنوان توانایی در کنترل موقعیت تنه روی لگن جهت تولید و انتقال مؤثر نیرو 
به بخش های انتهایی بدن در طول فعالیت های مختلف تعریف شده است. مطالعات اخیر در حیطه توان بخشی بر تمرینات عملکردی با 
استفاده از وزن بدن در مقابل نیروی جاذبه و تمرینات به کمک ابزارها و تجهیزات ناپایدار که به فعالیت های روزمره افراد شباهت دارند، 
تأکید دارند. هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر تمرینات منتخب تی آر ایکس و ایروفیتنس )هوازی( بر عملکرد ثبات مرکزی بیماران مبتال 

به مولتیپل اسکلروزیس بود.
مواد و روش ها تعداد30 نفر از زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس اصفهان در دامنه سنی 20 تا 50 سال و با 
نمره مقیاس ناتوانی گسترش یافته به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی و مساوی به دو گروه آزمایش تقسیم شدند. آزمودنی های 
دو گروه برای مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه تمرینات تی آر ایکس و ایروفیتنس را انجام دادند. عملکرد ثبات 
مرکزی از طریق تست استقامت سورنسون، تست لترال و تست پالنک اندازه گیری شد. در تحلیل داده ها از آزمون های تی همبسته و تی 

مستقل استفاده شد.
یافته ها یافته های تحقیق نشان داد تمرینات منتخب تی آر ایکس و ایروفیتنس بر بهبود عملکرد ثبات مرکزی بیماران مبتال به ام اس تأثیر 
معناداری داشته است )P< 0/05(، البته تمرینات تی آر ایکس باعث بهبود بیشتر عملکرد ثبات مرکزی نسبت به تمرینات ایروفیتنس شد 

.)P< 0/05(
نتیجه گیری با توجه به نتایج می توان گفت برای استفاده از این تمرینات )تمرینات منتخب تی آر ایکس و ایروفیتنس( برای بیماران مبتال 

به ام اس نیاز به مطالعات بیشتری است.
کلیدواژه ها بیماری مولتیپل اسکلروزیس، عملکرد ثبات مرکزی، تمرینات تی آر ایکس، تمرینات هوازی
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مقدمه

مولتیپل اسکلروزیس )اِم اِس(1 یک بیماری مزمن و التهابی است 
از دست دادن آکسون و میلین است ]1[. شیوع  با  که همراه 
بیماری ام اس در دو دهه گذشته افزایش یافته است ]2[ و بیشتر 
در زنان با نسبت 3 به 1 تشخیص داده می شود و در افراد بین 20 
تا 40 سال است ]3[. میزان شیوع این بیماری در مناطق مختلف 
دنیا متفاوت است. در اروپا، ایاالت متحده، نیوزلند و استرالیا میزان 
شیوع این بیماری تقریباً 1 در 1000 نفر است ]4[. عالئمی شامل 
اختالالت بینایی و همچنین ضعف عضالنی، اسپاستیک، اختالل 
عملکرد حسی، از دست دادن هماهنگی و اختالالت شناختی و 
تعادلی در بیماران ام اس گزارش شده است ]5[. همچنین، نبود 
حس در اندام ها، ضعف، لرزش، درد، اختالل عملکرد مثانه و روده 
و کاهش عملکرد جنسي آقایان )به صورت کاهش میل جنسی( 
در افراد مبتال به ام اس مشاهده شده است ]6[. عالوه بر عالئم 
ذکرشده، بسیاری از ناهنجاری های عصبی شناختی مانند اختالل 
در کارکرد اجرایی ]6[. نقص در حافظه ]7[، توجه ]8[ و پردازش 
متمادی  سال های   .]9[ دارد  وجود  بیماران  این  در  اطالعات 
بیماران مبتال به ام اس از شرکت در فعالیت های فیزیکی منع 
می شدند، زیرا بعضی از بیماران، ناپایداری عالئم را در طول ورزش 
به علت افزایش دمای بدن گزارش می کردند. دلیل دیگر، حفظ 
انرژی برای کاهش خستگی و انجام فعالیت های روزمره گزارش 
شده بود. علی رغم پیشرفت های علم پزشکی در سالیان اخیر، در 
حال حاضر بیماری ام اس درمان قطعی و ریشه کن کننده ای ندارد 
و اغلب رویکردهای درمانی موجود به کاهش عالئم یا کاهش روند 
بیماری منجر می شوند. به نظر می رسد از ورزش می توان به عنوان 
درمان مکمل در کنار رویکردهای دارویی استفاده کرد ]10، 11[. 

تحقیقات متعددی تأثیر تمرینات ورزشی بر بیماران ام اس را 
بررسی کردند. اثر فعالیت هوازی، تمرین مقاومتی )با استفاده از 
وزن بدن( و تمرین با وزنه بر توانایی راه رفتن، قدرت، خستگی، 
توانایی عملکردی و کیفیت زندگی شخصی افراد مبتال به ام اس 
بررسی و نتایج هر پژوهش با توجه به ساختار و محتوای برنامه 
تمرینی منتخب، متفاوت گزارش شده است. یافته ها نشان دادند 
تمرینات مقاومتی اقدام مناسبی برای بهبود استقامت و تعادل 
هستند و بیماران ام اس می توانند خود را با تمرینات مقاومتی 
مربوط به افزایش استقامت عضالنی و تعادل تطبیق دهند ]12[. 
در سال های اخیر یکی از شیوه های تمرینی رایج در توان بخشی و 
ارتقای عملکرد بیماران مختلف، تمرینات ثبات مرکزی بوده است 
که به عنوان توانایی در کنترل موقعیت تنه روی لگن جهت تولید 
و انتقال مؤثر نیرو به بخش های انتهایی بدن در طول فعالیت های 
در  تمرینات  این  اثر  تاکنون   .]13[ است  تعریف شده  مختلف 
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس کمتر بررسی شده است. در 
تحقیقی که بر روی بیماران ام اس انجام شده بود، بعد از اجرای 

1. Multiple Sclerosis (MS)

تمرینات ثبات مرکزی، بهبودی قابل توجهی در عملکرد و توانایی 
راه رفتن این دسته از بیماران مشاهده شد ]14، 15[. در طول 
یک برنامه ثبات مرکزی، عضالت و کنترل عصبی عضالنی هر دو 
تمرین داده می شوند ]16[. همچنین توان، قدرت و تعادل نیز 
افزایش پیدا می کنند ]17[. طبق تحقیقات سال های گذشته، 
بهبود ثبات مرکزی مزایای متعددی دارد که شواهد آن در حال 
توسعه است ]16[. در این زمینه، امیری و همکاران به طور عمده 
اثرات ثبات مرکزی را در تعادل و تحرک افراد مبتال به ام اس 
بررسی کردند و پیشنهاد دادند یک برنامه ثبات مرکزی برای 
بهبود تعادل و حرکت برای این افراد درنظر گرفته شود ]18[. بر 
این اساس، در سال های اخیر دانشمندان علوم ورزشی بر تمرینات 
تقویتی عملکردی از طریق اجرای حرکات منسجم با استفاده از 
وزن بدن خود که به فعالیت های روزمره افراد شباهت دارند و فرد 

را برای انجام این فعالیت ها آماده می کنند، تأکید دارند ]19[. 

