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چکیده
زمیىٍ ي َدف :در استفادُ از توریي درهاًی ٍ ٍرزش جْت کٌترل ٍ پیص گیري ٍ درهاى بیواراى هبتال بِ کوردرد تَافق ًظر
ٍجَد دارد .اها با تَجِ بِ تٌَع ضیَُ ّاي توریي درهاًی ٌَّز ضَاّد کافی در هَرد برتري یک رٍش بِ رٍش دیگر ٍجَد ًدارد.
ایي هطالعِ تاثیر ّ 6فتِ توریي ثبات هرکسي درهاًی بر هیساى درد ،تعادل ٍ استقاهت عضالت تٌِ در افراد هبتال بِ کوردرد هسهي
غیراختصاصی را بررسی ًوَد.
ريغ :تعداد ً18فر با هیاًگیي سي ( (24/11±0/31سال ،قد ( )155/42± 0/003ساًتی هترٍ ،زى ) ) 67/59 ±4/50کیلَگرم از
بی ي هراجعِ کٌٌدگاى در پی یک فراخَاى در داًطگاُ بیرجٌد بِ عٌَاى ًوًَِ بِ طَر تصادفی در دٍ گرٍُ ،توریي ً10فر ٍ ضاّد
ً 8فر قرار گرفتٌد .قبل ٍ بعد از درهاى هیساى درد ،هیساى استقاهت عضالت تاکٌٌدُ ٍ راست کٌٌدُ تٌِ بِ ترتیب تَسط پرسطٌاهِ
کیَبک ،آزهَى دراز ٍ ًطست ٍ تست سَرًسي اًدازُ گیري ضد ،توریٌات ثبات هرکسي بِ صَرت هٌظن طی ّ 6فتِّ ،ر ّفتِ
 3جلسِ ٍ ّر جلسِ در حدٍد  45دقیقِ بِ هرحلِ اجرا در آهد .از آزهَى کلوَگرٍف -اسویرًَف براي بررسی ًرهال بَدى گرٍُ ّا،
ٍ براي تجسیِ ٍ تحلیل آهاري از ضریب ّوبستگی پیرسَى ٍ ،آزهَى  tهستقل ٍ ٍابستِ براي هقایسِ بیي گرٍُ ّا استفادُ ضد.
یبفتٍ َب :هطالعِ حاضر ًطاى داد کِ هتعاقب ّ 6فتِ توریي کاّص هعٌاداري در سطح درد؛ ّوچٌیي افسایص هعٌاداري در
استقاهت عضالت گرٍُ توریي هطاّدُ گردید ( ،)P > 0/05اگر چِ ایي ًتایج در بیي گرٍُ ّا هعٌی داري ًبَد.
وتیجٍ گیریً :تایج تحقیق ًطاى داد کِ توریٌات ثباتی هرکسي قابلیت کاّص عَارض ًاضی از کوردرد را داضتِ ٍ هی تَاى از
آى بِ عٌَاى یک رٍش درهاًی براي افراد هبتال بِ کوردرد در ًظر گرفت.
کلید ي اشٌ َب :توریي ثبات هرکسي ،استقاهت عضالت تٌِ ،هیساى درد ،کوردرد هسهي
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تاثیر ّ 6فتِ توریي ثبات هرکسي بر هیساى درد ٍ استقاهت عضالت تٌِ در داًطجَیاى دختر هبتال بِ ...

مقدمه
دردّبی هشهي ثِ عٌَاى یکی اس هْن تزیي هعضالت زشؽالکی
در توبم جْبى هطزح هی ثبؽٌذ .در عزاعز دًیب دردّالبی هالشهي
هْن تزیي علت رًج ٍ هعلَلیت اًغبى ّغتٌذ ٍ ثِ طَر جالذی ثالز
رٍی کیفیت سًذگی افزاد ثؾز تبثیز هی گذارًذ ( .)1اغلت افالزادی
کِ اس ایي هؾکل رًج هی ثزًذ در طَل سًالذگی خالَد در هعالزك
هؾالالکت عوالالذُ جغالالوی ٍ رٍاًالالی ً یالالز کالالبّؼ عولکزدّالالبی
جغالالوی رٍاًالالی ٍ اجتوالالبعی کالالبّؼ عالالتهت عوالالَهی ٍ ای الالبد
دردّالالبی ثبثالالت ٍ دٍرُ ای ّغالالتٌذ ( .)2کوالالزدرد هالالشهي یکالالی اس
فزاگیزتزیي اًَاع درد ّبعت کالِ ثالز هیلیالَى ّالب ًفالز در عزاعالز
جْبى تبثیز گذاؽتِ اعت ٍ اًغالبى ّالب در عزاعالز تالبریم هغالتٌذ
خَد اس آى رًج ثزدُ اًذ ( .)3کوز درد هعوالَ در ًبییالِ اًتْالبی
زؾت فضبی ثیي زبییي قفغِ عیٌِ ٍ چیي ّبی عزیٌی را تحالت
تبثیز قزار هی دّذ ٍلی اغلت ثِ راى ّالب هٌتؾالز ًوالی ؽالَد (.)4
ثزای کوزدرد تعبریف هختلفی ٍجَد دارد .یک تعزیالف اعالتبًذارد
در هطبلعب آعالیت ؽٌبعالی اس کوالزدرد دردی اعالت در زالبییي
ًبییِ زؾت کِ فعبلیت ّالبی رٍساًالِ ٍ هعوالَل ثیوالبر را هحالذٍد
هی کٌذ .ثِ طَر هطلَة ثبیذ هذ سهالبى ٍ ؽالذ درد ٍ اًتؾالبر
ایتوبلی ثِ زبّب ثزآٍرد ؽَد ( )4سهالبًی کالِ درد ٍ ًالبتَاًی افالزاد
هجتت ثِ کوزدرد ثیؼ اس  3هبُ طَل ثکؾذ تحت عٌَاى کوالزدرد
هالالشهي ًبهاالالذاری هالالی ؽالالَد ( .)5اس ثالالیي کوالالزدرد ّالالبی هالالشهي
کوزدرد هشهي غیز اختقبفی ؽبیع تزیي ًالَع آى هالی ثبؽالذ کالِ
یذٍد  90درفالذ جوعیالت هجالتت ثالِ کوالزدرد هالشهي را ؽالبهل
هی ؽَد (.)3
در عبل ّبی گذؽتِ تحقیقب سیبدی در ایي ثالبرُ اً البم ؽالذُ
اعت اهب زضٍّؾازاى در هَرد رٍػ ّبی خبؿ درهالبًی کالِ هالَرد
تبییذ اکثزیت ثبؽذ ثِ تَافق عوَهی دعت زیذا ًکزدُ اًالذ کالِ ایالي
هَضَع ثِ خبطز زیچیذگی ّبی خبؿ ایالي ثیوالبری ٍ رٍػ ّالبی
هختلف درهبًی هی ثبؽذ ( .)5در یک تحقیالق هالزٍری کالِ تَعال
َّاردّ ٍ 1وکبراى( )2010ثِ هٌ َر ثزرعی تٌَع هذاخت اس قجیل
توزیي قذرتی عوَهی توالزیي هکبًیالک ثالذى آهالَسػ آًالبتَهی ٍ
درهبى دعتی ٍ غیزُ اعتفبدُ ؽذُ ثَد تَافقی ثز ثیؾالتز هالذاخت
راجع ثِ درهبى خبؿ ثزای کوزدرد هشهي ًؾالبى دادُ ًؾالذُ اعالت
ٍ ّیچ درهبى اعتبًذارد طتیی زیؾٌْبد ًؾذُ اعت (.)6
کوز درد ثِ خبطز تبثیزاتی ً یز اس دعالت دادى کالبر کالبّؼ
فعبلیت جغوبًی ٍ کیفیت سًالذگی ّشیٌالِ ّالبی ثغالیبری را ثالِ
جَاهع اهزٍسی تحویل هی کٌذ ( .)3هغئلِ کوز درد را ثبیالذ ثالِ
1 Howard
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سعید ایل بیگی ٍ ّوکاراى

