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 زن22 .زمانی و کینتیکیِ راهرفتن در زنان مبتال به کمردرد مزمن است- متغیرهای فضایی، ناتوانی، بررسی اثر تمرینات درمانی در آب بر درد،هدف این مطالعه
 شدت درد و. پروتکل تمرینی در آب به مدت ه شت هفته اجرا شد. سال) در مطالعۀ حا ضر م شارکت کردند26/6 مبتال به کمردرد مزمن (با میانگین سنی
. و متغیرهای راهرفتن نیز با ا ستفاده از د ستگاه اندازهگیری توزیع ف شار کفپایی ارزیابی شد،ناتوانی بهترتیب از طریق پر سشنامههای کیوبک و او سو ستری
 تفاوت معناداری نیز بین.)p≤5/50( تمرینات درمانی در آب به کاهش معنادار درد و ناتوانی و بهبود معنادار پارامترهای راهرفتن در گروه تجربی منجر شدددد
 هیچگونه تفاوت، با مقایسدددۀ پیشآزمون و پسآزمون در گروه کنترل.)p≤5/50( متغیرهای پیشگفته در پسآزمون بین گروه تجربی و کنترل حاصدددل شدددد
 پروتکل تمرینی پهوهش، با توجه به کاهش درد و ناتوانی و بهبود متغیرهای راهرفتن پس از هشددت هفته تمرین در آب.) p≥5/50( معناداری مشدداهده نشددد
.حاضر می تواند برای بهبود بیماران مبتال به کمردرد مزمن مفید باشد
. راهرفتن، ناتوانی، درد، کمردرد مزمن، تمرین درمانی در آب:کلیدواژهها

The effect of aquatic exercise therapy on the pain, disability and gait parameters
of women with chronic low back pain
Yalfani, A1., Maleki, B2., Raeisi, Z3.
1.

3.

[ DOR: 20.1001.1.22520708.1398.17.18.6.8 ]

.1

چکیده
. بر متغیرهای راهرفتن در افراد مبتال نیز اثر میگذارد، عالوهبر ایجاد درد و ناتوانی، این عارضه. عضالنی است-کمردرد مزمن از شایعترین مشکالت اسکلتی
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Abstract
Chronic low back pain is one of the most common musculoskeletal problems. This disease, in addition to
causing pain and disability affects the gait parameters in patients. The purpose of this study was to
investigate the effect of aquatic exercises therapy on the severity of pain, disability and Spatiotemporal
parameters and kinetic of gait in women with chronic low back pain. Twenty-four women with chronic low
back pain (with a mean age of 26.6 years) participated in this study. The exercise protocol was conducted
in water for 8 weeks. The severity of pain and disability were measured by Quebec and Oswestry
questionnaires respectively. gait parameters were evaluated using a foot pressure device. Aquatic exercises
therapy significantly decreased pain and disability severity and significantly improved gait parameters in the
experimental group (p≤0.05). Fore there more, the significant difference between the variables in the posttest was obtained between experimental and control groups (p≤0.05). No significant difference was observed
between the pre-test and post-test comparisons in the control group (p≥0.05). Regarding the reduction of
pain and disability and improvement of gait parameters after eight weeks’ intervention in experimental group,
the use of this protocol is recommended to improve patients with chronic low back pain as a new method.
Keywords: Aquatic Exercises Therapy, Chronic Low Back Pain, Pain, Disability, Walking.
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مقدمه

کمردرد مزمن 1یکی از مشکالت اثر گذار بر سیستم اسکلتی-عضالنی است که حدود  25درصد از مردم جهان
دستکم یک بار در زندگی خود آن را تجربه کردهاند ( .)1شیوع این بیماری در زنان بسیار بیشتر از مردان
گزارش شده است ( .)2ابتال به کمردرد مزمن با پرداخت هزینههای سنگین درمان و ازدستدادن زمان بهدلیل
دوری از کار همراه است ( .)2مشکالت عملکردی ،هماهنگی و تغییر در پارامترهای راهرفتن از جمله عوارضی
استراتهیهای اضافی برای کاهش درد و کنترل وضعیت بدن استفاده میکنند ( .)3این بیماران بهدلیل پیشگیری
از سقوط ناشی از عدم تعادل ،بیشترین تمرکز خود را حین راهرفتن بر مرحلۀ استقرار 2میگذارند ( .)2ازآنجاکه
مرحلۀ استقرار حدود  65درصد از کل چرخۀ راهرفتن را در بر میگیرد ( ،)0ارزیابی پارامترهایی که در این
ی
مرحله شرکت دارند مسئلهای مهم برای این بیماران بهنظر میرسد .مدتزمان تماس پا با زمین و مسیر پیشرو ِ
مرکز فشار بهمثابۀ متغیرهای فضایی-زمانی 3واقع در مرحلۀ استقرار شناخته شدهاند ( .)0مدتزمان استاندارد
برای تماس پا با زمین حین مرحلۀ استقرار باید به اندازهای باشد که فعالیت عضالنی و بازگشت االستیکی
تاندونها را به حداقل برساند ( .)6الیرد و همکاران ( )2512نشان دادهاند که بیماران مبتال به کمردرد مزمن
سرعت کمتر و طول گام کوتاهتری نسبت به افراد سالم حین راهرفتن دارند ( .)1واندین و همکاران ()2553
گزارش کردند که راهرفتن با سرعت پایین در این بیماران میتواند مبین مدتزمان طوالنیتر تماس پا با زمین
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است که در اثر کمردرد مزمن ظهور میکند ( .)3افراد مبتال به کمردرد مزمن هنگام راهرفتن همواره از

