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Background and Objective: Low back pain is one of the most common
musculoskeletal disorders. Exercise therapy is one of the most common
treatments for low back pain. The aim of the present study was to
investigate the effects of 6-week core stability exercises on disability and
dynamic balance in women with non-specific chronic low back pain.
Materials and Methods: This controlled clinical trial with pre-test, posttest, and follow-up design was performed on 24 women with non-specific
chronic low back pain within the age range of 30-50 years. They were
randomly divided into experimental and control groups. Oswestry
Disability Index and Biodex stability system were used to assess disability
and dynamic balance indices (overall, anterior-posterior, medial-lateral
indices, and limit of stability), respectively. Core stability exercise sessions
were held for the experimental group three times per week for 6 weeks and
the control group received no intervention. Data were analyzed by using
mixed analysis of variance repeated measure at a significance level of P ≤
0.05.
Results: The results showed that core stability exercises led to a significant
increase in the limit of stability and a significant decrease in disability and
overall, anterior-posterior, and medial-lateral dynamic postural stability
indexes (P≤0.05). Moreover, significant differences were observed between
the two groups regarding all outcome measures after the intervention.
Besides, there was a significant difference between pre-test and follow-up
stages in terms of outcome measures (P≤0.05).
Conclusion: According to findings, the core stability exercises resulted in
considerable improvements in disability and balance in women with nonspecific chronic low back pain.
Keywords: Core Stability Exercises, Disability, Dynamic Balance, Low
Back Pain
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سابقه و هدف :کمردرد یکی از شایعترین اختالالت عضالنی اسکلتی است .تمریندرمانی یکی از رایجترین
روشهای درمانی کمردرد است .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر
ناتوانی و تعادل داینامیک در زنان مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
مواد و روش ها :در این کارآزمایی بالینی کنترلشده با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و یک دوره پیگیری،
 24زن مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی با دامنه سنی  30تا  50سال بهصورت تصادفی در دو گروه
تجربی و کنترل قرار گرفتند .ارزیابی ناتوانی با استفاده از شاخص ناتوانی اسوستری و ارزیابی شاخصهای
تعادل داینامیک (ثبات کلی ،قدامی خلفی ،جانبی داخلی و محدوده ثبات پویا) با استفاده از سیستم
بایودکس انجام شد .گروه تجربی تمرینات ثبات مرکزی را سه بار در هفته و به مدت شش هفته دریافت
کردند ،درحالیکه گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند .دادهها با استفاده از آزمونهای تحلیل
واریانس با اندازههای تکراری مرکب در سطح معناداری  0/05تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد تمرینات ثبات مرکزی منجر به افزایش معناداری در محدوده ثبات و کاهش
معناداری در میزان ناتوانی و شاخصهای ثبات داینامیک کلی ،قدامی خلفی و جانبی داخلی شد (.)P≤0/05
همچنین تفاوت معناداری در تمام متغیرهای اندازهگیریشده بین دو گروه بعد از مداخله و تفاوت معناداری
بین تمام متغیرهای اندازهگیریشده بین دو گروه بین مرحله پیشآزمون و پیگیری وجود داشت (.)P≤0/05
نتیجه گیری :مطابق یافتههای مطالعه حاضر ،تمرینات ثبات مرکزی موجب بهبود ناتوانی و تعادل در زنان
مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی شد.
کلیدواژهها :تعادل دینامیک ،تمرینات ثبات مرکزی ،کمردرد ،ناتوانی