فَر یک عٌذرم ٍ یک عبهل هْن ای بد ًالبتَاًی عولکالزدی در
ثیوبر ٍ یک عبهل ای بد ضزرّبی عٌایي اقتقبدی در جبهعِ ًابُ
کزد ( .)5اهزٍسُ اختت اعکلتی -عضتًی یب عذم تَاسى قذر
عضتًی را یکی اس علل کوز درد ثِ یغبة هالی آٍرًالذ .کوالز درد
یکی اس علت ّبی ًبتَاًی در جوعیالت ثشرگغالب ى هالی ثبؽالذ کالِ
هیشاى ؽیَع آى در سهبى سًذگی 60تب  80درفذ تخویي سدُ ؽذُ
اعت (.)7
ًتبیج ًؾبى دادُ اعت کِ عَاهل رٍیی -رٍاًی اس جولِ تالزط
اس درد در هالالشهي ؽالالذى کوالالزدرد تالالبثیز دارد .ثزاعالالبط هفْالالَم
ؽٌبختی-رفتبری زیؾزفت درد هشهي ثِ فالَر تالزط اس درد در
هزایل اٍلیِ ظبّز هی ؽَد .تؾالذیذ در درد تَعال کالَکظ ٍ
ّوکبراى ( )2000در هذلی ارائِ ؽذ کالِ تَضالیم هالی دّالذ چالزا
کوزدرد در ثزخی افزاد هشهي هی ؽَد در یبلی کِ ثزخالی دیاالز
ثْجَد هی یبثٌذ ( .)8ایي هذل ًؾبى هی دّالذ کالِ تالزط اس درد ٍ
رفتبر ززّیشکبراًالِ هتعبقالت آى ثالب ارتجالبن ثالیي هفْالَم یغالی ٍ
ّی بًی درد تعییي هی ؽَد ً .زیِ هذل ؽٌبختی ایي اعالت کالِ
چزخِ هعیَثی ثیي اعتقبدا ٍ تالزط ثیوالبر ثالِ عتیالن ٍ فعبلیالت
ٍجَد دارد کِ هَجت هی ؽَد ثِ عَی راّکبری ثزای رفع عتین
اس جولِ رفتبرّبی ززّیشکبراًِ هحذٍد کزدى فعبلیت ٍ افغالزدگی
ّذایت ؽَد کِ ثِ ًَثِ خَد هٌ ز ثِ ثی تحزکی هی ؽَد .فزّپَر
ٍ ّوکبراى( )1386در تحقیق دیازی ًؾالبى دادًالذ کالِ اخالتت
هعٌی داری ثیي قذر ایشٍهتزیکی عضت فلکغَر ٍ اکغتٌغالَر
تٌِ ثیوبراى کوز درد ٍ افزاد عبلن ٍجَد دارد ٍ در ٍضالعیت ّالبی
هختلف ایغتبدُ ًیوِ خویالذُ ٍ کالبهتخ خویالذُ قالذر عضالت
فلکغَر ٍ اکغتٌغَر تٌِ ثیوبراى کوز درد ثِ طَر هعٌی داری کن
تالز اس افالالزاد عالالبلن اعالالت .)9( .هطبلعالِ ای کالالِ تَعالال ّوتالالی ٍ
ّوکبراى ( )1390ثب عٌَاى تبثیز توزیٌب ثجالب دٌّالذُ هزکالشی
فؾزدُ ٍ تحت ً ز ثز درد ٍ ًبتَاًی سًبى هجتت ثِ کوز درد هالشهي
اً بم ؽذ ًؾبى داد کِ  12رٍس توزیي ثجب دٌّذُ ثبعث کبّؼ
هعٌی داری در هیشاى ًبتَاًی ٍ ؽذ درد در گالزٍُ ت زثالی ؽالذ.
( .)10چًَگّ ٍ 2وکبراى ( )2013تبثیز توزیٌب ثجب ثب اعتفبدُ
اس تَح ثب توزیٌب عوَهی ثجب هزکشی ثالز عالطم هقطالع عضاللِ
چٌذ عز افزاد هجتت ثِ کوز درد هشهي در طی ّ 8فتِ را ثزرعالی
کزدًذ ( .)11زبر ّ ٍ 3وکبراى ( )2013توالزیي هزکالشی ٍ هالبًَر
داخل کؾیذى ؽکن را ثز ًبتَاًی ٍ ضالخبهت عضالت ؽالکوی در
افزاد ثب کوزدرد هَرد ثزرعالی قالزار دادًالذ .اس آً بییکالِ عضالت
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ضعیف ًوی تَاًٌذ در هقبثل فؾبرّبی هکبًیکی کِ ثزاعتخَاى ّب
عطَح هفقلی ٍ رثبن ّب ٍارد هی ؽَد هقبٍهت کٌٌالذ ٍ هتعبقجالبخ
فؾبرّبی ٍاردُ هٌ ز ثِ ثزٍس آعیت ّبی هختلالف هالی ؽالَد در
ًتی ِ ایي زضٍّؾازاى ضعف عولکزد عضت را هٌجع ثزٍس کوالز
درد عٌَاى کزدًذ ( .)12کالبرزظّ ٍ 1وکالبراى ( )2011ثالب ّالذ
تبثیزا قذر هزکشی ثالز کوالزدرد ٍ تعالبدل ثالذى هطبلعالِ ای را
اً بم دادًذ .در ایي هطبلعِ ًؾبى دادُ ؽذ کِ  20جلغالِ توالزیي
قذرتی هزکشی هی تَاًذ ثِ طَر ٍیضُ ثبعث افشایؼ ثجب هزکالشی
در افزاد ثبؽذ .)13( .ؽالَاّذ علوالی ًؾالبى هالی دّالذ اعالتقبهت
عضت افزادی کِ هجتت ثِ کوز درد ّغتٌذ در هقبیغِ ثالب افالزاد
عبلن کوتز اعت .ثٌبثزایي افشایؼ اعتقبهت عضتًی هوکي اعالت
عتٍُ ثز زیؾایزی اس ثزٍس کوز درد ثِ کبّؼ آى ًیش کوک کٌذ.
ایي یبفتِ ّب عٌَاى هی کٌٌذ کِ ضعف اعتقبهت عضالت راعالت
کٌٌذُ تٌِ ثب کوز درد ّبی طَ ًی هالذ ٍ عالَد کٌٌالذُ ارتجالبن
دارد ( .)15 14هالالَهٌی ٍ ّوکالالبراى ( )1390رٍی اعالالتقبهت
عضت تبکٌٌذُ ٍ راعت کٌٌذُ تٌِ ثب توزیي درهبًی تبکیذ دارًذ
عتٍُ ثز ایي آًْب هعتقذ ثَدًذ کِ خغتای ثز تَاًبیی عوَهی افزاد
اثز گذاؽتِ ٍ آى ّب را یتی در هقبثل فؾبرّبی ًالِ چٌالذاى سیالبد
هغتعذ آعیت هی عبسد .خغتای هفزن هٌ ز ثِ اس دعالت دادى
کٌتزل دقت ٍ ظزافت اعوبل ٍ یزکب فزد هی ؽَد کالِ هوکالي
اعالالت عبهالالل هغالالتعذ کٌٌالالذُ ی ثالالزٍس یالالب تَعالالعِ ی کوالالز درد
ثبؽذ( .)16هطبلعِ ای کِ عشتی ٍ ّوکبراى ( )1390ثب عٌَاى تبثیز
توزیٌب ثجبتی فؾزدُ عالتَى فقالزا رٍی عتئالن ثالبلیٌی داهٌالِ
یزکتی ٍ اعتقبهت عضتًی عتَى فقزا در سًبى هجتت ثالِ کوالز
درد اً بم دادًذ ًؾبى داد کِ توزیي هی تَاًذ ثبعث کالبّؼ درد
ٍ افشایؼ داهٌِ یزکتی ٍ اعتقبهت عضت ًبییِ عالتَى فقالزا
ؽَد ( .)17ثٌبثزایي توزیٌب اعتقبهتی عضت ثِ ٍیالضُ عضالت
تٌِ ثزای ثب ثزدى آعتبًِ خغالتای ثْجالَد اجالزا ٍ زیؾالایزی اس
ثزٍس کوز درد تَفیِ هی ؽَد ( .)18عتٍُ ثالز ایالي یالبفتي رٍػ
ّبی هَثز ثزای درهبى کوز درد اس اّویت ثب یی ثزخَردار ثالَدُ ٍ
هعوَ ثیوبراى توبیل دارًذ تب ثزای درهبى خَد اس رٍػ ّبی غیز
تْبجوی ٍ غیز دارٍیی هثل ٍرسػ هبعبص یزکت درهبًی ٍ هبًٌذ
آى اعتفبدُ ًوبیٌذ ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ هطبلعب اً البم ؽالذُ ثالِ
ً ز هی رعذ توزیي درهبًی هی تَاًالذ اس رٍػ ّالبی هالَثز ثالزای
درهبى کوزدردّبی هشهي در ً ز گزفتِ ؽَد (.)19 20
