http://jpsr.mums.ac.ir : سایت مجله

)1400  (زمستان4  شماره-10  دوره-مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

Comparison of the Effects of Static Stretching and Strengthening on Electromyographic
Activity of Paravertebral Muscles in Patients with Chronic Non-specific LBP with
Tightened Hamstring Muscles: A Randomized Controlled Clinical Trial
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Abstract
Purpose: This randomized clinical trial study was performed to compare the effect of static
stretching exercises and strengthening exercises in lengthened position of shortened hamstring
muscles on changes in electrical activity (EMG) of the paravertebral muscles in the back of patients
with chronic low back pain.
Methods: Forty-five patients with chronic low back pain were selected for this clinical trial
through sampling available in the outpatient clinic of Kermanshah University of Medical Sciences.
In addition to receiving conventional physiotherapy treatment for low back pain, all samples were
randomly allocated into 3 groups: stretching exercises (n=15), strengthening exercises in muscle
lengthened position (n=15) and the control group without additional intervention (n=15).
Therapeutic interventions were performed for 4 weeks, 3 days a week and for a total of 12 sessions.
Hamstring muscle length was measured by Norris test (thigh in vertical position and the patient
tried to straighten the knee joint) with a goniometer. Electromyography information was recorded
from the lumbar muscles of the patients during knee flexion against an elastic band.
Results: Analysis of repeated measures showed that there was a non-significant difference
between time, group, and time and group in the EMG activity of the back muscles (langismus and
iliocostalis) (p>0.05) and only the time factor had a significant effect on pain and disability.
Conclusion: None of the static stretching exercise and hamstring muscle strengthening exercises
in lengthened position did not cause a significant change in the electromyographic activity of the
paravertebral muscles of the patients.
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مقایسه تأثیر تمرینات کششی و قدرتی بر فعالیت الکترومیوگرافی عضالت پاراورتبرال ناحیه پشت بیماران مبتال به
 یک مطالعه کار آزمایی بالینی:کمردرد مزمن دارای کوتاهی عضالت همسترینگ
3

 محمدرضا پوراحمدی،2 مریم میرزایی،1محمدباقر شمسی

 مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر با هدف مقایسه تأثیر تمرینات کششی ایستا و تمرینات قدرتی در طول بلند عضله همسترینگ:هدف
.کوتاه شده بر تغییرات فعالیت الکتریکی عضالت پاراورتبرال ناحیه پشت در بیماران مبتال به کمردرد مزمن انجام شد
 چهل و پنج بیمار مبتال به کمردرد مزمن از طریق نمونه گیری در دسترس در کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی:روش بررسی
 گروه تمرینات3  به طور تصادفی در، نمونه ها عالوه بر دریافت درمان مرسوم فیزیوتراپی برای کمردرد. انتخاب شدند،کرمانشاه
 نفر) و گروه شاهد بدون مداخله اضافی فقط درمان مرسوم فیزیوتراپی1۵(  تمرینات قدرتی در طول بلند عضله،) نفر1۵( کششی
 طول عضله همسترینگ. جلسه انجام گردید12  روز در هفته و مجموعا در3 ، هفته4  مداخالت درمانی به مدت. نفر) قرار گرفتند1۵(
 اطالعات.با روش نوریس ( ران در وضعیت عمودی و تالش بیمار برای راست کردن مفصل زانو) با گونیامتر اندازهگیری شد
. قبل و بعد از مداخله ثبت شد،الکترومایوگرافی از عضالت پاراورتبرال بیماران در حین خم کردن زانو در مقابل نیروی کش ورزشی
79

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir :

محمدباقر شمسی -تأثیر تمرینات کششی ایستا و قدرتی بر فعالیت...

یافته ها :طبق نتایج آنالیز واریانس با اندازه های تکراری ،اثر درون گروهی ،اثر تعاملی زمان و گروه و همچنین اثر بین گروهی
میانگین فعالیت الکترومیوگرافی نرماالیز شددده عضددالت پشددت النجیسددموس و ایلیوکسددتالیس ()Iliocostalis , Longissimus
معنادار نبود ( .)p>0/0۵برای متغیرهای درد و ناتوانی فقط اثر اصدددلی درون گروهی معنی دار بود ( .)p<0/0۵اثرات بین گروهی و
تعاملی برای این متغیرها معنی دار نبود.
نتیجه گیری :بر اساس یافته های این مطالعه ،هیچ یک از تمرینات اصالحی کشش ایستا و تمرینات قدرتی عضله همسترینگ در
طول بلند ،تغییر معنیداری در فعالیت الکترومیوگرافیک عضالت پاراورتبرال نمونه ها ایجاد ننمودند.
کلمات کلیدی :عضالت همسترینگ ،کمردرد ،الکترومایوگرافی
نویسنده مسئول ، :محمدرضا پوراحمدی،pourahmadipt@gmail.com ،

ORCID: 0000-0001- 5202-5478

آدرس :تهران ،میرداماد ،میدان مادر ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده علوم توانبخشی ،گروه فیزیوتراپی
 -1دانشیار گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 -2کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 -3استادیار گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

