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چکیده
زمینــه و هــدف :کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی شــایع تریــن نــوع کمــردرد مزمــن مــی باشــد و دســتیابی به یــک برنامــه ی درمانــی و توانبخشــی
بــرای بهبــود ســریع تــر بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد مزمــن همــواره مــورد توجــه بــوده اســت .لــذا هــدف از پژوهــش حاضــر ،ارزیابــی تاثیــر یــک دوره
تمرینــات بــر کنتــرل درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی کمــری  -لگنــی بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی بــود.
مــواد و روشهــا :مطالعــه حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون  -پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .بــه همیــن منظــور 30 ،نفــر از
بیمــاران مــرد مبتــا بــه کمــر درد مزمــن غیــر اختصاصــی بــه روش تصادفــی در 2گــروه مســاوی  15نفــری انتخــاب شــدند .گــروه تجربــی بــه مــدت
هشــت هفتــه ،هــر هفتــه ســه جلســه ،تمرینــات ثبــات مرکــزی را انجــام دادنــد .بــه منظــور ارزیابــی کنتــرل درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی بــه
ترتیــب از معیــار دیــداری درد ،مقیــاس تعــادل بــرگ و کونیامتــر دســتی اســتفاده گردیــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل آمــاری از آزمــون تــی زوجــی و
مســتقل اســتفاده گردیــد.
یافتههــا :در یافتــه هــا بهبــودی معنـیداری در کنتــرل درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی گــروه تمرینــات ثبــات مرکــزی مشــاهده شــد ( .)P=0/001در
حالــی کــه ایــن تغییــرات در گــروه کنتــرل معنـیدار نبود.
نتیجهگیــری :نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه هشــت هفتــه تمریــن ثبــات مرکــزی بــر کنتــرل درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی کمــری  -لگنی
بیمــاران مبتــا بــه کمــر درد مزمــن غیــر اختصاصــی تاثیــر معنـیداری دارد .لــذا بــه درمانگــران توصیــه مــی شــود در تدویــن برنامه هــای تمرینــی خود،
تمرینــات ثبــات مرکــزی را مــورد توجــه ویــژه قــرار دهند.
واژههای كلیدی :ثبات مرکزی ،کنترل درد ،تعادل پویا ،حس عمقی ،کمر درد

مقدمه
کمــردرد یکــی از علتهــای اصلــی زندگــی تــوام بــا ناتوانــی
عمومــی اســت .بــه نظــر میرســد بــا افزایــش ســن میــزان

کمــردرد افزایــش پیــدا میکنــد( .)1در عصــر حاضــر حــدود
 70تــا  80درصــد از مــردم حداقــل یکبــار کمــردرد را تجربــه
میکننــد .بــا وجــود شــیوع بــاالی کمــردرد مــردم فکــر
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اثر بخشی تمرینات ثبات مرکزی بر کنترل درد ،تعادل پویا و

اثر بخشی تمرینات ثبات مرکزی بر کنترل درد ،تعادل پویا و حس...

متاســفانه علیرغــم وجــود پروتکلهــای درمانــی متعــدد و
مطالعــات گســترده صــورت گرفتــه بــر روی ایــن بیمــاری
هزینــه زا ،درمــان آن تاکنــون در ســطح جهانــی رضایــت بخــش
نبــوده اســت .ایــن واقعیــت میتوانــد مــا را مجــاب ســازد کــه
هنــوز جنبههــای بســیاری از ایــن بیمــاری ناشــناخته باقــی
مانــده و جهــت دســتیابی بــه درمانهــای موفــق تــر ،نیازمنــد
شــناخت دقیــق تــر از تغییــرات بــه وجــود آمــده در عملکــرد
ســامانهای مختلــف درگیــر در ایــن بیمــاری هســتیم .یکــی از
مهمتریــن ایــن تغییــرات در بیمــاران کمــردردی اختــال تعادل
پویــا اســت .فاکتــور تعــادل پویــا بــه لحــاظ اهمیــت کاربــردی
آن در ثبــات بــدن و پیشــگیری از آســیب ،میتوانــد یکــی از
مهمتریــن آنهــا باشــد .ســابقا مطالعــه تعــادل پویــا عمدتــا در
ضایعــات عصبــی کاربــرد داشــت امــا امــروزه ایــن جنبــه از
عملکــرد انســان در ضایعــات عضالنــی اســکلتی نیــز تقریبــا
بــه همــان انــدازه مــد نظــر قــرار میگیــرد .از ســوی دیگــر