باشد که به ناتوانی افراد مبتال به کمردرد مزمن جهت مواجهه با اختالالت داخلی و خارجی حین راهرفتن اشاره
دارد ( .)2از دیگر شاخصهای فضایی-زمانی حین مرحلۀ استقرار ،میتوان به مسیر پیشروی مرکز فشار اشاره
از نقاط پرفشار است ،از زمان تماس پاشنۀ پا با زمین تا هنگامی که متاتارسالها 2شروع به تحمل وزن میکنند
( .)6،2سگال و همکاران ( )2552گزارش کردند که در بیماران مبتال به کمردرد مزمن ،از مقدار شیب این منحنی
کاسته میشود و مسی ر پیشروی مرکز فشار در این افراد خطی تقریباً صاف با انحنای بسیار کم است (.)6
مطالعات قبلی نشان داده اند که ارزیابی این شاخص ،اطالعات ارزشمندی دربارۀ موقعیت پا در مرحلۀ استقرار،
بیثباتی ،ایمپالس در عملکرد اندامها و ناهنجاریهای بیومکانیکی موجود در کف و مچ پا در اختیار محققان
قرار میدهد ( .) 6از طرفی دیگر ،نیروهای حاصل از واکنش زمین بهمثابۀ متغیرهای کینتیکی حین راهرفتن در
مرحلۀ استقرار ،همواره ارتباطی خطی با متغیرهای فضایی-زمانی ،خصوصاً مدتزمان تماس پا با زمین ،دارند.
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کرد .این مسیر ارتباط مستقیمی با نوسان مراکز پرفشار دارد ( .)6مسیر پیشروی مرکز فشار شامل یک منحنی

این ارتباط بدینگونه است که هرچه مدتزمان تماس پا با زمین طوالنیتر باشد ،مقدار نیروی عمودی حاصل
از واکنش زمین کمتر خواهد بود و برعکس ( .)15بنابراین ،آهسته راهرفتن و افزایش مدتزمان تماس پا با
مزمن ،بهدلیل دردی که دارند ،همواره اختاللی در کنترل حرکتی و الگوی راهرفتن نشان میدهند ( .)3از طرفی،
2. Stance
3. Spatiotemporal Parameters
4. Metatarsal
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زمین در این بیماران به کاهش مقدار نیروی عمودی حاصل از واکنش زمین منجر میشود .افراد مبتال به کمردرد
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هر گونه تغییر در الگوی راهرفتن ،وضعیت های جبرانی در نواحی مختلف بدن ایجاد خواهد کرد که معموالً به
صورت های مختلف؛ از جمله انحراف در راستای اندام تحتانی و ایجاد دفورمیتیها ،ایمباالنس عضالنی،
برهم خوردن تعادل و به مرور زمان ،ایجاد درد در نواحی مختلف بدن ،از جمله ناحیۀ کمری ،خود را نشان
میدهد ( .)3،6،15با توجه به ارتباط دوطرفۀ درد و الگوی راهرفتن ،اصالح متغیرهایی که در الگوی گامبرداری
دخیلاند قاعدتاً بر بهبود متغیر درد در این بیماران اثر میگذارد .در مطالعات گذشته ،همواره به تأثیر تمرین
مارینهوبوزلی و همکاران ( )2511گزارش کردند که تمرین در آب بهمنزلۀ یک مداخلۀ درمانی ،با ویهگیهایی
منحصربهفرد از جمله شناوری ،غوطه وری و مقاومت ،محیطی ایمن و مناسب برای بیماران فراهم میآورد و از
فشار وارد بر مفاصل و اندامها میکاهد و این امکان را به بیماران مبتال به کمردرد مزمن میدهد تا حرکاتی را
که در خشکی قادر به انجام آن نیستند ،در محیط آب با آسودگی بیشتری اجرا کنند ( .)2آگویار و همکاران
( )2510نیز گزارش کردند که انواع تمرین راه رفتن همراه با انقباض و کشش عضالت اندام تحتانی در محیط
ویهه ای چون آب ،انتخابی منطقی برای افراد مبتال به کمردرد مزمن بهمنظور بهبود متغیرهای راهرفتن در
برنامههای توانبخشی است ( .)13پزشکان نیز همواره برنامهای شامل تمرینهای راهرفتن را به این بیماران
توصیه میکنند ( .)12برخالف اکثر مطالعات گذشته که در اجرای تمرینهای درمانی فقط بر تقویت عضالت
ناحیه مرکزی تمرکز داشتهاند ( ،)2،3مطالعۀ حاضر پروتکلی از تمرینهای انقباضی و کششی عضالت اندام
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درمانی در آب بهمنزلۀ مداخلهای مؤثر بر بیماران مبتال به کمردرد مزمن اشاره شده است (.)2،11،12