مقدمه
کمردرد مزمن یک مشکل گسترده است که باعث مشکالت
زیادی در حیطههای اقتصادی ،اجتماعی و سالمتی میشود []1
مطالعات پیشین نشان میدهد  70تا  80درصد از افراد حداقل
یک بار کمردرد را در طول عمر خود تجربه میکنند [ .]2در 90
درصد از بیماران ،کمردرد از نوع غیراختصاصی است که پاتولوژی
خاصی برای آن وجود ندارد .بهطورکلی کمردرد با جنسیت ،ضعف
عضالت تنه ،کاهش انعطافپذیری ،وضعیت نشسته یا ایستاده در
طوالنیمدت ،بیتحرکی فیزیکی ،چاقی و سیگار کشیدن در
ارتباط است [ ]3و باعث محدودیت حرکتی ،ناتوانی طوالنیمدت
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و اختالالت در کیفیت زندگی میشود [ .]4تغییرات حرکتی و
ثبات مهرهها ،ناکارامدی در عملکرد حسی حرکتی ،هماهنگی،
قدرت عضالنی ،توانایی برای حفظ کنترل تعادل بدن و
حس¬عمقی با کمردرد در ارتباط و از عوارض این درد است [.]4
سیستم کنترل تعادل و پاسچر مسیر بازخوردی بین مغز و
سیستم عضالنی اسکلتی است که باعث تبادل اطالعات بین
عضالت اندام تحتانی ،فوقانی و مغز میشود [.]5
تبادل اطالعات بین سیستم عصبی عضالنی ،این امکان را به
فرد میدهد تا با انقباضهای عضالنی مناسب و بهموقع در حفظ
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ثبات پاسچر در مقابل نیروی جاذبه بهترین عملکرد را داشته
باشد؛ بنابراین ،هرگونه اختالل در مسیر بین مغز و سیستم
عضالنی اسکلتی باعث کاهش تعادل فرد میشود .عوامل زیادی
در بر هم زدن این مسیر بازخوردی نقش دارند؛ از آن جمله می
توان به بینظمیهای عصبی ،ضعف عضالت ،عدم کارایی سیستم
عصبی عضالنی ،ضعف کنترل حرکت عضالت ناحیه تنه ،خستگی
و وضعیت روانی فرد اشاره کرد .ازاینرو عملکرد مناسب سیستم
عصبی عضالنی ناحیه تنه در تعادل فرد اهمیت مییابد [ .]6نتایج
مطالعات گذشته نشاندهنده کاهش کنترل پاسچر در بیماران
مبتال به کمردرد مزمن است ،بهطوریکه حفظ تعادل فرد را تحت
تأثیر قرار میدهد که این تغییرات خود را بهصورت اختالالت
تعادلی نشان میدهد [.]7
در این رابطه صلواتی و همکاران ( )2003با بررسی اثر هشت
هفته تمرینات ثبات مرکزی روی تغییر شاخصهای ثباتی
بایودکس در بیماران مبتال به کمردرد و افراد سالم نشان دادند
بیماران مبتال به کمردرد نسبت به افراد سالم تحمل عضالنی
کمتر ،ثبات تعادلی ضعیفتر ،وابستگی بیشتر به ورودیهای
بینایی ،بیثباتی در صفحه فرونتال ،غلبه استراتژیهای حرکتی
ران و محدوده ثباتی کوچکتری دارند .همچنین در بررسی
شاخصهای ثباتی به این نتیجه رسیدند که بیماران مبتال به
کمردرد نسبت به افراد سالم ،میزان انحراف مرکز ثقل بیشتری
نسبت به افراد سالم دارند .همچنین با مقایسه شاخصهای ثباتی
قدامی خلفی و طرفی نشان دادند با افزایش بیثباتی پاسچرال،
این شاخص طرفی است که بهصورت قابل توجهی افزایش مییابد.
بیماران مبتال به کمردرد به خصوص در وضعیت تعادلی پیچیده،
در بیثباتی در صفحه فرونتال نسبت به صفحه ساجیتال ،اختالل
شدیدتر و واضحتری را نشان میدهند .در مطالعه آنها مدت
زمان آزمون محدوده ثباتی پویا ،در افراد سالم کوتاهتر از بیماران
مبتال به کمردرد بود [.]8
ازآنجاکه تعادل در هر دو حالت استاتیک و داینامیک بخشی
ضروری در انجام فعالیت روزمره افراد است ،شاخص کنترل
پاسچر و حفظ تعادل باید بهعنوان یکی از متغیرهای مهم در
ارزیابی افراد دارای اختالالت مختلف ازجمله اختالالت عصبی
عضالنی و اسکلتی عضالنی بررسی شود [ .]9،10در تحقیقات
انجامشده به درمانهای متعددی نظیر استراحت ،آبدرمانی،
تمرینات معمول فیزیوتراپی و  ...برای درمان کمردرد اشاره شده
است ،اما به دلیل عدم توافق کلی درباره مؤثرترین روش برای
درمان کمردرد ،انجام تحقیقات بیشتر برای دستیابی به این مهم
نیاز است .در این میان یکی از روشهای درمانی استفادهشده
برای بیماران مبتال به کمردرد ،ورزشدرمانی است [ .]11-13با
توجه به ماهیت تمرینات ثبات مرکزی ،نیاز به تحقیقات در زمینه
اثرگذاری و ماندگاری این تمرینات در درمان بیماران مبتال به
کمردرد مزمن اهمیت دوچندانی دارد .تمرینات ورزشی
ثباتدهنده ستون فقرات یکی از رایجترین مدالیتههای درمانی
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برای بیماران مبتال به کمردرد مزمن است و هدف اصلی آن
بهدست آوردن قدرت ،تحمل و انعطافپذیری عضالت ستون
فقرات بهمنظور بهبود بافتهای آسیبدیده و بازگشت به
فعالیتهای روزانه طبیعی است .همچنین با بازآموزی و فراخوانی
عضالت ثباتدهنده در حرکات اندامها و حرکات عملکردی در
کنترل سگمنتال ،ثبات و سفتی کمر نیز نقش بسزایی دارد [.]14
نتایج مطالعات در زمینه اثرات تمرینات ثبات مرکزی متناقض
است و متغیرهای تغییریافته و مرتبط با کمردرد پس از درمان هنوز
با افراد سالم تفاوت زیادی دارند؛ بنابراین ،در این زمینه انجام
تحقیقات بیشتر نیاز است Tsao .و همکاران ( )2008با بررسی
تداوم بهبود در استراتژیهای کنترل پاسچر به دنبال تمرینات
کنترل حرکت در بیماران مبتال به کمردرد نشان دادند بعد از
گذشت چهار هفته از تمرین ،زمان شروع و ضریب تغییرپذیری
الکترومیوگرافی فعالیت عضالت عرضی شکم کاهش یافت.
همچنین نتایج نشان داد این تمرینات به یادگیری حرکتی
استراتژیهای کنترل پاسچرال اتوماتیک منجر شد .از طرفی
تغییرات در شش ماه بعد در مرحله پیگیری همچنان حفظ شد
[]15؛ بنابراین ،یکی از اهداف مهم ،انجام تمرینات در بیماران مبتال
به کمردرد ،ماندگاری اثر تمرینات به دنبال قطع آن است .با وجود
اهمیت ماندگاری اثر تمرین بعد از قطع آن ،مطالعه پیشینه تحقیق
نشان داد تاکنون مطالعهای اثر و ماندگاری تمرینات ثبات مرکزی
ناتوانی و تعادل داینامیک زنان مبتال به کمردرد مزمن
غیراختصاصی را بررسی نکرده است .به همین منظور ،در مطالعه
حاضر به بررسی و تعیین اثر تمرینات ثبات مرکزی بر میزان ناتوانی
و تعادل داینامیک زنان مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی و
ماندگاری آن یک ماه بعد از قطع تمرین پرداخته شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی کنترلشده با طرح
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با دو گروه کنترل و تجربی
بود 24 .زن مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی با دامنه سنی
 30تا  50سال با شاخص ناتوانی اسوستری ( Oswestry
 )disability indexبرابر یا بیشتر از  15نمونه آماری پژوهش
حاضر را تشکیل دادند .بدین منظور از نرمافزار  G-Powerمبتنی
بر آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری بر اساس مطالعات
گذشته و با توان آماری  80درصد و سطح معنیداری 0/05
استفاده شد .در این پژوهش ،نمونهگیری بهصورت در دسترس و
هدفمند انجام شد .معیارهای ورود به تحقیق شامل حداقل سه
ماه سابقه کمردرد مزمن غیراختصاصی و دامنه سنی بین  30تا
 50سال و جنسیت زن بود .معیارهای حذف شرکتکنندگان از
پژوهش ،سابقه عالمتهای خطرناک (( )Red Flagعالئم
مربوط به کمردردهای اختصاصی نظیر اسپوندیلیت آنکیلوزان،
بیماریهای التهابی ،سرطان ،سندرم کودا اکوینا) در بیمار با
تشخیص پرشک ،نشانههای مشکالت عصبی شامل ضعف یا بی
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،28شماره  ،3پاییز 1400

