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زمینـه و هـدف :بـا وجود رشـد سـریع و شـیوع چاقـی ،تاثیـر چاقـی بـر روی پیامـد برنامههـای ورزش درمانی در افـراد مبتلا به کمـر درد مزمن
غیراختصاصـی هنـوز در هالـهای از ابهـام اسـت .بنابرایـن هـدف از تحقیـق حاضـر بررسـی ایـن بـود موضوع اسـت کـه آیا چاقـی میتواند اثربخشـی
ورزش درمانـی را بـر روی میـزان درد و ناتوانـی افـراد مبتلا بـه کمـر درد مزمـن غیـر اختصاصی تحـت تاثیر قـرار دهد؟
مـواد و روشهـا :آزمودنیهـای تحقیـق را  32زن و مـرد ( ۲۱مـرد و  ۱۱زن) مبتلا به کمـر درد مزمن غیراختصاصی تشـکیل میداد که بر اسـاس
شـاخص توده بدنی( )BMIو نسـبت دور کمر به دور باسـن ( )WHRدر دو گروه آزمودنیهای چاق ( ۶مرد و  ۴زن؛ میانگین سـنی ۵۲/۳۰±۵/۸۵
و شـاخص تـوده بدنـی  )۳۲/۴۵±۲/۱۵و غیـر چاق (  ۱۵مرد و  ۷زن؛ میانگین سـنی  ۵۱/۸۱±۷/۱۰و شـاخص توده بدنـی )۲۴/۵۰±۱/۹۱طبقهبندی
شـدند .جهـت ارزیابـی درد از مقیـاس بصـری درد ( )VASو پرسشـنامهی ناتوانی رولنـد  -موریس( )RMQجهـت ارزیابی ناتوانی ناشـی از کمردرد
اسـتفاده شـد .برنامـهی ورزشـی شـامل هفـت تمریـن بـود کـه بـه مـدت  10هفتـه ،سـه جلسـه در هفتـه و بـه مـدت  30الـی  60دقیقه اجرا شـد.
دادههای جمعآوری شـده توسـط آزمونهای آماری  tمسـتقل ANCOVA ،و همبسـتگی پیرسـون در سـطح معنیداری  0/05تجزیه و تحلیل شد.
یافتههـا :نتایـج تحقیق نشـان داد که در پیش آزمون بیـن میانگین شـدت درد ( )t =-۲/۸۸ ،p=۰/۰۰۷و ناتوانـی( )t =-۲/۱۶،p= ۰/۰۴آزمودنیهای
مبتلا بـه کمـر درد مزمـن غیر اختصاصـی چاق و غیر چاق تفـاوت معنیداری وجود دارد .بین شـاخص تـوده بدنی با شـدت درد ()r=0/43،P=0/02
و ناتوانـی ( )r=0/49،P=0/017در افـراد مبتلا بـه کمـر درد مزمـن غیراختصاصی نیز ارتباط معنیداری مشـاهده شـد .بعد از مداخلـه درمانی میزان
بهبـود درد ( )F =14 /27،P =0/001و ناتوانـی ( )F =5 /42،P =0/03بـرای آزمودنیهـای مبتلا بـه کمـر درد مزمـن غیر اختصاصی غیرچاق نسـبت
بـه آزمودنیهـای چاق به طـور معنیداری بیشـتر بود.
نتیجهگیـری :نتایـج تحقیـق نشـان داد که چاقـی تاثیر منفی بر روی اثربخشـی برنامـه ورزش درمانی افراد مبتلا به کمر درد مزمـن غیراختصاصی
دارد .بـر ایـن اسـاس بـه نظر میرسـد کـه رویکردهای درمانی که هـر دو وزن بدن و کمـردرد را در افراد چـاق مبتال به کمردرد مزمـن غیراختصاصی
هـدف قـرار میدهنـد ،تاثیـرات اقتصـادی قابـل توجهتـری داشـته و حتی ممکن اسـت پیامدهـای طوالنی مـدت بهتری نه تنهـا برای کمـر درد بلکه
بـرای دیگـر عوارض همراه با چاقی داشـته باشـند.
واژههای کلیدی :کمر درد مزمن غیر اختصاصی ،چاقی ،ورزش درمانی ،درد ،ناتوانی
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عین اله نادری و همکاران