تحتانی و تنه و انواع مختلفی از تمرینهای راهرفتن را دربردارد ،که هدف آن بهبود متغیرهای راهرفتن در این
بیماران است .ازآنجاکه متغیرهای راهرفتن ارتباط مستقیمی با میزان درد دارند ( ،)3در مطالعۀ حاضر تالش شد
کاهش درد و ناتوانی در این بیماران منجر خواهد شد؟ به طور مشخص ،هدف مطالعۀ حاضر ،بررسی تأثیر
هشت هفته تمرین درمانی در آب بر شدت درد ،ناتوانی ،متغیرهای فضایی-زمانی و کینتیکی در بیماران مبتال
به کمردرد مزمن بود.
روششناسی

مطالعۀ حاضر از نوع تحقیقات نیمهآزمایشگاهی است .مشارکتکنندگان از میان زنان مبتال به کمردرد مزمن
انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از نرمافزار جیپاور (با توان آزمون  25درصد ،اندازۀ اثر  5/0و فاصلۀ
اطمینان  22 ،5/20نفر ( 12نفر در هر گروه) تخمین زده شد .این تعداد با توجه به احتمال ریزش نمونهها برای
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به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بهبود متغیرهای راه رفتن با اجرای پروتکل تمرینی در مطالعۀ حاضر ،به

هر گروه  12نفر در نظر گرفته شد .معیارهای ورود افراد به مطالعۀ حاضر چنین بود :سابقۀ بیش از سه ماه درد
انحراف ستون مهرهها ،نداشتن ناهنجاری های حاد در اندام تحتانی و کف پا ،نداشتن سابقۀ ورزش قهرمانی ،و
در نهایت ،تأیید پزشک مبنی بر ابتال به درد مزمن غیراختصاصی در کمر درصورتیکه مشارکتکنندگان به یکی
از بیماریهای نارسایی قلبی ،بیماریهای کلیوی ،اختالالت گوارشی ،بیماریهای عفونی پوستی ،زخمهای باز،
02
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در ناحیۀ کمر ،نداشتن سابقۀ جراحی در ستون فقرات یا اندام تحتانی ،نداشتن اختالف در طول پاها ،نداشتن
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صرع ،فشار خون غیرطبیعی و ظرفیت حیاتی پایین ریهها ،آسیب خفیف سر ،التهاب گوش میانی ،و مشکل
سیستم وستیبوالر مبتال بودند ،از تحقیق کنار گذاشته شدند .کلیۀ آزمودنیها در ناحیۀ راست کمر احساس درد
میکردند و اندام برتر همۀ آنها پای راست بود .تشخیص اندام برتر آزمودنیها با روش ضربهزدن به توپ انجام
شد.
پیش از شروع مراحل تحقیق ،محققان توضیحاتی دربارۀ روند کار به آزمودنیها ارائه کردند و از آنها خواستند
بررسیهای الزم تعداد  22فرد مبتال به کمردرد مزمن برای شرکت در مطالعهی حاضر حضور یافتند .افراد در
دو گروه تجربی و کنترل به تعداد مساوی تقسیم شدند 2 .نفر از آزمودنیهای گروه کنترل به دلیل عدم شرکت
در اجرای پس آزمون از مطالعه خارج شدند .با بررسی میانگین دادهها و با توجه به عدم تفاوت معنادار در
مقدار آنها پس از خروج آزمودنیها ،مشکلی در تجزیه و تحلیل دادهها پیش نیامد .در نهایت  12نفر در گروه
تجربی و  15نفر در گروه کنترل جهت تجزیه و تحلیل دادهها قرار گرفتند .مشخصات دموگرافیکی آزمودنیها
برای هر دو گروه تجربی و کنترل در جدول  1آمده است.
جدول .8میانگین  ±انحراف استاندارد مشخصات دموگرافیکي آزمودنيها در گروه تجربي و کنترل
متغیر

