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تاثیر  6هفته تمرین درمانی بر میزان درد ،تعادل و استقامت عضالت
تنه در دانشجویان دختر مبتال به کمردرد مزمن دانشگاه بیرجند
لیال نیک بین ،1سعید ایل بیگی ،2محمد اسماعیل افضل پور

**3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند
 . 2استادیارو گروه علوم زیستی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
 . 3دانشیار گروه علوم زیستی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

** نويسنده مسئول :محمد اسماعیل افضل پور .دانشیار گروه علوم زیستی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجندleylanikbin@gmail.com .

تاریخ دریافت مقاله 1393/8/2 :تاریخ پذیرش مقاله1393/11/10:

چکیده
مقدمــه:در اســتفاده از تمریــن درمانــی و ورزش جهــت کنتــرل و پیشــگیری و درمــان بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد توافــق نظــر وجــود دارد .امــا بــا توجــه بــه تنــوع
شــیوه هــای تمریــن درمانــی هنــوز بــه طــور علمــي اثــرات ايــن تمريــن هــا مــورد بررســي قــرار نگرفتــه اســت .بنابرايــن هــدف از پژوهــش حاضــر بررســي تاثیــر 6
هفتــه تمریــن درمانــی بــر میــزان درد ،تعــادل و اســتقامت عضــات تنــه مــي باشــد.
روش کار :ایــن مطالعــه تاثیــر  6هفتــه تمرینــ درمان��ی ب��ر می��زان درد ،تع�اـدل و اس�تـقامت عضـلات تنهــ در افرــاد مبت�لا ب��ه کم��ردرد را بررس��ی نمــود .تعــداد
18نفــر از بیــن مراجعــه کننــدگان در پــی یــک فراخــوان در دانشــگاه بیرجنــد بــه عنــوان نمونــه بــه طــور تصادفــی در دو گــروه ،مــورد بــا تعــداد 10نفــر و شــاهد بــا
تعــداد 8نفــر قــرار گرفتنــد .قبــل و بعــد از درمــان میــزان درد ،میــزان تعــادل پویــا و میــزان اســتقامت عضــات تاکننــده و راســت کننــده تنــه بــه ترتیــب توســط
پرسشــنامه کیوبــک ،تســت ســتاره ،آزمــون دراز و نشســت و تســت سورنســن انــدازه گیــری شــد ،تمرینــات ثبــات مرکــزی بــه صــورت منظــم طــی  6هفتــه ،هــر
هفتــه  3جلســه و هــر جلســه در حــدود  45دقیقــه بــه مرحلــه اجــرا در آمــد.
نتایــج :یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه متعاقــب  6هفتــه تمریــن کاهــش معنــاداری در ســطح درد؛ همچنیــن افزایــش معنــاداری در اســتقامت عضالت
تنــه و تعــادل پویــا ایــن بیمــاران مشــاهده گردیــد ( .)P>0/05عــاوه برایــن ،ارتبــاط معنــی داری بیــن فاکتورهــای درد ،اســتقامت عضــات تاکننــده و عضــات
راســت کننــده ی تنــه و تعــادل پویــا آزمودنــی هــا دیــده شــد(.)P>0/05
نتیجــه گیری:نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه تمرینــات ثباتــی مرکــزی قابلیــت کاهــش عــوارض ناشــی از کمــردرد را داشــته و میتــوان از آن بــه عنــوان یــک روش
درمانــی بــرای افــراد مبتــا بــه کمــردرد در نظــر گرفــت.
واژگان کلیدی  :تمرین درمانی ،تعادل ،استقامت عضالت تنه ،کمردرد مزمن
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مقدمه
کمــردرد مزمــن یکــی از فراگیرتریــن انــواع درد هاســت کــه بــر
میلیــون هــا نفــر در سراســر جهــان تاثیــر گذاشــته اســت و انســان
هــا در سراســر تاریــخ مســتند خــود از آن رنــج بــرده انــد .کمــردرد
مزمــن از چالــش انگیــز تریــن مشــکالت پزشــکی در کشــورهای
صنعتــی و در حــال توســعه بــوده و شــیوعی بــاال و هزینــه هــای
اقتصــادی ســنگین را بــر جامعــه تحمیــل مــی کنــد ( .)1امــروزه،
اختــاالت اســکلتی -عضالنــی یــا عــدم تــوازن قــدرت عضالنــی را
یکــی از علــل کمــر درد بــه حســاب مــی آورنــد .کمــر درد یکــی از
علــت هــای ناتوانــی در جمعیــت بزرگســاالن مــی باشــد کــه میــزان
شــیوع آن در زمــان زندگــی 60تــا  80درصــد تخمیــن زده شــده
اســت ()2

و ایجــاد تــوازن مطــرح مــی شــوند ( .)6زمانــی کــه درد و ناتوانــی
افــراد مبتــا بــه کمــردرد بیــش از  3مــاه طــول بکشــد ،تحــت
عنــوان کمــردرد مزمــن نامگــذاری مــی شــود (.)7از آنجــا کــه
اکثــر بیمــاران مایلنــد تــا بــرای درمــان خــود بــه روش هــای غیــر
تهاجمــی و غیــر دارویــی مثــل ورزش ،ماســاژ ،حرکــت درمانــی و
ماننــد آن روی آورنــد و بــر طبــق مطالعــات بــه نظــر مــی رســد کــه
هــم حرکــت درمانــی روش مناســبی بــرای درمــان کمردردهــای
مزمــن اســت ( )8ولــي پــي بــردن بــه روشــي موثرتــر بســيار مــي
توانــد مفيــد باشــد .بنابرايــن هــدف از ايــن پژوهــش ،يافتــن
اثــر  6هفتــه تمریــن درمانــی بــر میــزان درد ،تعــادل و اســتقامت
عضــات مــي باشــد.

