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چکیده
زمینه و هدف :کمردرد (بهعلت ایجاد محدودیتهای حرکتی) منجر به کاهش ثبات ناحیهی مرکززی
بدن میشود .هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر تمرینات ثباتمرکزی بر سطح ناپایدار (توپ سوئیسی)
بر شدت درد ،کیفیت زندگی و استقامت عضالت تنه زنان مبتال به کمردردمزمن ایدیوپاتیک بود.
روشبررسی 03:زن مبتال به کمردردمزمن ایدیوپاتیک ،با میانگین سن ( )03/30±9/44سال مراجعه
ک ننده به پزشک متخصص بطور هدفمند در این پژوهش شرکت نمودند .نمونهها بزهطزور مسزاوی و
همگن به دو گروه تجربی ( 51نفر ،شرکت در تمرینات) و کنتزرل ( 51نفزر ،بزدون تمزرین) تقسزی
شدند .قبل و بعد از دو ماه شدت درد ،کیفیت زندگی و استقامت عضالت فلکسور و اکستنسور تنه به
ترتیب توسز پرسنزنامه کیوبزک ،پرسنزنامه  ،SF-36آزمزون درازوننسزت و آزمزون سورنسزون
اندازهگیری شد .تمرینات به مدت  8هفته  0جلسه در هفته (زمان  33دقیقه) برای گروه تجربی اجرا
و از آزمونهای  tهمبسته و تحلیل کوواریانس برای تحلیل آماری استفاده شد (.)p>3/31
یافتهها :کاهش معنادار در شدت درد و افزایش معنادار در کیفیت زندگی گروه تجربی بهدسزت آمزد
( %03 .)p>3/330و  %08افزایش معنادار ،بهترتیب در آزمونهای سورنسون و درازوننست در گزروه
تجربی مناهده شد ( .)p>3/338در بعد از تمرین ،تفزاوت معنزاداری در تمزات متهیرهزا بزین گزروه
تجربی و کنترل مناهده شد (.)p>3/35
نتیجه گیری :تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی متمرکز بر عضزالت تنزه بزوده و باعزز افززایش
استقامت عضالت تنه شد .با افزایش استقامت عضالت تنه میزان درد کاهش وکیفیت زنزدگی بببزود
یافت .بنابراین انجات تمرینات برای این بیماران توصیه میشود.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن39500003584 :
 پست الکترونیکیMahnazmarvi3@gmail.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2018.15880.1366 :)DOI
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مقدمه
کمردرد مزمن ایدیوپاتیک ،دردی غیر اختصاصی در ناحیهی
پایین پنت بین مبرههای  L1تا  S1که بیش از  0ماه ادامزه
مییابد .این منکل پاتولوژی ،شایعتزرین بیمزاری اسزکلتی-
عضالنی است که اولین علت ناتوانی در افراد زیر  41سزال و
دومین علت شایع برای مراجعه بزه پزشزک و سزومین علزت
انجات عمل جراحی بزهشزمار مزیآیزد (اسزکات و همکزاران،
 33 .)0351الی  83درصد مردت حزداقل یزک بزار در طزول
زندگی خود ،کمردرد را تجربه میکنند و  83درصزد از ایزن
افراد عود مجدد بیمزاری را گززارش نمزودهانزد .کمزردرد در
اغلب موارد ناشی از ضعف عضالت و پاسزرر نامناسزب بزدن
حززین انجززات فعالیززتهززای روزمززره مززیباشززد (آندرسززون و
همکاران .)5999 ،تحقیقات ،عوامل اصزلی بزروز کمزردرد را
ناشززی از ضززعف عضززالت شززک  ،کززاهش قززدرت عضززالت
اکستنسززور ران ،ضززعف عضززالت خلفززی کمززر ،کوتززاهی و
گرفتگی عضالت فلکسور ران و تهییر در اندازه قوس کمزر را
گزارش نموه انزد (آندرسزون و همکزاران5999 ،؛ ایلبیگزی و
همکاران .)0354 ،همرنزین فقزدان ثبزات مرکززی سزتون
مبرهای به عنوان عامل مستعد کننده کمزردرد مطزر شزده
اسززت (هززولزمن و همکززاران0350 ،؛ جززورو و همکززاران
.)0333
مداخالت درمانی زیادی در بببود عملکرد بیماران مبتال
به کمردرد انجات شزده اسزت (میزایزی و همکزاران0358 ،؛
مسززعودی ثابززت و همکززاران0358 ،؛ علززیزاده و همکززاران،
 .)0358یک مطالعه مروری به بررسی  53تحقیق در رابطزه
با اثر برنامههای درمانی متفاوت بر بیماران مبتال به کمزردرد
مزمن پرداخت و ننزان داد کزه  8مطالعزه ،اثزر متبزت ایزن
تمرینات و  8مطالعه اثر منفی در درمان بیماری کمزردرد را
گزارش نمودند .نتایج متبت این مطالعات حزاکی از افززایش
قدرت ،استقامت ،هماهنگی عضالت و بببود عملکرد سیست
پروپریوسززیتیو و نتززایج منفززی مطالعززه بیززانگر عززدت بببززود
عملکرد این بیماران بود (هاگز و همکزاران .)0333 ،یکزی از
روشهای پیننباد شده برای بببود عملکزرد ایزن بیمزاران،
بکارگیری تمرینات مرتب با ثبات تنزه مزیباشزد .تمرینزات
ثبات مرکزی بزر سزطو پایزدار (بزر روی زمزین) و سزطو
ناپایزدار قابززل اجزرا اسززت .یکزی از روشهززای بببزود ثبززات
مرکزی بر سطو ناپایدار اسزتفاده از تزوپ سوئیسزی اسزت
(اسززکامیال و همکززاران .)0353 ،نتززایج حاصززل از تحلیززل

