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Abstract
Background: Decreasing the endurance of trunk muscles and chronic low back pain are common during pregnancy and postpartum

period. Stabilizing exercises activating deep local muscles in coordination with global muscles are recommended for the treatment of
pregnancy and postpartum related lumbopelvic pain. The purpose of this study is to investigate the effect of core stability training
program on pain, disability and endurance of extensor and flexor trunk muscles in females suffering from chronic low back pain in
postpartum.
Methods: 24 non-athlete females after 4-weeks of normal delivery participated in this study were divided equally and randomly in
control (12 people) and experimental (12 person) group. Experimental group performed regular home exercise therapy for four
consecutive weeks (6 sessions per week, each lasting 30 minute a day) in their houses, while patients in the control group did not
participate in any specific program. For data collection the Oswestry Questionnaire (OSWQ), VAS scale, McGill and Biering-Sorensen
tests were used. For analyzing the data, also, T-test was used.
Results: The results of this study showed that in experimental group there is a significant reduction in the pain (p=0.001), disability
(p=0.004) and also there is a significant increase in the endurance of flexsor muscles (p=0.031), lateral flexsor (p=0.017) and extensor
trunk muscles (p=0.042) than control group in posttest.
Conclusions: According to results we can suggest that performing 4-week exercise core stability training can lead to decrease in pain,
developing ability and increasing endurance of trunk muscles in females suffering from chronic low back pain during postpartum period.
Keywords: Low back pain, Disability, Core stability training, Pregnancy.
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چکیده
زمینه و هدف :کاهش استقامت عضالت تنه و کمردرد در دوران بارداری و پس از وضع حمل بسیار شایع است .تمرینات ثباتدهندٔه مرکزی باعث فعال سازی عضالت عمقی
و بهبود هماهنگی آنها با عضالالالت سالالراسالالری میشالالوند و بهعنوان مداخلٔه درمانی در ارتباط با دردهای ناحیه کمری -لگنی دوران بارداری و پس از آن توصالیه شالالدهاند .هدف از
تحقیق حاضالالر بررسالالی ت ثیر یک دوره تمرینات ثباتدهندٔه مرکزی بر درد ،ناتوانی و اسالالتقامت عضالالالت فل سالالور و اکسالالتنسالالور تنه در زنان مبتال به کمر درد مزمن پس از وضالالع
حمل بود.

روشبرر سی :تعداد  ۲۴زن غیر ورزشال ار ،هشالت ههته پس از زایمان طبیعی در این مطالعه شالرکت نمودند .بهصالورت تاالادفی در دو گروه 1۲نهری مداخله و مقایساله تقسالی

شالالالدند .گروه مداخله برنامٔه تمرین درمانی را بهصالالالورت منط طی رهارههته ،هر ههته شالالالش روز و هر روز یک جلسالالالٔه ۳۰دقیقهای ،بهصالالالورت تمرینات خانگی انجام دادند؛
درحالیکه به گروه مقایسالاله برنامٔه درمانی خاصالالی داده نشالالد .برای جمعآوری دادهها از پرسالالشالالنامٔه ناتوانی اوسالالوسالالتری ( ،)OSWQشالالاخد دیداری درد ( ،)VASتسالالتهای
 McGillو  Biering-Sorensenو برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای تیدو گروه مستقل و تی وابسته استهاده شد.
یافتهها :نتایج در پسآزمون کاهش معناداری در میزان درد کمر ( ،)p=۰٫۰۰1شالالالالدت ناتوانی ( )p=۰٫۰۰۴و همچنین افزایش معناداری در اسالالالالتقامت عضالالالالالت فل سالالالالور
( ،)p=۰٫۰۳1لترال فل سور ( )p=۰٫۰1۷و اکستنسورهای تنه ( )p=۰٫۰۴۲در گروه مداخله در مقایسه با گروه مقایسه نشان داد.

نتیجهگیری :براسالالالالان این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که انجام دورٔه کوتاهمدت تمرینات ثباتدهندٔه مرکزی بدن میتواند در کاهش درد ،بهبود ناتوانی و افزایش اسالالالالتقامت
عضالت تنه در زنان مبتال به کمردرد مزمن پس از وضع حمل مؤثر واقع شود.

کلیدواژهها :کمردرد ،ناتوانی ،تمرینات ثباتدهندٔه مرکزی ،بارداری.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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۱

مستعدکنندٔه کمردرد مطرح کردهاند ( .)۸در حقیقت  Coreمحدودهای

مقدمه

است که از کف لگن تا قهسٔه سینه امتداد دارد و مرکزی است که توان

بارداری و زایمان مرحلٔه بسیار مهمی در زندگی زنان به شمار میآید.