روش کار

نتایــج نشــان داده اســت کــه عوامــل روحــی -روانــی از جملــه تــرس
از درد ،در مزمــن شــدن کمــردرد تاثیــر دارد براســاس مفهــوم
شــناختی-رفتاری پیشــرفت درد مزمــن ،بــه صــورت تــرس از
درد در مراحــل اولیــه ظاهــر مــی شــود .تشــدید درک درد توســط
کوکــس و همــکاران ( )2000در مدلــی ارائــه شــد کــه توضیــح مــی
دهــد چــرا کمــردرد در برخــی افــراد مزمــن مــی شــود در حالــی
کــه برخــی دیگــر بهبــود مــی یابنــد .ایــن مــدل نشــان مــی دهــد
کــه تــرس از درد و رفتــار پرهیزکارانــه متعاقــب آن بــا ارتبــاط
بیــن مفهــوم حســی و هیجانــی درد تعییــن مــی شــود .نظریــه
مــدل شــناختی ایــن اســت کــه چرخــه معیوبــی بیــن اعتقــادات
و تــرس بیمــار بــه عالیــم و فعالیــت وجــود دارد کــه موجــب مــی
شــود بــه ســوی راهــکاری بــرای رفــع عالیــم از جملــه رفتارهــای
پرهیزکارانــه ،محــدود کــردن فعالیــت وافســردگی هدایــت شــود
کــه بــه نوبــه خــود بــی تحرکــی مــی شــود (.)3

مطالعــه حاضــر از نــوع تحقیقــات نیمــه تجربــی کاربــردی بــا طــرح
تحقیــق بــه صــورت پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل
مــی باشــد .از بیــن کلیــه دانشــجویان دختــر مبتــا بــه کمــردرد
مزمــن در دانشــگاه بیرجنــد تعــداد  18نفــر بــا تاییــد متخصــص
ارتوپــدی دارای شــرایط ورود بــه مطالعــه بودنــد .بــا تکمیــل
فــرم رضایــت نامــه آزمودنــی هــا بــه طــور تصادفــی در دو گــروه،
مــورد بــا تعــداد 10نفــر و شــاهد بــا تعــداد  8نفــر میانگیــن ســن
( )24 /11±0/31ســال ،قــد ()155/42± 0/003ســانتی متــر،
وزن(  ) 67/59 ±4/50کیلوگــرم در ایــن تحقیــق حاضــر شــدند.
مــاک هــای ورود شــامل ســن ( ،)30-18جنســیت (زن) ،مبتــا
بــودن بــه کمــر درد بیــش از  3مــاه بــه دلیــل ضعــف عضالنــی،
تاییــد کمــردرد توســط متخصــص ارتوپــدی ،غیــر ورزشــکار ،عــدم
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،عــدم اســتفاده از هــر نــوع دارو یــا مســکن
همــه ی عضــات پشــتی و کمــری در کنتــرل حــرکات و ثبــات و تدابیــر درمانــی جهــت رفــع مشــکالت کمــر درد بودنــد.
ســتون فقــرات مشــارکت دارنــد ،امــا از آنجــا کــه عضــات عمقــی
در وضعیــت هــای پویــا نیــز ســتون فقــرات را کنتــرل مــی کننــد ،سنجش میزان درد:
نقــش حیاتــی تــری در کنتــرل حــرکات بیــن مهــره ای دارنــد (.)4
میــزان درد کمــر بیمــاران بــا پرسشــنامه کیوبــک  1ارزیابــی شــد
از نظــر بیومکانیــک ســتون فقــرات انســان ســاختاری قابــل توجــه ( .)9ایــن پرسشــنامه حــاود  ٢۵ســوال  ۵گزینــه ای اســت .گزینــه
اســت کــه بایــد ثبــات کافــی و مناســب داشــته باشــد( .)5ثبــات اول دارای ارزش صفــر بــوده یعنــی فــرد فاقــد درد بــوده و بــه
عملکــردی شــامل ثبــات ســاکن یــا متحــرک در پاســخ بــه نیــاز ترتیــب پرسشــنامه شــدت درد را بیــن صفــر تــا ١٠٠امتیازگــذاری
هــای متفــاوت بــدن مثــل حرکــت در جهــات مختلــف و تحمــل مــی کنــد کــه امتیــاز صفــر بــه منزلــه ســامت کامــل و بــدون درد
وزن بــدن مــی باشــد .ســاختارهای غیرفعــال که شــامل اســتخوان  ٢۵نشــان دهنــده بیمــاری بــا درد متوســط و امتیازهــای ۵٠و ٧۵
هــا ،مفاصــل  ،لیگامــان هــا مــی باشــد ،بــه تنهایــی پاســخگوی و بیشــتر بــه ترتیــب مبیــن درد زیــاد ،درد خیلــی زیــاد و کامــا
ایــن نیــاز نمــی باشــد لــذا ســاختارهای فعــال کــه شــامل عضــات حــاد بودنــد .در مطالعــات گذشــته ،روایــی و اعتبــار پرسشــنامه
هســتند ،قطعــات ســتون فقــرات را از نظــر مکانیکــی تثبیــت کیوبــک در ســنجش درد کمرمــورد تاییــد قــرار گرفتــه و آن ٪۸٤
مــی کننــد ،لــذا بــه عنــوان اولیــن عامــل مهــم در کســب ثبــات
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( )SEBTاســتفاده شــد .یــک شــبکه بــا  8خــط در جهــات مختلــف
گــزارش نمودنــد (.)9
بــا زاویۀ  45درجــه اســت کــه فــرد در مرکــز شــبکه بــا یــک پــا مــی
سنجش استقامت عضالت تاکننده تنه:
ایســتد و پــای دیگــر را در جهــات  8خــط تــا جایــی کــه امــکان
بــه منظــور انــدازه گیــری اســتقامت عضــات شــکم ،تســت دراز و دارد حرکــت مــی دهــد ( .)11ایــن  8جهــت عبارتنــد از :قدامــی،
نشســت اســتفاده خواهــد شــد ( .)9بدیــن صــورت کــه آزمودنــی قدامی-داخلــی ،قدامی-خارجــی ،خلفــی ،خلفی-داخلــی،
هــا بــا حداقــل (لبــاس ورزشــی) بــه پشــت بــر روی زمیــن دراز خلفی-خارجــی ،خارجــی و داخلــی هســتند (شــکل .)12( )1-3
مــی کشــیدند.طوری کــه پاهــا بــه حالــت خمیــده و دســت هــا در
کنــار گــوش هــا قــرار گرفتــه و فــرد دیگــری پاهــای آزمودنــی را بــه
صــورت محکــم گرفتــه تــا تســت بــه صــورت کامــل اجــرا شــود.
ســپس از آزمودنــی هــا خواســته مــی شــود تــا بــه مــدت  ١دقیقــه
حداکثــر حرکــت صحیــح دراز و نشســت را کــه مــی توانــد اجــرا
کنــد .ایــن تســت از روایــی باالیــی برخــوردار اســت و مطالعــات،
پایایــی آن را  ٪ ٩8گــزارش کــرده انــد (.)9
ایستادن روی پای چپ
ایستادن روی پای راست
سنجش استقامت عضالت راست کننده تنه:
بــه منظــور انــدازه گیــری اســتقامت عضــات پشــت از تســت