مقدمه
کمــردرد ( )LBPو چاقــی دو مــورد از مهمتریــن نگرانیهــای

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

طــی ســالهای اخیــر ،شــیوع چاقــی و اضافــه وزن رشــد
ســریعی داشــته( )12و هــم اکنــون بــه عنــوان یکــی از مشــکالت
جــدی تمــام دنیــا محســوب میشــود( .)13مطالعــات نشــان داده
اســت کــه یــک ســوم از جمعیــت آمریــکا دارای اضافــه وزن یــا
چاقــی هســتند( .)12مورتیمــر و همــکاران بــرای اولیــن بــار در
مطالع ـهای گــزارش نمودنــد کــه احتمــال مـیرود بیــن چاقــی
و بــروز کمــر ارتبــاط وجــود داشــته باشــد( )14کــه در برخــی از
مطالعــات اخیــر نیــز اثبــات شــده اســت( .)15هیــوچ و همــکاران
( )2010در مطالعــهای جهــت بررســی ایــن رابطــه نشــان
دادن کــه بعــد از حــذف تاثیــر عوامــل مداخلــه گــری چــون؛
ســیگار کشــیدن ،آمــوزش ،نــوع کار و زمــان صــرف شــده بــرای
فعالیتهــای جســمانی هنــوز هــم بیــن کمــردرد و چاقــی
ارتبــاط وجــود دارد( .)16بــا وجــود اینکــه ،برخــی مطالعــات
ارتبــاط خطــی مثبتــی را بیــن خطــر کمــر درد و چاقــی نشــان
دادهانــد ،برخــی دیگــر تنهــا خطــر بــروز کمــر درد را در انتهــای
توزیــع شــاخص تــوده بدنــی ( )BMIگــزارش کردهانــد(.)17
محــدودی مطالعاتــی تاثیــر کاهــش وزن از طریــق جراحــی را
بــر روی کمــر درد اثبــات کردهانــد( ،)18,19در حالــی کــه تاثیــر
اضافــه وزن و چاقــی بــر روی پیامــد برنامههــای ورزش درمانــی
در افــراد مبتــا بــه کمــر درد مزمــن غیراختصاصــی هنــوز در
هالـهای از ابهــام اســت و مطالعاتــی کــه در ایــن رابطــه صــورت
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بهداشــت و ســامت عمومــی هســتند( .)1کمــر درد بــه عنــوان
یــک پدیــده بایوسایکوسوشــال یکــی از شــایعترین دالیــل
ناتوانــی اســت کــه شــیوع آن در سراســر عمــر بیــن  60تــا 85
درصــد گــزارش شــده اســت( .)1معمــوال کمــر درد بــه عنــوان
دردی موضعــی تعریــف میشــود کــه زیــر لبــه آخریــن دنــده
(حاشــیه ســتون فقــرات) و بــاالی خــط گلوتئــال تحتانــی را بــا
یــا بــدون انــدام تحتانــی درگیــر میســازد( .)3کمــردرد تاثیــر
قابــل توجهــی بــر ظرفیــت عملکــردی فــرد دارد .درد ناشــی
از کمــر درد فعالیــت شــغلی فــرد را محــدود و علــت عمــده
غیبتهــا اســت .بنابرایــن ،بــار اقتصــادی کمــر درد میتوانــد
بــه طــور مســتقیم ناشــی از هزینههــای بــاالی مراقبتهــای
بهداشــتی یــا بــه صــورت غیرمســتقیم ناشــی از کاهــش
بازدهــی فــرد باشــد( .)4برآوردهــای اخیــر نشــان میدهــد کــه
بــار اقتصــادی ناشــی از کمــر درد در ایــاالت متحــده ،حــدود 84
تــا  624میلیــارد دالر در ســال اســت( .)4,5کمــر درد را میتوانــد
بــه دو دســته اختصاصــی (ناشــی از یــک وضعیــت یــا پاتولــوژی
خــاص) و غیراختصاصــی (علــت درد را نمیتــوان تعییــن کــرد)
طبقهبنــدی کــرد( .)6در طبقهبنــدی بیشــتر کمــر درد را بــه
حــاد (کمتــر از شــش هفتــه) ،تحــت حــاد (شــش تــا  12هفته)
یــا مزمــن (بیــش از  12هفتــه) طبقهبنــدی میکننــد(.)7
اتیولــوژی کمــر درد بــه خوبــی شــناخته نشــده اســت امــا
برخــی از عوامــل خطــر شــناخته شــده عبارتنــد از؛ عوامــل
شــغلی ،پوســچر و کارهــای دســتی ســنگین ،قــد بلنــد ،ســیگار
کشــیدن ،و عوامــل روانــی ماننــد افســردگی( .)1,8روشهــای
درمانــی متعــددی همچــون؛ دارو درمانــی (ضــد التهــاب،
کورتیکواســتروئیدها ،پاراســتامول ،مخدرهــا ،شــل کنندههــای
عضالنــی) ،فیزیوتراپــی (امــواج کوتــاه ،ســونوگرافی ،تحریــک
الکتریکــی ،لیــزر) اینفیلتریشــن ،طــب ســوزنی و ورزش درمانــی
بــرای افــراد مبتــا بــه کمــردرد ارائــه میشــود .بــا ایــن حــال،
اثــر بخشــی هیــچ یــک از مداخــات درمانــی بــه طــور کامــل
ثابــت نشــده اســت(.)11–9
ورزش درمانــی مجموعــهای از حــرکات ویــژه اســت کــه

بــه منظــور توســعه و آمادهســازی عضــات و مفاصــل از
طریــق یــک برنامــه ورزش جســمانی جهــت ترویــج ســامت
جســمی فــرد ارائــه میشــود( .)12مطالعــات نشــان دادهانــد
کــه موثرتریــن اســتراتژیهای درمانــی کمــردرد مزمــن
غیــر اختصاصــی ( )NSCLBPورزش درمانــی و برنامههــای
شــناختی /رفتــاری هســتند( .)9,10مطالعــات مــروری نشــان
دادهانــد کــه درمانهــای مبتنــی بــر ورزش بــه ویــژه تمرینــات
کنتــرل حرکتــی بهتریــن مــوارد جهــت کنتــرل کمــردرد مزمن
غیراختصاصــی هســتند کــه میتوانــد بــه خاطــر خصوصیــات
مکانیکــی کمــردرد مزمــن ،بیثباتــی لمبوپلویــک ،کاهــش
تحــرک مفصــل و مکانیزمهــای عصبــی -عضالنــی باشــد کــه
تــا حــد زیــادی ثبــات تنــه و کارایــی حرکتــی را تحــت تاثیــر
قــرار میدهنــد(.)10,11
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گرفتــه نتایــج متناقضــی را گــزارش کردهانــد ( .)20,21بنابرایــن

