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Background and Objective: The lumbopelvic rhythm is the coordinated
movement of the lumbar spine and hip during trunk flexion and return. It is
recognized as a clinical indicator of low back pain (LBP); nonetheless, the
reported patterns of lumbopelvic rhythm in patients with LBP are
inconsistent. The investigation of more homogeneous subgroups of patients
with LBP is essential to clarify the lumbopelvic rhythm patterns. Therefore,
the present study aimed to compare lumbopelvic rhythm between healthy
individuals and patients with lumbar clinical instability.
Materials and Methods: A total of 44 subjects (22 healthy cases and 22
lumbar clinical instability (LCI) patients) participated in the present study.
The kinematic parameters during the trunk flexion and return task were
recorded using a Qualisys motion capture system. Hip flexion angle, lumbar
flexion angle, and lumbopelvic rhythm were statistically analyzed in every
25% of the flexion and return phase of flexion. Data were analyzed using
Kolmogorov-Smirnov, Chi-square, and independent t-test.
Results: In the second quarter of trunk flexion, the flexion angle of the
lumbar spine was larger in the lumbar clinical instability group, as compared
to that in the control group (P=0.016). Furthermore, the hip flexion angle
was smaller in the lumbar clinical instability group, in comparison with that
in the control group (P=0.011).
Conclusion: These results show that the lumbopelvic rhythms are different
among healthy subjects and patients with lumbar clinical instability.
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سابقه و هدف :ریتم کمری-لگنی ،حرکت هماهنگ ستون فقرات کمری و هیپ حین خمشدن و برگشت از
خمشدن تنه است و یکی از نشانههای بالینی کمردرد محسوب میشود .با این حال الگوهای ریتم کمری-لگنی
در بیماران مبتال به کمردرد متناقض است .برای روشنشدن الگوی ریتم کمری-لگنی ،مطالعه زیرگروههای
همگن بیشتر بیماران مبتال به کمردرد ضروری است .بنابراین ،این مطالعه با هدف مقایسه ریتم کمری-لگنی
افراد سالم و بیماران مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات کمر انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مورد-شاهدی  44نفر ( 22فرد سالم و  22بیمار مبتال به بیثباتی ستون
فقرات کمری) شرکت کردند .متغیرهای حرکتی هنگام خمشدن تنه و برگشت از خمشدن بهوسیله سیستم
آنالیز حرکت  Qualisysثبت شد .زاویه خمشدن هیپ ،زاویه خمشدن کمر و ریتم کمری-لگنی در هر 25
درصد فاز خمشدن و بازگشت از خمشدن تحلیل آماری شد .دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف،
مربع کای و تی مستقل تحلیل شدند.
یافتهها :در چارک دوم حرکت خمشدن تنه ،زاویه خمشدن ستون فقرات کمری در بیماران مبتال به بیثباتی
بالینی ستون فقرات کمری نسبت به گروه کنترل بیشتر بود ( .)P=0/016زاویه خمشدن هیپ در بیماران
مبتال به بی ثباتی بالینی ستون فقرات کمری نسبت به گروه کنترل کمتر بود (.)P=0/011
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد ریتم کمری-لگنی افراد سالم و بیماران مبتال به بیثباتی بالینی
ستون فقرات متفاوت است.
واژگان کلیدی :بیومکانیک ،کمردرد ،کینماتیک

مقدمه
کمردرد یکی از شایع ترین اختالالت ماسکولواسکلتال
محسوب میشود ] .[1بر اساس مدل پزشکی سنتی ،برای
تشخیص بیماران مبتال به کمردرد باید مکانیزم پاتولوژیک
زمینهای آن تعیین شود .این در حالی است که در بیشتر بیماران
مبتال به کمردرد ،تشخیص یک اختالل خاص ساختاری برای
درمانگران امکانپذیر نیست ] .[2بر اساس مطالعات مختلف85 ،
تا  90درصد از بیماران مبتال به کمردرد ،اطالعات تشخیصی
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خاصی ندارند و تحت عنوان کمردردهای غیراختصاصی
طبقهبندی میشوند ] ،[3درحالیکه محققان متعددی معتقدند
جمعیت بیماران مبتال به کمردرد غیراختصاصی یک گروه همگن
نیستند؛ بنابراین باید این بیماران را در زیرگروههایی بر اساس
مشخصات و اختالالت مشابه تقسیمبندی کرد ].[5،4،2
بیثباتی ستون فقرات کمری یکی از مهمترین زیرگروههای
بیماران مبتال به کمردردهای غیراختصاصی محسوب میشود که
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پوراعتضاد و همکاران

