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مطالعات طب ورزشی

اثر تمرینات ثبات مرکزی بر استقامت و کنترل تنۀ بیماران مبتلا به مولتیپل
اسکلروزیس
4

حسین شاهرخی ،1حامد عباسی ،2فریبا محمدی ،3پگاه رحمانی
 .1استادیار آسیبشناسی و حرکات اصلاحی ،دانشگاه رجا
*1

 .2استادیار آسیبشناسی و حرکات اصلاحی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
 .3استادیار آسیبشناسی و حرکات اصلاحی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
 .4دکتری آسیبشناسی و حرکات اصلاحی ،دانشگاه اصفهان
تاريخ دريافت2931/13/13 :

تاريخ پذيرش2931/21/13 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر تمرينات ثبات مرکزی بر استقامت و کنترل تنه در بیماران مبتلا به مولتیپل
اسکلروزيس بود .جهت انجام پژوهش ،آزمودنیهای (با دامنۀ سنی 01ـ 11سال) با مقیاس ناتوانی جسمانی 0ـ،2
بهصورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند .شايانذکر است که تمرينات بهمدت هشت هفته انجام
گرفت و برای ارزيابی استقامت ايزومتريک عضلات ثباتدهندۀ تنه از تست خمکردن تنه ،بازکردن تنه و آزمون پلزدن
به چپ و راست استفاده شد .مقیاس اختلالات تنه نیز برای ارزيابی کنترل تنه مورداستفاده قرار گرفت و دادهها توسط
آزمون تحلیل کوواريانس در سطح ( )1/11تحلیل گرديد .نتايج نشان میدهد که تمرينات ثبات مرکزی منجر به افزايش
استقامت ايزومتريک عضلات ثباتدهندۀ تنه و توانايی کنترل تنه شده است .همچنین ،تفاوت معناداری بین استقامت
ايزومتريک عضلات ثباتدهندۀ تنه و توانايی کنترل تنه در پسآزمون بین دو گروه تجربی و کنترل مشاهده میشود.
براساس يافتههای پژوهش ،تمرينات ثبات مرکزی می تواند عاملی برای بهبود استقامت و کنترل تنه در بیماران مبتلا به
مولتیپل اسکلروزيس باشد.
واژگان کلیدی :مولتیپل اسکلروزيس ،استقامت عضلات ثباتدهندۀ تنه ،مقیاس اختلالات تنه ،تمرينات ثبات مرکزی

* نویسندۀ مسئول

Email: hamedabbasi26@gmail.com
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مقدمه
مولتیپل اسكلروزیس 1یك بیماری خودایمنی ،التهابی و مزمن است که بهصورت ضایعات عصبيی ببا
میلین تخریبشده در جسم سفید مغز ،طناب نخاعی و اعصاب بینایی بروز میکند .این بیمباری ببا
عوارض متفاوتی مانند کاهش بینایی ،فلج اسپاستیك اندامها و عدم تعادل ،ترمور ،اختلبال در روده
و مثانه ،ناتوانی جنسی ،اختلال تكلم ،صرع ،افسردگی و کاهش کیفیت زندگی همبراه میباشبد (.)1
مطابق با آمار 2/5 ،میلیون نفر در سراسر دنیا و  444هزار نفر در ایالات متحدۀ آمریكا به این بیماری
ميتلا هستند .در ایران نیز از هر  144هزار نفر 15 ،تا  34فرد از این بیماری رنج میبرند ( .)3،2علت
اصلی این بیماری ناشناخته است؛ اما پژوهشگران عواملی مانند ژنتیك و عوامل محیطبی را در ببروز
آن مؤثر دانستهاند .شایانذکر است که نرخ شیوع این بیماری در زنان دوبرابر مردان است .همچنین،
سن شروع این بیماری بهطور عمده بین 44ب 24سالگی میباشد؛ اما این احتمال وجود دارد که طبی
04ب 24سالگی نیز بروز کند (3ب.)1
از نظر آناتومیكی ،مرکز 2بدن را میتوان مانند جعيهای فرض کرد که عضلات شكمی در جلو ،عضلات
پاراسپاینال و گلوتئال در عقب ،دیافراگم در سقف و عضلات کمربنبد لگنبی در کبف آن ربرار دارنبد.
بهلحاظ عملكر دی نیز مرکز بدن مسئولیت تسهیل انتقال نیروهبا و گشبتاورها ببین انبدام فوربانی و
تحتانی در انجام فعالیتهای روزانه را برعهده دارد ( .)4مولتیپل اسكلروزیس باعب ایجباد تغییراتبی
در تودۀ عضلانی ،میزان فعالیت و استقامت عضلات مرکزی میشود .تودۀ عضلانی در بیماران ميتلا به
مولتیپل اسكلروزیس در برخی از عضلات مرکزی (مربع کمری ،اکستنسورهای پایین کمبر و عرضبی
شكم) نسيت به افراد سالم تفاوت دارد که این امر میتواند یبك مكانیسبم جيرانبی دربراببر کباهش
ردرت باشد که با سطح مقطع یا فعالیت عضلات در ارتياط است؛ اما بااینوجود ،افزایش تودۀ عضلانی
بهدنيال افزایش فیيرهای نوع دوم در بیماران ميتلبا ببه مولتیپبل اسبكلروزیس ببهدلیبل اختلبال در
آورانهای عصيی نمیتواند باع افزایش ردرت گردد ( .)5،5دراینراستا ،گارنر 3و همكباران ()2443
عنوان کردهاند که آتروفی بزرگتر در فیيرهای تندانقياض نسيت به فیيرهای کندانقياض در بیماران
ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس از هایپرتروفی موردانتظار بهدنيال تغییر نوع فیيرها جلوگیری میکنبد
( .)5همچنین ،نتایج مطالعات گذشته نشان میدهد که بیماران ميتلا به مولتیپل اسبكلروزیس دارای
فعالیت نامتعادل در عضلات مرکزی حین راهرفتن هستند .دروارع ،این الگوهای عضلانی نشاندهنبدۀ