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در هطبلعالالِ دیاالالزی کَهالالبًتیکظّ ٍ 2وکالالبراى ( )2005ثالالِ
هقبیغِ ثیي تزکیجی اس توزیٌب ثجبتی ٍ اعالتقبهتی ٍ توزیٌالب
عوَهی ثز رٍی افزاد ثب کوز درد یالبد ٍ کوالز درد هالشهي طالی 8
ّفتِ ززداختٌذً .تبیج ًؾبى داد کِ توزیٌب ثجبتی ٍ اعتقبهتی ثِ
طَر هعٌی داری تَاًغت تبثیز هطلَثی ثالز رٍی هیالشاى درد افالزاد
هجتت ثِ کوز درد هشهي داؽتِ ثبؽذ (.)21
اگزچِ تحقیقب هختلف ًؾبى دادُ اعت کالِ توالزیي درهالبًی
یکی اس رایج تزیي رٍػ ّبی درهبًی ثزای ثیوبراى هجتت ثالِ کوالز
درد هشهي هی ثبؽذ ٍ ّالذ افاللی آى ثالِ دعالت آٍردى قالذر
تحول ٍ اًعطب زذیزی عضت عتَى فقالزا ثالِ هٌ الَر ثْجالَد
ثبفت ّبی آعیت دیذُ ٍ ثبسگؾت ثِ فعبلیت ّبی رٍساًِ ٍ طجیعی
هی ثبؽذ ( .)22,23ثب ٍجَد ایالي اس یالک عالَ در هالَرد کالبرآیی
توزیٌب ثجب دٌّذُ اختت ً الز ٍجالَد دارد ٍ اس عالَی دیاالز
اطتعب ثیؾتزی در هَرد ًَع ثیوبراى هَرد هطبلعِ توزیي ّالبی
هَثزتز ٍ هقذار هطلَة توزیي هذ ٍ تعذاد تکزارّالب هالَرد ًیالبس
اعت .در ه وَع ثبیذ ثِ ایي ًکتِ اؽبرُ ًوَد کِ دٍ افل اعبعالی
اً بم توزیٌب ثجبتی ایي اعت کِ فعبلیت عضت تٌِ ثالِ هٌ الَر
کٌتزل ٍ تبهیي ثجب عتَى فقزا ضزٍری اعت ٍ ایي هَارد ثبیذ
در ثیوبراى هجتت ثِ کوزدرد در ً ز گزفتِ ؽَد .ثٌب ثالزاثي ّالذ
اس تحقیق یبضز ثزرعی اثز ّ 6فتِ توزیي درهبًی ثز هیشاى درد ٍ
اعالالتقبهت عضالالت تٌالالِ داًؾالال َیبى دختالالز هجالالتت ثالالِ کوالالزدرد
هشهي ثَد.
روش مطالعه
هطبلعِ یبضز اس ًَع تحقیقب ًیوِ ت زثی ثب طزح تحقیق ثِ
فَر زیؼ آسهَى ٍ زظ آسهالَى ثالب گالزٍُ کٌتالزل هالی ثبؽالذ.
جبهعِ تحقیق را کلیِ داًؾ َیبى دختز هجتت ثِ کوالزدرد هالشهي
در داًؾابُ ثیزجٌذ ثِ تعذاد ً 85فز تؾکیل هی دادًذ کِ اس ایالي
هیبى تعذاد ً 20فز ثِ عٌَاى ًوًَِ تحقیق اًتخبة ؽذًذ.
رٍػ ًوًَِ گیزی ثِ ایي تزتیت ثَد کِ در زی یالک فزاخالَاى
در داًؾابُ ثیزجٌذ اس توبم کغبًی کِ ثب هؾالکل کوالزدرد درگیالز
ثَدًذ درخَاعت ؽذ کِ در یک ثزًبهِ توزیٌی ؽالزکت کٌٌالذ .ثالب
تکویل فزم رضبیت ًبهِ ً 20فز ثِ عٌَاى ًوًَِ ثِ طالَر تقالبدفی
در دٍ گزٍُ گزٍُ توزیي ً10فالز ٍ گالزٍُ ؽالبّذ ً 10فالز در ایالي
تحقیق یبضز ؽذًذ (جذٍل .)1کِ ثعذ اس ؽزٍع دٍ ًفالز ثالِ علالت
کوجَد ٍقت اس اداهِ ّوکبری هٌقالز ؽالذًذ .هالت ّالبی ٍرٍد
ؽبهل عي ( )30-18جٌغیت (سى) هجالتت ثالَدى ثالِ کوالز درد
ثیؼ اس  3هبُ ثِ دلیالل ضالعف عضالتًی تبییالذ کوالزدرد تَعال
2 Koumantakis
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هتخقـ ارتَزذی ثَد .عتٍُ ثز ایي اً بم فعبلیالت ثالذًی هالٌ ن
اعتیبد ثِ هَاد هخذر اعتفبدُ اس ّز ًَع دارٍ یالب هغالکي ٍ تالذاثیز
درهبًی جْت رفع هؾکت کوز درد جش هَارد خالزٍ اس تحقیالق
ثَدًذ.
ززٍتکالالل توالالزیي  :زالالظ اس اًتخالالبة آسهالالَدًی ّالالب ٍ اً الالبم
آسهَى ّبی اٍلیِ قجل اس درهبى ؽبهل عٌ ؼ هیشاى درد هیالشاى
اعتقبهت عضت تبکٌٌذُ ٍ راعت کٌٌذُ تٌالِ ثالِ تزتیالت تَعال
ززعؾالالٌبهِ کیَثالالک ( )15آسهالالَى دراس ٍ ًؾغالالت ( ٍ )15تغالالت
عَرًغي  )15(1اًذاسُ گیزی ؽذ ثزًبهِ توزیٌی ثِ فَر هٌ ن
طی ّ 6فتِ ّز ّفتِ  3جلغِ ٍ ّز جلغِ در یالذٍد  45دقیقالِ
ثِ هزیلِ اجزا در آهذ 15 .یزکت در ً ز گزفتِ ؽذ کِ در جلغِ
اٍل ثِ هذ  15دقیقالِ ثالزای آسهالَدًی ّالب هعزفالی ٍ چاالًَای
اجزای آى تَضیم دادُ ؽذ .یزکالب اس عالطم آعالبى ثالِ هؾالکل
طزایی ؽذًذ .ثِ طَری کِ ثیوبر ّز ّفتِ ثالِ عالطم ثالب تزی اس
توزیي ٍارد ؽَدّ .فتِ اٍل ثب  2عت اًقجبك ایغتب ثالِ هالذ 15
ثبًیِ ٍ ثب  8تکزار ؽزٍع ؽذ ٍ اس ّفتِ ّبی ثعذ ثِ سهبى اًقجالبك
 2ثبًیِ ثِ دفعب تکزار  2ثبر ٍ تعذاد عت ّب ثِ  3افالشایؼ زیالذا
کزد .تب ثیوبر ثب عطم افشایؾی توزیٌب ّوبٌّگ ؽَد .ایي ثزًبهِ
توزیي ثب تَجِ ثِ هطبلعب زیؾیي ( ٍ )13 23ثِ تبییذ هتخقـ
طت ٍرسؽی رعیذ .گزٍُ کٌتزل در ایي هذ فعبلیت ّبی رٍسهزُ
ٍ طجیعی خَدؽبى را اً بم دادُ ٍ در ّیچ گًَِ فعبلیالت هالٌ ن ٍ
درهبًی خبفی ؽزکت ًذاؽتٌذ.
2
هیشاى درد :هیشاى درد کوز ثیوبراى ثالب ززعؾالٌبهِ کیَثالک
ارسیبثی ؽذ ( .)15ایي ززعؾٌبهِ یالبٍی  25عالَال  5گشیٌالِ ای
اعت .گشیٌِ اٍل دارای ارسػ ففز ثَدُ یعٌی فزد فبقذ درد ثَدُ ٍ
ثِ تزتیت ززعؾٌبهِ ؽذ درد را ثیي ففز تب 100اهتیبسگالذاری
هی کٌذ کِ اهتیبس ففز ثِ هٌشلِ عتهت کبهالل ٍ ثالذٍى درد 25
ًؾبى دٌّذُ ثیوبری ثب درد هتَع ٍ اهتیبسّبی ٍ 75 ٍ 50ثیؾتز
ثِ تزتیت هجیي درد سیبد درد خیلی سیبد ٍ کبهت یالبد ثَدًالذ .در
هطبلعب گذؽتِ رٍایی ٍ اعتجبر ززعؾالٌبهِ کیَثالک در عالٌ ؼ
درد کوز هَرد تبییذ قزار گزفتِ ٍ هیشاى زبیالبیی آى  ٪84گالشارػ
ؽذُ اعت (.)15
اعالالتقبهت عضالالت تبکٌٌالالذُ تٌالالِ :ثالالِ هٌ الالَر اًالالذاسُ گیالالزی
اعتقبهت عضت ؽکن تغت دراس ٍ ًؾغت اعالتفبدُ ؽالذ (.)15
ثذیي فَر کِ آسهَدًی ّب ثب یذاقل (لجبط ٍرسؽی) ثِ زؾت ثز
رٍی سهیي دراس هی کؾیذًذ .طَری کِ زبّب ثالِ یبلالت خویالذُ ٍ

