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ABStrACt
Aims and background:  One of the most common progressive destructive diseases in the central nervous system 
is multiple sclerosis. Its inflammatory process causes a wide range of limitations, including reduced control of 
posture and the ability to walk. Therefore, the aim of this review was to evaluate the effect of resistance training 
on body posture control and gait ability in patients with multiple sclerosis.
Material and Methods: To access scientific articles from 2000 to 2021, search for keywords related to the 
present study, which included: resistance training, exercise therapy, balance, posture, walking, performance and 
multiple sclerosis, from databases such as PubMed, Magiran , IranDoc, PEDro, SPORTDiscus, Google Scholar, 
Noormags, Trip Database, Institute for Scientific Information (ISI) and Scopus. Resistance exercises used to 
control of posture and ability of these patients to walk were used. PEDro scale was used to evaluate the quality 
of articles.
results: 253 studies were reviewed, of which 13 studies with inclusion criteria (score higher than 5 on the 
Pedro scale) were selected for review. There are many differences in methodology, sample size, method of 
implementation, how to examine the variables in the studied research that should be considered in the use of 
resistance exercises. 
Conclusion: It seems that if resistance training is accompanied by special sports instructions for patients with 
multiple sclerosis, it can probably be effective in control of posture and ability to walk.
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چکیده
زمینــه و هــدف: یکــی از شــایع ترین بیماری هــای تخریبــی پیشــرونده در سیســتم اعصــاب مرکــزی، مولتیپــل اســکلروزیس می باشــد. فرآینــد 
ــدف  ــذا ه ــن می شــود. ل ــی راه رفت ــی و توانای ــت بدن ــرل وضعی ــه کاهــش کنت ــا از جمل ــف وســیعی از محدودیت ه ــروز طی ــی آن، ســبب ب التهاب
ــل  ــه مولتیپ ــال ب ــاران مبت ــن بیم ــی راه رفت ــی و توانای ــت بدن ــرل وضعی ــر کنت ــی ب ــات مقاومت ــر تمرین ــی تاثی ــر، بررس ــروری حاض ــه م از مطالع

ــود. اســکلروزیس ب
ــر  ــش حاض ــا پژوه ــط ب ــد واژگان مرتب ــتجوی کلی ــا 2021، جس ــال های 2000 ت ــی س ــاالت علم ــه مق ــتیابی ب ــرای دس ــا: ب ــواد و روش ه م
کــه شــامل: تمرینــات مقاومتــی، تمریــن درمانــی، تعــادل، پوســچر، راه رفتــن، عملکــرد و مولتیپــل اســکلروزیس بــود، از بانک هــای 
،Trip Database ،Noormags ،Google Scholar ،SPORTDiscus ،PEDro ،IranDoc ،Magiran ،PubMed اطالعاتــی نظیــر

(ISI( و Scopus انجــام گرفــت. تمرینــات مقاومتــی بــکار گرفتــه شــده بــر کنتــرل وضعیــت بدنــی و  Institute for Scientific Information
توانایــی راه رفتــن ایــن بیمــاران، مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــه منظــور بررســی کیفیــت مقــاالت از مقیــاس PEDro اســتفاده گردیــد.

ــا  ــه ب ــه در رابط ــه 13 مقال ــروج مطالع ــرایط ورود و خ ــر و ش ــای دقیق ت ــس از ارزیابی ه ــه پ ــد ک ــت ش ــه یاف ــوع 253 مقال ــا: در مجم یافته ه
موضــوع پژوهــش حاضــر، کــه امتیــاز کســب شــده در مقیــاس PEDro آنهــا، بیشــتر از 5 بــود مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. تفاوت هــای زیــادی در 
روش شناســی، تعــداد نمونه هــا، روش اجــرا، نحــوه بررســی متغیر هــا در تحقیقــات مــورد مطالعــه وجــود داشــته کــه بایــد در بکارگیــری تمرینــات 

مقاومتــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــژه بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس  ــا رعایــت دســتورالعمل های ورزشــی وی ــه نظــر می رســد اگــر تمرینــات مقاومتــی همــراه ب ــری: ب نتیجه گی

باشــد احتمــاالً بتوانــد بــر کنتــرل وضعیــت بدنــی و توانایــی راه رفتــن آنهــا اثــر بخــش باشــد.
واژه هـای کلیدی: تمرین مقاومتی، وضعیت بدنی، راه رفتن، مولتیپل اسکلروزیس
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تاریخ پذیرش: 1400/10/10 تاریخ بازبینی:   تاریخ دریافت: 1400/9/14

ــل  ــاری مولتیپ ــالگی، بیم ــا 40 س ــنین 20 ت ــزی، در س مرک
اســکلروزیس اســت، کــه فرآینــد التهابــی پیشــرونده و تخریــب 

مقدمه
ــاب  ــتم اعص ــده سیس ــایع و ناتوان کنن ــای ش ــی بیماری ه یک
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کــرده، بــه گونــه ای کــه هزینــه ســالیانه آن در کشــوری ماننــد 
آمریــکا دو و نیــم میلیــارد دالر پیش بینــی شــده اســت. میــزان 
مــرگ و میــر ایــن بیمــاری در طــول 20 ســال گذشــته، حــدود 
25درصــد افزایــش داشــته اســت)9(. بــه همیــن دلیــل توجــه و 
ــای ســطح  ــل اســکلروزس، ارتق ــاران مولتیپ ــه بیم رســیدگی ب
ــکار ناپذیــر  ــان، امــری ضــروری و ان فعالیت هــای عملکــردی آن

می باشــد)10(.
ــی  ــک روش  درمان ــایی ی ــدم شناس ــه ع ــه ب ــا توج ــی ب از طرف
ــف،  ــای مختل ــان حوزه ه ــاران، محقق ــن بیم ــرای ای مشــخص ب
از رویکردهــای متفاوتــی بــه منظــور پیشــگیری و کنتــرل 
ــوان از  ــال می ت ــرای مث ــد)11(. ب ــتفاده کرده ان ــاری اس ــن بیم ای
تمرینــات ورزشــی بعنــوان یــک مدالیتــه بازتوانــی بســیار مهــم 
در کاهــش عالئــم بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس نــام بــرد کــه 
در تحقیقــات مختلــف بــه اثــرات مثبــت آن اشــاره شــده اســت. 
ــبب  ــی س ــات ورزش ــه تمرین ــت ک ــد گف ــه بای ــن رابط در همی
ــز  ــرد مغ ــود در عملک ــالمت و بهب ــطح س ــای س ــظ و ارتق حف
شــده و ممکــن اســت مســیرهای عصبــی و نورولوژیکــی را در 
مغــز افزایــش دهــد. در واقــع حفــظ ســالمت مغــز بــه منظــور 
پیشــگیری از بســیاری از بیماری هــای سیســتم عصبــی مرکــزی 
ضــروری تلقــی می شــود)12(. در بیــن تمرینــات، تمرینــات همراه 
ــه  ــکار گرفت ــراد ب ــن اف ــری در ای ــه شــکل رایج ت ــا مقاومــت ب ب
ــا ایــن شــیوه  ــا ایــن وجــود در رابطــه ب شــده اســت)15، 14، 13(. ب
ــر متغیرهــای عملکــردی  تمرینــی و مکانیســم اثرگــذاری آن ب
مهــم و ضــروری )ماننــد کنتــرل وضعیــت بدنــی و توانایــی راه 
ــتقالل،  ــه در اس ــکلروزیس ک ــل اس ــاران مولتیپ ــن( در بیم رفت
اعتمــاد بنفــس، کاهــش خســتگی و افزایــش کیفیــت زندگــی 
ــزارش  ــی گ ــج متناقض ــتند نتای ــذار هس ــر گ ــاران اث ــن بیم ای
ــکاران )2011(  ــتا دادد و هم ــن راس ــت)16(. در همی ــده اس ش
ــا ســبب بهبــود  ــد کــه تمرینــات مقاومتــی صرف گــزارش کردن
ــری  ــاران اث ــن بیم ــن ای ــده و در راه رفت ــی ش ــت عضالن فعالی
ــه  ــد ک ــار کردن ــری اظه ــن دیگ ــن محققی ــد)17(. همچنی ندارن
ــن بیمــاران  ــرل پوســچر و راه رفت ــر کنت ــی ب ــات مقاومت تمرین
ــج،  ــن نتای ــم ای ــی رغ ــت)16(. عل ــته اس ــی داری نداش ــر معن اث
در مطالعــه ای بــا هــدف بررســی اثــر تمرینــات مقاومتــی 