 Panjabiآن را ناشی از اختالل در الگوی طبیعی حرکت ستون
فقرات میدانست که باعث ایجاد درد یا اختالل عملکرد عصبی
میشود ] .[6تشخیص بی ثباتی ستون فقرات کمری بر اساس
ارزیابی رادیولوژیک و یا بر پایه یافته های بالینی بیماران است
] . [7، 8در بیماران مبتال به کمردرد مزمن ،سازگاریهای عصبی
عضالنی خاصی در انجام فعالیت های روزمره رخ میدهد .این
سازگاریها را میتوان طی فعالیت های عملکردی بیماران مبتال
به کمردرد مزمن با روش های ارزیابی کینماتیکی و کینتیکی
به صورت کمی مشاهده و اندارهگیری کرد ] .[9، 10فعالیتهای
فیزیکی که شامل خمشدن کامل تنه میشوند ،طی فعالیتهای
روزمره و حین فعالیت های شغلی و ورزشی شایع هستند .بروز
درد و اختالل در حرکت خمشدن تنه از مهمترین یافتههای
بیماران مبتال به بی ثباتی بالینی ستون فقرات کمری است؛
بنابراین ،افزایش دانش پیرام ون بیومکانیک خمشدن تنه بسیار
اهمیت دارد ].[11-13
از ریتم کمری-لگنی ( )Lumbopelvic Rhythmبهعنوان یک
متغیر مهم کینماتیکی در ارزیابیهای بالینی و مطالعات
آزمایشگاهی بیماران مبتال به کمردرد حین حرکت خمشدن تنه
استفاده میشود ].[14این ریتم در واقع یک الگوی ویژه
سازمانیافته است که با هماهنگی ناحیه کمر و لگن هنگام
خمشدن تنه و بازگشت آن انجام میشود .در افراد سالم حرکت
خمشدن تنه در حالت ایستاده شامل فلکسیون کمر و هیپ،
همراه با تیلت قدامی لگن است .در ریتم نرمال کمری-لگنی حین
حرکت خمشدن تنه ،در مراحل ابتدایی حرکت ،فلکسیون ستون
فقرات کمری غالب است و در انتهای حرکت فلکسیون هیپ غالب
میشود ،درحالیکه در بازگشت از حرکت خمشدن تنه ریتم
کمری-لگنی برعکس میشود ].[13، 15
مطالعات مختلفی الگوی ریتم کمری-لگنی را در بیماران
مبتال به کمردرد بررسی کردهآند ] .[3، 13، 16، 17در بیشتر
مطالعات انجامشده ،اختالف معنیداری بین افراد سالم و بیماران
مبتال به کمردرد از نظر نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به
هیپ در انتهای دامنه خمشدن تنه دیده نشده است و بر این
اساس ارتباط بین کمردرد و ریتم کمری-لگنی مشخص نیست
] .[18-20یکی از مهمترین علل احتمالی عدم مشاهده تفاوت
معنیدار در ریتم کمری-لگنی افراد سالم و بیماران مبتال به
کمردرد در تحقیقات این است که در مطالعات پیشین گروه
ناهمگنی از زیرگروههای مختلف بیماران مبتال به کمردرد شرکت
کردهاند ،درحالیکه نتایج مطالعه  Kimو همکاران نشان داد در
بین زیرگروههای مختلف بیماران مبتال به کمردرد ،الگوی ریتم
کمری-لگنی کامال متفاوت است .به این صورت که در یک
زیرگروه (فلکسیون-روتاسیون) نسبت مشارکت به نفع ستون
فقرات کمری و در زیرگروه دیگر (اکستانسیون-روتاسیون) این
نسبت به نفع هیپ تغییر یافته بود ].[13
نقص در کنترل دینامیک مجموعه کمری-لگنی باعث
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اختالل در ثبات موضعی ستون فقرات میشود و از این طریق
زمینه را برای آسیب بافتی و دردهای مزمن ناحیه کمر فراهم
میآورد ] .[21در مقاالت مرتبط با بیثباتی بالینی ،از
«برعکسشدن ریتم کمری-لگنی» بهعنوان یکی از شاخصهای
بالینی در معاینه این بیماران نام برده شده است ]،[2، 8، 11، 22
درحالیکه این یافته بالینی در این بیماران ،در هیچ مطالعهای
بررسی دقیق آزمایشگاهی نشده است .در همین راستا ،این
مطالعه با هدف مقایسه نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به
هیپ در چارکهای مختلف حرکت خمشدن تنه و برگشت از
خمشدن بین افراد سالم و افراد مبتال به بیثباتی ستون فقرات
کمری انجام شد.
مواد و روش ها
جامعه هدف در این مطالعه مورد-شاهدی ،بیماران مبتال به
بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری بودند که به مراکز درمانی
دولتی و خصوصی فیزیوتراپی شهر اهواز در بازه زمانی شهریور تا
اسفند 1396مراجعه کردند .جامعه در دسترس این مطالعه ،بیماران
مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری ساکن اهواز بودند که
یک فیزیوتراپیست (از اعضای این طرح) آنها را معاینه و این
تشخیص را برای آنها تأیید کرد .از جامعه در دسترس با استفاده
از فرمول حجم نمونه و بنابر میانگین و انحراف معیار متغیرهای
مدنظر مستخرج از نزدیکترین مقاله به کار حاضر ] [13با حدود
اطمینان  95درصد 22 ،نفر برای گروه افراد سالم و  22نفر برای
گروه بیماران مبتال به بیثباتی ستون فقرات کمری به روش
غیراحتمالی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند (یکسان از نظر سن
و جنس) .بر اساس چارکهای حرکتی  1تا  4وظیفه حرکتی
خمشدن به جلو ،بیشترین حجم نمونه بر مبنای چارک اول برابر
 22نفر در هر گروه (سالم و بیمار) برآورد شد ].[13
معیارهای ورود گروه مبتال شامل داشتن سن بین  18تا 42
سال ،وجود حداقل یکی از حرکات نابجا حین خمشدن تنه به
جلو و برگشت از خمشدن ،منفیشدن آزمون  ،SLRشدت درد
متوسط بر اساس پرسشنامه  VASو مثبتشدن آزمون prone
 instabilityبود .معیارهای خروج هم شامل بیثباتی ستون فقرات
کمری همراه با سایر مشکالت کمر (اسپوندیلولیستزیس ،تغییرات
تخریبی مفاصل کمری و  ...که برای بررسی این مورد ،از
رادیوگرافهای لترال و قدامی-خلفی کمر استفاده شد) ،سابقه
جراحی ستون فقرات یا اندامهای تحتانی ،وجود نشانههای فشار
روی ریشههای اعصاب کمری-خاجی از طریق معاینه حسی،
حرکتی و رفلکسی ،سابقه بیماریهای روماتولوژی مانند
اسپوندیلیت آنکیلوزان و روماتیسم مفصلی ،درد ارجاعی به کمر
از سایر مفاصل (لگن ،مفصل ران ،احشای داخلی) ،بیماریهای
نورولوژی ،وجود کیفوز یا اسکولیوز واضح ،حاملگی و استفاده
از داروهای ضددرد ،مخدر ،ضدافسردگی و ضدالتهاب
(کورتیکواستروئیدها و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی) در
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ریتم کمری لگنی و بیثباتی کمر

