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Abstract
Background: Functional abnormalities in multiple sclerosis may be due to a decrease in the level of physical
activity of MS patients compared to healthy People. Exercise activity as a non-pharmacological method can have
beneficial effects on the rehabilitation of these patients. Therefore, the purpose of present study was to investigate the
effect of eight weeks of combined training on some indicators of physical and mental function in women with
multiple sclerosis.
Methods: Twenty women with multiple sclerosis were randomly divided into experimental and control group
that only 16 subjects (8 in the training group and 8 in the control group) were able to complete all stages of this
study. The training group participated in eight weeks and three days per week in combined training program
(contains rhythmic aerobic and resistance training by bodyweight, Theraband, and TRX). Muscles strength,
endurance and speed of walking, and psychological induces were evaluated in pre- test and post-test. Independent
and paired samples T-test were used for data analysis.
Results: Combined training resulted in a significant increase in quadriceps and hand muscles strength, endurance
and speed of walking, and also significant decrease in depression and anxiety levels (P˂0.05). However, no
significant difference was observed in the fingers strength (P˃0.05).
Conclusion: It seems that combined training used in present study can be effective in increasing muscle strength,
motor function, and decreasing depression and anxiety in women with multiple sclerosis. Therefore, the use of this
training method at the club and home is recommended for these patients.
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چکیده

زمینه :اختالالت عملکردی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس ممکن است نتیجه کاهش سطح فعالیت جسمانی بیماران  MSدر مقایسه با افرراد سرالب با.ر
فعالیت ورز.ی به عنوان یک روش غیردارویی میتوان اثرات مفی ی برای توانبخشی این بیماران دا.ته با .بنرابراین هر ا از مطالعره رابرر بررسری تراثیر
هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از .اخصهای عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بود
روش کار 02 :زن مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بهطور تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیب  .ن که تنها  61نفر ( 8نفر گروه تمرین و  8نفرر گرروه
کنترل) توانستن تمام مرارل پژوهش را کامل کنن گروه تمرین هشت هفته و هر هفته سه جلسره در یرک برنامره تمررین ترکیبری (.رامل تمرینرات هروازی
ریتمیک و تمرینات مقاومتی با وزن ب ن کش ترابان و . ) TRXرکت کردنر در رت عنرالنی اسرتقامت و سررعت راه رفرتن و .راخصهرای روانری در
پیشآزمون و پسآزمون مورد ارزیابی درار گرفت برای تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل و زوجی استقاده .
یافتهها :تمرینات ترکیبی منجر به افزایش معنیدار د رت عنالت چهارسر ران و دست استقامت و سرعت راه رفتن و نیرز کراهش معنریداری در میرزان
افسردگی و ابطراب ( . )P˂ 2/20اما تفاوت معنیداری در د رت انگشتان مشاه ه نش ()P˃ 2/20
نتیجهگیری :به نظر میرس تمرین ترکیبی مورد استفاده در پژوهش رابر میتوان در افزایش د رت عنالنی عملکرد ررکتی و کاهش میرزان افسرردگی
و ابطراب در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس موثر با .لذا استفاده از این .یوه تمرینی در با.گاه و منزل برای این بیماران توصیه می.ود
کلید واژهها :تمرینات ترکیبی .اخصهای روانی عملکرد ررکتی د رت عنالنی مولتیپل اسکلروزیس
نحوه استناد به این مقاله :عباسپور ا ،ذوالفقار دیدنی م ر ،خدائی ک .تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخصهای عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز9311 .؛ 19-24:)9(24

حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است.
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منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

مولتیپل اسکلروزیس ( )Multiple Sclerosis, MSیرک بیمراری
تخریب کنن ه سلولهای عصبی دستگاه عصبی مرکزی میبا .کره
اغلب افراد جوان و میانسال را مبرتال مریکنر آسریب.ناسری ایرن
بیمرراری بررا از بررین رفررتن غررالا میلررین اولیگودن روسرریتهررا و
آکسونها در مغز ساده مغز طناب نخاعی و بایعات جسرب سرفی
مشخص می.ود (. )6رمار تخمینری افرراد مبرتال بره  MSاز 0/6
میلیون نفر در سال  0228به  0/3میلیون نفر در سرال  0263افرزایش
یافته است طبق اطلس جهرانی  MSدر سرال  0263متوسر سرن
.روع  32 MSسال است و نسبت زنان به مردان مبرتال بره  MSدر
.رق آسیا  3در آمریکا  0/1و در ایران  0/8میبا )0( .افراد مبرتال
به  MSاز عالیمی هربچرون کراهش عملکررد خسرتگی برع
عنالنی گرفتگی عنالنی ناهماهنگی ررکتی اختالل.رناختی و
افسردگی رنج میبرن تخمین زده .ر ه اسرت کره  %10-88افرراد
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس اختالل تعرادلی و ررکتری دارنر کره
کیفیت زن گی این افراد را تحت تراثیر دررار مریدهر ( )3کراهش
تحرر درنتیجرره ترکیبرری از اخرتالالت رسرری تعررادلی و بررع
عنالنی ایجاد می.ود ( )4کاهش در رت عنرالنی نیرز یکری از
ویژگیهای اصلی  MSمیبا .کاهش سرعت .رلیک وارر های
ررکتی فراخوانی کمتر وار های ررکتری افرزایش زمران جریران
عصبی و تغییر جریانهای مهراری و تحریکری برهعنروان مکانیسرب
پراتوفیزیولوییکی در بیمراری  MSمطرر مریبا.ر ( )0گرفتگرری
عنالنی در بیش از  %82بیماران  MSگرزارش .ر ه اسرت کره در
ان امهای تحتانی .ایعتر میبا )1( .تحقیقات نشران دادهانر کره
افررراد مبررتال برره مولتیپررل اسررکلروزیس  %48تررا  %33از وار ر های
ررکتی را میتوانن فعال کنن در رالیکه افراد سرالب  %34ترا %622
وار های ررکتی را فعال میکنن د رت عنالنی یکری از عوامرل
تعیررین کننر ه مهررب سرررعت راه رفررتن در افررراد مبررتال برره مولتیپررل
اسکلروزیس میبا .چرا که برین الگوهرای راه رفرتن مختلر و
د رت عنالت چهارسر ران و همسترینگ ارتباط وجرود دارد ()8
این افراد در معرض فشارهای  .ی روانی نیرز هسرتن و ایرن امرر
میتوان اختاللهای روانی و اجتماعی را در زنر گی ایرن افرراد بره
وجود آورد درد و رنج راصل از بیماری ترس از مرگ عروارض
نا.ی از درمان بیماری کاهش میزان عملکردهرای روزانره اخرتالل
در تصویر ذهنی و مشکالت جنسی از جملره عرواملی هسرتن کره
به ا.ت روانی فرد مبتال به  MSرا دچرار اخرتالل مریسرازن ()8
افسردگی و ابطراب تاثیر منفی  .ی ی در افراد مبرتال بره مولتیپرل
اسکلروزیس دارد و با کیفیت زنر گی پرایین در ایرن افرراد مررتب
است ( )3تحقیقات نشان دادهان که تقریبا  %02-12بیماران  MSبره
افسردگی مبتال هستن و تقریبا  %00-42آنها ابرطراب و اسرترس
دارن ( )3با توجه به اینکه  MSیک بیماری مزمن ناتوان کننر ه در
طوالنیم ت است؛ در نتیجه توانبخشی  MSنقش مهمری در رفر

