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چکیده
زمینـه و هـدف :کمـر درد یکـی از شـایعترین و مهمترینتریـن اختالالت سیسـتم عضالنی -اسـکلتی اسـت .در مطالعات گذشـته الگوهـای حرکتی
متفاوتـی بـرای بیمـاران کمـردردی گـزارش شـده اسـت .وجـود ایـن اختلاف ممکن اسـت ناشـی از جـای دادن تمامی افـراد کمـردرد  -بـا الگوهای
حرکتـی متنـوع -در یـک گـروه واحد باشـد .این در حالی اسـت کـه امروزه مطالعـات ،وجود زیرگروههایـی در بیماران کمـردردی را نشـان دادهاند .لذا
هـدف از ایـن مطالعـه اندازهگیـری مقـدار و الگـوی حرکتـی سـتون فقـرات کمـری و ران حین خم شـدن به جلـو ،و همچنین مقایسـه ایـن حرکات و
الگوهـا بیـن بیمـاران کمـردرد مزمنغیراختصاصـی با زیرگـروه اکتیواکستنشـنو افراد سـالم بود.
مـواد و روشهـا :دو زاویـه (زاویـه کمـر و مفصـل ران) و همچنیـن نسـبتهای حرکتـی کمـر بـه ران در  9بیمـار کمـردرد مزمنغیراختصاصـی بـا
 10فـرد سـالم کـه سـابقه کمـردرد نداشـتند ،مقایسـه شـدند .حرکتـی که از افراد خواسـته میشـد خم شـدن به جلـو از وضعیت ایسـتاده بـود .برای
محاسـبه زوایـا از دسـتگاه آنالیز حرکتی اسـتفاده شـد.
یافتههـا :دامنـه حرکتـی خـم شـدن به جلـو در زیرگروه اکتیو اکستنشـن بیشـتر از گروه کنتـرل بود .نسـبت حرکتی کمر بـه ران نیـز در هرکدام از
بازههـای  25درصـد از حرکـت خم شـدن به جلـو تفاوتی در دو گروه نداشـت.
نتیجهگیـری :نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد که حالتهای سـتون فقـرات و الگوهـای حرکتی بیمـاران کمردردی با الگـوی اکتیو اکستنشـن متفاوت
از افراد سـالم میباشـد.
واژههای کلیدی :کمردرد ،زیرگروهبندی ،خم شدن به جلو ،کینماتیک کمری لگنی

مقدمه
کمــر درد یکــی از شــایعترین و مهمترینتریــن اختــاالت
سیســتم عضالنــی -اســکلتی اســت( .)1بررسـیهای آماری شــیوع
بــاالی دردهــای ناحیــه کمــر رانشــان میدهنــد( .)2الگوهایــی از
وضعیتهــا و حــرکات همــراه بــا کمــردرد دیــده میشــوند.

امــا ایــن الگوهــا در مطالعــات مختلــف ،تنــوع زیــادی نشــان
میدهنــد .بهعنــوان مثــال هــم افزایــش حرکــت فلکشــن( )4 ,3و
هــم افزایــش حرکــت اکستنشــن( )5بــه همــراه کمــردرد گــزارش
شــده اســت .وجــود ایــن اختــاف ممکــن اســت ناشــی از جــای
کمــردرد  -بــا الگوهــای حرکتــی متنــوع-

دادن تمامــی افــراد

نویسنده مسئول :امیر احمدی ،استادیار ،گروه فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران
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آنالیز حرکات ستون فقرات کمری و ران حین خم شدن به جلو در بیماران
کمردرد مزمن غیراختصاصی (زیرگروه اکتیو اکستنشن) و افراد سالم
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افشین آقازاده و همکاران

کــه چندیــن مطالعــه در ســالهای اخیــر افــراد کمــردردی
را بــه زیرگروههایــی تقســیم کــرده و وارد مطالعــه کردنــد،
نتایــج حاصلــه نشــان دهنــده تفــاوت هرکــدام از زیرگروههــا بــا
گــروه کنتــرل و همچنیــن تفــاوت یــک زیرگــروه بــا زیرگــروه
دیگــر بــوده اســت( .)13 ,12 ,9لــذا اگــر بیمــاران کمــردردی را در
زیرگروههایــی بــا ویژگیهــای مشــترک -از نظــر الگوهــای
همــراه بــا عالئــم -قــرار دهیــم احتمــاالً ویژگیهــای حرکتــی
و راســتاهای وضعیــت فقــرات کمــری آنهــا بــا وضــوح بهتــری
دیــده شــود.
از طرفـی کمـردرد ممکـن اسـت در ارتباط بـا فعالیتهای خاصی
باشـد ،فعالیتهایـی همچـون نشسـتنهای طوالنـی مـدت و خم
شـدنهای مکـرر( .)9برهمیـن اسـاس مطالعـات زیادی به بررسـی
(,13 ,10 ,9
ارتبـاط میـان کمـردرد و خم شـدن بـه جلـو پرداختهانـد
 .)14حرکـت خم شـدن بـه جلو ترکیبی از فلکشـن فقـرات کمری
و فلکشـن مفصل ران میباشـد.
تا به حال مطالعهای که به بررسـی حرکات نسـبی بین کمر و ران
در زیـر گروههای بیمـاران کمردرد مزمـن غیراختصاصی پرداخته
باشـد ،وجـود ندارد .لـذا هـدف از این مطالعـه اندازهگیـری مقدار
و الگـوی حرکتـی سـتون فقـرات کمـری و ران حیـن خم شـدن
بـه جلـو ،و همچنیـن مقایسـه این حـرکات و الگوها بیـن بیماران
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

