
 بیماران ام اس با ورزشافزایش قدرت 

عذم تعادل درحیي راٍ رفتي، لزسع، ًاپایذاری در راٍ رفتي، طزگیجَ، حزکات . هثتالیاى تَ تیواری ام اص ُوْارٍ تزص اس فعالیت دارًذ

اص اس حضْر در عزصَ ُای اجتواع تاس .تذى ّ ضعف اس جولَ عْهلی اطت کَ هثتالیاى تَ تیواری امًاگِاًی اًذاهِا، عذم ُواٌُگی 

 .اص را افشایغ هی دُذ.تحقیق حاضز ًؼاى داد توزیي، هظافت راٍ رفتي ّ قذرت تیواراى ام. هی دارد

 

عٌْاى تحقیقی اطت کَ تْطط طاراخذادادٍ، " ُفتَ توزیي هٌتخة تز هظافت راٍ رفتي، قذرت ّ خظتگی تیواراى ام اص  8تاثیز " 

ایي تحقیق در ُفتویي ُوایغ تیي الوللی تزتیت تذًی ارائَ . هحوذرضا کزدی، ًیکْ خظزّی ّ تِزام طٌگلجی اًجام ػذٍ اطت

 .ػذ

 

ار اًذام اص هی تْاًٌذ دچار یک هؼکل حظی طادٍ تا فلج ُز چِ.هثتالیاى تَ تیواری ام: تخؼی اس ایي تحقیق در سیز آهذٍ اطت

آى ُا تذلیل . تیواری ام اص اغلة هٌجز تَ حظاص ّ سّد رًج ػذى، افظزدگی ّ کاُغ اعتواد تَ ًفض هثتالیاى هی ػْد. ػًْذ

ّجْد هؼکالتی ًظیز اختالل کٌتزل اطفٌکتزی ّ یا ًاتْاًی در راٍ رفتي تزای اجتٌاب اس جلة تْجَ دیگزاى توایل کوتزی تزای حضْر در 

خظتگی یکی اس هعوْل تزیي عالئن هْلتیپل اطکلزّسیض اطت کَ در ًِایت رّی دّ طْم تیواراى اثز هی .ٌذجاهعَ ًؼاى هی دُ

تَ عالٍّ ًشدیک ًیوی اس تیواراى گشارع دادٍ اًذ کَ خظتگی ًاػی اس ام اص تَ عٌْاى تیؼتزیي خصیصَ ًاتْاى کٌٌذٍ تیواری . گذارد

 . اطت

 

ایي پذیذٍ .دلیل خظتگی در تیواراى ام اص ٌُْس ػٌاختَ ػذٍ ًیظت. م اص اثز داردخظتگی کاهال رّی کیفیت سًذگی تیواراى ا

غیز اس درهاى ُای دارّیی، رّػِای غیز دارّیی ًیش در طال ُای .ًوی تْاًذ تَ اًذاسٍ کافی تْطیلَ هعلْلیت فیشیکی تْصیف ػْد

دٍ اطت کَ تحت عٌْاى درهاى ُای تکویلی ػٌاختَ ػذٍ اخیز، تْجَ کلیَ تیواراى اس جولَ هثتالیاى تَ ام اص را تَ خْد جلة ًوْ

اس ایي قثیل درهاى ُا . ایي درهاى ُا هاُیت جاهعَ ًگز دارًذ ّ تزای افشایغ آطایغ جظوی ّ رّاًی تیوار اطتفادٍ هی ػًْذ . اًذ

 .را ًام تزد... هی تْاى لوض درهاًی، ُیپٌْتیشم، ّرسع، آرّهاتزاپی، طة طْسًی، طة فؼاری ّ 

ْجَ تَ ایٌکَ تیواراى ام اص دچار کن تحزکی ّ تیواریِای ًاػی اس آى هی تاػٌذ تقْیت عضالت ّ توزیٌات قذرتی هی تْاًذ اس تات

اس .آتزّفی عضالًی جلْگیزی ًوایذ ّ اثزات هثثتی تز رّی ضعف حزکتی آًاى داػتَ تاػذ ّ حتی تاعث کاُغ اطپاطتیظیتی گزدد

تْاى اس عالئوی ُوچْى عذم تعادل درحیي راٍ رفتي، لزسع، ًاپایذاری در راٍ رفتي، طزگیجَ، جولَ دیگز هؼکالت ایي تیواراى هی 

چْى اکثز ایي تیواراى جْاى ّ در طٌیي فعالیت هی تاػٌذ ارائَ . حزکات ًاگِاًی اًذاهِا، عذم ُواٌُگی تذى ّ ضعف را ًام تزد

 .ی آًاى هْثز اطتآهْسػِای هٌاطة در سهیٌَ ّرسع در افشایغ ططح تْاًوٌذی جظواً

تزای تظیاری ّرسع تَ هعٌی تحت فؼار قزار دادى تذى تا حذ درد تعزیف ػذٍ اطت کَ تعزیف ًادرطتی اطت، چزاکَ ثاتت ػذٍ 

تا تْجَ تَ  MSاطت کَ اگز فزد هثتال تَ ام اص تا حذ ایجاد درد ّرسع کٌذ خظتگی ّضعف در آًِا افشایغ هی یاتذ، تزخی تیواراى 

اس آًجا کَ هیلیي در .توزیي ّرسػی ػذیذ دهای داخلی تذى را افشایغ هی دُذ .اس پزداختي تَ ّرسع خْدداری هی کٌٌذایي دیذگاٍ، 

 MSحالت طثیعی اعصاب را احاطَ ّ اس آًِا در تزاتز اثزات افشایغ دها هحافظت هی کٌذ، تَ دلیل اس دطت رفتي هیلیي در تیواراى 

کَ . تزقزاری اتصال کْتاٍ طلْل ُای عصثی را در دطتگاٍ عصثی هزکشی افشایغ هی دُذٌُگام افشایغ دهای داخلی تذى هیشاى 

 ًتیجَ آى تؼذیذ عالئن ّ گاٍ ظِْر عالئن جذیذ اطت
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