ــاد  ــل ایج ــزی، عام ــی مرک ــتم عصب ــای سیس ــده میلین ه کنن
ــیل  ــد پتانس ــیب می توان ــن آس ــکل گیری ای ــد)1(. ش آن می باش
ــا کنــدی و بلوکــه شــدن  عمــل را در طــول آکســون عصــب، ب
ــالل  ــر و اخت ــاد تأخی ــل ایج ــه دلی ــع ب ــد. در واق ــراه نمای هم
در هدایــت پیام هــای عصبــی در تمــام سیســتم عصبــی، 
فعالیت هــای  در  بویــژه  را،  اختــالالت  از  وســیعی  طیــف 
ــوان  ــه می ت ــه از جمل ــد، ک ــاران ایجــاد می نمای ــردی بیم عملک
ــن  ــی در راه رفت ــی و توانای ــت بدن ــرل وضعی ــش کنت ــه کاه ب
ــی،  ــت بدن ــرل وضعی ــش کنت ــت کاه ــرد)2(. در حقیق ــاره ک اش
ــرراٌ  ــه آن، مک ــوط ب ــکالت مرب ــن و مش ــت در راه رفت محدودی
ــی  ــن در حال ــزارش شــده اســت)3(. ای ــف گ ــات مختل در مطالع
اســت کــه انجــام نــدادن فعالیت هــای بدنــی بــه خاطــر 
وجــود تــرس از افتــادن و بی تعادلــی، ســبب کاهــش عملکــرد 
عضالنــی، آمادگــی حرکتــی و در نتیجــه شــاخص های مرتبــط 
ــه  ــراد ب ــن اف ــر ای ــالمت را، در اکث ــمانی و س ــی جس ــا آمادگ ب
خطــر انداختــه)4(، و یکــی از عوامــل مهــم شــکل گیــری ســبک 
زندگــی بــدون فعالیــت در ایــن بیمــاران می باشــد)5(. الزم 
ــاالی بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس  ــه ذکــر اســت شــیوع ب ب
ــور را  ــوارد مذک ــت م ــران اهمی ــور ای ــی و کش ــطح جهان در س
ــای  ــق گزارش ه ــه طب ــی ک ــا جای ــت ت ــرده اس ــدان ک دو چن
ــه دو  ــکا، نزدیــک ب مؤسســه ملــی مولتیپــل اســکلروزیس آمری
ــورهای  ــاری در کش ــن بیم ــه ای ــال ب ــر مبت ــون نف ــم میلی و نی
مختلــف وجــود دارنــد و تعــداد مبتالیــان آن در کشــور آمریــکا 
ــق  ــن طب ــد)6(. همچنی ــر می باش ــزار نف ــد ه ــار ص ــدود چه ح
آمارهــای مؤسســه مولتیپــل اســکلروزیس ایــران، حــدود هفتــاد 
هــزار نفــر مبتــال بــه بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس در ایــران 
ــاظ  ــا از لح ــور اول دنی ــن 10 کش ــران در بی ــود دارد و ای وج
ــان  ــور می باشــد)7(. شــهر اصفه ــه بیمــاری مذک ــال ب ــزان ابت می
ــر، از  ــزار نف ــر 100 ه ــر در ه ــالی 60 نف ــن ابت ــا میانگی ــز ب نی
ــات  ــه تحقیق ــر پای ــوده و ب ــر ب ــی باالت ــالی جهان ــن ابت میانگی
ــا  ــط ت ــر متوس ــا خط ــهرهای ب ــه ش ــنجی، از جمل ــیوع س ش
ــن بیمــاری در جهــان محســوب می شــود)8(. علی رغــم  ــاد ای زی
ــز،  ــاری نی ــن بیم ــاالی ای ــای بســیار ب ــور، هزینه ه ــوارد مذک م
ــه بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس را بیشــتر  ضــرورت توجــه ب

43بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر کنترل وضعیت بدنی و توانایی راه ...
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

قـرار گرفتنـد. ابتـدا توسـط ارزیـاب اول همه عنوان هـای مرتبط 
در بانک هـای اطالعاتـی بیـان شـده مـورد بررسـی قـرار گرفت. 
چکیـده مطالعـات مرتبـط بـا تحقیـق را انتخاب نموده و سـپس 
مقاله هـای تکراری حذف می شـدند. در شـرایطی کـه ارزیاب اول 
نمی توانسـت ورود یـا حـذف مطالعـه را بـر پایه عنـوان و خالصه 
تعییـن کننـد، کل مقالـه مـورد ارزیابـی قـرار می گرفـت. متـن 
کامـل مطالعـات واجـد شـرایط مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. در 
ادامـه ارزیـاب اول به بررسـی کامـل رفرنس هـای مرتبط مقاالت 
وارد شـده بـه مطالعه پرداخـت. ارزیاب اول تمـام مقاالت ورودی 
را بـه طـور مسـتقل چـک می کـرد و ارزیاب های دوم و سـوم که 
در ایـن زمینـه تجربه بیشـتری داشـتند، در نهایت مقـاالت وارد 
شـده بـه تحقیـق را چـک می کردنـد. بـه منظـور بررسـی اعتبار 
هـر یـک از مطالعـات در صـورت داشـتن معیارهـای ورود بـه 
مطالعـه حاضـر، از مقیاس یـازده آیتمی معتبر PEDro اسـتفاده 
شـد. پاسـخ هـر آیتـم در جـدول بـا عالمت مثبـت یا منفـی )به 
منزلـه اجـرای صحیـح یـا نادرسـت آیتـم مـورد نظـر(؛ صـورت 
گرفـت. هـر نمـره مثبـت یـک امتیـاز و نمـرات منفـی امتیـازی 
نخواهـد داشـت. پاسـخ مثبت به سـوال نخسـت هـم امتیازی در 
بـر نخواهد داشـت. مقاالتـی وارد مطالعه می شـدند کـه از لحاظ 

کیفیـت امتیـاز "بیشـتر از پنـج" را می آورنـد )جـدول 1(. 
تحقیقاتــی کــه دارای معیارهــای ذیــل بودنــد، بــرای بررســی در 

مطالعــه حاضــر انتخــاب شــدند:
ــده  ــرل ش ــی کنت ــی تصادف ــوع کارآزمای ــد از ن ــات بای مطالع
ــالی  ــکلروزیس بزرگس ــل اس ــاران مولتیپ ــه در بیم ــود ک می ب
ــی  ــود. مطالعات ــه ب ــتند انجــام گرفت ــال داش ــاالی 18 س ــه ب ک
ــنجیده  ــاران س ــن بیم ــی را در ای ــات مقاومت ــر تمرین ــه تاثی ک
ــدت و  ــدت، ش ــیت، م ــن جنس ــر گرفت ــدون در نظ ــد )ب بودن
ــات  ــد(. مطالع ــه باش ــام گرفت ــه، انج ــارت در مداخل ــطح نظ س
ــه  ــده، ب ــان ش ــات بی ــر تمرین ــی اث ــد در بررس ــرای ورود بای ب
ــرد،  ــادل، عملک ــچر، تع ــد پوس ــی مانن ــی متغیرهای ــل یک حداق
راه رفتــن و کلیــد واژه هایــی کــه در نهایــت بــه کنتــرل 
وضعیــت بدنــی و توانایــی راه رفتــن بیمــاران اشــاره دارد 
ــد  ــرل بودن ــروه کنت ــا گ ــراه ب ــه هم ــی ک می پرداخــت. مطالعات
ــی  ــت بی تمرین ــرل در وضعی ــای کنت ــرای ورود، گروه ه ــد ب بای