تمرینات  از  صورتی  ایکس2،  تی آر  عملکردی  تمرینات 
مقاومتی بر روی سطوح ناپایدار است که تمرین با استفاده از 
مقاومت وزن بدن در مقابل نیروی جاذبه را که تنوعی از حرکات 
ترکیبی، چندصفحه ای و چندمفصلی است، شامل می شود ]20[. 
تی آر ایکس شیوه ای است که برخالف تمرینات قدرتی سنتی 
تک مفصلی مبتنی بر کار با دستگاه را با روش یکپارچه قدرت، 
تعادل، هماهنگی و انعطاف پذیری جایگزین کرده است ]21[. 
هماهنگی،  بلکه  توان  نه تنها  ایکس  تی آر  تمرینات  با  بنابراین 
تحرک، قدرت، تعادل، انعطاف پذیری و ثبات مفاصل را می توان 
در سرتاسر زنجیره حرکتی به طور هم زمان و مؤثری بهبود بخشید 
]21[. تمرینات عملکردی با استفاده از بندهای تی آر ایکس یکی 
از جدیدترین شیوه های تمرینی هستند که این قابلیت را برای 
فرد ایجاد می کنند تا به صورت هم زمان و با تنوع تمرینی باال، اکثر 
فاکتورهای مربوط به آمادگی جسمانی که در بهبود تعادل اثرگذار 
هستند را توسعه و بهبود بخشند ]22[. از مزایای دیگر این تمرین 
می توان به قابلیت استفاده آن برای هر طیف از توانایی بدنی افراد 
اشاره کرد. سطح و شدت این تمرینات را می توان از ساده به 
مشکل، با تغییر زاویه بدن یا با اضافه کردن تجهیزات تعادلی 
نتایج تحقیقات نشان داده است ویژگی  توسعه بخشید ]23[. 
شیوه های  سایر  به  نسبت  ایکس  تی آر  تمرینات  منحصربه فرد 
تمرینی، در به کارگیری و فعال کردن عضالت ثبات دهنده مفاصل 
مختلف بدن و به ویژه عضالت ثبات دهنده مرکزی بدن در تمامی 
حرکات مختلف این شیوه تمرینی است ]9[. تمرینات تی آر یکس 
این قابلیت را دارند تا حرکت پذیری، قدرت و ثبات مفصلی را 
در تمامی صفحات حرکتی به طور هم زمان توسعه دهند ]24[. 
در همین زمینه، گاتکه و همکاران با مقایسه دو روش تمرینات 
االستیک باند و تمرینات تی آر ایکس به این نتیجه رسیدند که هر 
دو روش تمرینی به میزان یکسانی موجب بهبود عملکرد، قدرت 

2. Total body-Resistance Exercise (TRX)
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و تعادل می شوند ]25[. تمرینات عملکردی ایروبیک فیتنس نیز 
قدرت و تحرک را با هم دارند. ایروبیک فیتنس به عنوان ظرفیت 
بدن برای تحویل و استخراج اکسیژن در طول کار فیزیکی برای 
تحقیقات  ]26[. طی  است  تعریف شده  فرد  فیزیکی  استقالل 
انجام شده، افرادی که سطح عملکرد پایین تر و آمادگی هوازی 
و تناسب اندام ضعیف تری دارند در سنین پیری با بیماری های 
مزمن و مشکالت بیشتری مواجه می شوند. وظایفی مانند مراقبت 
از خود، کارهای روزمره و انجام کارهای شخصی به عنوان وظایف 
هر فرد محسوب می شوند که افراد را به سمت خستگی سوق 
می دهند ]27[. چرخه کاهش انرژی که در افراد با تناسب اندام و 
آمادگی هوازی پایین تر و فعالیت کمتر روزانه اتفاق می افتد، آن ها 
را برای انجام فعالیت روزانه خود به دیگران وابسته می کند ]28[. 
شواهدی وجود دارند که افراد با وجود دارا بودن بیماری ام اس 
طی مدت کوتاهی قادر به بهبود سطح ظرفیت قلب و عروق خود 
هستند و تمرینات ایروبیک فیتنس تأثیر بسزایی در افزایش قدرت 
و آمادگی هوازی افراد دارند ]29[. در تحقیقی، رابطه ایروبیک 
فیتنس و فعالیت روزانه زندگی افراد مبتال به ام اس بررسی شد. 
کسانی که آمادگی هوازی کمتری داشتند استقالل کمتری را نیز 
گزارش کردند و درنتیجه یک رابطه ضعیف، اما معنادار و قابل 
توجه بین تناسب اندام و ظرفیت هوازی افراد با فعالیت روزانه 
آن ها وجود داشت ]30[. تاکنون مطالعه ای درزمینه مقایسه دو 
ورزش تی آر ایکس و ایروفیتنس با هدف بررسی عملکرد ثبات 
مرکزی افراد مبتال به ام اس انجام نشده است. بنابراین با توجه به 
اهمیت قدرت و تعادل در افراد مبتال به ام اس، هدف این تحقیق، 
مقایسه تأثیر تمرینات تی آر ایکس و ایروفیتنس بر ثبات مرکزی 