تجربی

کنترل

سن (سال)

21/51±1/63

26/2±1/31

قد (سانتیمتر)

160/12±2/12

162/2±02

جرم بدن (کیلوگرم)

62/22±2/22

62/1±2/2

شاخص تودۀ بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

22/23±5/22

23/52±5/61

گزینهای دارد که میزان درد را در فعالیتهای روزمره ارزیابی میکند .پاسخ هر سؤال شدت درد را بهترتیب از
صفر (فاقد درد) تا چهار (فقدان توانایی انجام حرکت مورد نظر) نشان میدهد .میزان درد کمر بین صفر تا 155
ارزشگذاری شده است .در مجموع ،امتیاز صفر مبین سالمت کامل فرد 20 ،بهمنزلۀ درد متوسط 05 ،بهمثابۀ
درد زیاد 10 ،به معنای درد شدید و باالتر از آن بهمنزلۀ درد کامالً حاد است که فرد قادر به انجام هیچگونه
حرکتی نیست ( .)10گفتنی است افرادی که درد متوسط و رو به باال داشتند برای مشارکت در تحقیق حاضر
انتخاب شدند .برای اندازهگیری ناتوانی و عملکرد افراد از پرسشنامۀ اوسوستری 2استفاده شد .در این
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برای اندازهگیری شدت درد آزمودنیها از پرسشنامه درد کیوبک 1استفاده شد .این پرسشنامه  25سؤال پنج
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در صورت تمایل ،برای حضور در مطالعۀ فرم رضایتنامه و فرم اطالعات فردی را تکمیل کنند .پس از

پرسش نامه ،سطح ناتوانی عملکرد بیمار در ده بخش ششگزینهای (کمینه صفر و بیشینه پنج) ارزیابی میشود.
در مطالعۀ حاضر ،آزمودنی ها از بین افرادی انتخاب شدند که امتیاز ناتوانی آنها بیشتر از  20و کمتر از  10بود.
حاصل از واکنش زمین برای اندام برتر ،از دستگاه اندازهگیری فشار کف پایی 3ساخت کمپانی زبریس کشور
2.Oswestry Disability
Questionnaire
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1. Quebec Pain
Questionnaire
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روایی و اعتبار این پرسشنامهها  5822گزارش شد ( .)16برای اندازهگیری متغیرهای فضایی-زمانی و نیروی
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آلمان استفاده شد .این صفحه دارای ابعاد  62×25×281سانتیمتر ،سطح فعال حسگری به مساحت 02×33
سانتیمتر 2065 ،حسگر است و فرکانس نمونهبرداری آن  125تا  225هرتز است .اطالعات ثبتشده با فیلتر
پایینگذر مرتبۀ  2باترورث بدون اختالف فازی با فرکانس قطع  25هرتز هموار شد .بقیۀ اطالعات نیز از
نرمافزار  (version 01.02.09) Win FDM Zebrisاستخراج شد.
نحوۀ انجام آزمون راهرفتن به این صورت بود که دستگاه در مرکز راهرویی به طول دهمتر قرار داشت و آزمودنی
برای تجزیه و تحلیل ثبت شد .پروتکل تمرینی در مطالعۀ حاضر شامل هشت هفته تمرین در آب با تعداد سه
جلسه در هفته و هر جلسه به مدت یک ساعت بود (جدول .)2شدت تمرین با توجه به تواناییهای فردی

آزمودنیها تنظیم میشد .تمرینها در سه مرحلۀ مختلف اجرا شد .در ابتدای هر مرحله ،تمرینها از شش
تکرار ( 6ثانیه) شروع شد و به مرور ،با توجه به اصل تفاوتهای فردی در هر جلسه25 ،درصد افزایش
تکرار و شدت تمرین برای هر فرد در نظر گرفته شد .پس از اینکه افراد موفق شدند سه نوبت با دوازده
تکرار ( 11ثانیه) را انجام دهند مرحلۀ بعدی تمرینها شروع میشد .با توجه به اینکه اصل اضافهبار باید
یکی از ارکان اصلی تمرینها در نظر گرفته شود و ازآنجاکه این اصل با تغییر در تعداد جلسههای تمرینی،
شدت و حجم تمرینها ،تعداد تکرار و کاهش زمان استراحت بین تمرینها قابل اعمال است ،در مطالعۀحاضر،
با درنظرگرفتن اصل تفاوتهای فردی و پیشرفت آزمودنیها ،اصل اضافهبار از طریق افزایش شدت تمرین (با
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با سرعت دلخواه ،پنج مرتبه مسیر راهرفتن را طی میکرد .از بین پنج اجرا ،میانگین نمرههای سه مرتبۀ میانی

اضافهکردن تمرینهای دشوارتر در صورت پیشرفت در هر مرحله) و افزایش تعداد تکرارها برای تمرینهای
هر مرحله اعمال شد .گروه کنترل تجربۀ هیچگونه مداخلها ی را حین انجام پهوهش حاضر نداشتند.