مواد و روشها
نـوزده نفر در این مطالعه شـرکت داشـتند که  10نفـر از آنها در
گـروه کنترل(بـدون کمـردرد) و  9نفر در گروه کمـردرد (زیرگروه
اکتیـو اکستنشـن) بودنـد .گـروه کنتـرل از بیـن دانشـجویان
دانشـگاهها -بهشـرط رضایـت کامـل از شـرکت در مطالعـه-
انتخـاب شـدند .ایـن افـراد درصورتـی که سـابقهای از کمـردرد یا
درد پـا در طـی دو سـال اخیـر داشـتند از مطالعـه کنار گذاشـته
میشـدند .بیمـاران کمـردرد نیـز طی فراخوانـی کـه در بعضی از
کلینیکهـا و همینطـور دانشـگاه داده شـد ،انتخـاب شـدند .دو
درمانگـر (فیزیوتراپیسـت) بیمـاران کمـردردی را براسـاس مـدل
تقسـیمبندی اُسـالیوان بـه زیرگروههایـی تقسـیم میکردنـد.
درصـورت توافـق بیـن درمانگرهـا در خصـوص یک بیمـار خاص،
چنانچـه بیمار در زیرگروه اکتیو اکستنشـن جـای میگرفت ،وارد
مطالعـه میشـد .در غیـر ایـن صـورت و یا اگـر بیمـار در زیرگروه
دیگـری قـرار داشـت کنـار میرفـت .شـرایط ورود و ویژگیهـای
فـردی گروههـا بهترتیـب در جـدول  1و جـدول  2ارائـه شـدهاند.
قبـل از گرفتـن آزمـون افـراد رضایتنامـهای کـه در آن نحـوهی
اجـرا و علـت انجـام تسـت نوشـته شـده بـود را امضـا میکردند.
نمونهگیـری بـه روش غیراحتمالـی 1از نـوع نمونهگیری سـاده 2و
از جوامـع دردسـترس صورت گرفت .حجم نمونه بـا انجام مطالعه
آزمایشـی و وارد کـردن میانگیـن و انحـراف معیار یکـی از زوایای
کمـر در فرمـول زیـر بهدسـت آمـد .حجـم نمونههـا در گروهها ،با
در نظـر گرفتـن تـوان  80درصد و حـدود اطمینـان  95درصد در
هر گـروه مشـخص گردید.
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در یــک گــروه واحــد باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه
مطالعــات ،وجــود زیرگــروههاییــدر بیمــاران کمــردردی را نشــان
دادهانــد کــه عالئــم هرکــدام از آنهــا در رابطــه بــا حــرکات و
وضعیتهــا در جهتهــای متفــاوت اســت (مثــا فلکشــن یــا
اکستنشــن)(.)8-6
در صورتیکــه چندیــن زیرگــروه کمــردردی بهصــورت یــک
جمعیــت واحــد وارد مطالعــه شــوند ،تفــاوت بیــن زیرگروههــا
کــه الگوهایــی در جهتهــای مخالــف هــم نشــان میدهنــد،
میتواننــد همدیگــر را خنثــی کــرده و در نهایــت هیــچ
تفــاوت از نظــر حرکــت بیــن افــراد ســالم و بیمــاران کمــردرد
دیــده نشــود( .)9بهعنــوان مثــال در تعــدادی از مطالعــات کــه
زیرگروهبنــدی رعایــت نشــده ،تفاوتــی از نظــر راســتای حالــت
فقــرات کمــری و حــرکات آن بیــن افــراد ســالم و بیمــاران
کمــردردی مشــاهده نشــده اســت( .)11 ,10ایــن در حالــی اســت

کمـردرد مزمـن غیراختصاصـی بـا زیرگـروه اکتیـو اکستنشـن-
براسـاس سیستم تقسـیمبندی اُسالیوان -و افراد سـالم بود .هدف
بعـدی از ایـن مطالعـه محاسـبه زوایـای ابتدایی و انتهایی سـتون
فقـرات کمـری بود تـا در صورت تفـاوت در دامنـه حرکتی فقرات
کمـری ،مشـخص شـود که ایـن تفاوت ناشـی از وضعیـت ابتدایی
سـتون فقـرات کمری اسـت و یا وضعیـت انتهایی.