بــر کینماتیــک راه رفتــن بیمــاران مبتــال بــه مولتیپــل 
اســکلروزیس، تمرینــات مذکــور بعنــوان یــک اســتراتژی 
مداخلــه ای مؤثــر در بهبــود راه رفتــن و توانایی هــای عملکــردی، 
ــکلروزیس  ــل اس ــاران مولتیپ ــادل بیم ــی و تع ــت حرکت ظرفی
نشــان داده شــده اســت)15(. از طرفــی در چنــد مطالعــه مــروری 
ــر بیمــاران مولتیپــل  ــر بخشــی تمرینــات ب ــه بررســی اث کــه ب
اســکلروزیس انجــام شــده اســت بیشــتر بــه متغیرهایــی چــون 
خســتگی و کیفیــت زندگــی اشــاره شــده اســت در حالــی کــه 
متغیرهــای مطالعــه مــروری حاضــر، از عوامــل بســیار حیاتــی و 
اثــر گــذار بــر خســتگی و کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران بــوده 
کــه در تحقیقــات قبلــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه انــد. لــذا بــا 
توجــه بــه افزایــش روز افــزون بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس 
و اهمیــت و ضــرورت مشــخص شــدن نقــش مدالیته هــای 
ــرل  ــی در پیشــگیری، کنت ــات مقاومت ــه تمرین ــف از جمل مختل
ــت  ــاری، و در نهای ــن بیم ــده ای ــوارض در برگیرن ــی ع و بازتوان
رســیدن بــه یــک جمع بنــدی از نتایــج متناقــض در رابطــه بــا 
اثــر تمرینــات بیــان شــده بــر فاکتورهــای بســیار حیاتــی کنترل 
ــه  ــاران، مقال ــن بیم ــن ای ــی راه رفت ــی و توانای ــت بدن وضعی
مــروری حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر تمرینــات مقاومتــی بــر 
کنتــرل وضعیــت بدنــی و توانایــی راه رفتــن بیمــاران مبتــال بــه 

ــت. ــام گرف ــکلروزیس انج ــل اس مولتیپ

مواد و روش ها 
تحقیـق حاضـر بصـورت مـروری روایی بـود، که در سـال 1400 
انجـام گرفـت. بـه منظـور بررسـی تحقیقـات مرتبـط بـا تحقیق 
حاضـر بررسـی اثـر تمرینـات مقاومتی بـر کنتـرل وضعیت بدنی 
و توانایـی راه رفتـن بیمـاران مبتـال بـه مولتیپل اسـکلروزیس از 
،Google Scholar ،PubMed ،PEDro بانک هـای اطالعاتـی

 ،IranDoc  ،Trip Database  ،Magiran ،Noormags
(ISI) Institute for Scientific Information ،SPORTDiscus
"Walking"  "Balance " "Functional "با کلید واژه های Scopus و

 "Resistance Training" "Multiple Sclerosis" "Posture" 
"Exercise Therapy"جسـتجوی موضوعی در مطالعات مرتبط 
انجـام گرفتـه در طـی سـال های 2000 تـا 2021 مـورد ارزیابی 
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اســت. ولــی از لحــاظ پروتــکل اجــرای تمریــن، تعــداد آزمودنــی 
و نحــوه انــدازه گیــری متغیرهــا، بــا هــم متفــاوت می باشــند )27، 

.)15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26

در واقـــع همـــه مطالعـــات بـــکار گرفتـــه شـــده در پژوهـــش 
ـــر  ـــف ب ـــکل های مختل ـــه ش ـــی ب ـــن مقاومت ـــر تمری ـــر، اث حاض
ـــی  ـــت بدن ـــرل وضعی ـــده کنت ـــان کنن ـــاخص های بی ـــی از ش یک
و توانایـــی راه رفتـــن بیمـــاران مبتـــال بـــه مولتیپـــل اســـکلروزیس 
ــت)27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20،  ــه اسـ ــرار گرفتـ ــی قـ ــورد بررسـ مـ
19، 18، 17، 16، 15(. در ســـه مطالعـــه، تمرینـــات مقاومتـــی روی 

ـــن  ـــه، تمری ـــک مطالع ـــت. در ی ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــن تن پایی
مقاومتـــی روی ناحیـــه تنـــه اجـــرا شـــده اســـت. در بقیـــه 
ـــت.  ـــوده اس ـــی ب ـــورت کل ـــه ص ـــی ب ـــات مقاومت ـــوارد تمرین م
ـــت در  ـــوان مقاوم ـــد بعن ـــژه از ترابان ـــورت وی ـــه بص در دو مطالع
تمرینـــات مذکـــور اســـتفاده شـــده اســـت. در یـــک مطالعـــه 
ـــتفاده  ـــت اس ـــاد مقاوم ـــور ایج ـــه منظ ـــس ب ـــی آر ایک ـــز، از ت نی
ـــی  ـــی خانگ ـــات مقاومت ـــه از تمرین ـــک مطالع ـــده اســـت. در ی ش
ـــده  ـــه ش ـــره گرفت ـــور به ـــای مذک ـــر متغیره ـــذاری ب ـــرای اثرگ ب
ـــر  ـــارت ترین ـــت نظ ـــر تح ـــات دیگ ـــه مطالع ـــی ک ـــت، در حال اس
بـــوده اســـت. در دو مطالعـــه تاثیـــر تمرینـــات مقاومتـــی بـــا 
ـــک  ـــن در ی ـــت. همچنی ـــوده اس ـــراه ب ـــری هم ـــه پیگی 12 هفت
ـــی  ـــات مقاومت ـــر تمرین ـــی اث ـــه بررس ـــاً ب ـــز، صرف ـــه نی مطالع
بـــر پارامترهـــای مختلـــف راه رفتـــن پرداختـــه شـــده اســـت 
در حالـــی کـــه مطالعـــات دیگـــر مـــواردی از قبیـــل قـــدرت 
ـــی  ـــورد بررس ـــز م ـــی را نی ـــت زندگ ـــی، خســـتگی و کیفی عضالن

ــد)27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15(. ــرار داده انـ قـ
در 9 مطالعـــه، اثـــر تمرینـــات مقاومتـــی بـــر یکـــی از 
شـــاخص های بیـــان کننـــده کنتـــرل وضعیـــت بدنـــی بـــه 
ـــرو، 1  ـــه نی ـــتگاه صفح ـــه از دس ـــف )1 مطالع ـــیوه های مختل ش
ـــن،  ـــتن و راه رفت ـــان برخاس ـــه ای زم ـــون 6 مرحل ـــه آزم مطالع
ـــردی  ـــت عملک ـــه تس ـــک، 2 مطالع ـــک ل ـــون ل ـــه آزم 1 مطالع
ـــز  ـــه نی ـــتورک و 2 مطالع ـــون اس ـــه آزم ـــرگ، 2 مطالع ـــادل ب تع
ـــر  ـــه دیگ ـــت. 4 مطالع ـــده اس ـــی ش ـــس( بررس ـــتگاه بایودک دس
ـــه  ـــد. در 10 مطالع ـــاره ای نکرده ان ـــر اش ـــن متغی ـــی ای ـــه بررس ب
ـــای  ـــی از متغیره ـــر یک ـــی ب ـــات مقاومت ـــر تمرین ـــی اث ـــه بررس ب

ــر  ــچ اث ــا هی ــتند ت ــال داش ــرل فع ــرایط کنت ــا ش ــد ی می بودن
مــورد انتظــاری بــر متغیرهــای مــورد بررســی نگذارنــد. 
مطالعاتــی کــه در نشــریات معتبــر داخلــی و خارجــی و 
همچنیــن بــه زبــان انگلیســی یــا فارســی چــاپ شــده بودنــد. 
ــد. ــل دسترســی بودن ــن قاب ــام مت ــورت تم ــه بص ــی ک مطالعات

خــروج مطالعــات در بررســی مطالعــه حاضــر بــر مبنــای 
معیارهــای ذیــل بــود:

ــا  ــط ب ــای مرتب ــر از متغیره ــی غی ــه متغیرهای ــی ک مطالعات
کنتــرل وضعیــت بدنــی و توانایــی راه رفتــن را ســنجیده بودنــد. 
ــور  ــای مذک ــر متغیره ــی را ب ــات آن ــر تمرین ــه اث ــی ک مطالعات
ــه  ــر مداخل ــه تاثی ــا ب ــه در آنه ــی ک ــد. مطالعات ــنجیده بودن س
تمریــن مقاومتــی بــر قبــل و بعــد مداخلــه، اشــاره نشــده بــود. 
ــا،  ــی آزمودنی ه ــاس ناتوان ــه مقی ــا ب ــه در آن ه ــی ک مطالعات
اشــاره نشــده بــود. مقــاالت تکــراری )بــه دســت آمــده از ســایر 
پایگاه هــای اطالعاتــی(. مطالعاتــی کــه غیــر از زبــان انگلیســی 
و فارســی بــود. مطالعــات مــروری و مــوردی و خالصــه مطالعات 
منتشــر شــده در کنفرانس هــا و همچنیــن مطالعاتــی کــه متــن 

کامــل آنهــا در دســترس نبــود. 