سبک زن گی مستقل و مرتب با سرطح کیفیرت زنر گی دارد ()62
یکی از اهر اا اصرلی معاینرات برالینی در بیمارسرتانهرا و مراکرز
توانبخشری بیمراران  MSبهبرود معایررب عصرب.رناختی از طریررق
کاهش مح ودیتهای ررکتی و مشارکتی میبا .تا این افرراد بره
باالترین میزان استقالل به منظور رف و یرا بهبرود کیفیرت زنر گی
دست یابن ( )6محققرانی هربچرون White Le-Page Heesenو
 Castellanoنیز پیشنهاد کردهان که فعالیت ورز.ی بهطور بالقوه برر
پیشرفت بیماری  MSموثر است و خودبرهخرود فرآینر بیمراری را
کن میکن ( )62تاثیر انواع مختل فعالیتهای ورز.ری برر افرراد
مبتال به  MSبررسی  .ه است و نتایج متفاوتی ارائره .ر ه اسرت؛
 Kierkegaardو همکرراران نشرران دادنرر کرره  60هفترره تمرینررات
مقاومتی با  .ت باال در بهبود د رت عنالنی سررعت راه رفرتن
افسررردگی و ابررطراب مرروثر اسررت ( )66بررا ایررن رررال  Doddو
همکاران بهبود مختصری در د رت عنالنی و ع م بهبود عملکررد
راه رفتن را به دنبرال  62هفتره تمرینرات مقراومتی گرزارش کردنر
( )60فعالیتهای هوازی مانن ایروبیرک ریتمیرک دادرنر یرفیرت
عملکردی را بهبود بخشن ( )63هبچنین میتوان منجر به افرزایش
د رت بهبود وبعیت ب نی کاهش خسرتگی بهبرود خلرقوخرو
افزایش اعتماد به نفس و ارساس خوب بودن عمرومی در بیمراران
. MSود ( )8تمرینات مقاومتی نیز مریتوانر برع عنرالنی و
هماهنگی را بهبود بخشی ه کره منجرر بره بهبرود تعرادل چرابکی و
کاهش گرفتگی عنالنی می.ود ( )64و ممکن است ویژگریهرای
انقبابی تنفس سرلولی کیفیرت زنر گی سررعت و اسرتقامت راه
رفتن را در بیماران  MSبهبود بخش ( )60طبرق توصریه محققران
به منظور دستیرابی بره فوایر بیشرتر از فعالیرت ورز.ری برنامره
ورز.ی بای .امل تمرینات استقامتی و مقاومتی با .که برا .ر ت
متوس ر ادل سه بار در هفته و به م ت  0-60هفته و هر جلسره
به م ت  12ددیقه اجرا .ود و تمرینات هر جلسه .رامل تمرینرات
هوازی مقاومتی و فعالیتهرای تعرادلی با.ر ( )61برا ایرن ررال
تحقیقات ان کی تراثیر تمرینرات ترکیبری را در بیمراران  MSمرورد
بررسی درار دادهان به گزارش مسرعودینرژاد و همکراران تحمرل
بیمرراران  MSبرره تمرینررات ترکیبرری بهتررر از تمرینررات مقرراومتی و
استقامتی میبا )68( .بنابراین با توجه به کارایی تمرینات ترکیبری
در این پژوهش برآن .ر یب تراثیر تمرینرات هروازی ریتمیرک برا
موسیقی را در ترکیب با تمرینات مقاومتی (.رامل تمررین برا کرش
ترابانرر و تمرینررات مقرراومتی بررا وزن برر ن و Total-body
) )Resistance Exercise, TRXمورد مطالعه درار دهریب الزم بره
ذکر است تمرینات  TRXبررای اولرین برار در ایرن بیمراران مرورد
اسررتفاده درررار گرفررت ایررن تمرینررات نرروع ج ی ر ی از تمرینررات
عملکردی در سطو ناپای ار است که .رامل مجموعره خاصری از
تمرینات د رتی با وزن ب ن و تسمه (بان های غیرکشی) مریبا.ر
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با استفاده از این تمرینات درص دلخرواهی از وزن بر ن در بخرش
مورد نظر متمرکز  .ه و میتوان به عنوان یک تمرین جنبشی اجررا
.ود آویزان کردن تسمه به یک نقطه ترکیب ایر هآلری از ررکرات
ایستا و پویا در غالب تمرینات د رتی استقامتی تعادلی همراهنگی
انعطااپذیری د رت و پای اری و هماهنگی عنرالت میرانتنره را
به طور هبزمان در طی وسیعی از ررکات ارائه میدهر ( )68برا
توجه به اینکه اغلب تمرینات ترکیبی .امل تمرینات هوازی ماننر
دوی ن در تردمیل و تمرینات د رتی .امل تمرین با وزنره برود کره
نیاز به ابزار و مکان ورز.ی خاصی است ولی محققین ایرن مطالعره
دص دارن از تمرینات ترکیبی کاربردی و کب هزینره دابرل اجررا در
منزل .امل تمرینرات هروازی ریتمیرک بررای بهبرود همراهنگی و
استقامت دلبی-عرودی و افزایش نشاط بیماران و تمرینات مقراومتی
با وزن ب ن کشهای ترابان و  TRXبرای تقویت د رت عنرالنی
استفاده کنن بنابراین ه ا از ایرن پرژوهش بررسری تراثیر هشرت
هفته تمرینات ترکیبی (هروازی و مقراومتی) برر در رت عنرالنی
عملکرد ررکتی و .اخصهای افسردگی و ابطراب در زنان مبرتال
به مولتیپل اسکلروزیس میبا.