سورنســن اســتفاده مــی شــود( .)9در ایــن تســت آزمودنــی بــه

شکل .1-3جهت های آزمون ستاره برای پای راست و چپ

شــکم بــر روی تخــت مــی خوابــد .در حالــی کــه دســت هــا را در
پشــت ســر قــاب کــرده ،پاهــای او توســط تســمه بــه تخــت بســته
مــی شــود تــا در حیــن انجــام تســت از تخــت جــدا نشــود .ســپس
بــا اعــام زمــان شــروع توســط محقــق و بــه راه انداختــن زمــان
کرنومتــر ،آزمودنــی ســینه و تــا حــدودی شــکم را از تخــت جــدا
کــرده و در همــان حالــت تــا حــد امــکان نــگاه مــی دارد .پــس از
طــی زمــان و هنگامــی کــه آزمودنــی ســینه خــود را بــر روی تخــت
مــی گــذارد زمــان متوقــف شــده و مــدت زمــان نگهــداری حالــت
بــدن توســط آزمودنــی ،ثبــت گردیــد .ایــن زمــان نشــانگر میــزان
اســتقامت عضــات پشــت کمــر خواهــد بــود .روایــی و اعتبــار ایــن
تســت در ســنجش اســتقامت عضــات راســت کننــده تنــه تاییــد
شــده و پایایــی آن در افــراد مبتــا بــه کمــر درد  ٪88گــزارش شــده
اســت (.)9

آزمودنــی هــا بعــد از  5دقیقــه گــرم کــردن بــا هــر دو پــا ایــن تســت
را اجــرا کردنــد .اگــر پــای راســت ،در مرکــز ســتاره قــرار مــی
گرفــت پــای دیگــر در جهــت مخالــف عقربــه هــای ســاعت  8جهــت
قدامــی ،قدامــی جانبــی ،قدامــی داخلــی ،خارجــی ،داخلــی،
خلفــی ،خلفــی جانبــی ،خلفــی داخلــی تــا جایــی کــه امــکان
داشــت حرکــت مــی دادنــد .و اگــر پــای چــپ در مرکــز ســتاره قــرار
داشــت پــای راســت در جهــت عقربــه هــای ســاعت ایــن جهــات را
طــی مــی کــرد .هــر کوشــش ازمرکــز ســتاره بــه ســانتی متــر انــدازه
گیــری مــی شــد .و پــس از اتمــام ســه اجــرا بــا هــر پــا ،میانگیــن
هــر جهــت محاســبه ،ثبــت و بــر طــول پــا تقســیم شــده و در 100
ضــرب مــی شــد تــا امتیــاز تعــادل پویــای هــر آزمودنــی در هــر یــک
از  8جهــت مشــخص گــردد .پایایــی تســت ســتاره متوســط بــرای
ارزیابــی تعــادل پویــا و ضریــب همبســتگی  0/86تــا  0/98گــزارش
شــده اســت(.)13

اندازه گیری طول پا:

× 100طول اندام امتیاز = میانگین سه تالش در هر جهت

بــرای انــدازه گیــری طــول پــا ،آزمودنــی هــا بــا حداقــل لبــاس در
حالــت ایســتاده و پاهــا بــه انــدازه عــرض شــانه بــاز بــا متــر نــواری پروتکل تمرین:
از خــار خاصــره قدامــی فوقانــی تــا قــوزک داخلــی پــا جهــت
پــس از انتخــاب آزمودنــی هــا و انجــام آزمــون هــای اولیــه قبــل از
نرماالیــزه کــردن داده هــا انــدازه گیــری شــد (.)10
درمــان شــامل ســنجش میــزان درد ،میــزان اســتقامت عضــات
تاکننــده و راســت کننــده تنــه بــه ترتیــب توســط پرسشــنامه
سنجش تعادل پویا:
کیوبــک ( ،)15آزمــون دراز و نشســت ( ،)15و تســت سورنســن
2
بــرای انــدازه گیــری تعــادل پویــا آزمودنــی هــا از تســت ســتاره
( )15انــدازه گیــری شــد ،برنامــه تمرینــی بــه صــورت منظــم طــی
2

Star Excursion Balance Test

nnj.mums.ac.ir
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 6هفتــه ،هــر هفتــه  3جلســه و هــر جلســه در حــدود  45دقیقــه
بــه مرحلــه اجــرا در آمــد 15 .حرکــت در نظــر گرفتــه شــد کــه در
جلســه اول بــه مــدت  15دقیقــه بــرای آزمودنــی هــا معرفــی ،و
چگونگــی اجــرا آن توضیــح داده شــد .حــرکات از ســطح آســان
بــه مشــکل طراحــی شــدند .بــه طــوری کــه بیمــار هــر هفتــه
بــه ســطح باالتــری از تمریــن وارد شــود .هفتــه اول بــا  2ســت
انقبــاض ایســتا بــه مــدت  15ثانیــه و بــا  8تکــرار شــروع شــد و از
هفتــه هــای بعــد بــه زمــان انقبــاض  2ثانیــه ،بــه دفعــات تکــرار 2
بــار و تعــداد ســت هــا بــه  3افزایــش یافــت .بــه دلیــل ایــن افزایــش
بــار ،بعضــی حــرکات انجــام داده نشــدند .تــا بیمــار بــا ســطح
افزایشــی تمرینــات هماهنــگ شــود.این برنامــه تمریــن بــا توجــه
بــه مطالعــات پیشــین ()17،16،15،14و بــه تاییــد متخصــص
طــب ورزشــی رســید.
ابتــدا طبیعــی بــودن توزیــع داده هــا توســط آزمــون کولموگــروف
– اســمیرنورف مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه نرمــال
بــودن توزیــع داده هــا از آزمــون  tوابســته و از آزمــون  tمســتقل