نتایج
بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی از بیــن 253 مقالــه، 13 مقالــه 
ــد، مــورد بررســی  ــه مطالعــه بودن کــه دارای معیارهــای ورود ب
ــی  ــوع کارآزمای ــاالت از ن ــه مق ــبب اینک ــه س ــد. ب ــرار گرفتن ق
بالینــی بودنــد از مقیــاس PEDro بــرای بررســی کیفیت مقاالت 
اســتفاده شــد)18( کــه نتایــج آن در جدول شــماره 1 آورده شــده 
اســت. بــا توجــه بــه ناهمســان بــودن مطالعــات ورودی از نظــر 
ــکل  ــری، ش ــای اندازه گی ــرا، پارامتره ــق، روش اج ــوع تحقی ن
ــات  ــز در مطالع ــی؛ انجــام دادن متاآنالی ــداد آزمودن ــن، تع تمری

ورودی امــکان پذیــر نبــود.
ــا  ــط ارزیاب ه ــه توس ــاالت ورودی ک ــای مق ــده یافته ه  چکی
ــت.  ــده اس ــه ش ــماره 2 ارائ ــدول ش ــود در ج ــده ب ــی ش بررس
همانطــور کــه در جــدول آورده شــده مشــخص اســت، در همــه 
ــرل  ــای کنت ــر متغیره ــی ب ــات مقاومت ــر تمرین ــات، تاثی مطالع
وضعیــت بدنــی و توانایــی راه رفتــن، مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ـــف )1  ـــای مختل ـــه روش ه ـــن ب ـــی راه رفت ـــده توانای ـــان دهن نش
ـــون  ـــد آزم ـــی از چن ـــه ترکیب ـــرو، 1 مطالع ـــه نی ـــه صفح مطالع
عملکـــردی، 8 مطالعـــه دیگـــر از آزمون هـــای عملکـــردی 6، 
ـــر راه  ـــرعت 10 و 20 مت ـــون س ـــن، آزم ـــه راه رفت 3 و 2 دقیق
ـــه  ـــت. 3 مطالع ـــده اس ـــه ش ـــد( پرداخت ـــتفاده کرده ان ـــن اس رفت
ـــاره ای  ـــود اش ـــه خ ـــا در مطالع ـــن متغیره ـــی ای ـــه بررس ـــر ب دیگ

نکرده انـــد)27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15(.

از لحــاظ مــدت زمــان تمریــن، 2 مطالعــه د وازده هفتــه )یکی دو 
و دیگــری ســه جلســه در هفتــه(، 2 مطالعــه ده هفتــه )هــر دو، 
دو جلســه در هفتــه(، 1 مطالعــه شــش هفتــه )هــر هفتــه ســه 
جلســه( و 8 مطالعــه بــه بررســی اثــر هشــت هفتــه ای )هفتــه ای 
ســه جلســه( تمرینــات مقاومتــی بــر یکــی یــا هــر دو شــاخص 
بیــان کننــده کنتــرل وضعیــت بدنــی و توانایــی راه رفتــن ایــن 
.)15  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،24  ،25  ،26 پرداخته انــد)27،  بیمــاران 

سمانه اعالئی پراپری و همکاران

PEDro جدول 1. ارزیابی مطالعات ورودی بر اساس مقیاس

Gutierrez,
2005

Dalgas,
2009

Dadd,
2011

Moradi,
2012

Moradi,
2015

Moradi,
2017

Hosseini,
2018

Eslami,
2019

Vatani,
2019

Moazami,
2020

Keshti-
aray,
2020

Danesh-
joo,
2020

Callesen,
2020

 
PEDro scale

+++++++++++++1.Eligibility criteria were specified

+++++++++++++2.Random allocation of subjects

+++++--+----+3.Allocationwas concealed

-++-+++++++++4.Groups similar at baseline

+--+-+--+--+-5.There was blinding of all subjects

-------------6.Blinding of therapists

-++-+--+----+7.Blinding of assessors

-++-+++++++++

8.>1 key outcome was obtained for 
more than 85% of subjects initially 
allocated to groups

+++++++++++++

9.All subjects received the treatment 
or control condition as allocated or, 
where this was not the case, data for at 
least one key outcome was analyzed 
by ‘intention to treat’

+++++++++++++

10. results of between-group statistical 
comparisons are reported for at least 
one key outcome

+++++++++++++

11.The study provides both point 
measures and measures of variability 
for at least one key outcome

7997987987789Total score
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جدول 2. مطالعات مرتبط با اثر تمرین مقاومتی بر کنترل وضعیت بدنی و توانایی راه فتن در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده
مدت تمرین و تعداد هدف مطالعهتعداد افراد مطالعهسال انتشار

جلسات در هفته 
شاخص های اندازه گیری کنترل وضعیت بدنی 

نتیجه گیریو توانایی راه رفتن

Callesen,
2020
(15)

71 نفر )23 نفر گروه 
مقاومتی با +6 نفر 

انصراف، 28 نفر گروه 
تمرینات تعادلی و کنترل 
حرکتی با +4 نفر انصراف،
20 نفر گروه کنترل با +2 

نفر انصراف(

چگونه انجام دادن 
تمرین مقاومتی و 

تمرینات تعادل و کنترل 
حرکتی بر عملکرد راه 
رفتن، تعادل و خستگی 

اثر می گذارند؟ 

برنامه تمرینات شامل 
)تمرین مقاومتی و 
تمرینات تعادلی و 

کنترل حرکتی(
بمدت 10 هفته، 2 

جلسه در هفته

راه رفتن: زمان 25 فوت راه رفتن، مسافت 6 
دقیقه راه رفتن، زمان تست رفتن به شش نقطه
تعادل: آزمون تعادل ایستا و پویا بالینی )اصالح 

شده( با چشم باز و بسته روی فورس پلیت
خستگی: تست تعدیل شده خستگی ویژه بیماران 

مولتیپل اسکلروزیس

هـر دو گـروه تمرینـی نسـبت بـه گـروه کنتـرل، 
عملکـرد بهتـری در متغیرهـای مورد مطالعه نشـان 
دادنـد. از طرفـی گـروه تمرینـات تعادلـی و کنترل 
حرکتـی در مقایسـه بـا گـروه مقاومتـی در زمـان 
تسـت مرحله ای شـش نقطـه، 6 دقیقـه راه رفتن و 
تعـادل از گـروه تمریـن مقاومتی بهتر بودنـد، اما در 
آزمـون زمـان 25 فـوت راه رفتن تفـاوت معناداری 
نداشـتند. همچنیـن هـر دو گـروه کاهش یکسـانی 

در خسـتگی تجربـه کردند.

Daneshjoo,
2020
(16)

24 نفر )12 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی تی آر 

ایکس، 12 نفر گروه 
گروه کنترل(

اثر هشت هفته تمرینات 
مقاومتی تی آر ایکس بر 
تعادل، قدرت عضالنی و 
سرعت راه رفتن و شدت 
خستگی زنان مبتال به 
مولتیپل اسکلروزیس 

برنامه تمرینات شامل 
)تمرینات مقاومتی 

پیشرونده تی آر ایکس(
بمدت 8 هفته، 3 

جلسه در هفته

تعادل پویا: آزمون 6 مرحله ای زمان برخاستن 
و راه رفتن 

قدرت عضالنی: آزمون یک تکرار بیشینه پرس 
سینه و پا

سرعت راه رفتن: آزمون زمان 20 متر راه رفتن 
با سرعت

خستگی: پرسشنامه خستگی ویژه بیماران 
مولتیپل اسکلروزیس

 هفتـه تمرینـات مقاومتی پیشـرونده تـی آر ایکس 
موجـب بهبـود در تعادل، سـرعت راه رفتـن، قدرت 

عضالنی و شـدت خسـتگی می شـود.