روش کار

پژوهش رابر یک مطالعه نیمهتجربی با طرر پریشآزمرون-
پسآزمون میبا .که جامعه آمراری آن را زنران مبرتال بره مولتیپرل
اسکلروزیس (نوع عود کننر ه-فرروکش کننر ه) برا درجره نراتوانی
کرورتز (Kurtezke expanded disability status scale,
) EDSSکمتر از  0تشکیل میدهر کره عنرو انجمرن  MSاسرتان
آذربایجان غربی بوده و بیماری آنها توس پز.ک متخصرص مغرز
و اعصرراب تاییر .ر ه اسررت از جملرره معیارهررای ورود برره ایررن
پژوهش میتوان به ع م دا.تن فعالیت ورز.ی مرنظب رر ادل در 1
ماه گذ.ته ع م سابقه ابتال بره انرواع بیمراریهرای دلبری-عرودری
بیمراریهررای مترابولیکی بیمرراریهرای روانرری انرواع سرررطانهررا
بیماریهای ارتوپ یک مثل زانودرد آرتروز و یا هر گونره آسریب و
مشکل جسمی دیگر ع م بارداری ع م اسرتعمال دخانیرات عر م
اعتیاد به مواد مخ ر و الکل و درصهرای روانگرردان و تمایرل بره
.رکت در طر پرژوهش ا.راره کررد پرس از جلسره آ.ناسرازی
بیماران با پروتکل تمرین و آزمونگیری و اه اا پژوهش از میران
بیمارانی که .رای الزم برای .رکت در پژوهش را دا.رتن  02زن
مبتال به مولتیپل اسرکلروزیس بره صرورت داوطلبانره و برا امنرای
ربایتنامه کتبی در پژوهش .رکت کردن و میرزان  EDSSآنهرا
توس پز.ک متخصص مغز و اعصاب تعیین  .سپس بره روش
تصادفی به دو گروه تمررین ( 62نفرر) و کنتررل ( 62نفرر) تقسریب
 .ن که در نهایت  61نفرر ( 8نفرر گرروه تمررین و  8نفرر گرروه
کنترل) توانست به طور کامل تمرامی مراررل پرژوهش را بره اتمرام
رسررانن .رراخصهررای آنتروپررومتریکی .رررکت کننر گان توس ر
د سنج و ترازوی ( )Secaان ازهگیری .ر و مر ت زمران ابرتال بره
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بیماری نیز توس خودگزار.ی بیمار ثبت  .که نترایج در جر ول
 0نشان داده  .ه است مح ودیتهای تحقیق رابر عر م کنتررل
دارویی و ع م کنترل تغذیه بیمراران برا توجره بره .ررای خراص
بیماریشان بود برای سنجش استقامت راه رفرتن از آزمرون  0ددیقره
راه رفتن استفاده  .روش اجرا به این گونه برود کره آزمرودنی برا
.نی ن ص ای " رو" .روع به راه رفتن کرده و بره مر ت  0ددیقره
مسیر مشخصی را پیادهروی کردنر بر ون اینکره در مسریر ب ونر
مسافت پیموده  .ه توس آزمونگر ثبت گردی آزمودنیهرا  3برار
این آزمون را تکرار کردن بهترین رکورد برای آنالیز آماری اسرتفاده
 .سرعت راه رفتن نیرز برا اسرتفاده از آزمرون  02مترر راه رفرتن
ان ازهگیری  .آزمودنی با .نی ن ص ای رو با تمرام سررعت و برا
ایمنرری کامررل مسرریر  02متررر را راه رفتنر و زمرران  02متررر توسر
آزمونگر و با کورنومتر ثبت گردی  3بار آزمون با فاصله اسرترارتی
تکرار  .و بهترین عملکرد برای آنالیز آمراری انتخراب .ر ()63
د رت عنالت چهارسر ران با استفاده از داینامومتر (.رکت دانرش
ساالر ایرانیان سراخت ایرران ) )(ISRRC.COMو در رت فشراری
عنررالت دسررت و انگشررتان بررا اسررتفاده از داینررامومتر دسررتی
(.رررکت mie medical research ltdسرراخت کشررور انگلرریس)
ان ازهگیری  .برای انر ازهگیرری در رت دسرت از آزمرودنیهرا
خواسته  .دستگیره داینرامومتر را در دسرت گرفتره و برا رر اکثر
د رت آن را فشار دهن دستگاه طوری تنظیب  .ه بود کره رر اکثر
د رت را بره کیلروگرم نشران مریداد بررای انر ازهگیرری در رت
انگشتان آزمودنیها با انگشت .ست و ا.اره محرل مرود نظرر در
دستگاه را با ر اکثر د رت فشار مریدادنر و رر اکثر در رت بره
کیلوگرم ثبت گردی ایرن دو آزمرون برا هرر دو دسرت و انگشرتان
.ست و ا.اره دو دست اجرا  .پرسرشنامره افسرردگی برک 0
) (BDI-IIو پرسشنامه ابرطراب برک  )3( (BAI) 6نیرز جهرت
بررسی میزان افسرردگی و ابرطراب توسر بیمراران  MSتکمیرل
گردی دبل از .روع دوره تمرینی افرراد بره مر ت سره جلسره برا
تمرینات و نحوه اجرای تمرینات آ.نا  .ن سرپس گرروه تمررین
به م ت هشت هفته در جلسات تمرینات ترکیبری .ررکت کردنر
گروه کنترل نیز در این م ت در هیچ برنامه فعالیت ورز.ی منظمری
.رکت ن ا.تن پروتکل تمرینی در ج ول  6نشان داده  .ه اسرت
تمرین سه جلسه در هفته (یک روز در میان) اجرا مری.ر برنامره
یک جلسه تمرین به این صورت بود :ابت ا مررلره گررم کرردن کره
.امل ررکات کششی ایستا و پویا و ررکرات جنبشری برود سرپس
تمرینات ترکیبی و در انتها مررله سرد کردن بود تمرینرات ترکیبری
.امل تمرینات هوازی ریتمیک به صورت اجررای ررکرات مجرزا
همراه با موسیقی و نه به صورت اجرای زنجیرهوار و با .ر ت -82
 %00بربان دلب بیشینه به مر ت  60ددیقره در هفتره اول و دوم و
 02ددیقه از هفته سوم ترا هشرتب برود برربان دلرب برا اسرتفاده از
بربانسرنج پرالر ) x-trainer plusسراخت کشرور چرین) کنتررل
می .بع از تمرینات هوازی 0-62ددیقه ودفره اسرترارتی برود و