و قدرت بدن از آن نش ت میگیرد ( .)۹این ناحیه شامل  ۲۹جهت

حهظ سالمت جسمی ،فیزیولوژی ی و روانی در این دوران پرتنش

عضله است که از مجموعٔه کمری-لگنی-رانی ،بهمنطور پایداری ستون

اهمیت فراوانی دارد .بارداری موجب تغییرات آناتومی ی و

فقرات ،لگن و زنجیرٔه حرکتی در طی فعالیتهای عمل ردی ،حمایت

فیزیولوژی ی در مادر و افزایش نیازهای متابولی ی وی در این دوران

میکنند .عضالت عرضی ش می ،مولتیفیدونها ،دیافراگ

عضالت کف لگن ،عضالت اصلی این ناحیه محسوب میشوند .این

خون ،ترشح هورمونها و وضعیت اس لتی -عضالنی فرد به وجود

عضالت همچنین بهعنوان عضالت «پاورهون » شناخته میشوند و

میآورد .بزرگترشدن رح  ،افزایش حدود رهار سانتیمتری فضای

یک پایٔه مح

دیافراگ  ،افزایش ۲۰درصدی مارف اکسیژن ،افزایش وزن و

میکنند .هنگامیکه تمامی این عضالت با ه منقبض میشوند ستون

اختالالت اس لتی -عضالنی از قبیل ررخش لگن به سمت جلو و

فقرات را در بهترین موقعیت طبیعی خود پایدار و به پیشگیری از آسیب

ٔ
جمله
ضعف عضالت و بروز کمردرد و عارضٔه لوردوزیس کمری از

کمک میکنند ( .)1۰همچنین کارکرد مناسب این سیست موجب توزیع

این تغییرات هستند ( .)1در رابطه با مواجهشدن زنان با اختالالت

مناسب نیرو و تولید بیشتر آن با حداقل نیروهای فشارنده ،انتقالی و

اس لتی -عضالنی در دوران بارداری تحقیقات انجامشده در ایران

برشی در مهاصل زنجیره حرکتی میشود .در حالی که ضعف یا نبود

حاکی از آن است که شیوع کمردرد در دوران بارداری ۷۳-۴۴درصد و

هماهنگی کافی در ساختار عضالنی  Coreمیتواند منجر به کاهش

بیشتر بین ههتههای  ۴۰-۳1است (.)۲

اثرگذاری الگوهای حرکتی صحیح ،بروز الگوهای حرکتی جبرانی،

در دورٔه پس از بارداری نیز بیشتر زنان با مش الت اضافهوزن و

استرینها ،استهادٔه بیش از حد و نهایتاً آسیب و ناهنجاری شود

اختالالت اس لتی -عضالنی مواجه هستند .طوری که ضعف بدنی و
عضالنی بهویژه در ش

( .)1۰،11عالوهبراین ،عضالت این ناحیه نقش بسیار مهمی در ایجاد

و لگن خاصره و متعاقب آن درد کمر از

توان انقباضی مناسب مثانه و رکتوم دارند و ضعف آنها عوارض

مش الت شایع این دوره به شمار میرود ( .)۳،۴ازاینرو ،پس از

متعددی از جمله کمردرد ،ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره،

زایمان مراقبتهای خاصی نیاز است تا مادر هر ره سریعتر سالمت

بیاختیاری ادراری ،بیاختیاری آنال و نزول اعضای لگنی را در پی

روحی و جسمی قبل از بارداری را بازیابد و این مسئله از موضوعات

دارد؛ اما بارداری ،زایمان ،یبوستهای م رر و راقی از جمله عواملی

بسیار مهمی است که پزش ان ،فیزیولوژیستها و متخااان طب

هستند که میتوانند تضعیف عضالت ناحیٔه  Coreرا بهدنبال داشته

ورزشی به آن توجه نمودهاند .به همین دلیل استهاده از دانشهای

باشند (.)1۲

گوناگون بهشیوهای که بتوان بهترین روش را برای بازگرداندن سریعتر و

در دوران بارداری ،باتوجه به افزایش وزن جنین ،مرکز ثقل بدن به

ایمنتر مادر به وضعیت قبل از زایمان در پیش گرفت ،ارزشمند خواهد

جلوی مهرههای کمری منتقل میشود و لگن خاصره بهدلیل ضعف

بود .عمدٔه تحقیقات انجامشده در ایران به نقش تمرینات ورزشی در

عضالت ش می به جلو میررخد .این تغییرات با افزایش قون کمر و

دوران بارداری در کاهش درد کمر پرداختهاند ()۵،۶؛ اما ت ثیر

کشیدگی مهال ساکرو ایلیاک همراه است و به این ترتیب ،فشار وارده

تمریندرمانی در دوران پس از زایمان مطالعه نشده است .صداقتی و

بر عضالت و لیگامنتهای ناحیٔه مرکزی بدن مضاعف میشود.