سههفتۀ اول (مرحلۀ اول)

سههفتۀ دوم (مرحلۀ دوم)

دوهفتۀ سوم (مرحلۀ سوم)

گامبرداشتن به سمت جلو

گامبرداشتن به سمت عقب

النچ به سمت عقب

گامبرداشتن به پهلو

گامبرداشتن متقاطع به سمت عقب

فلکشن ران به همراه انقباض شکم

گامبرداشتن متقاطع به روبهرو

کشش همسترینگ

باالبردن پا از روبهرو با زانوی کشیده

النچ در جهت روبهرو

باالبردن پا از پهلو با زانوی کشیده

النچ در جهت جانبی

شناورشدن به سینه و پازدن کرال

باالآوردن قایقی دستها

خمشدن جانبی از دو سمت

شناورشدن به پشت و جمعکردن زانو در شکم

چرخش سر ،دستها (در حالت کشیده) و

خم شده باشد
حرکت مشابه رکابزدن دوچرخه (یکپا ثابت و
پای دیگر متحرک)

اسکات همراه با انقباض شکم

باالآوردن زانو در شکم
شناورشدن
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لگن به طرفین

فلکشن و اکستنشن زانو درحالیکه ران  25درجه
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جدول .2پروتکل تمریني به مدت  1هفته ()81

اثر تمرین در آب بر درد ،ناتواني و پارامترهاي راهرفتن...

از آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی وضعیت توزیع و از آزمون لون برای دادهها استفاده شد .از آزمون تحلیل
واریانس با اندازههای تکراری و در صورت معنیداربودن نتایج ،از آزمون تعقیبی بنفرونی برای تحلیل دادهها
در سطح معناداری  p≤5/50استفاده شد .برای اندازهگیری اندازۀ اثر ،از روش اختالف میانگین گروهها با تعداد
نمونههای نابرابر استفاده شد (اثر کوچک=  ،5/2اثر متوسط=  ،5/0و اثر بزرگ=  .)12( )5/2بهمنظور تفسیر
آسانتر نتایج ،بیشینۀ نیروی حاصل ا ز واکنش در تماس اولیۀ پا با زمین را اوج نیروی  ،1کمینۀ نیرو در مرحلۀ

یافتهها

نتایج آزمون شاپیرو-ویلک نشاندهندۀ توزیع طبیعی دادهها بود ،ضمن اینکه مقایسۀ اطالعات دموگرافیکی
آزمودنیها در دو گروه تفاوت معنیداری نشان نداد ( .)p≥5/50مقایسۀ بین گروهها در پیشآزمون برای
هیچکدام از متغیرها معنادار نبود ( .)p≥5/50نتایج در زمینۀ شدت درد و ناتوانی در گروه تجربی (جدول ،)3
پس از انجام هشت هفته تمرین درمانی در آب ،کاهش معناداری در مقایسه با پیشآزمون نشان داد (بهترتیب
 p=5/55و  .)p=5/55همچنین ،کاهش معناداری در متغیرهای مربوط به راهرفتن ،مانند مدتزمان تماس پا با
زمین ( ،)p=5/552مسیر پیشروی مرکز فشار ( ،)p=5/551و اوج نیروی  )p=5/555( 2در مقایسۀ پیشآزمون
و پسآزمون در گروه تجربی مشاهده شد .دربارۀ اوج نیروهای  1و  3تفاوت در پیشآزمون و پسآزمون معنادار
نبود ( ،)p≥5/50اما مقادیر اندازۀ اثر در ارتباط با این دو متغیر افزایش نشان داد .تفاوت معنیداری بین پیش و
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میانی سکون را اوج نیروی  2و بیشینۀ نیرو در مرحلۀ پیشروی را اوج نیروی  3نامیدیم.