 / 38مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تبریز دوره  84شماره  1فروردین واردیبهشت 1811

سپس تمرینات مقاومتی اجرا می .در هر جلسه از هفته یک نروع
تمرین مقاومتی بع از تمررین هروازی اجررا مری.ر (جلسره اول
تمرین با کش ترابان جلسه دوم تمررین برا  TRXو جلسره سروم
تمرین با وزن ب ن) تع اد تکرارها از هفته اول تا چهارم یرک سرت
 8-64تکراری و از هفته پنجب ترا هشرتب دو سرت  8-64تکرراری
بود بین اجرای ررکات و ستها یرک ترا دو ددیقره اسرترارت در
نظر گرفته  .ه بود رنگ آبی کش ترابانر برا توجره بره .ررای و
توانایی افراد انتخاب و با توجه به درص کشش و مقاومرت مربروط
به هر درصر کشرش ( %00-622کشرش برا مقاومرت  6/3ترا 3/0
کیلوگرم) به تمررین پرداختنر تمرینرات ترابانر .رامل تمرینرات
جلوبازو پشتبازو اب اکشن و فلکشرن ران برود تمرینرات TRX
نیز .امل پرارویی براالیی اسرکات النرژ کمکری و دراز-نشسرت
کمکی بود تمرینات با وزن ب ن نیز .امل لگ زدن به براال و پرایین
و جلو و عقب چهار دست و پا خب  .ن و براال آوردن دسرت در
جلوی ب ن و باال آوردن پا به صورت صراا و ترکیبری از ررکرت
باال آوردن دست و پای مخال در رالت چهرار دسرت و پرا برود
تمرینات در هر دو سمت ب ن انجام میگرفت هر دو هفته یک برار
به  .ت تمرینات افزوده می .فشار تمرین در هرجلسه نیرز هرر
دو هفته یک بار با استفاده از مقیاس در فشرار برورگ )-1 (RPE
 02نمرهای کنترل می .در چهار هفته اول فشرار تمرینرات سربک
تا متوس ( )62-63و در هفتههرای آخرر فشرار تمرینرات در رر
متوس تا سخت ( )63-61بود آزمونهرای  0ددیقره راه رفرتن 02
متر راه رفتن ان ازهگیری د رت عنالت چهارسرر ران و دسرتان و
انگشتان راست و چپ و تکمیل پرسرشنامرههرای  BDI-IIو BAI
بع از هشت هفتره تمررین و  48سراعت پرس از آخررین جلسره
تمرینی مج داً انجام  .آمار توصیفی برای محاسبه .راخصهرای
مرکزی و پراکن گی استفاده  .نرمال بودن دادهها نیز با اسرتفاده از
آزمون .اپیرو-ویلک بررسی  .که طبیعی بودن توزیرع دادههرا را
تأیی کرد .هبچنین از آزمون تری مسرتقل بررای ارزیرابی تغییررات
بررینگروهرری و آزمررون ترری همبسررته برررای بررسرری تغییرررات
درونگروهی مورد استفاده درار گرفت تمامی تجزیه و تحلیلهرا در
نرمافزار اس پی اس اس نسخه  02و در سرطح معنریداری کمترر از
 2/20انجام .
ج ول  :6پروتکل تمرینی
هفته اول و دوم
تمرینات ایروبیک ریتمیک 60 :ددیقه در
هر سه جلسه در هفته با  .ت %00
 ( HRmaxتنوع ررکتی در جلسات
تمرینی در هفته)
تمرینات مقاومتی:
جلسه  :6تمرینات با کش جلسه :0
تمرینات  TRXجلسه  :3تمرینات با
وزن ب ن
یک ست  8-62تکراری

هفته سوم و چهارم
تمرینات ایروبیک ریتمیک 02 :ددیقه در
هر سه جلسه در هفته با  .ت %12
 ( HRmaxتنوع ررکتی در جلسات
تمرینی در هفته)
تمرینات مقاومتی:
جلسه  :6تمرینات با کش جلسه :0
تمرینات  TRXجلسه  :3تمرینات با
وزن ب ن
یک ست  60-64تکراری

یافتهها

نتایج آزمون تی مستقل از اختالا مقادیر پیشآزمون و پسآزمرون
و نتایج تی همبسته در دو گروه تمرین و کنتررل نیرز در جر ول 3
نشان داده  .ه است .نتایج راصل از آزمون تری مسرتقل نشران داد
که تمرینات مورد نظر موجب افزایش معنیدار سررعت  02مترر راه
رفتن و استقامت  0ددیقه راه رفتن  .ه است (مقرادیر Pبره ترتیرب
 2/26و  )2/24بهطوری که بع از هشرت هفتره سررعت راه رفرتن
 8/33درص و استقامت راه رفتن  62/64درصر افرزایش را نشران
داد این در رالیسرت کره سررعت و اسرتقامت راه رفرتن در گرروه
کنترل به ترتیب کاهشی معادل  3/83درص و  6/08درصر دا.رته
است نتایج آزمون تی همبسته نیز در متغیر سررعت و اسرتقامت راه
رفتن نشان میده تغییرات تنها در گروه تمرین معنیدار مریبا.ر
(مقادیر Pبه ترتیب  2/20و  )2/24هربچنرین آزمرون تری مسرتقل
نشان داد تمرینات ترکیبی موجب بهبود معنریدار در رت عنرالت
چهارسررر ران دسررت راسررت و چررپ در افررراد مبررتال برره مولتیپررل
اسررکلروزیس .ر ه اسررت (مقررادیر Pبرره ترتیررب  2/220 2/221و
 )2/23تمرررین ترکیبرری موجررب افررزایش  30درصر ی در در رت
عنررالنی چهارسررر ران و افررزایش  32/80درصرر ی در درر رت
عنررالنی دسررت راسررت و افررزایش  38/48درص ر ی در د ر رت
عنالنی دست چپ  .ه بود نترایج آزمرون تری همبسرته تنهرا در
گروه تمررین معنریدار برود (مقرادیر Pبره ترتیرب  2/226 2/26و
 )2/228هبچنین نتایج آزمون تی مسرتقل عر م تغییرر معنریدار در
د ر رت عنررالنی انگشررتان دسررت راسررت ( )P= 2/80و د ر رت
عنالنی انگشتان دست چپ ( )P= 2/83نسبت به گرروه کنتررل را
نشان داد تغییرات بینگروهی در پرسشنامره افسرردگی )(BDI-II
و ابررطراب ) (BAIنشرران داد کرره تمرررین ترکیبرری باع ر بهبررود
معنی دار میرزان افسرردگی و ابرطراب در افرراد مبرتال بره مولتیپرل
اسررکلروزیس .رر ه بررود (مقررادیر Pبرره ترتیررب )2/226 2/226
بهطوری که میزان افسردگی و ابطراب در گروه تمرین به ترتیرب
کاهشی برابر با  48/08درص و  48/20درص ی دا.ته است نترایج
آزمون تی همبسته نیز کاهش معنیدار را تنها در گروه تمرین نشران
داد (مقادیر Pبه ترتیب )2/224 2/226

