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تأثیر تمرینات پیالتس تعدیلشده بر کیفیت زندگی و عالئم بالینی زنان مبتال به آسم

مرضیه میرزاخانیان ،1غالمعلی قاسمی ،2مرتضی صادقی ، 3رامین قاسمی

4

 .1کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان
 .2دانشیار دانشگاه اصفهان
 .3دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان
 .4استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دریافت  7تیر 9314؛ پذیرش  82مهر 9314

واژگان کلیدی
پیالتس
آسم
کیفیت زندگی
عالئم بالینی

چکیده
زمینه و هدف :آسم یکی از شایعترین اختالالت دستگاه تنفسی میباشد .تمرینات ورزشی از اجزاء
اساسی و مهم باز توانی بیماران ریوي میباشند .این پژوهش با هدف مطالعه روش تمرینی پیالتس
روي زنان مبتال به آسم صورت گرفته است.
روش بررسی :در این پژوهش نیمه تجربی ،تعداد  62زن مبتالبه آسم (سنن  33/3 ± 3/2سنا ،،دند
 326/5 ± 5/6سانتیمتنر ،وزن  25/4 ± 8/2کیلنوگر) بنهصنورت هدفمنند و در دسنتر انتانا
گردیدند و سپس بهصورت تصادفی در دو گروه تجربنی (33نفنر و کنتنر33( ،نفنر دنرار گرفتنند.
بیماران گروه تجربی به مدت  8هفته و هر هفته سه جلسه ،به مندت  26ددیقنه تمریننات پنیالتس
تعدیلشده را انجا) دادند .کیفیت زندگی توسط پرسشنامه کیفینت زنندگی بیمناران مبتالبنه آسنم
( AQLQو عالئم بالینی توسط پرسشنامه عالئم بالینی طی دو نوبت دبل و بعند از برنامنه تمریننی
اندازهگیري شد .جهت تحلیل دادهها از روش آماري تحلیل واریانس براي دادههاي تکراري در سنط
معناداري ( P≥6/65استفاده شد.
یافتهها :یافتهها بیانگر تأثیر مثبت تمرینات پیالتس بر کیفیت زندگی ( P=6/66و عالئم بالینی
( P=6/66بیماران مبتال به آسم بود.
نتیجهگیري :یافته ها نشان می دهد تمرینات پیالتس می توانند بنهعننوان روش مکمنل و مفیندي در
فرآیند توانباشی بیماران مبتال به آسم مورد استفاده درار گیرد.

* اطالعات نویسنده مسئو .،تلفن17834498090 :
 پست الکترونیکیmarzi_mirzakhanian@yahoo.com :
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مقدمه
تحقیقات ماتلف نشان میدهد که در حا ،حاضر آسم
بهعنوان یکی از بیماريهاي مزمن شایع و از جديترین
مشکالت بهداشتی بوده و تهدیدي براي سالمتی به شمار
میرود .چنانچه فرد مبتال شود ،سبب دگرگونی و تغییر در
ابعاد ماتلف عملکرد او میشود .آسم بیماري التهابی مزمن
راههاي هوایی است که موجب حساسیت بیش از حد در
راههاي هوایی ،اد) مااطی و تولید مااط میشود .التها در
راههاي هوایی منجر به دورههاي عود عالئم آسم میگردد .با
توجه به الگوي زندگی شهرنشینی ،شیوع آسم روبه افزایش
است .با توجه به شرایط جغرافیایی ،این بیماري در میان 5
تا36درصد افراد جامعه مشهود است (اسدي. 6636 ،3
برنامههاي بازتوانی نقش مکمل درمان دارویی براي بیماران
آسمی را داشته و باعث بهبود دابل توجهی در این بیماران
میشود (امتنر . 3992 ،6تمرینات ورزشی یکی از اجزاء
اساسی و مهم بازتوانی ریوي میباشند (ریس. 3994،3
پژوهشهاي متعدد نشان میدهند که انجا) تمرینات ورزشی
منظم به دلیل کاهش عالئم تنفسی آسم و کاهش احسا
تنگی نفس توسط مکانیسمهایی نظیر تقویت عضالت
تنفسی ،سبب کاهش زمان بستري شدن در بیمارستان و
کاهش مصرف گشادکنندههاي برونش میشوند .این امر به
بهبود عملکرد ریهها کمک مینماید که طبق مطالعات
اسپیرومتري میتواند سهم به سزایی در سالمتی بیماران
آسمی داشته باشد (مقدسی . 6636 ،4از جمله تمرینات
ورزشی که اخیراً در توانباشی مورد توجه درار گرفته است،
تمرینات پیالتس است .پیالتس یک شیوه تمرینی است که با
حرکات فیزیکی ساده طراحیشده است و باعث ثبات تنه و
افزایش ددرت و توازن بدن میشود .همچنین این روش
تمرینی در وضعیتهاي ایستاده ،نشسته و خوابیده بدون طی
مسافت و پرش و جهش انجا) میگیرد و الز) نیست بدن در
مدت طوالنی در حالت ایستا درار گیرد .به همین دلیل براي
بیماران مناسب به نظر میآید (وانگ( . 6636 ،5اندرسون،2
 6665در مقاله تحقیقاتی خود درباره تمرینات پیالتس و
توان باشی بیماران بیان میکند که بر اسا اصو،
1.