الکترومایوگرافی عضالت باالتنه ،پایین تنه و عضالت شکمی
در طول تمرینات پینرفته با توپ سوئیسزی در افزراد سزال
(مارشال و دیسای )0353 ،و تمرینزات ثبزات تنزه بزا تزوپ
سوئیسی در عملکرد عضالت مرکزی تنه در سالمندان ننان
از افزایش ثبات تنه داشته است (کزی و همکزاران.)0354 ،
ابراهیمی و همکاران در سال  0354ننان دادند که  8هفتزه
تمرینززات ثبززات مرکزززی بززر سززطح پایززدار باعززز افزززایش
استقامت عضالت شک و پنت بیمزاران مبزتال بزه کمزردرد
ناشی از فتق دیسک شده و کاهش قابزل تزوجبی در شزدت
درد داشته است (ابراهیمزی و همکزاران .)0354 ،اسزکات و
همکارانش در سال  ،0351ننان دادند که تمزرین بزا تزوپ
سوئیسی در مقایسه با تمرین بر روی زمین بر تحریک عضله
مولتی فیدوس و افزایش ضخامت آن در بیمزاران مبزتال بزه
کمردرد مزمن مؤثرتر بوده و تأثیر بینتری بر پایداری سطح
مقطع کمری داشته است (اسزکات و همکزاران .)0351 ،در
تناقض با مطالعات فوق ،کانک و همکاران ننان دادند کزه 4
حرکت تمرینی بر سطح پایدار مانند حرکت پالنک (پزل بزه
حالت دمر )5در مقایسه با تمرینات توپ سوئیسی بر افزایش
ضخامت عضالت شکمی افراد مبتال به کمردرد مزمن مؤثرتر
است و باعز کاهش درد در بیماران مبتال به کمردرد مززمن
می شود (یون و همکاران .)0350 ،چزو و همکزاران ،در یزک
تحقیق مروری ،به بررسی تنوع مزداخالت درمزانی از قبیزل
تمرینات قدرتی ،استقامتی ،تمرین مرتب بزا بببزود پاسزرر
بدن ،آموزش آناتومی و درمانهای دستی و غیره بر بیمزاران
مبتال بزه کمزردرد پرداختنزد و نتوانسزتند هزیا اسزتاندارد
طالیی در درمانهای ورزشی پیننباد دهنزد (چزو.)0353 ،
پژوهنگران در مورد روشهای خاص درمانی که مورد تأییزد
اکتریت باشند به توافق عمومی دست پیدا نکردهاند که ایزن
موضوع به خاطر ویژگی های خزاص ایزن بیمزاری اسزت .بزا
توجه به برخی از مطالعات انجزات شزده در زمینزه تمرینزات
ثبات مرکزی بر سطو پایدار در بیماران کمردرد ،هنزوز اثزر
تمرینات ثبات مرکزی بزر سزطو ناپایزدار و بزر متهیرهزای
مختلف در جوامع متفاوت به طور کامل منخص ننده است.
لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر یک برنامه تمرینی ثبات
مرکزی بر سطح ناپایدار با استفاده از توپ سوئیسی بر شدت
درد ،کیفیزززت زنزززدگی و اسزززتقامت عضزززالت فلکسزززور و
اکستنسور تنه زنان مبتال به کمردرد مزمن ایدیوپاتیک بود.
)1. prone bridge (elbow plank
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مواد و روشها
این تحقیق از نوع تحقیقات نیمهتجربی است و دارای نتزایج
کاربردی میباشد .مطالعهی حاضر در کمیتزه اخزالق مرکزز
تحقیقات طب ورزشی داننگاه آزاد اسالمی واحد نجف آبزاد
با کزد  51305401945354بزه تصزویب رسزید .جامعزهی
آماری تحقیق حاضر شامل زنزان مبزتال بزه کمزردرد مززمن
ایدیوپاتیک مراجعه کننده به مراکز فیزیوتراپی و بازتوانی در
شبرستان نجفآباد که دارای پرونده پزشکی بودند مزیشزد.
حج نمونه با استفاده از فرمول محاسبه حج نمونزه بزرای
متهیرهای کمّی استفاده شد (حافظنیزا )5993 ،کزه در زیزر
آمده است .در این فرمول ( S=3/54 ،N=034انحراف معیزار
براسززاس متهیززر شززدت درد) (کسزز و همکززاران،)0353 ،
 t=5/93و ( d=3/31فاصززله اطمینززان= )%91بززرآورد شززد و
حج نمونه  n=09نفر محاسبه شد.