بیماران مبتال به ام اس بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی است که به صورت 
پیش آزمون و پس آزمون با حضور دو گروه آزمایش انجام شد. 
ام اس  انجمن  به  مراجعه کنندگان  کلیه  تحقیق،  آماری  جامعه 
شهر اصفهان بودند که جهت شرکت در کالس های ورزشی و 
توان بخشی ثبت نام کرده بودند. با توجه به معیارهای ورود و 
خروج تحقیق، 36 بیمار مبتال به ام اس به صورت هدفمند به عنوان 
نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش تی آر 
به مطالعه  ورود  معیارهای  تقسیم شدند.  ایروفیتنس  و  ایکس 
شامل ابتالی فرد به بیماری ام اس با توجه به تشخیص متخصص 
مغز و اعصاب براساس معیار مک دونالد، نمره مقیاس وضعیت 
ناتوانی گسترش یافته3 بین 1 تا 4، جنسیت زنانه و عدم بارداری 
آن ها، میانگین سنی 20 تا 50 سال، عدم ابتالی فرد به دیگر 
بیماری های حاد یا مزمن ناتوان کننده مغایر با ورزش و عدم منع 
انجام تمرینات ورزشی و تکمیل فرم  پزشک متخصص جهت 
رضایت نامه به صورت آگاهانه بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز 
شامل بازگشت بیماری و باردار شدن آزمودنی ها در طول مطالعه، 
عدم تکمیل آزمون های تحقیق در پیش آزمون و پس آزمون و عدم 

تمایل به ادامه تمرینات یا حضور در تحقیق بود. 

در مرحله پس آزمون، از دو گروه آزمایش 4 نفر به دلیل عود 
بیماری و 2 نفر به دلیل انصراف از ادامه تمرین ریزش کردند و 
درنهایت اطالعات مربوط به 15 نفر در گروه تی آر ایکس و 15 
نفر در گروه ایروفیتنس تجزیه وتحلیل شد. پس از اطمینان از 
کتبی،  رضایت نامه  فرم  دریافت  و  آزمودنی ها  داوطلبانه  حضور 

3. Expanded Disability Status Scale (EDSS)

جدول 1. معیارهای مقیاس وضعیت ناتوانی گسترش یافته

1. معاينه عصبي، طبيعي است.

2. هيچ گونه ناتواني وجود نداشته و عالئم خفيف در يك سيستم عملكردي وجود دارد.

3. ناتواني خفيف در يك سيستم عملكردي

4. ناتواني متوسط در يك سيستم عملكردي يا ناتواني خفيف در 3 تا 4 سيستم عملكردي

5. بيمار بدون كمك قادر به حركت است، اما ناتواني شديد در يك سيستم عملكردي يا تركيبي از درجات بيشتري از محدوديت هاي مراحل قبلي دارد.

6. حدود 200 متر را بدون كمك و استراحت راه مي رود، اما ناتواني به  اندازه اي شديد است كه مانع فعاليت كامل روزانه مي شود.

7. نياز به كمك يك طرفه دائم مثل عصا دارد تا بتواند 100 متر را بدون استراحت طي كند.

8 . نمي تواند بيش از 5 متر را حتي با كمك طي كند.

9. محدود به بستر يا صندلي است، اما ممكن است بيشتر روز را بتواند خارج از بستر طي كند و بسياري از فعاليت هاي مربوط به مراقبت خود را انجام دهد.

10. در بستر است و نمي تواند ارتباط برقرار كند و غذا بخورد.

11. مرگ ناشي از ام اس
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عملکرد ثبات مرکزی به ترتیب با استفاده از آزمون های استقامت 
سورنسون(،  بیرینگ  )تست  تنه  اکستانسورهای  ایزومتریک 
استقامت ایزومتریک لترال و استقامت ایزومتریک فلکسور تنه 

)تست پالنک(، قبل و بعد از مداخله  اندازه گیری شد. 

مقیاس وضعیت ناتوانی گسترش یافته

از مقیاس مذکور عالوه بر سوابق پزشکی و تشخیص پزشک، 
برای سنجش شدت بیماری ام اس افراد استفاده شد. این مقیاس 
شدت ناتوانی مبتالیان به ام اس را می سنجد و نمره فرد در دامنه 
صفر )بررسی عصب شناختی طبیعی( تا 10 )مرگ به علت ام  اس( 
قرار می گیرد. پزشک متخصص مغز و اعصاب، شدت بیماری را 
براساس معیارهای طبقه بندی این مقیاس به صورت خفیف )صفر 
تا 3(، متوسط )4 تا 6( و شدید )بیشتر از 7( تعیین می کند. ارزیابی 
روان سنجی این مقیاس در پژوهش های متعدد رضایت بخش بوده 
و پیش بینی پذیری این مقیاس مناسب بوده است؛ به گونه ای که 
برای این مقیاس قابلیت اطمینان مطلوبی گزارش شده است. در 
پژوهش اصغری و راشدی ضریب کاپای ابزار 0/97 گزارش شد. 
البته محقق بومی سازی مقیاس وضعیت ناتوانی گسترش یافته را 

پیدا نکرد )جدول شماره 1( ]10[.

پروتکل تمرینات تعلیقی تی آر ایکس

مقاومتی  تمرینات  از  صورتی  ایکس  تی آر  تعلیقی  تمرینات 
بر روی سطوح ناپایدار هستند که تمرین با استفاده از مقاومت 
وزن بدن در مقابل نیروی جاذبه را که تنوعی از حرکات ترکیبی، 
طی  می شوند.  شامل  را  است  چندمفصلی  و  چندصفحه ای 
اندام به وسیله دسته یا  اندام ها یا هر دو  از  این تمرینات، یکی 
رکاب هایی که در انتهای بند قرار دارند و به یک نقطه در باالی سر 
روی دیوار یا سقف محکم شدند، حمایت می شوند ]31[. پروتکل 
تحقیق حاضر شامل 10 حرکت تی آر ایکس با 3 سطح سختی، از 
ساده تا مشکل بود. برای کامل کردن تمرینات هر سطح، توانایی و 
پیشرفت فردی افراد درنظر گرفته شد و برنامه طی مدت 8 هفته 
انجام شد. تمرینات از سطح پایه و ثباتی شروع و با توجه به شرایط 
و توانایی افراد دسته بندی و اجرا می شد. بندهای تی آر ایکس در 
هر حرکت توسط مربی تنظیم می شد. تعداد تکرار ها برای هر 
فرد بسته به پیشرفت و توانایی همان شخص برنامه ریزی می شد. 
برای مثال، شاید فردی برای شروع حرکت پالنک، تنها 2 ثانیه 
می توانست بدن خود را در همان حالت حفظ کند که در جلسات 
بعد به 3 ثانیه و 4 ثانیه می رسید و به مرور تایم حرکتی افزایش 
پیدا می کرد. همین طور ریکاوری اشخاص بین ست های حرکتی 

جدول 2. شرح تمرینات تی آر ایکس

شرحتمرینات

فرد به صورت خوابيده و زانو های خم، بند تی آر ايكس را با هر دو دست گرفته و با كمك آن خود را به سمت باال می كشيد و حركت دراز و نشست را اجرا می كرد. حركت با 1
3 ست و در هر ست با 10 تكرار اجرا شد كه مدت 45 الی 60 ثانيه استراحت بين ست ها وجود داشت.