)1. Multiple Sclerosis (MS
2. Core
3. Garner
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مكانیسمهای جيرانی برای حفظ تعادل و پاسبچر درطبول انجبام فعالیبتهبای داینامیبك از جملبه
راهرفتن در این بیماران میباشد ( .)5افزایش فعالیت عضبلات جبانيی تنبه در سبمت یبردرگیبر در
بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس نیز میتواند یك مكانیسم جيرانی برای افبزایش پبیشروی در
پای سمت درگیر در فاز نوسان یا افزایش پایداری کل بدن ببهدلیبل ضبعف عضبلات جبانيی تنبه در
سمت درگیر باشد (.)7
علاوهبراین ،مطالعات کلینیكی حاکی از آن است کبه ثيبات مرکبزی در بیمباران ميتلبا ببه مولتیپبل
اسكلروزیس کاهش مییابد .ازسویدیگر ،تأخیر در شروع فعالیت عضبلات تنبه ببا تعبادل ضبعیف در
نشستن در ارتياط میباشد ()0؛ لذا ،تفاوتهایی که در الگوهای راهرفتن ،فعالیبتهبای عملكبردی و
حفظ تعادل در بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس با افراد سبالم وجبود دارد ،ناشبی از تفباوت در
زمان شروع فعالیت عضلات ،همانقياضی عضلانی 1و میزان نیروی عضله با الگوی طيیعی اسبت؛ زیبرا،
فراخوانی و همانقياضی مناسب عضلات ،نقش رابلتوجهی را در ایجاد ثيات مرکزی برعهده دارد (.)9
تمرینات ثيات مرکزی معمولاً برای افزایش ردرت عضلات اطبرا شبكم و منطقبۀ کمبری ب لگنبی
استفاده میشوند؛ زیرا ،این منطقه نقش مهمی را در ایجاد ثيات و کنترل پاسچر تنبه ببا اسبتفاده از
عضلات تونیك و پاسچرال درطول تمرینات کل بدن بازی میکند ( .)14باید عنوان نمود که عضبلات
عرضی شكم ،حرکات ستون فقرات را درطول بلندکبردن اجسبام و خبرخش تنبه کنتبرل مبیکنبد.
علاوهبراین ،با توجه به طول کوتاه این عضلات ،زمان عكسالعمل در آنها سریعتر است که ایبن امبر
برای حفظ تعادل بسیار مهم میباشد ( .)11براساس مطالعات ،اگرخه عضلات مرتيط به ثيات مرکزی
نقش فردی دارند؛ اما برای پایداری ثيات مرکزی بهصورت همكار منقيض میشوند .لازمبهذکر اسبت
که ثيات مرکزی یك پیشنیباز ببرای حفبظ پاسبچر مناسبب در منطقبۀ کمبری ب لگنبی درطبول
فعالیتهای ورزشی محسوب میشود .دراینراستا ،تمرینات ثيات مرکزی بهعنوان یك روش درمبانی
برای ایجاد فعالیت همزمان در عضلات مالتیفیدوس و شكم ببهمنظبور پایبدارکبردن ببدن و سبر در
شروع حرکات اندام و در مدت انجام این حرکات میباشند .انقياض همزمان عضلات مبالتیفیبدوس و
عرضی شكم باع افزایش پایداری بخشهای مختلف سبتون فقبرات در مورعیبتهبای خنثبی و یبا
درحال حرکت میشود ( .)12بیماران ميتلا به مولتیپل اسبكلروزیس کنتبرل حرکبات منتخبب را از
دست میدهند و این امر باع تغییر حرکات عضلات آنها میشود؛ درنتیجه ،این بیماران یك الگوی
یرمعمول را در حرکت ایجاد میکنند (.)13
در این ارتياط ،تئوری بیومكانیكی عنوان میکند که ثيات کافی در ستون فقرات ببرای فعالیبتهبای
روزانه با ردرت ناکافی در تنه به خطر نمیافتد؛ بلكه تحتتأثیر اسبتقامت ناکبافی در تنبه مبیباشبد
1. Co-Contraction
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( .)14علاوهبراین ،با ارزیابی عملكرد عضلات تنه با استفاده از تستهای اسبتقامت ایزومتریبك نشبان
داده شد که ارتياط معناداری بین استقامت عضلات تنه و تعادل ایستا در افبراد سبالمند وجبود دارد.
همچنین ،نتایج مطالعات گوناگون حاکی از آن هستند که تغییبر در اسبتقامت اکستنسبورهای تنبه
منجر به تغییر در نمرۀ تعادل برگ 1در افراد سالمند میشود ( .)14،15در بیماران ضربۀ مغبزی نیبز
ردرت و استقامت عضلات تنه ارتياط مثيتبی ببا نمبرۀ تعبادل ببرگ دارد ()15؛ بنبابراین ،اسبتقامت
عضلات تنه یك بخش مهم برای انجام حرکات و عملكرد میباشد؛ بااینحبال ،ببا توجبه ببه اهمیبت
استقامت عضلات تنه در تعادل ،عملكرد و ایجاد ثيات در ناحیۀ تنه برای انجام فعالیبتهبای روزانبه،
مطالعات محدودی دراینزمینه در ارتياط با بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس انجام شبده اسبت.
دراینراستا ،فروند 2و همكاران ( ) 2415نشان دادند که استقامت عضلات فلكسور و اکستنسور تنه در
بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس ،کمتر از افراد سالم میباشد که ایبن امبر منجبر ببه اختلالبات
عملكردی در این بیماران میشود ( .)14همچنین ،در پژوهشبی در ارتيباط ببا بررسبی ارتيباط ببین
عملكرد تنه با راه رفتن و کنترل پاسچر در بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس انجام گرفت ،نشبان