کم بودن تحرک شخد و عدم انجام ورزش و افزایش سن
می تواند باعث کوتاهی عضالت همسترینگ ()Hamstring
در ران شددود ( .)11اگر انعطافپذیری عضددله همسددترینگ
کاهش پ یدا کند باعث افزایش فلکشدددن سدددتون فقرات در
وضعیت نشسته می شود که به نوبه خود باعث ایجاد کمردرد
میگردد ( .)12کوتاهی این عضله ممکن است اثرات منفی بر
روی عملکرد و بیومکانیک مفاصل زانو و ران و همچنین ریتم
لومبوپلویک بگذارد و نیز ممکن اسددت باعث دیسددفانکشددن
لومبوپلویک مرتبط با کمردرد شدددود .اگر این عضدددله دچار
کوتاهی گردد قدرت آن ممکن اسدددت کاهش یابد که این
مو ضوع میتواند باعث اختالل در عملکرد ع ضالت آگونی ست
آنتاگونی ست شود و درنتیجه تغییرات غیرطبیعی در پا سچر
( )Postureو قوس لوردوز کمر ( )Lumbar Lordosisشود
(.)13
برای رفع کوتاهی عضالت همسترینگ ،روش های درمانی
زیادی پیشنهاد شده است .اثبات شده که کشش ایستا ،کشش
مولیگان ( ،)Mulliganتکنیک های کشش بالستیک و
تکنیک های انرژی عضله هرکدام در افزایش انعطافپذیری
این عضالت مؤثر هستند ( .)13برخی از محققین اعتقاد دارند
که گرفتن انقباض از عضله در طول بلند خود باعث ایجاد
تغییرات مثبتی در ساختار عضله گردیده و به افزایش طول
آن کمک میکند .گفته شده این تکنیک باعث افزایش تعداد
سارکومرهای ( )Sarcomerسری در عضله و تغییرات پایدار

مقدمه
کمردرد یکی از مهم ترین م شکالت فیزیکی در جهان چه در
بین افراد معمولی و بی تحرک و چه در بین ورزشکاران است
( )1 ،2بیشتر موارد کمردرد از نوع غیراختصاصی هستند که
به عملکرد نامنا سب ناحیه کمری لگنی مربوط می شوند که
در آن هماهنگی و کنترل این قسدددمت دچار اختالل شدددده
اسددت .نقد در فعالیت فید فوروارد عضددالت پایداری دهنده
مو ضعی از جمله ع ضله عر ضی شکمی و چندپاره یا مولتی
فیدوس ( )Multifidusدر بیماران مبتال به کمردرد م شاهده
شده ا ست ( )۵-3که ن شانگر این مو ضوع ا ست که کنترل
عضالت ممکن است در اثر کمردرد دچار اختالل شده باشد.
از آنجا که این عضدددالت پایداری -دهندگان اولیه مهره های
کمری هسددتند ،نقد در فعالیت و زمانبندی آن ها منجر به
حرکت بیش از حد مهره ها نسبت به هم و افزایش فشارهای
کششی بر بافت های نرم اطراف مهره و دیسک بین مهره ای
می شود که میتواند باعث کاهش ظرفیت تحمل بار در بیمار
گردیده و عالئم را افزایش دهد ( .)4تحمل مناسب بار توسط
کمر بدده توانددایی حفز فیزیولوژیددک لوردوز کمر در انجددام
فعالیت های مختلف روزانه وابسته است ( )6-9برای به دست
آوردن این هدف نه تنها کنترل عضددالنی و اسددتقامت در این
عضدددالت الزم اسدددت بلکه همچنین انعطافپذیری ،قدرت و
استقامت سایر عضالتی که بر روی لگن اتصال دارند نیز مهم
هستند (.)10
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در مقایسه با کشش معمولی می گردد ( .)14در این مطالعه
دو روش کشش استاتیک که به طور سنتی مورد استفاده قرار
میگیرد و انقباض عضله در طول بلند در دو گروه از بیماران
مورد استفاده قرار گرفت.
مطالعات نشان میدهد که در بیماران مبتال به درد حاد
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عضله در طول بلند بود .این دو روش رفع کوتاهی عضالت
مرسوم بوده و در کلینیک های فیزیوتراپی به راحتی قابل
انجام هستند.
روش بررسی
این مطالعه کار آزمایی بالینی با طرح موازی ( Parallel
 )Groupsبر روی بیماران مبتال به کمردرد مزمن توأم با
کوتاهی عضله همسترینگ که در سال  1396به کلینیک ویژه
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (کلینیک مهدیه)،
شهر کرمانشاه مراجعه نمودند ،انجام شد .معیارهای ورود به
مطالعه شامل رضایت آگاهانه فرد و کوتاهی مشهود عضله
همسترینگ در معاینه بالینی و در انجام آزمون بلند کردن
مستقیم پا (( )Leg Raising Straight; SLRکمتر از 70
درجه) بود ( .)10معیارهای خروج از مطالعه شامل هر آسیب
یا ناهنجاری در اندام تحتانی مانند درد نوروپاتیک ،بدخیمی،
بیماری های التهابی و اختالالت ارتوپدیک و نورولوژیک،
سابقه جراحی در اندام تحتانی ،آسیب همسترینگ در یک
سال گذشته ،بیماریهایی نظیر آرتروز ،آسیب لیگامانی و
مینیسک و سابقه جراحی ستون فقرات بود.
قبل از ورود به مطالعه ،روش اجرا ،هدف از انجام مطالعه،
مدت زمان مطالعه و مشکالت احتمالی به بیمار توضیح داده
شد و پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی 4۵ ،بیمار که دارای
شرایط ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گیری در دسترس
انتخاب شدند .بیماران انتخابی به روش تصادفی ساده با
استفاده از جدول اعداد تصادفی که توسط متخصد آمار
تعیین شده بود ،در سه گروه ،تمرینات کششی به عالوه درمان
مرسوم فیزیوتراپی برای کمردرد ( ،)n=1۵گروه تمرینات
ورزشی مقاومتی بعالوه درمان مرسوم فیزیوتراپی برای
کمردرد ( )n=1۵و گروه سوم به عنوان گروه شاهد که صرفا
درمان مرسوم انجام داده )n=1۵( ،تقسیم شدند (نمودار .)1
حجم نمونه بر اساس داده های مطالعه ی  Meroniو
همکاران ( )19و با استفاده از فرمول زیر برای مقایسه اختالف
میانگین گروه ها (اختالف میانگین دامنه باز شدن مفصل زانو
در دو گروه مداخله و کنترل حداقل  2باشد) و با در نظر
گرفتن توان  80درصد و سطح اطمینان  9۵درصد ،در هر
گروه  1۵بیمار برآورد گردید.