پوزيشن فرد مانند تمرين اول با اين تفاوت كه فرد در مرحله باال آمدن دستان خود را باز كرده و موازی زمين قرار داده و قفسه سينه خود را به زانوها نزديك می كرد. اين 2
حركت هم در 10 تكرار و 3 ست اجرا شد و بين ست ها 45 الی 60 ثانيه استراحت وجود داشت.

3
پل زدن با كمك تی آر ايكس صورت گرفت كه فرد روی زمين خوابيده )رو به سقف(، پاشنه پاها را با كفش داخل دسته های بند قرار می داد. باالتنه و سرشانه ها روی زمين 
قرار داشت و باسن و ميان تنه را با فشار پاها از زمين جدا می كرد و به مدت 10 ثانيه نگه می داشت و دوباره به حالت اوليه برمی گشت و پس از 10 ثانيه استراحت، مجدداً به 

كمك سرشانه ها و باالبردن ميان تنه، حركت اجرا می شد و دوباره به همين ترتيب 10 ثانيه استراحت و سپس ست سوم تمرين با 10 ثانيه نگه داشتن انجام شد.

مانند تمرين سوم اجرا شد، با اين تفاوت كه فرد اين بار پاها را به صورت يكی در ميان خم و باز می كرد و به سمت شكم می آورد و پس از 10 تكرار به حالت اوليه 4
برمی گشت، استراحت به مدت 1 دقيقه انجام و دوباره حركت به همان صورت در 3 ست اجرا شد و بين ست ها 1 دقيقه استراحت بود.

5
فرد به صورت ايستاده قرار گرفت و دسته های تی آر ايكس را گرفته و خود را به سمت عقب به صورتی كه بدنش شيبی داشته باشد، متمايل می كرد. سپس با كمك دسته ها 

و عضالت جلو بازو و انقباض عضالت مركزی خود را به سمت جلو می كشيد بدون آنكه پاها از زانو خم شود. حركت در 10 تكرار و 1 دقيقه استراحت، دوباره 10 تكرار دوم 
و 1 دقيقه استراحت و همين طور 10 تكرار سوم انجام شد.

فرد به صورت ايستاده دسته ها را گرفته و پاها به  اندازه عرض شانه بود كه با تنظيم بدن به كمك مربی انجام شد و فرد بايد حركت اسكات را اجرا می كرد، به صورتی كه 6
زانو ها از نوک پنجه بيرون نزند. اين تمرين 3 ست و در هر ست 10 تكرار داشت و بين هر ست هم 1 دقيقه استراحت داده شد.

پوزيشن فرد به صورت تمرين سوم و چهارم بود، با اين تفاوت كه هر دو پا خم شده و به سمت بدن می آمد، درحالی كه زاويه پاها از 90 درجه بيشتر نبود و بعد از انجام 10 7
تكرار فرد به حالت اوليه برمی گشت. بعد از 1 دقيقه استراحت، ست دوم انجام و دوباره 1 دقيقه استراحت و ست سوم اجرا شد.

8
حركت پالنك كه فرد روی شكم خوابيد و پاها با كمك و هدايت مربی در دسته های تی آر ايكس قرار گرفت )بند های تی آر ايكس توسط مربی برای اين حركت تنظيم 

شده بود( و فرد روی آرنج، خود را نگه داشت. به صورتی كه از پنجه پاها تا آرنج موازی زمين باشد و فرد با كمك و انقباض عضالت ثبات مركزی و فشار پاها خود را روی 
آرنج نگه می داشت. 10 ثانيه در اين حالت قرار می گرفت و 30 ثانيه استراحت و دوباره 10 ثانيه اجرای حركت و 30 ثانيه استراحت و به همين ترتيب ست سوم انجام شد.

پوزيشن فرد مانند تمرين هشتم بود با اين تفاوت كه پاها را تك تك به سمت شكم آورده، 10 تكرار انجام می شد و 1 دقيقه استراحت و دوباره 10 تكرار دوم و 1 دقيقه 9
استراحت و به همين صورت ست سوم انجام شد.

فرد به صورت ايستاده مانند تمرين ششم قرار گرفت. با اين تفاوت كه پاها دوبرابر عرض شانه باز و پنجه ها به  اندازه 45 درجه به سمت خارج متمايل بود و فرد حركت 10
اسكات پا باز را اجرا می كرد به صورتی كه زانو ها از نوک پنجه بيرون نزند.
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و بین دو حرکت متفاوت نیز به همان صورت بود. بعضی افراد به 
استراحت بیشتری نیاز داشتند که گاهی از 1 دقیقه نیز بیشتر بود 

و همه با نظارت و راهنمایی های مربی انجام شد.

مدت برنامه: برنامه برای مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه 
)درمجموع 24 جلسه( و هر جلسه 60 دقیقه و با رعایت استراحت 
انجام شد. درجه سختی و دشواری و تکرار  در فواصل تمرین 
هریک از تمرینات به مراتب و با توجه به توانایی و پیشرفت افراد 

بعد از هر جلسه تمرین تغییر کرد.

تعداد تمرینات: تمرینات شامل 10 حرکت تی آر ایکس بودند 
که بعضی حرکات در 3 سطح سختی و بعضی حرکات در 4 سطح 

سختی انجام شدند.

یک  که  بود  به گونه ای  تمرینات  ترتیب  تمرینات:  ترتیب 
تمرین در حالت ایستاده و یک تمرین در وضعیت خارج از حالت 

ایستاده انجام شد.

تکرار ست: با توجه به هفته و جلسه تمرین و توانایی فرد، 
هریک از سطوح تمرینات طراحی شده در 10، 12 و 14 تکرار و 

در 3 ست ادامه یافت.

استراحت: منظور، دوره استراحت پس از اجرای هر تمرین 
است که در برنامه حاضر نسبت استراحت به تمرین 3 به 1 درنظر 

گرفته شد.