داده شد که ارتياط معناداری بین استقامت عضلات تنه ،راهرفتن و کنترل پاسچر وجود دارد (.)14
نتایج مطالعات پیشین بیانگر اثرات مثيت تمرینات ثيات مرکزی بر راهرفتن ،عملكرد و تعادل در این
بیماران میباشد؛ بهعنوانمثال ،در پژوهشی که بر روی بیماران ميتلا به مولتیپل اسبكلروزیس انجبام
گرفت ،بیماران پس از شرکت در تمرینات ثيات مرکبزی در تعبادل ،راهرفبتن و رسبیدن عملكبردی
بهيود معناداری را نشان دادند ( .)17همچنین ،فریمن 3و همكاران ( )2414با بررسبی اثبر تمرینبات
ثيات مرکزی در تعادل و راهرفتن بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس به ایبن نتیجبه رسبیدند کبه
بهيود معناداری در زمان راهرفتن و رسیدن جانيی و روبهجلو رخ داده است ( .)10با توجه به اهمیت
استقامت عضلات تنه و کنترل تنه در بیماران ميتلبا ببه مولتیپبل اسبكلروزیس و نیبز ببا توجبه ببه
بررسیهای انجامشده و عدم مشاهدۀ پژوهش صورتگرفته دراینزمینه ،در پژوهش حاضر ببهدنيبال
بررسی اثر تمرینات ثيات مرکزی در استقامت و کنترل عضلات تنه خواهیم بود.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر  24مرد بیمار ميتلا به مولتیپبل اسبكلروزیس (دامنبۀ سبنی  24تبا  44سبال) ببا
شاخص ناتوانی جسمانی4 4ب 1شرکت داشتند ( .)19نمونهگیری بهصورت دردسبترس و هدفمنبد از
جامعۀ ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس که به کلینیك تخصصی مغز و اعصباب مراجعبه کبرده بودنبد و
1. Berg Balance Scale
2. Freund
3. Freeman
)4. Expanded Disability Status Scale (EDSS
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مدت سه سال از ابتلا به بیماری این افراد گذشته بود ،انجام گرفت .معیارهای خروج شرکتکنندگان
از پژوهش با تشخیص نورولوژیست عيارت بود از :داشتن سابقۀ بیماری رليی ب عروری ،صرع ،بیماری
متابولیك ،افسردگی ،اضطراب و سایر اختلالات روانی ،وجود بیماریهبای ارتوپبدیك ،داشبتن سبابقۀ
اختلال تعادل و سرگیجۀ وضعیتی مكرر ،وجود درد شدید در مفاصل انبدام تحتبانی و تنبه ،ابتلبا ببه
بیماریهای وستیيولار و اختلبال بینبایی ،هرگونبه مشبكل پزشبكی کبه مبیتوانبد امنیبت پروتكبل
تجویزشده برای بیمار را تحتتأثیر ررار دهد ،داشتن دورههای فیزیوتراپی که با اثبر برنامبۀ تمرینبی
تداخل داشته باشد ( ،)2،1داشتن سابقۀ ورزشی منظم و استفاده از وسایل کمكی جهبت راهرفبتن و
انجام دیگر فعالیتهای روزانه .پس از انتخاب نمونهها ،مراحل انجام پژوهش و هد کلی از انجام آن
برای کلیۀ آزمودنیها شرح داده شد و درصورت تمایل شرکتکنندگان به ادامۀ کار ،فرم رضایتنامبۀ
کتيی در اختیار آنها ررار میگرفبت تبا آن را بهصبورت آگاهانبه امضبا نماینبد .پبس از جمبعآوری
مشخصات دموگرافیك و اخذ رضایتنامه از شرکتکنندگان ،افراد بهصورت تصبادفی جفبتشبده ببا
توجه به مقیاس گسترش یافته وضعیت ناتوانی در دو گروه تجربی و کنترل ررار گرفتنبد .شبایانذکر
است که اطلاعات آزمودنیها در این پژوهش ،ريل و پس از مداخلبه جهبت بررسبی بیمباران توسبط
آزمونها بهدست آمد.
روش اجرايی :جهت انتخاب نمونهها ببراسباس ملبا هبای ورود و خبروج ،ابتبدا نباتوانی جسبمانی
بهوسیلۀ "پرسشنامۀ ناتوانی جسمانی توسعهیافتۀ کروتز" اندازهگیری شد .این پرسشنامبه حالبات و
عملكردهای مختلف سیستم اعصاب مرکزی شامل :عملكرد سیستم راههای هرمی ،عملكرد سیسبتم
راههای مخچهای ،عملكرد سیستم راههای سارۀ مغز ،عملكرد سیستم راههای حسی ،عملكرد سیستم
راههای روده و مثانه ،عملكرد سیستم راههای بینایی و عملكرد سیستم مغبزی را موردسبنجش ربرار
میدهد و نشاندهندۀ نمرات بین صفر تا ده برای هر بیمار ميتلا به مولتیپل اسبكلروزیس (بسبته ببه
میزان آسیب وارده به سیستم اعصاب مرکزی) میباشد؛ هبرخبه میبزان آسبیب بیشبتر باشبد ،نمبرۀ
کسبشده بیشتر است ( .)19اعتيار و روایی این پرسشنامه در بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس
 95و  91درصد گزارش شده است ( .)24برای سنجش استقامت عضلات ثياتدهنبدۀ خلفبی تنبه از
آزمون تعدیلیافتۀ بیرنگ سورنسون 1استفاده شد .مبكگیبل و همكباران ( )1999پایبایی ( )4/93را
برای این آزمون گزارش کردهاند .علاوهبراین ،بهمنظور سنجش استقامت عضلات ثياتدهنبدۀ ربدامی
تنه از آزمون خمکردن تنه 2با پایایی (( )4/90که بهوسیلۀ مكگیل و همكاران ( )1999گزارش شده