شاهرخی و همکاران

بیگ در اندام تحتانی ،اختالالت وستیبوالر در فرد ،مشکالت
حسی
شدید روانی فرد ،شاخص ناتوانی اسوستری کمتر از  ،15انجام
عمل جراحی ناحیه کمری لگنی مربوط به ستون فقرات و
هرگونه جراحی اندام تحتانی و شکم در سه ماه گذشته ،وجود
دردهای انتشاری غیراختصاصی ثابت در بدن ،ترومای حاد به
ناحیه کمری لگنی و تشدید درد حاد هنگام اجرای تست بود
[.]6،17
پس از انتخاب نمونهها ،مراحل پژوهش و هدف کلی از انجام
آن برای تمام آزمودنیها شرح داده شد و در صورت تمایل آنها
به ادامه کار ،به صورت آگاهانه فرم رضایتنامه کتبی را امضا
کردند .پس از جمعآوری مشخصات دموگرافیک و گرفتن
رضایتنامه از شرکتکنندگان ،افراد با استفاده از روش تصادفی
سازی ساده که با روش پرتاب سکه انجام شد ،در دو گروه تجربی
( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) قرار گرفتند .اطالعات آزمودنیها در
این تحقیق قبل و شش هفته بعد از تمرینات ثبات مرکزی و یک
ماه بعد از قطع مداخالت در مرحله پیگیری بهمنظور بررسی
بیماران با استفاده از آزمونها بهدست آمد .ابتدا برای انتخاب
نمونهها براساس مالکهای ورود و خروج ،ناتوانی آنها با استفاده
از شاخص ناتوانی اسوستری ارزیابی شد و افرادی که شاخص
ناتوانی اسوستری برابر یا بیشتر از  15داشتند ،بهعنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند .در پیشآزمون برای ارزیابی ناتوانی و
شاخصهای تعادلی داینامیکی (ثبات کلی ،قدامی خلفی ،جانبی
داخلی و محدوده ثبات پویا) به ترتیب از شاخص ناتوانی
اسوستری و دستگاه بایودکس استفاده شد.