اســتفاده شــد .بــرای بررســی تغییــرات درون گروهــی از آزمــون
 tوابســته و تغییــرات بیــن گروهــی از آزمــون  tمســتقل اســتفاده
گردیــد .عملیــات آمــاری تحقیــق نیــز توســط نــرم افــزار SSPS
نســخه  19انجــام شــد و ســطح معنــاداری آزمــون هــا  P>۰/۰ 5در
نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها
نتایــج آزمــون  tوابســته در گــروه تمریــن نشــان مــی دهــد؛
متعاقــب  6هفتــه تمریــن ثباتــی مرکــزی کاهــش معنــاداری در
ســطح میــزان درد( ، ،)P=0/001افزایــش معنــاداری در اســتقامت
عضــات تاکننــده( )P=0/00و راســت کننــده ی تنــه ()P= 0/03
پــس آزمــون آزمودنــی هــای گــروه تمریــن نســبت بــه میــزان
پیــش آزمــون ایجــاد شــده اســت(جدول  .)1نتایــج آزمــون t
مســتقل تفاضــل بیــن پیــش آزمــون و پــس آزمــون گــروه هــای
تمریــن و کنتــرل نشــان داد کــه تغییــرات میــزان درد ،هــم چنیــن
نمــرات اســتقامت عضــات تاکننــده و عضــات راســت کننــده
ی تنــه ،بیــن دو گــروه معنــادار نیســت (جــدول  .)2هــم چنیــن
نتایــج نشــان داد بیــن درد و اســتقامت عضــات تاکننــده ی تنــه
ارتبــاط معنــادار وجــود دارد( )p=0/001بیــن اســتقامت عضــات
تاکننــده ی تنــه و اســتقامت عضــات راســت کننــده ارتبــاط
معنــاداری وجــود دارد (( )p=0/03جــدول .)3نمــودار 3و2و1
میانگیــن نمــرات میــزان درد ،اســتقامت عضــات تاکننــده ی و
راســت کننــده ی تنــه آزمودنــی هــای تحقیــق در پیــش آزمــون و
پــس آزمــون را نشــان مــی دهــد.
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همــان طــور کــه در جــدول 4مشــاهده مــی شــود در مطالعــه
حاضــر ،نتایــج آزمــون  tوابســته در گــروه تمریــن نشــان مــی دهــد؛
متعاقــب  6هفتــه تمریــن ثباتــی مرکــزی افزایــش معنــاداری
در میــزان تعــادل پویــا در جهــت قدامــی ( ،)P=0/04خلفــی
( ،)P=0/04خارجــی ( )P=0/03و قدامــی -خارجــی ( )P=0/04پــس
آزمــون آزمودنــی هــای گــروه تمریــن نســبت بــه میــزان پیــش
آزمــون ایجــاد شــده لــذا بــر ایــن اســاس فــرض صفــر رد مــی شــود.
نتایــج آزمــون  tمســتقل تفاضــل بیــن پیــش آزمــون و پــس آزمــون
گــروه هــای تمریــن و کنتــرل در جــدول  5نشــان داد کــه نمــرات
تعــادل پویــا در محورهــای قدامــی -داخلــی ( ،)0/23داخلــی
( ،)0/052خلفــی -داخلــی ( )0/10و خلفــی -خارجــی ()0/22
تغییــری بیــن دو گــروه معنــادار نیســت.

بحث
در توانبخشــی بیمــاران بــا کمــردرد مزمــن هــدف برگردانــدن
قــدرت ،تحمــل و انعطــاف پذیــری بافــت هــای نــرم آســیب