هم اران ،در مطالعهای با بررسی اثر فعالیت ورزشی منط شامل هشت

معموالً با رنین م انیسمی ،ضعف عضالت این ناحیه و بروز کمردرد

ههته فعالیت پیادهروی با شدت  ۵۰تا ۶۵درصد ضربان قلب بیشینه،

اجتنابناپذیر است ( .)1۳از طرفی ،بهدلیل نقش ویژٔه عضالت ناحیٔه

بر کاهش کمردرد و میزان افزایش وزن زنان باردار شهرستان ق  ،در

مرکزی بدن در ثبات ستون فقرات ادعا میشود که ورزشهای

سهماهٔه دوم و سوم بارداری نشان دادند که فعالیت ورزشی منط در

ثباتدهندٔه ویژٔه این عضالت ،با ایجاد ثبات در ستون فقرات سبب

کنترل روند افزایش وزن زنان باردار و کاهش میزان کمردرد نقش

بهبود عمل رد بیماران مبتال به کمردرد میشود ()1۴،1۵؛ بنابراین

مؤثری دارد ( .)۶زند و هم اران ،نیز ت ثیر حرکات ساده ورزشی را که

باتوجه به اهمیت موضوع و عدم آشنایی اکثر زنان با این ورزشها

عموماً موجب تقویت و انعطافپذیری عضالت پشت ،ستون فقرات،

ران ،ش

را برای دیگر عضالت بدن در شروع حرکات ایجاد

( ،)1۲این مطالعه با هدف بررسی ت ثیر رهار ههته تمرینات ثباتدهندٔه

و باسن میشد ،بههمراه آموزش وضعیت صحیح انجام

مرکزی بر درد ،ناتوانی و استقامت عضالت تنه در زنان مبتال به کمردرد

کارهای روزانه را متعاقب  ۳۰ههته ،هر ههته سهجلسه و هر جلسه

مزمن پس از وضع حمل انجام شد.

۶۰دقیقه بر روی زنان باردار مراجعهکننده به مطبهای متخااین
زنان و زایمان شهر اراک معنادار توصیف کردند؛ اما نتایج آنها نشان

۲

داد که ورزش در دوران بارداری موجب حذف کمردرد بهطور کامل

روش بررسی

تحقیق حاضالالالالر از نوع کارآزمایی بالینی بود .نمونٔه پژوهش حاضالالالالر،

نمیشود ( .)۵بر خالف این تحقیقات که از تمرینات معمول ورزشی

تعداد  ۲۴زن غیر ورزشالالال ار بودند که با گذشالالالت هشالالالتههته پس از

استهاده شده است ،در مطالعات دهٔه گذشته ،ورزشهایی به نام

زا یمالالانِ طب ی عی همچنالالان از درد کمر رنج می بردنالالد و برای اخالالذ

ورزشهای ثباتدهنده مطرح شدهاند که بر توانایی ثبات ستونفقرات

مراقبت های دوران بارداری به مرکز بهداشالالالالتی درمانی ناح یٔه هانیوان

در موقعیتهای مختلف تمرکز دارند ( .)۷این تحقیقات ،فقدان ثبات

شالالالهر ایالم مراجعه داشالالالتند .شالالالرایط ورود نمونهها به مطالعه شالالالامل

مرکزی ستون فقرات ( )Core Stabilizationرا بهعنوان عامل

موارد زیر بود :دارابودن حداکثر نوبت بارداری دو بار ،دارابودن سالالالالن
۲
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میشود .عالوهبراین ،تغییراتی را در سیست های قلبی -تنهسی ،جریان

و

بین  ۲۰تا  ۳۰سالالالال ،زایمان تکقلو ،زایمان طبیعی ،برخورداربودن از

عضالت اکستنسور تنه ت یید شده و پایایی آن در افراد مبتال به کمردرد

نداشالالالتن هیچگونه عارضالالالٔه بارداری و غیرورزشالالال ار بودن .معیارهای

برای سالالنجش میزان اسالالتقامت عضالالالت فل سالالور و لترال فل سالالور تنه

نالالاهنجالالاریهالالای زمینالالهای مؤثر بر کمردرد از قبی الل فتق دیسالالالالالک،

وضالالعیت نشالالسالالته به تکیهگاهی که با زاویٔه افق زاویٔه ۶۰درجه داشالالت

 ۰٫۸۸گزارش شالالده اسالالت ( .)۲1،۲۲همچنین از تسالالتهای McGill

سالالمت عمومی و توانایی جسالمی الزم برای انجام تمرینات ورزشالی،

ا ستهاده گردید .برای سنجش ا ستقامت ع ضالت فل سور تنه ،فرد در

خروج از مطالعه نیز شالالالالامل :داشالالالالتن سالالالالابقٔه بیماری ،آسالالالالیبها و