Keshtiaray,
2020
(17)

20 نفر )10 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی ویژه، 

10 نفر گروه 
گروه کنترل(

تأثیر تمرینات مقاومتی 
تراباند ویژه عضالت 

ناحیه ثبات مرکزی بر 
سرعت حرکت مردان 

مبتال به مولتیپل 
اسکلروزیس

برنامه تمرینات شامل 
)تمرینات مقاومتی 

تراباند ویژه ناحیه تنه(
بمدت 8 هفته، 3 

جلسه در هفته

سرعت راه رفتن: آزمون سرعت حرکت مسافت 
8 متر راه رفتن

ــد  ــا ترابان ــی ب ــه ی تمرین ــد برنام ــر می رس ــه نظ ب
ــرعت  ــش س ــی در افزای ــی مطلوب ــث اثربخش باع
حرکــت بیمــاران مبتــال بــه مولتیپــل اســکلروزیس 

میشــود.

Moazami,
2020
(18)

24 نفر )12 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی، 12 

نفر گروه کنترل(

اثر 8 هفته تمرین 
مقاومتی بر تعادل، 
خستگی و قدرت 

عضالنی زنان مبتال به 
مولتیپل اسکلروزیس

شامل )تمرینات 
مقاومتی(

بمدت 8 هفته، 3 
جلسه در هفته

تعادل: آزمون تعادل برگ
خستگی: پرسشنامه خستگی ویژه این بیماران

قدرت عضالنی: شاخص موتریسیتی

معنــادار  بهبــود  ســبب  مقاومتــی  تمرینــات 
ــه و  ــه و باالتن ــن تن ــدرت عضــالت پایی ــادل، ق تع
همچنیــن کاهــش میــزان خســتگی شــد. در واقــع 
انجــام ایــن تمرینــات بــراي زنــان مبتــال بــه ام اس 
ســودمند بــوده و می توانــد ســبب بهبــود برخــی از 
ــن بیمــاران گــردد.   شــاخص هاي عملکــردي در ای
لــذا پیشــنهاد می شــود ایــن تمرینــات بــه عنــوان 
بخشــی از مداخلــه درمانــی در برنامــه توانبخشــی و 

ــرار گیــرد. ــان مــورد توجــه ق بهبــود مبتالی

Vatani,
2019
(19)

18 نفر )10 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی 

فزآینده ، 8 نفر گروه 
گروه کنترل(

بررسی اثرات مثبت 
تمرینات مقاومتی 

فزآینده بر شاخص های 
مختلف آمادگی 

جسمانی بیماران مبتال 
به مولتیپل اسکلروزیس

برنامه تمرینات شامل 
)تمرینات مقاومتی 

فزآینده(
بمدت 12 هفته، 3 

جلسه در هفته

قدرت عضالنی: تست یک تکرار بیشینه
استقامت عضالنی: تست استقامت عضالنی پویا

تعادل: تست استورک

اجــرای تمرینــات مقاومتــی بــا شــدت مــورد 
منتخــب  شــاخص های  بهبــود  موجــب  نظــر 
ــل  ــه مولتیپ ــال ب ــاران مبت ــی جســمانی بیم آمادگ

می شــود. اســکلروزیس 

Eslami, 
2019
(20)

23 نفر ) 13 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی پایین 
تنه، 10 نفر گروه کنترل(

اثر شش هفته تمرین 
مقاومتی پایین تنه بر 
سرعت انتقال عصبی، 
قدرت، تعادل و سرعت 
راه رفتن در بیماران 
مبتال به مولتیپل 

اسکلروزیس

شامل )تمرینات 
مقاومتی پایین تنه(
بمدت 6 هفته، 3 

جلسه در هفته

سرعت انتقال: الکترود گذاری
قدرت: یک تکرار بیشینه
تعادل: دستگاه بایودکس

سرعت راه رفتن: آزمون 25 فوت راه رفتن

تمریــن مقاومتــی کنتــرل شــده می توانــد ســرعت 
انتقــال عصبــی را در بیمــاران مبتــال بــه مولتیپــل 
ــز  ــت نی ــه در نهای ــد ک ــود بخش ــکلروزیس بهب اس
ــدرت،  ــه ق ــردي از جمل ــاي عملک ــود قابلیت ه بهب

ــه دنبــال دارد. تعــادل و ســرعت راه رفتــن را ب
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نویسنده
مدت تمرین و تعداد هدف مطالعهتعداد افراد مطالعهسال انتشار

جلسات در هفته 
شاخص های اندازه گیری کنترل وضعیت بدنی 

نتیجه گیریو توانایی راه رفتن

Hosseini,
2018
(21)

26 نفر )9 نفر گروه 
تمرینات خانگی یوگا ، 9 
نفر گروه تمرینات خانگی 

مقاومتی، 8 نفر گروه 
کنترل(

اثر هشت هفته تمرینات 
خانگی یوگا و مقاومتی 

بر قدرت عضالنی، 
ظرفیت عملکردی و 

تعادل بیماران مولتیپل 
اسکلروزیس

برنامه تمرینات شامل 
)تمرینات خانگی یوگا و 

مقاومتی(
بمدت 8 هفته، 3 

جلسه در هفته

قدرت: تست قدرت یک تکرار بیشینه
ظرفیت عملکردی: تست زمان سرعت 10 متر 

راه رفتن
تعادل: دستگاه بایودکس

علـی رغـم تاثیـر معنـادار تمرینـات یـوگا بر تعـادل، 
امـا بـر قـدرت عضـالت بازکننـده پـا اثـر معنـاداری 
صرفـٌا  مقاومتـی  تمرینـات  کـه  حالـی  در  نداشـت 
موجـب افزایـش معنـادار در قـدرت عضالنـی شـد. 
بـا ایـن وجـود هیچکـدام از تمرینـات مذکـور اثـر 
معنـاداری بـر راه رفتـن ایـن بیمـاران نداشـتند. لـذا  
بـه نظـر می رسـد تجویـز برنامه هـای تمرینـی منظم 
تمرینـات  به ویـژه  کنترل شـده،  زمـان  و  شـدت  بـا 
مقاومتـی و یـوگا در خانـه می توانـد تأثیـر مثبتـی بر 
قـدرت انـدام تحتانـی و درجاتـی از بهبـود تعـادل در 
بیماران مبتال به مولتیپل اسـکلروزیس داشـته باشـد.

Moradi,
2017
(22)

40نفر )10 نفر گروه 
تمرین ثبات مرکزی، 10 

گروه تمرین مقاومتی 
با کش، 10 نفر گروه 

ترکیبی و 10 نفر کنترل(

مقایسه اثر هشت هفته 
تمرینات ثبات مرکزی، 

مقاومتی با کش و 
ترکیبی بر استقامت 
عملکردی و کنترل 

طرز ایستادن مردان با 
مولتیپل اسکلروزیس

برنامه تمرینات شامل 
)تمرینات ثبات مرکزی، 

مقاومتی با کش و 
ترکیبی(

بمدت 8 هفته، 3 
جلسه در هفته

استقامت عملکردی: تست 6 دقیقه راه رفتن.
کنترل طرز ایستادن: تست تعادل برگ

هشـت هفته تمرین ثبات مرکزی، مقاومتی با کش و 
ترکیبـی موجب افزایش معنادار اسـتقامت عملکردی 
و کنتـرل طـرز ایسـتادن مـردان مبتـال بـه مولتیپل 
اسـکلروزیس شـد )گـروه کنتـرل تفـاوت معنـاداری 
را نشـان ندادنـد(. بکارگیـری تمرینـات ترکیبـی بـر 
متغیرهـای بیـان شـده در مـردان مبتال بـه مولتیپل 
اسـکلروزیس بـه جهـت تغییرپذیری بیشـتر نسـبت 
بـه دو تمریـن دیگـر، در این افـراد توصیـه می گردد.