دیــده اســت ( .)18نتیجــه ایــن مطالعــه از جنبــه تاثیــر تمریــن
هــای ثبــات دهنــده ی بــر میــزان درد ،در افــراد مبتــا بــه
کمــردرد مزمــن ،همســو بــا نتایــج مطالعــات دیگــر اســت
( .)22،21،20،19،18،17،16،15،14هیــچ تفاوتــی در متغیــر
درد از نظــر جنــس ،ســن و شــاخص تــوده بــدن وجــود نــدارد .در
حالــی کــه زنــان و مــردان مــی توانند در ســطح هــای خــود اظهاری
و اهمیت نســبی از درد متفاوت باشــند .زنان بیشــتر از اســتراتژی
مقابلــه ای کــه ربطــی بــه ارزیابــی آنهــا از درد نــدارد اســتفاده مــی
کننــد ( .)23یکــی از دالیــل کاهــش درد فشــار بارهــای متفــاوت
اعمــال شــده توســط تمریــن کــه ســوخت و ســاز موضعــی را فعــال
و طبیعــی مــی کنــد .و آن حساســیت گیرنــده هــای درد مرکــزی،
پیرامونــی و نخــاع را کاهــش مــی دهــد و ایــن باعــث تغییــر درک ما
از درد مــی شــود ،حــذف آتروفــی عضالنــی کــه هماهنگــی داخــل و
بیــن عضالنــی را بهبــود مــی دهــد .همچنیــن ثبــات دهنــده هــای
مفصلــی بــه نوبــه خــود باعــث کاهــش نیروهــای برشــی کــه خــود
عامــل درد هســتند مــی شــوند .بــه طــور مشــابه بــه پارامترهــای
ارزیابــی شــناختی کــه بــر درجــه بنــدی درد واقعــی و وجــود یــک
مرجــع ویــژه بــرای آنچــه کــه بیمــاران از مداخلــه انتظــار دارنــد
نیــاز اســت ( .)24تمرینــات ثبــات دهنــده باعــث افزایــش قــدرت
عضــات بخــش مرکــزی تنــه مــی شــود و آن ســبب کاهــش تنــش
پدیــد آمــده در ربــاط هــا و مفاصــل مهــره هــا گشــته ،آن هــا را در
وضعیــت طبیعــی ثابــت مــی نمایــد و میــزان درد را کــم مــی کنــد و
موجــب افزایــش اعتمــاد بیمــار بــه روش درمانــی مــی شــود (.)20
و البتــه کاهــش میــزان درد را مــی تــوان بــه عضــات عرضی شــکم
و چنــد ســر مرتبــط دانســت زیــرا عضلــه عرضــی شــکم یکــی از
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عضــات کلیــدی در حفــظ ســتون فقــرات مــی باشــد و بــاز آمــوزی
تســهیل آن ،اولیــن گام در بهبــود کمــردرد محســوب مــی گــردد
( .)7همــان طــور کــه کاهــش درد در ایــن مطالعــه بــا اســتقامت
عضــات تاکننــده در ســطح معنــاداری ارتبــاط داشــت ( .)P=0/01
کنــش و واکنــش بیــن درد و نیــروی عضالنــی یــا تاثیــر متقابــل بین
ایــن دو عامــل در مکانیــزم کمــردرد و پیشــرفت آن دخالــت دارنــد.
بدیــن معنــی کــه ممکــن اســت در ابتــدا بــه خاطــر ضعــف عضالنــی
فشــار مکانیکــی وارده بــه تنــه فــرد را بــه درد مبتــا ســازد و ســپس
ایــن درد مانــع از فعالیــت عضالنــی شــده ،بــه صورتــی کــه بســیاری
از بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد مزمــن شــدید از حرکاتــی کــه ســتون
فقــرات در آن درگیــر هســتند (چرخیــدن ،گــردش گــردن یــا خــم
شــدن ) و همــراه بــا تکانــه هــای درد اســت هــراس دارنــد و یــک
نــوع ضعــف عضالنــی مضاعــف نیــز بــروز نمایــد .ایــن دو پدیــده
فــرد را در ســیکل معیــوب قــرار داده و ســبب بیمــاری مزمــن
گــردد ( .)25پــارک و همــکاران ( )2013روش موثــر کاربــردی
بــرای کاهــش ناتوانــی و افزایــش ضخامــت عرضــی شــکم و مایــل

خارجــی را بــا مانــور تــو کشــیدن شــکمی و افزایــش ضخامــت مایل
داخلــی را بــا ســایر تمریــن مرکــزی پیشــنهاد دادنــد ( .)26توجــه
بــه نتایــج مطالعــات مــی تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه افــراد
مبتــا بــه کمــردرد مزمــن بــا ضعــف قــدرت و اســتقامت عضــات
تنــه روبــرو هســتند .همــان طــور کــه در ایــن تحقیــق آزمودنــی هــا
کاهــش معنــی داری از درد را بــا بهبــود اســتقامت عضــات تنــه
نشــان دادند.امــا بدیهــی اســت کــه داشــتن درد از اعمــال نیــروی
شــدید و انجــام حــرکات قدرتــی جلوگیــری مــی کنــد و گاهــی نیــز
بــه طــور کلــی حــرکات فــرد را محــدود مــی ســازد .در نتیجــه عــدم
اســتفاده ی کافــی از عضــات منجــر بــه آتروفــی ،کاهــش انعطــاف
پذیــری و نیــز تضعیــف آن هــا مــی شــود ( .)22آتروفــی شــدن و
الغــر بــودن عضــات تنــه در بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد نســبت
بــه افــراد ســالم مــی توانــد از جملــه دالیــل اســتقامت عضالنــی
پاییــن تــر در ایــن افــراد باشــد .اثربخشــی تمریــن درمانــی در ایــن
مطالعــه ناشــی از تمریناتــی اســت کــه ظرفیــت تحمــل عضــات تــا
کننــده و راســت کننــده را در ایجــاد ثبــات و پایــداری تنــه افزایــش
داده و از طریــق بــاال بــردن آســتانه خســتگی عضــات تنــه ،درد و
ناتوانــی در عملکــرد را بــه میــزان زیــادی در بیمــاران مبتــا بهبــود
بخشــیده اســت ( .)9مطالعــه ی ،الکترومایوگرافــی خســتگی
پذیــری عضــات کمــر و ران در ورزشــکاران مبتــا بــه کمــردرد
مزمــن و ورزشــکاران ســالم ،نشــان داد کــه زمــان اســتقامت
عضــات اکستنســور کمــر و ران در ورزشــکاران دچــار کمــردرد
مزمــن بــه طــور معنــی داری نســبت بــه گــروه ســالم کــم تــر اســت
(.)5در مطالعــه حاضــر ،اگــر چــه بیــن گــروه تجربــی و کنتــرل
تفاوتــی در ارتبــاط بــا اســتقامت عضــات تنــه مشــاهده نشــد،
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ولــی افزایــش قابــل توجهــی دراســتقامت عضــات تاکننــده ی و
راســت کننــده ی تنــه در گــروه تجربــی متعاقــب  6هفتــه تمریــن
درمانــی مشــاهده شــد ،کــه ایــن نتایــج در تحقیقــات دیگــر هــم
نشــان داده شــده اســت ( .)22،19بــه عنــوان مثــال فرهپــور و
همــکاران ( )1386مشــاهده کردنــد 12جلســه درمــان ،نیــروی
فلکســورهای تنــه را کامالبــه حالــت طبیعــی برگردانــد .در حالــی
کــه نیــروی اکستنســوری پــس از درمــان هنــوز از افــراد ســالم بــه
طــور معنــی داری کوچــک تــر بود .البتــه ،نیــروی اکستنســورها در
اثــر درمــان بــه طــور معنــی داری افزایــش یافــت؛ امــا ایــن افزایش
بــه قــدری نبــود کــه آن را بــه حــد طبیعــی برســاند .نتایــج حاصلــه
نشــان داد کــه برنامــه ورزش درمانــی موجــب بهبــود کمــردرد
بیمــاران گردیــد .در بیمــاران میــزان نیــروی عضالنــی هــم در
فلکســورها و در اکستنســورها نســبت بــه افــراد ســالم ضعیــف تــر
بــود (.)22
مــون و همــکاران ( )2013معتقدنــد تمرینــات ثباتــی بهبودهــای
درد و عملکــرد را بــه ارمغــان مــی آورنــد .بــا ایــن حــال تمرینــات