شدت: شدت و درجه سختی برای هر تمرین طی 3 مرحله 
به عنوان   1 تا  مرحله  سخت ترین  به عنوان   3 از  پیش رونده، 
تمرین  هر  این، شدت  بر  عالوه  شد.  تعیین  مرحله  ساده ترین 
براساس وضعیت ایستادن، موقعیت فرد یا سطح اتکا نسبت به 
محل اتصال بند همراه با تغییر زاویه بدن و نحوه گرفتن دسته های 
تی آر ایکس نیز تعریف شد )تصویر شماره 1( )جدول شماره 2(.

پروتکل تمرینات عملکردی ایروفیتنس

ایروفیتنس ترکیبی از تمرینات ایروبیک و فیتنس است. این 
تمرینات اغلب با وزنه های کوچک انجام می شود و با بدن سازی 

با وزنه های سنگین و قدرتی بسیار تفاوت دارد. این ورزش عالوه 
بر عضله سازی، ترکیب قدرت، استقامت و تحرک است. تمرینات 
با استفاده از توپ ورزشی، چوب، تراباند و دمبل های سبک و 
حرکاتی با تحمل وزن بدن افراد انجام می شوند. تمرینات از پایه 
و ثباتی شروع می شد، سپس به تکرارها در هر تمرین در جلسات 
بعد بسته به پیشرفت و توانایی افراد اضافه می شد. تمرکز اصلی 
این تمرینات )تی آر ایکس و ایروفیتنس( بر عضالت ناحیه مرکزی 
سراسری  و  موضعی  عضالت  به طورکلی  و  پاها  عضالت  بدن، 
عضالنی،  استقامت  و  قدرت  بهبود  هدف  با  که  بود  بدن  کل 
ثبات مرکزی، کنترل پاسچر، تعادل، هماهنگی، حس عمقی و 
کنترل عصبی عضالنی طراحی شد. تأکید بیشتر هر دو پروتکل 
تمرینی تحقیق حاضر بر عضالت عرضی شکم، مورب شکمی 

و مولتی فیدوس بود )تصویر شماره 2( )جدول شماره 3( ]32[. 

نحوه  اندازه گیری عملکرد ثبات مرکزی

استقامت ایزومتریک اکستانسورهای تنه )تست بیرینگ سورنسون(

برای اجرای این تست، بیمار به پشت روی تخت به شکلی قرار 
می گرفت که لگن روی لبه تخت و تنه  بیرون از تخت قرار بگیرد. لگن و 
ساق بیمار روی تخت با نوار ثابت می شد و دستان اش روی نیمکتی در 
باالی سر قرار می گرفت. از بیمار خواسته شد با حفظ تنه خود در سطح 
افق، دستان اش را روی شانه هایش به صورت متقاطع نگه دارد. زمان از 
لحظه ای که بیمار دستان ا ش را از روی نیمکت جلویش بر می داشت 
و تنه خود را با عضالت اکستانسور در راستای بدنش نگه می داشت تا 

لحظه تماس دوباره دستان اش با نیمکت اندازه گیری شد ]33[.

استقامت ایزومتریک لترال فلکسور تنه )تست پالنک طرفی(

رای اجرای این تست، بیمار به پهلو قرار می گرفت. به صورتی 
که پای فوقانی اش جلوی پای تحتانی و مفصل ران در صفر درجه 
فلکسیون باشد. از بیمار خواسته شد بدنش را صاف نگه دارد و از 
تخت باال ببرد و وزنش را روی پای پایینی و پاهای خود تحمل 
کند. زمان تا لحظه از بین رفتن پوسچر صاف تنه و با تماس دوباره 

لگن با تخت اندازه گیری شد ]33[.

تصویر 2. تمرین ایروفیتنستصویر 1. تمرین تی آر ایکس
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)n=15( جدول 4. مقایسه مشخصات جمعیت شناختی دو گروه آزمایش

متغیر
میانگین±انحراف معیار

سطح معناداری
ایروفیتنستی آر ایکس

6/30/565±3/737/9±35/8سن)سال(

4/320/343±86/13169/5±172/3قد)سانتی متر(

3/110/723±74/472/6±93/22وزن)كيلوگرم(

جدول 3. شرح تمرینات ایروفیتنس

شرحتمرینات

فرد رو به سقف خوابيده به صورتی كه يكی از پاها خم )90 درجه( و ديگری صاف روی زمين قرار داشت. دست ها رو به باال بوده و همراه پايی كه در همان زمان صاف بود، 1
به هم رسانده و به حالت اوليه برگشت داده می شد. حركت در 3 ست و هر ست 10 تكرار و بين هر ست 30 ثانيه استراحت وجود داشت.

فرد روی زمين و رو به سقف خوابيده، هر دو پا از زانو خم بوده و فرد سعی می كرد دمبل های يك كيلويی را كه در هر دو دست داشت به زانوی خود برساند )با راهنمايی مربی 2
و رعايت پوزيشن درست از ناحيه سر و گردن (. حركت در 3 ست و 10 تكرار انجام شد و بين هر ست 45 ثانيه استراحت وجود داشت.

فرد به صورت نشسته يا ايستاده )بسته به توانايی فرد( دمبل يك كيلويی را در دست داشت و حركت جلو بازو )يك راست و يك چپ( را انجام می داد كه در 3 ست و 10 تكرار 3
برای شروع انجام شد. بين هر ست هم 45 ثانيه استراحت بود و تكرار حركات در جلسات بعد به ميزان 2 تا 4 تكرار بسته به توانايی شخص افزوده می شد.

4
فرد به صورت خوابيده رو به سقف قرار داشت و دمبل های يك كيلويی را روی شكم خود قرار داده با زانوهای خم ميان تنه خود را به سمت باال هدايت می كرد و در همان 

حالت نگه می داشت و به آرامی به زمين می رساند و مجدداًً حركت را تكرار می كرد تا به 10 تكرار برسد. حركت در 3 ست انجام شد و بين هر ست 30 ثانيه استراحت وجود 
داشت.

5
انجام حركت پالنك )حركتی كه فرد به روی شكم خوابيده و آرنج ها و نوک پنجه پاها روی زمين قرار داشته و با كمك انقباض ثبات مركزی از زمين فاصله می گيرد(. 

پوزيشن صحيح حركت از ناحيه كمر و سر و غيره با راهنمايی های مربی و نظارت او به صورت صحيح اجرا شد. فرد حركت پالنك را به مدت 10 ثانيه حفظ می كرد و پس از 
آن به مدت 30 ثانيه به حالت استراحت روی زمين قرار می گرفت. به همين ترتيب 10 ثانيه دوم نگه داشتن به حالت پالنك و مجدد 30 ثانيه استراحت و10 ثانيه سوم پالنك 

اجرا می شد. در جلسات بعد به تايم حركت بسته به توانايی شخص اضافه می شد.