مواد و روشها
تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیقــات نیمــه تجربی میباشــد .جامعه
آمــاری تحقیــق را زنــان و مــردان مبتــا بــه کمــر درد تشــکیل
میدهنــد .آزمودنیهــای تحقیــق را  32زن و مــرد ( ۲۱مــرد
و  ۱۱زن) مبتــا بــه کمــر درد مزمــن غیراختصاصــی تشــکیل
مــیداد کــه در ســال  1394جهــت درمــان بــه درمانگاهــای
تخصصــی شهرســتان همــدان مراجعــه کــرده بودنــد و طبــق
تشــخیص متخصــص طــب فیزیکــی جهــت ارزیابــی و شــرکت
در برنامــه ورزش درمانــی توصیــه شــده بودنــد .آزمودنیهــای
تحقیــق بــر اســاس شــاخص تــوده بدنــی( )BMIو نســبت دور
کمــر بــه دور باســن ( )WHRدر دو دســته آزمودنیهــای
چــاق ( ۶مــرد و  ۴زن) دارای میانگیــن ســنی  ۵۲/۳۰±۵/۸۵و
شــاخص تــوده بدنــی  ۳۲/۴۵±۲/۱۵و و غیــر چــاق ( ۱۵مــرد
و  ۷زن) دارای میانگیــن ســنی  ۵۱/۸۱±۷/۱۰و شــاخص تــوده
بدنــی ۲۴/۵۰±۱/۹۱طبقهبنــدی شــدند( .)22,23بــرای تعییــن
چاقــی عمومــی از صدکهــای  BMIمربــوط بــه مرکــز کنتــرل
بیماریهــا ( )CDCو مســتندات  WHOدر رابطــه بــا چاقــی
شــکمی اســتفاده شــد و شــاخصهای تــودهی بدنــی باالتــر
 ۳۰در رده چــاق قــرار میگرفتنــد( .)22,23نســبت دور کمــر بــه
دور باســن بــاالی  0/9بــرای مردهــا و دور کمــر بــه دور باســن
بــاالی  0/85بــرای زنــان بــه عنــوان معیــار چاقــی شــکمی در
نظــر گرفته شــد(.)22
معیارهــای انتخــاب آزمودنیهــا شــامل؛ کمــردرد بیشــتر از
 6هفتــه ،عــدم انتشــار درد بــه انــدام تحتانــی (درد محــدود
بــه ناحیــه بیــن چیــن ســرینی تــا ســتون فقــرات ســینهای)،
تشــدید و تخفیــف عالئــم کمــر درد در اثــر تغییــر پاســچر و
حرکــت دادن ســتون فقــرات ،کاهــش یــا از بیــن رفتــن عالئــم
بــا کاهــش فشــار بــر روی ناحیــه کمــری .از دیگــر معیارهــای

انتخــاب آزمودنیهــا داشــتن مجــوز انجــام ورزش از طــرف
متخصــص طــب فیزیکــی و امــکان شــرکت منظــم در جلســات
تمرینــی بــود.
معیارهــای خــروج از تحقیــق شــامل؛ داشــتن کمردردهــای
بــا دالیــل پاتولوژیــک مشــخص (کمــر درد اختصاصــی) ماننــد؛
شکســتگی ،ســرطان ،دفورمیتــی ،آرتــروز پیــش رونــده ســتون
فقــرات ،لیــز خوردگــی مهــره ،شکســتگیهای فشــاری ســتون
فقــرات ،رادیکولوپاتــی در اثــر تنگــی کانــال نخاعــی و درگیــری
ریش ـههای عصبــی یــا عالئــم عصبــی چــون ،حساســیت یــا از
دســت رفتــن رفلکــس.
بیمــاران در یــک برنامــه ورزش درمانــی  12هفت ـهای کــه ســه
جلســه در هفتــه و بــه مــدت  45تــا  90دقیقــه اجــرا میشــد
شــرکت کردنــد .تمرینــات شــامل گــرم کــردن عمومــی همــراه
بــا حــرکات کششــی ،برنامــه تمرینــی ایروبیــک و هماهنــگ،
تمرینــات اختصاصــی مربــوط بــه کمــر ،تمرینــات تعادلــی و
برگشــت بــه حالــت اولیــه بودنــد.
ارزیابی درد
جهــت ارزیابــی درد از مقیــاس بصــری درد ( )VASکــه یــک
خــط صــاف افقــی  100میلیمتــری اســت اســتفاده شــد.
فــرد میــزان دردی کــه در اغلــب اوقــات احســاس میکــرد
را بــر روی ایــن خــط عالمتگــذاری میکــرد .روایــی ایــن
ک گیــل  0/77و پایایــی آزمــون -
ابــزار نســبت بــه ابــزار درد مـ 
بازآزمــون ایــن ابــزار خــوب گــزارش شــده اســت (.)26 ،28
ارزیابی ناتوانی
پرسشــنامهی  24گوی ـهای ناتوانــی رولنــد – موریــس ()RMQ
جهــت ارزیابــی ناتوانــی ناشــی از کمــر درد اســتفاده شــد.
امتیــاز ایــن پرسشــنامه در دامن ـهای بیــن  0تــا  24قــرار دارد
کــه امتیــاز باالتــر نشــان دهنــده ناتوانــی شــدیدتر اســت.
پایایــی بازآزمایــی ایــن مقیــاس r=0/91و حساســیت آن نســبت
بــه تغییــرات مرتبــط بــا درمــان در بیمــاران مبتــا بــه كمــردرد
مزمــن بــاال گــزارش شــده اســت( .)26افشــارنژاد و همــكاران
همســانی درونــی ایــن ابــزار را  0/88گــزارش کردنــد(.)27
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،7شماره  ،4تابستان 1396