موضعی ،افزایش فعالیت الکتریکی عضالت خصوصا در عضالت
پشت یا پاراورتبرال ( )Paravertebralوجود دارد (.)1۵، 16
در حین خم شدن تنه از حالت ایستاده ،زمانی که گشتاور تنه
افزایش می یابد ،انقباض عضالت ارکتور اسپاینا ( Erector

 )spinaeافزایش می یابد تا جایی که در حین خم شدن تنه،
فعالیت الکترومیوگرافی ( EMG؛)Electromyography
عضالت پشت به طور ناگهانی کاهش می یابد .این پدیده در
 92تا  100درصد از جمعیت عادی دیده می شود که به آن
نسبت خم شدن به آرامش ( Flexion-Relaxation
 )Ratio; FRRگفته می شود .به دلیل کمردرد ممکن است
 FRRوجود نداشته باشد یا به طور قابل توجهی مختل شود
( .)17بنابراین FRR ،نشان می دهد که بار بیشتری ناشی
از جاذبه تنه توسط ساختارهای غیرفعال تحمل می شود و این
به عضالت پشت اجازه می دهد تا فعالیت خود را کاهش دهند.
با کاهش انعطاف -پذیری عضالت تنه ،الگوی به کارگیری
عضالت تنه و برنامه -های سیستم اعصاب مرکزی برای
دستیابی به ثبات تغییر خواهد کرد .گرچه بررسی تغییرات
 FRRدر این مقاله مورد نظر نمی باشد آنچه مشخد است
این است که تغییر در انعطاف پذیری عضالت پشت ممکن
است باعث ایجاد نقد در کنترل حرکتی عضالت پشت شود
( .)18حال سوال این است که با روش های مختلف درمانی
کوتاهی عضالت همسترینگ و بهبود کمردرد ،اختالل کنترل
حرکتی عضالت پشت چه تغییری می کند .فرضیه ما این
است که با اصالح طول عضالت و کاهش کمردرد ،فعالیت
الکتریکی عضالت پشت بهبود پیدا می کند.
هدف از این مطالعه ،مقایسه تغییرات فعالیت الکتریکی
عضالت پاراورتبرال بیماران مبتال به کمردرد مزمن دارای
کوتاهی عضالت همسترینگ پس از یک دوره درمان و انجام
تمرینات اصالحی از نوع کشش ایستا و یا تمرینات قدرتی این
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حجم نمونه در دسترس
()n=4۵

تخصید تصادفی

تخصید گروه های

گروه شاهد ()n=1۵
درمان مرسوم فیزیوتراپی

گروه تمرینات قدرتی ()n=1۵
تمرینات قدرتی  +درمان مرسوم
فیزیوتراپی

گروه تمرینات کششی ()n=1۵
تمرینات کششی +درمان مرسوم
فیزیوتراپی

دوره پیگیری
( 12هفته)

خروج از مطالعه و عدم ادامه
همکاری ()n=0

خروج از مطالعه و عدم ادامه
همکاری ()n=0

خروج از مطالعه و عدم ادامه
همکاری ()n=0

تجزیه و تحلیل
داده ها

تجزیه و تحلیل ()n=1۵

تجزیه و تحلیل ()n=1۵

تجزیه و تحلیل ()n=1۵

مطالعه

نمودار  :1نحوه انتخاب و وضعیت قرارگیری بیماران شرکتکننده در مطالعه
تا  10هرتز به مدت  1۵دقیقه و انجام شش تمرین ورزشی

در این مطالعه ،بیماران و نیز شخد ارزیاب از نحوه تقسیم-
بندی و تخصید نوع درمان به هر یک از گروه های درمانی
بی اطالع بودند.
2σ2 (Z1−α⁄2 + Z1−β )2
(μ2 − μ1 )2

جهت افزایش قدرت و انعطاف تنه و لگن بود .تمرینات در در
تصویر  1مشاهده می شود..