تکیه کرده ،س س مها صل زانو و ران وی در زاویٔه ۹۰درجه کنترل شد

روماتیس ال  ،پوکیاسالالتخوان ،ش ال سالالتگی در مهرهها ،جراحیهای قبلی،

جنین ،زایمان بیش از دو نوبت ،دو یا رندقلوزایی ،عدم انجام م ستمر

تکیهگاه به اندازٔه  1۰سانتیمتر به عقب کشیده شد و رکورد آن تا زمانی

قرار دهد .پاهای شالالالخد بر روی زمین ثابت شالالالد .با ش الالروع آزمون،

درد کمر ،ماالالرف دخانیات ،ورزشالال اربودن ،زایمان زودرن ،سالالقط
برنامٔه ورزشالی طراحیشالالده (سالاله جلسالاله ممتد یا پنج جلسالالٔه غیرممتد)

که این وضعیت را حهظ میکرد با کورنومتر ثبت میشد .برای سنجش

حاضالالالر شالالالرکت نمودند و بهصالالالورت تاالالالادفی به دو گروه 1۲نهری

وضالالعیت پهلو قرار گیرد؛ طوریکه تنه و پاها در یک راسالالتا قرار گیرند

اسالالالالتقامت عضالالالالالت تاکنندٔه جانبی تنه از فرد خواسالالالالته ش الالالد تا در

بود .الزمبهذکر اسالالت که تمامی آزمودنیها با رضالالایت کامل در تحقیق

و مچ پای باالیی بر روی مچ پای پایینی باشالالد .س ال س از فرد خواسالالته

مداخله و مقایسه تقسی شدند.

ابزار تحقیق شالالامل :فرم ثبت اطالعات شالالخا الی ،پرسالالشالالنامٔه ناتوانی

شد تنها با تکیه بر آرنج و مچ پای همان سمت ،با صدای سوت ،لگن

 Sorensenبود .از پرسالالالشالالالنامٔه اوسالالالوسالالالتری جهت اندازهگیری میزان

بالالا کورنومتر ثبالالت گردی الد .پس از تعیین می الانگین  ۳تکرار ،برای هر

را از زمین جدا کند .مدت زمانی که فرد قادر به حهظ این وضعیت بود

اوسالالالوسالالالتری ،شالالالاخد  ، VASتسالالالتهای  McGillو Biering-

طرف ،میانگین دو طرف بهعنوان رکورد فرد ثبت شد (.)۲۳

ناتوانی فرد در فعالیتهای روزمره ا ستهاده شد .این پر س شنامه سطح

توانایی عمل ردی بیمار را در  1۰بخش ششگزینهای (حداقل صهر و

پس از انتخاب آزمودنیها و انجام آزمونهای اولیه در پسآزمون ،گروه

شالالخاالالی ،بلندکردن اشالالیا ،راه رفتن ،نشالالسالالتن ،ایسالالتادن ،خوابیدن،

منط طی رهار ههته ،هر ههته شالالالالش روز و هر روز یک جلسالالالالٔه ۳۰

مداخله تمرینات طراحی شده ویژه عضالت مرکزی بدن را به صورت

حداکثر پنج) در زمینههای تحمل و مقابله با شالالدت درد ،مراقبتهای

زندگی جنسالالالالی ،زندگی اجتماعی و مسالالالالافرت ارز یابی میکند .در هر

دقیقهای ،به صالالورت تمرینات خانگی ،بدون حضالالور فیزیوتراپ یا فرد

شالالالد .بدین ترتیب حداکثر مجموع امتیازهای  1۰بخش برابر  ۵۰بود.

دوره درمان هیچگونه تمرینی داده نشد .الزم به ذکر است که هر یک از

عدد دو ،محا سبه شد .در حقیقت این پر س شنامه ،ناتوانی در عمل رد

تمرینات از طریق آموزشهای شهاهی ،بروشور و تااویر آشنا شدند.

بهمنز لٔه ناتوانی ک  ۲1 ،تا  ۴۰ناتوانی متوسالالالالط ۴1 ،تا  ۶۰ناتوانی

فعالیتهای عضالالالت جایگزین و حرکات غیرضالالروری آگاه سالالاخت.