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 0:26 IRST on Sunday November 17th 2019

مطالعــه حاضــر ســعی دارد بررســی کنــد کــه آیــا اضافــه
وزن و چاقــی بــر اثربخشــی ورزش درمانــی بــر روی میــزان
درد ،ناتوانــی و عملکــرد افــراد مبتــا بــه کمــر درد مزمــن
غیراختصاصــی تاثیــر دارد؟
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جدول  .1برنامه ورزش عمومی مربوط به کمر درد

نام تمرین

توصیف

دوز تمرین

Bird dog

بلند کردن دست و پای مخالف به صورت متناوب در وضعیت چهار دست و پا

 ۲۰تا  ۳۰تکرار
 ۱۵الی  ۲۰ثانیهای

Lumbar twists

در وضعیت طاق باز بر روی زمین دراز کشیده ،زانوها را به طرفین بچرخانید

سه ست
 20تا  30تکرار

Bridges

در وضعیت طاقباز بر روی زمین دراز کشیده سپس باسن را از روی زمین بلند کرده در در
وضعیت پل قرار بگیرید.

 ۲۰تا  ۳۰تکرار
 ۱۵الی  ۲۰ثانیهای

Lumbar flexion

بر روی زمین در وضعیت طاقباز دراز کشیده سپس پاها را به اندازه چهار انگشت از زمین جدا
کرده و به صورت تکراری زانوها را به سمت شکم کشیده به حالت اول برگردانید.

سه ست
 ۲۰تا  ۳۰تکراری

Cobra

بر روی زمین در وضعیت دمر دراز کشیده سپس به کمک صاف کردن دستها سر و سینه را
از زمین بلند کنید

 ۲۰تا  ۳۰تکرار
 ۱۵الی  ۲۰ثانیهای

Ball crunches

در حالی که کف پاها بر روی زمین قرار دارد و زانوها  ۹۰درجه
خم است بر روی یک جیم بال به پشت دراز بکشید .با انقباض شکم نیمه تنهی فوقانی را بلند
کرده به حالت اول برگردید.

 ۲۰تا  ۳۰تکرار
 5الی  10ثانیه ای

Ball squats

ستون فقرات پشتی را بر روی توپ فیزیوبالی که در برابر دیوار قرار گرفته قرار دهید ،سپس
حرکت چمباتمه را تا جایی که رانها موازی با زمین قرار گیرد انجام دهید.

 2ست
 15تا  20تکراری
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برنامه تمرینی عمومی
برنامهی ورزشـی شـامل هفت تمرین بود که سـه جلسه در هفته
و بـه مـدت  30الـی  60دقیقـه اجـرا میشـد .در ابتـدا و انتهای
هـر جلسـه تمرینـی نیـز هـر آزمودنـی مطابـق بـا دسـتورالعمل
بـه ترتیـب گـرم کـردن (به مـدت  15دقیقه) و سـرد کـردن (5

الـی  10دقیقـه) بـدن را بـا دوچرخه ثابـت و حرکات کششـی و
نرمشـی انجـام مـیداد .تمامـی تمرینـات بـا رعایت اصـل اضافه
بـار تدریجـی بـا افزایـش تکـرار هـر حرکـت در طـول  12هفته
برنامـه تمرینـی طراحی شـد ،بهطوریکـه تعداد تکرار هر سـت از
 20بـه  30حرکـت افزایـش یافت .تمامی تمرینات انتخاب شـده
بـه صـورت هدفمنـد و بر اسـاس متـون تخصصی و پیشـنهادات

شاخص توده بد

آیا چاقی تاثیر برنامههای ورزش درمانی را بر روی شدت ...

اســتاندارد جهــت توصیــف اطالعــات و آزمــون آمــاری  tجهــت
مقایســه پیــش آزمونهــا و  ANCOVAجهــت مقایســه
پــس آزمــون اســتفاده شــد .ارتبــاط بیــن شــاخص تــوده بدنــی
بــا شــدت درد و ناتوانــی ناشــی از کمــر درد توســط ضریــب
همبســتگی پیرســون ارزیابــی شــد .تمــام تجزیهوتحلیلهــای
آمــاری در ســطح معنــیداری  0/05صــورت گرفــت.

جدول  .2اطالعات دموگرافیکی آزمودنیها
گروهها

متغیرها

چاق

غیر چاق

سن (سال)

۵۲/۳۰±۵/۸۵

۵۱/۸۱±۷/۱۰

قد(سانتی متر)

173/12±13/21

176/12±14/29

وزن (کیلوگرم)

97/78±8/32

76/78±7/30

دنی (کیلوگرم/مترمربع)

۲۴/۵۰±۱/۹۱

۳۲/۴۵±۲/۱۵

نتایج
نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد کــه دو گــروه آزمودنــی چــاق و

غیــر چــاق در ایــن تحقیــق مشــارکت داشــتهاند .آزمودنیهــای
چــاق ( ۶مــرد و  ۴زن) دارای میانگیــن ســنی  ۵۲/۳۰±۵/۸۵و
شــاخص تــوده بدنــی  ۳۲/۴۵±۲/۱۵و آزمودنیهــای غیرچــاق

( ۱۵مــرد و  ۷زن) دارای میانگیــن ســنی  ۵۱/۸۱±۷/۱۰و شــاخص تــوده بدنــی ۲۴/۵۰±۱/۹۱هســتند.
چاق