1 Sorenson
2 Quebec back pain questionnaire
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دعت ّب در کٌبر گالَػ ّالب قالزار گزفتالِ ٍ فالزد دیاالزی زبّالبی
آسهَدًی را ثِ فَر هحکن گزفتِ تب تغت ثِ فَر کبهل اجالزا
ؽَد .عپظ اس آسهَدًی ّب خَاعتِ هی ؽَد تب ثِ هالذ  1دقیقالِ
یذاکثز یزکت فحیم دراس ٍ ًؾغت را کِ هی تَاًالذ اجالزا کٌالذ.
ایي تغت اس رٍایی ثب یی ثزخَردار اعت ٍ هطبلعب زبیالبیی آى را
 ٪98گشارػ کزدُ اًذ (.)15
اعتقبهت عضت راعت کٌٌذُ تٌِ :ثالِ هٌ الَر اًالذاسُ گیالزی
اعتقبهت عضت زؾت اس تغت عَرًغي اعالتفبدُ ؽالذ ( .)15در
ایي تغت آسهَدًی ثِ ؽکن ثز رٍی تخت هی خَاثذ .در یبلی کالِ
دعت ّب را در زؾت عز قتة کزدُ زبّالبی اٍ تَعال تغالوِ ثالِ
تخت ثغتِ هی ؽَد تب در ییي اً بم تغت اس تخالت جالذا ًؾالَد.
عپظ ثب اعتم سهبى ؽزٍع تَع هحقق ٍ ثالِ راُ اًالذاختي سهالبى
کزًَهتز آسهَدًی عیٌِ ٍ تب یذٍدی ؽکن را اس تخت جذا کزدُ ٍ
در ّوبى یبلت تب یذ اهکبى ًابُ هالی دارد .زالظ اس طالی سهالبى ٍ
ٌّابهی کِ آسهَدًی عیٌِ خَد را ثز رٍی تخت هی گذارد سهالبى
هتَقف ؽذُ ٍ هذ سهبى ًاْذاری یبلت ثالذى تَعال آسهالَدًی
ثجت گزدیذ .ایي سهبى ًؾبًاز هیشاى اعتقبهت عضت زؾت کوالز
خَاّذ ثَد .رٍایی ٍ اعتجبر ایي تغت در عٌ ؼ اعتقبهت عضت
راعت کٌٌذُ تٌِ تبییذ ؽذُ ٍ زبیبیی آى در افزاد هجالتت ثالِ کوالز
درد  ٪88گشارػ ؽذُ اعت (.)15
اثتذا طجیعی ثَدى تَسیع دادُ ّب تَع آسهَى کَلوَگزٍ –
اعویزًَر هَرد ثزرعی قزار گزفت .ثب تَجِ ثِ ًزهبل ثَدى تَسیع
دادُ ّب اس آسهَى ٍ tاثغتِ ٍ اس آسهَى  tهغتقل اعتفبدُ ؽذ .ثزای
ثزرعی تغییزا درٍى گزٍّی اس آسهَى ٍ tاثغتِ ٍ تغییالزا ثالیي
گزٍّی اس آسهَى  tهغتقل اعتفبدُ گزدیذ .عولیب آهبری تحقیق
ًیالالش تَع ال ًالالزم افالالشار ً SSPSغالالخِ  19اً الالبم ؽالالذ ٍ عالالطم
هعٌبداری آسهَى ّب  P>0/0 5در ً ز گزفتِ ؽذ.
یافته ها
ٍیضگی ّبی فزدی آسهَدًی ّبی گزٍُ توزیي ٍ کٌتزل تحقیق
در زیؼ ٍ زظ آسهَى در جذٍل (ً )1ؾبى دادُ ؽذُ اعت.
جديل  :1يیصگی َبی فردی آزمًدوی َبی تحقیق )(Mean±SD
گريٌ متغیرَب