فرد به صورت ايستاده، دمبل ها را در دست گرفته، دو دست را هم زمان يك بار با پای چپ و بار ديگر با پای راست به يكديگر نزديك می كرد. پاها در اين تمرين زاويه 90 6
درجه داشتند. اين تمرين در 3 ست و با 10 تكرار انجام شد كه بين هر ست 45 ثانيه استراحت وجود داشت.

7
فرد با توپ جيم بال حركت اسكات را اجرا كرد )برای شروع با هدايت و كمك مربی(؛ به اين ترتيب كه توپ جيم بال در گودی كمر فرد بين ديوار و بدن فرد قرار گرفت و 

فرد با چرخش توپ با كمر به سمت پايين حركت كرده و حركت اسكات را انجام می داد و دوباره به حالت اول برمی گشت. اين تمرين در 3 ست و هر ست بين 8 تا 10 تكرار 
انجام شد كه بين هر ست 45 الی 60 ثانيه استراحت داشت )بسته به توانايی و پيشرفت فرد، تكرار حركت به ميزان 2 تا 4 تكرار افزايش داشت(.

فرد روی توپ جيم بال به پشت خوابيده )برای شروع با هدايت و كمك مربی( و سعی می كرد كه با دست ضربدر در قفسه سينه، سر و سينه خود را به  اندازه 30 الی 45 8
درجه به سمت پاها بياورد و دوباره به حالت اول برگردد. اين تمرين در 3 ست و هر ست در 8 الی 10 تكرار انجام شد. بين هر ست 30 الی 45 ثانيه استراحت وجود داشت.

9
حركت با استفاده از تراباند انجام شد، به اين صورت كه دو طرف آزاد تراباند به هم گره زده شد و هر دو پای فرد در آن قرار گرفت و فرد به صورت ايستاده رو به ديوار )فاصله 
پاها به  اندازه عرض شانه و كف دست ها روی ديوار( قرار داشت. حركت اكستنشن پاها به صورت يكی در ميان اجرا شد. اين تمرين در 3 ست انجام شد كه در هر ست 8 الی 

10 تكرار و بين هر ست 30 الی 45 ثانيه استراحت وجود داشت.

10
اين حركت نيز با استفاده از تراباند اجرا شد. فرد به صورت ايستاده ناحيه وسط تراباند را زير دو پای خود قرار داد و دو سر آزاد آن يكی در دست راست و يكی در دست چپ 

قرار داشت و به صورت يكی در ميان دست ها را به سمت سينه می برد و هر دست 8 تا 10 تكرار با تراباند انجام داد و 45 ثانيه استراحت انجام شد و ست دوم، 8 تا 10 تكرار 
برای هر دست و بعد از 45 ثانيه استراحت ست سوم با 8 تا 10 تكرار انجام شد. در جلسات بعد بسته به توانايی هر فرد، به تعداد تكرار ها افزوده شد.
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استقامت ایزومتریک فلکسور تنه )تست پالنک(

می گرفت.  قرار  زمین  به  رو  بیمار  تست  این  اجرای  برای 
به صورتی که روی آرنج ها و از پایین روی نوک انگشتان پا باشد. 
از بیمار خواسته شد بدنش را صاف نگه دارد و از تخت باال ببرد و 
وزنش را روی پنجه پاها و هر دو آرنج تحمل کند. زمان تا لحظه 
از بین رفتن پوسچر صاف تنه و با تماس دوباره لگن با تخت 

اندازه گیری شد.

تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند. 
در آمار توصیفی، از میانگین و انحراف معیار به عنوان شاخص های 
گرایش مرکزی و پراکندگی و در آمار استنباطی از آزمون های تی 
همبسته4 برای مقایسه درون گروهی و تی مستقل5 برای مقایسه 
بین گروهی با سطح معناداری 0/05 استفاده شد. همچنین آزمون 
کولموگروف اسمیرنوف6 و آزمون لون7 به ترتیب برای بررسی نرمال 

بودن توزیع داده ها و برابری واریانس ها استفاده شد ]33[.

یافته ها

ابتدا میانگین و انحراف معیار مربوط به اطالعات جمعیت شناختی 
افراد مبتال به ام اس در دو گروه بررسی و مقایسه شد که تفاوت 

معنادار آماری نداشتند )P> 0/05( )جدول شماره 4(.

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همچنین آزمون لون، 
پیش فرض های توزیع نرمال و تساوی واریانس نمرات آزمودنی ها 
در تمامی متغیرهای تحقیق در مرحله پیش آزمون را تأیید کرد 
)P≥ 0/05(. بنابراین با توجه به برقراری پیش شرط ها برای تحلیل 

.)P≤ 0/05( اطالعات، از آمار پارامتریک استفاده شد

4. Paired T Test
5. Independent T Test
6. Kolmogorov–Smirnov Test
7. Levene's test

نتایج آزمون تی همبسته در جدول شماره 5 نشان می دهد 
8 هفته تمرینات منتخب تی آر ایکس و ایروفیتنس سبب بهبود 
عملکرد ثبات مرکزی )سورنسون، فلکسور تنه پالنک، لترال تنه 
راست و لترال تنه چپ( در بیماران مبتال به ام اس شده است 
ایکس و  اثربخشی 8 هفته تمرینات تی آر  )P≤ 0/05(. مقایسه 
ایروفیتنس در عملکرد ثبات مرکزی بیماران با استفاده از آزمون 
تمرینات  بین 8 هفته  معناداری  تفاوت  داد  نشان  تی مستقل 
تی آر ایکس و ایروفیتنس در تست سورنسون و لترال تنه راست 
وجود دارد )P≤ 0/05(، به طوری که در تست سورنسون، تمرینات 
ایروفیتنس مؤثرتر بوده و در تست لترال تنه راست، تمرینات تی آر 
ایکس مؤثرتر بوده است. نتایج نشان داد تفاوت معناداری در تست 

.)P≤ 0/05( فلکسور تنه پالنک و لترال تنه چپ وجود ندارد

بحث

تی آر  منتخب  تمرینات  تأثیر  مقایسه  حاضر،  مطالعه  هدف 
ایکس و ایروفیتنس بر عملکرد ثبات مرکزی بیماران مبتال به 
مولتیپل اسکلروزیس بود. نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن بود که 
انجام 8 هفته تمرینات تعلیقی تی آر ایکس و ایروفیتنس عملکرد 
ثبات مرکزی بیماران مبتال به ام اس را افزایش می دهد، اما در 
مقایسه بین دو تمرین در تست سورنسون، تمرینات ایروفیتنس و 
در تست لترال تنه راست، تمرینات تی آر ایکس مؤثرتر بود. نتایج 
نشان داد تفاوت معناداری در تست فلکسور تنه پالنک و لترال 

تنه چپ وجود ندارد. 