ثبــات دهنــده کمــر بــرای تقویت عضــات کمــر در زاویــه ی کوچک
از ( ٠تــا  )١٢فلکشــن کمــر و بهبــود ناتوانــی عملکــردی در بیمــاران
کمــر درد غیــر اختصاصــی موثــر بــود .از نظــر رابطــه تنــش -طــول
اکستنســورهای کمــر در زوایــای  0تــا  12درجــه فلکشــن کوتــاه تــر
هســتند پــس در حداقــل قــدرت ایزومتریــک هســتند ( .)15یکــی
از دالیــل موثــر نشــدن تفــاوت معنــادار تمریــن بیــن گــروه هــا مــی
توانــد از مــدت زمــان ناکافــی تمریــن و تعــداد کــم آزمودنــی ناشــی
شــود .و در بیشــتر تحقیقــات مقایســه نمونــه هــای ســالم بــا
بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد مزمــن و بــا درجــه هایــی مختلــف از
درد بــوده اســت .بــا توجــه بــه رابطــه معنــی دار بیــن متغیرهــای
تحقیــق مــی تــوان بیــان کــرد کــه افزایــش اســتقامت در عضــات
تــا کننــده دلیــل کاهــش درد ،افزایــش اســتقامت در عضــات تــا
کننــده و راســت کننــده دلیــل عملکــرد بهتــر بیمــاران مبتــا بــه
کمــردرد مزمــن مــی شــود.
همچنیــن در مطالعــه حاضــر ،در زمینــه تعــادل پویــا در چهــار
جهــت .در محــور قدامــی ( ،)P=0/04محورخلفــی (،)P=0/04
محورخارجــی ( )P=0/03و محــور قدامــی -خارجــی ()P=0/04
بهبــود دیــده شــد .نتایــج در ایــن مطالعــه از نظــر تاثیــر تمرینــات
ثبــات مرکــزی بــر بهبــود تعــادل پویــا بــا نتایــج مطالعــات دیگــر
همســو اســت (.)28،27،5
ثبــات مرکــزی ســتون مهــره ای توســط عضــات خاصــی تامیــن
مــی گــردد کــه ایــن عضــات ،ثبــات بیــن مهــره ای را بــه شــکل
موضعــی تامیــن مــی کننــد ( .)17عضــات بــا اتصــاالت بیــن مهــره
فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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ای ،ماننــد چندســر ،عرضــی شــکم و مایــل داخلــی بــرای ثبــات
بیــن ســگمانی مناســب تــر هســتند ( .)21عضلــه عرضــی شــکم در
افــراد ســالم ،قبــل از حرکــت انــدام هــا فعــال مــی شــود و ثبــات
موردنیــاز ســتون مهــره ای را تامیــن مــی کنــد تــا حــرکات انــدام
هــا روی پایــه ثابتــی انجــام شــود ،ولــی در بیمــاران مبتــا بــه کمــر
درد ایــن عضلــه بــا تاخیــر فعــال مــی شــود و در نتیجــه ،حرکــت
انــدام هــا بــدون ثبــات کافــی ســتون مهــره ای انجــام شــده و زمینه
را بــرای اعمــال بارهــای نامناســب بــه ســتون مهــره هــا و کمــر درد
فراهــم مــی کنــد (.)17

محــور قدامــی -خلفــی و داخلــی -خارجــی وشــاخص هــای ثبــات
گــزارش دادنــد بهبــود کنتــرل پوســچر مــی توانــد مربــوط بــه
مفاصــل انــدام تحتانــی و کمــری -خاجــی و عضــات چنــد ســر کــه
سرشــار از گیرنــده هــای حســی – عمقــی هســتند و نقــش مهمــی
را در کنتــرل عصبــی -عضالنــی در ناحیــه کمــر دارنــد باشــد (.)31
ایــن تمرینــات بــا تاییــد در برانگیختگــی عضــات بیــن ســگمانی
ماننــد عرضــی شــکم و مولتــی فیــدوس ،منجــر بــه افزایــش
ثبــات ســگمنتال و ایجــاد یــک سیســتم مرکــزی بــا ثبــات شــده و
عضــات گلوبــال و حرکــت دهنــده ،بــا تکیــه بــر ایــن پایــه ثباتــی
اولیــه ،راحــت تــر مــی تواننــد عملکــرد کنتــرل اغتشــاش خارجــی
را بــا بــازوی گشــتاوری بــزرگ انجــام دهنــد یعنــی بهبــود عضــات
موضعــی ســگمنتال ،خــود عاملــی جهــت بهبــود عملکــرد عضــات
حرکــت دهنــده و سراســری اســت کــه نتیجــه کلــی ایــن مراحــل
بهبــود ثبــات پوســچرال فــرد و تعــادل اوســت (.)32