Moradi,
2015
(23)

20 نفر )10 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی 
پیشرونده با +2 نفر 

انصراف، 10 نفر گروه 
گروه کنترل(

بررسی اثر هشت هفته 
تمرین مقاومتی بر 

قدرت عضالنی، تعادل 
و عملکرد حرکتی 

مردان مبتال به مولتیپل 
اسکلروزیس

برنامه تمرینات شامل 
)تمرینات مقاومتی 

پیشرونده(
بمدت 8 هفته، 3 

جلسه در هفته

قدرت عضالنی: قدرت اکستنشن و پرس پا و سینه 
با تست یک تکرار بیشینه 

عملکرد حرکتی: تست زمان بلند شدن و رفتن، 
زمان 10 متر راه رفتن و تست سه دقیقه گام 

برداشتن
تعادل: تست ایستادن لک لک

هشـت هفته تمرینات مقاومتی پیشـرونده متوسـط 
بـه بـاال می تواند بـر بیمـاران مولتیپل اسـکلروزیس 
عملکـردی  عضالنـی،  قـدرت  و  باشـد،  اثرگـذار 
حرکتـی و تعـادل را در ایـن بیماران بهبود بخشـد.

Moradi, 
2012
(24)

18 نفر )8 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی، 10 

نفر گروه 
گروه کنترل(

تأثیر 8 هفته تمرین 
مقاومتي بر قدرت 

عضالني و تعادل مردان 
مبتال به تصلب چند 

)MS( گانه

برنامه تمرینات  شامل 
)تمرینات مقاومتی(
بمدت 8 هفته، 3 

جلسه در هفته

قدرت عضالنی: آزمون یک تکرار بیشینه قدرت 
عضالت بازکننده زانو، پرس پا، پرس سینه و 

پشتی بزرگ
تعادل: آزمون استورک

تمرینـات مقاومتـی بـکار رفتـه در ایـن بیمـاران، 
موجـب بهبـود معنـادار قـدرت عضالنـی و تعـادل 
در گـروه تجربی شـد. لـذا بکارگیری ایـن تمرینات، 
جهـت ارتقای سـطح قـدرت عضالنـی و تعـادل در 

بیمـاران مذکـور توصیـه می شـود.

Dadd,
2011
(25)

71 نفر ) 36 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی 

پیشرونده، 35 نفر گروه 
کنترل(

تمرین مقاومتی 
پیشرونده موجب 

بهبود راه رفتن بیماران 
مولتیپل اسکلروزیس 

نمیشود اما برای عملکرد 
عضالنی، کیفیت زندگی 
و خستگی بهبودی را به 

همراه دارد.

شامل )تمرینات 
مقاومتی پیشرونده(
بمدت 10 هفته، 2 

جلسه در هفته

راه رفتن: آزمون سرعت راه رفتن و دو دقیقه راه 
رفتن عملکرد عضالنی: پرس پا با یک تکرار بیشینه 

خستگی: پرسشنامه ویژه این بیماران کیفیت 
زندگی: پرسشنامه ویژه این بیماران

تمریـن مقاومتـی پیشـرونده یـک مداخلـه نسـبتاً 
کوتاه مدتـی  اثـرات  می توانـد  کـه  اسـت  بی خطـر 
بـر کاهـش خسـتگی فیزیکـی، افزایـش اسـتقامت 
عضالنـی داشـته باشـد و می توانـد منجـر بـه بهبود 
جزئـی در قدرت عضالنی و کیفیـت زندگی در افراد 
مبتـال بـه ام اس شـود. بـا این حـال، هیـچ بهبودی 
در عملکـرد راه رفتـن این بیماران مشـاهده نشـد و 
اگـر تمریـن بـه طـور کامـل متوقف شـود، بـه نظر 
نمیرسـد کـه مزایـا باقـی بمانـد )پیگیـری پـس از 

12 هفتـه(.

Dalgas, 
2009
(26)

38 نفر ) 19 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی، 19 

نفر گروه کنترل(

تمرینات مقاومتی، 
قدرت عضالنی و ظرفیت 

عملکردی بیماران 
مولتیپل اسکلروزیس را 

بهبود میبخشد

شامل )تمرینات 
مقاومتی پایین تنه(
بمدت 12هفته، 2 

جلسه در هفته

قدرت عضالنی: آزمون یک تکرار بیشینه باز 
کردن زانو

ظرفیت عملکردی: ترکیب امتیاز )6 دقیقه راه 
رفتن، 10 متر با سرعت راه رفتن(

12 هفتـه تمریـن مقاومتـی پیشـرونده شـدید اندام 
تحتانـی، منجـر به بهبود قـدرت عضالنـی و ظرفیت 
عملکردی در بیماران مبتال به مولتیپل اسـکلروزیس 
می شـود، کـه اثـرات آن پـس از 12 هفتـه فعالیـت 
بدنـی روزمـره باقـی می مانـد )پیگیـری پـس از 12 

هفته(.

,Gutierrez
2005
)27(

8 نفر ) 8 نفر گروه 
تمرینات مقاومتی، بدون 

گروه کنترل(

تمرینات مقاومتی 
کینماتیک راه رفتن 
را در افراد مبتال به 

مولتیپل اسکلروزیس 
بهبود میبخشد.

شامل )تمرینات 
مقاومتی پیشرونده 

پایین تنه(
بمدت 8 هفته، 3 

جلسه در هفته

پارامترهای حرکتی راه رفتن شامل دامنه حرکت 
زانو، مدت زمان ایستادن، چرخش و فاز حمایت 
دوبل بر حسب ثانیه و به عنوان درصد زمان گام، 

درصد زمان گام صرف شده در ایستادن، چرخش و 
فاز حمایت دوبل، زاویه پا، طول گام، سرعت، عرض 

گام، و فاصله پا برای هر دو اندام تحتانی آسیب 
دیده می باشد که با فورس پلیت آنالیز میشدند.

ــک اســتراتژی  ــی ممکــن اســت ی ــن مقاومت تمری
مداخلــه ای موثــر بــرای بهبــود راه رفتــن و توانایــی 
عملکــردی در افــراد بــا ناتوانــی متوســط مبتــال بــه 

ام اس باشــد.

بحث
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رفتـــن، تعـــادل و خســـتگی اثـــر می گذارنـــد؟ بـــه بررســـی 
ـــادل و  ـــن، تع ـــای راه رفت ـــر متغیره ـــور ب ـــات مذک ـــر تمرین اث
ـــدت  ـــه م ـــات ب ـــد. تمرین ـــاران پرداختن ـــن بیم ـــتگی در ای خس
10 هفتـــه و هـــر هفتـــه 2 جلســـه ارائـــه می شـــد و در 
ـــروه  ـــر دو گ ـــه ه ـــد ک ـــار کردن ـــگران اظه ـــن پژوهش ـــت ای نهای
تمرینـــی نســـبت بـــه گـــروه کنتـــرل، عملکـــرد بهتـــری در 
متغیرهـــای مـــورد مطالعـــه نشـــان دادنـــد. از طرفـــی گـــروه 
ـــروه  ـــا گ ـــه ب ـــی در مقایس ـــرل حرکت ـــی و کنت ـــات تعادل تمرین
ـــه  ـــه، 6 دقیق ـــه ای شـــش نقط ـــان تســـت مرحل ـــی در زم مقاومت
ـــد،  ـــر بودن ـــی بهت ـــن مقاومت ـــروه تمری ـــادل از گ ـــن و تع راه رفت
ـــاداری  ـــاوت معن ـــن تف ـــوت راه رفت ـــان 25 ف ـــون زم ـــا در آزم ام
ــانی در  ــش یکسـ ــروه کاهـ ــر دو گـ ــن هـ ــتند. همچنیـ نداشـ