تحقیقات  از  برخی  نتایج  با  می توان  را  تحقیق حاضر  نتایج 
پیشین که حاکی از تأثیر شیوه هاي گوناگون تمرینات بدنی بر 
است، همسو  ام اس  به  مبتال  افراد  و حرکتی  عملکرد عضالنی 
دانست. خادم الشریعه و همکاران ]34[، مرادی و همکاران ]12، 
 ،]14[ همکاران  و  آرنتزن   ،]36[ همکاران  و  اسچیلینگ   ،]35
کارلینگ و همکاران ]37[، بکویت و همکاران ]38[، سباستیو و 
همکاران ]39[، کارپاتکین و همکاران ]40[، گوندوز و همکاران 

جدول 5. نتایج عملکرد ثبات مرکزی دو گروه آزمایش

گروهآزمون
میانگین±انحراف معیار )ثانیه(

سطح معناداریتی مستقلسطح معناداریتی همبسته
پس آزمونپیش آزمون

سورنسون
2/30/04-6/9±6/553/6±38/6تی آر ايكس

2/70/01
4/70/0001-3/9±7/967/7±29/5ايروفيتنس

فلكسور تنه پالنك
3/50/02-5/3±6/535/5±19/3تی آر ايكس

0/30/7
4/90/0001-3/2±5/333/4±21/4ايروفيتنس

لترال تنه راست
5/40/0001-6/2±2/437/5±13/2تی آر ايكس

2/10/05
1/90/05-5/6±9/124/3±16/4ايروفيتنس

لترال تنه چپ
4/50/0001-7/2±7/030/6±8/2تی آر ايكس

0/60/6
5/10/0001-5/9±5/126/3±14/3ايروفيتنس
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]41[، فریمن و همکاران ]42[ و مقدسی و همکاران ]23[، بهبود 
از اجراي یک دوره تمرینات  تعادل و عملکرد حرکتی را پس 
و  تعادلی  تمرینات  مقاومتی،  تمرینات  جمله  از  بدنی  مختلف 
ام اس گزارش کردند.  به  افراد مبتال  تمرینات حس عمقی، در 
از جمله دالیل همسویی نتایج تحقیق حاضر با یافته های این 
تحقیقات این است که تقویت عضالت ناحیه میان تنه ازجمله 
اهداف پروتکل ارائه شده در تحقیق حاضر و برنامه های تمرینی 

ارائه شده در این تحقیقات بوده است. 

براساس مدارک موجود، قدرت و استقامت عضالت ناحیه مرکزی 
تنه بیماران مبتال به ام اس کاهش می یابد و ارتباط معناداری بین 
در  تعادل  و  رفتن  راه  اختالالت  با  ناحیه مرکزی  ضعف عضالت 
بیماران مبتال به ام اس وجود دارد، به طوری که ضعف این عضالت 
به بی ثباتی در حین راه رفتن و به دنبال آن کاهش عملکرد منجر 
می شود ]10[.  مقدسی و همکاران طی تحقیقی اثر تمرینات تی آر 
ایکس بر روی افراد مبتال به ام اس را بررسی کردند و نتیجه گرفتند 
که تمرینات تی آر ایکس موجب بهبود تعادل و عملکرد آزمودنی ها 
شده است ]23[. برخالف مطالعات ذکرشده، فیلیپی و همکاران 
ام اس  به  مبتال  بیماران  عملکرد  افزایش  در  را  معناداری  بهبود 
متعاقب 26 هفته تمرینات مقاومتی گزارش نکردند ]43[. دالیل 
احتمالی این تناقض ها را می توان به تفاوت در مدت زمان دوره های 
تمرینی تحقیقات مذکور و مطالعه حاضر یا به تفاوت در ماهیت 
پروتکل تمرینی و نیز ابزارهای متفاوت استفاده شده در این تحقیق 
نسبت داد. از طرفی دیگر، یافته های پژوهش حاضر با نتایج مطالعه 
حسینی ]44[ و همکاران که تأثیر تمرینات یوگا بر قدرت عضالت 
بیماران مولتیپل اسکلروزیس را بررسی کردند و نیز با یافته های 
رومبرگ و همکاران ]45[ هم خوان نبود. این پژوهشگران با بررسی 
تأثیر 6 ماهه تمرینات قدرتی و هوازی بر قدرت عضالت اندام تحتانی 
بیماران مولتیپل  اسکلروزیس نشان دادند این تمرینات تغییری در 
قدرت این بیماران ایجاد نکرده است. دلیل این مغایرت ها را می توان 

در متفاوت بودن چهار مورد به شرح ذیل دانست:

 1. شیوه های تمرینی )مطالعه های ناهم خوان از دیگر شیوه های 
با وزنه و هوازی استفاده کردند،  تمرینی مانند یوگا، مقاومتی 
درحالی که در مطالعه حاضر از تمرین مقاومتی با کش به منظور 

بهبود قدرت در این بیماران استفاده شده است(. 

2. مدت زمان تمرینات )مطالعات قبلی از تمرینات 4هفته ای، 6 
ماهه یا 8 هفته ای با 2 جلسه در هفته استفاده کردند، درحالی که 
در مطالعه حاضر از تمرین 8 هفته ای با 3 جلسه در هفته استفاده 

شده است(. 

3. تعداد آزمودنی ها )در مطالعات مغایر با پژوهش حاضر، کمتر 
یا خیلی بیشتر بودند(.

 4. سن آزمودنی ها )در مطالعات مغایر با تحقیق حاضر سن 
آزمودنی ها بیشتر درنظر گرفته شده بود(.