آنالیز حرکات ستون فقرات کمری و ران حین خم شدن به جلو...
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جدول  :1شرایط ورود و ویژگیهای بالینی اصلی در بیماران کمردرد

ویژگیهای بالینی اصلی در زیرگروه اکتیو اکستنشن
 تشدید عالئم فرد با حرکات و حالتهای اکستانسوری افزایش لوردوز سگمنتال فقرات کمری تحتانی افزایش تون عضالنی فقرات کمری تحتانی که با مشاهده و لمس به دست میآمد کاهش درد با فلکشن فقرات کمجدول  :2ویژگیهای فردی هر کدام از گروهها؛ رت درصد ( )%و یا میانگین (انحراف معیار) و نتیجه آزمون تی مستقل
اکتیو اکستنشن ( 9نفر)

کنترل ( 10نفر)

(انحراف معیار) میانگین

(انحراف معیار) میانگین

سن (سال)

(23/22 )3/38

(22/6 )1/95

-0/498

وزن (کیلوگرم)

(71/67 )6/96

(75/1 )5/24

1/22

0/238

قد (سانتی متر)

(174/4 )4/48

(178)4/72

1/63

0/121

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

(23/55 )2/07

(23/7 )1/62

0/228

0/822

معیار دیداری درد

(3/11 )0/64

-

-14/56

0/000

پرسشنامه اُسوستری( 5درصد)

(15/85 )5/63

-

-8/44

0/000

(1/44 )1/13

-

-3/83

0/005

پرسشنامه استارت بک

6

5. Oswestry
6. Start Back

3. Red flags
4. Yellow flags

آزمون تی

عدد پی
0/625

1. Nonprobability Sampling
2. Sample of Convenience
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شرایط ورود برای بیماران کمردرد دارای اختالل کنترل حرکتی با زیرگروههای اکتیو اکستنشن
 کمردرد بیشتر از  3ماه درد مشخص در ناحیه کمری تحتانی3
 عدم وجود علت اختصاصی برای کمردرد مثل سندروم دم اسبی یا بیماریهای التهابی4
 عدم وجود مشکالت روانی ،باورها و رفتارهای مرتبط با درد کمر رفتار مکانیکال مشخص کمردرد -توافق هردو درمانگر در رابطه با زیرگروه هر کدام از بیماران

ﺶ درد ) (VASررا ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻓﺮدي و ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺳﻨﺠﺶ
ي ﻛﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ
ﺟﻤﻊآووري دادهﻫﺎي

ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺳﭙﺲ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻲ
ﺴﺖ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺟﻠﻮ ﻓﺮد اﻳﺴﺘﺎده و ﭘﭘﺎﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻧﺪازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪﻫﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﻲﻛﺮد .ﺲ
ﺑﺮاي ﺗﺴ
12

ﻲ ﻛﻪ زاﻧﻮﻫﺎي ﺧﻮﻮد را ﺻﺎف ﻧﮕﻪ داﺷﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
همکارانﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﻲ
ﺟﻠﻮ ﺧﻢ
ﺳﻤﺖو ﺟﻠ
افشین آقازاده
ت ﻛﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪ وﺳﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺶ دوررﺑﻴﻨﻪ )ﻛﻮآﻻﻳﺰﻳﺰ ﺳﺎﺎﺧﺖ ﺳﻮﺋﺪ( ﺛﺒﺖ ﺷﺷﺪ .ﻳﺎزده ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از روي ﭘﻮﺳﺳﺖ ﺑـﺮ روي
اﻃﻼﻋﺎت

ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻤﺮي و ﻣﻬﺮه ددوم ﺳـﺎﻛﺮال ،ﺧﺎرﻫﻫـﺎي ﺧﺎﺻـﺮه ﻗـﺪاﻣﻲ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ،
ﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ :زواﺋﺪ ﺧﺎري ﻣﻬﺮه اول ﻛﻛﻤﺮي ،ﻣﻬﺮه ﻢ
كﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﭼﺴ
ﻟﻨﺪﻣﺎرك
()9
ـات
ـ
اطالع
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ـ
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ـ
گرفتن
ی
م
ـرار
ـ
ق
ـم
ـ
ه
ـداد
ـ
امت
در
ـه
ـ
زاوی
ـک
ـ
ی
ارزیابی بالینی بیماران
زواﻳﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎژﻳﺘﺎل – ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﻞﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻤﻮرر)ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج زاﻧﻮﻫﻫﺎ( و ﻗﻮزكﻫﺎي ﺧﺧﺎرﺟﻲ ﻣﭻ ﭘﺎ .ﺎ
ﺗﺮوﻛﺎﻧﺘﺮﻫﻫﺎي ﻓﻤﻮر ،ﻛﻨﺪﻳﻞ
()15
بندی ا ُ
ﻣﻬﺮهﻫﺎگرف
واﺻﻞانجــام
ﺧﻂهرتــز
زاوﻳﻪـس
ﻧﺪ.فرکانـ
توســطﻣﺤﺎﺳﺒﻪ بــا
ســالیوان
تقســیم
بیمــاران براســاسﺑﻪمــدل
ﻛﻤﺮي و اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ وواﺻﻞ ﻣﻬـﺮه-
ـت .و ﭘﻨﺠﻢ ﺮ
يـاول
 100ﻂ
ﻛﻤﺮ از
ﺷﺪﻧﺪ
دﺳﺖ -ﻣﻲآآﻣﺪ-
رﺗﻔﻔﺎع ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻟﮕﻦ و ا
ﺖﻫﺎي
ﻋﻼﻣﺖ