در کنار بدن خود قرار میداد تا از آنها بهعنوان گشتاور برای
حفظ تعادل استفاده نکند .انجام هر یک از آزمونهای دینامیک
و محدوده ثبات نیز بهصورت یک در میان بود .برای تعیین ثبات
دینامیک ،آزمودنی روی صفحه نیروی کمثبات ایستاد و سعی
کرد تعادل خود را حفظ کند .در این آزمون روی نمایشگر
دستگاه چهار دایره متحدالمرکز رسم شده بود که دایره اول ،A
دایره دوم  ،Bدایره سوم  Cو دایره چهارم  Dنامگذاری شده
بود .تمام دوایر با دو خط به چهار قسمت تقسیم شده بودند و
فرد باید سعی میکرد مکاننما را در مرکز ناحیه  Aنگه دارد که
همان مرکز دوایر بود.
مدت زمان انجام این آزمون  20ثانیه بود .در آزمون
محدوده ثبات ،آزمودنی روی صفحه نیروی کمثبات میایستاد و
سعی میکرد تعادل خود را حفظ کند .در مانیتور دستگاه،
مربعهای چشمکزنی بود که در هشت جهت (چهار جهت اصلی
و چهار جهت فرعی) قرار داشتند .فرد با حرکت به صفحه نیرو و
به ثبات رساندن آن ،باید مکاننما را روی هر یک از مربعها به
مدت سه ثانیه نگه میداشت تا مربع از حالت چشمک زدن
خارج میشد و سپس به سراغ مربع بعدی میرفت .فرد باید
تمام مربعها را در تمام جهات تکمیل میکرد .ترتیب تکمیل
مربع با نرمافزار دستگاه و بهطور تصادفی برای فرد تعیین می
شد و زمان انجام این تست تا تکمیل هشت جهت اصلی و فرعی
ثبتشده و نتایج بهدستآمده بهصورت شاخص محدوده ثبات
گزارش شد [.]18

پروتکل تمرینی
ارزیابی ناتوانی
شاخص ناتوانی اسوستری که بهصورت خودگزارشدهی
تکمیل میشود ،شامل ده بخش است که محدودیتهای
فعالیتهای مختلف زندگی روزمره افراد را ارزیابی میکند .هر
قسمت شش گزینه دارد و نمره هر بخش بین صفر تا  5است
که  5نشاندهنده بیشترین میزان ناتوانی است .برای محاسبه
نمره هر فرد مجموع نمرات کسبشده بر حداکثر نمره قابل
کسب تقسیم و در عدد  100ضرب میشود تا نمره فرد بر
اساس درصد بهدست آید .در مطالعات گذشته ،روایی و اعتبار
شاخص ناتوانی اسوستری در سنجش میزان درد کمر و ناتوانی
در فعالیتهای روزمره تأیید و پایایی آن  0/84گزارش شده
است [.]7

ارزیابی شاخصهای تعادل داینامیکی
برای ارزیابی شاخصهای تعادل داینامیکی ( Dynamic

( )Balance Indexesثبات کلی ،قدامی خلفی ،جانبی داخلی و
محدوده ثبات پویا) از دستگاه بایودکس مدل Shirley, NY
 ،Biodex, Incساخت کشور آمریکا استفاده شد .هنگام انجام
دو آزمون ثبات دینامیک و محدوده ثبات ،آزمودنی دستها را
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در گام بعد از ارزیابیهای پیشآزمون ،گروه تجربی ،تمرینات
ثبات مرکزی را به مدت شش هفته ،سه جلسه در هفته و
بهصورت یک روز در میان ،هر جلسه حدود  60دقیقه انجام دادند.
پروتکل تمرین در پژوهش حاضر مجموعهای از تمرینات ثباتی
مرکزی تعدیلشده  Marshallو همکاران ( )2008برای بیماران
مبتال به کمردرد مزمن بود [ .]19محقق در تمامی جلسات
تمرینی حضور داشت تا اطمینان یابد آزمودنیها تمرینات را
بهطور صحیح انجام میدهند .آزمودنیهای گروه تجربی باید
حداقل در  15جلسه از  18جلسه تمرینی حضور میداشتند ،در
غیر این صورت از روند تحقیق حذف میشدند .در ابتدای هر
جلسه  10دقیقه گرم کردن انجام شد .سپس برنامه اصلی
پژوهش شامل تمرینات ثبات مرکزی به مدت  35تا  45دقیقه
اجرا میشد [( ]20شکل  .)1پروتکل تمرینی شامل  16تمرین
بود که نحوه پیشرفت و ترتیب انجام تمرینات در جلسات به این
صورت بود که در هفته اول تمرینات  1تا  ،6در هفته دوم
تمرینات  3تا  ،8در هفته سوم تمرینات  5تا  ،10در هفته چهارم
تمرینات  7تا  ،12در هفته پنجم تمرینات  9تا  14و در هفته
ششم تمرینات  11تا  16انجام شد .در پایان نیز آزمودنیها پنج
دقیقه با انجام حرکات کششی آهسته سرد میکردند .درنهایت
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بعد از پایان شش هفته برنامه تمرینی ،در پسآزمون و یک ماه
بعد در مرحله پیگیری تمام متغیرها در دو گروه تجربی و کنترل
دوباره اندازهگیری شدند.
در این مطالعه بهمنظور توصیف و تشریح اطالعات از جدول،
میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .برای بررسی اثر تمرینات
بعد از مداخله و همچنین بعد از یک ماه پیگیری ،از آزمون تحلیل
واریانس با اندازههای تکراری مرکب ،آزمونهای تی مستقل ،تحلیل
واریانس تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی به شرط وجود
پیشفرضهای این آزمونها استفاده شد .آزمونهای آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  26در سطح معناداری 0/05
انجام شد.
یافته ها
مشخصات فردی آزمودنیها با استفاده از شاخصهای آمار
توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد در جدول  1آمده
است .نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر سن،
قد ،وزن و میزان ناتوانی وجود ندارد.
براساس عوامل درونگروهی (پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری) و عوامل بینگروهی (دو گروه تجربی و کنترل) برای
تعیین اثر اصلی و تعامل برای تمام متغیرهای وابسته ،از آزمون
تحلیل واریانس با اندازههای تکراری مرکب ( )2×3استفاده شد