= n1

مداخله ی انجام شده و روش اجرا
درمان مرسوم فیزیوتراپی برای هر سه گروه شامل :استفاده از
هات پک ( )Hotpackجهت افزایش گردش خون ناحیه کمر
به مدت  1۵دقیقه ،استفاده از تحریک الکتریکی عصبی-
عضالنی از راه پوست ( Transcutaneous Electrical

تصویر  :1تمرینات مرسوم فیزیوتراپی استفاده شده

 )Nerve Stimulation; TENSبا فرکانس پایین بین ۵
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بیماران در گروه تمرینات کششی ایستای عضله همسترینگ،
عالوه بر درمان مرسوم فیزیوتراپی ،تمرین کششی عضله
همسترینگ را انجام میدادند .درحالیکه بیمار در وضعیت
طاق باز خوابیده بود با زانوی راست اندام تحتانی را از ران خم
کرده و با یک آویزدست ( )Slingو فنر اندام در جهت خم
کردن تحت کشش ثابت قرار میگرفت (تصویر  .)2اندام
تحتانی و در نتیجه عضله همسترینگ در هر ست به تعداد سه
بار و هر بار به مدت دو دقیقه و با دو دقیقه استراحت بین آن
ها تحت کشش ثابت قرار داده شدند (.)10
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حدود  10دقیقه برای هر بیمار انجام گردید.

تصویر  :3تمرینات قدرتی عضله همسترینگ در طول
بلند
در این مطالعه از مقیاس دیداری درد ( Visual
 )Analogue Scale; VASبرای تعیین شدت درد
استفاده شد .رایج ترین نوع آن شامل یک نوار افقی به طول
 100میلی متر یا  10سانتی متر است که یک انتهای آن صفر،
یعنی بدون درد و انتهای دیگر آن  ،10یعنی شدیدترین درد
ممکن می باشد که در این پژوهش از مقیاس بین صفر تا 10
استفاده گردید .این مقیاس ،ساده ترین ابزار جهت سنجش
میزان درد بیماران است که بهراحتی توسط خود بیمار بسیار
قابلفهم می باشد و به طور گسترده در تحقیقات بالینی مورد
استفاده قرار گرفته است .اعتبار و پایایی آن در مطالعات قبلی
تأیید شده است (.)20
پرسشنامه ی سنجش ناتوانی عملکردی اوسوستری نیز

تصویر  :2تمرینات کششی ایستای عضله همسترینگ
در گروه تمرینات قدرتی عضله همسترینگ در طول بلند،
بیماران عالوه بر درمان مرسوم فیزیوتراپی ،تمرین قدرتی
عضله همسترینگ درحالیکه این عضله در طول بلند خود
قرار داشت را انجام دادند .در این شیوه تمرینی از فنر استفاده
شد .برای اجرای این تمرین ،بیمار روی تخت می نشست به
طوری که پشت بیمار به صورت قائم و پای مخالف در سطح
پایین تری باشد .زانوی پای تحت درمان در اکستنشن قرار
داشت و اسلینگ متصل به فنر در سطح ساق پا در باالی
قوزک خارجی متصل می شد .بیمار با کشیدن فنر به سمت
پایین باعث انقباض عضله همسترینگ می شد ( .)10این
تمرین به شکل انقباضات درونگرا در  3ست دودقیقهای با
حدود  12تکرار در هر ست ،همراه با دو دقیقه استراحت بین
ست ها انجام میشد (تصویر .)3

برای اندازه گیری ناتوانی استفاده شد .این پرسشنامه شامل
 10بخش  6گزینه ای بوده که حاوی چگونگی عملکرد افراد
در فعالیت های روزمره می باشد .هر بخش میزان ناتوانی در
عملکرد را به ترتیب از صفر (عملکرد مطلوب بدون احساس
درد) تا ( 10ناتوانی در اجرای فعالیت -ها به علت درد شدید)
رتبه بندی میکند .گزینه الف (صفر) و بقیه گزین هها 2
امتیازی هستند .در مجموع امتیاز هر بخش  10و شاخد کل
ناتوانی بین  0تا  100ارزشگذاری می شود .در نهایت نمره
کل پرسشنامه بر اساس درصد پاسخ های قابل قبول محاسبه
میگردد .میزان پایایی درونی این پرسشنامه در مطالعات قبلی
تأیید شده است (.)20

مدت زمان مداخله و متغیرهای اندازهگیری شده
تمرینات قدرتی و کششی در هر یک از دو گروه ،مجموعا در
 12جلسه و به مدت  4هفته 3 ،روز در هفته و هر جلسه در
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اندازهگیری طول عضله همسترینگ