پسآزمون در هیچیک از متغیرهای بررسی شده در گروه کنترل مشاهده نشد (.)p≥5/50

پیشآزمون

پسآزمون
3/26±5/06

*5/55
1/55

مقدار P

میزان درد

تجربی

1/12±5/13

کنترل

6/22±5/22

1/50±5/26

تجربی

26/22±2/51

32/11±2/12

*5/55

کنترل

20/25±6/1

26/55±6/22

1/55

مدت زمان

تجربی

5/12±5/21

5/66±5/51

*5/52

تماس با زمین

کنترل

5/11±5/25

5/10±5/11

1/55

مسیر پیشروی

تجربی

211/62±12/2

256/30±11/12

*5/551

مرکز فشار

کنترل

216/02±2/32

211/61±2/62

1/55

اوج نیروی1

تجربی

15/36±5/12

15/23±5/22

1/55

کنترل

15/12±5/22

11/56±5/01

5/2

تجربی

2/63±5/11

1/11±5/62

*5/55

کنترل

2/35±5/35

2/22±5/22

1/55

تجربی

5/21±11/26

11/06±5/23

5/2

کنترل

11/66±5/26

11/62±5/20

1/55

شدت ناتوانی

اوج نیروی2
اوج نیروی3

*نشاندهندۀ وجود تفاوت معنيدار در سطح 5/50
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متغیر

گروه
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جدول  .9میانگین ،انحراف استاندارد و نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههاي تکراري جهت مقایسۀ پیش و پسآزمون در گروه تجربي و کنترل
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همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،گروههای مطالعه در پیشآزمون اختالف معناداری با هم نداشتند
( .)p≥5/50نتایج تجزیه و تحلیل آماری در باب مقایسۀ میزان درد ( ،)p=5/55شدت ناتوانی (،)p=5/55
مدتزمان تماس پا با زمین ( ،)p=5/51و اوج نیروی  )p=5/50( 2کاهش معناداری در پسآزمون گروه تجربی
نسبت به گروه کنترل نشان داد .مقدار اوج نیروی  1در مقایسۀ دو گروه ،افزایش معناداری در گروه تجربی
نسبت به گروه کنترل در پسآزمون نشان داد ( .)p=5/52نتایج مسیر پیشروی مرکز فشار تفاوت معناداری را
که این مقدار ،اثر متوسط به باالیی را نشان میدهد .در زمینۀ اوج نیروی سوم نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد
( .)p=5/1مقدار اندازۀ اثر برای این متغیر در مقایسۀ دو گروه برابر  5/1بود که نشاندهندۀ تفاوت  1/2درصدی
است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههاي تکراري جهت مقایسه پیشآزمون و پسآزمون گروهها با هم
(میانگین ±انحراف استاندارد)

(میانگین±انحراف استاندارد)

پیشآزمون

6/22±5/22

1/12±5/13

5/03

پسآزمون

1850±1852

3/26±5/06

*5/55

پیشآزمون

20/25±6/1

26/22±6/51

5/20

پسآزمون

26/0±6/30

32/11±2/12

*5/55

مدت زمان تماس پا

پیشآزمون

5/11±5/25

5/12±5/21

5/2

با زمین

پسآزمون

5/16±5/12

5/66±5/51

*5/51

مسیر پیشروی مرکز فشار

پیشآزمون

216/05±2/32

211/62±1282

5/2

پسآزمون

211/22±2/31

256/30±11/12

5/52

پیشآزمون

15/12±5/22

15/36±5/12

5/12

پسآزمون

11/56±5/01

15/23±5/22

*5/52

پیشآزمون

2/35±5/35

2/63±5/11

5/2

پسآزمون

2/22±5/32

1/11±5/62

*5/50

پیشآزمون

11/66±5/26

11/26±5/21

5/12

پسآزمون

11/62±15/20

11/06±5/23

5/1

متغیر
میزان درد
شدت ناتوانی

اوج نیروی1
اوج نیروی2
اوج نیروی3

مرحله

*نشاندهندۀ وجود تفاوت معنيدار در سطح 5/50

بحث

هدف تحقیق حاضر ،بررسی اثر هشت هفته تمرین درمانی در آب بر شدت درد ،ناتوانی و متغیرهای راهرفتن
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گروه کنترل

گروه تجربی

مقدارp
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بین گروه کنترل و تجربی نشان نداد ( .)p=5/52مقدار اندازۀ اثر برای مسیر پیشروی مرکز فشار برابر با  5/1بود

در اندام غالب زنان مبتال به کمردرد مزمن بود .اثر بیماری کمردرد مزمن بر سالمت جسم زیانبار است و
دیسفانکشن و ضعف عضالت شکمی و نیز تغییر در متغیرهای راهرفتن همراه است ( .)3،12،25نتایج مطالعۀ
حاضر ،کاهش چشمگیری در شدت درد و ناتوانی در گروه تجربی پس از اجرای هشت هفته آبدرمانی نشان
داد .محیط آبی خود به تسکین درد کمک میکند .افزایش جریان خون و مسدودشدن گیرندههای درد ،عالوهبر
63
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موجب محدودیتهای عملکردی در افراد مبتال میشود ( .)12مطالعات نشان دادهاند که این بیماری با

اثر تمرین در آب بر درد ،ناتواني و پارامترهاي راهرفتن...