جمعآوری دادههای کینماتیکی
بــرای تســت خــم شــدن بــه جلــو فــرد ایســتاده و پاهــای خــود
را بــه انــدازه عــرض شــانهها بــاز میکــرد .ســپس از او خواســته
میشــد تــا جایــی کــه میتوانــد بــه ســمت جلــو خــم شــود،
درحالــی کــه زانوهــای خــود را صــاف نگــه داشــته اســت.
اطالعــات کینماتیکــی بــه وســیله سیســتم آنالیــز حرکتــی
شــش دوربینــه (کوآالیزیــز ســاخت ســوئد) ثبــت شــد .یــازده
عالمــت بازتابــی از روی پوســت بــر روی لندمارکهــا بــه قــرار
زیــر چســبانده شــدند :زوائــد خــاری مهــره اول کمــری ،مهــره
پنجــم کمــری و مهــره دوم ســاکرال ،خارهــای خاصــره قدامــی
فوقانــی ،تروکانترهــای فمــور ،کندیلهــای خارجــی فمور(ســمت
خــارج زانوهــا) و قوزکهــای خارجــی مــچ پــا .زوایــا در صفحــه
ســاژیتال  -کــه بــرای هــر فــرد بــا توجــه بــه عالمتهــای
لگــن و ارتفــاع پــا بهدســت میآمــد -محاســبه شــدند .زاویــه
کمــر از خــط واصــل مهرههــای اول و پنجــم کمــری و امتــداد
خــط واصــل مهرههــای پنجــم کمــری و دوم ســاکرال محاســبه
میشــد .بــرای زاویــه ران نیــز از زاوی ـهی بیــن خطــوط واصــل
مهرههــای پنجــم کمــری و دوم ســاکرال و امتــداد عالمــت خارج
زانــو و تروکانتــر بــزرگ اســتفاده شــد(( )9شــکل  .)1نقطــه صفــر
بهعنــوان لحظــهای تعریــف میشــد کــه خطــوط مربــوط بــه
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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ﺗﺮﻛ
()9
خــود میرســید .
زاوﻳﻪبیمــاران پرسشنامههای ٌاسوســتری(جهت
از شــرکت در آزمــون
تعییــن میــزان ناتوانــی)( )16و اســتارت بــک (جهــت بررســی
مشــکالت روانــی -اجتماعــی)( )17و همچنیــن پرســشنامه
ﺗﻌﺮﻳﻒ زواﻳﺎي ﻛﻤﺮﺮ و ران
ﺷﻜﻞ  :1ﻧﺤﻮه ﺗﻌ
ســنجش درد ( )VASرا
اطالعــات فــردی و معیــار بینایــی
تکمیــل نمودنــد.

شکل  :1نحوه تعریف زوایای کمر و ران

آنالیز دادهها
٤
زاویـهی ابتدایــی و انتهایــی حرکــت ،دامنـهی حرکتــی و نســبت
حرکتــی کمــر بــه ران در هرکــدام از بازههــای  25درصــد کل
دامنــه بــرای آنالیــز داده اســتفاده شــدند .بــرای بهدســت آوردن
نســبت حرکتــی ابتــدا کل دامنـهی حرکتــی از مجمــوع دامنـهی
حــرکات کمــر و ران بهدســت آمــد .ســپس دامن ـهی کلــی بــه
چهــار قســمت تقســیم شــده و نســبت حرکتــی کمــر بــه ران در
هرکــدام از بازههــا محاســبه شــد .بــرای مقایســه گروههــا از
آزمــون آمــاری تــی مســتقل اســتفاده شــد .فاصلــه اطمینــان95
درصــد و ســطح معنـیداری  P>0/05در نظــر گرفتــه شــد .بــرای
آنالیــز دادههــا از نرمافــزار  SPSSنســخه  17اســتفاده شــد.

آنالیز حرکات ستون فقرات کمری و ران حین خم شدن به جلو...

شــدن بــه جلــو (مجمــوع حــرکات فلکشــن کمــر و ران) بیــن
گــروه کنتــرل و بیمــاران کمــردردی تفــاوت معنــاداری داشــت
ی حرکتــی زیرگــروه اکتیــو اکستنشــن
بــه نحــوی کــه دامنــ ه 
بیشــتر از گــروه کنتــرل بــود( .)P=0/026مقایســه دامنــهی
حرکتــی ران تفــاوت معنــاداری را نشــان نــداد .در رابطــه بــا
دامنـهی حرکتــی کمــر نیــز گــروه اکتیــو اکستنشــن در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل دامن ـهی زیــادی داشــت کــه ایــن تفــاوت در
مــرز معنــاداری بــود(( )P=0/06جــدول  )3و (شــکل .)2

جدول  :3میانگین دامنه حرکتی ران و فقرات کمری در حرکت خم شدن به جلو :میانگین (انحراف معیار)
اکتیو اکستنشن ( 9نفر)

کنترل( 10نفر)

مفصل ران

(66/02 )16/22

(59/9 )10/39

0/336

فقرات کمری

(27/52 )8/5

(21/02 )3/53

0/06

دامنه حرکتی کلی خم شدن به جلو

(93/13 )14/14

(80/25)8/36

0/026

(انحراف معیار) میانگین

عدد پی

(انحراف معیار) میانگین

میانگیــن نســبت حرکتــی کمــر بــه ران در بازههــای  25درصــدی از کل حرکــت بــرای هــر کــدام از گروههــا در جــدول  4خالصــه شــده
اســت .تفــاوت معنــاداری بیــن گروههــا وجــود نداشــت .هرچنــد گــروه اکتیــو اکستنشــن در اکثــر بازههــا نســبت حرکتــی بزرگتــری
داشــت امــا مقــدار ایــن تفــاوت قابــل توجــه نبــوده و بــه حــد معنــاداری نرســید(جدول .)4
جدول  :4نسبت حرکتی کمر به ران براساس درصدی از کل حرکت خم شدن به جلو :میانگین (انحراف معیار)
اکتیو اکستنشن ( 9نفر)