گروهها

غیرچاق

متغیرها

پیش آزمون

پس آزمون

اختالف میانگین()95%CI

پیش آزمون

پس آزمون

اختالف میانگین()95%CI

درد ()100-0

51/60

45/20

(۱۱/۷۰)۷/۳۲-۱۶/۰۷

47/31

39/36

(۱۵/۹۵)۱۳/۹۲-۱۷/۹۸

ناتوانی ()24-0

14/20

10/50

(۳/۷۰ )۲/۴۳-۴/۹۶

12/50

8/09

(۴/۲۲)۳/۱۹-۵/۲۹
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تحقیقات پیشـین طراحی شـده بودنـد(.)31–28
تجزیه و تحلیل آماری
اطالعــات گردآوریشــده بــر اســاس ســؤاالت تحقیــق و
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSنســخه  19تجزیــ ه و تحلیــل
گردیــد .بــرای بررســی نرمــال بــودن دادههــا از آزمــون آمــاری
کلموگــروف اســمیرنف اســتفاده شــد .میانگیــن و انحــراف
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جــدول  .3اطالعــات توصیفــی مربــوط بــه درد و
ناتوانــی بــرای دو گــروه آزمودنیهــای چــاق و غیرچــاق
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نمــودار  :1مقایســه پیــش آزمون و پس آزمــون درد و ناتوانی برای گــروه چاق و غیرچاق
معنــیداری داشــته اســت (.)P>0/05
مقایســه میانگیــن درد ( )t =-۲/۸۸, p=۰/۰۰۷و ناتوانــی

( )t =-۲/۱۶, p=۰/۰۴نشــان میدهــد کــه بیــن آزمودنیهــای
مبتــا بــه کمــر درد چــاق و غیــر چــاق در پیــش آزمــون تفاوت
معنــیداری وجــود دارد (نمــودار  .)۱میــزان درد و ناتوانــی

نمودار  :۲ارتباط بین شاخص توده بدنی با ناتوانی و درد در افراد مبتال به کمر درد
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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جــدول  3میانگیــن ،انحــراف اســتاندارد و اختــاف میانگیــن
پیــش آزمــون و پــس آزمــون مربــوط بــه درد و ناتوانــی افــراد

مبتــا بــه کمــر درد چــاق و غیــر چــاق را نشــان میدهــد.
نتایــج مقایســات درون گروهــی بــا آزمــون  tوابســته نشــان داد
کــه هــر دو متغیــر درد و ناتوانــی بــرای هــر دو گــروه چــاق
و غیرچــاق در پــس آزمــون نســبت بــه پیــش آزمــون بهبــود

آیا چاقی تاثیر برنامههای ورزش درمانی را بر روی شدت ...

آزمودنیهــای مبتــا بــه کمــر درد چــاق بــه طــور معن ـیداری
بیشــتر از آزمودنیهــای غیرچــاق اســت (.)P>0/05
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نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه بیــن شــاخص تــوده بدنــی
بــا شــدت درد ( )r=0/43،P=0/02و ناتوانــی()r=0/49،P=0/017

متغیرها

مجموع مربعات

F

sig

مربع اتا

درد ()100-0

۲۷۹/۲۱

۱۴/۴۷

۰/۰۰۱

۰/۳۳

۰/۱۶
۰/۰۳
۵/۴۲
۱۶/۹۷
ناتوانی ()24-0
 %11/4و میــزان بهبــود ناتوانــی  % 7/71بیشــتر بــود .نتایــج
تحقیــق حاضــر بــا تحقیــق وریــل و همــکاران ( )2016و کوســتا
نتایــج جــدول  4نشــان میدهــد کــه بعــد از کنتــرل اثــر
وارگاس و همــکاران ( )2013همخوانــی دارد ،در حالــی کــه
پیــش آزمــون توســط آزمــون  ،ANCOVAمیــزان کاهــش درد
بــا نتایــج تحقیــق منگوانــی و همــکاران ( )2010همخوانــی
( )F =1 /27،P =0/001و ناتوانــی ( )F =5 /42،P =0/03بــرای
نــدارد .وریــل و همــکاران ( )2016در مطالع ـهای اخیــرا نشــان
آزمودنیهــای مبتــا بــه کمــر درد بــا وزن طبیعــی نســبت
دادنــد کــه بعــد از اجــرای برنامــه درمانــی بــرای افــراد چــاق
بــه آزمودنیهــای چــاق در پــس آزمــون بــه طــور معن ـیداری
(درجــه  ۲و ) ۳مبتــا بــه کمــر در مقایســه بــا گروههــای دیگــر
بیشــتر اســت.
(اضافــه وزن و طبیعــی) حداقــل پاســخ درمانــی و کمتریــن
میــزان تغییــرات حاصــل میشــود( .)36یکــی از محدودیتهــای
بحث
هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی ایــن موضــوع بــود کــه آیــا
اثربخشــی برنامههــای ورزش درمانــی بــر روی درد و ناتوانــی
افــراد مبتــا بــه کمــر درد مزمــن غیراختصاصــی میتوانــد
تحــت قــرار گیــرد یــا خیــر .نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان
داد کــه اجــرای  12هفتــه برنامــه ورزش درمانــی میتوانــد
باعــث بهبــود میــزان درد و ناتوانــی هــر دو گــروه افــراد چــاق و
غیرچــاق مبتالبــه کمــر درد مزمــن غیراختصاصــی شــود .بــرای
آزمودنیهــای گــروه غیرچــاق میــزان بهبــود درد و ناتوانــی
بــه ترتیــب معــادل بــا  %33/71و  %33/76بــود ،در حالــی کــه
آزمودنیهــای چــاق بــه ترتیــب  %22/67و  %26/05بهبــود
درد و ناتوانــی را نشــان دادنــد .عــاوه بــر ایــن نتایــج تحقیــق
حاکــی از آن بــود کــه چاقــی میــزان تاثیــر برنامــه ورزش
درمانــی را بــر روی درد و ناتوانــی افــراد مبتــا بــه کمــر درد
غیــر اختصاصــی تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .در آزمودنیهــای
غیــر چــاق نســبت بــه آزمودنیهــای چــاق میــزان کاهــش درد