خســـتگی تجربـــه کردنـــد)15(.
در همیـــن راســـتا حســـینی و همکارانـــش )2018(، اثـــر هشـــت 
هفتـــه تمرینـــات خانگـــی یـــوگا و مقاومتـــی را بـــر قـــدرت 
ـــل  ـــاران مولتیپ ـــادل بیم ـــردی و تع ـــت عملک ـــی، ظرفی عضالن
ـــه  ـــات ب ـــن تمرین ـــد. ای ـــرار دادن ـــی ق ـــورد بررس ـــکلروزیس م اس
ـــد.  ـــرا ش ـــه اج ـــه جلس ـــه س ـــر هفت ـــه و ه ـــت هفت ـــدت هش م
ـــم  ـــی رغ ـــه عل ـــد ک ـــزارش نمودن ـــه خـــود گ ـــن در مطالع محققی
ـــدرت  ـــر ق ـــا ب ـــادل، ام ـــر تع ـــوگا ب ـــات ی ـــادار تمرین ـــر معن تاثی
عضـــالت بازکننـــده پـــا اثـــر معنـــاداری نداشـــت در حالـــی 
کـــه تمرینـــات مقاومتـــی صرفـــٌا موجـــب افزایـــش معنـــادار 
ــدام از  ــود هیچکـ ــن وجـ ــا ایـ ــد. بـ ــی شـ ــدرت عضالنـ در قـ
ـــاران  ـــن بیم ـــن ای ـــر راه رفت ـــاداری ب ـــر معن ـــور اث ـــات مذک تمرین
ــای  ــز برنامه هـ ــد تجویـ ــر می رسـ ــه نظـ ــذا  بـ ــتند. لـ نداشـ
تمرینـــی منظـــم بـــا شـــدت و زمـــان کنترل شـــده، به ویـــژه 
تمرینـــات مقاومتـــی و یـــوگا در خانـــه می توانـــد تأثیـــر 
مثبتـــی بـــر قـــدرت انـــدام تحتانـــی و درجاتـــی از بهبـــود 
ـــته  ـــل اســـکلروزیس داش ـــه مولتیپ ـــال ب ـــاران مبت ـــادل در بیم تع
باشـــد)21(. در همیـــن رابطـــه مـــرادی و همکارانـــش )2017(، 
ـــزی،  ـــات مرک ـــات ثب ـــه تمرین ـــت هفت ـــر هش ـــه اث ـــه مقایس ب
مقاومتـــی بـــا کـــش و ترکیبـــی بـــر اســـتقامت عملکـــردی و 
ـــکلروزیس  ـــل اس ـــا مولتیپ ـــردان ب ـــتادن م ـــرز ایس ـــرل ط کنت
ـــر  ـــه و ه ـــت هفت ـــدت هش ـــه م ـــات ب ـــن تمرین ـــد. ای پرداختن

هـــدف از انجـــام مطالعـــه مـــروری روایـــی حاضـــر، بررســـی 
ــی  ــت بدنـ ــرل وضعیـ ــر کنتـ ــی بـ ــات مقاومتـ ــر تمرینـ تاثیـ
بـــه مولتیپـــل  بیمـــاران مبتـــال  راه رفتـــن  توانایـــی  و 
ـــروری  ـــه م ـــای مطالع ـــاس یافته ه ـــر اس ـــود. ب ـــکلروزیس ب اس
ـــراه  ـــر هم ـــی اگ ـــات مقاومت ـــد تمرین ـــر می رس ـــه نظ ـــر، ب حاض
بـــا رعایـــت دســـتورالعمل های ورزشـــی ویـــژه بیمـــاران 
مولتیپـــل اســـکلروزیس باشـــد احتمـــاالً بتوانـــد در کاهـــش 
ــرل  ــاخص های کنتـ ــژه شـ ــردی بویـ ــای عملکـ محدودیت هـ
ـــا  ـــد. ب ـــر باش ـــا مؤث ـــن آنه ـــی راه رفت ـــی و توانای ـــت بدن وضعی
ایـــن وجـــود تعـــداد محـــدودی از مطالعـــات بـــا توجـــه بـــه 
روش شناســـی متفـــاوت خـــود، نتایـــج متناقضـــی در ارتبـــاط 
ـــور  ـــای مذک ـــر متغیره ـــی ب ـــات مقاومت ـــی تمرین ـــر بخش ـــا اث ب

ــد.  ــزارش کرده انـ ــن گـ ــژه راه رفتـ بویـ
علـــی رغـــم اهمیـــت انجـــام مطالعاتـــی مـــروری، در زمینـــه 
ـــن  ـــی از رایج تری ـــوان یک ـــی )بعن ـــات مقاومت ـــر تمرین ـــی اث بررس
تمرینـــات بـــکار گرفتـــه شـــده در ایـــن بیمـــاران( بـــر دو فاکتـــور 
ـــن بیمـــاران  ـــی راه رفت ـــی و توانای ـــرل وضعیـــت بدن ـــی کنت حیات
ـــه  ـــد مطالع ـــون در چن ـــفانه تاکن ـــکلروزیس، متأس ـــل اس مولتیپ
ـــوارد  ـــن م ـــه ای ـــاران، ب ـــن بیم ـــر ای ـــه ب ـــورت گرفت ـــروری ص م
توجـــه خاصـــی نشـــده اســـت)11(، و بیشـــتر بـــر متغیرهایـــی 
ـــت)13(.  ـــده اس ـــه ش ـــی پرداخت ـــت زندگ ـــر خســـتگی و کیفی نظی
ـــات  ـــه تمرین ـــده ب ـــام ش ـــروری انج ـــات م ـــن در مطالع همچنی
ورزشـــی بصـــورت کلـــی یـــا مقایســـه بیـــن تمرینـــات بـــر 
متغیرهـــای مذکـــور اهمیـــت داده شـــده اســـت، در حالـــی 
ـــژه  ـــی بصـــورت وی ـــات مقاومت ـــر تمرین ـــروری اث ـــی م ـــه بررس ک
ـــود  ـــه خ ـــن ک ـــی راه رفت ـــی و توانای ـــت بدن ـــرل وضعی ـــر کنت ب
ـــت  ـــتگی و کیفی ـــر خس ـــذار ب ـــر گ ـــم اث ـــیار مه ـــل بس از عوام
ـــن  ـــا در نظـــر گرفت ـــن ب ـــوده، و همچنی ـــن بیمـــاران ب زندگـــی ای
ـــه  ـــه، ضـــروری ب ـــن زمین ـــده در ای ـــزارش ش ـــض گ ـــج متناق نتای
ـــام  ـــات انج ـــری از تحقیق ـــه مختص ـــه در ادام ـــد ک ـــر می رس نظ

ـــود. ـــه آورده ش ـــن رابط ـــده در ای ش
در   ،)2020( همکارانـــش  و  کالســـن  راســـتا  همیـــن  در 
ــام تمریـــن مقاومتـــی  ــا عنـــوان چگونـــه انجـ مطالعـــه ای بـ
ــرد راه  ــر عملکـ ــی بـ ــرل حرکتـ ــادل _ کنتـ ــات تعـ و تمرینـ

49بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر کنترل وضعیت بدنی و توانایی راه ...
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بـــه منظـــور بازتوانـــی در متغیرهـــای مـــورد مطالعـــه اتخـــاذ 
ـــردن  ـــه وارد نک ـــن مطالع ـــای ای ـــه محدودیت هـ ـــرد. از جمل ک
مطالعـــات همســـو بـــه زبـــان غیـــر از فارســـی و انگلیســـی و 
مقـــاالت منتشـــر شـــده در کنفرانس هـــا بـــود کـــه ممکـــن 