Asadi
Emtner
3. Reise
4. Moghadasi
5. Wong
6. Anderson

بیومکانیکی و فیزیولوژي عصبی عضالنی ،تمرینات پیالتس
میتوانند براي بازتوانی بیماران کارآمد ،دابل اجرا و بادوا)
باشد .همچنین در سا ، 6636 ،بازنگري مقاالت درباره فواید
تمرینات تنفسی پیالتس نشان میدهد که این تمرینات
باعث افزایش عملکرد روانی (حوصله ،انگیزه ،کانون توجه،
لذت از زندگی ،انرژي ،رغبت میشوند (میو . 6636 ،7
(رشیدي و همکاران 6633 ، 8نشان دادند که انجا) هشت
هفته تمرینات پیالتس باعث کاهش میزان افسردگی و
افزایش کیفیت زندگی زنان مبتال به افسردگی گردید.
(عرفانی و همکاران 6636 ،9نیز نشان دادند که تمرینات
پیالتس میتواند بهعنوان یک روش تمرینی ایمن و مؤثر در
بهبود عملکرد و کیفیت زندگی مردان سالمند مورد توجه
درار گیرد .در انگلستان( ،را) و همکاران 6662 ،5تحقیقی
با هدف بررسی اثرات تمرینهاي جسمانی بر عملکرد ریه،
آمادگی انجا) تمرینهاي هوازي ،وضعیت بالینی و کیفیت
زندگی بیماران آسمی انجا) دادند .نظر به اینکه محقق
پژوهشی که از تمرینات پیالتس بهعنوان یک مدالیته
توانباشی جسمانی براي بیماران مبتال به آسم بهکار گرفته
شده باشد نیافت ،همچنین با توجه به اینکه تمرینات
پیالتس بهواسطه درجا بودن و نداشتن پرش و جهش براي
این افراد مناسب میباشد ،هدف از تحقیق حاضر مطالعه
تأثیر هشت هفته تمرینات پیالتس تعدیلشده بر کیفیت
زندگی و عالئم بالینی بیماران زن مبتال به آسم بود.
مواد وروشها
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی شامل یک گروه تمرینی
پیالتس و یک گروه کنتر ،داراي پیشآزمون ،پسآزمون
میباشد .افراد مورد مطالعه زنان مبتال به آسم مراجعهکننده
به بیمارستان امین اصفهان بودند که به روش نمونهگیري
هدفمند و در دستر انتاا شدند .معیارهاي ورود به
مطالعه شامل داشتن آسم برونشیا ،خفیف تا متوسط طبق
تشایص متاصص بیماريهاي تنفسی ،داشتن بیش از
یکسا ،سابقه ابتال به آسم ،محدوده سنی  66تا 46سا،،
عد) ابتال به مشکالت عضالنی -استاوانی و نقص عضو،
بیماريهاي دلبی– عرودی یا بیماريهاي حاد که با ورزش
کردن منافات داشته باشند ،بود .الز) بهذکر است تمامی

2.
7.