گردید .اطالعات الکترومایوگرافی از عضالت ،به وسیله ی
دستگاه الکترومیوگرافی هشت کاناله مدل  Myonساخت
کشور سویس توسط فیزیوتراپیست جمع آوری شد .برای به
چالش کشیدن عضالت پاراورتبرال ،بیماران در وضعیت دمر
روی تخت خوابیده و لگن و ران سمت سالم آن ها توسط
اسلینگ بلند به تخت ثابت گردید .با استفاده از یک کش
تیوبی که به مچ پای سمت دارای کوتاهی عضله همسترینگ
وصل گردید نیرویی در جهت راست شدن زانو اعمال گردید
که با مقاومت عضله همسترینگ همراه بود (تصویر  .)4در
حالی که زانو در زاویه  90درجه قرار داشت برای چند ثانیه
بیمار ضمن مقاومت در مقابل کش زاویه خم شدن زانو را
حفز نموده و سیگنال الکترومیوگرافی عضتصوالت پاراورتبرال
ثبت میگردید .برای ثبت فعالیت الکترومیوگرافی حداکثر
عضالت پاراورتبرال ،بیمار در وضعیت دمر روی تخت خوابیده
و در حالی که دست هایش در کنار بدن قرارگرفته بود از او
خواسته می شد تا حد ممکن سر و سینه را از روی تخت بلند
کند و آزمونگر با قدرت با دست خود در مقابل راست شدن
تنه او ممانعت به عمل میآورد .در هر یک از این حاالت زمان
ثبت سیگنال  ۵ثانیه بود .برای نرماالیز کردن میزان فعالیت
هر عضله ،جذر ریشه دوم ()Root Mean Square; RMS
پتانسیل الکترومیوگرافی هر یک از عضالت کمر در وضعیتی
که زانو خم بوده و شخد در برابر نیروی کش در جهت راست
کردن زانو مقاومت می کرد محاسبه شده و این مقدار به
پتانسیل انقباض ایزومتریک حداکثر همان عضله که در
وضعیت دمر خوابیده و حداکثر انقباض به دست آمده بود
تقسیم گردید تا اعداد حاصل نرمال شده و به صورت درصدی
از حداکثر نیروی انقباضی عضله ارائه گردند .قبل از اعمال و
نصب الکترودهای الکترومیوگرافی ،موهای محل نصب آن ها
بر روی پوست تراشیده و از هرگونه آلودگی پاک شده و
همچنین برای کاهش مقاومت و ایجاد یک سطح مناسب برای
الکترودها با پنبه الکل تمیز شد .الکترودهای سطحی بافاصله
دو سانتی متر در محل عضالت گذاشته شد .محل گذاشتن
الکترودها طبق توصیه های موسسه  Seniamمشخد شد.
فرکانس نمونه گیری در این مطالعه  1000هرتز و فیلتر مورد
استفاده  20الی  4۵0هرتز درنظرگرفته شد.
داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،23تجزیه و

کوتاهی همسترینگ توسط تست های مختلفی ارزیابی می-
شود .تست بلند کردن مستقیم پا به علت حرکتی که در لگن
ایجاد میکند نمی تواند دقت کافی داشته باشد ( .)21تست
راست کردن فعال زانو (تست نوریس؛  )Norrisکه فقط
مفصل زانو را درگیر میکند ،از دیگر روش های اندازهگیری
طول عضله همسترینگ است ( .)22از آنجا که تست بلند
کردن مستقیم پا عالوه بر زانو مفصل لگن را هم درگیر میکند
و کنترل مفصل لگن دشوار است ارزش آن در ارزیابی کوتاهی
همسترینگ زیر سؤال است .در این مطالعه ،جهت تعیین
وجود کوتاهی در عضله همسترینگ از روش نوریس
( )Norrisاستفاده گردید .در این روش شخد در حالی که
یک بالش کوچک در زیر سر و گردن او قرار داشت ،طاق باز
خوابیده و لگن و ران اندام تحتانی پای مخالف با استفاده از
کمربندهای پهن مخصوص در وضعیت افقی بر روی تخت
ثابت می شد .سپس ران سمت ارزیابی در وضعیت نود درجه
خم قرار میگرفت .محور خم شدن زانو با خودکار عالمت
گذاری می شد و از این نقطه یک خط به تروکانتر
( )Trochanterبزرگ استخوان ران و یک خط دیگر به
قوزک خارجی پا رسم می شد .از این خطوط برای اندازه گیری
زاویه مفصل زانو استفاده شد .با استفاده از دو پایه چوبی در
طرفین اندام تحتانی به موازات ران عمودی و یک میله افقی
که بر روی آن ها قرار می گرفت و در تماس با ران بود وضعیت
عمودی برای ران حفز می گردید .از آزمودنی خواسته شد
عمل راست کردن فعال زانوی همان سمت را در حالی که مچ
در وضعیت خنثی قرار داشت به آرامی در طی  30ثانیه تا
جایی که می تواند انجام دهد .سپس هنگامی که حرکت راست
کردن فعال زانو به پایان می رسد و آزمودنی سعی میکرد این
وضعیت را یک ثانیه حفز کند ،مقدار زاویه راست شدن مفصل
زانو با گونیا متر اندازه گرفته میشد که این زاویه نشان دهنده
طول عضله است (.)23
شاخص تغییرات فعالیت الکتریکی عضالت پاراورتبرال
قبل و پس از پایان تمرینات ،از عضالت پاراورتبرال شامل
النجیسموس و ایلیوکستالیس در ناحیه کمر (Longissimus
و  )Iliocostalisسیگنال های فعالیت الکترومیوگرافی ثبت
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بود از آزمون گرین هاوس-گریسر (-Geisser
 )Greenhouseاستفاده شد .همگنی واریانس ها نیز از
طریق آزمون لوین ،نرمال بودن توزیع خطا به وسیله آزمون
های شاپیروویلک و همگنی ماتریس کوواریانس بوسیله آزمون
باکس تایید شد .با توجه به برقرار بودن پیش فرض ها از آنالیز
واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد که نتایج آن در
جدول  2نشان داده شده است .طبق نتایج اثر درون گروهی
میانگین فعالیت الکترومیوگرافی نرماالیز شده عضالت
النجیسموس راست ،النجیسموس چپ ،ایلیوکستالیس راست
و عضلهی ایلیوکستالیس چپ معنا دار نبود .همچنین اثر
تعاملی زمان * گروه و اثر بین گروهی این متغیرها نیز معنا
دار نبود ( .)p>0/0۵برای متغیرهای درد و ناتوانی فقط اثر
اصلی درون گروهی معنی دار بود که نشان می دهد میانگین
درد و ناتوانی در بین زمان های گرفتن آزمون متفاوت است.
اختالف میانگین مشاهده شده بین مقادیر درد و ناتوانی در
پیش از مداخله و پس از مداخله معنی دار است و این متغیرها
یعد از تمرین بهبود معنی داری را داشتند ( .)p<0/0۵اثرات
بین گروهی و تعاملی برای این متغیرها معنی دار نبود (جدول
.)2

