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AbsTrACT
Aims and background: Changes in bone position and scapular movements affect shoulder function and can 
lead to scapular dyskinesia. The purpose of this validity review article was to evaluate the effect of scapular 
stabilization exercises on pain and motor function in patients with scapular dyskinesia.
Materials and Methods: Search with related keywords in all years and in Magiran, Google Scholar, Elmnet 
and PEDRO websites with keywords Scapular Stabilization exercise, Scapular-focused exercise, Scapular 
Dyskinesia, Motor function, Pain, Kinematics and scapular position was performed. Studies investigating the 
effect of scapular stabilization exercises on scapular dyskinesia were included in the study. PEDro scale was 
used to evaluate the quality of imported articles.
results: Thirty studies were reviewed, of which five studies that had inclusion criteria (score higher than 5 on 
the Pedro scale) were selected for review. There were many differences in the methodology, the main index to 
be evaluated, the number of samples, the method of implementation, the method of evaluating the variables, 
etc. in the studies. In people with dyskinesia, stabilizing exercise reduces pain and improves motor function.
Conclusion: The results of previous studies showed that scapular stabilization exercises improve scapular 
dyskinesia.
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چکیده
زمینــه و هــدف: تغییــر در موقعیــت قرارگیــری اســتخوان و حــرکات کتــف، بــر عملکــرد شــانه تأثیرگــذار اســت و می توانــد منجــر بــه دیســکنزیای 
ــه  ــراد مبتــا ب ــر درد و عملکــرد حرکتــی در اف ــر تمرینــات ثبــات دهنــده کتــف ب ــی بررســی تاثی ــه مــروری روای ــن مقال کتــف شــود. هــدف از ای

دیســکنزیا کتــف بــود.
Elmnet و  ،Google Scholar ،Magiran ــی ــای اینترنت ــال ها و در پایگاه ه ــی س ــط در تمام ــد واژگان مرتب ــا کلی ــتجو ب ــا: جس ــواد و روش ه م
،Motor function ،Scapular Dyskinesia ،Scapular-focused exercise ،Scapular Stabilization exercise با کلید واژه های PEDRO

Kinematics and scapular position بــه عمــل آمــد. مطالعــات بررســی کننــده تاثیــر تمرینــات ثبــات دهنــده کتــف بــر دیســکنزیای  ،Pain
کتــف وارد مطالعــه شــدند. جهــت بررســی کیفیــت مقــاالت وارد شــده از مقیــاس PEDro اســتفاده گردیــد.

یافته هــا: 30 مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه از ایــن تعــداد، پنــج مطالعــه کــه دارای معیــار ورود )نمــره باالتــر از 5 در مقیــاس پــدرو( بودنــد، 
بــرای بررســی انتخــاب شــدند. تفاوت هــای زیــادی در متدولــوژی، شــاخص اصلــی مــورد ارزیابــی، تعــداد نمونــه، روش اجــرا، شــیوه ارزیابــی متغیر هــا 

و غیــره در مطالعــات وجــود داشــت. در افــراد دارای دیســکنزیا، تمریــن ثبــات دهنــده باعــث کاهــش درد و بهبــود عملکــرد حرکتی شــده اســت. 
نتیجه گیری: نتایج بررسی مطالعات گذشته نشان داد که تمرینات ثبات دهنده کتف باعث بهبود اختال دیسکنزیای کتف می شود.

واژه های کلیدی: تمرینات ثبات دهنده کتف، دیسکنزیای کتف، درد، عملکرد حرکتی

نویسنده مسئول: امیر لطافت کار، دانشیار، گروه بیومکانیک و اسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی تهران، 
تهران، ایران

letafatkaramir@yahoo.com :پست الکترونیک

تاریخ پذیرش: 1401/4/7 تاریخ بازبینی: 1401/3/9 تاریخ دریافت: 1401/2/12

باعــث اختــال عملکــرد بالینــی شــانه می شــود. ایــن تغییــرات 
ــا ممکــن اســت آســیب  ممکــن اســت نتیجــه آســیب باشــد ی
موجــود را تشــدید کــرده و در نتیجــه عائــم را افزایــش دهــد. 

مقدمه
ــا  ــراه ب ــا هم ــتراحت ی ــت اس ــف در حال ــت کت ــر وضعی تغیی
ــه  ــت ک ــراه اس ــیب هایی هم ــا آس ــوالً ب ــازو، معم ــت ب حرک