Meeus
Rashidi
9. Erfani
8.
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بیماران تحت مداواي دارویی یک پزشک متاصص بودند و
فعالیت ورزشی منظم غیر از تمرینات اعمالی توسط محقق
در طو ،دوره نداشتند .از بین مراجعهکنندگان تعداد  68نفر
بهصورت هدفمند و در دستر  ،در تحقیق حاضر شرکت
کردند .تعداد  6نفر از بیماران به دالیل شاصی ،از مطالعه
حذف گردیدند و پس از گزینش نهایی تعداد  62بیمار
بهصورت تصادفی در گروههاي کنتر ،و تجربی درار گرفتند.
پس از آن گروه تمرینی پیالتس به مدت  8هفته هر هفته 3
جلسه و هر جلسه به مدت  26ددیقه به تمرین پیالتس
تعدیلشده پرداختند .در این مدت گروه کنتر ،در هیچ
برنامه تمرینی شرکت نکردند .پس از پایان دوره جهت رعایت
حقوق بیماران گروه کنتر CD ،،آموزشی تمرینات پیالتس
در اختیار آنان درار داده شد .پس از اعما 8 ،هفته پروتکل
تمرینی ،پسآزمون از هر دو گروه تحقیق به عمل آمد .الز)
بهذکر است جهت رعایت نکات بالینی به بیماران توصیه اکید
شد که اسپريهاي استنشادی تجویز شده از سوي پزشک
معالج را به همراه داشته باشند .همچنین هنگا) اجراي
تمرینات جهت ارائه خدمات و مرادبتهاي احتمالی پزشکی
مو ردنیاز ،یک نفر پرستار زن با تجهیزات کافی پزشکی در
سالن حضور داشت .از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی
بیماران مبتال به آسم AQLQ( 3براي اندازهگیري کیفیت
زندگی استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  4باش
میباشد که عالئم ،فعالیتهاي محدودکننده ،تحریکات
محیطی و هیجانات تحریککننده را در بر میگیرد .در
پیشآزمون هر بیمار با توجه به وضعیت خود در دو هفته
منتهی به شروع تحقیق به پرسشها پاسخ داد .پاسخها پنج
لیکرت بود (اصالً ،بهندرت،
گزینهاي بر طبق مقیا
تاحدودي ،زیاد ،خیلی زیاد  .به گزینه اصالً امتیاز  5و به
گزینه خیلی زیاد امتیاز 3تعلق گرفت .سایر گزینهها هم به
ترتیب امتیاز چهار ،سه و دو گرفتند .امتیاز حاصله از کل
سؤاالت به عنوان نمره کیفیت زندگی هر فرد تلقی گردید .در
پسآزمون نیز همان پرسشنامه همانند پیشآزمون بین
آزمودنیها توزیع و با همان شرایط تکمیل گردید .این
پرسشنامه توسط جونیپر و همکاران در سا 3997 ،تهیه و
در دنیا مورد استفاده درار میگیرد و از روایی و اعتبار باالیی
برخوردار است (جونیپر . 3997،6از پرسشنامه عالئم بالینی
بیماران مبتال به آسم جهت بررسی میزان و شدت عالئم
Quality of Life Questionnaire

1.Asthmatic
2.Juniper
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بالینی استفاده گردید .به این صورت که از فرد خواسته شده
بود پرسشنامه را بر اسا میزان عالئم و اثراتش تکمیل
نماید .این پرسشنامه شامل  5سؤا ،بود .پاسخها بهصورت
عددي از  3تا  5بود که هر عدد داراي یک مفهو) بود که در
زیر آن نوشته میشد .بهطور مثا ،عدد  3در یک سؤا ،به
معنی بروز عالئم به مقدار خیلی کم است .در سؤا ،او ،در
مورد میزان عالئم ،در سؤا ،دو) درمورد تأثیر این عالئم روي
فرد ،در سؤا ،سو) و چهار) در مورد میزان موفقیت در انجا)
کارهاي روزانه و تأثیر بیماري روي آن و در سؤا ،آخر در
مورد خوا شب دبل پرسیده شده بود .الز) بهذکر است،
بهتمامی بیماران در مورد عالئم بیماري ،نحوه بروز و
بهطورکلی نحوه پر کردن پرسشنامه آموزشهاي الز) داده
شده بود .این پرسشنامه به وسیله (سانتانلو و همکاران ،
 3992طراحی گردید که از روایی و پایایی باالیی برخوردار
است .طی یک تحقیق که توسط همین گروه روي 326
بیمار مبتال به آسم انجا) شد ،روایی آن  6/96و پایایی آن
 6/87به دست آمد .این پرسشنامه نیز شامل سؤاالتی
میباشد که وابسته به بیماري است و تحت تأثیر فرهنگهاي
ماتلف نیست به همین جهت در کشورهاي ماتلف دابل
استفاده است .در تحقیق حاضر پرسشنامه تحت نظر اساتید و
متاصصین امر ترجمه و روایی صوري آن مورد تایید 5
پزشک متاصص بیماريهاي ریوي درار گرفت و سپس
استفاده شد .برنامه تمرینی پیالتس تعدیل شده که در این
تحقیق بهکار برده شد ،شامل یک سري تمرینات پیالتس بود
که به مدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته و هر جلسه یک
ساعت اجرا شد .تمرینات در سه وضعیت خوابیده ،نشسته و
ایستاده و بدون نیاز به تجهیزات خاصی بر روي تشک انجا)
شد .در اولین جلسه اصو ،پایه تمرینات پیالتس براي
آزمودنیها توضی داده شد و اطالعات کلی از تمرینات
پیالتس در اختیار آنها درار داده شد ،که در تما) جلسات
این اصو ،پایه رعایت گردید .در ابتداي هر جلسه مقدمات
جلسه تمرین شامل :چک کردن وضعیت بدنی (شامل لگن
خاصره و ستون فقرات  ،کنتر ،تنفس و نحوه درست
ایستادن در کال فراهم میگردید ،سپس حرکات گر)
کردن شامل راه رفتن ،دویدن ،حرکات کششی و حرکات
پیالتس انجا) شد (حدود 36-35ددیقه  .ادامه جلسه با انجا)
تمرینات پیالتس دنبا ،میشد (حدود  35-46ددیقه  .در
پایان کال نیز سرد کردن شامل کشش عضالت اصلی با
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شدت کم ،نگهداشتن کشش براي  36ثانیه و سپس بازگشت
بدن به حالت استراحت انجا) گردید (حدود  36ددیقه .
بهمنظور رعایت اصل اضافه بار ،حرکات در هر جلسه نسبت
به جلسه دبلی دشوارتر میشد ،بهطوريکه تمرینات از یک