تصویر  :4وضعیت ثبت الکترومایوگرافی عضالت پشت
تحلیل شدند و به صورت میانگین و انحراف معیار (متغیر
کمی) و فراوانی و درصد (متغیر کیفی) برای هر گروه گزارش
گردید .برای مقایسه صفات پایه در سه گروه از آزمون آنالیز
واریانس یک طرفه ()Analysis of Variance; ANOVA
و از آزمون کای دو ( )Chi-squareاستفاده شد .جهت
مقایسه میانگین مقایسه گروه ها و تاثیر مداخله از آزمون
واریانس اندازه های تکراری ( Repeated Measure
 )Analysis of Varianceمختلط ( 2گروه) * ( 2نوبت
اندازه گیری) در سطح معنیداری  0/0۵استفاده شد.
یافته ها
میانگین  ±انحراف معیار سنی بیماران مورد مطالعه ±11/12
 37/73سال با حداقل سن  19و حداکثر سن  ۵9سال بود.
 73/3درصد از بیماران گروه تمرینات قدرتی 66/7 ،از بیماران
گروه تمرینات کششی و گروه شاهد مرد بودند .طبق جدول
 ،1نمونه های سه گروه در هیچ یک از ویژگی -های فردی
(توزیع جنس ،میانگین سن ،قد ،وزن و نمایه توده بدنی)
اختالف آماری معنیداری نداشتند  p>0/0۵در همه موارد)،
بنابراین در آغاز مطالعه سه گروه در این متغیرها یکسان و
همگن در نظر گرفته میشوند .آزمون کولموگروف-
اسمینروف ( )Kolmogorov- Smirnovنشان داد که
دادههای تحقیق از توزیع نرمال برخوردار بودند (.)p>0/0۵
میانگین و انحراف معیار مقادیر داده های الکترومیوگرافی
نرماالیز شده ی عضالت کمر در جدول  2نشان داده شده
است .قبل از انجام تحلیل واریانس درون گروهی ،همگنی
واریانس کوواریانس متغیرها ،از طریق آزمون ماچلی
( ) Mauchly’s Wبررسی شد که بدلیل اینکه p<0/0۵

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه تغییرات فعالیت الکترومیوگرافی در عضالت
پاراورتبرال بیماران مبتال به کمردرد مزمن دارای کوتاهی
عضالت همسترینگ پس از یک دوره درمان و تمرینات
اصالحی کشش ایستا و تمرینات قدرتی این عضله در طول
بلند مقایسه شد .نتایج مشخد نمود که با وجود بهبودی
بالینی نسبی در هر سه گروه (از نظر درد و ناتوانایی) ،هیچ
یک از مداخله ها تغییر معنیداری در فعالیت الکترومیوگرافی
عضالت پاراورتبرال نمونه ها ایجاد ننمود و بین گروه های
مورد مداخله و نیز گروه شاهد تفاوتی از این نظر دیده نشد.
هماهنگی عصبی-عضالنی در عضالت ستون فقرات در
ناحیه کمر نقش مهمی در عملکرد صحیح آرتروکینماتیکی
ستون فقرات ،لگن و اندام تحتانی دارد ( .)24در بیماران مبتال
به کمردرد ،اختالل در کنترل حرکتی عضالت ستون فقرات
به شکل تأخیر در پاسخ انقباضی ( )2۵و اختالل در الگوی به
کارگیری عضالت ( )26دیده می شود .در بیماران کمردرد
8۵

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir :

محمدباقر شمسی -تأثیر تمرینات کششی ایستا و قدرتی بر فعالیت...