مقـاله پژوهشـی 60
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ــه  ــف ک ــت کت ــت و موقعی ــر حرک ــد)8(. تغیی ــا می کن ــانه ایف ش
منجــر بــه دیســکنزیا می شــود، گــروه عضانــی کتــف را 
دچــار ایمباالنــس عضانــی می کنــد)9(. گــروه عضانــی کتــف، 
متشــکل از تراپزیــوس، ســراتوس آنتریــور، پکتورالیــس مینــور، 
لواتوراســکاپوال، رومبوئیــد و پکتورالیــس مــاژور، عمدتــاً مســئول 
ــل  ــتند. تعام ــف هس ــک کت ــت دینامی ــف و تثبی ــت کت حرک
ــرک  ــات و تح ــاد ثب ــرای ایج ــات ب ــن عض ــن ای ــه ای بی بهین
کتــف هــم در حالــت اســتراحت و هــم در حیــن حــرکات شــانه 
مــورد نیــاز اســت)10(. مطالعــات قبلــی بیــش فعالــی تراپزیــوس 
فوقانــی و کاهــش فعالیــت تراپزیــوس میانــی، پایینــی و 
ــف  ــکنزیای کت ــه دیس ــا ب ــراد مبت ــور را در اف ــراتوس آنتری س
گــزارش کردنــد کــه باعــث ایجــاد ایمباالنــس عضانــی در ایــن 
گــروه عضانــی می شــود)11-16(. ایــن الگوهــای فعال ســازی 
ــه، از  ــر یافت ــف تغیی ــینماتیک کت ــا س ــه ب ــی تغییریافت عضان
ــی و  ــش خارج ــف، چرخ ــی کت ــش باالی ــش چرخ ــه کاه جمل
تیلــت خلفــی مرتبــط اســت. بــه طــور کلــی، دیســکنزیا ارتبــاط 
نزدیکــی بــا عــدم تعــادل عضانــی دارد و معمــوالً با آســیب های 
ــا  ــدار ب ــف ناپای ــه کت ــور ک ــن تص ــت)11(. ای ــط اس ــانه مرتب ش
ــه  ــط اســت ب اختــال عملکــرد و آســیب شناســی شــانه مرتب
ــان  ــج بی ــوری رای ــک تئ ــده اســت)17-18(. ی ــه ش ــی پذیرفت خوب
ــرال،  ــل گلنوهوم ــب مفص ــرد مناس ــرای عملک ــه ب ــد ک می کن
ــر اســاس آن  ــه ب ــد ک ــه ای را ایجــاد کن ــات پای ــد ثب ــف بای کت
ــف،  ــات کت ــدون ثب ــود. ب ــام می ش ــی انج ــدام فوقان ــف ان وظای
ــا پارگــی  ــد گیرافتادگــی ی ــی مانن ــش پاتولوژی های خطــر افزای
ــی  ــانه ای از ب ــکینزیا نش ــد. دیس ــش می یاب ــورکاف افزای روتات
ثباتــی اســت و در نتیجــه عضــات اسکاپولوتوراســیک ضعیــف 

ــوند)21-19(. ــس می ش ــار ایمباالن ــا دچ ی
ــاالت  ــود اخت ــات جهــت بهب ــات گذشــته، تمرین ــق مطالع طب
کتــف می توانــد موجــب بهبــود عملکــرد عضــات، بهبــود 
راســتای ترقــوه و در نتیجــه بهبــود راســتای کمربنــد شــانه ای و 
عملکــرد کتــف شــود. بهبــود ایــن عوامــل می توانــد عــاوه بــر 
ــود عملکــرد عضــات از نظــر فعالیــت الکتریکــی، موجــب  بهب
ــود و  ــات ش ــت عض ــدی در فعالی ــی و زمانبن ــود هماهنگ بهب
در نتیجــه باعــث بهبــود کینماتیــک کتــف شــود)22(. تمرینــات 

دیســکینزی کتــف یــک اصطــاح کلــی اســت کــه بــا از دســت 
ــی  ــورت بالین ــه ص ــف ب ــت کت ــت و موقعی ــرل حرک دادن کنت
غیرفیزیولوژیــک  حرکت هــای  بیشــتر  می شــود)2-1(.  دیــده 
ــاق  ــف اتف ــه در کت ــی ک ــای غیرطبیع ــه مکانیک ه و در نتیج
ــه  ــی ک ــرد عضات ــرات در عملک ــوان در تغیی ــد را می ت می افت
آن را کنتــرل می کننــد ردیابــی کــرد. آســیب بــه عصــب 
النــگ توراســیک می توانــد عملکــرد عضانــی عضلــه ســراتوس 
قدامــی را تغییــر دهــد، همچنیــن آســیب بــه عصب اکسســوری 
ــث  ــد و باع ــر ده ــه را تغیی ــه ذوزنق ــرد عضل ــد عملک می توان
کنتــرل غیرطبیعــی کتــف شــود)3(. عــدم انعطــاف یــا انقبــاض 
عضــات و رباط هــای اطــراف شــانه می توانــد موقعیــت و 
ــه  ــفتی عضل ــد. س ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــف را تح ــت کت حرک
پکتورالیــس مینــور یــا ســر کوتــاه دوســر بازویــی کــه هــر دو 
ــد یــک تیلــت  ــه زائــده کوراکوئیــد متصــل می شــوند، می توان ب
قدامــی و کشــش بــه ســمت جلــو در کتــف ایجــاد کنــد. عــدم 
چرخــش کامــل داخلــی مفصــل گلنوهومــرال، ناشــی از ســفتی 
کپســولی یــا عضانــی، بــر حرکــت طبیعــی مفصــل کتــف تأثیر 
ــت  ــه در وضعی ــی ک ــی غیرطبیع ــای حرکت ــذارد)4(. الگوه می گ
اولیــه  الویشــن  از:  نمایــان می شــوند عبارتنــد  دیســکنزیا 
کتــف )شــراگ( در حیــن ابداکشــن مفصــل گلنوهومــرال و یــا 
ــه پاییــن در حیــن اداکشــن می باشــد)5(.  چرخــش ســریع رو ب
ــددی از  ــل متع ــه دالی ــت در نتیج ــن اس ــرات ممک ــن تغیی ای
جملــه: خســتگی، اختــال عملکــرد عصبــی، مهــار عضانــی  یــا 
ــی  ــی ثبات ــروم، ب ــیب الب ــال، آس ــاب آکرومی ــای س پاتولوژی ه
و آرتریــت مفصــل گلنوهومــرال و کپســولیت چســبنده باشــد.