تمریندهنده دیگر ،انجام دادند .در حالی که به گروه مقایسالالالاله در طول

بخش به حداکثر ناتوانی ،نمرٔه پنج و به حداقل ناتوانی نمرٔه صهر داده

آزمودنی های گروه مداخ له در اب تدای بر نا مه با نحؤه ان جام صالالالالحیح

سالال س ناتوانی کلی با حاصالاللضالالرب مجموع نمرههای هر قسالالمت در

همچنین محقق آن ها را از نحؤه ان جام نادرسالالالالالت حرکات ،ان جام

را بین  ۰تا  1۰۰ارزشگذاری کرد؛ بدین صالالالالورت که امت یاز  ۰تا ۲۰
شالالدید ۶1 ،تا  ۸۰بهمنزلٔه زمینگیرشالالدن فرد و  ۸1تا  1۰۰بهمنزلٔه این

همچن ین محقق ،در هر جلس الالالالاله تمر ین از طر یق تمالالان تلهنی،

دیویدسون و کتینگ روایی و اعتبار این پرسشنامه ت یید شده و پایایی

بود .هر جلسالالالاله تمرین بهترتیب شالالالالامل  ۵-۳دقیقه گرمکردن1۰-۷ ،

درخاالالالالو

اسالالالالالت که بی مار از ت خت نمیتوا ند جدا شالالالالود ( .)1۶در م طال عٔه
آن  ۰٫۸۴گزارش ش الالالده اسالالالالت ( .)1۷برای ارزیابی میزان درد کمر از

یادآوری و نحؤه انجام تمرینات ،با آزمودنیها در ارتباط

دقیقه تمرینات ک ش شی 1۲-1۰ ،دقیقه تمرینات تقویتی و  ۵-۳دقیقه

مقیان  VASاستهاده شد .این مقیان سطح درد را بر واحد میلیمتر

تمری نات بازگشالالالالت به حالت اول یه بود .تمری نات گرمکردن شالالالالامل،

وجود درد و نقطٔه  1۰۰نشالالاندهندٔه درد غیرقابل تحمل اسالالت (.)1۸

حرکت کشالالالالشالالالالی بود که بهص الالالورت ایسالالالالتا با هدف افزایش و بهبود

راهرفتن سالالریع ،نرمدویدن و جاگینگ بود .تمرینات کشالالش الی شالالامل ۴

از  ۰تا  1۰۰نشالالالان میدهد؛ طوری که نقطٔه صالالالهر نشالالالاندهندٔه عدم
نسالالالالخٔه فارسالالالالی این مق یان در ایران برای بی ماران مبتال به کمردرد

انعطافپذیری در عضالالالت ثباتدهندٔه مرکزی بدن و رفع اس ال اس ال و

اعتبارسالالنجی شالالده و همسالالانی درونی آن عالی ( )α=۰٫۹1و ضالالریب

کاهش درد در با فت های ناح یٔه کمری -لگنی -رانی ان جام ش الالالالد.

با استهاده از تست سورنسون میزان استقامت عضالت اکستنسور تنه

فل سالالالورهای سالالالتون فقرات ،مربع کمری ،عضالالالالت مورب داخلی و

ارزیابی شد .برای اجرای آن ،فرد به ش ل دمر قرار میگرفت و پایینتنٔه

خارجی ش می ،عضالت اکستنسور ران ،پریفورمیس و همسترینگ

خارج از ت خت ،طوری که دسالالالالالت ها در جلوی سالالالالی نه بود ند ،قرار

 1۳۵ثانیه در نطر گرفته شالالد .بر این اسالالان ،هر آزمودنی کشالالش را در

عضالالالالالت هدف در این تمری نات شالالالالالا مل اکسالالالالتنسالالالالورها و لترال

پایایی آن  ۰٫۷۳گزارش شده است (.)1۹

بود (شالال ل  .)1در هر جلسالاله مدت کشالالش برای هر تمرین بین  ۴۵تا

آن بهوسالالیلٔه نوارهایی بر روی تخت آزمایش ثابت میشالالد و باالتنٔه آن

هر وهلٔه تمرینی بین  1۵تا  ۴۵ثانیه حهظ و آن را در سالالاله سالالالت تکرار

میگرفت .س س از فرد خوا سته شد که تنه را بدون حمایت در سطح
افق نگه دارد .مدتزمان ثبتشالالده بهعنوان میزان اسالالتقامت عضالالالت

نمود .باتوجه به اصالالالل اضالالالافهبار و افزایش تدریجی هر تمرین ،مدت

گرفته شالالالد ( .)۲۰روایی و اعتبار این تسالالالت در سالالالنجش اسالالالتقامت

رسید (.)۲۴،۲۵

نگهداری کشالالالالش در ههتههای اول از  1۵به ۴۵ثانیه در ههتههای آخر

اکسالالتنسالالور تنه ،تا جایی که نشالالانههای خسالالتگی ظاهر میشالالد ،در نطر

۳
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استهاده از هر نوع دارو یا مس ن و تدابیر درمانی جهت رفع مش الت