زمان انجام مطالعه بود.
افراد شرکتکننده در گروه سالم نیز عالوه بر جوربودن از نظر
مشخصات دموگرافیک ،آنتروپومتریک و سطح فعالیت با گروه
بیماران ،در زمان انجام مطالعه هیچگونه بیماری نورولوژی،
روماتولوژی و ارتوپدی خاص نداشتند و حداقل در یک سال
گذشته سابقه کمردرد نداشتند .تمامی افراد شرکتکننده در این
مطالعه پس از پرکردن فرم رضایتنامه و تکمیل پرسشنامه
عمومی وارد تحقیق شدند.
در این مطالعه از تکلیف حرکتی خمشدن تنه و بازگشت از
خمشدن تنه استفاده شد .دستور کالمی ،نشاندادن حرکت به
بیمار و تمرین این حرکت توسط بیمار قبل از انجام آزمون صورت
پذیرفت .حین وظیفه حرکتی ،شرکتکنندهها به حالت دستبه
سینه و با پاهای کامال صاف میایستادند ،بهطوریکه پاها به اندازه
عرض شانهها باز و فاصله پاها تا خط وسط برابر باشد ] .[23چرخه
کامل حرکت شامل  5فاز حرکتی مختلف است که عبارت است
از )1 :ایستادن آرام )2 ،خمشدن )3 ،حفظ وضعیت خمیده)4 ،
برگشت از خمشدن و  )5بازیابی ایستادن .ابتدا از نمونهها خواسته
شد بهطور راحت برای مدت  5ثانیه صاف بایستند (فاز ایستادن
آرام) .سپس درحالیکه دستها بر روی سینه قرار داشت ،بهآرامی
تا جای ممکن به سمت جلو خم شوند (فاز خمشدن) .سپس
وضعیت خمیده را به مدت  3ثانیه نگه میداشتند (فاز حفظ
وضعیت خمیده) و بعد از آن بهآرامی مجددا به وضعیت ایستاده
بازمیگشتند (فاز برگشت از خمشدن) و نهایتا وضعیت ایستاده
را به مدت  5ثانیه نگه میداشتند (فاز بازیابی ایستادن) ] .[13در
تحلیل دادههای کینماتیکی از میانگین  3تکرار استفاده شد .اگر
حین انجام تکلیف حرکتی ،زانوهای فرد خم میشدند ،آزمون
تکرار میشد.
در این مطالعه از سیستم سه بعدی Qualisys Motion
)Qualisys Medical AB, Sweden, Gothenburg( Capture
شامل  7دوربین مادون قرمز برای ثبت دادههای کینماتیکی
استفاده شد .اطالعات کینماتیکی با فرکانس نمونهبرداری 100
هرتز جمعآوری شدند .در مجموع  20نشانگر منعکسکننده
مادون قرمز به قطر  14میلیمتر با چسب دوطرفه روی ستون
فقرات کمری و اندام تحتانی نمونهها نصب شد .دو نشانگر متصل
به ستون فقرات ،روی زائده خاری مهره دوازدهم پشتی و مهره
دوم کمری نصب شدند 18 .نشانگر دیگر روی اندامهای تحتانی
( 9نشانگر در هر اندام تحتانی) نصب شدند .این نشانگرها روی
خار خاصرهای قدامی فوقانی ،خار خاصرهای خلفی فوقانی،
تروکانتر بزرگ استخوان ران ،اپیکندیل خارجی ران ،نقطه
مرکزی خط اتصالدهنده تروکانتر بزرگ استخوان ران به اپی
کندیل خارجی ران ،قوزک خارجی ،نقطه مرکزی خط اتصال
دهنده اپیکندیل خارجی ران به قوزک خارجی ،سطح خلفی
استخوان پاشنه و سر انتهایی دومین استخوان متاتارس در هر دو
سمت متصل شدند ].[13
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پس از نصب نشانگرها ،از فرد خواسته شد در حالت ایستادن
آرام قرار گیرد و این وضعیت بهعنوان تست کالیبراسیون با
دوربینهای مادون قرمز ثبت میشد .همه تکرارها با نرمافزارسه
بعدی Qualisys Medical AB, ( Qualisys Track Manager
 )Sweden, Gothenburgپردازش شدند .اطالعات کینماتیکی
ثبتشده با فیلتر مرتبه چهار دوطرفه  Butter-worthفیلتر شدند.
متغیرهای کینماتیکی شامل زاویه خمشدن ستون فقرات کمری،
زاویه خمشدن هیپ و نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به
هیپ (نسبت زاویه خمشدن ستون فقرات به زاویه خمشدن هیپ)
بودند .زاویه خمشدن ستون فقرات کمری بهعنوان زاویه فلکسیون
(زاویه محور  )yو بین قطعه ستون فقرات کمری و قطعه لگن در
نظر گرفته شد .زوایه هیپ در صفحه ساجیتال بهعنوان فلکسیون
(زاویه دوران حول محور  )yبین قطعات لگن و ران تعریف
میشود .هر رابط بین قطعات در یک سیستم مختصات مفصلی با
محور  xقدامی خلفی ،محور  yداخلی خارجی و محور  zفوقانی
تحتانی تنظیم شد]  .[13اطالعات کینماتیکی حین فاز خمشدن
و برگشت از خمشدن به  101نقطه داده تقسیم شدند که در هر
ربع دامنه حرکت  25نقطه قرار میگرفت .زاویه خمشدن هیپ،
زاویه خمشدن کمر و ریتم کمری-لگنی (نسبت زاویه خمشدن
ستون فقرات کمری به زاویه خمشدن هیپ) در هر  25درصد فاز
خمشدن و بازگشت از خمشدن تحلیل آماری شد ].[13
در این مطالعه برای تحلیل دادهها از نرمافزار )IL,USA( SPSS
نسخه  24استفاده شد .دادههای کمی بهصورت میانگین و انحراف
معیار و دادههای کیفی بهصورت فراوانی و درصد گزارش شدند و
 P<0/05معنیدار در نظر گرفته شد .برای بررسی توزیع نرمال
دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،برای مقایسه دادههای
کیفی از آزمون مربع کای دو و برای مقایسه میانگین بین دو گروه
مورد و شاهد از آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته ها
بر اساس نتایج این مطالعه ،هیچ تفاوت معنی داری در
متغیرهای سن ،جنس ،وزن ،قد ،شاخص توده بدنی و سطح
فعالیت (بر اساس نمره پرسشنامه بک) بین دو گروه وجود
نداشت (( )P≥0/05جدول  .)1با توجه به اینکه تفاوت معنیداری
بین دادههای کینماتیک سمت راست و چپ در افراد
شرکتکننده (هم گروه افراد سالم و هم گروه بیماران) دیده نشد
( ،)P≥0/05تنها دادههای کینماتیکی سمت راست افراد
شرکتکننده تجزیهوتحلیل شد (اطالعات نشان داده نشده است).
میانگین شدت درد بیماران  50±17بود .میانگین جابهجایی
زاویه ای ستون فقرات کمری و هیپ در گروه افراد سالم در
دورههای خمشدن و برگشت از خمشدن در جدول  2و  3نشان
داده شده است .بررسی ریتم کمری-لگنی در گروه افراد سالم
شرکتکننده در مطالعه حاضر نشان داد در چارک اول دوره
خمشدن ،میزان حرکت ستون فقرات کمری نسبت به حرکت
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جدول  :1مشخصات دموگرافیک افراد شرکتکننده در مطالعه
گروه سالم