(جدول  .)2همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،تعامل
بین گروه و زمان برای متغیرهای ناتوانی و شاخصهای تعادل
داینامیکی معنادار است (.)P≤0/05
با توجه به نتایج آزمون تی مستقل گزارششده در جدول
 ،3در میزان ناتوانی در مرحله پیشآزمون تفاوت معنیداری بین
دو گروه وجود نداشت ،ولی در مرحله پسآزمون و پیگیری
تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود داشت .همچنین بین
شاخصهای تعادل داینامیکی در مرحله پیشآزمون تفاوت
معنیداری بین دو گروه گزارش نشد ،ولی در مرحله پسآزمون
و پیگیری تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود داشت.
با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس تکراری گزارششده
در جدول  ،4بین میزان ناتوانی و شاخصهای تعادل داینامیکی
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری یک ماه در گروه تجربی
تفاوت معنیداری وجود داشت.
بهمنظور مقایسه دوبهدوی هریک از مراحل ،از آزمون
تعقیبی بنفرونی استفاده شد .همانطور که در جدول  5مشاهده
میشود ،بین میزان ناتوانی و شاخصهای تعادل داینامیکی از
پیشآزمون تا پسآزمون و از پیشآزمون تا پیگیری یک ماه بعد
تفاوت معنیداری وجود داشت ،اما بین میزان ناتوانی و
شاخصهای تعادل داینامیکی از پسآزمون تا پیگیری یک ماه
بعد تفاوتی گزارش نشد.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی
گروه تجربی ( 12نفر)

گروه کنترل ( 12نفر)

سن (سال)

43/08 ± 5/10

41/08 ± 8/71

P
0/78

وزن (کیلوگرم)

71/42 ± 4/95

73/17 ± 4/89

0/66

قد (سانتیمتر)

163/33 ± 6/61

160/91 ± 5/96

0/86

میزان ناتوانی

51/41 ± 7/82

53/66 ± 4/90

0/42
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شاهرخی و همکاران
بیگ

جدول  :2تحلیل واریانس با اندازههای تکراری مرکب میزان ناتوانی و شاخصهای تعادل داینامیک
اثر تعامل

اثر اصلی
زمان

متغیرها

گروه
اندازه

گروه ×زمان
اندازه

F

P

میزان ناتوانی

10/99

0/001

0/33

ثبات کلی

12/59

0/001

0/36

28/42

ثبات قدامی خلفی

19/52

0/001

0/47

43/16

0/01

ثبات جانبی داخلی

13/00

0/001

0/37

30/60

0/01

0/58

محدوده ثبات پویا

22/11

0/001

0/50

61/60

0/01

0/73

سطح

اندازۀ

معناداری

اثر

18/48

0/001

0/45

0/001

0/37
0/45

F

P

104/67

0/001

0/82

0/01

0/56

13/23

0/66

18/28

0/001

6/75

0/001

0/23

16/22

0/001

0/42

اثر

اثر

F

جدول  :3آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان ناتوانی و شاخصهای تعادل داینامیک در دو گروه
پیشآزمون
اختالف

گروه

میزان ناتوانی
ثبات کلی
ثبات قدامی خلفی
ثبات جانبی داخلی
محدوده ثبات پویا

کنترل

اختالف

t

P

2/25

0/84

0/40

19/33

0/11

0/34

0/73

1/78

7/33

0/14

0/50

0/61

1/85

5/64

0/001

0/09

0/36

0/71

1/36

5/14

0/001

1/16

0/60

0/54

0/59

1/36

8/38

0/001

7/21

میانگین
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی

پسآزمون
اختالف

پیگیری

میانگین

t

P

10/92

0/001

17/48

0/001

1/48

5/33

1/78

7/99

0/001

4/08

0/001

5/46

0/001

میانگین

t

P

8/59

0/001
0/001

جدول  :4آزمون تحلیل واریانس تکراری تغییرات درونگروهی میزان ناتوانی و شاخصهای تعادل داینامیک در گروه تجربی
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

p

1653/61

2

826/80

23/60

0/001

ثبات کلی

18/42

2

9/21

28/94

0/001

ثبات قدامی خلفی

31/73

2

15/86

43/15

0/001

ثبات جانبی داخلی

16/05

2

8/03

18/07

0/001

محدوده ثبات پویا

610/22

2

305/11

25/30

0/001

میزان ناتوانی

جدول  :5آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه دوبهدوی میزان ناتوانی و شاخصهای تعادل داینامیک
پیشآزمون  -پسآزمون