هفته پنجب و .شب
تمرینات ایروبیک ریتمیک 02 :ددیقه در
هر سه جلسه در هفته با  .ت %10
 ( HRmaxتنوع ررکتی در جلسات
تمرینی در هفته)
تمرینات مقاومتی:
جلسه  :6تمرینات با کش جلسه :0
تمرینات  TRXجلسه  :3تمرینات با
وزن ب ن
دو ست  8-62تکراری

هفته هفتب و هشتب
تمرینات ایروبیک ریتمیک02 :ددیقه در
هر سه جلسه در هفته با  .ت %82
 ( HRmaxتنوع ررکتی در جلسات
تمرینی در هفته)
تمرینات مقاومتی:
جلسه  :6تمرینات با کش
جلسه  :0تمرینات  TRXجلسه :3
تمرینات با وزن ب ن
دو ست  62-64تکراری

تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخصهای عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

ج ول  :0توصی
گروه
تمرین
کنترل

آماری ویژگیهای فردی آزمودنیها بر رسب .اخصهای مرکزی
قد (سانتیمتر)
سن (سال)
608/43±3/80
33/02±1/38
600/10±3/30
31/80±1/82

ج ول  :3نتایج آزمونهای تی مستقل (اختالا مقادیر پیش و پسآزمون) و تی همبسته
پیشآزمون
گروه
متغیر
602/60±03/08
تمرین
استقامت راهرفتن
648/00±06/41
کنترل
60/88±0/43
تمرین
سرعت راهرفتن
61/66±0/01
کنترل
00/06±04/48
تمرین
قدرت عضالت چهارسر ران
01/00±61/18
کنترل
68/11±1/08
تمرین
قدرت عضله دست راست
60/80±3/44
کنترل
61/48±0/33
تمرین
قدرت عضله دست چپ
66/83±3/30
کنترل
0/80±0/03
تمرین
قدرت انگشتان دست راست
3/81±0/01
کنترل
0/33±6/80
تمرین
قدرت انگشتان دست چپ
3/83±0/34
کنترل
68/60±1/42
تمرین
BDI-II
68/88±4/08
کنترل
68/88±8/11
تمرین
BAI
01/10±64/223
کنترل
(*= تفاوت معنیداری دارد)

بحث

یافتههای پژوهش رابر نشان داد کره هشرت تمررین ترکیبری
باع ر افررزایش معنرریدار اسررتقامت و سرررعت راه رفررتن د ر رت
عنالت چهارسر ران دست راست و چپ و کراهش معنریداری
در میزان افسردگی و ابطراب  .ه است؛ اما بهبرود معنریداری در
د ر رت انگشررتان دسررت راسررت و چررپ مشرراه ه نش ر در ایررن
پررژوهش بهبررود د ر رت عنررالنی بررا نتررایج مطالعررات  Wensو
همکاران ( )6عطارسیا و همکاران ( )02همسو بوده و برا مطالعره
 Ortiz-Rubioو همکاران ( )06مطابقت نر ارد  Doddو همکراران
بهبود کمتر در رت عنرالنی را بره خسرتگی جسرمانی اسرتقامت
عنررالنی بررعی و بررع عنررالنی نسرربت دادنرر ( )60و
 Sabapathyو همکاران علت ع م بهبود د رت عنرالنی دسرت را
تحت تاثیر درار نگرفتن د رت دستان و ع م تمرکز برنامره تمرینری
بر درگیری عنالت فلکسرور و اکستنسرور سراع مطرر کردنر
( )00افزایش د رت ممکن است نا.ی از تغییرات در ارتبراط برین
نورونهرای ررکتری با.ر ایرن تغییررات منجرر بره همزمرانی و
فراخوانی وار های ررکتی بیشتر می.ود که میرزان تولیر نیررو و
یرفیت اعمال نیروی پای ار را بهبود میبخش افرزایش در جریران
عصبی به طرا نورونهای ررکتری  αدر هنگرام انقبراض بیشرینه

وزن(کیلوگرم)
14/86±60/88
13/38±66/88

EDSS
3/21±6/02
3±6/62

پسآزمون
614/88±00/33
602/00±06/34
64/30±6/83
68/48±0/10
83/33±36/38
12/32±61/83
06/38±4/31
63/83±0/60
06/61±4/82
63/86±0/12
8/38±3/36
0/48±0/60
8/82±0/38
0/38±0/26
62±8/88
00±8/86
3/38±0/30
08/80±60/33
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مدت بیماری (سال)
62/00±3/38
62±3/80

 Tهمبسته
* 2/24
2/44
* 2/20
2/68
* 2/26
2/02
* 2/226
2/40
* 2/228
2/02
2/62
* 2/226
2/64
* 2/223
* 2/226
2/60
* 2/224
2/08