گروه بیمار

( 22نفر)

( 22نفر)

سن (سال)

25/68 ±6/04

28/86 ± 5/04

0/065

قد (متر)

1/72 ± 0/8

1/70 ±0/7

0/506

وزن ( کیلوگرم)

69/18 ±8/86

71/14 ±7/57

0/436

شاخص توده بدنی

23/25 ± 2/8

24/33 ± 1/66

0/064

متغیر

ارزشP

جنسیت تعداد (درصد)
مرد
زن
سطح فعالیت (نمره پرسشنامه بک)

(18 )81/8
(4 )18/2

(18 )81/8
(4 )18/2

1/..

7/42± 1/8

7/09 ±0/9.

0/298

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار برای متغیرهای کمی تعریف شدهاند.
جدول  :2جابه جایی زاویه ای (درجه) ستون فقرات کمری و هیپ (میانگین  ±انحراف معیار) در هر چارک حرکتی از تکلیف حرکتی خمشدن تنه
چارک

گروه بیمار

گروه سالم

ارزش P

زوایه خمشدن ستون فقرات کمری
اول

9/44 ± 0/73

8/81 ± 1/44

0/079

دوم

18/92 ± 1/59

19/90 ± 0/90

0/016

سوم

13/81 ± 1/69

9/44 ± 0/73

0/438

چهارم

5/13 ± 2/02

4/25 ± 0/86

0/070

زاویه خمشدن هیپ
اول

6/73 ± 0/64

7/16 ± 0/78

0/075

دوم

20/35 ± 0/89

19/66 ± 0/84

0/011

سوم

19/76 ± 0/73

19/24 ± 1/06

0/071

چهارم

9/34 ± 0/73

9/85 ± 1/06

0/071

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار برای متغییرهای کمی تعریف شدهاند.
جدول  :3جابهجایی زاویهای (درجه) ستون فقرات کمری و هیپ (میانگین  ±انحراف معیار) در هر چارک حرکتی از تکلیف حرکتی برگشت از خمشدن تنه
چارک

گروه بیمار

گروه سالم

ارزش P

زوایه خمشدن ستون فقرات کمری
اول

6/68 ± 2/25

6/50 ± 1/63

0/784

دوم

22/01 ± 3/00

20/73 ± 3/19

0/179

سوم

16/86 ± 0/73

16/34 ± 1/06

0/071

چهارم

4/67 ± 0/89

4/26 ± 0/84

0/122

زاویه خمشدن هیپ
اول

11/43 ± 0/83

11/79 ± 1/06

0/224

دوم

22/53 ± 1/06

22/65 ± 0/71

0/658

سوم

14/54 ± 0/89

14/83 ± 0/76

0/249

چهارم

4/84 ± 0/73

5/35 ± 1/06

0/071

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار برای متغییرهای کمی تعریف شدهاند.

هیپ بیشتر بود و به همین خاطر ،همانطور که در جدول  4دیده
میشود ،میانگین نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به هیپ
در چارک اول در این افراد  1/41بود.
بهتدریج با افزایش دامنه خمشدن به جلو ،میزان مشارکت
هیپ در این گروه افزایش یافت ،تا جایی که در چارک چهارم
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دوره خمشدن ،میزان میانگین نسبت مشارکت ستون فقرات
کمری به هیپ در این افراد به  0/54رسید .بالعکس ،در دوره
برگشت از خمشدن ،در چارک اول ،میزان حرکت هیپ نسبت به
ستون فقرات کمری به میزان قابل توجهی بیشتر بود ،اما در
مراحل بعدی تقریبا ستون فقرات کمری و هیپ به یک میزان
99

ریتم کمری لگنی و بیثباتی کمر

مشارکت داشتند (جدول  .)3نسبت مشارکت ستون فقرات کمری
به هیپ در گروه افراد سالم شرکتکننده در این مطالعه ،در
چارک اول دوره خمشدن ،بیشتر از  1و در چارکهای  3 ،2و 4
دوره خمشدن کمتر از  1بود .این نسبت در همین افراد در دوره
برگشت از خم شدن ،در چارک اول ،دوم و چهارم حرکت کمتر
از  1و در چارک سوم بیشتر از  1بود .در گروه بیماران مبتال به
بی ثباتی بالینی ستون فقرات کمری نیز در چارکهای ابتدایی
دوره خم شدن تنه ،میزان حرکت ستون فقرات کمری نسبت به
حرکت هیپ بیشتر بود و به تدریج با افزایش دامنه خمشدن به
جلو ،میزان مشارکت هیپ در این گروه افزایش یافت .در دوره
برگشت از خم شدن نیز در چارک اول ،میزان حرکت هیپ
نسبت به ستون فقرات کمری به میزان قابل توجهی بیشتر بود،
اما در مراحل بعدی تقریبا ستون فقرات کمری و هیپ به یک
میزان مشارکت داشتند (جدول  2و  .)3نسبت مشارکت ستون
فقرات کمری به هیپ در گروه بیماران مبتال به بیثباتی ستون
فقرات در چارک اول و دوم دوره خمشدن ،بیشتر از  1و در
چارکهای سوم و چهارم دوره خمشدن کمتر از  1بود .این
نسبت در همین افراد در دوره برگشت از خمشدن ،در چارک
اول ،دوم و چهارم حرکت کمتر از  1و در چارک سوم بیشتر از