جدول  :1مشخصات دموگرافیکی بیماران مورد مطالعه
 - p #مقدار

گروه تمرینات کششی

گروه تمرینات قدرتی

گروه شاهد

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

37/67 ± 8/96

37/07 ± 13/39

39/12 ± 11/61

0/823

قد (سانتیمتر)

171/93 ± 13/21

172/64 ± 10/14

172/31 ± 10/14

0/99۵

وزن (کیلوگرم)

76/۵7 ± 13/0۵

81/۵4 ± 16/۵9

80/91 ± 14/1

0/883

شاخص توده بدنی (مترمربع/کیلوگرم)

2۵/90 ± 3/1۵

26/82 ± 4/21

27/47 ± 3/17

0/۵3۵

متغیرها
سن (سال)

 #بر اساس آزمون  / ANOVAسطح معنی داری p<0/0۵

جدول  :2نتایج آزمون آنالیز واریانس اندازه های تکراری متغیرهای فعالیت الکتریکی عضالت پاراورتبرال و شاخد های درد و ناتوانی
متغیرها
عضلهی النجیسموس راست

مرحله

گروه تمرینات کششی

گروه تمرینات قدرتی

گروه شاهد

 -pدرون

 -pبین گروهی

اثر تعاملی

میانگین ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

گروهی (زمان)

(گروه ها)

(زمان *گروه ها)

قبل مداخله

11/96 ± 7/37
10/۵7 ± ۵/07

16/34 ± 7/88
16/2 ± 7/6

1۵/40 ± 13/71
18/06 ± 13/78

0/809

0/134

0/۵97

قبل مداخله

1۵/62 ± 9/60
1۵/37 ± 9/47

16/62 ± 8/78
21/4۵ ± 14/84

17/91 ± 8/7
18/8۵ ± 9/71

قبل مداخله

28/12 ± 31/36
12/16 ± 4/76

2۵/26 23±/49
19/99 ± 11/47

20/92 ± 16 /42
24/08 ± 21/19

قبل مداخله

27/32 ± 24/1۵
18/74 ± 9/88

22/92 ± 10/11
26/24 ± 14/6۵

36/14 ± 47/62
32/49 ± 29/80

قبل مداخله

۵2/62 ± 19/60
24/26 ± 21/8۵

61/1۵ ± 12/93
2۵/38 ± 14/060

61/13 ± 20/66
26/07 ± 16/77

قبل مداخله

40/42 ± 1۵/23
1۵/46 ± 12/6

43/67 ± 14/03
20/21 ± 10/68

3۵/۵0 ± 10/27
19/33 ± 12/66

بعد مداخله
عضلهی النجیسموس چپ

بعد مداخله
عضلهی ایلیوکستالیس راست

بعد مداخله
عضلهی ایلیوکستالیس چپ

بعد مداخله
درد

بعد مداخله
ناتوانی

بعد مداخله

0/877
0/124
0/368
>0/001
>0/001

0/792
0/883
0/383
0/726
0/۵4۵

0/609
0/136
0/338
0/797
0/211

اکستنشن در مفصل ران در وضعیت دمر ( Prone Hip
( )Extensionوضعیتی مشابه تست بیماران ما) در دو گروه
از زنان دارای کمردرد و بدون کمردرد مقایسه شد .این مطالعه
نشان داد که فعالیت الکتریکی نرماالیز شده عضالت
پاراورتبرال اختالف معنیداری در دو گروه داشت و عضالت
گروه بیماران کمردردی فعالیت بیشتری نشان دادند ( .)33در
مطالعه دیگری که  Choiو همکارانش ( )33بر روی بیماران
مبتال به کمردرد مزمن انجام دادند ،در یک گروه تمرینات
ورزشی مکنزی ( )McKenzieو در گروه دیگر تمرینات
ورزشی ویلیامز انجام شد و یک گروه از بیماران هم بدون
مداخله گروه شاهد بودند .بعد از انجام دوره مداخله مشخد