1. Beiring Sorensen Test
2. Trunk Flexor Test
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است) ،استفاده گردید .آزمون پلزدن طرفی( 1خپ و راست) نیبز ببهمنظبور انبدازهگیبری اسبتقامت
عضلات ثياتدهندۀ جانيی تنه که پایایی آن توسبط مبكگیبل و همكباران ( )1999معبادل ()4/95
گزارش شده است ( ،)21مورداستفاده ررار گرفت .شایانذکر است که کلیۀ تستهبا ببهوسبیلۀ ثيبت
زمان انجام شد و مجموع استقامت عضلات ثياتدهندۀ تنه در تمامی ابعاد (خلفی ،ربدامی و جبانيی)
بهعنوان یك واحد منفرد مورداستفاده ررار گرفت (.)22
آزمون بیرینگ سورنسون بدینصورت بود که بیمار بهشكل دمر روی تخت ررار میگرفت؛ طوریکبه
لگن در ليۀ میز وارع شده و نوارهای ثابتکننده به دور لگن و پاهبا و هبمزمبان ببه دور میبز (ببرای
محكمنگهداشتن بیمار) بسته میشد .لازمبهذکر است که یك صندلی در جلوی میز وارع شده بود تبا
بیمار با رراردادن دستها بر روی آن ،یك وضعیت افقی در تنه و دستهای خود ایجاد کند .مجمبوع
زمانی که بیمار رادر به نگهداری وضعیت افقی بود ،بهعنوان رکورد وی ثيت میشد ( .)23ذکبر ایبن
نكته ضرورت دارد که روایی درونگروهی و بینگروهی این تست ببرای بیمباران ميتلبا ببه مولتیپبل
اسكلروزیس بهترتیب معادل ( )4/97و ( )4/99گزارش شده است (.)14
علاوهبراین ،بهمنظور انجام آزمبون خبمکبردن تنبه ،بیمبار درحالبت درازونشسبت ربرار مبیگرفبت؛
بهطوریکه تنه در زاویۀ  54درجه از سطح زمین و ران و زانوها هر دو در زاویۀ  94درجه ررار داشت.
سپس ،دستها بهصورت ضربدر روی شانهها ررار میگرفت و پاها بهوسیلۀ نوارهای ثابتکننده ثاببت
میشد .یك گوه با زاویۀ  54درجه در پشت تنۀ فرد روی سطح زمین برای حمایت از زاویۀ  54درجه
ررار گرفته بود .لازمبهذکر است که زمان شروع ،همزمان ببا برداشبتن گبوه ببود .فبرد ایبن حالبت را
تاحدامكان حفظ میکرد و مجموع زمانی که فرد رادر به نگهداری این حالت بود ،بهعنوان رکورد وی
ثيت میگردید (با استفاده از کورنومتر) ( .)22باید عنوان نمود که روایی درونگروهی و ببینگروهبی
این تست برای بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس بهترتیب ( )4/92و ( )4/99گزارش شده اسبت
(.)14
برای انجام آزمون پلزدن طرفی نیز بیمار به پهلوی راست میخوابید؛ طوریکه رسمت انتهبای پبای
بالایی در جلوی پای زیرین ررار میگرفت و رانها در زاویۀ صفر درجۀ فلكشن بود .بیمبار میبایسبت
تلاش میکرد تا رانهای خود را از روی میز بلند کند؛ درحالیکه تنها از پاهبا و آرنبج سبمت راسبت
برای حمایت استفاده میکرد .دست خپ باید درمقابل سینه و روی شانۀ خپ ررار میگرفت .مجموع
زمانی که بیمار رادر به بلندکردن رانها از سطح میز بود ،بهعنوان رکورد وی ثيت میشد (با استفاده
از کورنومتر) .سپس ،بیمار به پهلوی خپ ررار میگرفت و آزمون تكبرار میگردیبد ( .)23شبایانذکر
1. Side Bridge Test
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است که روایی درونگروهی و بینگروهی این تست برای بیمباران ميتلبا ببه مولتیپبل اسبكلروزیس
بهترتیب معادل ( )4/97و ( )4/99گزارش شده است ( .)14علباوهبراین ،عملكبرد تنبه ببا اسبتفاده از
مقیاس اختلالات تنه 1ارزیابی گشت .مقیاس اختلالات تنه برای ارزیابی اختلالات حرکتی تنه پبس از
ضربۀ مغزی طراحی شده است؛ اما درحال حاضر برای بیماران پارکینسون ،آسیب مغبزی و مولتیپبل
اسكلروزیس نیز استفاده میشود .مقیاس اختلالات تنه دارای سه زیرمجموعه است :تعبادل ایسبتا در
نشستن (سه آیتم)؛ تعادل داینامیك در نشستن (هفت آیتم) و هماهنگی (خهار آیبتم) کبه حبداکثر
امتیاز برای هر بخش بهترتیب هفت ،ده و شش میباشد .کل نمرۀ مقیاس اختلالات تنه نیز از صفر تا
 23است که نمرۀ بیشتر نشاندهندۀ توانبایی کنتبرل تنبۀ بهتبر در بیمباران میباشبد ( .)24روایبی
درونگروهی و بینگروهی این تست برای بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس ببهترتیبب ( )4/95و
( )4/97گزارش شده است (.)25
پروتکل تمرينی :پس از ارزیابیهای پیشآزمون ،گروه مداخلهای پروتكل تمرینی ثيبات مرکبزی را
بهمدت هشت هفته و بهشكل سه جلسه در هفته (هر جلسه حدود  54دریقه) بهصورت یبك روز در
میان انجام دادند .اساس تمرینبات در پروتكبل ،تمرینبات اختصاصبی ثيباتدهنبدۀ سبتون فقبرات،
بازآموزی حس عمقی ناحیۀ کمری لگنی ،مانور تودادن شكم 2همراه با انقياض عضلۀ مالتیفیدوس و
سپس با حفظ مانور ثياتدهندۀ مذکور استفاده از ثيات داینامیك ببهدسبتآمبده در وضبعیتهبای
مختلف (طاقباز ،دمر و زانودزدن) و همچنین ،اضافهنمودن اجزای داینامیك به آن (حرکت اندامها و
استفاده از توپ سوییسی) در مراحل بعدی بود .تمرینات ثيات مرکزی پیشنهادشده توسط جفبری3
شامل پنج سطح میباشد که با سطح یك شروع میشود :تمرینات سطح یك شامل انقياضات ایسبتا
در یك وضعیت ثابت؛ تمرینات سطح دو شامل نگهداشبتن انقياضبات ایسبتا و حرکبات آهسبته در
محیط ثيات؛ تمرینات سطح سه شامل نگهداشتن انقياضات ایستا در یك محبیط ناپایبدار و حرکبات
داینامیك در محیط ثابت؛ تمرینات سطح خهار شامل حرکات داینامیك در محیط ناپایدار؛ تمرینبات
سطح پنج شامل حرکات داینامیك و مقاومتی در محیط پایدار .لازمبهذکر است که در این تمرینات
از توپهای سوئیسی استفاده شد ( )25و با توجبه ببه محبدودیتهبای بیمباران ميتلبا ببه مولتیپبل
اسكلروزیس از تمرینات سطح یك تا سه استفاده گردید .باید عنوان نمود که این تمرینبات براسباس
ویژگیهای بیماران تعدیل شده است (.)27
)1. Trunk Impairment Scale (TIS
2. Hollowing in
3. Jefrry
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برنامۀ تمرینی در این پژوهش به سه بخش تقسیم گردید .مرحلۀ اول گرمکردن بهمدت  14دریقه
بود .درطول این مرحله آزمودنیها با راهرفتن در سالن بدن خود را جهت اجرای برنامۀ اصلی تمرین
آماده کردند .مرحلۀ دوم شامل برنامۀ اصلی بود (زمان این مرحله  45دریقه است که در آن تمرینات
اصلی مربوط به هر جلسه انجام شد) ( )25و در مرحلۀ سوم سردکردن انجام گرفت که شامل
حرکات آرام بهمدت پنج دریقه بود .ذکر این نكته ضرورت دارد که پس از اتمام هشت هفته برنامۀ
تمرینی ،در پسآزمون تمام متغیرها در دو گروه مجدداً اندازهگیری گردید (جدول شمارۀ یك) .در
این پژوهش از آزمون کلموگرو ب اسمیرنو جهت تعیین توزیع طيیعی دادهها استفاده شد و در
بخش آمار استنياطی ،آزمون تحلیل کوواریانس برای تجزیهوتحلیل اطلاعات بهکار رفت .علاوهبراین،
آزمونهای آماری با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  22در سطح معناداری ( )4/45تحلیل
گردید.
هفتهها
هفتۀ اول و
دوم
هفتۀ سوم