سط پایین شروع میشد و بهتدریج پیشرفت میکرد.
پیشروي از وضعیت خوابیده به نشسته و سپس ایستاده انجا)
گرفت (کیندرسلی . 6633 ،3الز) به ذکر است گروه کنتر،
فعالیت منظم ورزشی در طو ،دوره انجا) ندادند.

جدول  :9مجموعه تمرینات اصلی پیالتس گروه تجربی

نا) فارسی تمرین

نا) التین تمرین

تکرار

تمرینات تنفسی
حرکت پري دریایی
حرکت صد
حرکت آسیا بادي
کشش تکپا

Breathing exercise

Single leg stretches

36-35
36-35
36-35
36-35
36-35

کشش دو پا

Double leg stretches

36-35

چرخش متناو دستها
چرخش نشسته
حرکت دو
حرکت دیچی

Alternating arm swing

Scissors

36-35
36-35
36-35
36-35

پایین آوردن پاها

Leg lower

36-35

خم شدن جانبی

Lateral flexion

36-35

Mermaid
The 100
Windmill

Seated twist
Swan

براي استنباط آماري و آزمون فرضیههاي تحقیق از روش
تحلیل واریانس براي دادههاي تکراري در بسته نر)افزاري
 SPSSنساه 66استفاده شد .همچنین نر)افزار EXCEL
براي رسم نمودارها و جداو ،بهکار برده شد .سط معناداري
براي کلیه دادهها  6/65در نظر گرفته شد.

یافتهها
ویژگیهاي جمعیت شناختی آزمودنیهاي پژوهش شامل
میانگین و انحراف استاندارد دد ،وزن و سن در جدو 6 ،ارائه
شده است .این بررسی نشان داد که تفاوت آماري معناداري
بین این متغیرها وجود نداشت و افراد از این نظر با یکدیگر
همسان بودند.

جدول :8ویژگیهای جمعیت شناختی بیماران

عامل

گروه

میانگین SD

سن(سا،

تجربی
کنتر،

36/56 3/92

وزن(کیلوگر)(

تجربی
کنتر،

دد(سانتیمتر

تجربی
کنتر،

در جدو 3 ،اطالعات توصیفی مربوط به میانگین و
انحراف معیار ،خالصه تحلیلهاي مربوط به تغییرات درون

36/56 3/59
24/65 6/95
22/76 6/95
326/69 3/ 53
326/75 3/58

گروهی و بین گروهی و تعامل گروهها در متغیرهاي
اندازهگیري شده دابل مشاهده است.
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جدول :3خالصه نتایج بهدست آمده از تحلیل واریانس برای اندازهگیریهای مکرر

متغیر

گروه
تجربی

کیفیت زندگی
کنتر،
تجربی
عالئم بالینی
کنتر،

آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

میانگین±انحراف استاندارد
74/76±33/36
83/33±36/66
72/66±34/73
86/53±34/ 63
8/63±6/62
2/65±6/5
7/32±6/54
2/67±6/93

با توجه به این اطالعات میانگین نمره کیفیت زندگی در
پیشآزمون در دو گروه تجربی و کنتر ،به ترتیب74/76
و 72/66بود که در پسآزمون این میزان بهترتیب به 83/33
و  86/53رسیده است .میانگین این تفاوتها از حیث آماري
غیر معنیدار است ( ، P=6/85بهعبارت دیگر تفاوتهاي بین
گروهی گروههاي ماتلف تحقیق در طی دو نوبت
آزمونگیري همسان است ( . P>6/65در شکل  3مشاهده
میشود که شیبخط در گروه تجربی بیشتر از گروه کنتر،
است .و این یعنی تعامل معنیدار در دو گروه وجود دارد
( ، P=6/66بهعبارت دیگر با در نظر گرفتن جداگانه تغییرات
نمرات در هر یک از دو گروه ،الگوي تغییرات درونی دو گروه
بهطور معنیداري با هم متفاوت است .در مقایسه درون
گروهی نیز پیشرفت یا پسرفت معنیداري در مجموع نمرات
دو گروه دیده میشود ). P=6/66
میانگین نمره عالئم بنالینی در پنیشآزمنون در دو گنروه
تجربی و کنتر ،بهترتیب  8/63و  7/32بود که در پس آزمون
نمودار  :8تغییرات خطی عالئم بالینی