کنترل( 10نفر)

0 -25

(0/70)0/17

(0/62)0/20

0/382

25 -50

(0/56 )0/36

(0/51)0/20

0/719

50 -75

(0/37 )0/21

(0/27 )0/16

0/237

75 -100

(0/15 )0/07

(0/17)0/07

0/426

درصد حرکت کلی ()%

(انحراف معیار) میانگین

(انحراف معیار) میانگین

عدد پی

میانگیــن زاویــه فقــرات کمــری در لحظــه ی شــروع حرکــت و انتهــای حرکــت خــم شــدن بــه جلــو نیــز در دو گــروه بــا هــم مقایســه
شــد(جدول  .)5تفــاوت معنــاداری بیــن گــروه کنتــرل و اکتیــو اکستنشــن هــم در ابتــدا و هــم در انتهــای حرکتــی وجــود داشــت .نکتــه
جالــب اینکــه بیشــتر بــودن دامنــه ی حرکتــی ســتون فقــرات کمــری در زیرگــروه اکتیــو اکستنشــن بخاطــر پوزیشــن لوردوتیــک اولیــه
در فقــرات کمــری بــود ،ایــن در حالــی اســت کــه مقایســه پوزیشــن انتهایــی ســتون فقــرات کمــری مقــدار فلکشــن کمتــری در زیرگــروه
اکتیــو اکستنشــن نشــان داد.
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یافتهها
ویژگیهـای فـردی :تفـاوت معنـاداری از نظـر سـن ،وزن ،قـد
و شـاخص تودهبدنـی بیـن دو گـروه وجـود نداشـت (جـدول .)2
اگـر فـردی نمـره بـاالی  5در پرسـشنامه اسـتارت بک داشـت از
مطالعـه کنـار گذاشـته میشـد چرا کـه این مقـدار عددی نشـان
دهنـدهی غالـب بـودن مشـکالت روانـی -اجتماعی در بیمـار بود
کـه ایـن امـر بهعنـوان عامـل مخـدوش کننـده عمـل میکرد.
حرکــت خــم شــدن بــه جلــو :میانگیــن دامنــه حرکتــی خم
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افشین آقازاده و همکاران

جدول  :5زاویه فقرات کمری در لحظه شروع و انتهای حرکت :میانگین (انحراف معیار)
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(انحراف معیار) میانگین

بحث
در ایــن مطالعــه زیرگــروه اکتیو اکستنشــن از بیمــاران کمردردی
مزمــن غیراختصاصــی  -براســاس مــدل تقســیمبندی اُســالیوان-
بــا افــرادی کــه ســابقه کمــردرد نداشــتند مقایســه شــدند .نتیجه
مطالعــه نشــان دهنــده افزایــش دامن ـهی حرکتــی خــم شــدن
بــه جلــو در زیرگــروه اکتیــو اکستنشــن بــود .دامنـهی حرکتــی
بــزرگ در بیمــاران کمردرد ،ناشــی از وضعیــت لوردوتیک اولیه در
فقــرات کمــری نشــان داده شــد .در بعضــی از مطالعات بــه ارتباط
بیــن حرکــت فقــرات کمــری و ران و تاثیــر کمــردرد روی ایــن
ارتبــاط پرداختهانــد( .)20-18 ,10تعــدادی از ایــن مطالعــات کاهــش
ســهم نســبی حرکــت فقــرات کمــری را در بیمــارن کمــردرد
نشــان دادهانــد( .)20 ,19در حالــی کــه مطالعــات ا ِســوال و همــکاران
و همینطــور پورتــرو ویلکینســون افزایــش ســهم حرکتــی فقــرات
کمــر را در بیمــاران کمــردرد و آنهایــی کــه ســابقه کمــردرد
داشــتند نشــان دادنــد( .)18 ,10شــاید ایــن تناقــض در مطالعــات
ناشــی از عــدم توجــه بــه وجــود زیرگروههایــی در بیمــاران
کمــردردی باشــد .امــروزه مطالعــات وجــود زیرگروههایــی را در
بیمــاران کمــردردی نشــان دادهانــد کــه ویژگیهــای حرکتــی و
حالتهــای هــر کــدام از آنهــا متفــاوت از هــم و افــراد ســالم
میباشــند(.)21 ,15 ,13 ,8
جنســیت نیــز میتوانــد بــر روی حالــت و حــرکات فقــرات
کمــری اثــر گــذار باشــد .در برخــی از مطالعــات دیــده شــده کــه
مــردان بیشــتر در زیرگروههــای فلکســوری و خانمهــا بیشــتر
در زیرگروههــای اکستانســوری جــای میگیرنــد( .)22 ,13اینکــه
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