هفتۀ خهارم

هفتۀ پنجم

هفتۀ ششم

هفتۀ هفتم

هفتۀ هشتم

جدول  -2برنامۀ تمرينات ثبات مرکزی
نوع تمرينات
فروبردن شكم به داخل در وضعیت طاقباز با زانوهای خمیده (سطح اول)
فروبردن شكم به داخل در وضعیت دمر با زانوهای صا (سطح اول)
فروبردن شكم به داخل در وضعیت زانوزدن (سطح اول)
بالابردن پا در وضعیت طاقباز با زانوهای خمیده (سطح دوم)
حرکت پا از عقب در وضعیت زانوزدن (سطح دوم)
پلزدن (سطح دوم)
خمشدن به جلو (سطح دوم)
لانج به عقب (سطح دوم)
بلندکردن پا با زانوهای خمیده درحالت خوابیده به پهلو (سطح دوم)
صا کردن پا در وضعیت طاقباز با زانوی خمیده (سطح دوم)
دورکردن پا در وضعیت طاقباز با زانوهای خمیده (سطح دوم)
بلندکردن لگن از زمین در وضعیت دمر با زانوهای صا (سطح دوم)
بلندکردن پا با زانوهای صا درحالت خوابیده به پهلو (سطح دوم)
بالابردن پا در وضعیت طاقباز با زانوهای خمیده (سطح سوم)
حرکت پا از عقب در وضعیت زانوزدن (سطح سوم)
پلزدن با بالابردن پا (سطح سوم)
خمشدن به جلو با دستهای صا مقابل بدن (سطح سوم)
لانج به عقب با دستهای صا مقابل بدن (سطح سوم)
بلندکردن پا و پاشنه با زانوهای خمیده درحالت خوابیده به پهلو (سطح
سوم)
بلندکردن و صا کردن پا در وضعیت طاقباز با زانوی خمیده (سطح سوم)
بلندکردن و دورکردن پا در وضعیت طاقباز با زانوهای خمیده (سطح سوم)
بلندکردن لگن و پاها از زمین در وضعیت دمر با زانوهای صا (سطح سوم)
بلندکردن دو پا با زانوهای صا درحالت خوابیده به پهلو (سطح سوم)
صا کردن دست و پا در وضعیت زانوزدن (سطح سوم)
پلزدن روی توپ جیمبال (سطح سوم)

تعداد ستها و تکرارها
سه ست با  24تكرار
برای هر ست
سه ست با  14تكرار برای هر ست

سه ست با  15تكرار برای هر ست

سه ست با  24تكرار برای هر ست

سه ست با  14تكرار برای هر ست

سه ست با  15تكرار برای هر ست

سه ست با  24تكرار برای هر ست
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نتایج
جدول شمارۀ دو مشخصات فردی آزمودنیها (میانگین و انحرا استاندارد) را نشان میدهد.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد ويژگیهای فردی آزمودنیها
سن (سال)
رد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
طولمدت بیماری (سال)
شاخص ناتوانی جسمانی

گروه تجربی ( 21نفر)

گروه کنترل ( 21نفر)

P

31/45±5/70
177/15±15/54
50/34±5/71
11/55±2/55
3/34±4/17

33/12±2/43
179/15±14/55
59/05±0/05
14/75±2/41
3/19±4/70

4/95
4/90
4/99
4/55
4/05

نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین دو گروه در سن ،رد ،وزن ،طولمدت بیماری و
شاخص ناتوانی جسمانی وجود ندارد.
برای بررسی اثر تمرینات ثيات مرکزی بر استقامت عضلات ثياتدهنده ،ابتدا پیشآزمونها مقایسه
شدند .همانطور که انتظار میرفت (بهدلیل انتساب تصادفی آزمودنیها به گروهها) ،پیشآزمونها
تفاوت معناداری با یكدیگر نداشتند (جدول شمارۀ سه) .با توجه به وجود رابطه بین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون برای هر متغیر و برابری تقریيی شیب خط این رابطه ،از آزمون تحلیل
کوواریانس استفاده گردید.
جدول  -9مقايسۀ متغیرها بین دو گروه در پیشآزمون
متغیر
استقامت عضلات ثياتدهندۀ خلفی تنه
استقامت عضلات ثياتدهندۀ ردامی تنه
استقامت عضلات ثياتدهندۀ جانيی راست تنه
استقامت عضلات ثياتدهندۀ جانيی خپ تنه
مجموع استقامت عضلات ثياتدهندۀ خلفی ،ردامی و جانيی تنه
نمرۀ عملكرد تنه

اختلاف

درجۀ

میانگین

آزادی

2/47
4/91
4/52
4/51
2/59
4/25

22
22
22
22
22
22

t

P

1/12
4/07
4/75
1/43
1/55
4/92

4/49
4/45
4/54
4/12
4/40
4/30
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جدول  -0آمارههای توصیفی و نتايج تحلیل کوواريانس
پیشآزمون

پسآزمون

X  SD

X  SD
53/19±9/44

متغیر

گروه

استقامت عضلات ثياتدهندۀ
خلفی تنه

تجربی

45/55±14/43

کنترل
تجربی
کنترل

40/12±7/75
54/23±11/47
49/32±0/55

45/75±0/32
50/43±15/07
44/43±12/51

تجربی

22/34±0/39

34/57±7/55

کنترل
تجربی
کنترل
تجربی

22/05±9/97
23/17±4/09
23/70±5/27
141/39±23/05

21/44±5/71
44/45±7/43
21/59±0/55
245/24±21/59

کنترل

144/40±19/71

134/20±17/03

تجربی
کنترل

14/79±2/55
14/54±3/02

14/45±3/44
14/44±2/04

استقامت عضلات ثياتدهندۀ
ردامی تنه
استقامت عضلات ثياتدهندۀ
جانيی راست تنه
استقامت عضلات ثياتدهندۀ
جانيی خپ تنه
مجموع استقامت عضلات
ثياتدهندۀ خلفی ،ردامی و
جانيی تنه
نمرۀ عملكرد تنه