 Tمستقل
* 2/24
* 2/26
* 2/221
* 2/220
* 2/23
2/80
2/83
* 2/226
* 2/226

میتوان تواتر تخلیه .اری را در وار های ررکتی افرزایش دهر و
منجر به تولی اوج د رت مطلق یا ترنش در ترار عنرله یرا وارر
ررکتی .ود ( )68هبچنین تمرینات مقاومتی با کش ممکن اسرت
با ایجاد سازگاریهای عصبی فعالسازی بیشتر وارر های ررکتری
و همزمانی فراخروانی آنهرا موجرب افرزایش در رت و اسرتقامت
عنالنی و ارتقای کیفی و کمی فعالیتهرای عملکرردی در نتیجره
افزایش د رت و هماهنگی بیشرتر عنرالنی .رود ( )03از طرفری
تمرینات  TRXاز جاذبه زمین و تحر بررای تولیر واکرنشهرای
عصبی-عنالنی به تغییرات راصل از وبرعیت درارگیرری بر ن و
ویژگیهای مکانیکی بهره میگیرد و انجام ررکات برا آن در رت و
تعادل را به .کل ایستا و پویایی با هب تلفیق مینمای که به سیسرتب
عصبی تا سطح زیادی فشار وارد نموده و مزایای ورزش ب نسرازی
را جهت دستیابی سریعتر به نتیجه مطلوب به ر اکثر مریرسران
( )68تمرین با دسرتگاههرای ناپایر ار ممکرن اسرت انقبراضهرای
هبزمان عنالنی هماهنگی عصبی ه ایت عصبی و سالمتی کلری
نه فق در ورز.کاران بلکه در افرراد عرادی را نیرز افرزایش دهر
( )04لذا ممکن است تمرینات معلق مقاومتی تمرام بر ن  TRXبرا
توجه به ماهیرت بریثبراتی آنهرا در بیمراران  MSکره همراهنگی
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عصبی-عنالنی بعیفی دارن در تحریک عصب و عنله نسربت
به دیگر تمرینات نقش بیشتری دا.ته با .برر اسراس یافترههرای
ب ست آم ه میتوان گفت افراد مبتال به  MSمریتواننر در طرول
برنامه تمرینات ترکیبی دستخوش سازگاری عصبی عنرالنی دررار
بگیرن ( )68به نظر میرس  .ت م ت و نوع تمررین درگیرری
عنالت مورد نظر در تمرین نیز از عوامرل مروثر در بهبرود و عر م
بهبود د رت عنالنی با .بهطوری که مررادی و همکراران دلیرل
بهبود د رت عنالنی را به  .ت پروتکل تمرینی مربوط دانستهانر
و م ت تمرین را نیز در تاثیر مثبرت تمررین برر بیمراران  MSمروثر
دانستن ( )00ع م بهبود د رت عنالنی انگشتان در ایرن پرژوهش
ممکن است به علت درگیری کمتر عنالت مربوطه با .و تمرکرز
بیشتر تمرینات بر تقویت عنالت برزرگ بروده و نتوانسرتهانر بره
ان ازه کافی عنالت ریز را درگیر کننر هربچنرین ممکرن اسرت
میزان تمرینات برای بهبود د رت انگشتان کافی نبوده با .بنرابراین
کمتر تحت تاثیر درار گرفتهان
از دیگر نتایج این مطالعه کاهش زمان  02متر راه رفتن با سررعت و
افزایش مسافت  0ددیقه راه رفتن بعر از اتمرام دوره تمرینری بروده
است نتایج پژوهش رابر با نتایج مطالعات سنگالجی و همکراران
( )64و عطارسیا و همکاران ( )02همسو بوده و با نتایج مطالعرات
مسعودینرژاد و همکراران ( )60و  Doddو همکراران ( )60مغرایر
میبا .به نظر میرسر مشرکل سررعت و سرهولت ررکرت در
بیماران با صرا انریی و تالش زیاد در رین راه رفتن استقامت و
تحملپذیری بعی همراه است که این مصرا غیرطبیعی انرریی
را میتوان عامل مهمی در خستگی پاها رین انجام فعالیت معرفری
کرد ( )01گرفتگی عنالنی در بیش از  %32بیمراران  MSمشراه ه
می.ود که با ناتوانی ررکتری .ر ی مررتب اسرت .اخصرههرای
عملکرد فیزیولوییکی نیز مثل توان هوازی و د رت عنرالنی تراثیر
مهمی بر ناتوانی ررکتی در بیماری  MSدارد ( )08در نتیجه بهبرود
د رت در عنالتی که توانایی سرازگاری برا برار ابرافی را دارنر
ممکن است آمادگی جسمانی عمومی و توانایی عملکررد ررکتری
در مبتالیان به  MSبا معیار نراتوانی متوسر را بهبرود بخشر ()64
مسعودینژاد و همکاران علت ع م بهبود عملکررد ررکتری بعر از
هشت هفته تمرینات ترکیبی هوازی مقاومتی و تعادلی را میزان کرب
افزایش د رت عنالنی دانسرتن ( )60و  Doddو همکراران انر ازه
کوچک نمونه ستهای کب و رجب کرب تمررین را از دالیرل عر م
بهبود عملکرد ررکتی بعر از  62هفتره تمرینرات مقراومتی مطرر
کردن ( )60به نظر میرس استفاده از ترکیبی از تمرینرات مقراومتی
و هوازی در این پژوهش و تنوع تمرینری ممکرن اسرت برا ایجراد
سازگاریهرای عصربی-عنرالنی و افرزایش در رت عنرالنی در
ان امهای تحتانی و اثرگذاری تمرینات ایروبیرک در بهبرود آمرادگی
دلبی-تنفسی و کاهش انریی مصرفی هنگام راه رفرتن و هربچنرین
اختصاصی بودن .ریوه تمرینرات و برخرورداری برنامره تمرینری از