ــا آســیب شــانه در  دیســکینزی کتــف در بیشــتر ورزشــکاران ب
مطالعــات مختلــف نشــان داده شــده اســت و ممکــن اســت در 

ــروز کنــد)6(. ــدون عامــت نیــز ب ــراد ب اف
دیســکینزیای کتــف، تغییــر درموقعیــت طبیعــی و الگــوی 
حرکتــی غیرطبیعــی کتــف هســت)7(. الگــوی حرکتــی در 
دیســکینزیای کتــف بــا درد مزمــن شــانه در ورزشــکاران 
پرتابــی بــاالی ســر، بــی ثباتــی، پارگی هــای روتاتــورکاف 
ــوی  ــت)7(. از س ــاط اس ــانه در ارتب ــی ش ــندروم گیرافتادگ و س
ــده  ــینماتیک پیچی ــظ س ــی در حف ــش مهم ــف نق ــر، کت دیگ
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

 Scapular Dyskinesia ،Scapular-focused exercise
 Kinematics and scapular position ،Pain ،Motor function
بصــورت جداگانــه و در ترکیــب بــا هــم اســتفاده شــد. همچنین 
حــروف اختصــاری مــورد جســتجو قــرار گرفــت. عــاوه بــر ایــن 
فهرســت منابــع هــر مقالــه ای شناســایی و بــه منظــور شناســایی 
اطاعــات اضافــی بــه طــور دقیــق بررســی شــد. در جســتجوی 
ــه دســت آمــد. ســپس  ــة مرتبــط ب اولیــه در مجمــوع 30 مقال
مقــاالت براســاس معیارهــای ورود بــه مطالعــه بررســی شــدند. 

ــودن  ــترس ب ــامل 1- در دس ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب  معیار ه
چکیــده یــا متــن کامل مقالــه 2- مطالعاتــی که حیطــه تحقیقی 
آنهــا دیســکنزیای کتــف بــود. 3- مطالعاتــی کــه مداخلــه آنهــا 
تمرینــات ثبــات دهنــده کتــف یــا حداقــل یکــی از مداخــات 
ــان  ــه زب ــه ب ــی ک ــود 4-مقاالت ــف ب ــات کت ــات ثب ــا تمرین آنه
فارســی بودنــد. پــس از بررســی و مــرور عناویــن، چکیده هــا و 
متــن کامــل مقــاالت، 5 مقالــه بــا توجــه معیارهــای انتخابی، در 
زمینــة تاثیــر تمرینــات ثبــات کتــف بــردرد و عملکــرد حرکتــی 
افــراد مبتــا بــه دیســکنزیا کتــف تشــخیص داده شــد. جهــت 
بررســی اعتبــار هــر یــک از مطالعــات پــس از عبــور از معیارهای 
ــازده آیتمــی معتبــر PEDro اســتفاده شــد.  ورود از مقیــاس ی
پاســخ هــر آیتــم در جــدول بــا عامــت مثبــت یــا منفــی )بــه 
منزلــه اجــرای صحیــح یــا نادرســت آیتــم مــورد نظــر(؛ صــورت 
گرفــت. هــر نمــره مثبــت یــک امتیــاز و نمــرات منفــی امتیــازی 
نخواهــد داشــت. پاســخ مثبــت بــه ســوال نخســت هــم امتیــازی 
ــه  ــدند ک ــه میش ــی وارد مطالع ــت. مقاالت ــد داش ــر نخواه در ب
از لحــاظ کیفیــت امتیــاز "بیشــتر از پنــج" را می آورنــد.

ثبــات کتــف توجــه محققــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت و 
برخــی از مطالعــات نشــان نداده انــد کــه تمرینــات ثبــات کتــف 
ــات  ــدف از تمرین ــر اســت)23(. ه ــانه موث ــرد ش ــود عملک در بهب
ــت  ــرل حرک ــت، کنت ــت، جه ــی موقعی ــت کتــف بازیاب تثبی
عضــات و الگــوی حرکــت کتــف بــرای تثبیــت کتــف و بهبــود 
ــات  ــات ثب ــع تمرین ــت)24(. در واق ــانه اس ــل ش ــرد مفص عملک
دهنــده کتــف، نوعــی برنامــه تمریــن اســت کــه بــرای کســب 
ثبــات و قــدرت عضــات اطــراف کتــف بــا هــدف حفــظ وضعیت 
مناســب کتــف، کاهــش درد مرتبــط و عائــم بیمــاری اســتفاده 
می شــود. ایــن تمرینــات بــه صــورت مکــرر، بــه عنــوان مولفــه 
اساســی در برنامه هــای تــوان بخشــی بــرای انــواع ســندرم های 
درد شــانه تجویــز می گــردد)24-25(. بنابرایــن ایــن تمرینــات 
ــرا رگیــری و حرکــت عملکــردی  ــح ق ــد جهــت تصحی می توانن
غیرطبیعــی در ارتبــاط بــا تنظیــم داینامیــک غیرنرمــال و ثبــات 
کل کمربنــد شــانه شــود، بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده هــدف 
ــا  ــاالت ب ــی مق ــر، بررس ــی حاض ــروری روای ــه م ــی مطالع اصل
حیطــه تاثیــر تمرینــات ثبــات دهنــده کتــف بــر درد و عملکــرد 

حرکتــی در افــراد مبتــا بــه دیســکنزیا کتــف بــود.