 1بود (جدول .)4
در چارک دوم دوره خمشدن تنه ،زاویه خمشدن ستون
فقرات کمری بهطور معنی داری در گروه بیماران مبتال به
بیثباتی ستون فقرات کمری نسبت به گروه افراد سالم بیشتر بود
( .)P=0/016از طرف دیگر ،در همین چارک ،زاویه خمشدن هیپ
بهطور معنیداری در گروه بیماران مبتال به بیثباتی ستون فقرات
کمری نسبت به گروه افراد سالم کمتر بود؛ اما در دوره برگشت
از خمشدن ،هیچکدام از تفاوتها بین متغیرها در چارکهای
مختلف از نظر آماری معنیدار نشد (جدول  2و  .)3همانطور که
در جدول  5مشخص است ،حین حرکت خمشدن تنه ،حداکثر
حرکت ستون فقرات کمری و هیپ در گروه بیماران تفاوت
معنیداری با اندازه این متغیر در گروه افراد سالم ندارد ،اما در
دوره برگشت از خمشدن ،با وجود نبود تفاوت معنیدار بین
حداکثر حرکت ستون فقرات کمری ،در گروه بیماران مبتال به
بیثباتی ستون فقرات کمری ،مجموع حرکت هیپ بهطور
معنیداری بیشتر از افراد سالم است ( ) P=0/016و این موضوع
باعث شده است نسبت مشارکت کلی ستون فقرات کمری به هیپ
حین برگشت از خمشدن تنه در گروه بیماران بهطور معنیداری
کمتر از افراد سالم باشد (.) P=0/001

جدول  :4نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به هیپ (میانگین  ±انحراف معیار) در هر چارک حرکتی از تکلیف حرکتی خمشدن تنه و برگشت از خمشدن
چارک

گروه بیمار

گروه سالم

ارزش P

دوره خمشدن تنه
اول

1/41 ± 0/16

1/25 ± 0/29

0/033

دوم

0/93 ± 0/09

1/01 ± 0/05

0/001

سوم

0/70 ± 0/08

0/74 ± 0/08

0/139

چهارم

0/54 ± 0/20

0/44 ± 0/10

0/029

دوره برگشت از خمشدن تنه
اول

0/58 ± 0/25

0/55 ± 0/14

0/661

دوم

0/98 ± 0/15

0/91 ± 0/13

0/150

سوم

1/16 ± 0/08

1/10 ± 0/08

0/031

چهارم

0/99 ± 0/28

0/82 ± 0/23

0/038

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار برای متغییرهای کمی تعریف شدهاند.
جدول  :5مجموع جابهجایی زاویهای ستون فقرات کمری و هیپ (درجه) و نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به هیپ (میانگین  ±انحراف معیار) حین
تکلیف حرکتی خمشدن تنه و برگشت از خمشدن
گروه بیمار