 .ت و م ت مناسب منجر به بهبود سرعت و استقامت راه رفرتن
در بیماران  MSبا ناتوانی خفی تا متوس  .ه با.
امروزه ابطراب به عنروان یکری از دالیرل مهرب جلروگیری از
درمان  MSاعالم  .ه است استرس و ابطراب به میرزان فراوانری
با فعالیت ورز.ری رفرع مری.رود؛ ورزش مریتوانر بیشرتر انرواع
ابطراب و استرس را با اثراتی مشابه داروهای درمانی از برین ببررد
( )8نتایج این پژوهش کاهش معنیدار میزان افسردگی و ابرطراب
را بع از اتمام دوره تمرینی در افراد مبتال بره  MSنشران داد نترایج
این پرژوهش برا مطالعرات ارمر ی و همکراران (( )3افسرردگی و
ابطراب) و ررمتی و پورآدرایی اردکرانی (( )8ابرطراب) همسرو
بوده و با نتایج  Rombergو همکاران مغایر میبا.ر کره بره دنبرال
.ش ماه تمرینات ترکیبی مقاومتی و هروازی در بیمراران  MSعر م
بهبود افسردگی را اعالم کردن و ایهار کردنر کره برنامره تمرینری
آنها به طور عم ه .امل تمرینات مقاومتی بروده در نتیجره ممکرن
است برای کاهش افسرردگی مطلروب نبروده با.ر ( )08ایرنکره
چگونه فعالیت ورز.ی افسردگی را بهبود میبخش مشخص نشر ه
است با این ررال فربریههرای مختلفری توسر محققرانی چرون
 Brosseو همکرراران  Zhengو همکرراران و  Banduraو همکرراران
پیشنهاد  .ه اسرت کره عبارتنر از :تنظریب محرور هیپوتراالموس-
هیپرروفیز افررزایش میررزان -βانرر ورفین طبیعرری کررردن فرراکتور
نوروتروفیک مشتق از مغز و بهبود ارسراس خودکارآمر ی محرور
هیپوترراالموس-هیپیرروفیز فرراکتور نوروتروفیررک مشررتق از مغررز و
سروتونین در پاتولویی بیماری  MSنقرش دارنر در صرورتی کره
فعالیررت ورز.رری بتوانر عملکرررد محررور هیپوترراالموس-هیپرروفیز
غلظت فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و یا غلظرت سرروتونین را
در بیماران  MSتحت تاثیر درار ده ؛ امکان دارد کراهش افسرردگی
را در بیماران  MSکه فعالیت ورز.ی منظمری دارنر توبریح دهر
( )03از طرفی تمرینات ب نی منجر به رها .ر ن .ر ن آنر ورفین
(داروهررای طبیعرری کرراهش درد هسررتن کرره منجررر برره ارساسررات
خو.رراین مرری.ررون ) و کرراهش کررورتیزول (هورمررون اسررترس)
می.ون و میتواننر آنر ورفین و سرروتونین (هورمرون مروثر در
خلقوخو) بیشتری به ب ن رسان ه که میتوان برای مر ت طروالنی
در ب ن رف .ود در نتیجه منجر به اصال خلرقوخرو مری.رود
( )32بنابراین ارتمال دارد تمرینات به کار گرفته در ایرن پرژوهش
با توجه بره اسرتفاده از تمرینرات هروازی ایروبیرک (کره همرراه برا
موسیقی اجرا می ) .و استفاده از بهروزتررین روشهرای تمرینری
تنوع تمرینی و ایجاد فنای پرنشاط و بره دور از اسرترس پتانسریل
اثرگررذاری بررر .رراخصهررای روانرری در زنرران مبررتال برره مولتیپررل
اسکلروزیس که دچار افسردگی و ابطراب هستن دارا میبا.

نتیجهگیری

نتایج پژوهش رابر نشان داد که تمرین ترکیبی میتوان منجرر
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تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی از شاخصهای عملکرد جسمانی و روانی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

 استان آذربایجان غربی م یریت تربیت بر نی دانشرگاه ارومیرهMS
که امکانات الزم را در خصروص اجررای تمرینرات و تسرتهرای
ارزیابی فراهب نمودن تشکر و د ردانی مریکنریب پرژوهش رابرر
ر ه در دانشرک ه. ر تصرویب.ناسریار.برگرفته از پایاننامه کار
. میبا6303880 ماره. ی دانشگاه ارومیه به.علوم ورز
مالحظات اخالقی
ود.امل نمی. مالرظات اخالدی
منابع مالی
منابع مالی ن ارد
منافع متقابل
مول ایهار میدارد که منافع متقابلی از تالی و یا انتشار این مقاله ن ارد
مشارکت مولفان
ا ع و م ذ و همکاران طراری اجرا و تحلیرل نترایج مطالعره را
تهان هبچنین مقاله را تالی نمروده و نسرخه نهرایی آن.برعه ه دا
را خوان ه و تایی کردهان

به بهبود د رت عنرالنی بهبرود عملکررد ررکتری و افسرردگی و
رود؛ برا توجره بره. ابطراب در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
نبررود درمرران دطعرری در درمرران بیمرراری مولتیپررل اسررکلروزیس و
ریوه تمرینری برا. هزینههرای هنگفرت درمرانهرای دارویری ایرن
برخورداری از ج ی ترین مت های تمرینی تنوع کاربردی برودن در
گاه و منزل و کب هزینره برودن مریتوانر برهعنروان یرک روش.با
م اخلررهای تعرر یل کننرر ه و غیردارویرری در کنررار روشهررای
دارودرمررانی در تسررکین عالیررب و پیشررگیری از تش ر ی بیمرراری
اخصهای عملکرد جسمانی و بهبرود رراالت رورری و. تقویت
ر لررذا اسررتفاده از تمرینررات ترکیبرری منتخررب در.روانرری مرروثر با
رکان و. فیزیروترا هرا پزMS پژوهش رابر به افرراد مبرتال بره
ی و هر فردی کره بره نروعی برا ایرن افرراد در ارتبراط.مربیان ورز
ود.هستن توصیه می

قدردانی

 انجمرنMS ب ینوسیله نویسن گان از همکاری تمرام بیمراران

References
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wens I, Eijnde B O, Hansen D. Muscular, cardiac,
ventilatory and metabolic dysfunction in patientswith
multiple sclerosis: Implications for screening, clinical
care and endurance and resistance exercise therapy, a
scoping review. Journal of the Neurological Sciences
2016; 367: 107-121. doi: 10.1016/j.jns.2016.05.050
Thompson A J, Baneke P. Multiple sclerosis: Atlas of
MS 2013. 2013.
Ahmadi A, Arastoo AA, Nikbakht M, Zahednejad Sh,
Rajabpour M. Comparison of the Effect of 8 weeks
Aerobic and Yoga Training on Ambulatory Function,
Fatigue and Mood Status in MS Patients. Iranian Red
Crescent Medical Journal 2013; 15(6): 449-454.
doi: 10.5812/ircmj.3597
Charron S, McKay K A, Tremlett H. Physical activity
and disability outcomes in multiple sclerosis: a
systematic review (2011–2016). Multiple Sclerosis
and Related Disorders 2018; 20: 169-177.
doi: 10.1016/j.msard.2018.01.021
Heesen C, Romberg A, Gold S, Schulz KH. Physical
exercise in multiple sclerosis: supportive care or a
putative disease-modifying treatment. Expert Rev
Neurother 2006; 6: 347-355. doi: 10.1586/14737175.
6.3.347
Sosnoff J J, Gappmaier E, Frame A, Motl R W.
Influence of Spasticity on Mobility and Balance in
Persons With Multiple Sclerosis. JNPT 2011; 35: 129132. doi: 10.1097/NPT.0b013e31822a8c40
de Oliveira C E P, Moreira O C, Carrio´n-Yagual Z M,
Medina-Pe´rez C, de Paz J A. Effects of Classic
Progressive Resistance Training Versus Eccentric-