(انحراف معیار) میانگین

مــردان در حالتهــای نشســته و حرکاتــی مثــل خــم شــدن بــه
جلــو ،دارای فلکشــن بیشــتری در کمــر هســتند نیــز گــزارش
شــده اســت( .)23 ,9لــذا عــدم توجــه بــه جنســیت میتوانــد بــه
عنــوان عامــل مخــدوش کننــده در نتایــج حاصــل از مطالعــات
باشــد .بههمیــن دلیــل در ایــن تحقیــق بــرای حــذف ایــن اثــر
تنهــا مــردان وارد مطالعــه شــدند.
دامنـهی حرکتــی کلــی خــم شــدن بــه جلــو :ایــن یافتــه
کــه دامن ـهی حرکتــی کلــی خــم شــدن بــه جلــو در بیمــاران
کمــردرد بیشــتر از افــراد کنتــرل بــود ،متفــاوت از یافتــه ا ِســوال و
همــکاران( )10میباشــد ،کــه تفاوتــی بیــن افــراد ســالم و بیمــاران
کمــردرد گــزارش نکردنــد .ضمــن اینکــه در مطالعــه ا ِســوال
دامنــه حرکتــی فقــرات کمــری بیمــاران کمــردرد هــم بــا افــراد
ســالم تفاوتــی نداشــت؛ درحالــی کــه در مطالعــه حاضــر زیرگروه
اکتیــو اکستنشــن تفــاوت معنــاداری از نظــر حرکــت فقــرات
کمــری نســبت بــه افــراد ســالم نشــان میدهد(شــکل .)2
همیــن یافتــه در تضــاد بــا مطالعــه بورتــون و همــکاران میباشــد
کــه کاهــش دامن ـهی حرکتــی کمــر را در افــرادی کــه ســابقه
کمــردرد داشــتند دیــده بودنــد( .)24ایــن تفاوتهــا میتوانــد
ناشــی از تفــاوت در شــدت کمــردرد ،شــدت ناتوانــی و ســن
افــراد و همینطــور عــدم تقســیمبندی بیمــاران کمــردردی در
دو مطالعــه قبلــی باشــد.
وانگــو همــکاران( )25نیــز کاهــش حرکــت فقــرات کمــری و ران را
در بیمــاران کمــردردی بــا و بــدون محدودیــت در تســت الزک
گــزارش کردهانــد .ایــن تفــاوت احتمــاال ناشــی از تفاوتهــای
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اکتیو اکستنشن ( 9نفر)

کنترل( 10نفر)

عدد پی

ﻲ ﻛﻠﻲ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ:اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻠﻲ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺮدرد ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓـﺮاد ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد،

ﺳﻮﻻ و ﻫﻤﻜﺎران) (10ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺮدرد ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻮﻻ داﻣﻨـﻪ

ﻤﺮي ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺮدرد ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺖ؛ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ زﻳﺮﮔﺮوه اﻛﺘﻴﻮ اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري از

ت ﻛﻤﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ)ﺷﻜﻞ  .(2ﻫﻤﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻬﺒﻮرﺗﻮﻧﻮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨـﻪ

آنالیز حرکات ستون فقرات کمری و ران حین خم شدن به جلو...

را در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺮدرد داﺷﺘﻨﺪ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ) .(24اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در ﺷﺪت ﻛﻤﺮدرد ،ﺷﺪت ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﺳﻦ
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ﻋﺪم ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺮدردي در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺸﻞ و ﻫﻤﻜﺎران اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻤﺮدرد در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﻜﺸـﻦ )زﻳﺮﮔـﺮوه ﻓﻠﻜﺸـﻦ(

١
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داﻣﻨﻪي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻤﺮ ،ران و ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻢ ﺷـﺪن

٠
/٢

وه.

ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ران :در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ

زهﻫﺎي  25درﺻﺪي از ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

٥
/٢

/٩
٥

٢
/٥
٨

٠
/٩

ر اﻓﺮاد ﺑﺎ داﻣﻨﻪﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

د ﻧﻮرﻣﺎﻻﻳﺰ 2ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮدو ﮔﺮوه در ﻛـﻞ،

ﻲ ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ران در داﻣﻨﻪﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ-ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 50
داﻣﻨﻪﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 50 -ﺗـﺎ  100درﺻـﺪ -ﺑـﻮد.

شکل  :2مقایسه دامنهی حرکتی کمر ،ران و مجموع خم شدن به جلو در سه گروه.

ﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﺮات ﻛﻤﺮي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهي ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد را در اﺑﺘﺪاي ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺣﺮﻛـﺖ

ﻬﻢ ﺣﺮﻛﺘﻲ ران ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻳﺘﻢ ﻛﻤﺮي ﻟﮕﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢﺧﻮاﻧﻲ دارد.
بــا اینحــال دو گــروه از نظــر نســبت حرکتــی کمــر بــه ران
نســبت حرکتــی کمــر بــه ران :در مطالعــه حاضــر نســبت
وه از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ران در ﻫﻴﭻﻛﺪام از ﺑﺎزهﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻮﻻ و ﻫﻤﻜـﺎران ،و ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ
در هیچکــدام از بازههــا تفــاوت معنــاداری نداشــتند .در
حرکتــی کمــر بــه ران در بازههــای  25درصــدی از کل حرکــت
ن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.داﻧﻜﺎرﺗﻮ ﻫﻤﻜﺎران) (13ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻤﺮ در ﺑﺎزهﻫﺎي ﻳـﻚ ﭼﻬـﺎرم ﺣﺮﻛـﺖ
مطالعــات ا ِســوال و همــکاران ،و همچنیــن وانــگ و همــکاران
بــه دســت آمــد .در واقــع بــا ایــن کار افــراد بــا دامنههــای حرکتی
ﺑـﻪ
ﻛﻤـﺮ
ﻲ
ﺣﺮﻛﺘـ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﺎ
ﺑﺎزه
اﻏﻠﺐ
در
ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ زﻳﺮﮔﺮوه اﻛﺘﻴﻮ اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
نتایــج مشــابهی گــزارش شــده اســت .دانکارتــو همــکاران( )13نیــز
مختلــف نســبت بــه دامن ـهی کلــی خــود نورماالیــز 8میشــدند.
ﺸﺎن داد ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻴﭻﻛﺪام از اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ.
تفاوتــی از نظــر دامنـهی حرکتــی کمــر در بازههــای یــک چهــارم
بــرای هــردو گــروه در کل ،نســبتهای حرکتــی کمــر بــه
حرکــت خــم شــدن بــه جلــو ندیــده بودنــد .هرچنــد در مطالعــه
ران در دامنههــای ابتدایــی -صفــر تــا  50درصــد -بزرگتــر از
حاضــر زیرگــروه اکتیــو اکستنشــن در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
دامنههــای انتهایــی 50 -تــا  100درصــد -بــود .ایــن نشــان
ﻛﻤﺮي در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع و اﻧﺘﻬﺎي ﺣﺮﻛﺖ:در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ زﻳﺮﮔﺮوه اﻛﺘﻴﻮ اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ ﻟﻮردوز ﻛﻤﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
در اغلــب بازههــا نســبت حرکتــی کمــر بــه ران بزرگتــری را
میدهــد کــه فقــرات کمــری بخــش عمــدهی حرکــت خــود را
ﺖ ) .(P=0/018اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎﻳﺠﻜﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺘﻀﺎد ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻟـﻮردوز ﻛﻤـﺮي در ﺑﻴﻤـﺎران ﻛﻤـﺮ دردي را
نشــان داد ،بــا ایــن وجــود هیچکــدام از ایــن تفاوتهــا قابــل
در ابتــدای خــم شــدن بــه جلــو انجــام میدهــد در حالــی کــه
١3SPACE
معنــاداری نرســیدند.
Fastrakـه مــرز
توجــه نبــوده و بـ
هرچــه بــه انتهــای حرکــت نزدیکترشــویم ســهم حرکتــی ران
٢Normalize
بزرگتــر میشــود .ایــن یافتــه بــا بســیاری از مطالعاتــی کــه در
زاویــه فقــرات کمــری در لحظــه شــروع و انتهــای حرکــت:
هســتند همخوانــی دارد.
رابطــه بــا ریتــم کمــری لگنــی ٧
1. Nonprobability Sampling
2. Sample of Convenience
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اﻧـﺪ.
ﮔـﺰارش
ﻣﺤﺪودﻳﺖ
همیونﺑﺪون
ﻛﻤﺮدردي ﺑﺎ
شــدتﺑﻴﻤﺎران
ران را در
ﻛﻤﺮي و
 (2ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛﺖ
اﻳـﻦهمــکاران هســت ولــی بــا مطالعــه
ـوال و
ﻛـﺮده ا ِسـ
مطالعــه
ﻻزـاكنتایــج
وســیلهدر ﺗﺴﺖ بـ
طــور
کمــردرد و
هــا و
ﻓﻘﺮاتگروه
ســنی
دﺳـﺘﮕﺎه
اﺳـﺘﻔﺎده
واﻧﮓ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
اﻧﺪازه
ﻛﻤﺮدرد و
ﮔﺮوهﻫﺎ
هرچنــد مطالعــه میشــل و همــکاران
ـی نازــدارد.
ـر هﺑـﺎمخوانـ
ـتگاه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪحاضـ
ﮔﻴﺮي دسـ
ـتفاده از
وﺳﻴﻠﻪاسـ
ﻃﻮرـگ بــا
ﻫﻤﻴﻦوانـ
مطالعــه
ﺷﺪتکــه در
ـری وباشــد
ﺳﻨﻲهگیـ
ﺷﻲ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎي انداز
ﺖ.
اختصــاص بــه بیمــاران کمــردرد در جهــت فلکشــن (زیرگــروه
َفســترک 7بــوده اســت.
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اکستنشــن نســبت بــه زیرگــروه اکستنشــن -روتیشــن (براســاس
تقســیمبندی اختــال سیســتم حرکتــی) را گــزارش کردهانــد
همخوانــی دارد.
محدودیتها
در مطالعــه حاضــر محدودیتهایــی هــم وجــود داشــت .از
جملهاینکــه تعــداد نمونههــا در هرکــدام ازگروههــا کــم بــود،
لــذا توصیــه میشــود تــا در ســایر مطالعــات از افــراد بیشــتری
در گروههــا اســتفاده شــود .دوم اینکــه در ایــن مطالعــه تنهــا
یکــی از زیرگروههــای کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت در حالــی کــه توجــه بــه زیرگروههــای
دیگــر میتوانــد نتایــج بهتــری را بــه همــراه داشــته باشــد .در
تحقیــق مــا زنــان حضــور نداشــتند ،لــذا توصیــه میشــود تــا در
مطالعــات آتــی هــم مــردان و هــم زنــان وارد تحقیــق شــده و
تفاوتهــای بیــن آنــان نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و در نهایــت
ایــن مطالعــه تنهــا بــه جنبههــای کینماتیکــی بیمــاران کمــردرد
پرداختــه اســت ،در حالــی کــه توجــه بــه ابعــاد کینتیکــی همــراه
بــا ابعــاد کینماتیکــی اطالعــات مفیــدی را در اختیــار مــا خواهــد
گذاشــت .امیــد اســت تــا در مطالعــات آینــده توجــه بیشــتری به
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نتیجهگیری
مطالعــه نشــان داد کــه دامنـهی حرکتــی کلــی خــم شــدن بــه
جلــو در بیمــاران کمــردردی (زیرگــروه اکتیو اکستنشــن) بیشــتر
از افــراد ســالم اســت .ضمــن اینکــه دامنــه حرکتــی فقــرات
کمــری زیرگــروه اکتیــو اکستنشــن بیشــتر از گــروه کنتــرل بــود.
همچنیــن بیمــاران دارای حالــت لوردوتیــک هــم در ابتــدا و هــم
در انتهــای حرکتــی خــم شــدن بــه جلــو بودنــد .نتایــج ایــن
مطالعــه از نیــاز بــه زیرگروهبنــدی بیمــاران کمــردردی حمایــت
میکنــد .از طرفــی تاییدی ـهای اســت برایــن نظــر کــه الگوهــای
حرکتــی بیمــاران کمــردردی متفــاوت از افــراد ســالم میباشــد.
تقدیر و تشکر
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه کارشناســی ارشــد فیزیوتراپــی
آقــای افشــین آقــازاده ،بــه راهنمایــی آقــای دکتــر امیــر احمــدی
و مشــاوره آقــای دکتــر نــادر معروفــی و آقــای دکتــر کیــران
اُســالیوان میباشــد .هزینههــای ایــن تحقیــق از طــرف دانشــگاه
علــوم پزشــکی ایــران تامیــن شــده اســت.
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در لحظــه شــروع حرکــت زیرگــروه اکتیــو اکستنشــن لــوردوز
کمــری بیشــتری نســبت بــه گــروه کنتــرل داشــت (.)P=0/018
ایــن یافتــه بــا گزارشهایجکســون و همــکاران متضــاد هســت
کــه کاهــش لــوردوز کمــری در بیمــاران کمــر دردی را
دیدهانــد( .)27ایــن تفــاوت میتوانــد ناشــی از عــدم تقســیمبندی
بیمــاران کمــردردی در مطالعــه جکســون باشــد .از طرفــی
یافتههایکورووســیس و همــکاران افزایــش لــوردوز کمــری را
نشــان دادهانــد کــه همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر -نســبت
بــه زیرگــروه اکتیــو اکستنشــن -اســت( .)28در انتهــای حرکتــی
نیــز بیمــاران در زیرگــروه اکتیواکستنشــن همچنــان فقــرات
کمــر خــود را در اکستنشــن – لــوردوز بیشــتر -نســبت بــه گــروه
کنتــرل نگــه داشــته بودنــد ( 4/4درجــه فلکشــن در مقایســه بــا
 9/1درجــه فلکشــن گــروه کنتــرل) .ایــن نتیجــه بــا یافتههــای
هافمــن و همــکاران( )9کــه کاهــش فلکشــن کمــر در زیرگــروه