گروه سالم

Pارزش

دوره خمشدن تنه
زاویه خمشدن ستون فقرات کمری

47/30 ± 3/35

47/17 ± 2/48

0/884

زاویه خمشدن هیپ

56/19 ± 1/06

55/92 ± 1/40

0/476

نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به هیپ

0/84 ± 0/06

0/84 ± 0/05

0/912

دوره برگشت از خمشدن
زاویه خمشدن ستون فقرات کمری

50/15 ± 4/56

47/84 ± 3/67

0/073

زاویه خمشدن هیپ

53/35 ± 1/62

54/63 ± 1/19

0/005

نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به هیپ

0/94 ± 0/10

0/87 ± 0/06

0/017

دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار برای متغییرهای کمی تعریف شدهاند.
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بحث
مطالعه حاضر با هدف مقایسه ریتم کمری-لگنی در بیماران
مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری نسبت به افراد سالم
انجام شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد در ابتدای حرکت خمشدن
تنه ،حرکت ستون فقرات کمری بر حرکت هیپ غالب است و در
ادامه حرکت هیپ بر ستون فقرات کمری غالب میشود و بالعکس،
در حرکت برگشت از خمشدن تنه ،در ابتدا حرکت هیپ بر ستون
فقرات کمری غالب است و در ادامه این نسبت تقریبا مساوی
میشود .این یافتهها با نتایج مطالعات پیشین در این زمینه در یک
راستا است Esola .و همکاران ( )1996بهمنظور بررسی ریتم
کمری-لگنی ،الگوی خمشدن تنه را به سه فاز  0تا  30درجه30 ،
تا  60درجه و  60تا  90درجه تقسیم کردند .نتایج این مطالعه
نشان داد نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به هیپ در این سه
فاز به ترتیب  1/1 ،1/6و  0/5بود ] Mayer .[16و همکاران ()1984
ریتم کمری-لگنی را در دو فاز  0تا  90درجه و  90تا  180درجه
در افراد سالم ارزیابی کردند .در این مطالعه نیز نسبت مشارکت
ستون فقرات کمری به هیپ در فاز اول  1/7و در فاز دوم  0/2بود.
 Kimو همکاران ( )2013ریتم کمری-لگنی را در  4فاز  0تا 25
درصد 25 ،تا  50درصد 50 ،تا  75درصد و  75تا  100درصد
چرخه خمشدن و برگشت از خمشدن بررسی کردند .آنان نشان
دادند نسبت مشارکت ستون فقرات کمری به هیپ در فازهای اول
تا چهارم حرکت خمشدن به ترتیب  0/7 ،1 ،1/4و  0/5و در فازهای
اول تا چهارم حرکت برگشت از خمشدن به ترتیب  1/2 ،1 ،0/6و
 1بود ] .[13فرض برعکسبودن ریتم کمری-لگنی در بیماران مبتال
به بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری که در منابع مرتبط به آن
اشاره شده بود و به معنی بیشتربودن حرکت هیپ در ابتدا و
بیشتربودن حرکت ستون فقرات کمری در انتهای حرکت خمشدن
است ] ،[2، 8، 11، 24در مطالعه حاضر تأیید نشد .در منابع بالینی
مرتبط ،از اصطالح برعکسشدن ریتم کمری لگنی استفاده شده
است ،درحالیکه مطالعات آزمایشگاهی این مورد را تأیید نکردهاند.
به نظر میرسد استفاده از اصطالح «برعکسشدن ریتم» یک
اصطالح غیردقیق است و بهتر است از اصطالح «اختالل در ریتم»
استفاده شود ].[13
نتایج مطالعه حاضر نشان داد در میانه حرکت خمشدن تنه،
حرکت خمشدن ستون فقرات کمری در بیماران مبتال به بیثباتی
ستون فقرات نسبت به افراد سالم بیشتر است .این نتایج همراستا
با نتایج شواهدی است که نشان میدهد زاویه خمشدن ستون
فقرات کمری در زیرگروه بیماران مبتال به سندروم فلکسیون-
روتاسیون نسبت به افراد سالم در میانه حرکت خمشدن تنه
بیشتر است ] .[13یکی از مهمترین فرضیات توجیهکننده این
یافته ،فرضیه ناحیه خنثی است ] .[25ناحیه خنثی بخش ابتدایی
تا میانی دامنه حرکتی مفصل است که در این دامنه ،سفتی
حرکت کم است و با حداقل نیرو ،بیشترین جابهجایی در مفصل
رخ میدهد .در گذشته از عوامل پاسیو مانند نیروی مقاومت
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رباطها ،بهعنوان عوامل اصلی کنترل ناحیه خنثی نام برده میشد؛