اکثــر مطالعــات صــورت گرفتــه بــر روی کمــردرد مزمــن تنهــا
بــر تنــه متمرکــز شــدهاند در حالــی کــه تنــه تنهــا جزئــی از
یــک سیســتم بــه نــام بــدن انســان اســت .در نتیجــه عــاوه بــر
ویژگیهــای خــاص تنــه ،بررســی عملکــرد کل ایــن سیســتم
میتوانــد بــه نحــو بهتــری مــا را بــه ســمت درمــان و ارزیابــی
پیشــرفت بیمــار هدایــت نمایــد .یکــی از بهتریــن شــاخصها
جهــت ارزیابــی عملکــرد کل سیســتم بــدن انســان ،تعــادل پویــا
اســت .لذا بررســی تعــادل پویــا در ارزیابــی و توانبخشــی بیماران
کمــردردی نیــز هماننــد عصبــی حائــز اهمیــت اســت .اختــال
در تعــادل پویــا ،جــزء الینفکــی از کمــردرد مزمــن بــه نظــر
میرســد .کــه در تحقیقــات نشــان داده شــده اســت بیمــاران
کمــردردی نســبت بــه افــراد ســالم وابســتگی بینایــی بیشــتری
جهــت حفــظ تعــادل پویــا خــود دارنــد(5و .)4کــه ایــن موضــوع به
طــور غیــر مســتقیم میتوانــد نشــانهی دال بــر وجــود اختــال
در ســامانه حــس عمقــی ایــن بیمــاران باشــد .اختــال حــس
عمقــی نیــز در بــدن مشــکالتی را ایجــاد میکنــد از جملــه:
دیــر مخابــره شــدن پیامهــا بــه سیســتم عصبــی مرکــزی ،تاخیر
در فعالیــت عضالنــی حیــن اعمــال بــار ناگهانــی( ،)6اختــال در
شــاخصهای همچــون زمــان عکــس العمــل و تعــادل پویــا کــه
ادامــه ایــن عوامــل موجب اختــال و بــی ثباتی در ســتون فقرات
میشــود( .)7بنابرایــن از لحــاظ بالینــی اختــال در تعــادل پویــا
و دقــت حــس عمقــی ،بــه عنــوان شــاخصهای عینــی اختــال
عملکــرد سیســتم ثباتــی در افــراد مبتــا بــه کمــر درد مزمــن
میباشــد .لــذا بــا توجــه بــه عــدم تشــخیص قطعــی نــوع و علــت
کمــردرد ،تعییــن کارایــی انــواع مختلــف درمانهــا مشــکل و بــا
شــک و تردیــد همــراه اســت .در نتیجــه ،شــیوههای درمانــی
کمــردرد بســرعت در حــال متنوعتــر شــدن اســت .در زمینـهی
عارضــهی کمــردرد یکــی از اصلیتریــن اهــداف مــورد نظــر
پژوهشــگران ،یافتــن شــیوهی درمــان مناســب بــرای هــر یــک
از گروههــای مبتــا بــه کمــردرد اســت .امــا هنــوز محققــان در
مــورد روشهــای خــاص درمانیکــه مــورد تائیــد اکثریــت باشــد
بــه توافــق عمومــی دســت پیــدا نکردهانــد کــه ایــن موضــوع
بــه خاطــر پیچیدگیهــای خــاص ایــن بیمــاری و روشهــای
مختلــف درمانــی میباشــد( .)8در میــان انــواع مداخلــهای
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نمیکننــد کــه عالیــم آن میتوانــد تشــدید شــود ،بــه طــوری
کــه مطالعــات نشــان میدهــد بیــن  2تــا  34درصــد کمــردرد
حــاد بــه نــوع مزمــن تبدیــل میشــود .زمانــی کــه بیــش از
 12هفتــه از شــروع کمــردرد گذشــته باشــد در دســته کمــردرد
مزمــن قــرار میگیــرد کــه ادامــه ایــن وضعیــت علــت بســیاری
از اختــاالت جســمی و روحــی ماننــد درماندگــی ،افســردگی،
آتروفــی عضالنــی ،کاهــش قــدرت عضالنــی و افزایــش درد
اســت .بنابرایــن درمــان بیمــاران کمــردرد بــرای مقابلــه بــا
ایــن مشــکالت و بازگشــت هرچــه ســریعتر بــه زندگــی عــادی
بســیار مهــم اســت(2و .)1از بیــن انــواع کمردردهــای مزمــن،
کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی شــایعترین نــوع آن میباشــد
کــه حــدود 90درصــد جمعیــت مبتــا بــه کمــردرد مزمــن را
شــامل میشــود .اگــر چــه پاتولــوژی مشــخصی بــرای ایــن نــوع
کمــردرد مزمــن یافــت نشــده اســت ،امــا عوامــل مکانیکــی از
جملــه کوتاهــی و کاهــش اســتقامت عضالنــی در پیدایــش آن
موثــر اســت .علیرغــم یافتههــای مختلــف اختــاالت مکانیکــی
در ایــن گــروه از بیمــاران ،هنــوز مــدرک علمــی دال بــر اهمیت و
نقــش ایــن اختــاالت در محدودیتهــای حرکتــی و ناتوانیهــای
ایجــاد شــده در ایــن گــروه از بیمــاران وجــود نــدارد(.)3
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تاثیــر ایــن تمرینــات نیــاز بــه تحقیقــات کارآزمایــی بــا کیفیــت
بــاال میباشــد تــا بتــوان بــا اعتمــاد بیشــتری ایــن تمرینــات را
توصیــه کــرد .هوانگبــو و همــکاران( )2015در تحقیقــی کــه بــه
مقایســه تاثیــر  6هفتــه تمریــن ثبــات مرکــزی و یــک برنامــه
تمرینــی متــداول روی درد ،انعطافپذیــری ،تقویــت عضــات
فلکســور تنــه و تعــادل پویــا بیمــاران کمــردرد مزمــن پرداختــه
بودنــد .تاثیــر معنادارتــر تمرینــات ثبــات مرکــزی را نســبت بــه
برنامــه تمرینــی متــداول بــر متغیرهــای وابســته گــروه گــزارش
کردنــد( .)12لــذا بــا توجــه بــه چالشهــای پیــش رو در جهــت
درمــان کمــردرد ،عــدم توافــق بیــن محققیــن و عــدم وجــود
شــواهد و مســتندات کافــی در رابطــه ماهیــت و نقــش تغییــرات
بــه وجــود آمــده در ایــن بیماری ضــرورت انجــام تحقیق بررســی
اثــر بخشــی هشــت هفتــه تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر کنتــرل
درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی کمــری  -لگنــی بیمــاران
مبتــا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی تاکیــد میشــود.