𝑁𝑡 2 𝑆 2

𝑛 = 𝑁𝑑2+𝑡 2 𝑆 2

نمونهها توس پزشک متخصص ارتوپد تأیید و بزا توجزه
به معیارهزای ورود بزه مطالعزه بزرای ایزن تحقیزق بزهطزور
هدفمند و در دسترس گززینش شزدند .معیارهزای ورود بزه
مطالعه شامل قرارگیزری در دامنزه سزنی  03تزا  13سزال،
سابقه کمردرد باالی  0مزاه و فاقزد فاکتورهزای محزدودیت
حرکتی میشد .معیارهای حذف نمونه ها شامل مبتال بزودن
به بیماریهای مرتب با ستون مبرهای از قبیل فتق دیسک،
رماتیس  ،سیاتیک ،جراحیهزای قبلزی ،تومزور ،اسزکولیوز و
دیگر ناهنجاریها و منکالت مرتب بزا سزتون فقزرات بزود.
همرنین استفاده از هر نوع داروی مسکن و تزدابیر درمزانی
جبت رفع منکالت کمردرد نیزز باعزز حزذف نمونزههزا از
تحقیق حاضر میشد .نمونزه آمزاری  03زن دارای کمزردرد
مزمن ایدیوپاتیک با میانگین سن ( 03/30±9/44سال) ،قزد
(518/33±3/30سانتیمتر) و وزن (33/80±53/33کیلوگرت)
که بهصورت داوطلبانه پس از پرکردن فرت اطالعات شخصزی
و رضایتنامه در این تحقیق شرکت نمودند .نمونه آماری بزه
دو گروه تجربی و گروه کنترل تقسی شزدند .گزروه تجربزی
) (n=51در یک برنامزهی تمرینزی ثبزات مرکززی بزا تزوپ
سوئیسی شزرکت نمودنزد و گزروه کنتزرل ) (n=51افزرادی
بودند که خود تمایل به شرکت در برنامه ورزشی نداشزتند و
در طول تحقیق هیا گونه فعالیت ورزشی دریافزت ننمودنزد.
شزدت درد بیمززاران بززا اسززتفاده از پرسنززنامه درد کیوبززک
سنجیده شد .این پرسنزنامه حزاوی  01سزؤال  1گزینزهای
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(حداقل صفر و حداکتر چبار) است و در مجموع پرسنزنامه
بین صفر تا صد رتبزهبنزدی مزیگزردد .در ایزن پرسنزنامه،
امتیاز صفر مبین سالمت کامزل فزرد اسزت 5 .تزا  01دارای
درد ک  03 ،تا  13بیماری با درد متوس  15 ،تزا  31مبزین
درد زیاد و  33به باال ننزانه درد خیلزی زیزاد و کزامالد حزاد
است .روایی و اعتبار این پرسننامه توس دیویدسون مزورد
تأییززد قززرار گرفتززه و پایززایی آن  %84گزززارش شززده اسززت
(دیویدسون و همکاران .)0330 ،کیفیت زندگی با پرسننامه
 SF-36سززنجیده شززد ایززن پرسنززنامه دارای  03سززؤال
میباشزد کزه از منزبورترین و پراسزتفادهتزرین ابززار بزرای
سنجش کیفیت زندگی است .پرسننامه کیفیزت زنزدگی از
هنت زیر مقیاس تنکیلشده که هر مقیاس متنکل از  0تا
 53ماده است .زیرمقیاسهای این پرسننامه شامل :کزارکرد
جسمی ،اختالل نقش بزه خزاطر سزالمت جسزمی ،اخزتالل
نقش به خاطر سالمت هیجانی ،انرژی /خسزتگی ،ببزیسزتی
هیجانی ،کارکرد اجتماعی ،درد و سالمت عمومی مزیباشزد.
از ادغات این زیر مقیاسهزا دو مقیزاس سزالمت جسزمانی و
سالمت روانی محاسبه میشود و از طریزق ایزن دو مقیزاس،
کیفیت زندگی بهدست میآید (ور و شربون .)5990 ،ضرایب
همسززانی درونززی (آلفززای کرونبززا )  8خززرده مقیززاس ایززن
پرسننامه را بین  3/30تا  3/90گزارش کزردهانزد (برازیزر و
همکززاران .)5990 ،پرسنززنامه  SF-36بززا فرهنزز ایرانززی
هنجاریابی شده و از روایی و پایایی الزت برخوردار مزیباشزد.
ضرایب آلفای کرونبا برای حیطههای هنت گانه بزین %31
تا  %93گزارش شده است (منتظری و همکاران.)0331 ،
اسززتقامت عضززالت فلکسززور بززا آزمززون درازوننسززت بززا
دستان کنیده اندازهگیری شزد .بزدین صزورت کزه فزرد در