اما در سالهای اخیر ،توجه به عوامل اکتیو که در کنترل ناحیه
خنثی نقش دارند ،بیشتر شده است و بر این اساس ،ناحیه خنثی
عصبی عضالنی در کنار ناحیه خنثی بیومکانیکی مطرح شده است
] .[26صدمات تدریجی یا ناگهانی به ستون فقرات ممکن است
باعث افزایش ناحیه خنثی در ستون فقرات شود که ممکن است
از این طریق ثبات ستون فقرات را کاهش دهد و باعث بروز درد
شود ].[13
در بیماران مبتال به بیثباتی ستون فقرات کمری به نظر
میرسد هم عوامل پاسیو مانند رباطهای ستون فقرات و
دیسکهای بینمهرهای و هم عوامل اکتیو عصبی عضالنی دچار
اختالل میشوند؛ بنابراین ،میتوان انتظار داشت ناحیه خنثی در
این بیماران افزایش یابد .احتمال میرود افزایش زاویه خمشدن
ستون فقرات کمری در چارک دوم حرکت خمشدن تنه در
بیماران مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری ،تظاهری از
افزایش ناحیه خنثی ستون فقرات کمری باشد .نیروهای عضالنی
نقش اصلی و اولیه در تقویت ثبات مختلشده ستون فقرات دارند
] .[25در بیماران مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری،
به نظر میرسد نیروهای عضالنی به خصوص در دامنههای میانی
توانایی کنترل حرکات بین سگمانی را ندارند و این عدم کنترل
کافی که بهصورت هیپرموبیلیتی بروز مییابد ،ممکن است علت
درد این بیماران در دامنههای میانی حرکت خمشدن تنه باشد
].[8، 25، 27، 28
در مطالعه حاضر ،در چارک دوم حرکت خمشدن تنه ،زاویه
خمشدن هیپ نیز در افراد مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات
کمری نسبت به گروه سالم بهطور معنیداری کمتر بود .خمشدن
کامل تنه همراه با خمشدن ستون فقرات کمری نیازمند چرخش
قدامی لگن است .انقباض اکسنتریک عضالت ارکتوراسپاین حین
خمشدن ستون فقرات و همینطور انقباض اکسنتریک عضالت
اکستانسور هیپ و بهخصوص عضله هامسترینگ باعث کنترل
حرکات ستون فقرات و لگن حین تکلیف حرکتی خمشدن تنه
میشوند ] .[29نتایج مطالعات پیشین نشان داده است سطح
فعالیت هامسترینگ در بیماران مبتال به بیثباتی ستون فقرات
بیشتر از افراد سالم است ] .[13این موارد توجیهکننده کمتربودن
حرکت هیپ حین چارک دوم حرکت خمشدن تنه در بیماران
مبتال به بیثباتی ستون فقرات کمری نسبت به افراد سالم در
مطالعه حاضر است .افزایش فعالیت احتمالی عضالت هامسترینگ
در این بیماران ممکن است با بیشتربودن تمایل این بیماران در
حرکت برگشت از خمشدن ارتباط داشته باشد که از یافتههای
مطالعه حاضر است.
تشخیص دقیق بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری بهواسطه
در دسترس نبودن آزمونهایی با مشخصات روانسنجی و بالینی
عالی ،یکی از محدودیتهای این مطالعه بود .با توجه به اینکه در
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.مالی برای انجام این طرح تشکر و قدردانی میکنند
تضاد منافع
.نتایج مطالعه حاضر با منافع نویسندگان در تعارض نیست
مالحظات اخالقی
این طرح از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
. تأییدیه داردIR.AJUMS.REC.1394.715 اهواز به شناسه
سهم نویسندگان
 جمعآوری، تدوین پروپوزال:)نویسنده اول (پژوهشگر اصلی
 مسئول:) درصد؛ نویسنده دوم (پژوهشگر اصلی30 دادهها
 درصد؛30  نگارش مقاله، مشارکت در تدوین پروپوزال،مکاتبات
 تدوین بخشهای مختلف پروژه:)نویسنده سوم (پژوهشگر اصلی
 درصد؛ نویسنده چهارم (پژوهشگر15 و ویرایش علمی مقاله
 درصد؛ نویسنده پنجم10 تفسیر نتایج و مشاوره علمی:)همکار
5  مشارکت در طراحی پروژه و مشاوره علمی:)(پژوهشگر همکار
 معرفی بیماران و:)درصد؛ نویسنده ششم (پژوهشگر همکار
. درصد10 مشاوره علمی
حمایت مالی
طرح حاضر از سوی معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه
.علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأمین مالی شده است