تحقیــق وریــل و همــکاران ( )2016ایــن بــود کــه وزن و قــد
آزمودنیهــای توســط آزمونگــر انــدازه گیــری نشــده بــود و تنهــا
بــر اســاس اطالعــات گــزارش شــده توســط آزمودنیهــا تجزیــه
و تحلیــل صــورت گرفتــه بــود .لــذا احتمــال مـیرود کــه افــراد
چــاق ،وزن کمتــری را بــه عنــوان وزن واقعــی شــان گــزارش
کــرده باشــند کــه منجــر بــه شــاخص تــوده بدنــی کمتــری
شــده باشــد .بنابرایــن ،ممکــن اســت نســبت افــراد چــاق در
نمونــه تحقیــق بیشــتر بــوده باشــد .کوســتا وارگاس و همــکاران
( )2013نیــز در مطالعــهای پــس از یــک برنامــه فیزیوتراپــی
چنــد مدلــی گــزارش نمودنــد کــه افــراد مبتــا بــه کمــر درد
غیــر چــاق نســبت بــه افــراد چــاق بهبــود قابــل توجــه تــری را
در ناتوانــی ،درد و مولفــه وضعیــت جســمانی کیفیــت زندگــی
گــزارش میکننــد .میــزان تغییــرات درد بــرای افــراد چــاق و
غیــر چــاق مبتــا بــه کمــردرد بــه ترتیــب  17/67و 24/75
درصــد و میــزان تغییــرات ناتوانــی 20/83و  36/41درصــد بــود
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،7شماره  ،4تابستان 1396
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آزمودنیهــای مبتــا بــه کمــر درد مزمــن غیراختصاصــی ارتبــاط معنـیداری وجــود دارد.
جدول  .4مقایسه پس آزمون درد و ناتوانی برای گروه چاق و غیرچاق توسط آزمون آماری ANCOVA
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عین اله نادری و همکاران

عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات نشــان دادهانــد کــه کاهــش وزن بــه
صــورت غیــر جراحــی از طریــق اصــاح شــیوه زندگــی و رفتــار
نیــز میتوانــد دردهــای عضالنــی اســکلتی و کیفیــت زندگــی
مرتبــط بــا ســامت را بهبــود بخشــد( .)37دالیــل متعــددی
میتوانــد باعــث شــود کــه ورزش درمانــی بــر درد و ناتوانــی
افــراد چــاق نســبت بــه افــراد دارای وزن طبیعــی مبتــا بــه کمر
درد اثربخشــی ضعیفتــری داشــته باشــد .احتمــاال افــراد چــاق
مبتــا بــه کمــردرد در یــک وضعیــت غیــره آمادهتــر برنامــه
ورزش درمانــی را شــروع میکننــد کــه در ایــن وضعیــت اجــرا
و تــداوم پروتــکل ورزشــی دشــوارتر اســت ،لــذا از نظــر بالینــی
مــدت زمــان درمــان بــرای ایجــاد یــک اثربخشــی قابــل توجــه
و مــداوم بــرای ایــن افــراد بایــد طوالنیتــر باشــد .دلیــل دیگــر
میتوانــد ایــن باشــد کــه افــراد چــاق و چــاق شــدید بــه دلیــل
وزن بیــش از حــد مشــابه بــا افــراد دارای وزن طبیعــی قــادر
بــه انجــام صحیــح ورزشهــای درمانــی توصیــه شــده نیســتند.
بنابرایــن بــه نظــر الزم اســت در مداخــات درمانــی مربــوط بــه
افــراد چــاق مبتــا بــه کمــر درد بایــد رویکردهایــی را در نظــر
گرفــت کــه وزن بــدن ایــن افــراد را هــدف قــرار میدهــد و
یــا اینکــه از برنامههــای ورزشــی اســتفاده کــرد کــه شــامل
تمریناتــی جهــت کاهــش وزن نیــز باشــد .در مطالعــات نشــان
داده شــده اســت کــه بهبــود آمادگــی جســمانی میتوانــد
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