پیشآزمون  -پیگیری

پسآزمون  -پیگیری

میزان ناتوانی

0/001

0/001

1/00

متغیر
ثبات کلی

0/001

0/001

1/00

ثبات قدامی خلفی

0/001

0/001

1/00

ثبات جانبی داخلی

0/001

0/002

1/00

محدوده ثبات پویا

0/001

0/002

0/167

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد تفاوت معناداری در میزان
ناتوانی بین دو گروه بعد از تمرینات ثبات مرکزی و پیگیری
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یک ماه بعد از تمرینات وجود داشت و تمرینات باعث کاهش
معنادار ناتوانی در زنان مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی
شد .در این رابطه  Kumarو همکاران ( )2019نشان دادند درد
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و ناتوانی عملکردی کاهش معناداری بعد از تمرینات ثبات
مرکزی داشتند [ ]21همچنین  Eliksو همکاران ( )2019نیز
با بررسی اثر تمرینات ثبات مرکزی در درمان بیماران مبتال به
کمردرد مزمن نشان دادند تمرینات به بهبود میزان ناتوانی در
بیماران منجر شد [ .]22همچنین  da Luzو همکاران
( Miyamoto ،)2014و همکاران ( Rydeard ،)2013و
همکاران ( O’Brien ،)2006و همکاران ( )2006و
 Lauridsenو همکاران ( )2006نشان دادند تمرینات ثبات
مرکزی موجب بهبود ناتوانی در بیماران مبتال به کمردرد
مزمن میشود [.]9،23-26
یکی از دالیل احتمالی کاهش ناتوانی در زنان مبتال به
کمردرد مزمن در مطالعه حاضر ممکن است با فعالیت عضالت
مرکزی بدن و بهبود در ریتم فعالیت ناحیه کمری لگنی به
دنبال تمرینات ثبات مرکزی مرتبط باشد؛ بنابراین ،بهبود در
فعالیت عضالت عمقی تنه در مطالعه حاضر ممکن است به
کاهش ناتوانی منجر شود .نتایج مطالعات گذشته نشان می
دهد تمرینات با هدف بازیابی هماهنگی عضالت تنه به کاهش
ناتوانی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن منجر شود [ .]27در
بیماران مبتال به کمردرد مزمن کاهش ثبات بهخصوص در
نواحی تنه و پروگزیمال اندام تحتانی و همچنین اختالل در
هماهنگی در سیستمهای عصبی عضالنی اسکلتی به نقصان و
کم شدن عوامل ثبات داینامیک و استاتیک منجر میشود و
درنتیجه فعالیتهای روزانه و عملکردی بیمار را تحت تأثیر
قرار میدهد و در کارایی و توانایی این دسته از بیماران کاهش
قابل مالحظهای ایجاد میکند [ .]28تمرینات ثبات مرکزی با
بهکارگیری روشهای خاص تعریفشده موجب تقویت و
بازتوانی سیستمهای عصبی عضالنی اسکلتی میشود و ثبات و
کنترل ستون فقرات و لگن فرد را افزایش میدهد و درنهایت
موجب افزایش کارایی و بهبود فعالیتهای روزانه و عملکردی
و توانایی بیماران میشود [.]29
نتایج مطالعه حاضر نشان داد انجام تمرینات ثبات مرکزی
منجر به افزایش معناداری در میانگین شاخص تعادل
داینامیکی در زنان مبتال به کمردرد مزمن شد .همچنین بعد
از تمرینات ثبات مرکزی و پیگیری یک ماه بعد از قطع
مداخالت تفاوت معناداری بین دو گروه در میانگین شاخص
تعادل داینامیکی (ثبات کلی ،قدامی خلفی ،طرفی و محدوده
ثبات پویا) گزارش شد Balasuburamaniam .و همکاران
( )2019نشان دادند تمرینات کنترل حرکتی به بهبود معنادار
دامنه حرکتی و تعادل داینامیک در بیماران مبتال به کمردرد
مزمن منجر میشود [ .]30در این رابطه نتایج مطالعه
 Kumarو همکاران نیز نشاندهنده اثر تمرینات ثبات مرکزی
در بهبود معنادار متغیرهای استابیلومتریک در گروه تجربی
بود [ .]21همچنین  Celenayو همکاران ( )2019با بررسی
اثر فوری کینزیوتیپ بر درد و تعادل در بیماران مبتال به
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کمردرد مزمن نشان دادند کینزیوتیپ به بهبود تعادل و
کاهش ناتوانی منجر شد [.]4
 Jeongو همکاران ( )2015نیز با بررسی میزان اثر
تمرینات قدرتی عضالت سرینی و تمرینات ثباتدهنده مرکزی
بر قدرت عضالت کمر و تعادل در بیماران مبتال به کمردرد