و از فرد خواسالالته شالالد که دسالالتها را بهصالالورت ضالالربدر بر روی سالینه

تمرینات تقویتی شالالالالامل  ۶حرکت بود که با هدف افزایش اسالالالالتقامت

هر وهلٔه تمرینی بین  1۰تا ۳۰ثانیه حهظ و آن را در سالالاله سالالالت تکرار

به صورت ای ستا ،آرام و کنترل شده انجام شد .ع ضالت هدف در این

نگهداری انقباض در ههتههای اول از  1۰ثانیه به  ۳۰ثانیه در ههتههای

مولتیفیدونها ،ع ضالت لگن ،اک ستن سورهای ران و هم سترینگها

کششی و تقویتی در پایان از آزمودنیها خواسته شد تا تمرینات کششی

کرد .باتوجه به اصالالالالل اضالالالالافهبار و افزایش تدریجی هر تمرین مدت

عضالالالالالت ناحیٔه  Coreو باالبردن آسالالالالتانٔه خسالالالالتگی این عضالالالالالت

آخر رسالالالال ید ( .)۲۴،۲۵الزم به ذکر اسالالالالت که بعد از انجام تمرینات

تمرینات شالالامل عضالالالت شالال می ،اکسالالتنسالالورهای تنه ،مربع کمری،

را یکبار دیگر بهمنطور سالالالالردکردن و بازگشالالالالت به حالت اولیه انجام

بود (شال ل  .)۲در هر جلسالاله مدت انقباض برای هر تمرین بین  ۳۰تا

 ۹۰ثانیه در نطر گرفته شالالالد .بر این اسالالالان هر آزمودنی انقباض را در

ش ل  .1تمرینات کششی؛ (:)aکشش عضالت اکستنسور تنه :)b( ،کشش ررخشی در وضعیت نشسته :)c( ،کشش به ش ل استرادل ،
(:)dخ کردن زانو در سینه.

ش ل  .۲تمرینات تقویتی؛ (:)aکشش ش

به داخل در وضعیت طاقباز با زانوی خ  :)b( ،پلزدن در وضعیت طاق باز :)c( ،کرانچ ش ،

( :)dباالآوردن دستوپای مخالف در وضعیت رهار دستوپا :)e( ،پلزدن رو به ش

برای تجزیهوتحلیل داده ها از روش های آمار توصالالالالیهی و اسالالالالتنباطی

 :)f( ،پلزدن در وضعیت پهلو

الزم بهذکر اسالالالالالت که برای ان جام عمل یات آ ماری از نرمافزار SPSS

(نسخٔه  )1۹استهاده شد.

استهاده شد .در سطح توصیهی از مشخاههای آماری نطیر میانگین،
انحراف مع یار و در سالالالالطح آ مار اسالالالالتن باطی از آزمون تی وابسالالالال ته

(درونگروهی) و تیدو گروه مسالالالالتقل (بین گروهی) اسالالالالتهاده شالالالالد.
۴
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دهند.

۳

بین متغیرهای فوق در گروههای تحقیق وجود نداشت و این بدینمعنا

یافتهها

است که توزیع متغیرهای مخدوشگر در دو گروه ی سان است (جدول

جدول شمارٔه  ،1اطالعات توصیهی آزمودنیها را شامل؛ سن ،قد ،وزن

.)1

نشان میدهد .نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که تهاوت معناداری

جدول  .1مشخاات فردی آزمودنیها به تهکیک دو گروه.
مقدار p

سن (سال)

۴٫۷±۲۸٫1

۶٫۹±۲۹٫۷

۰٫۴۷۹

۴٫۶±1۶۵٫۴

۶٫۳±1۶1٫۷

۰٫۵۹1

۲٫۵±۴٫۵

1٫۷±۵٫1

۰٫۳۲۵

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

سابقٔه درد (ماه)

۹٫۴±۷1٫۵

1۰٫1±۶۹٫۷

۰٫۶۶۶

نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که شدت درد کمر ( )p=۰٫۰۰۶و

در رابطه با تهاوتهای بینگروهی ،برخالف پیشآزمون ،نتایج آزمون

شدت ناتوانی ( )p=۰٫۰۰۲در گروه مداخله در پسآزمون در مقایسه با

تی دو گروه مستقل ،حاکی از آن بود که در پسآزمون کاهش معناداری

( ،)p=۰٫۰۲۷لترال فل سور ( )p=۰٫۰۲۲و اکستنسورهای تنه

همچنین افزایش معناداری در استقامت عضالت فل سور

در شدت درد کمر ( ،)p=۰٫۰۰1شدت ناتوانی ( )p=۰٫۰۰۴و

پیشآزمون کاهش داشته است؛ استقامت عضالت فل سور

( ،)p=۰٫۰۳1لترال فل سور ( )p=۰٫۰1۷و اکستنسورهای تنه

( )p=۰٫۰۴۷در این گروه در پسآزمون افزایش معناداری داشت؛ اما

( )p=۰٫۰۴۲در گروه مداخله در قیان با گروه مقایسه مشاهده شد.