روش تحقیق
ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات مــروری روایــی اســت )دارای کد 
ــرور  ــماره306430(. م ــه ش ــایت PROSPERO ب ــت در س ثب
ــود  ــام می ش ــی انج ــیوه های مختلف ــه ش ــته ب ــات گذش تحقیق
ــی اســت  ــرور روای ــا م ــن آنه ــده تری ــناخته ش ــی از ش ــه یک ک
کــه نوعــی مطالعــه و تحلیــل ثانویــه مطالعــات پیشــین اســت. 
ــه ای  ــد جســتجوی ســازمان یافت ــرور نظــام من ــی، م ــه عبارت ب
اســت، کــه بــر اســاس قوانیــن و ضوابــط از پیــش تعییــن شــده 
ــد  ــام من ــه نظ ــن مطالع ــاری ای ــه آم ــود. جامع ــام می ش انج
ــات  ــاالت پژوهشــی فارســی حاصــل از مطالع ــه مق شــامل کلی
ــردرد و  ــف ب ــات کت ــات ثب ــر تمرین ــوص تاثی ــی در خص کم
عملکــرد حرکتــی افــراد مبتــا بــه دیســکنزیا کتــف می باشــد. 
بــه منظــور بررســی ادبیــات و پیشــینة مطالعــات از موتورهــای 
PEDRO و Elmnet ،Google Scholar ،Magiran جستجوی
، Scapular Stabilization exercise واژه هــای  کلیــد  بــا 
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شکل 1. فلوچارت منابع جست وجو و مراحل انتخاب مقاالت
PEDro جدول1. ارزیابی مطالعات ورودی بر اساس مقیاس

غنی زاده حصار
1398

عیوضی هزه بران
1398

لطافت کار
1397

لطافت کار
1396

لطافت کار
1396

 
PEDro scale 

+++++1.Eligibility criteria were specified

+++++2.Random allocation of subjects

++---3.Allocationwas concealed

-++++4.Groups similar at baseline

+--+-5.There was blinding of all subjects

-----6.Blinding of therapists

-+---7.Blinding of assessors

-++++
8.>1 key outcome was obtained for more than 85% of subjects 
initially allocated to groups

+++++
9.All subjects received the treatment or control condition as 
allocated or, where this was not the case, data for at least one key 
outcome was analyzed by ‘intention to treat’

+++++
10. results of between-group statistical comparisons are reported 
for at least one key outcome

+++++
11.The study provides both point measures and measures of 
variability for at least one key outcome

79787Total score

بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده کتف بر درد و عملکرد...

 مقاالت بررسی شده
30 مطالعه 

مقاالت اصلی و مورد بررسی در مطالعه
5 مطالعه

مقاالت نامرتبط
10 مطالعه

 مقاالت مرتبط با تمرینات ثبات کتف
5  مطالعه 

مقاالت تکراری
2 مطالعه

 مقاالت مرتبط با دیسکنزیا کتف
6  مطالعه

 مقاالت رد شده
2 مطالعه

مقاالت مشترک تمرینات ثبات کتف و دیسکنزیا
5 مطالعه
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ـــکنزیا  ـــخیص دیس ـــر تش ـــه دیگ ـــه مطالع ـــد و در س ـــتفاده ش اس
ـــود )در  ـــده ب ـــام ش ـــه انج ـــت های مربوط ـــک و تس ـــط پزش توس
ـــه  ـــات ارائ ـــا جزئی ـــه ب ـــر مقال ـــات ه ـــک اطاع ـــه تفکی ـــدول ب ج

ـــت(. ـــده اس ش

نتایج
ــای ورود و  ــاس معیارهـ ــر اسـ ــتجو بـ ــام جسـ ــس از انجـ پـ
ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــت و م ـــه یاف ـــداد کل 30 مقال ـــروج تع خ
ــی  ــوع کارآزمایـ ــاالت از نـ ــه مقـ ــبب اینکـ ــه سـ ــت. بـ گرفـ
بالینـــی بودنـــد از مقیـــاس PEDro بـــرای بررســـی کیفیـــت 
مقـــاالت اســـتفاده شـــد. کـــه نتایـــج در جـــدول یـــک 
آمـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه غیرهمســـان بـــودن مقـــاالت 
ورودی از نظـــر نـــوع مطالعـــه، روش اجـــرا، پارامترهـــای 
اندازه گیـــری، نـــوع تمریـــن، تعـــداد آزمودنـــی؛ امـــکان 
نداشـــت. ورودی وجـــود  مقـــاالت  در  متاآنالیـــز  انجـــام 

ـــود،  ـــط ب ـــه نامرتب ـــده 10 مقال ـــی ش ـــه بررس ـــداد 30 مقال از تع
5 مقالـــه در رابطـــه بـــا تمرینـــات ثبـــات دهنـــده کتـــف، 2 
ـــف،2  ـــکنزیای کت ـــا دیس ـــه ب ـــورد در رابط ـــراری، 6 م ـــورد تک م
مـــورد بـــه دلیـــل عـــدم مطابقـــت بـــا معیارهـــای ورودی رد 
ـــا تمرینـــات  ـــه کـــه مشـــترکا در رابطـــه ب شـــدند و نهایتـــا 5 مقال
ـــی و  ـــورد بررس ـــد م ـــکنزیا بودن ـــف و دیس ـــده کت ـــات دهن ثب
تحلیـــل قـــرار گرفتنـــد. در همـــه مطالعـــات، اثـــر تمرینـــات 
ثبـــات دهنـــده کتـــف بـــر دیســـکنزیا مـــورد بررســـی قـــرار 
ـــده  ـــات دهن ـــات ثب ـــر تمرین ـــه تاثی ـــه مطالع ـــود. در س ـــه ب گرفت
ـــکنزیا  ـــر دیس ـــه ب ـــرل آگاهان ـــات کنت ـــا تمرین ـــراه ب ـــف هم کت
ـــر  ـــه تاثی ـــود. در دو مطالع ـــه ب ـــرار گرفت ـــورد بررســـی ق ـــف م کت
ـــکنزیای  ـــر دیس ـــی ب ـــه تنهای ـــف ب ـــده کت ـــات دهن ـــات ثب تمرین
ـــورد  ـــای م ـــود. متغیره ـــه ب ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــف م کت
ـــر  ـــه متغی ـــود، در دو مطالع ـــاوت ب ـــات متف ـــی در مطالع بررس
ـــه  ـــه مطالع ـــی و در س ـــس عمق ـــی و ح ـــرد حرکت درد و عملک
دیگـــر متغیرهـــای کینماتیکـــی کتـــف مـــورد برســـی قـــرار 