گزارش دادند تعادل و قدرت بهطور معناداری در هر دو گروه
بعد از مداخله افزایش یافت [ Carpes .]5و همکاران ()2008
نیز با بررسی اثرات برنامه قدرتی و ثباتی کمر روی تعادل و
کینماتیک لگن حین راه رفتن در شش بیمار مبتال به کمردرد
به این نتیجه رسیدند که به دنبال  7هفته آموزش تمرینات
قدرتی و ثباتی مرکز فشار در جهت قدامی خلفی در وضعیت
دو پا با چشمان باز و بسته و مرکز فشار طرفی بهطور
معناداری کاهش یافت [ .]31صلواتی و همکارانش ()2003
نیز در یک مطالعه کارآزمایی بالینی روی بیماران مبتال به
کمردرد به این نتیجه رسیدند که تمرینات ثبات مرکزی
نسبت به درمانهای رایج فیزیوتراپی اثر بیشتری بر
شاخصهای تعادل و محدوده ثبات پویا دارد.
نتایج مطالعات گذشته نشاندهنده این است که اختالالت
در صفحه فرونتال نسبت به صفحه ساجیتال در بیماران مبتال
به کمردرد مزمن بیشتر است که با نتایج مطالعات گذشته در
زمینه پیچیده و مشکلتر بودن حفظ تعادل در صفحه فرونتال
همسو است [ .]8،18،32از آنجاکه نوسانات در صفحه فرونتال
بیشتر با حرکات در مفاصل ران ایجاد میشود ،بیثباتی
عملکردی در مفاصل ناحیه کمری لگنی را میتوان از دالیل
اصلی بیثباتی طرفی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن
دانست [ .]33کاهش سفتی عضالنی و مفصلی در ناحیه کمری
لگنی به دنبال اختالالت تعادلی ممکن است باعث افزایش
تحرک ،جابهجایی و انحراف این ناحیه در تالش برای حفظ و
کنترل تعادل شود .درنتیجه این افزایش تحرک ،نوسان در
سطح فرونتال افزایش مییابد و بیثباتی طرفی ،بهعنوان یکی
از واضحترین ویژگیهای غیرعادی عملکرد تعادلی در بیماران
مطرح میشود.
شاید موارد ذکرشده در باال بخشی از علل معنادار شدن
شاخص ثبات طرفی در گروه تجربی در مطالعه حاضر را
توجیه کند .اگر با توجه به نتایج مطالعات گذشته [،]18
ضعف عضالت در ناحیه کمری لگنی یکی از عوامل اختالل در
ثبات طرفی باشد ،پس منطقی به نظر میرسد که تغییرات
معنادار در شاخص طرفی را بتوان به ماهیت تقویتی تمرینات
ثبات مرکزی در مطالعه حاضر نسبت داد .یکی از عوامل مهم
برای حفظ تعادل به دنبال افزایش میزان بیثباتی در سطوح
بایودکس ،افزایش هم انقباضی عضالت است؛ بنابراین ،توانایی
تمرینات ثبات مرکزی در مطالعه حاضر برای افزایش
فراخوانی عضالت لوکال و گلوبال از عوامل مهم در بهبود
شاخص ثبات طرفی در بیماران است که این خود از دالیل
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شاهرخی و همکاران
بیگ
رت نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه یعقوبی و
مغای
همکاران ( )1391است .با وجود اینکه در مطالعه یعقوبی و
همکاران از سطح ثباتی  8در صفحه بایودکس استفاده شد
که نسبت به سطح ثباتی  2در مطالعه حاضر با ثباتتر بوده
است و تعادل فرد را خیلی دچار اغتشاش نمیکرد ،اما
استفاده از تمرین فرو بردن شکم که فقط به فراخوانی
عضالت لوکال منجر میشود ،نتوانست تغییرات معناداری در
شاخصهای ثباتی طرفی ایجاد کند .در واقع این مداخله
توانایی فراخواندن عضالت گلوبال را نداشت؛ بنابراین ،قادر به
کنترل مناسب نوسان بدن نبود و درنتیجه در مقایسه با
تمرینات به کار بردهشده در مطالعه حاضر ،نتوانست
شاخصهای ثباتی طرفی را بهبود بخشد و هم انقباضی
عضالت در پاسخ به اغتشاشات نیز در حدی نبود که نوسان
مرکز ثقل بدن را کاهش دهد [.]33
یکی از دالیل احتمالی کاهش شاخصهای ثبات کلی و
قدامی خلفی به دنبال تمرینات ثبات مرکزی را میتوان با
ماهیت تمرینات هم انقباضی عضالت شکم در ارتباط دانست.
از آنجاکه افزایش بیثباتی در صفحه بایودکس ،تعادل را به
مخاطره میاندازد ،درنتیجه به هم انقباضی عضالت دیواره
شکم و فراخوانی عضالت لوکال همراه با عضالت گلوبال برای
حفظ ثبات کلی بیشتر نیاز میشود [ .]8درحقیقت
هم انقباضی عضالت شکم به افزایش سفتی بدن و متعاقب آن،
کاهش نوسان منجر میشود .اجزای آورانها ،پردازشگرها و