اندازۀ

F

P

12/40

>4/4441

4/403

9/21

4/441

4/323

14/02

>4/4441

4/391

7/52

4/414

4/275

15/33

>4/4441

4/512

13/92

>4/4441

4/425

اثر

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ،تمرینات ثيات مرکزی توانسته است اثر معناداری بر
استقامت عضلات ثياتدهندۀ خلفی تنه ( ،)P>4/441استقامت عضلات ثياتدهندۀ ردامی تنه
( ،)P=4/441استقامت عضلات ثياتدهندۀ جانيی راست تنه ( ،)P>4/441استقامت عضلات
ثياتدهندۀ جانيی خپ تنه ( ،)P=4/441مجموع استقامت عضلات ثياتدهندۀ خلفی (،)P>4/441
ردامی و جانيی تنه و نمرۀ عملكرد تنه ( )P>4/441بگذارد.
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شکل 2ـ مقايسه متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که تمرینات ثيات مرکزی اثرات مثيتی بر فعالیت عضلات ثياتدهندۀ خلفی ،ربدامی
و جانيی تنه داشته است .همچنین ،در گروه تجربی اختلا معناداری ريل و پس از تمبرین گبزارش
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شد؛ درحالیکه این اختلا در گروه کنترل معنادار نيود .شایانذکر است کبه اختلبا معنباداری در
استقامت این عضلات بین دو گروه تجربی و کنترل پس از تمرین گزارش گردید.
مطالعات پیشین نشاندهندۀ اثر تمرینات ثيات مرکزی بر استقامت عضلات تنه هستند؛ امبا درمیبان
آنها پژوهشی که بر روی بیماران ميتلا ببه مولتیپبل اسبكلروزیس انجبام شبده باشبد ،یافبت نشبد.
یافتههای پبژوهش حاضبر ببا نتبایج پبژوهش سبانگهبان 1و همكباران ( )2413همخبوانی داشبت.
سانگهان و همكاران در پژوهشی به بررسی اثر تمرینات ردرتی ثيات مرکزی بر فعالیبت عضبلانی و
نمرۀ اختلالات تنه در بیماران ضربۀ مغزی پرداختند و به ایبن نتیجبه رسبیدند کبه تمرینبات ثيبات
مرکزی باع بهيود فعالیت عضلانی و نمرۀ کنترل تعادل این بیماران میشود ( )13کبه ایبن امبر ببا
یافتههای پژوهش ساتو 2و همكاران ( )2449که نقش عضلات ثياتدهندۀ مرکزی را در ایجباد ثيبات
مرکزی تأیید نكردند ،مغایرت دارد ( .)27احتمالاً دلیل اختلا در نتایج بهدستآمده در این پژوهش
ناشی از تفاوت در جمعیت موردمطالعه و یا بهکارگیری روشها و برنامههای تمرینبی و تعبداد جلسبات
تمرینی متفاوت میباشد .نمونۀ موردمطالعه در پژوهش ساتو و همكاران ،افراد سالم و ورزشكار بود و
دورۀ تمرین نیز شش هفته در نظر گرفته شده بود؛ درحالیکه در پژوهش حاضر نمونۀ مبوردمطالعبه
بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس بودند و دورۀ تمرین نیز هشت هفته بود.
کنترل پاسچر برای عملكرد مناسب و حرکات ارادی همراه با حفظ پاسبچر صبحیح لبازم و ضبروری
است ( .)20در میان عوامل مختلف برای کنترل پاسچر ،ثيات مرکزی نقش برجسبتهای را در ایجباد
حداکثر عملكرد و حدارل تحمل وزن در مفاصل درطبول فعالیبتهبای مختلبف از جملبه راهرفبتن،
دویدن و پرتابکردن ایفا میکند ( .)29علاوهبراین ،ثيات مرکزی یك فاکتور پیشبینبیکننبدۀ مهبم
برای عملكرد مناسب دست و پاها برای بهيود فعالیتهای روزانه و وظبایف ماهرانبه مبیباشبد (.)34
لازمبهذکر است که برای داشتن ثيات مرکزی به فعالیت فلكسور و اکستنسورهای تنه نیباز میباشبد.
از نظر بیومكانیكی ،پایداری مهرهها برای انجام وظایف روزانه ،بیشتر با اسبتقامت ناکبافی در تنبه ببه
مخاطره میافتد تا ردرت عضلات تنه (.)14
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،استقامت عضلات تنه بهدنيال تمرینات ثيات مرکزی افزایش مییابد.
عملكرد عضلات تنه برای بررراری ثيات مرکزی بدینشكل است که درطول هر حرکتی از مرکز بدن،
عضلات عرضی شكم ابتدا منقيض شده ( )31و عضلات مایبل شبكمی ،پایبداری را درطبول حرکبات
اکستنشن و فلكشن جانيی تنه فراهم میکنند .عضلات مایل خارجی نیز بهعنوان بزرگترین عضبلات
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سطحی شكم مسئول تیلت ردامی هستند و با تثيیتکردن لگن ،ببه مرکبز ببدن ببرای ایجباد ثيبات
کمك میکنند ( .)32علاوهبراین ،عضلات پاراسپاینال بههمراه عضلات مالتیفیدوس درطبول حرکبات
مختلف ،ستون فقرات را در یك مورعیت خنثی حفظ مینمایند .فاشیای سینهای ب کمری نیز همراه
با انقياض عضلات اطرا بهطور عمقی فعالیت میکند و با ایجباد ارتيباط ببین دسبت و پاهبا ،ثيباتی
اساسی را درطول حرکات مرکز بدن ایجاد مینماید ( .)33لازمبهذکر است که عضلات عرضی شبكم و
مالتیفیدوس ،نقش عمدهای در پایداری ستون فقرات دارند و عضلۀ مالتیفیدوس بهصورت دوگانه از
بخشهای مختلف ستون فقرات حمایت میکند ()13؛ بنابراین ،استقامت در هر سه گروه از عضبلات
ثياتدهندۀ ردامی ،خلفی و جانيی تنه برای حفظ پایبداری در سبتون فقبرات لبازم میباشبد .نتبایج
مطالعات گذشته حاکی از آن است که زمان استقامت فلكسورهای تنه در بیماران ميتلا ببه مولتیپبل
اسكلروزیس ،ارتياطی منفی با نوسانات پاسچر از جمله تغییرات در جابهجایی مرکز فشبار 1کبه یبك
پیشگوی روی برای میبزان افتبادن در ایبن بیمباران اسبت ،دارد ( .)34همچنبین ،زمبان اسبتقامت
فلكسورهای تنه در بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس دارای ارتيباطی منفبی ببا جهبت نوسبانات
جانيی داخلی است که احتمالاً در ارتياط با نقش عملكرد عضبلات شبكم و فلكسبورهای جبانيی تنبه
برای کنترل پاسچر میباشد ( .)35ازسویدیگر ،ارتياطی منفی بین زمبان اسبتقامت اکستنسبورهای
تنه و تغییرات مرکز فشار درجهت ردامی در بیماران ميتلا به مولتیپل اسبكلروزیس وجبود دارد کبه
افزایش زمان استقامت عضلات تنه میتواند با تعادل بهتر افراد در ارتياط باشد (.)14
علاوهبراین ،نتایج مربوط به اندازۀ اثر در پژوهش حاضبر نشباندهنبدۀ اثبر متوسبط تمرینبات ثيبات
مرکزی در استقامت این عضلات در بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس بود .دراینراستا ،اندازۀ اثبر
مشاهدهشده در استقامت عضلات ثياتدهندۀ خلفبی ،بیشبتر از عضبلات ربدامی و جبانيی تنبه ببود.
برایناساس ،میتوان بیان کرد که تمرینات ثيبات مرکبزی ببا افبزایش بیشبتر در اسبتقامت عضبلات
مالتیفیدوس ،سیستم عصيی مرکزی را برای تأثیر مثيبت در فعالیبت عضبلات مرکبزی ببدن فعبال
میکند ()13؛
بنابراین ،میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به انبدازۀ اثبر متوسبط مجمبوع اسبتقامت عضبلات
ثياتدهندۀ خلفی ،ردامی و جانيی تنه ،میتوان از تمرینبات ثيبات مرکبزی ببرای بهيبود اسبتقامت
عضلات تنه در بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس استفاده کرد.
در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات تمرینات ثيبات مرکبزی ببر توانبایی کنتبرل مرکبز ببدن از
مقیاس اختلالات تنه استفاده شد که در گروه تجربی اختلا معناداری پس از تمرین گزارش گردید؛
1.Center of Pressure
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درحالیکه در گروه کنترل اختلا معناداری مشاهده نشد .همچنین ،پس از هشبت هفتبه تمرینبات
ثيات مرکزی ،اختلا معناداری بین دو گروه گزارش گردید؛ درحالیکه بین گبروه تجرببی و کنتبرل
پیش از انجام تمرینات ،اختلا معناداری وجود نداشت؛ بنابراین ،میتوان گفت کبه تمرینبات ثيبات
مرکزی ،اثرات مثيتی بر توانایی کنترل تنه داشته است .علاوهبراین ،بهمنظور بررسی اثرات تمرینبات
ثيات مرکزی ،ورهیدن 1و همكاران ( )2449تمرینات درمانی معمبول را ببرای گبروه کنتبرل ببهکار
گرفتند و برای گروه تجربی علاوهبر تمرینات درمانی معمول ،از تمرینات ثيات مرکزی ( 34دریقه در
هر جلسه بهصورت خهار بار در هفته و بهمدت پنج هفته) استفاده نمودند و درنهایت ،گزارش کردنبد
که توانایی در حفظ مورعیت نشستن در گروه تجربی بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل میباشد
( .)35لی 2و همكاران ( )2447نیز از تمرینات ثيات مرکزی بهعنوان یبك روش درمبانی مبؤثر ببرای
بهيود توانایی حفظ وضعیت ایستا و کسب تعادل پس از یك پاسبچر داینامیبك نبام بردنبد ( .)37ببا
توجه به اندازۀ اثر متوسط نمرۀ عملكرد تنه پس از برنامۀ تمرینبی در ایبن پبژوهش ببه ایبن نتیجبه
می رسیم که تمرینات ثيات مرکزی روش مناسيی برای افزایش عملكبرد تنبه در بیمباران ميتلبا ببه
مولتیپل اسكلروزیس میباشد .درنهایت ،با توجه به اندازۀ اثر متوسط تمرینات در استقامت و کنتبرل
عملكرد تنه میتوان گفت که تمرینات ثيات مرکزی میتواند پایداری عضلات مرکزی (کبه ببهدنيبال
بیماری کاهش پیدا کرده است) را بهيود بخشد.
از یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که تمرینات ثيات مرکزی میتوانبد باعب افبزایش
استقامت ایزومتریك عضلات ثياتدهندۀ تنه و توانبایی کنتبرل تنبه در بیمباران ميتلبا ببه مولتیپبل
اسكلروزیس شود؛ بنابراین ،با توجه به اختلالات تنه و لزوم استفاده از برنامههای مناسب و راببلاجبرا
در این بیماران و نیز با توجه به نتایج پژوهش حاضر درمورد اثبرات مثيبت تمرینبات ثيبات مرکبزی
توصیه میشود که از این تمرینات بهعنوان درمانهای یردارویی در کنار درمانهبای دارویبی ببرای
کمك به این بیماران استفاده شود.