باشــد .دامنــه ســنی بیــن  18-28ســال ،از شــروع کمــر درد
بیــش از  12هفتــه گذشــته باشــد ،معیــار ناتوانــی ایــن بیمــاران
بــر اســاس مقیــاس پرسشــنامه کبک(بــا هــدف غربالگــری) در
ایــن افــراد بایــد بــاالی عــدد  25باشــد .تائیــد پزشــک متخصص
مبنــی بــر مبتــا بــودن بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی،
برخــورداری از ســامت عمومــی و شــاخص تــوده بدنــی بیــن
 26تــا .20
معیارهــای خــروج از تحقیــق :درمــان فیزیوتراپــی در شــش
مــاه اخیــر ،دارای کمــردرد بــا منشــا غیــر مکانیکــی ،اســتفاده از
وســایل کمکــی نظیــر کرســت و بریــس و شــکم بنــد ،اســتفاده
از داروهــای اعصــاب یــا ســایر داروهــا در زمــان طــول انجــام
تحقیــق ،شــرکت در فعالیتهــای منظــم ورزشــی طــی شــش
مــاه گذشــته ،دارای هرگونــه جراحــی ،شکســتگی ،دررفتگــی و
پیــچ خوردگــی در ســتون فقــرات .فاقــد بیماریهایــی از قبیــل
پوکــی اســتخوان ،آرتــروز ،ســرطان ،روماتیســم ،عفونتهــای
دســتگاه ادرای و بیماریهــای لگنــی ،فتــق دیســک ،دردهــای
ســیاتیک ،بیماریهــای التهابــی ،تومورهــای بدخیــم ،بیماریهای
سیســتم عصبــی و ضایعــات نخاعــی ،نقــص پیشــرونده حرکتــی
و یــا هرگونــه ناهنجاریهــای اســکلتی کــه اثــر گــذار بــر رونــد
تحقیــق باشــد.
پــس از اخــذ مجــوز از دانشــگاه و گرفتــن رضایتنامــه کتبــی

روش بررسی
ایــن پژوهــش از نــوع آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون -پــس
آزمــون بــا گــروه کنتــرل میباشــد .جامعــه آمــاری ایــن
مطالعــه را تمامــی بیمــاران مــرد مبتــا بــه کمــردرد مزمــن
غیــر اختصاصــی مراجعــه کننــده بــه مرکز ســامت و تندرســتی
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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تمرینــی در درمــان کمــردرد تمرینهــای ثبــات مرکــزی بــا
توجــه بــه اینکــه تاثیــری قابــل مالحظــه بــر تخفیــف درد و
بهبــود شــرایط بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد دارنــد ،بیشــتر مورد
اســتقبال قــرار گرفتــه انــد .امــا چالشهــا و تناقضــات زیــادی
بیــن محققیــن دیــده میشــود بطــوری کــه عــدهای محققیــن
گــزارش دادهانــد کــه ایــن شــیوه تمرینــی تاثیــر معنـیداری بــر
رونــد بهبــود بیمــاران کمــردرد داشــته اســت( ،)9در آن ســو دیگر
محققیــن نقــش پررنگتــری بــرای تمرینــات ثباتــی نســبت بــه
ســایر تمرینــات قائــل نشــدهاند( .)10همچنیــن کامانتاکیــس،
در مقایســه ایــن تمرینــات نســبت بــه تمرینــات عمومــی در
رونــد بهبــود بیمــاران تفــاوت معنــاداری قائــل نشــد ،هــر چنــد
هــر دو روش تاثیــر معنــاداری بــر کاهــش شــدت درد و ناتوانــی
عملکــردی داشــتند( .)11کــه بــرای پــی بــردن بــه صحــت و ســقم

دانشــگاه خوارزمی در شهرســتان تهران در ســال  1395تشــکیل
مـیداد .نمونــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل تعــداد  30آزمودنــی
کــه بــا توجــه بــه معیارهــای ورود بــه تحقیــق بــه روش هدفمند
در دســترس بــه عنــوان نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند .در
خصــوص نحــوه نمونــه گیــری و تعــداد آن در دو گــروه تجربــی
و کنتــرل الزم بــه ذکــر میباشــد در آلفــای  %5درصــد و بتــای
 %2بــه دلیــل بــزرگ بــودن حجــم تاثیــر ،حجــم نمونــه 15
نفــر در نظــر گرفتــه شــد تــا تــوان آمــاری برابــر  0/8شــود(.)16
ســپس بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه تجربــی( )15=Nو
کنتــرل( )15=Nتقســیم شــدند .ارزیابــی در دو مرحلــه ،بــار اول
قبــل از انجــام مداخلــه و بــار دوم بعــد از انجــام مداخلــه صــورت
گرفــت.
معیارهــای ورود بــه تحقیــق :جنســیت تمــام آزمودنیهــا مــرد

اثر بخشی تمرینات ثبات مرکزی بر کنترل درد ،تعادل پویا و حس...

از مکــث پنــج ثانی ـهای حرکــت بعــدی را شــروع میکــرد .بعــد
از ســه بــار تکــرار (جهــت یادگیــری) در مرحلــه آزمــون فــرد
بایــد وضعیــت  30درجــه خــم شــده را (بــدون وجــود تحریــک
صوتــی) بازســازی میکــرد .ایــن آزمــون ســه بارتکــرار میشــد
و میــزان خطاهــای وی بــر حســب درجــه ثبــت میشــد ،میــزان
خطــا در هــر حرکــت تفاضــل زوایــای مذکــور از زاویــه هــدف
بــود ،ســپس میانگیــن مقــدار خطــا در بازســازی وضعیــت در
ســه بارتکــرار بــه عنــوان میــزان خطــای بازســازی وضعیــت
ثبــت گردیــد و در صورتــی کــه میانگیــن مقــدار خطــا کمتــر
از ســه درجــه بــود ،حــس عمقــی کمــر آزمودنــی ســالم تلقــی
میشد(15و()14شــکل.)2

شکل :2نحوه اندازهگیری متغیر حس عمقی با استفاده از گونیامتر دستی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،1پاییز 1396
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از تمامــی بیمــاران جهــت شــرکت داوطلبانــه در پژوهــش ،و
اطمینــان دادن بــه آنهــا از جهــت محرمانــه مانــدن دادههــا و
بیضــرر بــودن مداخلــه ،جمــعآوری دادههــا صــورت گرفــت.
فاکتورهــای کنتــرل درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی بــه
ترتیــب بــا اســتفاده از مقیــاس دیــداری درد ،مقیــاس تعــادل
بــرگ و کونیامتــر دســتی ارزیابــی شــد .پــس از انجــام هشــت
هفتــه تمرینــات ثبــات مرکــزی بــرای گــروه تجربــی ،فاکتورهای
شــدت درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی آزمودنیهــا ماننــد
رونــد ذکــر شــده در پیــش آزمــون اندازهگیــری شــد .ایــن در
حالــی بــود کــه گــروه کنتــرل فقــط در ارزیابــی پیــش آزمــون و
پــس آزمــون شــرکت کــرده بودنــد .محقــق در تمامــی مراحــل