ـــد. ـــه بودن گرفت
ـــه  ـــه شـــش هفت ـــن، در ســـه مطالع ـــان تمری از لحـــاظ مـــدت زم
ـــه  ـــن ارائ ـــا تمری ـــه آزمودنی ه ـــه ب ـــت هفت ـــه هش و در دو مطالع
شـــده بـــود. بـــرای کمـــی ســـازی درد در دو مطالعـــه از شـــاخص 
دیـــداری درد اســـتفاده شـــده بـــود. بـــرای ســـنجش میـــزان 
اختـــاالت در کینماتیـــک کتـــف در دو مطالعـــه از دســـتگاه 
ـــز حرکتـــی اســـتفاده شـــده بـــود. در دو مطالعـــه بـــرای  آنالی
 )SDT(ـــون مشـــاهده ای دیســـکینز تشـــخیص دیســـکنزیا از آزم
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بررسی تاثیر تمرینات ثبات دهنده کتف بر درد و عملکرد...

جدول2. خاصه مقاالت منتخب تمرینات ثبات دهنده کتف بر دیسکنزیای کتف

نویسنده
سال انتشار

هدف مطالعهتعداد افراد مطالعه
تعداد جلسات تمرین، 

مدت زمان تمرین 
)پروتکل(

شاخص های اندازه گیری مورد 
استفاده در مطالعه

نتیجه گیری

لطافت کار 
1396

44زن 
)تمرین کنترل 

آگاهانه 15نفر( تمرین 
ثبات دهنده 15نفر( 

)کنترل14 نفر(

مقایسه بین تمرینات ثبات 
دهنده کتف و کنترل آگاهانه 

بر روی درد، متغیرهای 
وضعیتی و قدرت عضات 

منتخب در افراد دارای حرکت 
پریشی کتف می باشد.

پروتکل اصاحی درمانی 
)متشکل از تمرینات ثبات 
دهنده و کنترل آگاهانه( 

به مدت6 هفته و هفته ای3 
روز

قدرت: دستگاه دینامومتر دستی
)VAS( درد: مقیاس دیداری درد
میزان زاویه سر به جلو: گونیامتر
شاخص طول عضله سینه ای 

کوچک: خط کش

یافته هـای تحقیـق نشـان داد کـه شـرکت 
در مداخـات بـه مـدت شـش هفتـه موجب 
عضـات  در  قـدرت  بهبـود  درد،  کاهـش 
وضعیتـی  متغیرهـای  و  کتـف  منتخـب 
می شـود. می تـوان اذعـان داشـت کـه برنامه 
تمرینـات ثبـات دهنـده و کنتـرل آگاهانـه 
موجـب بهبـود جهت دهـی و حرکـت کتف 
در افـراد دارای حرکـت پریشی)دیسـکنزیا( 

می شـود. کتـف 

لطافت کار 
1396

44زن 
)تمرین کنترل 

آگاهانه 15نفر( تمرین 
ثبات دهنده 15نفر( 

)کنترل14نفر(

مقایسه تأثیر دو شیوه 
تمرینی کنترل آگاهانه و 
ثبات دهنده بر کینماتیک 
منتخب کتف در حرکت 

اسکپشن افراد دارای 
دیسکنزیای کتف

پروتکل اصاحی درمانی 
)متشکل از تمرینات ثبات 
دهنده و کنترل آگاهانه( 
به مدت6 هفته و هفته ای 

3 روز

میزان اختاالت در کینماتیک 
کتف: دستگاه آنالیز حرکتی

تمرینـات ثبـات دهنـده و کنتـرل آگاهانـه، 
بـر میـزان زاویـه کینماتیـک کتـف اثرگـذار 

بودند.

لطافت کار 
1397

44زن 
)تمرین کنترل 

آگاهانه 15نفر( تمرین 
ثبات دهنده 15نفر( 

)کنترل14 نفر(

بررسی تاثیر تمرینات ثبات 
دهنده و کنترل آگاهانه بر 

کینماتیک ترقوه زنان دارای 
دیسکنزیا کتف

پروتکل اصاحی درمانی 
)متشکل از تمرینات ثبات 
دهنده و کنترل آگاهانه( 
به مدت6 هفته و هفته ای 

3 روز

میزان اختاالت در کینماتیک 
کتف: دستگاه آنالیز حرکتی

برنامــه  داد  نشــان  تحقیــق  یافته هــای 
ــده  ــه و ثبات دهن ــرل آگاهان ــات کنت تمرین
موجــب بهبــود جهت دهــی و حرکــت ترقــوه 
در افــراد دارای دیســکنزیای کتــف می شــود.