حالت درازکش به پنت و با زانوهای خمیده بزر روی تنزک
قرار میگرفت و پاها به وسیلهی یک فرد نگه داشته میشزد.
دست ها در کنار بدن قرار داشت و کنار هزر دسزت عالمتزی
زده و سززیس فاصززلهای بززه میزززان  53سززانتیمتززر از نززو
انگنتان بهطرف پاها تعیین میشد .آزمزودنی در موقزع بزاال
آمدن تنه را تزا حزدی بزاال مزیآورد کزه نزو انگنزتان از
عالمت 53 ،سانتیمتری جلوتر رود .تعداد درازوننست هزای
صزحیح در مززدت زمززان یززک دقیقزه شززمارش و ثبززت شززد
(مجتبدی .)5089 ،این تست از روایی باالیی برخوردار است
و مطالعززات پایززایی آن را  % 98گزززارش کززردهانززد (داینززر و
همکاران .)5991 ،استقامت عضالت اکستنسور تنه با آزمون
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سورنسون اندازهگیری شد .به این صورت که فرد به شک بزر
روی تخت معاینزه دراز مزی کنزد و انزدات تحتزانی تزا خزار
خاصرهای قدامی فوقانی در راستای لبهی تخت معاینزه قزرار
میگرفت و با  0استرپ به تخت محک میشد .تنزه و انزدات
فوقانی آزمودنی نیز تا شروع آزمون بر صندلی دیگری که در
جلوی تخت معاینه بود تکیه میکرد .استرپهزا در ناحیزهی
باالتر از ما پا ،کمی باالتر از زانو و کمی پایینتزر از مفصزل
ران با رعایت راحتی فرد محک بسته مزیشزد .سزیس فزرد
تالش میکرد تنه را بدون حمایت ،در سطح افق نگه دارد تا
جاییکه ننانههای خستگی ظاهر میشزد .مزدت زمزانیکزه
فرد در این وضعیت قرار میگرفت به عنوان میزان اسزتقامت
عضالت اکستنسزور تنزه در نظزر گرفتزه شزد (داویدسزون و
همکاران .)0330 ،روایی و پایزایی ایزن آزمزون در سزنجش
استقامت عضالت اکستنسور تنه مزورد تائیزد قزرار گرفتزه و
پایایی این آزمون در بیماران مبتال بزه کمزردرد ایزدیوپاتیک
حدود  %88گزارش شده است (التیمزر و همکزاران.)5999 ،
توپ سوئیسی انتخاب شده برای این تحقیق  11سزانتیمتزر
مناسب برای قد  511سانتی متزر تزا  533سزانتی متزر بزود.
بهطوریکه بعد از ننستن روی توپ انزدازه و میززان متزورت
بودن توپ بهگونهای بود که کف پای شزخص بزا زانزوی 93
درجه روی زمین قرار میگرفت.
برنامه تمرینی به مدت  8هفته در سزالن ورزشزی ویزژه
بانوان اجرا شد .این تمرینات سه جلسزه در هفتزه بزه مزدت
یک ساعت شروع و در ماه دوت با زمان یک سزاعت و پزانزده
دقیقه ادامه یافت .در ماه اول با  53دقیقه گرت کزردن (تنزد
راه رفززتن ،کنززشهززای اولیززه) 43 ،دقیقززه تمرینززات ثبززات
مرکزی با توپ سوئیسی و  53دقیقه سرد کردن توأت بزود و
تمرینات ثبات مرکزی با تعداد  8الی  50تکزرار بسزتگی بزه
سختی حرکت با زمان استراحت  1الی  53ثانیزه آغزاز و در
ادامه هر هفته یک الی دو حرکت به تعزداد حرکزاتی کزه در
ابتدا شروع شده بود افزوده شد .در  4هفتهی آخر  51دقیقه
به زمان کل کالس افزوده شد بهطوریکه تمرینات ثبات تنه
تا  11دقیقه ادامه مییافت .تعداد تکرار با توجه بزهراحتزی و
سختی حرکات به  03الی  03تکرار رسید .در پایزان دوره از
تمامی آزمودنی ها (گروه تجربی و کنترل) تست درازوننست
و سورنسزززون بزززهطزززور مجزززدد گرفتزززه شزززد .همرنزززین
پرسشنامزههزای کیوبزک و  SF-36دوبزاره توزیزع و بعزد از
پاسخگویی جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده

از نرتافزار  SPSS 18انجات گردیزد .از آزمزون شزاپیروویلک
برای بررسی توزیع نرمال دادهها ،آزمون لوین بزرای بررسزی
تجانس واریانسها t ،همبسزته (مقایسزات درون گروهزی) و
تحلیل کواریانس (کنترل و حذف اثرات پزیشآزمزون) بزرای
مقایسات برون گروهی استفاده شد .سطح معناداری دادههزا،
 P<3/31در نظرگرفته شد.
یافتهها
نتایج آزمون شاپیروویلک در هر گروه ننزان داد کزه توزیزع
دادههززا در متهیرهززای سززن ،قززد ،تززوده بززدن ،شززدت درد،
استقامت عضالت تنه ،کیفیت زندگی و زیرمقیزاس هزای آن
نرمال بود .نتایج حاصل از آزمزون لزوین بزرای پزیش فزر
برابززری واریززانسهززا ننززان داد کززه تفززاوت معنززاداری بززین
میانگین دو گروه ،قبل از مطالعه در متهیرهزای فزوق وجزود
ندارد.
مطابق با جدول( ،)5نتایج تحلیل کوواریزانس در متهیزر
شدت درد ننان داد که اثر کووریت در ایزن متهیزر معنزادار
بود ( )p>3/3335که ننان از تفاوت درون گروهی است .بزه
همین منظور آزمزون  tهمبسزته محاسزبه شزد .نتزایج ایزن
آزمون ننان داد که ایزن تفزاوت درون گروهزی ،مربزو بزه
گروه تجربی است و کاهش معناداری در شدت درد مناهده
شد ( .)p>3/35نتایج حاصل از سطح معناداری آمزاره  fکزه
مبین اثر بین گروهی با تزأثیر متهیزر مسزتقل مزیباشزد در
متهیر شزدت درد معنزادار بزود ( .)p>3/338یعنزی پزس از
خارو کردن اثر پیشآزمون ،اختالف معناداری بین میزانگین
دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون وجود داشزت .نتزایج
حاصززل از اثززر درون گروهززی (اثرکووریززت) در متهیرهززای
استقامت عضالت اکستنسور و فلکسور تنه نیزز معنزادار بزود
( .)p>3/3335به همین منظور ،آزمون  tهمبسته بررسزی و
نتایج ننان داد کزه تفزاوت معنزاداری بزین پزیش آزمزون و
پس آزمون دو گروه تجربی و کنترل وجود دارد .معناداری در
گروه تجربی ننان دهنده بببود استقامت عضالت اکستنسور
و فلکسور تنه و در گروه کنترل این تفاوت بهخزاطر کزاهش
عملکرد استقامت عضزالت تنزه بزوده .نتزایج حاصزل از اثزر
بین گروهی در متهیرهای مرتب با اسزتقامت عضزالت تنزه،
حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بین دو گزروه تجربزی و
کنترل وجود دارد (( )p>3/3335جدول .)5
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جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس و  tهمبسته متغیرهای شدت درد ،استقامت عضالت فلکسور و اکستنسورتنه زنان
مبتال به کمردردمزمن ایدیوپاتیک
نتایج حاصل از تحلیل کواریانس

کنترل

متهیر

آزمون

تجربی

شدت درد

پیشآزمون
پسآزمون
 tهمبسته P value

01/33±03/38
03/83±58/58
*3/35

00/50±9/33
04/83±53/03
3/33

پیشآزمون
پسآزمون
 tهمبسته P value

10/30±08/03
30/30±04/90
*3/338

49/83±05/91
09/33± 03/59
*3/30

اثرکووریت
اثربین گروهی

پیشآزمون
پسآزمون

55/43±3/40
58/33±9/13

50/30±3/33
55/33±3/80

اثرکووریت
اثربین گروهی

 tهمبسته P value

*3/335

*3/30

استقامت
عضالت
اکستنسور تنه
(ثانیه)
استقامت
عضالت
فلکسور تنه
(تعداد)