57

58

یوسف یاراحمدی و همکاران

محدودیتهای تحقیق
علیرغــم نقــاط قــوت ایــن مطالعــه نظیــر دیگــر مطالعــات خالــی
از محدودیــت نیســت .یکــی از محدودیتهــای ایــن مطالعــه
ایــن بــود کــه تمــام افــراد مــورد مطالعــه مــرد بودنــد و لــذا
نمیتــوان نتایــج آن را بــه همــه افــراد تعمیــم داد .همچنیــن
ویژگیهــای روحــی  -روانــی و ســطح انگیــزه آزمودنیهــا از
دیگــر محدودیتهــای تحقیــق بــود.
پروتــکل تمرینــی ثبــات مرکــزی :پروتــکل تمرینــی برگرفته
از پروتــکل تمرینــی پــارک هــوس و همــکاران ()2011
بــود کــه شــامل  6حرکــت (پالنــک کامــل ،پالنــک طرفــی ،بــرد
داگ ،کرانــچ مــورب ،پــل شــکمی ،هایپــر شــکمی معکــوس) بــود.
()13

نحوه ارزیابی کنترل درد()VAS
درد از لحــاظ مفهومــی یــک تجربــه حســی و عاطفی ناخوشــایند
اســت کــه همــراه آســیب بافتــی واقعــی رخ میدهــد و یــا
بــه صــورت چنیــن آســیبی بیــان میشــود و فــرد احســاس
ناخوشــایندی اعــم از درد ،ســوزش ،حساســیت بــه لمــس و
ناراحتــی در ناحیــه کمــری دارد .بــه منظــور اندازهگیــری
شــدت درد ادراک شــده در ایــن تحقیــق ،از مقیــاس
درجهبنــدی دیــداری اســتفاده گردیــد .ایــن خطکــش یــک

شکل :1تمرینات ثبات مرکزی

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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انجــام تحقیــق حضــور داشــت .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای
جم ـعآوری شــده از روشهــای آمــاری توصیفــی و اســتنباطی
اســتفاده شــد .جهــت بررســی نرمــال بــودن دادههــا ،آزمــون
کلموگــروف اســمیرنف مــورد اســتفاده قــرار گرفت .برای بررســی
مقایســه تفــاوت تغییــرات آزمودنیهــا در هــر دو گــروه ،قبــل و
بعــد از دوره تمرینــی از آزمــون تــی زوجــی و تــی مســتقل بــا
ســطح اطمینــان  %95و میــزان آلفــای کوچکتــر یــا مســاوی %5
و بــا اســتفاده از نــرم افــزار  spssنســخه  22انجــام شــد.

تمرینــات بصــورت ســه جلســه (هــر جلســه بــه مــدت 45دقیقــه)
در هفتــه بــه مــدت هشــت هفتــه اجــرا گردیــد .در ابتــدای هــر
جلســه تمرینــی یــک مرحلــه گــرم کــردن( 10تــا  15دقیقـهای)
شــامل راه رفتــن ســریع ،دویــدن نــرم و حــرکات کششــی انجــام
شــد .تمرینــات هــر کــدام بــر مبنــای ســطح قبلــی بــوده و تــا
زمانــی کــه تســلط کافــی در ســطح پایینــی وجــود نداشــته باشــد
اجــازه انجــام حــرکات ســطوح باالتــر داده نمــی شــود .اصــل اضافه
بــار و افزایــش تدریجــی هــر تمریــن بــا توجــه بــه اجــرای صحیــح
و فشــار تمریــن در جلســه قبلــی کنتــرل و مشــخص میگردیــد.
قبــل از شــروع تمرینــات نحــوه حفــظ پوســچر صحیــح و اهمیــت
تنفــس درســت بــه آزمودنیهــا گفتــه میشود(شــکل  :1پروتــکل
تمرینــی ثبــات مرکــزی).

اثر بخشی تمرینات ثبات مرکزی بر کنترل درد ،تعادل پویا و حس...

نحوه ارزیابی تعادل پویا

از نظــر مفهومــی تعــادل پویــا ،توانایــی حفــظ مرکــز ثقــل
بــدن بــا کمتریــن نوســان یــا بیشــترین ثبــات در فعالیتهــای
عملکــردی تعریــف میشــود .بــرای ارزیابــی میــزان تعــادل پویــا
در دو مرحلــه پیــش آزمــون و پــس آزمــون ایــن تحقیــق از
آزمــون تعادلــی بــرگ( )B.B.Sاســتفاده شــد .این آزمــون دارای
 14آیتــم میباشــد کــه عملکــرد فــرد در هــر مرحلــه شــرح
داده میشــود .در هــر مرحلــه فــرد بــر اســاس نحــوه و کیفیــت
آزمــون میتوانــد نمــره صفــر تــا  4را بــه خــود اختصــاص
دهــد کــه امتیــاز  4بــه معنــای توانایــی کامــل و امتیــاز صفــر
بــه معنــای عــدم توانایــی در اجــرای فعالیــت اســت .بنابرایــن
حداکثــر نمــرهای کــه فــرد میتوانــد در ایــن آزمــون کســب
کنــد  56اســت و هــر چــه امتیــاز فــرد باالتــر باشــد ،دلیــل
بــر بهتــر بــودن وضعیــت تعــادل فــرد میباشــد .آیتمهــای
ایــن مقیــاس شــامل :برخاســتن از حالــت نشســته ،ایســتادن
بــدون کمــک ،نشســتن بــدون تکیــه گاه ،پاهــا بــر روی زمیــن
از وضعیــت ایســتاده بــه نشســته ،ایســتادن بــدون تکیــه گاه بــا
چشــم بســته ،ایســتادن بــا دو پــا چســبیده بــه هــم و بــدون
تکی ـهگاه ،رســاندن خــود بــه جلــو بــا بــازوان کامــا کشــیده،
برداشــتن شــی از زمیــن در وضعیــت ایســتاده ،چرخیــدن بــه