همــکاران( )2013نیــز در مطالعــهای بــر روی یــک جمعیــت
بزرگســال جــوان نشــان داد کــه هــر دو نــوع چاقــی شــکمی و
عمومــی بــا بــروز کمــر درد انتشــاری همــراه هســتند( .)40برخــی
اعمــال بــار مکانیکــی ناشــی از چاقــی را دلیــل بــروز فرســایش
ســاختارهای ســتون فقــرات کمــری و پارگــی دیســکها( )19و
پاتوژنــز تغییــرات مودیــک در صفحــات انتهایــی مهرههــا( )41و
بــه نوبــه بــروز کمــر درد گــزارش کردهانــد .گــزارش شــده
اســت کــه چاقــی بــا تغییــر در صفحــات مهرهــای( ،)42تغییــرات
دژنراتیــو در دیســکهای مهــرهای و کاهــش تحــرک ســتون
فقــرات همــراه اســت( .)42,43برخــی دیگــر عوامــل متابولیــک
مرتبــط بــا چاقــی را مســئول کمــر درد در افــراد چــاق
میداننــد .چاقــی بــا افزایــش ســطح چربــی ســرم خــون عامــل
خطــر مهمــی بــرای بــروز آترواســکلروز میباشــد کــه احتمــاال
تغذیــه ســلولهای دیســک را تحــت تاثیــر قــرار داده و بــه
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کــه تقریبــا بــا نتایــج تحقیــق حاضــر همخوانــی دارد( .)25بــر
خــاف نتایــج تحقیــق حاضــر منگوانــی و همــکاران ()2010
گــزارش نمودنــد در آزمودنیهــای ورزش درمانــی هیــچ
ارتباطــی بیــن شــاخص تــوده بــدن و تغییــر پارامترهــای
همچــون؛ شــدت درد ،ناتوانــی جســمی و دامنــه حرکتی ســتون
فقــرات کمــری در افــراد مبتــا بــه کمــر درد وجــود نــدارد .در
ایــن تحقیــق هیــچ تفاوتــی بیــن تاثیــر ورزش بــر روی شــدت
درد ،امتیــاز شــاخص ناتوانــی جســمی ،دامنــه حرکتــی ســتون
فقــرات بیــن ســه گــروه شــاخص تــوده بدنــی طبیعــی ،اضافــه
وزن و چــاق وجــود نداشــت( .)24گزارشــات حاکــی از آن اســت
کــه در افــراد چــاق مبتــا بــه کمــر درد ،کاهــش وزن ناشــی از
جراحــی چاقــی نیــز میتوانــد باعــث بهبــود عملکــرد جســمانی
و روانــی( )23و بهبــود درد مفاصــل و راه رفتــن( )22شــود اســت.

ســرعت کاهــش تحــرک را در بزرگســاالن چــاق مبتــا بــه
دیابــت نــوع  ۲کاهــش دهــد( .)38بــر ایــن اســاس بــه نظــر
میرســد کــه رویکردهــای درمانــی کــه هــر دو وزن بــدن و
کمــر درد را در افــراد چــاق مبتــا بــه کمــر درد هــدف قــرار
میدهنــد تاثیــرات اقتصــادی قابــل توجــه تــری دارنــد و
ممکــن اســت پیامدهــای طوالنــی مــدت بهتــری نــه تنهــا بــرای
کمــر درد بلکــه بــرای دیگــر عــوارض همــراه بــا چاقــی ماننــد
اختــاالت قلبــی عروقــی و متابولیکــی نیــز داشــته باشــند.
یافتههــای تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه میــزان درد و ناتوانــی
آزمودنیهــای چــاق نســبت بــه آزمودنیهــای غیرچــاق بــه
طــور معن ـیداری بیشــتر اســت و بیــن میــزان شــاخص تــوده
بدنــی افــراد مبتــا بــه کمــر درد بــا میــزان ناتوانــی و شــدت
درد آنهــا ارتبــاط معنــیداری وجــود دارد .نتایــج تحقیــق
حاضــر بــا نتایــج تحقیــق داریــو و همــکاران ( ،)2016شــیری
و همــکاران( ،)2013هیــوچ و همــکاران ( )2010همخوانــی
دارد .داریــو و همــکاران ( )2016در مطالع ـهای گــزارش نمــود
در زنــان مبتــا بــه کمــر درد ،بیــن شــاخص تــوده بدنــی و
درصــد چربــی بــدن بــا افزایــش شــیوع کمــردرد ارتبــاط وجــود
دارد امــا ایــن ارتبــاط ضعیــف اســت و بــه نظــر میرســد
تحــت تاثیــر ژنتیــک و محیــط قــرار دارد( .)39شــیری و

آیا چاقی تاثیر برنامههای ورزش درمانی را بر روی شدت ...

اســت در بــروز کمــر درد نقــش داشــته باشــند( .)41یافتههــای
تحقیــق حاضــر نشــان میدهــد کــه افــراد چــاق مبتــا بــه
کمــر درد ممکــن اســت نیــاز بــه راهکارهــای ویــژهای داشــته
باشــند و بیمــاران چــاق در مقایســه بــا بیمــاران دارای وزن
طبیعــی ممکــن اســت بــه دنبــال کمــردرد ناتوانــی شــدیدتری
را تجربــه کننــد .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه چاقــی بــا
تغییــر ســنتز پروتئیــن عضالنــی همــراه اســت( .)36تحقیقــات
آینــده میتواننــد ایــن موضــوع را در افــراد چــاق مبتــا بــه
کمــر درد در رابطــه بــا عضــات ناحیــه کمــر مــورد بررســی
قــرار دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،پیشــنهاد شــده اســت ،کــه حضــور
بیماریهــای مرتبــط بــا چاقــی (بــه عنــوان مثــال دیابــت،
فشــارخون) بــا مــرگ و میــر بیشــتر همــراه اســت( .)48لــذا در
تحقیقــات آینــده میتــوان تاثیــر چاقــی بــر پاســخ بــه درمــان
کمــردرد بــا و بــدون حضــور بیماریهــای همــراه را بررســی
کننــد .همچنیــن مطالعــات آینــده میتواننــد تحقیقــی مشــابه
بــا تحقیــق حاضــر را بــر روی گروههــای وزنــی بــا وزن کــم،
طبیعــی ،اضافــه وزن ،چــاق درجــه  1و  2انجــام دهنــد.
یکــی از محدودیتهــای تحقیــق حاضــر کــم بــودن تعــداد
آزمودنیهــای در گــروه چــاق اســت کــه مطالعــات آینــده
میتواننــد بــا رفــع ایــن مشــکل مطالعــه دقیقتــری را اجــرا
کننــد .عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات گذشــته نشــان دادهانــد کــه