تحلیل

نتایج جدول  0ننان میدهد که اثر کووریزت در متهیزر
کیفیت زنزدگی و دو زیزر مقیزاس آن (سزالمت جسزمانی و
سززالمت روانززی) معنززادار اسززت ( .)p>3/3335ایززن تفززاوت
درونگروهی مطابق با آزمزون  tهمبسزته مربزو بزه گزروه
تجربززی اسززت ( .)p>3/35گززروه تجربززی در هززر دو متهیززر
سالمت جسمانی و روانی در بعد از تمرین نسبت بزه قبزل از
تمرین بببود معنادار ننان داد ( .)p>3/35نتزایج حاصزل از
اثر درون گروهی متهیر کیفیت زنزدگی نیزز منزابه دو زیزر

آماره f

P value

توان

مجذور اتا

اثر کووریت
اثربین گروهی

80/53
8/58

*3/3335
*3/338

5/33
3/89

3/33
-

03/80
53/88

*3/3335
*3/3335

3/99
3/98

3/41
-

49/33
03/35

*3/3335
*3/3335

5/33
3/99

3/31
-

مقیاس آن بود و کیفیت زندگی در گزروه تجربزی در بعزد از
تمرین بببود معنادار داشت ( .)p>3/330همرنین اثر بزین
گروهززی حاصززل از تحلیززل کوواریززانس در دو زیززر مقیززاس
سالمت جسمانی و روانی و متهیر کیفیت زندگی معنادار بود
( .)p>3/3335یعنی تفاوت معناداری بین گروههای تجربزی
و کنترل در متهیرها کیفیت زندگی و زیزر مقیزاسهزای آن
پس از تمرین وجود دارد (.)p>3/3335

جدول :1نتایج تحلیل کوواریانس و  tهمبسته متغیرکیفیت زندگی و دو زیر مقیاس سالمت جسمانی و سالمت روانی
متهیر

سالمت
جسمانی
سالمت
روانی
کیفیت
زندگی

آزمون

تجربی

کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
 tهمبسته P value
پیشآزمون
پسآزمون
 tهمبسته P value
پیشآزمون
پسآزمون

40/48±53/90
49/03±59/54
*3/35
10/08±58/05
30/55±51/95
*3/35
99/05 ±05/40
551/13±09/03

41/99±53/39
44/15±9/44
3/10
44/19±03/55
44/33±03/55
3/00
81/30±58/03
81/38±58/59

 tهمبستهP value

*3/330

3/14

نتایج حاصل از مجذور اتا یا اندازه اثر متهیر مستقل نیزز
در جدول  5و  0ارائه شده است .نتزایج بزیش از  13درصزد
حاکی از اثر معنادار بودن تمرینزات ثبزات مرکززی بزا تزوپ
سوئیسی بر متهیرهای مورد مطالعه میباشد.

نتایج حاصل از تحلیل کواریانس
تحلیل

آماره f

P value

توان

مجذور اتا

اثر کووریت
اثربین گروهی

53/03
3/3834

*3/3335
*3/35

5/33
3/30

3/83
-

اثر کووریت
اثربین گروهی

83/88
55/50

*3/3335
*3/330

5/33
3/89

3/33
-

اثرکووریت
اثربین گروهی

503/04
05/03

*3/3335
*3/3335

5/33
3/99

3/84
-

بحث
این مطالعه اثر هنت هفته تمرینات ثبات مرکززی بزا تزوپ
سوئیسی بزر شزدت درد ،اسزتقامت عضزالت تنزه و کیفیزت
زندگی زنان مبتال بزه کمزردرد مززمن ایزدیوپاتیک را مزورد
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اثربخشی یک برنامه تمرینی......