چــپ و راســت در وضعیــت ایســتاده ،نــگاه کــردن از عقــب بــه
ســطح شــانه ،چرخــش  360درجــه بــدون تکی ـهگاه ،بــه طــور
متنــاوب پــا را روی پلــه یــا چهــار پایــه گذاشــتن در وضعیــت
ایســتاده ،یــک پــا جلــوی پــای دیگــر در وضعیــت ایســتاده و
ایســتادن روی یــک پــا میباشــد(.)32
نحوه ارزیابی حس عمقی
از منظــر مفهومــی ،حــس عمقــی توانایــی احســاس یــا درک
موقعیــت فضایــی اندامهــا نســبت بــه همدیگــر بــدون اســتفاده
از چشــم اســت .در تحقیــق حاضــر توانایــی بازســازی فعــال یــک
زاویــه خــاص کــه بــه آزمــون شــونده آمــوزش داده شــد در زاویه
 30درجــه بــا اســتفاده از گونیامتــر دســتی بــه روش نیوکامــر و
همــکاران اندازهگیــری شــد .روش انجــام ایــن آزمــون توســط
نیوکامــر ( )2000معرفــی و اعتبــار آن در حــد  %87ارزیابــی
شــده اســت .بــرای کاهــش خطــا ناشــی از حرکــت تنــه و لگــن،
انــدام تحتانــی در نواحــی ســاق پــا ،زانــو و ران بــا فریــم خاصــی
بــی حرکــت شــد .ســپس مارکرهایــی بــه وســط ســطح فوقانــی
خارجــی بــازو ،برجســتگی ســتیغ ایلیــاک و ســطح فوقانــی
خارجــی مفصــل ران متصل شــد .ســپس آزمودنیهــا در وضعیت
ایســتاده ،راحــت و ثابــت بــدون کفــش و جــوراب قــرار گرفتنــد،
پاهــا بــه انــدازه عــرض شــانهها از هــم بــاز بــود ،دس ـتها بــه
حالــت ضربــدری در جلــوی شــانه قرارگرفــت (تــا در حیــن خــم
شــدن از تمــاس کــف دســت بــا ســطح قــدام ران بــه عنــوان
راهنمایــی بــرای رســیدن بــه زاویــه هــدف اســتفاده نکنــد)،
گــردن در حالــت طبیعــی حفــظ شــد و چشـمها بســته شــدند
تــا آورانهــای بینایــی حــذف شــوند .ســپس مرکــز گونیامتــر را
روی ســتیغ ایلیــاک گذاشــته و دو بــازوی گونیامتــر یکــی روی
مارکــر نصــب شــده قســمت خارجــی ران و بــازوی دیگــر را روی
 30درجــه خــم شــدن تنظیــم شــد و از آزمودنــی خواســته شــد
بــا چشــمان بســته و ســرعت یکنواخــت و نســبتا آهســته تــا 30
درجــه خــم شــود و بــا مکــث پنــج ثانی ـهای ســعی کنــد ایــن
وضعیــت را بــه خاطــر بســپارد (در ایــن مرحلــه بــا تحریــک
صوتــی خاتمــه حرکــت بــه اطــاع آزمودنــی رســانیده میشــد)،
ســپس بــاز بــه آرامــی بــه وضعیــت اولیــه بــاز میگشــت و پــس
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،1پاییز 1396
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نــوار افقــی  10ســانتی متــری اســت کــه یــک انتهــای آن عــدد
صفر(عــدم وجــود درد) و انتهــای دیگــر آن عــدد ده(شــدیدترین
درد ممکــن) اســت .خــط کــش مذکــور دارای دو روی کیفــی
و کمــی میباشــد .از بیمــار خواســته میشــود کــه بــا توجــه
بــه میــزان درد خویــش ســمت کیفــی خــط کــش را عالمــت
بزنــد .ســپس محقــق خــط کــش را برگردانــده و آن نقطــه
را بــه صــورت عــدد ثبــت مینمــود .عــدد بدســت آمــده بــه
عنــوان میــزان درد بیمــار در نظــر گرفتــه میشــد .ایــن مقیــاس
معتبرتریــن سیســتم درجهبنــدی درد بــرای مقایســه بیــن
دورههــای مختلــف بــوده و بــه طــور گســترده در پژوهشهــای
مرتبــط بــا درد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه روایــی و
پایایــی آن مــورد تائیــد قــرار گرفتــه و ضریــب پایایــی آن برابــر
( )91% =lccمیباشــد(.)31
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یوسف یاراحمدی و همکاران

جدول  .1مشخصات دموگرافیک گروه کنترل و تجربی
گروه کنترل()N=15

گروه تجربی()N=15

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

سن(سال)

23/2±1/9

24/2±2/2

قد(سانتی متر)

175/8±4/2

177±2/7

توده بدن(کیلوگرم)

74/7±5/2

75/8±3/2

BMI

24/2±1/2

23/9±1/4

متغیر

بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون تــی زوجــی ارائــه شــده در جــدول  2مشــاهده میشــود کــه تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر کنتــرل درد،
تعــادل پویــا و حــس عمقــی کمــری -لگنــی گــروه مداخلــه تاثیــر معنــاداری دارد(.)p>0/05
جدول .2نتایج آزمون تی زوجی برای مقایسه نمرات کنترل درد ،تعادل پویا و حس عمقی در پیش آزمون و پس آزمون
متغیرها