عیوضی هزه 
بران 1398

30نفر
)15نفر گروه کنترل(
)15نفر گروه تجربی(

بررسی تاثیر 8 هفته 
تمرینات ثبات دهنده کتف 
بر درد شانه حین تمرین 
و استراحت کمانداران 
دارای دیسکنزیای کتف

تمرینات ثبات دهنده کتف 
)شامل تمرینات نزدیک 
کردن کتف، شنای پاس 
و غیره( را به مدت هشت 
هفته، هر هفته سه جلسه 

و هر جلسه 40دقیقه

)VAS( درد: مقیاس دیداری درد
تشخیص دیسکینزیای کتف: از 
)SDT(آزمون مشاهده ای دیسکینز

ــه دســت آمــده از تحقیــق حاضــر  ــج ب نتای
نشــان داد کــه درد شــانه برتر هــم در حیــن 
ــتراحت بهبود  ــن اس ــم در حی ــن و ه تمری
کــه  می رســد  نظــر  بــه  و  کــرد  پیــدا 
ــد  ــف می توان ــده کت ــات دهن ــات ثب تمرین
ــر  ــه منظــور کاهــش درد شانه ســمت برت ب

ــرد ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــدران م کمان

غنی زاده 
حصار 1398

30نفر
)15نفر گروه کنترل(
)15نفر گروه تجربی(

بررسی تاثیر 8 هفته 
تمرینات ثبات دهنده کتف 

بر حس عمقی شانه و 
عملکرد کمانداران دارای 

دیسکنزیای کتف

تمرینات ثبات دهنده کتف  
)شامل تمرینات نزدیک 
کردن کتف، شنای پاس 
و غیره( را به مدت هشت 
هفته، هر هفته سه جلسه 

و هر جلسه 40دقیقه

حس عمقی: از روش عکسبرداری 
توسط دوربین دیجیتال و نرم افزار 

کینووا 

عملکرد حرکتی: ثبت رکورد
تشخیص دیسکینزیای کتف: از 
)SDT(آزمون مشاهده ای دیسکینز

ــه  ــان داد ک ــر نش ــق حاض ــای تحقی یافته ه
ــد  ــف می توان ــده کت ــات دهن ــات ثب تمرین
ــانه  ــی ش ــس عمق ــود ح ــور بهب ــه منظ ب
عملکــرد  و  کتــف  دیســکنزیای  دارای 
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــداران م کمان
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انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ـــف  ـــده کت ـــات دهن ـــات ثب ـــر تمرین ـــاوه ب ـــه ع ـــن مطالع در ای
ـــر متغیرهـــای مـــورد  ـــه نیـــز ب مداخلـــه تمرینـــات کنتـــرل آگاهان
ـــان  ـــش نش ـــج پژوه ـــه نتای ـــود، ک ـــده ب ـــال ش ـــز اعم ـــر نی نظ
ـــه  ـــرل آگاهان ـــده و کنت ـــات دهن ـــات ثب ـــه تمرین ـــه برنام داد ک
ـــراد دارای  ـــود جهـــت دهـــی و حرکـــت کتـــف در اف موجـــب بهب

ــود)25(. ــف می شـ ــکنزیای کتـ دیسـ
ـــر  ـــه تأثی ـــکاران )1396( مقایس ـــت کار و هم ـــه لطاف در مطالع
دو شـــیوه تمرینـــی کنتـــرل آگاهانـــه و ثبـــات دهنـــده بـــر 
ــراد  ــن افـ کینماتیـــک منتخـــب کتـــف در حرکـــت اسکپشـ
ــق  ــن تحقیـ ــای ایـ ــود. یافته هـ ــف بـ ــکنزیای کتـ دارای دیسـ
ـــاوت  ـــرل تف ـــروه کنت ـــه گ ـــبت ب ـــی نس ـــروه تجرب ـــان داد گ نش
معنـــی داری در زاویـــه کینماتیـــک کتـــف داشـــتند. در ایـــن 
ـــات  ـــف تمرین ـــده کت ـــات دهن ـــات ثب ـــار تمرین ـــق در کن تحقی
ـــز  ـــف نی ـــک کت ـــه کینماتی ـــزان زاوی ـــر می ـــه ب ـــرل آگاهان کنت
ـــده  ـــات دهن ـــات ثب ـــان داد تمرین ـــج نش ـــه نتای ـــد ک ـــال ش اعم
و کنتـــرل آگاهانـــه منجـــر بـــه بهبـــود کینماتیـــک کتـــف 

می شـــوند)26(.
ـــر  ـــی تاثی ـــش)1397( بررس ـــت کار و همکاران ـــه لطاف در مطالع
ـــک  ـــر کینماتی ـــه ب ـــرل آگاهان ـــده و کنت ـــات دهن ـــات ثب تمرین
ـــد  ـــان داده ش ـــود. نش ـــف ب ـــکنزیا کت ـــان دارای دیس ـــوه زن ترق
ـــبت  ـــه، نس ـــرل آگاهان ـــات کنت ـــک دوره تمرین ـــس از ی ـــه پ ک
بـــه گـــروه ثبـــات دهنـــده و کنتـــرل، تفـــاوت معنـــا داری در 
ـــود  ـــه وج ـــه90 درج ـــوه در زاوی ـــک ترق ـــه کینماتی ـــزان زاوی می
ـــت  ـــه حرک ـــان داد ک ـــات نش ـــل اطاع ـــه و تحلی ـــت. تجزی داش
ـــی  ـــروه تمرین ـــه در گ ـــه 90 درج ـــوه در زاوی ـــن ترق ـــاال رفت ب
ـــی  ـــت. در حال ـــته اس ـــاداری داش ـــر معن ـــه تغیی ـــرل آگاهان کنت
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــادار نب ـــرات معن ـــن تغیی ـــر ای ـــای دیگ ـــه در زوای ک
ـــده  ـــه و ثبات دهن ـــرل آگاهان ـــات کنت ـــه تمرین ـــی برنام طورکل
ـــراد دارای  ـــوه در اف ـــت ترق ـــی و حرک ـــود جهت ده ـــب بهب موج