بین گروهی
F=6/63
P=6/85
F=6/49
P=6/49

تعامل

درونگروهی

F=5/77
*P=6/66
F=33/64
*P=6/66

F=63/57
*P=6/66
F=7/53
*P=6/63

این میزان بهترتیب به  2/65و  2/67رسنیده اسنت .مینانگین
این تفاوت ها از حیث آماري غیر معننیدار اسنت (، P=6/49
بهعبارت دیگر تفاوتهناي بنین گروهنی گنروههناي ماتلنف
تحقیننق در طننی دو نوبننت آزمننونگیننري همسننان اسننت
( . P>6/65در شکل 6مشاهده منی شنود کنه شنیب خنط در
گروه تجربی بیشتر از گروه کنتر ،است .و این یعننی تعامنل
معنی دار در دو گروه وجود دارد ( ، P=6/66به عبنارت دیگنر
با درنظر گرفتن جداگانه تغیینرات نمنرات در هنر ینک از دو
گروه ،الگوي تغییرات درونی دو گروه به طور معنی داري بناهم
متفاوت است .در مقایسه درون گروهی نیز پیشرفت یا پسرفت
معنننیداري در مجمننوع نمننرات دو گننروه دیننده مننیشننود
( . P=6/63خالصه تحلینل هناي مربنوط بنه تغیینرات درون
گروهی و بین گروهنی در متغیرهناي انندازه گینري شنده در
شکلهاي 3و 6دابل مشاهده است.
نمودار  :9تغییرات خطی کیفیت زندگی
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تأثیر تمرینات پیالتس تعدیلشده بر کیفیت زندگی...

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر  8هفته تمریننات پنیالتس
تعدیلشده بر کیفیت زندگی و عالئم بالینی بیماران مبتال به
آسم بود .یافته هناي پنژوهش نشنان داد کنه انجنا)  8هفتنه
تمرینات پیالتس تعندیل شنده بنر کیفینت زنندگی و عالئنم
بالینی بیماران مبتال به آسم تأثیر دارد .نتیجه بهدسنت آمنده
از این پژوهش با نتایج تعدادي از پژوهشهاي انجا) شنده در
داخل و خارج کشور از جمله فشنارکی و همکناران، 6636( 3
دوگرا 6و همکاران ( ، 6636فانینل 3و همکناران ( 6667کنه
طی تحقیقاتی تأثیر مثبت تمرینات ورزشی بر کیفیت زندگی
بیماران آسمی را به اثبات رساندند هماوانی دارد.
جعفري 4و همکناران ( 6634در مطالعنهاي طنی هشنت
هفته تأثیر تمریننات پنیالتس را بنر روي  66بیمنار تعنوی
کامل زانو مورد بررسی درار دادند ،که بهبود در درد و کیفیت
زندگی بیماران مشاهده شند .نناتور 5و همکناران ( 6634در
پژوهش خود روي بیماران مبتال به کمنردرد منزمن بنه اینن
نتیجه رسیدند که درد ،عملکرد و کیفیت زنندگی بنه دنبنا،
اجراي تمرینات پیالتس بهبود داشته است .در مطالعهاي که
توسط اولیوریا 2و همکاران ( 6635انجا) شد ،تأثیر تمریننات
پیالتس بر کیفیت زندگی سالمندان به اثبات رسنید .بنالوا 7و
همکاران ( 6635تأثیر این تمرینات را بر آمادگی جسنمانی،
فعالیت روزانه و شادکامی  36نفنر سنالمند مثبنت دانسنتند.
شیا 8و همکاران ( 6634در مطالعه اي منوردي تنأثیر  9مناه
تمرینات پیالتس را بر فرد بهبود یافته از حمله دلبنی مثبنت
گزارش کردند .در پژوهش رودریگز 9و همکناران (67 6634
زن یائسه  35تا  23سا36 ،هفته تمرینات پنیالتس را انجنا)
دادند که در نهایت خستگی آننان کناهش و کیفینت زنندگی
بهبود یافت .کاتننا 36و همکناران ( 6634نینز در مطالعنه اي
تننأثیر مثبننت تمرینننات پننیالتس روي خسننتگی جسننمانی و
کیفیت زندگی بیماران مبتال به مالتیپل اسنکلوروزیس را بنه
دست آوردند .بهرا) 33و همکناران ( 6634نشنان دادنند 36
1.Fesharaki
2. Dogra
3. Fanelli
4. Jafari
5. Natour
6. Oliveria
7. Bulloa
8. Shea
9. Rodriguez
10. Catena
11. Bahram