کنترل درد

تعادل پویا

حس عمقی

گروه ها

پیش آزمون

پس آزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

مقدار t

درون گروهی
p

کنترل

33/20±3/27

33/86±3/33

-2/09

0/05

تجربی

32/40±3/31

46/20±3/40

-18/07

0/001

کنترل

33/20±3/27

33/73±3/28

-1/46

0/16

تجربی

32/40±3/31

45/53±3/77

-15/45

کنترل

37/73±1/75

37/40±1/91

1/78

0/09

تجربی

37/46±1/84

33/73±2/01

9/42

0/001

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

0/001
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یافتهها
ابتــدا اطالعــات دموگرافیــک افــراد مبتــا بــه کمــر درد مزمــن
غیــر اختصاصــی بــا اســتفاده از شــاخصهای آمــار توصیفــی
ماننــد میانگیــن و انحــراف اســتاندارد مــورد توصیــف قــرار
گرفتند(جــدول.)2
بــا توجــه بــه جــدول  2دو گــروه کنتــرل و تجربــی تحقیــق
اختــاف معنــاداری در متغیرهــای ســن ،قــد ،وزن ،شــاخص

تــوده بدنــی و مــدت ابتــا بــه کمــر درد نداشــتند .همچنیــن
نتایــج آزمــون کلموگــروف اســمیرنو فــرض نرمــال بــودن توزیــع
دادههــا و آزمــون لــون پیــش فــرض تســاوی واریانــس نمــرات
آزمودنیهــا در تمامــی متغیرهــای تحقیــق در مرحلــه پیــش
آزمــون نشــان داد( .)p>0/05بنابــر ایــن بــا توجــه بــه برقــرای
پیــش شــرطها بــرای بررســی تحلیــل اطالعــات از آمــار
پارامتریــک اســتفاده شــد.

اثر بخشی تمرینات ثبات مرکزی بر کنترل درد ،تعادل پویا و حس...

میــزان کنتــرل درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی بیــن گــروه
تجربــی و کنتــرل در پــس آزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود
دارد(.)p>0/05

جدول .3نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه نمرات کنترل درد ،تعادل پویا و حس عمقی در پیش آزمون و پس آزمون
متغیرها
کنترل درد

تعادل پویا

گروها
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی

اختالف میانگین پیشآزمون

t

P

اختالف میانگین پس آزمون

t

P

0/66

1/62

0/11

2/66

7/59

0/001

0/80

0/66

0/51

-11/80

-9/13

0/001

کنترل
حس عمقی

تجربی

0/26

0/40

بحث و نتیجهگیری
هــدف مطالعــه حاضــر بررســی تاثیر هشــت هفته تمرینــات ثبات
مرکــزی بــر کنتــرل درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی کمــری -
لگنــی بیمــاران مــرد مبتــا بــه کمــر درد مزمــن غیراختصاصــی
بــود .بعــد از اجــرای تحقیــق ،بهبــودی قابــل توجهــی در کنتــرل
درد و تعــادل پویــای بیمــاران مــرد مبتــا بــه کمــر درد مزمــن
غیــر اختصاصــی مشــاهده شــد .یافتههــای ایــن پژوهــش در
زمینــه بررســی تاثیــر تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر کنتــرل درد،
تعــادل پویــا مــردان مبتــا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی
نشــان داد کــه ایــن پروتــکل تمرینــی موجــب بهبــود معنــاداری
در کنتــرل درد ،تعــادل پویــا ایــن بیمــاران (پــس از اجــرای
هشــت هفتــه برنامــه تمرینــی ثبــات مرکــزی) شــده اســت.
بررســی نتایــج ایــن یافتــه بــا نتایــج حاصــل از مطالعــه کابانــس
و همــکاران ( ،)2016هوانگــو و همــکاران ( ،)2015یلفانــی و
همــکاران( ،)1395کریــمزاده و همــکاران( ،)2017نیکبیــن و
همــکاران ( ،)2014نژادرومــزی و همــکاران( ،)2012یعقوبــی
و همــکاران( ،)2012شــاکری و همــکاران( )2015کامانتاکیــس


0/68
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( ،)2005همســو بــود(20و19و18و17و16و12و11و8و .)5نتایــج ایــن
مطالعــه بــا نتایــج آروســکوکی و همــکاران( ،)2004کایرنــس و
همــکاران( )2006همخوانــی نــدارد(22و .)21علــت اختــاف احتماال
بــه دلیــل نحــوه انجــام برنامــه تمرینــی در تحقیــق ایــن افــراد
بــود .در ایــن مطالعــات اختصاصــا تمرینــات بــا آمــوزش دقیــق
نبــوده و از آزمودنیهــا خواســته شــده بــود تــا تمرینــات در
منــزل انجــام دهنــد .و عــاوه بــر آن از گــروه ورزشهــای فعــال
عمومــی بــرای عضــات شــکمی و کمــری در حالــت ایســتاده،
نشســته ،دمــر ،طاقبــاز ،و غیــره اســتفاده شــده بــود .بنابرایــن
بایــد توجــه داشــت کــه اصــوال فــرد نمــی توانــد در حــد الزم
حرکــت و تمریــن را دقیــق انجــام دهــد .بــه ویــژه اینکــه هرچــه
مــدت مهــار عضالنــی زیادتــر باشــد ،فراموشــی عضلــه از الگــوی
حــرکات و ضعیــف شــدن آن بیشــتر میشــود.
در توانبخشــی بیمــاران کمــردرد مزمــن هــدف برگردانــدن
عملکــرد طبیعــی عضــات و افزایــش ثبــات ســتون فقــرات بــا
کاهــش درد و اختــال در ایــن بیمــاران اســت تــا فــرد بتوانــد
همچــون گذشــته در فعالیتهــای روزمــره زندگــی()ADL
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همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون آزمــون  tمســتقل ارائــه
شــده در جــدول  3مشــاهده میشــود کــه تفــاوت معنــاداری
بیــن کنتــرل درد ،تعــادل پویــا و حــس عمقــی در پیــش آزمــون
بیــن دو گــروه وجــود نداشــت .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه
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یوسف یاراحمدی و همکاران