این بیماران احتمال چرخش ستون فقرات کمری حین حرکت
 پیشنهاد میشود در مطالعات آینده،خمشدن تنه وجود دارد
لگنی به صورت سهبعدی و در-متغیرهای مرتبط با ریتم کمری
 با توجه به اینکه طول عضله.صفحات مختلف بررسی شود
 پیشنهاد،هامسترینگ بر حرکت خمشدن تنه اثرگذار است
می شود در مطالعات آینده ارتباط طول هامسترینگ با ریتم
لگنی و پدیده آسودگی خمشی بیماران مبتال به بیثباتی-کمری
.بالینی ستون فقرات کمری مورد توجه قرار گیرد
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت ریتم
لگنی در بیماران مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات-کمری
کمری در مقایسه با افراد سالم به شکل افزایش زاویه خمشدن
ستون فقرات کمری و کاهش زاویه خمشدن هیپ در بیماران
مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری نسبت به افراد سالم
 از این شاخصها.دامنه میانی حرکت خمشدن تنه تغییر مییابد
 تشخیص و بررسی نتیجه درمان در بیماران،میتوان در ارزیابی
.مبتال به بیثباتی بالینی ستون فقرات کمری استفاده کرد
تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از پایاننامه مصوب دانشگاه جندی شاپور
pht-9435 در مقطع دکتری تخصصی فیزیوتراپی با شماره طرح
 نویسندگان مقاله از معاونت توسعه پژوهش و فناوری.است
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به خاطر حمایتهای
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