بــا توجــه بــه ایــن کــه الگــوی حرکتــی و بــه کارگیــری عضــات
عمقــی در ناحیــه ی کمــر کــه مســئول حفــظ ثبــات ناحیــه ی
ســتون فقــرات کمــری اســت ،در افــراد مبتــا بــه کمــردرد تغییــر
مــی کنــد بــه برنامــه هــای تمرینــی ،بــا هــدف بهبــود ثبــات ســتون
فقــرات ناحیــه ی کمــر توجــه شــده و از آن هــا ،بــه طــور گســترده،
در درمــان ایــن بیمــاران اســتفاده مــی شــوند .انجــام دادن در مطالعــه ری و همــکاران ( )2012بهبــود در محــور قدامــی-
تمرینــات ثباتــی بــرای بازآمــوزی و تمریــن عضــات تنــه و مهــار خلفــی و داخلــی -خارجــی شــد .ایــن نتیجــه را ناشــی از عملکــرد
حــرکات تنــه و در نتیجــه کاهــش درد و ناتوانــی در بیمــاران مبتــا غیــر فعــال عضالنــی -اســکلتی دانســت .در حالــی کــه در ایــن
بــه کمــردرد ،منطقــی و پذیرفتنــی بــه نظــر مــی رســد (.)21
تحقیــق بهبــود در محورهــای قدامــی ،خلفــی ،خارجــی و قدامــی-
خارجــی مشــاهده شــد .وجــود ایــن اختــاف مــی توانــد ناشــی از
علــل کاهــش کنتــرل پوســچر شــامل محدودیــت توانایــی در
روش مطالعــه باشــد (.)33
کاربــرد راهبــرد ران در اشــخاص بــا کمــردرد ناشــی از کاهــش در
قــدرت و انعطــاف ناحیــه کمــری – لگنــی ،کمبــود درک از موقعیــت تمرینــات ثباتــی ،در مقایســه بــا دیگــر تمرینــات ،در حفــظ
ناحیــه ران و اســتفاده از راهبــرد مــچ پــا بــرای حفــظ وضعیــت تعــادل پوســچرال ،چــه بــا ســازوکار پیــش بینــی کننــده و چــه بــا
قائــم اســت (.)14
ســازوگار جبــران ،موثرتــر از دیگــر تمرینــات عمــل مــی کنــد .هــم

چنیــن ،ایــن نــوع تمریــن در بهبــود قــدرت کانســنتریک عضلــه ی
محققــان بــه طــور غیــر مســتقیم عــدم ثبــات کمــر را در بیمــاران
عرضــی شــکمی و بهبــود دامنــه ی حرکتــی و اســتقامت عضــات
مبتــا بــه کمــردرد مزمــن ناشــی از درد کــه از خســتگی عضلــه
تنــه ،موثرتــر از دیگــر تمرینــات اســت (.)34
متاثــر مــی شــود مــی داننــد و آهنــگ تفــاوت در تعــادل مــی توانــد
بــا حضــور درد ،در اشــخاص ســالم و مبتــا بــه کمــردرد بــا شــرکت ایــن روشــن اســت کــه فعالیــت عضلــه در بیمــاران بــا کمــردرد
یــا عــدم شــرکت در فعالیــت بدنــی مرتبــط باشــد (.)30
مزمــن دچــار اختــال اســت و هــدف از تمرینــات ثبــات مرکــز
یعقوبــی و همــکاران ( )2011بهبــود را در محــور قدامــی -خلفــی
نشــان دادنــد ایــن بهبــود را ناشــی از تمرینــات ثباتــی اســتفاده
شــده دانســته انــد .بــا ایــن کــه در محــور خلفــی -خارجــی تغییــری
ایجــاد نشــد .ایــن تمرینــات شــامل هــم انقباضــی عضــات
شــکمی و پشــتی بــوده اســت کــه منجــر بــه افزایــش ســفتی بــدن
و متعاقــب آن کاهــش نوســان شــده اســت .نتایــج مطالعــه حاضــر
نیــز نشــان داد افزایــش اســتقامت در عضــات تــا کننــده و راســت
کننــده باعــث عملکــرد بهتــر عضــات شــد در نتیجــه منجــر بــه
بهبــود تعــادل در چهــار محــور شــد (.)5
کریمــی و همــکاران ( )2009بــا بررســی کنتــرل پوســچر در
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بازگردانــدن عملکــرد طبیعــی عضــات و افزایــش ثبــات ســتون
فقــرات بــا کاهــش درد و اختــال در ایــن بیمــاران اســت .تــا حــد
زیــادی ســاختار عضالنــی بــا کمــک کننــده هــای ســتون فقراتــی
بــرای ثبــات عملکــردی ارتبــاط دارنــد ( .)17بــه گفتــه برخــی
از محققــان ممکــن اســت تمــام بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد از
تمریــن ثبــات ســتون فقراتــی بهــره منــد شــوند (.)31

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه رابطــه معنــی دار بیــن متغیرهــای تحقیــق میتــوان
بیــان کــرد کــه افزایــش اســتقامت در عضــات تاکننــده دلیــل
کاهــش درد ،افزایــش اســتقامت در عضــات تاکننــده و راســت
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در مطالعــه حاضــر نــه تنهــا بــه وســایل و دســتگاه هــای خاصــی
 بیمــاران،نیــاز نــدارد بلکــه بعــد دو یــا چنــد جلســه آمــوزش
میتواننــد بــه راحتــی ایــن تمرینــات را بــدون حضــور تمریــن
 و بــا توجــه بــه ایــن.دهنــده ورزشــی در منــزل نیــز دنبــال کننــد
 فاقــد عــوارض، بــی خطــر،کــه روشــهای درمانــی بایــد موثــر
 پیشــنهاد میشــود، آســان و قابــل دسترســی باشــند،جانبــی
افــراد مبتــا بــه کمــردرد مزمــن کــه بــا ضعــف و کاهــش اســتقامت
 از برنامــه،عضــات تاکننــده و راســت کننــده تنــه روبــرو هســتند
.تمریــن درمانــی در جهــت تقویــت ایــن عضــات اســتفاده نماینــد

کننــده دلیــل عملکــرد بهتــر و افزایــش اســتقامت عضــات راســت
 در یــک جمــع بنــدی.کننــده منجــر بــه بهبــود تعــادل میشــود
نشــان داده میشــود کــه افزایــش اســتقامت عضــات تنــه باعــث
یافته هــای پژوهــش.کاهــش کمــردرد و تعــادل بهینــه میشــود
 کاهش معنــاداری،حاضــر نشــان داد کــه تمرینــات ثباتــی مرکــزی
 افزایــش معنــاداری در اســتقامت عضــات خــم،در میــزان درد
کننــده تنــه و عضــات راســت کننــده ی تنــه و تعــادل پویــا داشــته
 و شــاید یکــی از دالیــل موثــر نشــدن تفــاوت معنــادار.اســت
تمریــن بیــن گروههــا میتوانــد از مــدت زمــان ناکافــی تمریــن و
 و در بیشــتر تحقیقــات مقایســه.تعــداد کــم آزمودنــی ناشــی شــود
تشکر و قدردانی
نمونــه هــای ســالم بــا بیمــاران مبتــا بــه کمــردرد مزمــن و بــا
بــر خــود الزم مــی دانیــم از دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن
.درجــه هایــی مختلــف از درد بــوده اســت
تحقیــق و از تمامــی کســانی کــه بــه نحــوی در اجــرا و تدویــن ایــن
. تشــکر و قدردانــی نماییــم،لــذا مــی تــوان بیــان کــرد کــه تمریــن ثباتــی مرکــزی تجویــز شــده مطالعــه شــرکت داشــته انــد
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جدول  .1مقایسه میانگین نمرات میزان درد،استقامت عضالت تا کننده و راست کننده تنه در گروه تمرین قبل و بعد آزمون