کــه یــک دوره تمرینــات ثبــات دهنــده مرکــزی منجــر بــه بهبود
معنــادار تعــادل پویــا ایــن افــراد گردیــد .از آنجــا کــه انقبــاض
عضــات ناحیــه مرکــزی تنــه قبــل از انجــام هــر حرکــت ارادی
بــا فعالیــت پیــش بینانــه خــود بــرای جلوگیــری اغتشــاش و
اختــال پوســچرال زودتــر فعــال میشــوند .لــذا فعالیــت طبیعی
آن از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت( .)25بــه نظــر میرســد
تاثیــر معنــادار ایــن مداخلــه درمانــی بــر تعــادل پویــا ،نشــان
دهنــدهی تاثیــر قابــل مالحظــه ی تمرینــات ثباتــی بــر بهبــود
تغییرپذیــری اســتراتژیهای درگیــر در کنتــرل وضعیتــی و
همچنیــن تقویــت پروپریوســپتیوهای ناحیه کمر(لومبوســالکرال)
از طریــق بهبــود قــدرت ،اســتقامت ،انعطــاف پذیــری و در نهایت
کاهــش نیروهــای نامتقــارن بهــم فشــارنده بــر ســطوح مفصلی و
دیســکها میباشــد(.)5
طبــق نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیقــات اختــال در تعــادل
پویــا در بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد مزمــن را میتــوان ناشــی
از تغییــر در اطالعــات مخابــره شــده توســط گیرندههــای

ایــن تحقیــق در زمینــه بررســی تاثیــر تمریــن ثبــات مرکــزی
بــر حــس عمقــی کمــری  -لگنــی مــردان مبتــا بــه کمــردرد
مزمــن غیــر اختصاصــی نشــان داد کــه ایــن پروتــکل تمرینــی
موجــب بهبــود معنــاداری در حــس عمقــی کمــری -لگنــی
ایــن بیمــاران (پــس از اجــرای هشــت هفتــه برنامــه تمرینــی
ثبــات مرکــزی) شــده اســت .بررســی نتایــج ایــن یافتــه بــا
نتایــج حاصــل از مطالعــه لطافــت کار و همــکاران(،)2017
نظــرزاده و همــکاران( ،)2014مرتضاییفــر( ،)2011خلخالــی و
همــکاران ( ،)2009فرهپــور( )2007و نیوکامــر ( )2000همخوان
اســت(30و29و28و27و15و .)14مطالعــات نشــان دادهانــد کــه حــس
عمقــی قابــل آمــوزش اســت و برنامههــای تــوان بخشــی مبنــی
بــر آمــوزش حــس عمقــی باعــث پیشــرفت حــرکات عملکــردی
میگــردد .بــرای آمــوزش حــس عمقــی ایــن سیســتم بایــد
درگیــر شــود و ایــن منظــور بــا تمرینــات خاصــی ارائــه میگردد.
نتایــج ایــن تحقیــق و دیگــر تحقیقــات همخــوان نشــان دادنــد
کــه تمریــن ثبــات مرکــزی موجــب بهبــودی در حــس عمقــی
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موفــق ظاهــر شــود .درد از اولیــن تظاهــرات یــک فــرد مبتــا
بــه کمــردرد اســت کــه هیــچ تفاوتــی در متغیــر درد از
نظــر جنــس ،ســن و شــاخص تــوده بــدن وجــود نــدارد .در
حالــی کــه زنــان و مــردان میتواننــد در ســطحهای خــود
اظهــاری و اهمیــت نســبی از درد متفــاوت باشــند( .)23یکــی از
مکانیسـمهای احتمالــی کاهــش درد متعاقــب مداخلــه تمرینات
ثبــات مرکــزی ایــن اســت کــه فشــار بارهــای متفــاوت اعمــال
شــده توســط تمرینــات ثبــات مرکــزی موجــب فعــال تــر شــدن
ســوخت و ســاز موضعــی ،کاهــش نیروهــای برشــی و کاهــش
آتروفــی عضالنــی میشــود .کــه بــه دنبــال آن موجــب کاهــش
حساســیت گیرندههــای درد مرکــزی ،پیرامونــی و نخــاع
و تغییــر درک مــا از درد میشــود( .)24همچنیــن در توجیــه
نتایــج ایــن تحقیــق میتــوان گفــت تمرینــات ثبــات دهنــده
باعــث افزایــش قــدرت عضــات بخــش مرکــزی تنــه میشــود
و آن ســبب کاهــش تنــش پدیــد آمــده در رباطهــا و مفاصــل
مهرههــا گشــته ،آنهــا را در وضعیــت طبیعــی ثابــت مینمایــد
و میــزان درد را کــم میکنــد و موجــب افزایــش اعتمــاد بیمــار
بــه تمریــن درمانــی میشــود( .)22نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد

مکانیکــی ،اختــال در عملکــرد دوکهــای عضــات پارااســپینال،
اختــال در قــدرت و هماهنگــی انقباضــات عضالنــی ،تاخیــر در
فعــال ســازی عضــات تنــه و یــا افزایــش تنشــن فعــال عضــات
در ایــن بیمــاران دانســت کــه در بین عوامــل ذکر شــده تغییر در
حــس عمقــی را میتــوان یکــی از مــوارد مهــم در بــروز اختــال
در تعــادل پویــا بیمــاران کمــردردی دانســت .حــس عمقــی یکی
از مهمتریــن قســمتها میباشــد زیــرا شــامل حــس تشــخیص
وضعیــت مفاصــل ،حــس تشــخیص حرکــت مفاصــل ،حــس
تشــخیص نیــرو ،ســنگینی مربــوط بــه انقبــاض عضلــه و زمــان
انقبــاض عضلــه اســت که ایــن اطالعــات از ناحیــه دوک عضالنی
و گیرندههــای موجــود در مفاصــل و پوســت بــه سیســتم
عصبــی مرکــزی مخابــره میشــود(15و .)5اختــال در دقــت حــس
عمقــی موجــب ارســال اطالعــات خطــا آمیــزی در ارتبــاط بــا
وضعیــت فضایــی بــدن بــه ســاقه مغــز میشــود .ایــن اطالعــات
غیرصحیــح موجــب دســتورهای حرکتــی نامناســب میگردنــد
و متعاقبــا پوســچر بــدن از وضعیــت طبیعــی خــارج میشــود.
ایــن ناهنجاریهــای پوســچر شــامل افزایــش نوســانات بیــش
از حــد طبیعــی مرکــز ثقــل بــدن نیــز میشــود( .)27یافتههــای
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کار دارنــد توصیــه میشــود .همچنیــن پیشــنهاد میشــود از
ایــن شــیوه تمرینــی بــا هــدف پیشــگیری از کمــردرد و تقویــت
عضــات مرکــزی تنــه اســتفاده شــود .از طرفــی از آنجایــی
کــه در مطالعــه حاضــر تاثیــر شــیوه تمرینــی ثبــات مرکــزی
بــر مــردان مبتــا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی صــورت
گرفتــه ،و نتایــج مثبتــی مشــاهده شــد .پیشــنهاد میشــود
تاثیــر ایــن پروتــکل تمرینــی بــر دیگــر فاکتورهــای کــه بیمــاران
کمــردرد بــا آن مبتــا هســتند (هماهنگــی عصبــی عضالنــی،
کنتــرل پاســچر) صــورت گرفتــه و بــا نتایــج تحقیــق حاضــر
مقایســه گــردد.
تقدیر و تشکر
نویســندگان ایــن مقالــه بدیــن وســیله از کلیــه آزمودنیهــای
شــرکت کننــده در ایــن تحقیــق و از تمــام کســانی کــه بــه
نحــوی در اجــرا و تدویــن همــکاری و شــرکت داشــته انــد،
تشــکر و قدردانــی مینماینــد .الزم بــه ذکــر اســت هزینههــای
مالــی ایــن تحقیــق توســط محققــان تحقیــق حاضــر تامیــن
شــد.

مناســبتری را برنامهریــزی میکنــد .عملکــرد مناســب
گیرندههــای حــس عمقــی امــکان بهرهمنــدی بیمــار از الگــوی
حرکتــی مناســب را فرآهــم مــیآورد کــه باعــث میشــود
بیمــاران هرچــه ســریعتر بــه کار و یــا فعالیتهــای اجتماعــی
شــان برگردنــد(27و.)15
نتیجه گیری کلی
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تمرینــات ثبــات دهنــده
مرکــزی بــه عنــوان یــک روش تمریــن درمانــی اختصاصــی
موجــب کاهــش شــدت درد ،بهبــود تعــادل پویــا و حــس عمقــی
کمــری لگنــی افــراد مبتــا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی
شــد .لــذا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن روش تمرینــی نیــاز بــه هیــچ
وســیله و ابــزار خاصــی نــدارد و موجــب بهبــودی معنــادار در
متغیرهــای ذکــر شــده شــده اســت انجــام آن در فیزیوتراپیهــا
و کلینیکهــای کــه بــا بیمــاران مزمــن اســکلتی عضالنــی ســرو
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بیمــاران کمــر میشــود .امــا در توضیــح مکانیــزم نقــش مثبــت
تمریــن ثبــات مرکــزی در بهبــودی حــس عمقــی میتــوان
گفــت در مشــاهدهی ایــن تغییــرات مثبــت از آنجــا كــه هيــچ
دليــل اثبــات شــدهاي وجــود نــدارد كــه تمريــن درمانــي تعــداد
گيرندههــاي محيطــي در سیســتم حســی و حرکتــی را تغييــر
ميدهــد ،بايــد بــه دنبــال مكانيزمهــاي مركــزي احتمالــي
بــراي توضيــح چگونگــي تغييــر حــس عمقــي در اثــر تمريــن
بــود .یکــی از مكانيزمهــای احتمالــي بــراي توجيــه بهبــود
حــس عمقــي در اثــر تمريــن ،ميتوانــد فعــال شــدن مســيرها،
افزايــش تعــداد ســيناپسها و افزايــش منطقــة حســي مربوطــه
كــه در پالستيســيته ديــده ميشــود ،باشــد(27و .)15همچنیــن
بــرای توجیــه نقــش تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر بهبــود حــس
عمقــی میتــوان گفــت بــه احتمــال قــوی بــا انجــام تمرینــات
ثبــات مرکــزی باعــث میشــود عضالتــی کــه در اثــر بیمــاری
کمــردرد غیــر فعــال شــده بودنــد بطــور فعالتــری درگیــر
شــوند و در نتیجــه سیســتم عصبــی مرکــزی تحریــکات مناســب
تــر و موثرتــری از اعصــاب آوران گیرندههــای حــس عمقــی
ایــن عضــات دریافــت نمایــد .هرچــه کیفیــت ایــن اطالعــات
باالتــر باشــد متعاقــب آن سیســتم  CNSالگوهــای حرکتــی
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Abstract
Aim and Background: Non-specific chronic low back pain is the most common type of chronic low back pain.
Rehabilitation to achieve a more rapid improvement in patients with chronic low back pain has always been
taken into account. The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks core stabilization on pain control,
Dynamic balance and proprioception of lumbo pelvic part in subjects with non-specific chronic low back pain.
Materials and Methods: The present study was a quasi - experimental study with a pretest-posttest design and a
control group. For this purpose, 30 male patients with non-specific chronic low back were selected by convenience
sampling in 2 equal groups of 15. The experimental group performed core stability exercise for 8 weeks, every
week in three sessions. In order to assess pain control, Dynamic balance and proprioception of subjects, Visual
analog scale(VAS), Berg Balance Scale and manual goniometer were used. The data was analyzed using a paired
t-test and independent t-test to determine the statistical significance (P≤0/05).
Findings: The research findings showed a significant improvement in pain control, Dynamic balance and
proprioception of core stabilization group (P=0/001); whereas these changes were not significant in the control
group.
Conclusion: The results showed that the effect of eight week core stabilization on pain control, Dynamic balance and
proprioception (lumbo pelvic) of subjects with non-specific chronic low back pain was significant. We recommend
therapists to include Core stabilization in preparing their programs in order to enhance these variables.
Keywords: Core stabilization, pain control, Dynamic balance, proprioception, low back pain.
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