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 4931آبان  -ساری

 
 

 ایران MSدوازدهمین کنگره 

  زنان تحتانی و فوقانی های اندام عضالت گرفتگی بر آب در تمرین اثر
 اسکلروزیس مولتیپل به مبتال

 

 *3 آذربایجانی علی محمد دکتر، 2 نسب مجدی نسترن دکتر، 1 افراز پونه
 تفت واحد اسالمی آزاد دانشگاه تندرستی، گرایش بدنی تربیت ارشد کارشناسی دانشجوی-1
  اعصاب و مغز متخصص چمران، پزشکی لومع دانشگاه دانشیار -2
  مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه بدنی تربیت دانشکده ورزشی فیزیولوزی گروه استاد-3

 
 

 .استت  عصتیی  سیستت   کننده ناتوان و مزمن هایبیماری از گروهی جزء اسکلروزیس مولتیپل :مقدمه
 ضتع   بترداری،  گتام  در مشتکل  تعادل، عدم خستگی، عضالنی، گرفتگی بیماری این عوارض ترینشایع

 .است عضالنی عملکرد در اختالل حرکتی،

 میتتال  زنتان  در تحتانی و فوقانی هایاندام عضالت گرفتگی بر آب در تمرین اثر تحقیق این هدف :هدف

 .باشد می اسکلروزیس مولتیپل به

 تعتداد  تمرین، دوره حین در یمارانب از نفر 11 خروج از پس و انتخاب بیمار 54 تعداد : هاروش و مواد

 کننتده  فروکش-  عودکننده نوع سال  43 تا 22 سنی رده با اسکلروزیس مولتیپل به میتال زن بیمار 35

 نفتر  11 تمترین  گتروه  دو در تصتادفی  صتورت  بته  و انتختاب  هدفمنتد  صتورت  بته  4/4 تتا  2 نتاتوانی   با
 که بود قدرتی و تعادلی کششی، هوازی تمرینات از ترکییی تمرینی برنامه .گرفتند قرار نفر 11 کنترل و 

 و گرادسانتی یدرجه 32 تا 28 دمای با آب در دقیقه 02 جلسه هر و جلسه 3 ایهفته هفته، 8 مدت در
 اعمتال  نیتز  بتار  اضتافه  اصل تمرین دوره طول در. شد اعمال قلب ضربان حداکثر درصد 12تا 52 شدت

 .شد انجام اشوارد یافته تعدیل آزمون توسط تمرین از بعد و یلق در بیماران گرفتگی میزان. گردید

 و مت   عضتالت  فوقتانی  هتای اندام گرفتگی کاهش در معناداری تاثیر آب در تمرینات از استفاده : نتایج
 میتزان  بته  هتا پتا  زانتو  و م  عضالت تحتانی هایاندام گرفتگی کاهش و %38.6 میزان به هادست آرنج

  .(P<0.05) است داشته بیماران در  47.4%

 موثر اسکلروزیس مولتیپل بیماران گرفتگی بهیود در آب، در تمرینات که داد نشان نتایج : گیری نتیجه

 عملکترد  بهیتود  بترای  مکمتل  تمرینات عنوان به تمرینات این از توانمی که شود می پیشنهاد لذا. بوده

  .نمود استفاده اسکلروزیس مولتیپل به میتال افراد حرکتی
 تحتانی و فوقانی های اندام عضالت آّب، در ورزش گرفتگی، اسکلروزیس، مولتیپل کلمات کلیدی :
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