محدودیتهــای حاضــر شــود.
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Analysis of Lumbar and Hip Motion during Forward Bending in Non-Specific
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Subjects
Afshin Aghazadeh1, Amir Ahmadi*2, Nader Maroufi3, Kieran O`Sullivan 4
1. MSc Student of Physiotherapy, Rehabilitation Department, Iran University of Medical Science, Tehran.
2. Assistant professor of Physical Therapy, Rehabilitation Department, Iran University of Medical Science, Tehran.
3. Associate professor of Physical Therapy, Rehabilitation Department, Iran University of Medical Science, Tehran.
4. Department of Clinical Therapies, University of Limerick, Limerick, Ireland.

Abstract
Aim and Background: Low Back Pain (LBP) is one of the most common and main musculoskeletal pain
syndromes. Previous studies have reported different movement patterns in low back patients. This is may be due
to the inclusion of subjects with widely varying movement patterns in a single LBP group. Nowadays, several
studies have proposed that there are subgroups of people with LBP. So the aim of this study was to compare the
range of motion and patterns of lumbar and hip movement between LBP patient (active extension pattern) and
people with no history of LBP.
Methods and Materials: Two angles (Lumbar and Hip) and also lumbar to hip ratio were measured during
forward bending test in 9 non-specific LBP patients and 10 asymptomatic subjects using a motion analysis system.
Findings: The mean range of motion in forward bending test was more in the LBP group than asymptomatic
subjects. There were no group differences for lumbar to hip ratio for each 25 percent of movements.
Conclusions: Results of this study showed that people with LBP (active extension pattern) display different
patterns of posture and movement.
Keywords: Low back pain, Classification, Forward bending, Lumbo-Pelvic kinematics
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