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 مقدمه

کننده در کننده افراد جوان است که به علت فرایند التهابی دمیلینهترین بیماری ناتوان( شایعMS)1مولتیپل اسکلروزیس 

تالالتی از جمله ضعف این بیماری با اخاست.بینی شود. این بیماری غیرقابل پیشسیستم عصبی مرکزی ایجاد می

باشد روند ترین عالمت در این بیماران میترین وآزاردهندهباشدکه از این میان خستگی شایعمی هعضالنی،خستگی و غیره همرا

-پیشرفت بیماری،موجب کاهش استقالل فردی و افزایش خستگی شده و همچنین بر کیفیت زندگی،خانواده او اثر مخربی می

بار در طول 22درصد بیماران بیش از09(در پژوهشی نشان دادند که دفعات بروز خستگی در1311مکاران)رئیسی و ه.(1)گذارد

از ٪09تقریبا (.2های درمانی برای بهبود در قدرت و استقامت عضالنی در این بیماران مطلوب هستند)استراتژی ماه است.یک

در این بیماران تاثیر زیادی اسپاسم شدت خستگی و افزایش .اند، اسپاسم را در طول عمر خود تجربه کردهMSبیماران مبتال به 

های دارویی متعددی وجود دارد روش MSبرای کاهش خستگی و اسپاسم بیماران(.3)دست دادن شغل این بیماران دارند بر از

تمرینات (.3)شونددر بیمار میها باعث عوارض جانبی متعددی مانند تهوع، افسردگی، دردهای عصبی وغیره لیکن این روش

 MS، تأثیرات مثبتی بر ضعف حرکتی بیماران PNFچنین تمرینات هم .تواند از آتروفی عضالنی جلوگیری کندمقاومتی می

برای کاهش خستگی، بهبود دامنه حرکتی، از فعالیت ،MS(. در بیماران 4) شودداشته و حتی موجب کاهش اسپاسم عضله می

از اهمیت کاربردی زیادی  PNFعضالنی، تمرینات چنین برای بهبود قدرت، استقامتهمکنند. های ورزشی استفاده می

بیماران  خستگی و قدرتبر  PNFمطرح است آیا ترکیب تمرینات مقاومتی واین سؤالبرخوردار است. با توجه به مطالب فوق

 تأثیر دارد؟MSمبتال به

 شناسیروش

تشکیل داد. معیار  MSه آماری این پژوهش زنان و مردان مبتال به بیماری تجربی است. جامعاین پژوهش یک مطالعه نیمه

یماران با توجه به درجه ناتوانی،سن و به طور ب در نظر گرفته شد.1-5(، در دامنهEDSS)2ناتوانی بیماران از نظر مقیاس

و (55/2±15/1اتوانیی نودرجه34/162±14/0، قد92/61±4/13، وزن53/34±51/6سن،n=12به دو گروه تمرین)هدفمند،

( تقسیم شدند. 22/2±01/9ودرجه ناتوانی11/164±64/19، قد66/02 ±13/19وزن،12/36±03/4،سنn=10گروه کنترل)

عمومی از دینامومتر استفاده شد و گیری قدرتبه منظوراندازه هفته( به طول انجامید.درجلسه3هفته)2ی تمرینیبرنامه

های تمرینات مقاومتی در گروه( استفاده شد.FSS)از پرسشنامه شدت خستگی شدت خستگیهمچنین به منظور ارزیابی 

ودرطول هفته دوم یک نوبت 1RM% 59تکرار با19تا6ها یک نوبت باآزمودنیدر طول هفته اول،عضالنی بزرگ انجام شد.