تمریه ( 11وفر)

کىترل ( 8وفر)

p

سي (سال)
قد (ساًتی هتر)

24/6± 1/84
160/8±0/16

23/5± 1/50
151/12±0/20

0/64
0/91

ٍزى (کیلَگرم)

53/25±7/20

52/58± 5/41

0/93

دٍرُ ي دٍم ،ضوارُ ، 2تابستاى 1393

فصلٌاهِ علوی داًطگاُ علَم پسضکی تربت حیدریِ

ّوبًطَریکالالِ در جالالذٍل (ً )1ؾالالبى دادُ ؽالالذُ اعالالت قجالالل اس
هذاخت در ثیي گالزٍُّالب اخالتت هعٌالی داری ٍجالَد ًذاؽالت
(.)P<0/05

ًتبیج آسهَى ٍ tاثغتِ در گزٍُ توزیي ًؾبى هی دّذ (جالذٍل )2؛
هتعبقت ّ 6فتِ توزیي ثجبتی هزکشی کبّؼ هعٌالبداری در عالطم
هیشاى درد زظ آسهَى آسهَدًی ّبی گزٍُ توزیي ًغجت ثِ هیشاى
زیؼ آسهَى ای بد ؽذُ اعت (.)P ;0/001

جديل  :2ومرات میسان درد آزمًدوی َبی تحقیق در پیػ آزمًن ي پط آزمًن)(Mean±SD
متغیر

هیساى درد

درين گريَی

زمبن گريٌ

پیػ آزمًن

پط آزمًن

توریي

26/ 90±10/ 86

3/ 765±12/20

2/ 27

کٌترل

27/75±7/5

25/62±6/54

-1/17

بیه گريَی

t

p

*0/001
0/28

t

p

0/18

0/85

* تفاٍت هعٌا دار (  )P >0/05پس آزهَى ًسبت بِ پیص آزهَى
اگز چِ ًتبیج آسهَى  tهغتقل تفبضل ثیي زیؼ آسهَى ٍ
زظ آسهَى گزٍُ ّبی توزیي ٍ کٌتزل ًؾبى داد کِ تغییزا
هیشاى درد ثیي دٍ گزٍُ هعٌبدار ًیغت ))P;0/85

ًوَدار  1هیبًایي ًوزا هیشاى درد آسهَدًی ّبی تحقیق در
زیؼ آسهَى ٍ زظ آسهَى را ًؾبى هی دّذ.

زیؼ آسهَى
زظ آسهَى

گروه تمرین

گروه کنترل

ًوزُ کیَثک

40
35
30
25
20
15
10
5
0

ومًدار  :1میبوگیه ومرات میسان درد آزمًدوی َبی تحقیق در پیػ ي پط آزمًن

عتٍُ ثز ایي ًتبیج ًؾبى داد کِ؛ هتعبقت ّ 6فتِ توزیي
ثجبتی هزکشی افشایؼ هعٌبداری در اعتقبهت عضت تب کٌٌذُ
زظ آسهَى آسهَدًی ّبی گزٍُ توزیي ًغجت ثِ هیشاى زیؼ

آسهَى ای بد ؽذُ اعت ( )P;0/000در یبلیکِ ایي تفبٍ
دٍ گزٍُ هعٌبدار ًیغت (.)P; 0/839

ثیي

جديل  :3ومرات میسان اظتقبمت عضالت تبکىىدٌ ی تىٍ آزمًدوی َب تحقیق در پیػ آزمًن ي پط آزمًن )(Mean±SD
متغیر

استقاهت عضالت
تاکٌٌدُ ي تٌِ

زمبن
گريٌ

توریي
کٌترل

پیػ آزمًن

9/01±14/20
13/38±7/59

* تفبٍ هعٌب دار (  )P >0/05زظ آسهَى ًغجت ثِ زیؼ آسهَى
ٍ در ًْبیت ًتبیج آسهَى ٍ tاثغتِ در گزٍُ توزیي ًؾبى داد
)جذٍل )4؛ هتعبقت ّ 6فتِ توزیي ثجبتی هزکشی افشایؼ
هعٌبداری در هیشاى اعتقبهت عضت راعت کٌٌذُ ی تٌِ زظ

بیه گريَی

درين گريَی

پط آزمًن

t

p

t

p

12/38±28/60
13/75±6/96

-7/ 07
-0/ 40

*0/00
0/ 69

0/20

0/83

آسهَى آسهَدًی ّبی گزٍُ توزیي ًغجت ثِ هیشاى زیؼ آسهَى
ای بد ؽذُ اعت ( )P;0/03در یبلیکِ ایي تفبٍ ثیي دٍ گزٍُ
کٌتزل ٍ ت زثی هعٌی دار ًجَد (.)P; 0/73
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جديل  :4ومرات میسان اظتقبمت عضالت راظت کىىدٌ تىٍ آزمًدوی َب تحقیق در پیػ ي پط آزمًن )(Mean±SD
متغیر