بررسی قرار داد .نتایج ایزن تحقیزق ننزان داد کزه  8هفتزه
تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی باعز کزاهش شزدت
درد ،افزایش استقامت عضالت فلکسور و اکستنسور تنه زنان
مبتال به کمزردرد مززمن ایزدیوپاتیک شزد .اکتزر مطالعزات
کززاهش اسززتقامت عضززالت فلکسززور و اکستنسززور تنززه در
بیماران مبتال بزه کمزردرد را نسزبت بزه افزراد سزال تأییزد
نمودهاند .این نتایج مبین آن است که ارتبا معناداری بزین
کاهش استقامت عضالت تنه در نگبداری وضزعیت بزدن بزا
کمردردهای مزمن وجود دارد (مزؤمنی و همکزاران0355 ،؛
جورجنسون و همکاران5983 ،؛ هاتمن و همکزاران5990 ،؛
سیزمون و همکاران .)0353 ،در مطالعات گزارش نمودند که
یکی از روشهای تمرینی برای بببزود کمزردرد ،تمرکزز بزر
عضالت ثباتدهنزده تنزه بزر روی سزطو پایزدار و ناپایزدار
است .ابراهیمزی و همکزارانش اثزر  8هفتزه تمرینزات ثبزات
مرکزی بر روی زمین را بر شزدت درد و اسزتقامت عضزالت
شک و کمر مبتالیان به کمردرد (به علزت فتزق دیسزک) را
بررسی و ننان دادند که اسزتقامت عضزالت تنزه افززایش و
شدت درد کاهش یافت (ابراهیمی و همکاران .)0354 ،لی و
همکارانش کاهش درد کمر ،افزایش در توانزایی انجزات کزار،
بببود پاسرر بدن و افزایش ضخامت عضالت شکمی بعزد از
تمرین با تزوپ سوئیسزی در بیمزاران مبزتال بزه کمزردرد را
گزارش نمودند (لی و همکاران .)0351 ،نتایج مطالعه کی و
همکاران در سال  0354ننان داد که تمرینات ثبات تنزه بزا
توپ سوئیسی منجزر بزه افززایش قابزل تزوجبی در فعالیزت
عضالت تنه سالمندان میشود (کی و همکاران .)0333 ،در
حالیکه بعضی مطالعات نتایج متناقضی را ننزان دادنزد کزه
که از آنبا به تحقیق گریفکا  0333اشاره نمود نتایج حاصزل
از الکترومایوگرافی سطحی تحقیق مذکور ننان داد که یزک
دوره برنامززه تمززرین درمززانی اثززری بززر اسززتقامت عضززالت
اکتنسور تنه ورزشزکاران مبزتال بزه کمزردرد نداشزته اسزت
(گریفکا و همکاران .)0333 ،که ممکن اسزت علزت تنزاقض
نتایج ایزن تحقیزق بزا تحقیزق حاضزر بزه خزاطر روشهزای
اندازهگیری استقامت عضالت اکستنسور تنه ،متفزاوت بزودن
نمونهها و روش بکارگیری برنامه تمرینی باشد .در حزالیکزه
در تحقیق حاضر نمونههزا از بزین زنزان مبزتال بزه کمزردرد
غیرورزشکار انتخاب شزدند و بزرای انزدازهگیزری اسزتقامت
عضالت اکستنسور تنه از تسزت سورنسزون اسزتفاده شزد و
برنامه تمرینی شامل تمرین با توپ سوئیسی بزود .تمرینزات