ناشی  ام اس  به  مبتال  بیماران  مرکزی  ثبات  عملکرد  بهبود 
به دلیل  می تواند  حاضر  پژوهش  در  ایروفیتنس  تمرینات  از 
کارکردهای مختلف و سودمند فعالیت های ورزشی در جنبه های 
مختلف زندگی این بیماران باشد، به گونه ای که مطالعات پیشین 
افزایش فعالیت عضالت اسکلتی در ضمن تمرینات ورزشی را 
عاملی برای افزایش مقدار جریان خون وارده به عضالت می دانند. 
ورزشی  تمرینات  به ویژه  بدنی  فعالیت های  هنگام  همچنین 
ضربان قلب، حجم ضرب های بطن چپ و به دنبال آن برون ده 
قلب افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر، با باز شدن آرتریول ها 
بافت عضالنی  به  اکسیژن  و  اسکلتی، حمل خون  در عضالت 
بیشتر می شود و نیاز به اکسیژن اضافی طی فعالیت های بدنی 
افزایش تعداد تنفس، ظرفیت حیاتی ریه و تهویه  از طریق  را 
آلوئولی برطرف می کند ]32[. درواقع مزایای اولیه تمرین ورزشی 
منظم این بیماران شامل افزایش آمادگی قلبی تنفسی، افزایش 
قدرت و استقامت عضالنی، کاهش خستگی بدنی، بهبود روحیه 
و افزایش توانایی انجام کارهای روزانه با نیروی بیشتر است و 
به طور قابل مالحظه ای در کنترل عالئم مولتیپل اسکلروزیس و 
از آنجایی که این بیماران به صورت  بهبود سالمتی تأثیر دارد. 
مکرر ضعف )به خصوص در اندام تحتانی( و خستگی را تجربه 
می کنند، از طرفی دیگر به دلیل اینکه تمرینات مقاومتی با استفاده 
از کش در پژوهش حاضر روی اندام تحتانی این بیماران تمرکز 
کرده بود، ممکن است در اثر تمرینات انجام شده، بیماران توانسته 
باشند بر ضعف در اندام تحتانی خود که اغلب به صورت خستگی و 
اختالل در راه رفتن ظهور می کند، غلبه کنند و درنتیجه استقامت 
عضالنی آن ها افزایش یابد. عالوه بر این، به دلیل سادگی اجرا و 
بی خطر بودن این تمرینات ممکن است بیماران شرکت کننده در 
مطالعه حاضر با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به تمرینات با 
وزنه، حداکثر تالش خود را برای غلبه بر مقاومت انجام دهند و 
نهایتاً در کسب مزایای ویژه این تمرینات در زمینه های مختلف 

عملکردی و فیزیولوژیکی موفق باشند ]39[. 

بیماران ام اس بسیار آسیب پذیر هستند و به راحتی نمی توان 
با  این تحقیق  برای آن ها توصیه کرد. در  یک مداخله درمانی 
توجه به موضوع و مطالعات انجام شده درزمینه بیماران ام اس و 
برود و  باال  نباید  افراد خیلی  این  اینکه دمای بدن  به  با توجه 
موجب خستگی این افراد شود، تمریناتی با شروع راحت، تکرار 
پایین، تعداد ست پایین و ریکاوری بین تمرینات طراحی شد و به 
مرور زمان، درجه تمرینات )با توجه به اصل تفاوت های فردی( و 
تعداد ست و تکرار تغییر کرد. تی آر ایکس وسیله ای بی ثبات است 
که می توان برای همه افراد طراحی کرد به شرط اینکه تمرینات 
براساس توانایی فرد طراحی شوند که در این تحقیق از تمرینات 
ثباتی و بسته تمرینات شروع شد و تعداد تکرار، شدت و سختی 
حرکت برای هر فرد درنظر گرفته شد و به مرور زمان براساس 
توانایی فرد این تمرینات تغییر کرد و گسترده تر شد و با تعداد 
تکرار بیشتر و تعداد ست بیشتر روی عضالت مختلف صورت 
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گرفت. در به کارگیری تمرینات تی آر ایکس، بیماران ام اس باید 
حتماً تحت نظر پزشک باشند و نمره مقیاس وضعیت ناتوانی 
آن ها از نمره 4 باالتر نباشد، زیرا تحقیقات بسیار محدودی در 
این زمینه وجود دارد و اینکه توانایی بیماران ام اس پایین است و 

احتیاط زیادی باید کرد. 

مقایسه میانگین نمرات عملکرد ثبات مرکزی آزمودنی ها نشان 
داد تمرینات تی آر ایکس و ایروفیتنس در هر دو گروه تأثیر معنادار 
داشته است و می توان گفت تمرینات تی آر ایکس باعث افزایش 
معنادارتر عملکرد ثبات مرکزی نسبت به تمرینات ایروفیتنس 
شده است که علت عملکرد بهتر ثبات مرکزی بیماران با تی آر 
ایکس در این پژوهش ممکن است اجرای تمرینات منتخب تی آر 
ایکس و نیاز به استفاده از وزن بدن برای اجرای حرکات صحیح و 
نیاز به اعتمادبه نفس باالتر برای اجرای حرکات و همچنین انتخاب 
سطح تمرین باشد. در هر دو گروه، تمرینات ابتدا سبک بود و 
در ادامه با توجه به وضعیت بیماران و اصل اضافه بار به سطح 
باالتر رسید ]22[. نتیجه تمرینات تی آر ایکس، ثبات بهتر قسمت 
مرکزی بدن برای حرکت بهتر اندام تحتانی است. این تمرینات 
قدرت، استقامت و کنترل عصب بدن را افزایش می دهند و از 
طریق این تمرینات، کنترل بخش داخلی ستون فقرات، کنترل 
فشار داخلی شکم و کنترل عضالنی حرکات تنه بهبود می یابد و 
بر توانایی بدن برای حفظ تعادل در حرکات پویای مختلف افزوده 

می شود ]21[. 

نتیجه گیری

با توجه با اینکه پروتکل های تمرینی به کاررفته در این تمرین 
برخوردار  محدودی  مطالعاتی  پیشینه  از  ام اس  بیماران  برای 
هستند، بنابراین استفاده از تمرینات تی آر ایکس و ایروفیتنس 
برای بیماران ام اس نیاز به انجام تحقیقات بیشتری دارد تا صحت 
بومی سازی  بیشتر مشخص شود. همچنین عدم  و سقم آن ها 
مقیاس وضعیت ناتوانی گسترش یافته از محدودیت های تحقیق 

حاضر بود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اخالق  کمیته  دستورالعمل  با  مطابق  اخالقی  مالحظات 
IR.UI. شماره  به  اخالق  کد  و  شده  رعایت  اصفهان  دانشگاه 

REC.1398.042 دریافت شد. همچنین این مطالعه در سایت 
کارآزمایی بالینی با شماره IRCT20200501047256N1 ثبت 

شده است.
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آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکده علوم ورزشی، 

دانشگاه اصفهان است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشتند.

تعارض منافع
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