رفع مواد محرک ،احتمال تحریک و ترشح آندروفین را بهوجود میآورد که همگی از سازوکارهای کاهش درد
در افراد مبتال به کمردرد هستند ( .)21واضح است که شدت درد تعیینکنندۀ ناتوانی در این بیماران است ()22؛
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که همراه با کاهش درد ،ناتوانی نیز کاهش مییابد .نتایج حاصل از دیگر مطالعات
با یافتههای مطالعۀ حاضر همسو بود .کوستاوارگاس و همکاران ( )2511نشان دادند که انجام تمرین در محیط
آب ،به کاهش معنادار درد در افراد مبتال به کمردرد مزمن منجر شد ( .)11بینابیتو و همکاران ( )2512نیز با
آنها میکاهد (.)12
در باب متغیرهای فضایی-زمانی ،نتایج مطا لعۀ حاضر نشان داد که مسیر پیشروی مرکز فشار پس از اجرای
تمرینها درمانی در گروه تجربی بهطور معناداری کاهش یافت .بهدلیل ارتباط بین مسیر پیشروی مرکز فشار و
توزیع فشار کف پایی ( ،)6پیشبینی این است که با بهبود توزیع فشار در کف پا ،مسیر پیشروی مرکز فشار نیز
بهمنزلۀ خطی که نقاط پرفشار را به هم متصل میکند ،بهبود یابد و به نمونۀ طبیعی نزدیکتر شود .با توجه به
اینکه مسیر پیشروی مرکز فشار در افراد مبتال به کمردرد نسبت به افراد سالم بدون انحنا و بلندتر است (،)6
منظور از بهبود ،کاهش مسیر پیشروی مرکز فشار است .از طرفی ،با توجه به اینکه بهبود در توزیع فشار کف
پایی به بهبود در تعادل و کنترل وضعیت بدنی این بیماران اشاره دارد ( ،)23،22میتوان گفت که بهبود در
توزیع فشار کف پایی ،بهطور مستقیم و افزایش در میزان تعادل ،بهطور غیرمستقیم ،بر مسیر پیشروی مرکز فشار
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انجام تحقیقی در آب ،دربارۀ افراد مبتال به کمردرد مزمن ،دریافتند که کاهش درد در این افراد از شدت ناتوانی

اثرگذار خواهند بود .در این زمینه ،نتایج مطالعۀ فورنری و همکاران ( )2512نشان داد که تمرین در آب برای
افراد مبتال به کمردرد مزمن که در تعادل وضعیت جسمی خود اختالل دارند ،برای اصالح متغیرهای راهرفتن
اجرای تمرین درمانی در آب به بهبود در توزیع فشار کف پایی در زنان مبتال به کمردرد مزمن در وضعیت
ایستا میانجامد ( .)26در نتایج مطالعۀ مورینهو بوزلی و همکاران ( ،)2516مشاهده شد که در مقایسۀ دو محیط
آبی و خشکی ،کاهش مسیر پیشروی مرکز فشار در افراد مبتال به کمردرد مزمن در محیط آبی نسبت به محیط
خشکی از روند بهتری برخوردار بوده است ( .)2نتایج مطالعات پیشگفته با نتایج مطالعۀ حاضر همسو است
و اثر مثبت تمرین درمانی در آب را بر پارامترهای راهرفتن از جمله مسیر پیشروی مرکز فشار نشان میدهد.
با توجه به مدتزمان طوالنی تر مرحلۀ استقرار و کاهش مقدار نیروی واکنش در بیماران مبتال به کمردرد مزمن
نسبت به افراد سالم ،که در نتیجۀ مقابله با عوامل برهمزنندۀ تعادل است ( ،)20پیشبینی میشود که اجرای
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مناسب است و تعادل را به میزان زیادی افزایش میدهد ( .)20حیدری دهبرآفتاب ( )1322گزارش کرد که