ثبات مرکزی که متمرکز بر عضالت تنه است باعز افززایش
تززوان عضززالت ناحیززه تنززه ،افزززایش تانسززیون فاشززیای
توراکولومبار ،هاییرتروفی عضله مولتی فیدوس ،افزایش فنار
موضزززعی و تسزززبیل انقبزززا همزمزززان فلکسزززورها و
اکستنسززورهای تنززه م زیشززود (کریمززی0338 ،؛ کلمززب و
همکاران0353 ،؛ پوراحمدی و همکاران .)0353 ،بزه دلیزل
اینکه درصد فیبرهای نوع اول در ناحیه تنه بهویزژه عضزالت
ناحیه خلفی بینتر است با انجزات تمرینزات ثبزات مرکززی،
تراک شبکه مویرگی و بالطبع میتوکندریها در ناحیه خلفی
تنه افزایش مییابند که این عاملی بزرای افززایش اسزتقامت
عضالنی است (الی .)0353 ،وقتی استقامت و قدرت عضالنی
افزایش مییابزد فنزار از روی اسزتخوانهزا و مفاصزل بزین
مبرهای ناحیه ستون فقرات برداشته شده و توسز عضزالت
متحمل مزیگزردد .بزا کزاهش فنزار از روی اسزتخوانهزا و
مفاصل ستون مبرهای میزان درد کزاهش یافتزه و بزا ادامزه
تمرینات ورزشی استقامت عضزالت بببزود مزییابزد (فزرر و
بریون0353 ،؛ پونگملی و همکاران 0353؛ کین و کرییس
.)0353
همرنین نتیجه دیگر این تحقیق ننان داد که تمرینزات
ثبات مرکزی با توپ سوئیسی باعز ارتقزا کیفیزت زنزدگی
زنان مبتال به کمردرد مزمن ایدیوپاتیک از لحاظ جسمانی و
روانی میشود .تحقیقاتی در رابطه بزا اثزر انزواع برنامزههزای
آموزشی بزرای سزالمت کمزر و انزواع تمرینزات ورزشزی بزه
منظور بببود کیفیت زندگی زنان مبتال بزه کمزردرد مززمن
انجات شده است بهطزوریکزه طوافیزان و همکزارانش ننزان
دادند برنامه آموزشی مدون سزالمت کمزر مزیتوانزد باعزز
ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتال به کمردرد مزمن در هر دو
زیرمقیاس سالمت جسمانی و روانزی گزردد .ولزی مطالعزات
متناقضی نیز در این رابطه وجود دارد بهطوریکه کلیبرون و
همکارانش ( )0330اثر یک برنامزه آموزشزی بزرای سزالمت
کمر بیماران مبتال به کمردرد مزمن را بررسی نمود و ننزان
داد کززه برنامززه آموزشززی فقز بززر بُعززد جسززمانی اثززر دارد
(کلیبرون و همکزاران .)0330 ،در مطالعزه حاضزر اثزر یزک
برنامه ورزشی با تأکید بر ثبات تنه با تزوپ سوئیسزی انجزات
شد و باعز بببود کیفیت زنزدگی هز از بُعزد روانزی و هز
جسمانی گردید ،که ممکن است علت این تناقض مربو بزه
مداخله تمرینی باشد .در هیا مطالعهای اثر تمرینزات ثبزات
مرکزی با توپ سوئیسی برکیفیت زندگی بیماران مبزتال بزه
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کمر درد مزمن بررسی ننده بزود ،فقز تحقیزق کزاظمی و
همکاران ننان داد تمزرین بزا تزوپ سوئیسزی باعزز بببزود
کیفیت زندگی ،تعادل و اصال کیفوز پنتی مزردان پزس از
تر اعتیاد میشود (کاظمی و همکاران .)0350 ،تمرینزات
ثبات مرکزی باعزز افززایش پایزداری سزاختارهای تنزکیل
دهنده ستون مبرهای شده که ایزن پایزداری حاصزل بببزود
قدرت ،استقامت و توان عضالت ناحیه خلفزی سزتون مبزره
هاست .همرنین عملکرد عصبی -عضزالنی نیزز بزا افززایش
ایمیالسهای عصبی بببود مییابزد و منجزر بزه کزاهش درد
مززیشززود (هرینگتززون و همکززاران .)0331 ،عضززالت تنززه،
عضززالت ضززد جامبززه مززیباشززند کززه پاسززرر بززدن را در
وضعیتهای ایستاده و ننسته حمایت مزیکننزد .بزا انجزات
تمرینات ثبات مرکزی ،قدرت و اسزتقامت عضزالت افززایش
یافته و در نتیجه باعزز مبزار رفلکزس درد شزده و آتروفزی
عضالنی به تأخیر میافتد (هاگز و همکاران .)5998 ،با ادامه
تمرینات ثبات مرکزی بر عضالت ضد جامبه در تنزه ،میززان
درد کاهش مزییابزد و منجزر بزه بببزود کیفیزت زنزدگی و
رسیدگی به امور زندگی با حداقل درد و یا حتزی بزدون درد
میشود.
این تحقیق دارای محدودیتهایی بود که شامل ارزیزابی
استقامت عضالنی توسز آزمزونهزای کلینیکزی و ارزیزابی
استقامت عضالت فلکسور و اکستنسور بهطور کلی بزود .ایزن
تحقیق پیننباد می کند که از دیگر روش ها مانند بکارگیری
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الکترومیززوگرافی بززرای سززنجش شززدت فعالیززت عضززالنی و
همرنین بررسی شدت فعالیت تک تک عضالت اصلی ناحیه
کمری و شکمی در مطالعات آینده استفاده شود.
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه بر این امر داللت دارد که  8هفته تمرینات
ثبات مرکززی بزا تزوپ سوئیسزی باعزز افززایش اسزتقامت
عضالت تنه و کاهش قابل توجزه در شزدت درد گردیزد کزه
نبایتاد منجر به ارتقای کیفیت زندگی در جنبههزای سزالمت
جسمانی و سالمت روانزی زنزان مبزتال بزه کمزردرد مززمن
ایدیوپاتیک میشود .با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتزوان
پیننباد داد که از توپ سوئیسزی بزهعنزوان یزک وسزیلهی
ورزشی مقرون بهصرفه در راستای بببزود عملکزرد عضزالت
تنه بیماران مبتال بزه کمزردرد مززمن در مراکزز بزازتوانی و
فیزیوتراپیها زیر نظر متخصصین استفاده شود.
تشکر و قدردانی
در انتبززا از خززان دکتززر هززدی منتظززری و پرسززنل مرکززز
فیزیوتراپی توان شبرستان نجفآباد که در معرفی بیمزاران و
کنتززرل رونززد درم زان همکززاری نمودنززد تنززکر و قززدردانی
میشود.
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