هفته تمرینات پیالتس باعث بهبنود کیفینت زنندگی منردان
سالمند غیر ورزشکار گردید.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات ،مقدسی و همکاران
( ، 6636یکه فالح 6662( 36و را) و همکاران ( 6666که
طی تحقیقاتی تأثیر مثبت تمرینات ورزشی روي عالئم
بالینی در بیماران آسمی را به اثبات رسانده بودند هماوانی
داشت.
کیفیت زندگی از مهمترین معیارهایی است که میتواند
تأثیرگذاري روشهاي تمرینی را نشان دهد .زیرا انسان
همواره براي زندگی بهتر و با کیفیتتر تالش میکند و انجا)
هر اددامی در این زمینه به وي کمک میکند (صاددی،33
 . 6636تمرینات جسمانی از نیازهاي اساسی زندگی روزمره
انسان میباشد .بیماران مبتال به آسم به علت احتما ،ایجاد
آسم ناشی از ورزش و تر از ایجاد تنگی نفس در طی
فعالیتهاي ورزشی ،دچار محدودیت در این گونه فعالیتها
شده و نگرشی منفی نسبت به ورزش در مبتالیان به آسم
وجود دارد .در نتیجه این افراد اغلب سبک زندگی بیتحرکی
دارند و نسبت به همساالن خود از آمادگی جسمانی و کیفیت
زندگی کمتري برخوردارند (معین . 6663 ،34از تأثیرات
ماتلف تمرینات پیالتس میتوان به رهاسازي هورمون
کلیدي که در احسا خو بودن مؤثر است (مانند
سروتونین  ،ایجاد آرامش در بدن ،کاهش هورمون کورتیزو،
(هورمون استر  ،کاهش خستگی تأخیري و افزایش اعتماد
بهنفس اشاره کرد (حاکمی . 3986 ،35ارزشها و مزایاي
تمرینات ورزشی منحصر به جسم نیست بلکه این تمرینات
در بهداشت روان و سالمت ذهن نیز مؤثر است .سالمت روان
ناشی از فعالیت بدنی ،تافیف بیماري روانی ،کاهش
اضطرا  ،تنفس ،افسردگی و تحریکپذیري در مقابل عوامل
استر زا میباشد .براي بسیاري از افراد تمرین وسیلهاي
آرا)باش است و کسانی که تمرین میکنند احسا خود را
چنین ابراز داشتهاند :با تمرین احسا میکنم که بیشتر
زندها)؛ انرژي بیشتري دار) ،بهتر میتوانم از زندگی خود
استفاده کنم ،شاد هستم و احسا خستگی نمیکنم
(جیمز. 3998 ،32
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بیماران مبتال به آسم بهعلت عد) توانایی در انجا) تهویه
مناسب و عالئم ناشی از آن دچار اختال ،در فعالیت شده و
سط تحمل آنها نسبت به فعالیت جسمی محدود میشود.
در نتیجه ددرت انجا) کار در آنها کاهش مییابد .این
مسئله موجب میشود که این افراد در مقایسه با افراد سالم
از عملکرد جسمی مطلوبی برخوردار نباشند و شاص بیمار
در انجا) مسئولیتهاي فردي و اجتماعی دچار مشکل شود.
عد) توانایی در انجا) عملکرد جسمی مطلو موجب ایجاد
احسا بیکفایتی در فرد شده و اعتماد به نفس وي ماتل
میشود و متعادب آن فرد دچار اضطرا  ،افسردگی و اندوه
خواهد شد که این مسئله تعامالت اجتماعی وي را نیز تحت
تأثیر درار میدهد و موجبات انزواي اجتماعی را فراهم
میآورد .به این ترتیب بیماري آسم ،ابعاد ماتلف زندگی
بیماران را تحت تأثیر درار میدهد و فعالیتهاي جسمی،
روحی و اجتماعی آنها را محدود میسازد و در نتیجه
کیفیت زندگی آنها دستاوش تغییر میگردد .انجا)
تمرینهاي تنفسی در ورزش پیالتس موجب افزایش و بهبود
تهویه ،جلوگیري از تجمع ترشحات و آتلکتازي ،افزایش
ددرت و هماهنگی عضالت تنفسی بهویژه عضالت مسئو،
د) ،تصحی الگوهاي تنفسی ،کاهش برونکواسپاسم و انسداد
راههاي هوایی و در نتیجه رفع تنگی نفس میگردد (عرفانی،
. 6636
با بهبود وضعیت جسمانی و فیزیولوژیک فرد در انجا)
امور خود موفقتر عمل میکند که این امر باعث بهبود حس
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اعتماد بهنفس در فرد میشود ،در نتیجه فرد حس بهتري
نسبت به زندگی خود پیدا میکند که این بهبودي خود را در
غالب افزایش نمره در پرسشنامه کیفیت زندگی نشان
میدهد (اصل محمدي. 6633 ،3
تمرینات پیالتس با بهکارگیري بیشتر عضالت تنفسی،
برونکواسپاسم راه هاي هوایی را کا هش داده و موجب کاهش
التها راه هاي هوایی میشود .بهنظر میرسد که یافتههاي
مطالعه حاضر در ارتباط با تغییرات عالئم بالینی ناشی از
بهبود ددرت عضالت تنفسی و استقامت عضالنی در این
ناحیه است .این بهبود سبب حفاظت از فشار در راههاي
هوایی توسط حذف ترشحات بیش از حد راههاي هوایی ،باز
نگهداشتن مجاري هوایی و بهبود کارآمدي تهویه میشود .با
توجه به این اطالعات میتوان نتیجه گرفت که سازگاري با
این ورزش سبب کاهش فشار روي عضالت تنفسی و
همچنین افزایش کارآیی این عضالت ،کاهش مقاومت در
برابر د) و بازد) و بهبود عالئم و نشانههاي آسم نظیر
خسخس سینه ،کاهش دفع خلط ،کاهش احسا کوتاهی
نفس و کاهش سرفه میشود ،در نتیجه باعث بهبود عالئم
این بیماري میگردد (هلنیو . 6667 ،6
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه بیماران شرکتکننده در این طرح درمانی
و مرکز درمانی امین اصفهان صمیمانه تشکر مینمایم.