استقاهت عضالت
راست کٌٌدُ ي تٌِ

زمبن

درين گريَی

پیػ آزمًن

پط آزمًن

توریي

16/ 40±11/ 57

22/ 20±15/10

-2/49

کٌترل

14/ 75±7/79

15/ 75±9/17

-0/84

گريٌ

t

بیه گريَی

p

t

*
0/03
0/ 42

-0/ 34

p

0/ 73

* تفبٍ هعٌب دار (  )P >0/05زظ آسهَى ًغجت ثِ زیؼ آسهَى
بحث
ّذ اس تحقیق یبضز ثزرعالی تالبثیز ّ 6فتالِ توالزیي ثجالب
هزکشی درهبًی ثز هیشاى درد ٍ اعالتقبهت عضالت تٌالِ در افالزاد
هجتت ثِ کوزدرد هشهي غیزاختقبفی ثَدً .تبیج یبفل اس تحقیق
کبّؼ هعٌبداری در عطم درد؛ ّوچٌالیي افالشایؼ هعٌالبداری در
اعالالتقبهت عضالالت گالالزٍُ توالالزیي هتعبقالالت ّ 6فتالالِ توالالزیي را
ًؾبى داد.
هحققبى سیبدی ًقؼ عضت ٍ ثبفتّبی ًالزم اطالزا عالتَى
فقزا را در ای بد ثیوبری کوزدرد یبئش اّویت هیداًٌالذ .اعالبط
اعالتذ ل آىّالالب ایالالي اعالالت کالِ ضالالعف عضالالت جْالالت یوبیالالت
عبختبرّبی غیز فعبل در ثزاثالز ثالبر اضالبفی هوکالي اعالت هَجالت
تخزیت ایي عبختبرّبی یغبط ثِ درد ٍ ًْبیتبً هَجالت درد ایالي
افزاد ؽَد ( .)24-26هطبلعب قجلی ثِ ایالي ًتی الِ رعالیذًذ کالِ
اختتل ٍ ضعف در ّز دٍ عیغتن عضالتًی گلَثالبل(1عالطحی) ٍ
لَکالالبل(2عوقالالی) در ای الالبد کوالالزدرد ًقالالؼ دارًالالذ .هحققالالبى ایالالي
ضعفّب را ثِ ٍضعیتّبی ًبهٌبعجی کِ افزاد در طَل فعبلیتّبی
گًَبگَى ًؾبى هیدٌّذ رث دادُاًالذ ( .)21,22در ثیؾالتز هالَارد
ضعف ٍ آتزٍفی در ثخؼ ّالبی داخلالی عضاللِ هالَلتی فیالذٍط ٍ
عضت عوقی دیاز کوز هؾبّذُ ؽذُ ٍ ارتجبن ثالیي کوالز درد ٍ
آتزٍفی ایي عضت در ثغیبری اس هطبلعب دیاز ًیش اثجالب ؽالذُ
اعت (.)22 ,27
ًتی ِ ایي هطبلعِ اس جٌجِ تبثیز توزیي ّبی ثجب دٌّالذُ ثالز
هیشاى درد در افزاد هجتت ثالِ کوالزدرد هالشهي ّوغالَ ثالب ًتالبیج
هطبلعالالب دیاالالز اعالالت ( .)9 10 13 16 17اعالالتفبى ٍ ّوکالالبراى
( )2011ثالالب ّالالذ تعیالالیي اثالالزا توالالزیي قالالذرتی هجتٌالالی ثالالب
دعالالتابُ ّالالبی ثذًغالالبسی هبؽالالیٌی ثالالز رٍی هیالالشاى درد زؾالالت ٍ
ّوچٌیي ثز رٍی کیفیت سًالذگی رٍسهالزُ ثعالذ اس  6هالبُ توالزیي
کبّؼ  38درفذی درد را در گالزٍُ توالزیي هؾالبّذُ کزدًالذ در
یبلیکِ تفبٍتی در کیفیت سًذگی افزاد هؾبّذُ ًؾالذ ( .)18ایالي
1 Global
2 Local
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هحققبى ثزای کبّؼ درد د یل هختلفی اس جولِ فؾالبر ثبرّالبی
هتفبٍ اعوبل ؽذُ تَع توزیي کِ عالَخت ٍ عالبس هَضالعی را
فعبل ٍ طجیعی هی کٌذ را ثیبى ًوَدًالذ .عالتٍُ ثالز ایالي کالبّؼ
یغبعیت گیزًذُ ّبی درد هزکشی زیزاهًَی ًیش هی تَاًذ ثبعالث
تغییز در فزد اس درد ؽَد ٍ در ًْبیالت افالشایؼ قالذر ثجالب
دٌّذُ ّبی هفقلی ثِ ًَثِ خَد ثبعث کبّؼ ًیزٍّبی ثزؽی کالِ
خَد عبهل درد ّغتٌذ هی ؽًَذ.
در ایي ارتجبن ًضادرٍهشی ٍ ّوکبراى (ً )1391ؾبى دادًذ کِ
توزیٌب ثجب دٌّذُ ثِ فَر کَتبُ هذ (ّ 4فتالِ) هالی تَاًالذ
اثزا هفیذی ثز کبّؼ درد ٍ ثْجَد عولکالزد در سًالبى هجالتت ثالِ
کوزدرد هشهي ثب علت ًبؽٌبختِ داؽتِ ثبؽذ .ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثالِ
دعت آهذُ در ایي تحقیق ثِ ً ز هی رعالذ کالِ توزیٌالب ثجالب
دٌّذُ ثبعث افشایؼ قذر عضت ثخؼ هزکشی تٌِ هی ؽالَد ٍ
ایي اهز عجت کالبّؼ تالٌؼ زذیالذ آهالذُ در رثالبن ّالب ٍ هفبفالل
هْزُ ّب گؾتِ آى ّب را در ٍضالعیت طجیعالی ثبثالت هالی ًوبیالذ ٍ
هیشاى درد را کن هی کٌذ ٍ هَجت افشایؼ اعتوبد ثیوبر ثالِ رٍػ
درهبًی هی ؽَد (.)15
کبّؼ هیشاى درد را هی تَاى ثِ عضت عزضی ؽکن ٍ چٌذ
عز هزتج داًغت سیزا عضلِ عزضی ؽکن یکی اس عضت کلیذی
در یفظ عتَى فقزا هی ثبؽذ ٍ ثبس آهالَسی تغالْیل آى اٍلالیي
گبم در ثْجَد کوزدرد هحغَة هالی گالزدد (ّ .)5والبى طالَر کالِ
کبّؼ درد در ایي هطبلعِ ثب اعتقبهت عضت تبکٌٌذُ در عالطم
هعٌبداری ارتجبن داؽت ( .)P;0/00کالٌؼ ٍ ٍاکالٌؼ ثالیي درد ٍ
ًیزٍی عضتًی یب تالبثیز هتقبثالل ثالیي ایالي دٍ عبهالل در هکالبًیشم
کوزدرد ٍ زیؾزفت آى دخبلت دارًذ .ثذیي هعٌی کِ هوکي اعالت
در اثتذا ثِ خبطز ضعف عضتًی فؾبر هکبًیکی ٍاردُ ثِ تٌِ فالزد
را ثِ درد هجتت عبسد ٍ عپظ ایالي درد هالبًع اس فعبلیالت عضالتًی
ؽذُ ثِ فَرتی کِ ثغیبری اس ثیوبراى هجتت ثالِ کوالزدرد هالشهي
ؽالالذیذ اس یزکالالبتی کالالِ عالالتَى فقالالزا در آى درگیالالز ّغالالتٌذ
(چزخیذى گزدػ گزدى یب خن ؽذى) ٍ ّوزاُ ثب تکبًِ ّالبی درد
اعت ّزاط دارًذ ٍ یک ًَع ضالعف عضالتًی هضالبعف ًیالش ثالزٍس
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ًوبیذ .ایي دٍ زذیذُ فزد را در عیکل هعیالَة قالزار دادُ ٍ عالجت
ثیوبری هشهي گزدد ( .)2زبر ٍ ّوکالبراى ( )2013رٍػ هالَثز
کبرثزدی ثزای کبّؼ ًبتَاًی ٍ افشایؼ ضالخبهت عزضالی ؽالکن ٍ
هبیل خبرجی را ثب هبًَر تَ کؾالیذى ؽالکوی ٍ افالشایؼ ضالخبهت
هبیل داخلی را ثب عبیز توزیي هزکشی زیؾٌْبد دادًذ (.)12
هطبلعب هتعذدی در خقَؿ اثز توزیي درهبًی ثزای اًالذاسُ
ٍ یتی ًَع فیجزّب در عضت ثجب دٌّذُ ًبییِ کوزی ثیوالبراى
کوزدرد هشهي اً بم ؽذُ اعت ٍ ثیبى کزدُاًذ ثب تَجالِ ثالِ ًقالؼ
ثجبتی عضت هَلتی فیذٍط در عتَى فقزا کوالزی ایالي ًالَع
توزیٌب ثب ثبر کن ثبعث فعبل ؽذى ایي عضت هالیؽالًَذ تالب اس
ایي طزیق ًقؼ ثجبتی عضت هالَلتی فیالذٍط کوالزی در افالزاد
هجالالتت ثالالِ کوالالز درد ثبسیالالبثی ؽالالَد ( .)24 27 28در هطبلعالالِای
اؽٌبیذرهيّ ٍ 1وکبراى ( )2012ثب تأییذ ایالي ًکتالِ کالِ قالذر ٍ
هیشاى اعتقبهت عضت اکغتٌغَر تٌِ در افزاد هجتت ثِ کوالزدرد
ًغجت ثِ افزاد عبلن کوتز اعت ثِ هقبیغالِ توزیٌالب راُ رفالتي ٍ
قذرتی ثز رٍی ثیوبراى هجتت ثِ کوزدرد ززداختٌذ ٍ ًؾالبى دادًالذ
کِ ّز دٍ ایي توزیٌب ثبعث ثْجَد در قذر ٍ اعتقبهت عضالت
تٌِ ٍ ّوچٌیي افشایؼ عولکزد ایي ثیوبراى هیؽَد ( )28کالِ ثالب
تحقیق هب ّوخَاًی دارد.
ثب تَجِ ثِ ًتبیج هطبلعب هی تَاى چٌالیي اعالتٌجبن کالزد کالِ
افزاد هجتت ثِ کوزدرد هشهي ثب ضعف قذر ٍ اعتقبهت عضت تٌِ
رٍثزٍ ّغتٌذّ .وبى طَر کِ در ایي تحقیالق آسهالَدًی ّالب کالبّؼ
هعٌی داری اس درد را ثب ثْجَد اعتقبهت عضت تٌِ ًؾبى دادًذ.
اهب ثذیْی اعت کِ داؽتي درد اس اعوبل ًیزٍی ؽذیذ ٍ اً بم
یزکب قذرتی جلَگیزی هالی کٌالذ ٍ گالبّی ًیالش ثالِ طالَر کلالی
یزکب فزد را هحذٍد هی عبسد .در ًتی ِ عذم اعتفبدُ ی کالبفی
اس عضت هٌ ز ثِ آتزٍفی کبّؼ اًعطب زذیزی ٍ ًیالش تضالعیف
آى ّب هی ؽَد ( .)9آتزٍفی ؽذى ٍ غالز ثالَدى عضالت تٌالِ در
ثیوبراى هجتت ثِ کوزدرد ًغجت ثِ افزاد عبلن هی تَاًالذ اس جولالِ
د یل اعتقبهت عضتًی زبییي تز در ایالي افالزاد ثبؽالذ .اثزثخؾالی
توزیي درهبًی در ایي هطبلعِ ًبؽی اس توزیٌبتی اعت کِ ظزفیالت
تحول عضالت تالب کٌٌالذُ ٍ راعالت کٌٌالذُ را در ای البد ثجالب ٍ
زبیذاری تٌِ افشایؼ دادُ ٍ اس طزیق ثالب ثالزدى آعالتبًِ خغالتای
عضت تٌالِ درد ٍ ًالبتَاًی در عولکالزد را ثالِ هیالشاى سیالبدی در
ثیوبراى هجتت ثْجَد ثخؾیذُ اعت (.)15
هطبلعالالِ خزعالالٌذی زالالَر ٍ ّوکالالبراى ( )2011در ارتجالالبن ثالالب
الکتزٍهالالالبیَگزافی خغالالالتای زالالالذیزی عضالالالت کوالالالز ٍ راى در
1 Shnayderman