در گروه مقایسه تهاوت معناداری در رابطه با متغیرهای مذکور در

پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون مشاهده نشد (جدول  .)۲همچنین

جدول  .۲مقایسٔه متغیرهای ارزیابیشده در گروههای تحقیق در پیشآزمون و پسآزمون
مقایسه

شدت درد کمر

پیشآزمون
Mean±SD
1۰٫1±۳۵٫۲

پسآزمون
Mean±SD
11٫۳±۳1٫۷

۰٫1۰۹

استقامت عضالت فل سور (ثانیه)

1۸٫۹±۲۳٫۶

1۹٫۳±۲۲٫۹

۰٫۲۶۹

۹٫۹±۲۰٫1

۸٫۷±1۸٫۷

متغیرها
شدت ناتوانی

استقامت عضالت لترال فل سور (ثانیه)

استقامت عضالت اکستنسور (ثانیه)

4

مداخله

۷٫۳±۳۶٫۳
۷٫۵±1۳٫1

1۲٫۷±۳۴٫1
۵٫۳±11٫۹

مقدار p
۰٫۳۳۴
۰٫1۳۸
۰٫۴۶۷

پیشآزمون
Mean±SD
1۴٫۲±۴۵٫۶

پسآزمون
Mean±SD
1۵٫۶±۲۷٫1

۰٫۰۰۶

1۵٫۵±1۷٫۹

1۴٫۹±۲۳٫۹

۰٫۰۲۷

1۶٫۵±۴۵٫۲
۷٫۸±1۰٫۴

1۳٫۷±۲۵٫۷

1۴٫1±۲۰٫۵
۶٫۹±1۴٫1

۲۳٫1±۴۹٫۷

مقدار p
۰٫۰۰۲
۰٫۰۲۲
۰٫۰۴۷

ش می ،کارایی این عضالت به میزان زیادی کاهش پیدا میکند (.)1،۳

بحث

گاتکی و هم اران ،نشان دادند که استقامت عضالت فل سور و

نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن بود که انجام رهار ههته تمرین