ـــد. ـــزار باش ـــر گ ـــق اث ـــج تحقی ـــر نتای ـــت ب اس

مکانیسم احتمالی اثر بخشی تمرینات مقاومتی 
ـــام  ـــه از انجـ ـــکی ک ـــه فیزیولوژیـ ـــل توج ـــازگاري هاي قاب از سـ
ـــی- ـــازگاري های عصب ـــد سـ ـــت می آی ـــی بدس ـــات بدنـ تمرین
عضالنــــی اســــت. یافته هـــای تحقیقـــات مختلـــف نشــــان 
می دهــــد کــــه تمریــــن ورزشی تنـش ویــــژه اي را بــــر عضلـات 
اعمــــال می کنــــد کـه بــــا توجـه بــــه ماهیـت فشــــار، عضـالت 
ممکــــن اســــت ســــازگاري هاي متفاوتــــی کســــب کننــــد)26(. 
تمرینـات مقاومتــــی پیش رونـده بـا افزایـش قـدرت اندام هـای 
تحتانــــی و فوقانـی باعــــث بهبـود تعـادل و توانایـی در راه رفتن 
ایـــن بیمـــاران می گـــردد)27(. بــــا توجــــه بــــه مشــــکالت بدنــــی 
کــــه ریشــــه ی عصبـــی- عضالنــــی دارد، بــــه نظــــر می رســــد 
کــــه عمــــده ی ایـن مشـکالت بــــه کاهـش قــــدرت عضالنـی و 
کاهــــش سـرعت تکانه هــــای عصبـی در ایـن بیمــــاران مربـوط 
می شــــود)28(. در حقیقت کاهــــش قــــدرت و تــــوان عضالنـی در 
ایــــن بیمــــاران بــــه کاهــــش کنتـــرل وضعیـــت بدنـــی و توانایـــی 
راه رفتـــن در ایـــن بیمـــاران می انجامـــد)29(. تمرینــــات 
مقاومتــــی از طریــــق افزایــــش قـدرت عضلـه، تــــوان و سـرعت، 
هایپرتروفــــی، اسـتقامت عضالنــــی، عملکـرد حرکتـی، تعـادل و 
هماهنگــــی نقــــش مهمـی در بهبــــود عملکـرد بدنــــی برعهـده 
دارد و از آتروفـــی عضالنـــی جلوگیــــری می کنـــد)30(. تحقیقــــات 
ـــش  ـــه افزایـ ـــر بـ ـــی منج ـــات مقاومت ـــد تمرینـ ـــان داده انـ نشـ
پروتئین های عضلــــه و در نتیجــــه هایپرتروفــــی و بـه دنبـال آن 
افزایــــش قــــدرت عضلــــه می شــــود، کـــه ایـــن مهـــم می توانـــد 
ـــی  ـــت بدن ـــرل وضعی ـــد کنت ـــی مانن ـــیار مهم ـــاخص های بس ش
ـــرار  ـــر ق ـــور تحـــت تأثی ـــن را در بیمـــاران مذک ـــی راه رفت و توانای
ـــی  ـــات مقاومت ـــد تمرین ـــر می رس ـــه نظ ـــن ب ـــد)31(. همچنی ده
می توانـــد از طریـــق افزایـــش ســـطوح ژن نوروتروفیـــن 3 
در فرآینـــد میلیـــن ســـازی نقـــش مثبتـــی ایفـــا کنـــد)32(.

ــگران در ایـــن  ــد. پژوهشـ ــرا گردیـ ــه اجـ ــه جلسـ ــه سـ هفتـ
ـــات  ـــن ثب ـــه تمری ـــت هفت ـــه هش ـــد ک ـــزارش کردن ـــه گ مطالع
مرکـــزی، مقاومتـــی بـــا کـــش و ترکیبـــی موجـــب افزایـــش 
ــادار اســـتقامت عملکـــردی و کنتـــرل طـــرز ایســـتادن  معنـ
ــروه  ــد )گـ ــکلروزیس شـ ــل اسـ ــه مولتیپـ ــال بـ ــردان مبتـ مـ
ـــری  ـــکار گی ـــد(. ب ـــان ندادن ـــاداری را نش ـــاوت معن ـــرل تف کنت
تمرینـــات ترکیبـــی بـــر متغیرهـــای بیـــان شـــده در مـــردان 
ـــری  ـــت تغییرپذی ـــه جه ـــکلروزیس ب ـــل اس ـــه مولتیپ ـــال ب مبت
ـــه  ـــراد توصی ـــن اف ـــر، در ای ـــن دیگ ـــه  دو تمری بیشـــتر نســـبت ب
می گـــردد)22(. در مطالعـــه ای دادد و همکارانـــش )2011(، 
اظهـــار کردنـــد کـــه تمریـــن مقاومتـــی پیشـــرونده موجـــب 
ـــود  ـــکلروزیس نمی ش ـــل اس ـــاران مولتیپ ـــن بیم ـــود راه رفت بهب
ـــتگی  ـــی و خس ـــت زندگ ـــی، کیفی ـــرد عضالن ـــرای عملک ـــا ب ام
بهبـــودی را بـــه همـــراه دارد. ایـــن پژوهشـــگران تمرینـــات 
خـــود را بـــه مـــدت ده هفتـــه کـــه هـــر هفتـــه دو جلســـه 
ـــت  ـــه در نهای ـــد ک ـــه دادن ـــاران ارائ ـــرای بیم ـــد ب ـــرا می ش اج
ـــه  ـــک مداخل ـــرونده ی ـــی پیش ـــن مقاومت ـــد: تمری ـــوان کردن عن
نســـبتاً بی خطـــر اســـت کـــه می توانـــد اثـــرات کوتاه مدتـــی 
ـــی  ـــتقامت عضالن ـــش اس ـــی، افزای ـــتگی فیزیک ـــش خس ـــر کاه ب
ــی در  ــود جزئـ ــه بهبـ ــر بـ ــد منجـ ــد و می توانـ ــته باشـ داشـ
قـــدرت عضالنـــی و کیفیـــت زندگـــی در افـــراد مبتـــال بـــه 
ـــرد راه  ـــودی در عملک ـــچ بهب ـــال، هی ـــن ح ـــا ای ـــود. ب ام اس ش
ـــور  ـــه ط ـــن ب ـــر تمری ـــاران مشـــاهده نشـــد و اگ ـــن بیم ـــن ای رفت
ـــی  ـــا باق ـــه مزای ـــد ک ـــر نمی رس ـــه نظ ـــود، ب ـــف ش ـــل متوق کام

بمانـــد )پیگیـــری پـــس از 12 هفتـــه()25(. 
ـــرل  ـــه کنت ـــد ک ـــات دریافتن ـــن مطالع ـــی ای ـــران از بررس مرورگ
ـــر  ـــت تأثی ـــد تح ـــن می توان ـــی راه رفت ـــی و توانای ـــت بدن وضعی
ـــن  ـــر ای ـــی اگ ـــورت کل ـــرد و بص ـــرار گی ـــی ق ـــات مقاومت تمرین
ـــاران  ـــود بیم ـــه ش ـــکار گرفت ـــی ب ـــکل اصول ـــه ش ـــات ب تمرین
ـــی آن  ـــر بخش ـــد اث ـــد از فوای ـــکلروزیس می توانن ـــل اس مولتیپ
ـــج  ـــد نتای ـــد بای ـــر چن ـــد. ه ـــره ببرن ـــور به ـــای مذک در متغیره
ـــی  ـــه روش شناس ـــه ب ـــا توج ـــم ب ـــض ه ـــه متناق ـــد مطالع چن
متفـــاوت آنهـــا، در نظـــر گرفتـــه شـــود تـــا بتـــوان نتیجـــه 
ــی  ــن مقاومتـ ــوع تمریـ ــاب نـ ــی در انتخـ ــی و محکمـ قطعـ

سمانه اعالئی پراپری و همکاران 50
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فصلنامـه علمـی پژوهشـی بیهوشـی و درد، دوره 13، شـماره 1، بهـار 1401

نتیجه گیری 
ـــن  ـــه تمری ـــه مداخل ـــی از آن اســـت ک در مجمـــوع شـــواهد حاک
ـــژه  ـــتورالعمل های وی ـــدت و دس ـــدت، م ـــا ش ـــر ب ـــی اگ مقاومت
ایـــن بیمـــاران، اجـــرا گـــردد و همچنیـــن بـــه روش شناســـی 
ــت داده  ــه اهمیـ ــن زمینـ ــض در ایـ ــج متناقـ ــاوت نتایـ متفـ
ــرل  ــای کنتـ ــودمندی در ارتقـ ــرات سـ ــد اثـ ــود می توانـ شـ
ـــته  ـــاران داش ـــن بیم ـــن ای ـــی راه رفت ـــی و توانای ـــت بدن وضعی
ـــه  ـــی را ب ـــج مقاومت ـــات رای ـــوان تمرین ـــن می ت ـــد. همچنی باش
ـــی  ـــرای بازتوان ـــودن ب ـــه ب ـــم هزین ـــرا و ک ـــانی اج ـــت آس جه
ضعف هـــای کنتـــرل پوســـچر و راه رفتـــن در ایـــن بیمـــاران 

ـــرد. ـــه ک توصی

تقدیر و تشکر
بدینوســیله از تمــام کســانی کــه بــه مــا در انجــام ایــن تحقیــق، 

یــاری و مشــورت رســاندند تقدیــر و تشــکر بــه عمــل می آیــد.

تأمین مالی
کار تحقیقی حاضر منبع تامین مالی نداشته است.
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