Reference
and wellbeing in the elderly: A systematic review for
future
exercise
prescription.
Preventive
MedicineVolume 75, June 2015, Pages 1–11.
Catena, L., et al (2014) . "The effects of Pilates-fisios
on pain, motor fatigue, and quality of life in patients
with multiple sclerosis: a randomized controlled clinical
trial." multiple scelerosis journal.Vol. 20.No.7.1
Characteristics of two asthma symptom diary scales for
use in clinical trials. EurRespir J 1997; 10:646-651. ss.
Dogra, S., Kuk J, Baker J., Jamnik V )2010(. Exercise
is associated with improved asthma control in adults.
Chest Journal. vol. 37 no. 2 318-323.
Emtner, M., Herala, M., Stalenheim, G., (1996).
Highintensityphysical training in adults with asthma. A
10-week rehabilitation program.Chest. Feb; 109(2):
323-30.
Erfani, M., Mehrabian, H., Shojaedin, S., Sadeghi, H.
(2012). Effects of Pilates exercise on knee osteoarthritis
in elderly male athletes. Journal of research in
rehabilitation Sciences; 7(4):571-579. (Persian).

Asadi, T. (2012). "Comparison of the prevalence of
exercise-induced asthma study in
male and female
students". MA Thesis, Isfahan University school of
Physical Education. (Persian).
AslMohammadi, M. (2013) The effect of exercise with
upper and lower limbs on breath and exercise capacity
of patients. Koomesh. Volume 15, Issue 1, pp: 101-89.
(Persian).
Anderson, B. D., & Spector, A. (2000). Introduction to
Pilates-based rehabilitation. Orthopaedic
Physical
Therapy Clinics of North America, 9(3), 410-395.
)1Bahram, ME., Pourvaghar, MJ., Sadeh, MR. (2014
Effect of 12 weeks of Chosen Pilates Exercise on the
Quality of Iife of Healthy Nonathletic People. Journal of
Toloo e Behdasht; 13(1): 93-103. (Persian).
Bulloa, V,.Bergamina, M,. Gobboa, S,.Sieverdesb, J.C,.
Zaccariaa , M,. Neunhaeuserera, D,. Ermolao, A. The
effects of Pilates exercise training on physical fitness
1. Asl Mohammadi
2. Helenius