وابرانها هر کدام بهنحوی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن
دچار اختالل عملکردی هستند [ .]8،34تأثیر مجزا یا متقابل
این اختالالت ،عملکرد و کارایی کل سیستم را تحت تأثیر
قرار میدهد .اثرات این اختالالت در کاهش توانایی بیماران
در کنترل تعادل ،یکی از مهم ترین و اساسیترین جنبههای
کنترل ثبات و حرکت است؛ بنابراین ،بهبودی در پیامهای
آورانها به دنبال تمرینات ثبات مرکزی از دالیل احتمالی
دیگر برای بهبود تعادل در مطالعه حاضر است.
از طرف دیگر ،چون هماهنگی عصبی عضالنی مورد نیاز
برای حفظ پاسچر استاتیک به عملکرد سیستم حسی وابسته
است ،هرچه سیستم حسی قویتر باشد ،حفظ پاسچر نیز بهتر
انجام میشود؛ بنابراین ،احتماال انقباضات تکراری مداوم
صورتگرفته در مجموعه عضالت پشتی و شکمی در جلسات
تمرینات ثبات مرکزی در مطالعه حاضر توانسته است حساسیت
دوکهای عضالنی را باال ببرد که از مهمترین گیرندههای حسی
هستند [ ]35و پیامهای بیشتر و دقیقتری به سمت مراکز
کنترلکننده باال مخابره کند و متعاقبا پیامهای وابران بیشتر و
دقیقتری را نیز تولید کند که درنهایت به بهبود استراتژیهای
تعادلی بیماران مبتال به کمردرد در سطح بایودکس به دنبال
تمرینات در مطالعه حاضر منجر شده است [.]36
در مطالعه حاضر تمرینات ثبات مرکزی با توانایی بهبود
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ثبات در ناحیه کمری لگنی به بهبود محدوه ثبات پویا منجر
شد .انجام تمرینات ثبات مرکزی با ایجاد برانگیختگی در
عضالت بین سگمانی مانند عرضی شکم و مولتیفیدوس به
افزایش ثبات سگمنتال و ایجاد یک سیستم مرکزی باثبات
منجر میشود که درنتیجه عضالت گلوبال و حرکتدهنده با
تکیه بر این پایه ثباتی اولیه ،راحتتر میتوانند کنترل
اغتشاش خارجی را با بازوی گشتاوری بزرگ انجام دهند .در
واقع بهبود در ثبات عضالت موضعی سگمنتال عاملی برای
بهبود عملکرد عضالت حرکتدهنده و سراسری است که
نتیجه کلی این مراحل ،بهبود ثبات پاسچرال فرد و تعادل
است [.]33
 Boudreauو همکاران ( )2011در بررسی پاسخ عضالت
سراسری شکمی و پشتی به اغتشاشات خارجی روی صفحه
ناپایداری که حرکت لغزشی و کجشدگی قدامی خلفی داشت،
به این نتیجه رسیدند که در اغتشاشات غیر قابل پیشبینی،
برخالف اغتشاشات قابل پیشبینی ،انقباض همزمان عضالت
لوکال و گلوبال بهمنظور کاهش نوسان نقطه مرکزی بدن
اتفاق میافتد [ .]37بنابراین اجرای تمرینات همانقباضی
عضالت شکم با هم با هدف افزایش آمادگی عضالت برای
هم انقباضی در مطالعه حاضر ،از عوامل بهبود توانایی بیماران
در کنترل نوسان بدن در تعادل پویا بود .درنهایت میتوان
گفت که در مطالعه حاضر استفاده از تمرینات ثبات مرکزی
باعث بهبود ثبات داینامیک با افزایش ورودیهای حسی و
کاهش تأخیر در رفلکسهای پاسچرال در بیماران مبتال به
کمردرد مزمن میشود [ .]4همچنین بهبود ثبات داینامیک در
جهت خلفی قدامی به سازگاریهای صفحه ساجیتال و
نوسانات جهت داخلی جانبی به سازگاریهای صفحه فرونتال
بستگی دارد [.]38
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از تمرینات ثبات
مرکزی در ناحیه کمری لگنی به بهبود در نوسانات داخلی
جانبی و افزایش بهبود در سیستم حسی حرکتی منجر شده
است .بهویژه بهطور خاص به بهبود تعادل پاسچر داینامیک در
صفحه ساجیتال منجر شده است .اغتشاشات تعادل در صفحه
ساجیتال عموما به بیماریهای دژنراتیو دیسک بستگی دارد و
ازآنجاکه احتماال درجاتی از دژنراتیو دیسک در بیماران وجود
دارد ،بهبود در تعادل را میتوانیم به این نسبت دهیم ،ولی
این عامل حتما باید بررسی شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد آسیبشناسی
ورزشی و حرکات اصالحی مصوب مؤسسه آموزش عالی شفق
تنکابن گرفته شده است .بدینوسیله نویسندگان از تمام
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