ٍرسؽکبراى هجتت ثِ کوزدرد هشهي ٍ ٍرسؽکبراى عبلن ًؾالبى داد
کِ سهبى اعتقبهت عضت اکغتٌغَر کوالز ٍ راى در ٍرسؽالکبراى
دچبر کوزدرد هشهي ثِ طَر هعٌی داری ًغجت ثِ گزٍُ عبلن کالن
تز اعت ( .)14در هطبلعِ یبضالز اگالز چالِ ثالیي گالزٍُ ت زثالی ٍ
کٌتزل تفبٍتی در ارتجبن ثب اعتقبهت عضت تٌالِ هؾالبّذُ ًؾالذ
ٍلی افشایؼ قبثل تَجْی در اعتقبهت عضالت تبکٌٌالذُ ٍ راعالت
کٌٌذُ ی تٌِ در گزٍُ ت زثالی هتعبقالت ّ 6فتالِ توالزیي درهالبًی
هؾبّذُ ؽذ کِ ایي ًتالبیج در تحقیقالب دیاالز ّالن ًؾالبى دادُ
ؽذُ اعت ( .)9 17ثِ عٌالَاى هثالبل فزّپالَر ٍ ّوکالبراى ()1386
هؾبّذُ کزدًذ 12جلغِ درهبى ًیزٍی فلکغَرّبی تٌِ را کالبهتخ
ثِ یبلت طجیعی ثزگزداًذ در یبلیکِ ًیزٍی اکغتٌغَرّب در اثالز
درهبى ثِ طَر هعٌی داری افشایؼ یبفت؛ اهب ایي افشایؼ ثِ قذری
ًجَد کِ آى را ثِ یذ طجیعی ثزعبًذً .تبیج یبفلِ ًؾالبى داد کالِ
ثزًبهِ ٍرسػ درهبًی هَجت ثْجالَد کوالزدرد ثیوالبراى گزدیالذ .در
ثیوالالبراى هیالالشاى ًیالالزٍی عضالالتًی ّالالن در فلکغالالَرّب ٍ ّالالن در
اکغتٌغَرّب ًغجت ثِ افزاد عبلن ضعیف تز ثَد (.)9
اس طزفی کَهبرّ ٍ 2وکبراى(ً )2011ؾبى دادًالذ کالِ توالزیي
درهبًی ثبعث ثْجَد عتین هزثَن ثِ کوز درد ٍ ّوچٌیي افالشایؼ
اعتقبهت عضت ًبییِ تٌِ هیؽَد .آًْب ثیبى کزدًذ کِ ایتوالب ً
درد یکی اس فبکتَرّبی دخیل در کبّؼ اعتقبهت عضتًی اعالت.
آًْالالب در هطبلعالالِ خالالَد کالالبّؼ درد را زالالظ اس افالالشایؼ قالالذر ٍ
اعتقبهت عضتًی ثیوبراى هؾبّذُ کزدًالذ ( .)29ضالعف عضالت
تٌِ ثبعث هیؽَد تب فؾالبر ثالِ فالَر هغالتقین ثالز رٍی عالطَح
هفقلی لیابهٌتّب ٍ دیغکّبی ثیي هْزُای ٍارد ؽَد کالِ ایالي
خَد ثبعث کبّؼ فضبی ثیي هفقلی ٍ هتعبقجبً افالشایؼ ًیزٍّالبی
ثزؽی ٍ 3خوؾی 4ثز رٍی عتَى هْزُّب هالیؽالَد .ایالي افالشایؼ
ًیزٍ ٍ فؾبر ثز رٍی ثبفتْبی عالتَى فقالزا ثبعالث هالیؽالَد کالِ
ثبفتّبی تحت فؾبر آعالیت ثجیٌٌالذ ٍ درد ای البد ؽالَد .زالظ اس
ای بد درد ٍاکٌؼ یفبظتی عضالت  5ثزاًایختالِ هالیؽالَد ٍ در
ًتی ِ هٌ ز ثِ اعپبعن در عضت ٍ افشایؼ درد هیؽَد ()17
اهب در هطبلعِ ای کِ عشتی ٍ ّوکالبراى ( )1390در راثطالِ ثالب
داهٌِ یزکتالی خالن ؽالذى عالتَى فقالزا کوالزی ٍ ّالن چٌالیي
اعتقبهت عضت فلکغالَری ٍ اکغتٌغالَری کوالز ثعالذ اس دُ رٍس
اً بم توزیٌب ثجبتی اً بم دادًالذ تغییالز هعٌالی داری ًؾالبى دادُ
ًؾذ ٍ در هیشاى اعتقبهت عضت چزخبًٌالذُ تٌالِ ًیالش تغییالزا
2 kumar
3 Shearing
4 Bending
5 muscle guarding
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... ِ ّفتِ توریي ثبات هرکسي بر هیساى درد ٍ استقاهت عضالت تٌِ در داًطجَیاى دختر هبتال ب6 تاثیر