اکستنسور تنه و همچنین عضالت ناحیٔه لگن در زنان باردار مبتال به

ثباتدهندٔه مرکزی بدن ت ثیر معناداری بر بهبود درد کمر ،کاهش شدت

کمردرد بهطور معناداری در مقایسه با زنان باردار سال کمتر است ()۳؛

ناتوانی و افزایش استقامت عضالت فل سور ،لترال فل سور و

بنابراین به نطر میرسد که ضعیفشدن و استقامت عضالنی کمتر در

اکستنسور تنه در زنان باردار پس از وضع حمل دارد .مطالعات حاکی

عضالت تنه در زنان باردار ،زمینٔه بروز کمردرد را پس از وضعحمل

از آن است که بهدلیل تغییرات ساختاری ناشی از رشد جنین در زنان

در این افراد افزایش دهد .در حقیقت در دوران بارداری ،ثبات م انی ی

باردار مثل بزرگشدن اندازٔه سینهها ،رح و محتویات آن ،درمجموع

لگن بهدلیل تغییرات هورمونی و بهدنبال آن شلی لیگامنتها تغییر

وزن بخش قدامی بدن افزایش مییابد .این مسئله ،منجربه تغییرات در

میکند .این مسئله میتواند عاملی در جهت افزایش بار بیشتر بر

توزیع وزن بدن و بروز ناهنجاری و تغییر ش ل در وضعیت بدنی،

عضالت ،خستگیپذیری و کاهش استقامت این عضالت و متعاقب

افزایش فشار بر کمر ،افزایش قون کمر و در نتیجه بروز درد در این

آن بروز کمردرد در زنان باردار شود ( .)۳،۳1،۳۳از طرفی مشخد

ناحیه میشود ( .)۲۶در حقیقت بارداری باعث تغییر در حالت فیزی ی

شده است که بین کاهش قدرت عضالت تنه با کمردرد مزمن ارتباط

فرد و کاهش توانایی تحمل وزن و بار سنگین شده و ش ایت از دردهای

معناداری وجود دارد ()1،۵؛ بنابراین با انجام تمرینات ورزشی صحیح

اس لتی -عضالنی و بروز کمردرد را افزایش میدهد (.)1،۳

و بهموقع میتوان استقامت عضالت فل سور و اکستنسور تنه را در این

بهطوریکه ش ایت از دردهای کمری -لگنی در دوران بارداری و پس

افراد افزایش داد و متعاقب آن شاهد بهبود درد کمر و افزایش توانایی

از آن بسیار شایع است ( .)۴،۲۷نتایج تحقیقات گذشته حاکی از آن

آنها در کارهای روزمره بود (.)1۴،۳۲

است که ۸۵درصد از زنان باردار درد کمر و لگن را در دوران بارداری

تمرینات ثباتدهنده از مداخلههای درمانی بسیار مشهور برای کمردرد

تجربه میکنند ( .)۲۸نشان داده شده است که کمردرد در ۵درصد از

به شمار میروند ( .)1۴،۳۳مطالعات نشان دادهاند که عضالت

زنان باردار یا ۲۰درصد از زنان بارداری که در طی دوران بارداری به

اکستنسور تنه ،عضالت ش می و اکستنسورهای لگن عضالت مهمی

کمردرد مبتال بودهاند ،تا  ۳سال ادامه خواهد داشت (.)۲۹

هستند که از طریق تمرینات ثباتدهنده میتوان عمل رد آنها را بهبود

عالوهبراین ،در دوران بارداری بهعلت کشش بیش از حد عضالت
۵
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متغیر

مقایسه
Mean±SD

مداخله
Mean±SD

بخشید و از این طریق درد کمر و لگن را در زنان باردار کاهش داد

عضالت گلوبال و لوکال میشود .همچنین تمرینات از این طریق

انجام فعالیتهای ورزشی مناسب و بهموقع ،ریسک آسیبها و

عضالت تنه در زنان پس از وضع حمل شود ( .)۳۳،۳۹حال با توجه

اثربخشی این تمرینات در جهت تقویت عضالت تنه و ازبینبردن

ثباتدهندٔه ستونفقرات متمرکز بودند ،میتوان گهت که این تمرینات

میتواند باعث کاهش شدت درد کمر و ناتوانی و افزایش استقامت

( .)۳1 ،۳۳-۳۶راینویل و هم اران ،بیان کردند که تمرین درمانی و

به اینکه تمرینات بهکاربرده شده در تحقیق حاضر بر بازآموزی عضالت

دردهای کمر را کاهش میدهد؛ این محققان معتقدند که باتوجه به

ظرفیت تحمل این عضالت را در ایجاد ثبات تنه افزایش داده و از این

محدودیت انعطافپذیری در این عضالت و درنتیجه بهبود عمل رد

درمانی اعمالشده ،در تحقیق حاضر میتواند این گونه باشد که این

را به زنان باردار مبتال به عارضٔه کمردرد پس از وضع حمل توصیه

تحقیق حاضر به حالت طبیعی نزدیک کرد؛ بنابراین انجام این تمرینات

بیماران تجویز نمود ( .)۳۷در حقیقت م انیس اثربخشی برنامٔه تمرین

میکنی .

تمرینات ظرفیت تحمل عضالت فل سور و اکستنسور تنه را در ایجاد

ثبات و پایداری تنه افزایش دادهاند و از طریق باالبردن آستانٔه خستگی

5

در عضالت ناحیٔه مرکزی بدن ،درد کمر را بهمیزان زیادی در نمونهها

نتیجهگیری

براسان یافتههای بهدستآمده از تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت

بهبود بخشیدهاند .از طرفی باتوجه به مؤثربودن دو سیست عضالنی

که انجام رهار ههته تمرینات ثباتدهندٔه مرکزی ت ثیر معناداری بر

گلوبال (عضالت سراسری) مثل عضالت راست ش می و مایل خارج

کاهش درد کمر و ناتوانی و افزایش استقامت عضالت تنه در زنان

ش می و دیگری سیست عضالنی لوکال (عضالت عمقی) مثل

باردار پس از زایمان دارد؛ براسان یافتهها ،انجام برنامههای تمرینی

عضالت مایلِ داخل ش می ،عرضیش می ،مولتیفیدون و کف لگن

ثباتدهنده در راستای افزایش استقامت عضالت ناحیٔه مرکزی بدن،

در حهظ ثبات ستونمهرهها و ناحیٔه کمری-لگنی ( ،)۳۳،۳۸همچنین

به تمامی زنان باردار مبتال به درد کمر و ناتوانی ،پس از وضع حمل

باتوجه به آتروفی و پایینتر بودن سطح مقطع این عضالت و همچنین

توصیه میشود .این امور با ت کید بر رعایت ویژگیهای نمونههای

عدم هماهنگی بین این دو سیست عضالنی در افراد مبتال به کمردرد در

تحقیق و معیارهای ورود و خروج نمونهها در تحقیق حاضر توصیه

مقایسه با افراد سال  ،بهکارگیری تمرینات ثباتدهندٔه ویژٔه این عضالت

میشود.

باعث افزایش فعالسازی عضالت لوکال و بهبود هماهنگی بین

۶
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بیماران و کاهش جنبههای درد و ناتوانی ،میتوان این تمرینات را برای

طریق میزان درد کمر و ناتوانی در اعمال روزمره را در آزمودنیهای
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