...تأثیر تمرینات پیالتس تعدیلشده بر کیفیت زندگی

Fanelli, A., Cabral A., Neder, M., Martins, A.,
Carvalhor )2007(. Exercise Training on Disease Control
and Quality of Life in Asthmatic Children. Med. Sci.
Sports Exerc. 39(9) , 2007: pp. 1474–1480.
Fesharaki, M., Paknejad, M., kord R. (2010) The effect
of aerobic exercise and aerobic - resistance exercise
lung volume and the quality of life of patients. Faculty
of Medicine, Tehran University of Medical Sciences,
Volume 68, N62 348-354(Persian).
Global Strategy for Asthma Management and
Prevention. NIHPublication. )2002(; No 02-3659.
Hakemi H. )1982(What is Aerobic fitness and sports?
Hamshahry j.(Persian).
Helenius, J., Tikkanen, H, Haahtela T )2007(.
Assosiation between type of trainning and risk of
asthma in elite athletes. exersise on dynamic balance in
healthy adults. J Body Work Mov Ther;11(3):238-42.
James R. White )1988(.The New Miracles of Exercise,
Albert Carter University of California at San Diego.
Jump for Joy.
Natour, J,. AraujoCazotti, L de,. Ribeiro, LH )2015(.
Pilates improves pain, function and quality of life in
patients with chronic low back pain: a randomized
controlled trial. Clinical Rehabilitation vol. 29 no.1 5968.
Oliveira, L.C. de,. Oliveira, R.G. de., Almeida , DA
de(2015). Effects of Pilates on muscle strength, postural
balance and quality of life of older adults: a randomized,
controlled, clinical trial. J PhysTher Sci. 2015 Mar;
27(3): 871–876.e J 25P2015) No. 3 March p.-87627 No.
3 March p. 871-876.
Ram, F., Robinson, S., Black, P )2006(. Review:
physical training increases cardiopulmonary fitness in
asthma and does not decrease lung function. Evidence
Based Nursing; 9(2): 44.
Rashidi, Z., Daneshfar A., Shojaei M., Bagherian R.,
Rouzbahani R., Marandi SM., Rashidi A. (2013).
Scrutiny Effects of Eight-Weeks Pilates Exercise on
Women’s Postmenopausal Depressive Symptoms. J
Isfahan Med Sch; 31(231): 408-415. (Persian).
Ries, A., (1994). The importance of exercise in
pulmonary rehabilitation. Clin Chest Med.
Rodriguez-Fuentesa, G.,Oliveiraa, I. M., OgandoBereab, H., Dolores Otero- Gargamala, M. An
observational study on the effects of Pilates on. quality
of life in women during menopause European Journal of

56

Jafari, M,. Ghasemi, Gh,. Motififard, M,. Zolaktaf ,
V,. Rahimi, N. (2014). The Effect of Pilates Exercises
on Pain, Outcomes, and Quality of Life of the Patients
with Total Knee Replacement. Sadra Med Sci 2014;
3(1): 1-12. (Persian).
Juniper, E-F., Guyatt, GH., Ferrie, P-J., Griffith, LE
(2011). Measuring Quality of Life in Asthma.American
Review of Respiratory Disease.1993, 147: 832-838.
Kindersley, D. Pilates practice companion: 1st Edition.
Meeus, C., Searle, S., Secrets of Pilates. Great Britain.
Dorling Kindersley 2001; P: 224.
Moein M, Khamene M)2003(. Asthma(Basic science
and clinical).1th .Tehran. Tehran university press. 2224.
Moghaddasi, B., Moghaddasi Z., Taheri, P. (2010). The
effect of physical exercise on lung function and clinical
ssmanifestations of asthmatic patients. Arak Medical
University Journal .Summer; 13(2): 134-140. (Persian).

Integrative Medicine Volume 6, Issue 6, December
2014, Pages 631–636.
Sadeghi, M., Ghasemi, GH., Zolaktaf, V., Miralayi, A.,
Salehi, M. (2012). The effects of rebound therapy and
aerobic training on aerobic capacity, plasma endotheline
level and the quality of life in male patients with
asthma. Research in rehabilitation since; 8(4): 1-12.(
Persian).
Santanello, N.C., Barber, B.L., Reiss, T.F., Friedman,
B.S, Juniper, E.F, Zhang, J)1997(. Measurement
characteristics of two asthma symptom diaryscales for
use in clinical trials .EurRespir; 10: 646–651.
Shea, S., Moriello, G )2014(. Feasibility and outcomes
of a classical Pilates program on lower extremity
strength, posture, balance, gait, and quality of life in
someone with impairments due to a stroke. Journal of
bodywork and movement therapies. Elsevier Volume
18, Issue 3, Pages 332–360.
Wong, T. (2010). pilates and the stroke patient.
Balanced Body Pilates Coreterly.
Yekkehfallah, L (2006). Effect of physical exercise on
pulmonary function and clinical manifestations by
asthmatic patients. zahedan university medscience
j.;8(1):9-15. (Persian).