نتیجه گیری
ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دعت آهذُ هیتالَاى گفالت کالِ ثیوالبراى
هجتت ثِ کوز درد هشهي غیزاختقبفی ثب تَجالِ ثالِ تالبثیز هثجالت
 ّفتِ توزیٌالب هالٌ ن ثجالب هزکالشی ثالز کالبّؼ هیالشاى درد6
افشایؼ اعتقبهت عضت تٌِ هالی تَاًٌالذ ثالِ ًحالَ هقتضالی ٍ ثالب
ٍ ًِ بر زشؽک هتخقـ جْت ثْجالَد اعالتقبهت عضالت تٌال
.ّوچٌیي کبّؼ درد اس هشایبی ایي ًَع توزیٌب ثْزُ هٌذ ؽالًَذ
ِتوزیي ثجبتی هزکشی ت َیش ؽذُ در هطبلعالِ یبضالز ًالِ تٌْالب ثال
ٍعبیل ٍ دعتابُ ّبی خبفی ًیالبس ًالذارد ثلکالِ ثعالذ دٍ یالب چٌالذ
جلغِ آهَسػ ثیوبراى هی تَاًٌذ ثِ رایتی ایي توزیٌب را ثذٍى
ِ ٍ ثب تَجال.یضَر توزیي دٌّذُ ٍرسؽی در هٌشل ًیش دًجبل کٌٌذ
ثِ ایي کِ رٍػ ّبی درهبًی ثبیذ هَثز ثالی خطالز فبقالذ عالَارك
جبًجی آعبى ٍ قبثل دعتزعی ثبؽالٌذ زیؾالٌْبد هالی ؽالَد افالزاد
هجتت ثِ کوزدرد هشهي کِ ثب ضعف ٍ کبّؼ اعتقبهت عضت تالب
کٌٌذُ ٍ راعت کٌٌذُ تٌِ رٍثزٍ ّغتٌذ اس ثزًبهِ توالزیي درهالبًی
.ثجب هزکالشی در جْالت تقَیالت ایالي عضالت اعالتفبدُ ًوبیٌالذ
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Abstract:
Background and Aims: There is general consensus about the exercise therapy, as a prevention and
treatment of low back pain. But because of different methods of treatment, there is no sufficient evidence
about the superiority of one method to another. In this study, the effect of 6 weeks of core stability exercise
on pain, and trunk endurance muscles were investigated in girl’s students with chronic low back pain.
Materials and Methods: A total of 18 patients with a mean age, (24/11±0/31 years), height,(155/42 ±0/003
cm) and weight, (67/59±4/50 kg), were selected among all recalling student that volunteered for this study in
Birjand University, and then randomly divided in two groups, as training (10 subjects), and control (8
subjects) groups . The pain levels and trunk muscles endurance were measured by Quebec back pain
questionnaire, Sit- up and Sorensen, test respectively. The core stabilization exercises were exerted on a
regular basis within six weeks of each 3 sessions a week, each session was conducted for about 45 minutes.
For statistical analysis, the Kolmogorov - smirnov normality test, Pearson correlation and T test were used.
Results: the results showed, a significant reduction in pain levels, significant increase in trunk muscle
endurance (P˂0/05), however, no significant difference was found between two groups.
Conclusion: it can be stated that the core stabilization exercises, can be used for reduction of the pain, and it
can be considered as a suitable exercise for treatment of low back pain.
Keywords: core stability exercise, trunk muscle endurance, pain score, chronic low back pain
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