دیســـکنزیای کتـــف می شـــود)27(.
ـــی  ـــکاران)1398( بررس ـــران و هم ـــزه ب ـــی ه ـــه عیوض در مطالع
تاثیـــر هشـــت هفتـــه تمرینـــات ثبـــات دهنـــده کتـــف بـــر 
ــداران دارای  ــتراحت کمانـ ــن و اسـ ــن تمریـ ــانه حیـ درد شـ
ـــق  ـــده از تحقی ـــت آم ـــه دس ـــج ب ـــود. نتای ـــف ب ـــکنزیای کت دیس

ـــی  ـــتماتیک بررس ـــروری سیس ـــه م ـــن مطالع ـــی ای ـــدف اصل ه
تاثیـــر تمرینـــات ثبـــات دهنـــده کتـــف بـــردرد و عملکـــرد 
حرکتـــی افـــراد مبتـــا بـــه دیســـکنزیا کتـــف بـــود. نتایـــج 
مطالعـــه حاضـــر نشـــان داد کـــه تمرینـــات ثبـــات دهنـــده 
ـــگیری  ـــود و پیش ـــر در بهب ـــی موث ـــکل تمرین ـــک پروت ـــف ی کت
ــه  ــد. و از آنجایـــی کـ ــکنزیا کتـــف می باشـ از اختـــال دیسـ
ـــی  ـــوی حرکت ـــص الگ ـــار نق ـــف دچ ـــکنزیا کت ـــار دیس ـــرد دچ اف
کتـــف و درد می شـــوند ایـــن تمرینـــات بـــه همـــراه دیگـــر 
در  ایمـــن  ابـــزاری  می توانـــد  تمرینـــی  پروتکل هـــای 
جلوگیـــری از اختـــاالت کینماتیـــک ناحیـــه کتـــف باشـــد. 
ـــف  ـــکنزیا کت ـــه دیس ـــون در زمین ـــه تاکن ـــی ک ـــب مطالعات اغل
ــی  ــات اصاحـ ــر تمرینـ ــتر بـ ــت، بیشـ ــه اسـ ــورت گرفتـ صـ
ــال  ــه اختـ ــا اینکـ ــته اند و یـ ــز داشـ ــی تمرکـ ــورت کلـ بصـ
ـــه  ـــر از جمل ـــیب های دیگ ـــا و آس ـــا ناهنجاری ه ـــکنزیا را ب دیس
ســـندروم گیرافتادگـــی شـــانه؛ بورســـیت ســـاب آکرومیـــال 
ـــه ای  ـــیر مطالع ـــا ایـــن تفاس ـــد. ب ـــه بودن ـــره در نظرگرفت و غی
ـــف و  ـــده کت ـــات دهن ـــات ثب ـــر تمرین ـــاص ب ـــورت خ ـــه بص ک
دیســـکنزیا بـــه صـــورت جداگانـــه بپـــردازد، ضـــروری بنظـــر 

ــود. ــه می شـ ــا پرداختـ ــه آنهـ ــه بـ ــه در ادامـ ــید کـ می رسـ

ـــر  ـــف ب ـــده کت ـــات دهن ـــات ثب ـــر تمرین ـــی تاثی بررس
ـــکنزیا دیس

از پنـــج مطالعـــه وارد شـــده در ایـــن تحقیـــق، تمامـــی 
مطالعـــات بـــه اثربخشـــی تمرینـــات ثبـــات دهنـــده کتـــف 
ـــات  ـــات ثب ـــه تمرین ـــا ک ـــات آنه ـــی از مداخ ـــل یک ـــا حداق ی
ـــا  ـــش درد در آزمودنی ه ـــر کاه ـــر درد و ب ـــت ب ـــوده اس ـــف ب کت

اشـــاره کردنـــد.
در مطالعـــه لطافـــت کار و همـــکاران )1396( مقایســـه بیـــن 
ــر  ــه بـ ــرل آگاهانـ ــف و کنتـ ــده کتـ ــات دهنـ ــات ثبـ تمرینـ
ـــب  ـــات منتخ ـــدرت عض ـــی و ق ـــای وضعیت روی درد، متغیره
در افـــراد دارای حرکـــت پریشـــی کتـــف )دیســـکنزیا( بـــود. 
دریافتنـــد کـــه گـــروه تمریـــن در متغیرهـــای کاهـــش درد، 
بهبـــود قـــدرت عضـــات منتخـــب کتـــف و متغیرهـــای 
ـــد.  ـــان داده ان ـــود نش ـــرل بهب ـــروه کنت ـــه گ ـــبت ب ـــی نس وضعیت
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تاثیـــر تمرینـــات ثبـــات دهنـــده کتـــف را بـــر دیســـکنزیا را 
ـــات  ـــد تحقیق ـــد؛ و نیازمن ـــند، محـــدود بودن ـــرده باش ـــی ک ارزیاب
بیشـــتر در زمینـــه بررســـی اثـــر ایـــن تمرینـــات بـــر درد و 
ـــد. از  ـــف می باش ـــکنزیای کت ـــراد دیس ـــی در اف ـــرد حرکت عملک
ـــات  ـــردن مطالع ـــه وارد نک ـــن مطالع ـــای ای ـــر محدودیت ه دیگ
ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــود ک ـــی ب ـــر از فارس ـــان غی ـــه زب ـــو ب همس