مزمن در مقایسه با افراد سالم ،در انجام فعالیت های روزمره
و تمرینات ورزشی ،تغییرات فعالیت الکترومیوگرافی در
عضالت تنه دیده شده است ( .)27عالوه بر این بیماران
کمردرد مزمن به کاهش قدرت عضالت اکستنسور ناحیه کمر
( )28و کاهش سطح مقطع عضالت پاراورتبرال ( )29و افزایش
خستگی در این عضالت ( )30در مقایسه با افراد سالم مبتال
می شوند .انجام تمرینات ورزشی فعال توسط خود بیمار
بیشترین درمان مورد استفاده در رفع این مشکل می باشد
(.)31
در مطالعه مشابهی که توسط عرب و همکاران ( )32انجام
شد فعالیت الکتریکی عضالت پاراورتبرال در حین انجام
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شد که فعالیت الکتریکی عضالت پاراورتبرال بیماران در دو
گروه تمرینات ورزشی کاهش پیدا کرده بود ولی در گروه
کنترل تغییری ایجاد نشده بود .ضمناً کاهش فعالیت عضالت
در گروه های ورزشی تفاوت معنیداری نداشت .این مطالعه به
لحاظ نوع مداخله به مطالعه ما شباهت دارد ولی برخالف
مطالعه ما تغییر در فعالیت الکتریکی عضالت پس از تمرینات
را نشان میدهد (.)33
در مطالعه  Leeو همکاران ( )34که بر روی بیماران
کمردرد مزمن انجام شد دو روش تمرینات تسهیل عصبی د
عضالنی گیرنده های عمقی (PNF؛ Proprioceptive
 )Neuromuscular Facilitationو تمرینات ورزشی با
توپ مورد و فعالیت الکترومیوگرافی عضالت پشت مورد
ارزیابی قرار گرفت .گروه  PNFنسبت به گروه تمرینات با
توپ بعد از شش هفته درمان افزایش فعالیت الکترومیوگرافی
بیشتری نشان داد و این اختالف معنیدار بود .البته در این
مطالعه الکترومیوگرافی عضالت نرماالیز نشده و فقط از شدت
حداکثر انقباض عضالت  RMSگرفته شده بود (.)34
تمرینات ورزشی مورداستفاده در این مطالعه با تمرینات
مطالعه ما متفاوت بود و به علت تفاوت ماهیت ارزیابی ،فعالیت
عضالت در دو مطالعه قابلمقایسه نیستند.
در مطالعه ای که  Ingersonو همکاران ( )3۵بر روی
بیماران کمردرد و افراد سالم انجام دادند ،تأثیر انجام شش
هفته تمرینات ورزشی پایداری دهنده بر روی فعالیت عضالت
ناحیه پشت ارزیابی شد .او نتیجه گرفت که در بیماران
کمردردی این تمرینات تغییرات مفیدی را در بهبود استراتژی
به کارگیری عضالت پشت در حین انجام فعالیت خم شدن در
حالت ایستاده ایجاد نموده است .گرچه در این مطالعه نرماالیز
کردن فعالیت عضالت برخالف بسیاری از مطالعات مشابه با
استفاده از فعالیت حداکثری عضله نبوده و از فعالیت های زیر
حداکثری دیگر بدین منظور استفاده شد ولی اصطالح بهبود
استراتژی بهکارگیری عضالت را می توان به منزله کاهش
فعالیت عضالت تلقی نمود ( .)3۵در تحقیق دیگری که
 Arokoskiو همکاران ( )36بر روی بیماران مبتال به
کمردرد مزمن انجام دادند ،در حین انجام بعضی از حرکات
ورزشی سیگنال الکترومیوگرافی از عضالت پشت بیماران
گرفته شد و با استفاده از فعالیت حداکثری از همان عضله
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نرماالیز گردید .در مقایسه قبل و بعد از انجام یک دوره
سهماهه توانبخشی تغییر معنیداری در بزرگی سیگنال
الکترومیوگرافی این عضالت ایجاد نشده بود (.)36
همان طوری که مالحظه میگردد در مورد تغییرات ایجاد
شده در شدت سیگنال الکترومیوگرافی عضالت بعد از
تمرینات ورزشی اختالفنظر وجود دارد .در اکثر مطالعاتی که
تأثیر تمرینات ورزشی را بر فعالیت الکتریکی عضالت ناحیه
پشت را در بیماران مبتال به کمردرد مزمن ارزیابی کرده اند
کاهش فعالیت نرماالیز شده این عضالت را گزارش نموده اند
که به معنی بهبود وضعیت عضله و عدم نیاز به انقباض
غیرطبیعی و بیش از حد نیاز می باشد .این تغییرات در مطالعه
ما معنیدار نبود و تمرینات استفاده شده کاهش مشهودی در
فعالیت عضالت پاراورتبرال ایجاد نکرد .شاید این عدم تغییر
را بتوان به این موضوع ربط داد که تمرکز اصلی مطالعه ما بر
تمرینات اصالح کننده کوتاهی عضالت همسترینگ بود و این
تمرینات تأثیر مشهود و زیادی بر عضالت ناحیه پشت
نداشتند .شاید هم وضعیت ارزیابی (دمر خوابیده و کشش
توسط کش) وضعیت مناسبی برای ایجاد چالش در عضالت
پشت نبوده است.
بر اساس یافتههای این مطالعه ،هیچ یک از تمرینات
اصالحی کشش ایستا و تمرینات قدرتی عضله همسترینگ در
طول بلند تغییر معنیداری در فعالیت الکترومیوگرافی عضالت
پاراورتبرال نمونه ها ایجاد ننمودند .انجام مطالعات مشابه در
وضعیت های اکستنشن کمر و با حجم نمونه باالتر و دوره
پیگیری طوالنیتر برای ارزیابی بهتر پیشنهاد میگردد.
سپاسگزاری
مقاله حاضر ،حاصل طرح تحقیقاتی با شماره  94217و با کد
اخالق  kums.REC.1395.169در حوزه معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است .همچنین پژوهش حاضر
در سایت کارآزمایی بالینی ایران با کد
 IRCT201507258035n2ثبت و تأیید گردید .بدین-
وسیله نویسندگان مقاله از همکاری کلیه بیماران شرکتکننده
در این تحقیق و همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه تقدیر و تشکر میکنند.
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