در تمرینات  (.1ادند)را انجام د1RM% 19تکرار با15تا19هشتم یک نوبت باتاو از هفته سوم 1RM% 69تکرار با15تا19با

PNF ای ثانیه19ست بادوتکرارای و در طول هفته دوم یکثانیه19ها یک ست با یک تکراردر طول هفته اول، آزمودنی

                                                           
1 Multiple Sclerosis 
2 Expanded disability status scale 
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مستقل برای بررسی تغییرات tدر پژوهش حاضر از آزمون(.4)ای را انجام دادندثانیه19تکرارسهست باهشتم یکتاسوموازهفته

 گروهی استفاده شد.همبسته برای بررسی تغییرات درونtونبین گروهی و از آزم

 هایافته

 

 
 T P کنترل تمرین 

قدرت عمومی 

 )کیلوگرم(

Post 62/35±63/61 12/49±11/66 12/9 0/9 

Pre 42/42±24 12/30±12/63 40/1 14/9 

Post-pre 65/19±36/16- 2±33/2 51/1- *991/9 

 شدت خستگی

 )امتیاز(

Post 19/4 ± 19/1  92/4 ± 23/9  24/9  21/9  

Pre 11/3 ± 95/1  21/4 ± 12/1  51/1-  12/9  

Post-pre 30/9 ± 35/9  - 25/9 ± 40/9  51/4  *91/9  

 

 گیریبحث و نتیجه

و  های هارویولی با یافتهباشد( همسو می2996و همکاران)اایمت بهبود معنادار در قدرت در پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

(. تنها دلیل عنوان شده برای عدم بهبود 1) مطابقت نداردداری مشاهده نکردند،تغییر معنی ( که در قدرت1000)همکاران

. استآزمودنی در این پژوهش 1(، ضعف قدرت آماری به دلیل شرکت فقط1000)درت را در پژوهش هاروی و همکارانق

ین تغییرات منجر به همزمانی و فراخوانی های حرکتی باشد. اافزایش قدرت ممکن است ناشی از تغییرات در ارتباط بین نورون

بخشد. افزایش در جریان شود که میزان تولید نیرو و ظرفیت اعمال نیروی پایدار را بهبود میواحدهای حرکتی بیشتر می

در واحدهای حرکتی افزایش دهد و را تواند تواتر تخلیه شارژدر هنگام انقباض بیشینه میαهای حرکتیعصبی به طرف نورون

های گلژی به عضله های بازدارنده حاصل از اندامبا مهار تکانهPNFچنین تمرینات(. هم1شود)نجر به تولید اوج قدرت مطلق م

نتایج این پژوهش نشان داد که تمرین ترکیبی باعث بهبود و  .(4)باالتری از قدرت دست یابددهد تا به سطح این اجازه را می

-همسو می( 2994و همکاران) های وایتشود. از این رو نتایج پژوهش حاضر، با یافتهیمMSکاهش خستگی در افراد مبتال به

ساز بدن وناشی از افزایش سوخت تواندمیدر اثر تمرینات بدنی  MSدلیل احتمالی بهبود خستگی در بیماران مبتال به .(1)باشد

باعث  ،دهددن که به دنبال انجام تمرینات بدنی روی میبساز وسوختاساس،افزایش براینباشد.بدنی در حین و بعد از تمرینات

-ها و در نهایت باعث کاهش ضعف عضالنی و بهبود کارکرد دستگاه عصبی میاکسیژن و تغذیه بهتر اندامرسانی،افزایش خون

نتیجه  از طرفی، .(5)دهدانرژی انجام فعالیت را افزایش میهمچنین افزایش قدرت موجب کاهش شدت خستگی شده و .شود

توان به نوع، شدت و مدت تمرینات که دلیل آن را میباشد ( مغایر می1322های خداداد و همکارن )پژوهش حاضر با یافته

های متفاوتی نیز در افراد به وجود با توجه به اینکه انواع تمرینات با مدت، شدت و تکرارهای مختلف، سازگاری.(6)نسبت داد

ورزشی موجب افزایش خستگی در این توجه خاصی شود تا انجام تمرینات باید به مدل تمرینیال آورد،لذا در بیماران مبتمی

تواند منجر به افزایش دهد که تمرین ترکیبی میهای مطالعه حاضر نشان مییافتهگیری کلی،در یک نتیجه(.1نشود)بیماران

 شود.ن تمرینات را برای بیماران توصیه میشود و استفاده از ایمیMSدر بیماران مبتال به کاهش خستگیقدرت و 

 بیماری مولتیپل اسکلروزیس، قدرت عضالنی و شدت خستگیکلیدی:  هایواژه
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