ـــد. ـــزار باش ـــر گ ـــق اث ـــج تحقی ـــر نتای ب

نتیجه گیری 
ـــب  ـــد موج ـــده می توان ـــات دهن ـــات ثب ـــه تمرین ـــی ک از آنجای
ـــود.  ـــف ش ـــح کت ـــت صحی ـــات و وضعی ـــدرت عض ـــش ق افزای
ـــر  ـــت موث ـــح وضعی ـــات موجـــب تصحی ـــن تمرین ـــن ای ـــم چنی ه
عضـــات کتـــف و هـــم چنیـــن منجـــر بـــه کاهـــش تنـــش 
در عضـــات و درد می شـــود. یافته هـــای ایـــن تحقیـــق از 
تاثیرگـــذاری تمرینـــات ثبـــات کتـــف بـــه عنـــوان ابـــزاری 
ایمـــن بـــرای بهبـــود کنتـــرل ناتوانـــی وضعیتـــی حمایـــت 
ـــای  ـــایر پروتکل ه ـــار س ـــات در کن ـــن تمرین ـــزودن ای ـــرده و اف ک
تمرینـــی می توانـــد موجـــب بهبـــود متغیرهـــای دخیـــل در 
اختـــاالت کتـــف از جملـــه کاهـــش درد و بهبـــود عملکـــرد 

حرکتـــی در افـــراد مبتـــا بـــه دیســـکنزیای کتـــف شـــود. 

محدودیت 
ــود  ــه کمبـ ــوان بـ ــش می تـ ــن پژوهـ ــای ایـ از محدودیت هـ
ــی  ــر بخشـ ــه اثـ ــه در زمینـ ــام گرفتـ ــات انجـ ــداد مطالعـ تعـ
تمرینـــات ثبـــات دهنـــده بـــر دیســـکنزیای کتـــف  اشـــاره 

کـــرد.
ـــوع  ـــر از ن ـــه حاض ـــه مطالع ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــاق: ب ـــد اخ ک
ـــدارد. ـــی ن ـــه اخاق ـــه تاییدی ـــاز ب ـــت، نی ـــروری اس ـــات م مطالع

نشـــان داد کـــه درد شـــانه برتـــر هـــم در حیـــن تمریـــن و 
ـــانه  ـــا در درد ش ـــت ام ـــادار اس ـــتراحت معن ـــن اس ـــم در حی ه
ـــت و  ـــادار اس ـــی معن ـــه درون گروه ـــا در مقایس ـــر تنه ـــر برت غی
ـــه  ـــه ب ـــد باتوج ـــت آم ـــادار بدس ـــی غیرمعن ـــن گروه ـــه بی مقایس
ـــات  ـــه تمرین ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ـــق ب ـــن تحقی ـــای ای یافته ه
ثبـــات دهنـــده کتـــف می توانـــد بـــه منظـــور کاهـــش درد 
ـــرد)28(. ـــرار گی ـــورد اســـتفاده ق ـــدران م ـــر کمان شـــانه ســـمت برت

ـــه  ـــت هفت ـــر هش ـــی تاثی ـــکاران )1398( بررس ـــی زاده و هم غن
ـــانه و  ـــی ش ـــس عمق ـــر ح ـــف ب ـــده کت ـــات دهن ـــات ثب تمرین
عملکـــرد کمانـــداران دارای دیســـکنزیای کتـــف بـــود. نتایـــج 
حاصـــل ازایـــن تحقیـــق نشـــان داد کـــه تمرینـــات ثبـــات 
دهنـــده کتـــف موجـــب بهبـــود معنـــادار حـــس عمقـــی و 
ـــکنزیای  ـــراد دارای دیس ـــانه در اف ـــل ش ـــی مفص ـــرد حرکت علک
کتـــف شـــد در حالـــی کـــه تمرینـــات تاثیـــر معنـــاداری بـــر 
حـــس عمقـــی و عملکـــرد مفصـــل شـــانه در افـــراد بـــدون 
ــای  ــه یافته هـ ــه بـ ــا توجـ ــتند. بـ ــف نداشـ ــکنزیای کتـ دیسـ
ــه  ــد بـ ــف می توانـ ــده کتـ ــات دهنـ ــات ثبـ ــق تمرینـ تحقیـ
منظـــور بهبـــود حـــس عمقـــی شـــانه دیســـکنزیای کتـــف و 

عملکـــرد کمانـــداران مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد)29(.
ـــه  ـــوان متوج ـــات می ت ـــن مطالع ـــی ای ـــی از بررس ـــور کل ـــه ط ب
شـــد کـــه تمرینـــات ثبـــات دهنـــده کتـــف بـــرای کســـب 
ــا هـــدف  ــراف کتـــف و بـ ــات و قـــدرت در عضـــات اطـ ثبـ
ــش درد  ــف، کاهـ ــب کتـ ــت مناسـ ــی وضعیـ ــظ و بازیابـ حفـ
شـــانه و کتـــف اســـتفاده می شـــود بنابرایـــن ایـــن تمرینـــات 
یـــک پروتـــکل تمرینـــی مناســـب جهـــت بهبـــود اختـــال 
دیســـنکنزیای کتـــف می باشـــد. از ســـویی دیگـــر تمرینـــات 
ثبـــات دهنـــده کتـــف تأثیراتـــی نظیـــر بهبـــود موقعیـــت و 
ـــات  ـــت عض ـــش فعالی ـــل افزای ـــه دلی ـــف ب ـــات کت ـــش ثب افزای
ــی  ــود فراخوانـ ــن تقویـــت و بهبـ ــده و همچنیـ تثبیـــت کننـ
عضـــات تنـــه بـــه منظـــور بازگشـــت زوج نیـــروی طبیعـــی 
ــته و از  ــال داشـ ــه دنبـ ــف را بـ ــات کتـ ــه عضـ در مجموعـ
طریـــق ایـــن مکانیســـم در بهبـــود دیســـکنزیا کتـــف مؤثـــر 
ـــداد  ـــه تع ـــن مطالع ـــای ای ـــه محدودیت ه ـــت. از جمل ـــوده اس ب
مطالعـــات بـــا کیفیـــت و بصـــورت کارآزمایـــی بالینـــی کـــه 
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