1. Verheyden
2. Lee

38

... اثر تمرينات ثبات مرکزی بر استقامت و کنترل

منابع
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Shanazari Z, Marandi M, Minasian V. Effect of 12-week Pilates and aquatic training
on fatigue in women with Multiple Sclerosis. J Mazandran Univ Med Sci. 2013;
23(98): 257-64. (In Persian).
Michelle H, Joanne M. Gait abnormalities in Multiple Sclerosis: Pathogenesis,
evaluation, and advances in treatment. Curr Neurol Neurosci Rep. 2011; 11:
507–15.
Asadi Gh, Shams A, Taheri H R. The effects of one period of exercise walking
program on textured surface on balance in Multiple Sclerosis patients. Arak Medical
University Journal (AMUJ). 2015; 18(94): 61-8. (In Persian).
Granacher U, Schellbach J, Klein K, Prieske O, Baeyens J P, Muehlbauer T. Effects
of core strength training using stable versus unstable surfaces on physical fitness in
adolescents: A randomized controlled trial. BMC Sports Science, Medicine and
Rehabilitation. 2014; 6(40): 74-85.
Ketelhut N B, Kindred J H, Manago M M, Hebert J R, Rudroff T. Core muscle
characteristics during walking of patients with multiple sclerosis. J Rehabil Res
Dev. 2015: 52(6); 713-24.
Garner D J, Widrick J J. Cross-bridge mechanisms of muscle weakness in multiple
sclerosis. Muscle Nerve. 2003; 27(4): 456–64.
Bohannon R W. Lateral trunk flexion strength: Impairment, measurement reliability
and implications following unilateral brain lesion. Int J Rehabil Res. 1992; 15(3):
249–51.
Lanzetta D, Cattaneo D, Pellegatta D, Cardini R. Trunk control in unstable sitting
posture during functional activities in healthy subjects and patients with Multiple
Sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. 2004; 85: 279–83.
Radebold A, Cholewicki J, Polzhofer G K, Greene H S. Impaired postural control of
the lumbar spine is associated with delayed muscle response times in patients with
chronic idiopathic low back pain. Spine. 2001; 26: 724–30.
Borghuis J, Hof A L, Lemmink K A. The importance of sensory-motor control in
providing core stability: Implications for measurement and training. Sports Med.
2008; 38(11): 893-916.
Marshall P W, Murphy B A. Core stability exercises on and off a Swiss ball. Arch
Phys Med Rehabil. 2005; 86: 242–49.
Kim S Y, Kwon J H. Lumbar stability exercises using the sling system. J of Kor
Acad Orth Manu Ther. 2001; 7: 23–39.
Seong-Hun Y, Seong-Doo P. The effects of core stability strength exercise on
muscle activity and trunk impairment scale in stroke patients. J Exerc Rehabil.
2013; 9(3): 362–7.
Freund J, Stetts D, Srikant V. Relationships between trunk performance, gait and
postural control in persons with Multiple Sclerosis. Neuro Rehabilitation. 2016; 39:
305–17.
Suri P, Kiely D K, Leveille S G, Frontera W R, Bean J. Increased trunk extension
endurance is associated with meaningful improvement in balance among older