متغیر

t

میانگین  ±انحراف استاندارد

قبل آزمون

بعد آزمون

p

میزان درد

26/ 90±10/ 86

3/ 765±12/20

2/ 27

*0/001

استقامت عضالت تا کننده
ی تنه

9/01±14/20

12/38±28/60

-7/ 07

*0/001

11/ 57±16/ 40

15/10 ±22/ 20

-2/49

*0/03

استقامت عضالت راست
کننده ی تنه

* تفاوت معنا دار (  )P >0/05پس آزمون نسبت به پیش آزمون

جدول .2مقایسه میانگین نمرات میزان درد،استقامت عضالت تا کننده و راست کننده تنه در گروه تمرین و کنترل بعد آزمون

متغیر

t

میانگین  ±انحراف استاندارد

گروه تمرین

گروه کنترل

میزان درد

3/ 765±12/20

25/62±6/54

0/18

استقامت عضالت
تا کننده ی تنه

12/38±28/60

6/96±13/75

0/ 20

استقامت عضالت
راست کننده ی
تنه

15/10 ±22/ 20

9/17±15/ 75

-0/ 34
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p
0/85

0/ 83
0/ 73
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جدول .3تعیین ارتباط بین تمرین ،درد و استقامت عضالت تنه

میزان درد

ضریب همبستگی
میزان درد
استقامت عضالت تا
کننده ی تنه
استقامت عضالت
راست کننده ی تنه

معناداری

1

استقامت عضالت
تا کننده ی تنه
0/7

استقامت
عضالت راست
کننده ی تنه
0/31

*0/001

0/2
0/50

ضریب همبستگی

0/7

معناداری

*0/001

ضریب همبستگی

0/31

0/50

معناداری

0/2

*0/03

1

*0/03

1

* تفاوت معنادار (  )P >0/05پس آزمون
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نمودار .1میانگین نمرات میزان درد آزمودنی های تحقیق در پیش و پس آزمون

نمودار .2میانگین نمرات استقامت عضالت تا کننده ی تنه آزمودنی های تحقیق در پیش و پس
آزمون

نمودار .3میانگین نمرات استقامت عضالت راست کننده ی تنه آزمودنی های تحقیق در پیش و پس آزمون
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جدول .4مقایسه میانگین نمرات تعادل پویا در هشت محور در گروه تمرین و کنترل بعد آزمون

متغیر

قبل از آزمون

بعد از آزمون

t

p

قدامی

8/19±101/66

8/92±106/87

2/ 27

*0/004

قدامی-داخلی

16/29±95/89

6/35±101/68

-1/28

0/ 23

داخلی

15/37±85/24

8/24±93/59

-2/ 24

0/052

خلفی-داخلی

13/96±81/10

9/52±86/87

-1/46

0/10

خلفی

10/65±72/35

79/20± 8/ 48

-2/ 29

خلفی-خارجی

9/41±72/84

75/89±9/79

-1/3

خارجی

11/86±70/56

10/97 ±8 7/18

-2/43

*0/03

قدامی-خارجی

6/80±91/30

7/55±96/93

-2/37

*0/04

*0/004
0/22

* تفاوت معنا دار (  )P >0/05پس آزمون نسبت به پیش آزمون
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جدول  . 5مقایسه میانگین نمرات تعادل پویا در هشت محور در گروه تمرین و کنترل بعد آزمون

متغیر

گروه تمرین

گروه کنترل

t

p

قدامی

8/ 92±106/87

9/ 89±99/ 59

-1/ 64

0/ 12

قدامی-داخلی

6/35± 101/68

9/19±97/57

-1/12

0/27

داخلی

93/59±8/24

86/75±12/63

0/ 29

0/ 77

خلفی-داخلی

86/87± 9/52

80/54±10/60

1/33

0/20

خلفی

79/20± 8/ 48

13/ 91±73/87

-0/ 13

0/89

خلفی-خارجی

75/89±9/79

70/93± 13/29

0/91

0/37

خارجی

10/97 ±8 7/18

68/89±11/2

-1/95

0/06

قدامی-خارجی

7/55±96/93

12/21±96/12

-0/17

0/20
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The effect of six weeks of exercise therapy on pain ,balance and trunk endurance
muscles in female students with a chronic low back pain
Leyla Nikbin1, Saied Iilbeygi1, M E Afzal puor1
1. Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Birjand, Birjand University, Birjand, Iran

Introduction:
There are 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.
Material and Method:
In this study, the effect of 6 weeks of exercise therapy on pain, balance, and stamina of muscles were investigated in girl’s students
with chronic low back pain. A total of 18 patients were selected among all recalling students that volunteered for this study in Birjand University, and then randomly divided in two groups, as training (10 subjects), and control (8subjects) groups .The pain levels,
trunk muscles endurance and dynamic balance were measured by Quebec back pain questionnaire are, Sit- up and Sorensen, test and
Star Excursion Balance 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 45minutes.
Results:
Although the results showed a significant reduction in pain levels, significant increase in trunk musclemen durance, as well as in
dynamic balance (P˂0/05). Moreover, the significant correlation was indicated between pain, trunk muscle endurance and balance
in the subjects (p≤0.05).
Conclusion:
Therefore, it can be stated that the core stabilization exercises, can be used for reduction of the pain, and also as a suitable exercise
for treatment of low back pain.
Keywords: exercise therapy, balance, trunk muscle endurance, chronic low back pain
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