افــراد چــاق نســبت بــه همتایــان الغــر خــود ســطح باالتــری
از اجتنــاب از تــرس را نشــان میدهنــد کــه میتوانــد باعــث
پاســخ بــه درمــان ضعیفتــری شــود( )49کــه در تحقیــق حاضــر
در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
نتیجه گیری
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه میــزان درد و ناتوانــی
آزمودنیهــای چــاق نســبت بــه آزمودنیهــای غیــر چــاق بــه
طــور معن ـیداری بیشــتر اســت و بیــن میــزان شــاخص تــوده
بدنــی افــراد مبتــا بــه کمــر درد بــا میــزان ناتوانــی و شــدت
درد آنهــا ارتبــاط معنـیداری وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن نتایــج
تحقیــق حاکــی از آن بــود کــه چاقــی تاثیــر منفــی بــر روی
اثربخشــی برنامــه ورزش درمانــی بــر روی شــدت درد و ناتوانــی
افــراد مبتــا بــه کمــر درد غیــر اختصاصــی دارد .بــر این اســاس
بــه نظــر میرســد کــه رویکردهــای درمانــی کــه هــر دو وزن
بــدن و کمــردرد را در افــراد چــاق مبتــا بــه کمــردرد مزمــن
غیــر اختصاصــی هــدف قــرار میدهنــد ،تاثیــرات اقتصــادی
قابــل توجهتــری داشــته و حتــی ممکــن اســت پیامدهــای
طوالنــی مــدت بهتــری نــه تنهــا بــرای کمــر درد بلکــه بــرای
دیگــر عــوارض همــراه بــا چاقــی داشــته باشــند.
تشکر و قدردانی
نویســنده الزم میدانــد از تمامــی افــرادی کــه در جمــع آوری
اطالعــات ایــن مطالعــه بــا مــا را همــکاری داشــتند کمــال
تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــد.
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طــور خاصــی بــا درد ســیاتیک در ارتبــاط اســت( .)44از آنجــا کــه
بیــن چاقــی شــکمی بــا کمــردرد انتشــاری ارتبــاط معنـیداری
گــزارش شــده اســت( ،)45ممکــن اســت التهــاب سیســتمیک و
مســیرهای پاتومکانیکــی درگیــر در ســندرم متابولیــک نیــز در
بــروز ایــن مشــکل نقــش ایفــا کننــد .چاقــی باعــث افزایــش
تولیــد ســیتوکینها در بافــت چربــی نیــز میشــود ،کــه
میتوانــد از طریــق فعــال ســازی مســیرهای پیــش التهابــی
منجــر بــه کمــر درد شــود( .)46مرتــز و همــکاران ( )2005نیــز
در مطالعـهای مــروری گــزارش نمودهانــد کــه در مــورد تئــوری
تاثیــر چاقــی بــر کمــر درد نمیتــوان بــا قطعیــت کامــل
تصمیــم گیــری کــرد و بــه احتمــال زیــاد از دســت رفتــن تــوده
عضالنــی تنــه و انــدام تحتانــی و چاقــی مرکــزی عامــل خطــر
بــروز کمــر درد باشــند( .)47عوامــل مرتبــط بــا وزن نیــز ممکــن
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Does obesity affect the efficacy of therapeutic exercise on pain intensity and
disability in patients with chronic non-specific low back pain?
Eynollah Naderi*
1. Assistant Professor, Biological Science’s Department, Faculty of Physical Education and Sports Science, Shahrood University of
Technology, Semnan, Shahrood

Abstract
Aims and Background: Despite the rapid growth and prevalence of obesity, the impact of obesity on outcome
of exercise therapy in patients with chronic non-specific low back pain is still uncertain. The aim of this study was
to investigate whether obesity can affect the efficacy of exercise therapy on pain and disability of patients with
chronic non-specific low back pain.
Materials and Methods: Study subjects include 32 male and female (21 men and 11 women) patients with
chronic non-specific low back pain.They were classified Based on body mass index (BMI) and waist-to-hip
ratio (WHR) into two groups of obese subjects (6 men , 4 women; mean age: 52.3±5.85 and BMI 32.45±2.15)
and non-obese (15 men and 7 women; mean age, 51.81±7.10 and BMI 24.5±1.91). To assess pain visual
analogue scale (VAS)was used and Roland Disability Questionnaire - Morris (RMQ) was used to assess back
pain disability. Exercise program consisted of seven exercises which was carried out for 10 weeks, three times
a week for 30 to 60 minutes. Data wasanalyzed by independent t test, ANOVA and Pearson correlation tests
with the significant level of less than 0.05.
Findings: The results showed a significant difference between pain intensity (F=-2.88, P=0.007) and disability
(F=-2.16, P=0.04) of obese and non-obese subjects with chronic non-specific low back pain in pretest.A
statistically significant relationship between body mass index and pain severity (r =0.43, p=0.02) and disability
(P=0.49, p=0.017)was observed in patients with chronic non-specific low back pain. After the intervention,
pain (F=14.27, p=0.001) and disability (F=5.42, p=0.03) improvement was significantly more for non-obese
than obese chronic non-specific low back pain subjects.
Conclusion: The results showed that obesity has a negative impact on efficacy of exercise therapy in patients
with chronic non-specific low back pain. Accordingly, it seems that therapeutic approaches which target both
body weight and back pain in obese patients with chronic non-specific low back pain,have more significant
economic effect and even better long-term outcomes not only for pain but also for other complications
associated with obesity.
Keywords: chronic non-specific low back pain, obesity, Therapeutic exercises, pain, disability
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