2931  بهار و تابستان،12 مطالعات طب ورزشی شماره

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

33

adults with mobility problems. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
2011; 92: 1038-43.
Karatas M, Cetin N, Bayramoglu M, Dilek A. Trunk muscle strength in relation to
balance and functional disability in unihemispheric stroke patients. Am J Phys Med
Rehabil. 2004; 83: 81–7.
Freeman J, Fox E, Gear M, Hough A. Pilates based core stability training in
ambulant individuals with multiple sclerosis: protocol for a multi-centre randomised
controlled trial. BMC Neurology. 2012; 12:19
Freeman J A, Gear M, Pauli A, Cowan P, Finnigan C, Hunter H, et al. The effect of
core stability training on balance and mobility in ambulant individuals with Multiple
Sclerosis: A multi-centre series of single case studies. Multiple Sclerosis. 2010;
16(11): 1377–84.
Sandra M, Feng Y, Maeurer M, Dippel F, Kohlmann T. Systematic literature review
and validity evaluation of the Expanded Disability Status Scale (EDSS) and the
Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) in patients with Multiple
Sclerosis. BMC Neurology. 2014; 14: 58.
Ravnborg M, Grønbech-Jensen M, Jønsson A. The MS Impairment Scale: A
pragmatic approach to the assessment of impairment in patients with Multiple
Sclerosis. Mult Scler. 1997; 3(1): 31-42.
Mcgill S M, Childs A, Lieberman C. Endurance times for low back stabilization
exercises: Clinical targets for testing and training from a normal database. Arch
Phys Med Rehabil. 1999; 80: 941-4.
Nessar T, Lee W. The relationship between core strength and performance in
division 1 female soccer players. ASEP. 2009; 12(2): 21-8.
Leetun D T, Ireland M L. Core stability measures as risk factors for lower extremity
injury in athletes. Med Sci Sport Exerc. 2004; 36: 926-34.
Takuya I, Shigeru U. Association of trunk control with mobility performance and
accelerometry-based gait characteristics in hemiparetic patients with subacute
stroke. Gait & Posture. 2016; 44: 89–93.
Verheyden N, Nieuwboer V A, Ketelaer D W. Reliability and validity of trunk
assessment for people with Multiple Sclerosis. Phys Ther. 2006; 86(1): 66-76.
Jeffrey M W. Core stability training. J Strength Cond Res. 2007; 21(3): 979-85.
Sato K, Mokha M. Does core strength training influence running kinetics, lowerextremity stability, and 5000-m performance in runners? J Strength Cond Res. 2009;
23(1): 133-40.
Johansson R, Magnusson M. Human postural dynamics. Crit Rev Biomed Eng.
1991; 18(6): 413–37.
Kibler W B, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function.
Sports Med. 2006; 36: 189–98.
Hsieh C L, Sheu C F, Hsueh I P, Wang Ch. Trunk control as an early predictor of
comprehensive activities of daily living function in stroke patients. Stroke. 2002;
33: 2626–30.
Konin J G, Beil N, Werner G. Functional rehabilitation. Facilitating the se-rape
effect to enhance extremity force production. Athl Ther Today. 2003; 8: 54–6.
Richardson C A, Jull G A. Muscle control-pain control. What exercises would you
prescribe? Man Ther. 1995; 1: 2–10.

33

... اثر تمرينات ثبات مرکزی بر استقامت و کنترل

33. Akuthota V, Nadler S F. Core strengthening. Arch Phys Med Rehabil. 2004; 85:
86–92.
34. Prosperini L, Fortuna D, Giann L C, Leonardi L, Pozzill C. The diagnostic accuracy
of static posturography in predicting accidental falls in people with Multiple
Sclerosis. Neuro Rehabilitation and Neural Repair. 2013; 27: 45-52.
35. Piirtola M, Era P. Force platform measurements as predictors of falls among older
people: A review. Gerontology. 2006; 52: 1-16.
36. Verheyden G, Vereeck L, Truijen S, Troch M, Lafosse C, Saeys W, et al. Additional
exercises improve trunk performance after stroke: A pilot randomized controlled
trial. Neurorehabil Neural Repair. 2009; 23: 281–6.
37. Lee B H, Baek J Y. The effects of core stability training on static and dynamic
balance of stroke patients. J Kor Spor Health. 2007; 18: 623–34.

استناد به مقاله

 اثر تمرینات ثيات. رحمانی پگاه، محمدی فریيا، عياسی حامد،شاهرخی حسین
.مرکزی بر استقامت و کنترل تنه بیماران ميتلا به مولتیپل اسكلروزیس
.03-144 ،)21(9 ؛1395  بهار و تابستان.مطالعات طب ورزشی
10.22089/smj.2017.3473.1190 :شناسه دیجیتال
Shahrokhi. H, Abbasi. H, Mohammadi. F. Rahmani, P. The Effect of Core
Stability Exercises on Endurance and trunk Control in Patients with
Multiple Sclerosis. Sport Medicine Studies. Spring & Summer 2017; 9
(21): 83-100. (Persian). Doi: 10.22089/smj.2017.3473.1190.

12

Sport Medicine Studies, No 21, 2017

The Effect of Core Stability Exercises on Endurance and
trunk Control in Patients with Multiple Sclerosis
H. Shahrokhi1, H. Abbasi2, F. Mohammadi3, P. Rahmani4
1. Assistant Professor of Sport Injury & Corrective Exercise, Raja University
2. Assistant Professor of Sport Injury & Corrective Exercise, Sports Sciences
Research Institute*1
3. Assistant Professor of Sport Injury & Corrective Exercise, Sports Sciences
Research Institute
4. Ph.D. of Sport Injury & Corrective Exercise, University of Isfahan

Received: 2016/12/18

Accepted: 2017/02/26

Abstract
The purpose of this study was to assess the effect of core stability exercises on
endurance and trunk control in patients with multiple sclerosis. The subjects with age of
20 to 40 years, expanded disability status scale 1-4 were randomly allocated to the
experimental and control groups. Training program for groups was carried out in eight
weeks. The isometric endurance of the Trunk stabilizer muscles was measured by trunk
flexor test, trunk extensor test and left and right lateral musculature test. Also Trunk
Impairment Scale was used to measure the ability to trunk control. The data were
analyzed by using analysis of covariance. The results showed that core stability exercises
led to a significant increase in the isometric endurance of the trunk stabilizer muscles
and trunk control. Also, significant differences were observed between the isometric
endurance of the trunk stabilizers and trunk control in the experimental and control
groups. According to research, the core stability exercises resulted in considerable
improvements in endurance and control of the trunk in patients with multiple sclerosis.
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