Enhanced Resistance Training in People With
Multiple Sclerosis. Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation 2017; 8: 1-7. doi: 10.1016/j.apmr.2017.
10.021
8. Rahmati F, Pooraghaei Ardakani Z. [Effect of Eight
Weeks Aerobic Exercise on Anxiety, Stress and Selfefficacy in Women with Multiple Sclerosis]. Journal
of Behavioral and Sports Psychology 2015; 13: 987996. (Persian).
9. Watson T M, Ford E, Worthington E, Lincoln N B.
Validation of Mood Measures for People with
Multiple Sclerosis. Int J MS Care 2014; 16 :105-109.
doi: 10.7224/1537-2073.2013-013
10. Dalgas U, Stenager E. Exercise and disease
progression in multiple sclerosis: can exercise slow
down the progression of multiple sclerosis? Ther Adv
Neurol Disord 2012; 5(2): 81-95. doi: 10.1177/175628
5611430719
11. Kierkegaard M, Lundberg I E, Olsson T, Johansson S,
Ygberg S, Opava C, et al. High-intensity resistance
training in multiple sclerosis-An exploratory study of
effects on immune markers in blood and cerebrospinal
fluid, and on mood, fatigue, health-related quality of
life, muscle strength, walking and cognition. Journal
of the neurological sciences 2016; 362: 251-257.
doi: 10.1016/j.jns.2016.01.063
12. Dodd K J, Taylor N F, Shields N, Prasad D,
McDonald E, Gillon A. Progressive resistance training
did not improve walking but can improve muscle
performance, quality of life and fatigue in adults with
multiple sclerosis: a randomized controlled trial.

1811  فروردین واردیبهشت1  شماره84  مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تبریز دوره/ 19

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Multiple Sclerosis Journal 2011; 17(11): 1362-1374.
doi: 10.1177/1352458511409084
Pazokian M, Shaban M, Zakerimoghdam M, Mehran
A, Sanglaje B. [The effect of stretching together
aerobic exercises on fatigue level in multiple
sclerosis patients refer to MS society of Iran those
suffer from fatigue]. J Holist Nurs Midwifery 2012;
22(2): 18-24. (Persian).
Sangelaji B, Kordi M R, Banihashemi F, Nabavi S M,
Khodadadeh S, Dastoorpoor M A. combined exercise
model for improving muscle strength, balance,
walking distance, and motor agility in multiple
sclerosis patients: A randomized clinical trial. Iranian
Journal of Neurology 2016; 15(3): 111-120.
doi: 10.5812/ircmj.17173
Masuodi Nezhad M, Shivani H, Hossini F. Effects of
Selected Combined Training on Balance and
Functional Capacity in Women with Multiple
Sclerosis. World Applied Sciences Journal 2012;
16(7): 1019-1026.
Martín-Valero R, García-Rodriguez A E, CasusoHolgado M J, Armenta-Peinado J A. Chapter 20Exercise in Prevention and Treatment of Multiple
Sclerosis A2 - Watson, Ronald Ross. In: Killgore
WDS, editor. Nutrition and Lifestyle in Neurological
Autoimmune Diseases: Academic Press 2017. PP:
195-202. doi: 10.1016/B978-0-12-805298-3.00020-7
Masoudi Nezhad M, Ebrahim KH, Shirvani H.
[Effects of Selected Combined Training on Muscle
Strength and Motor Function in Women With
Multiple Sclerosis]. Sport physiology 2013; 16: 81-96.
(Persian).
Khanghahi G A, Elm Sh. Total Rasistansce Exercise
Suspention Training TRXST. 2nd ed. Tehran,
Ayandegan, 2017.
Rossier P, Wade D T. Validity and reliability
comparison of 4 mobility measures in patient
presenting neurologic impairment. Arch Phys Med
Rehabil 2001; 82(1): 9-13. doi: 10.1053/apmr.2001.
9396
Attar Sayyah E, Hoseini Kakhk A R, Hamedinia M R,
Abbasi Farmanabadi I. [The effect of eight-week
combined training (resistance and PNF) on muscular
performance and functional and degree of disability in
Multiple Sclerosis patients]. Sport Physiology. Spring
2016; 8(29): 103-118. (Persian).
Ortiz-Rubio A, Cabrera-Martos I, Rodrı´guez-Torres J,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Fajardo-Contreras W, Dı´az-Pelegrina A, Valenza M
C. Effects of a Home-Based Upper Limb Training
Program in Patients with Multiple Sclerosis: A
Randomized Controlled Trial. Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation 2016; 97(12): 2027-2033.
doi: 10.1016/j.apmr.2016.05.018
Sabapathy N M, Minahan C L, Turner G T, Broadley
S A. Comparing endurance- and resistance-exercise
training in people with multiple sclerosis: a
randomized pilot study. Clinical Rehabilitation 2011;
25(1): 14-24. doi: 10.1177/0269215510375908
Moradi B, Shojaedin S, Hadadnazhad M.
[Comparison of core stabilization, theraband resistance
and combined training on functional endurance and
postural control in male patients with multiple
sclerosis]. J Gorgan Uni Med Sci. Spring 2016; 18(1):
58-63. (Persian).
Miller W. Assessment of electromyographic activity
during a TRX split-squat and traditional split-squat.
University of Mississippi, Thesis 2015.
Moradi M, Sahraian M A, Aghsaie A, Kordi M R,
Meysamie A, Abolhasani M, et al. Effects of eightweek resistance training program in men with multiple
sclerosis. Asian J Sports Med 2015; 6(2): e22838.
doi: 10.5812/asjsm.6(2)2015.22838
Ezabadi A, Alijani E, Moeini Shabestari M. [The
Effect of 8 Weeks Aquatic Aerobic Training on Speed
of Walking and Expanded Disability Statues Scale
(EDSS) In Women With Multiple Sclerosis]. Journal
of Sport Biosciences 2015; 7(3): 489-502. (Persian).
Motl R W, Goldman M D, Benedict R H. Walking
impairment in patients with multiple sclerosis: exercise
training as a treatment option. Neuropsychiatric
Disease and Treatment 2010; 6(1): 767-774. doi:
10.2147/NDT.S10480
Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J. Long-term
exercise improve functional impairment but not quality
of life in multiple sclerosis. J Neurol 2005; 252: 839845. doi: 10.1007/s00415-005-0759-2
Stroud N M, Minahan C L. The impact of regular
physical activity on fatigue, depression and quality of
life in persons with multiple sclerosis. Health and
Quality of Life Outcomes 2009; 7(68). doi: 10.1186/
1477-7525-7-68
Salesi M, Jowkar B. Effects of Exercise and Physical
Activity on Happiness of Postmenopausal Female. Sija
2011; 6(2). (Persian).