تمرینهای درمانی بهمنظور بهبود الگوی راهرفتن در این بیماران ،به افزایش میزان نیروی عمودی واکنش زمین
در اوجها و کاهش مدت زمان تماس پا با زمین در مرحلۀ استقرار منجر شود .نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که
کنترل کاهش یافت .افراد مبتال به کمردرد مزمن ،بهدلیل ترس از سقوط و افتادن ،مدتزمان تماس پا با را زمین
بیشتر میکنند تا با یکنواختکردن و کاهش سرعت راه رفتن ،با محرکات درونی و بیرونی مقابله کنند یا آنها
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پس از تمرین درمانی در آب ،مدتزمان تماس پا با زمین به طور معناداری در گروه تجربی نسبت به گروه
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را به حداقل برسانند ( .)20همانطور که گفته شد ،محیط آبی بهدلیل ویهگیهای منحصربهفردش ،همانند
شناوری و غوطهوری ،فضایی ایمن و به دور از ترس جهت اجرای تمرینهای درمانی فراهم میکند ( .)2کاهش
ترس به آسودگی خاطر در اجرای مناسب تمرینها ،خصوصاً تمرینات راهرفتن منجر میشود و افزایش سرعت
گامبرداری را در پی دارد .این امر در نهایت به کاهش مدتزمان تماس پا با زمین حین راهرفتن میانجامد .الباز
و همکاران ( )2552نشان دادند که سرعت راه رفتن در افراد مبتال به کمردرد مزمن پس از اجرای مداخالت
همان طور که گفته شد ،با علم به ارتباط میان مدت زمان مرحلۀ استقرار و نیروی حاصل از واکنش زمین (،)15
پیشبینی میشود که کاهش مدت این مرحله بهدنبال اجرای تمرینها به افزایش نیروی عمودی حاصل از
واکنش زمین منجر شود .مطالعۀ حاضر نشان داد که مقدار اوج نیروی  1در گروه تجربی پس از اجرای هشت
هفته تمرین درمانی در آب به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافت .با کاهش درد پس از اجرای
تمرینهای آب درمانی ،بهنظر می رسد بیماران مبتال به کمردرد مزمن دیگر نیازی به حذف مرحلۀ برخورد پاشنه
با زمین ( )22نخواهند داشت .از این جهت میتوان گفت که افزایش مقدار این اوج نیرو به افزایش میزان تحمل
وزن در مرحلۀ اولیۀ استقرار اشاره دارد .مطالعات گذشته نشان دادند که هرچه تحمل وزن در ابتدای مرحلۀ
راه رفتن بیشتر باشد ،در انتها نیز همین اتفاق خواهد افتاد ،اما ممکن است این تغییرات به یک میزان نباشد (.)22
با وجود افزایش مقدار اوج نیروی  3در گروه تجربی ،تغییر معناداری حاصل نشد ،اما این مقدار به افزایش 281
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درمانی افزایش یافت ( .)21در زمینۀ تأثیر تمرین در آب بر مدتزمان تماس پا با زمین ،مطالعهای یافت نشد.

درصدی در گروه تجربی اشاره دارد .اگرچه ممکن است این مقدار در نگاه اول جزئی بهنظر آید ،تأثیر آن طی
صدها و هزاران گامی که در روز برداشته می شود اثر درخور توجهی را خواهد داشت ( .)35رادوانویس و
بیماران مبتال به کمردرد مزمن افزایش مییابد ( .) 22نتایج مطالعۀ تریپلت و همکاران ( )2552نیز نشان داد که
اجرای پروتکل تمرینی در آب برای افراد مبتال به کمردرد مزمن ،به افزایش مقدار اوج نیروهای حاصل از
واکنش زمین نسبت به اجرای تمرینات در خشکی منجر میشود ( .)31مطالعۀ فونسکا و همکاران ( )2552نیز
نشان داد که اجرای یک دورۀ درمانی پیالتس در افراد مبتال به کمردرد مزمن به افزایش مقادیر اوج نیروی  1و
 3و کاهش اوج نیروی  2میانجامد ( .)3نتایج این مطالعات با نتایج مطالعۀ حاضر همسو است .یافتهها در
خصوص اوج نیروی  2کاهش معناداری را در گروه تجربی پس از اجرای تمرینات نشان داد .با توجه به اینکه
بیماران مبتال به کمردرد مزمن با کاهش مقدار اوج نیروی  ،1از شدت درد ناشی از نیروی واکنش زمین حین
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همکاران ( )2552در مطالعۀ خود نشان دادند که مقادیر اوج نیروهای  1و  ،3پس از یک دوره فیزیوتراپی ،در

راهرفتن میکاهند ( ،) 22بیشترین مسئولیت ناشی از تحمل وزن بدن بر عهدۀ مرحلۀ میانی استقرار خواهد بود.
این موضوع به افزایش مقدار اوج نیروی  2در بیماران مبتال به کمردرد مزمن میانجامد .پس از اجرای تمرینات
اوج نیروی  2کاهش یافت .طبق مطالعات پهوهشگر ،تحقیقی یافت نشد که به رد نتایج مطالعۀ حاضر در
خصوص اوج نیروهای حاصل از واکنش زمین بپردازد.
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درمانی و افزایش مقدار اوج نیروهای  1و  ، 3از میزان تحمل بار در مرحلۀ میانی استقرار کاسته شد و مقدار

... ناتواني و پارامترهاي راهرفتن،اثر تمرین در آب بر درد
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