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Abstract
Background and Aim: Scoliosis is a three-dimensional deformity of the spinal column together with the
lateral deviation and the rotation of the vertebra around the vertical axis. The present study aimed to
identify the effects of three methods of routine (Stretch-Strength Exercise), self-corrective, and mixed
corrective exercises (Routine and Self-corrective exercise) on spinal lateral deviation degree (degree of
scoliosis) in non-structural scoliotic individuals.
Materials and Methods: In the current study, 53 participants (32 females and 21 men) with nonstructural scoliosis (average age: 23.36± 2.22 yrs., height: 168.61±8.3 cm, and weight: 62.65± 8.55 kg)
were purposefully selected and randomly divided into four groups: routine (no= 14), self-corrective (no=
13), mixed exercises group (no= 14), and the control group (no= 12). Each of the participants performed
corrective exercise protocols for 8 weeks, 3 sessions per week, and 60-75 minutes per session, while the
control group continued their daily life activities. Spinal lateral deviations (degree of scoliosis) were
measured before and after eight weeks of corrective exercises using photogrammetry method based on the
coordinate system and Corel Draw computer software model 11.0. Data were analyzed using descriptive
and inferential statistics. ANOVA was run to determine the interactive effect of the intervention on the
four groups. For intra-group comparisons, t-tests were run and one-way variance analysis for comparisons
between groups. The significance level was set at 95% with α 5%.
Results: Findings of the present study indicated that after eight weeks of routine, self-corrective, and
mixed exercises, participants’ degree of scoliosiss in the exercise groups significantly decreased (P<0.05).
Based on the findings, the highest effects in reducing the angle of scoliosis were respectively observed for
the mixed exercise (ES: 5.08), routine (ES: 4.06) and self-corrective (ES: 3.24) groups.
Conclusion: Based on the results of the present study, it can be concluded that the mixed exercise
protocol, including self-corrective, stretch-strength exercise, is an effective method for reducing degree of
scoliosis in individuals with non-structural scoliosis abnormalities.
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چکیده
مقدمه و اهداف
اسکولیوزیس بدشکلی سهبعدی ستون فقرات است که عالوه بر انحنای جانبی با چرخش جسم مهرهای حول محور عمودی بدن همراه میباشد .هدف از تحقیق حاضر
مقایسه سه شیوه تمرینات اصالحی متداول (تمرینات کششی-تقویتی) ،خوداصالحی و ترکیبی (تمرینات متداول و خوداصالحی) بر درجه انحنایِ جانبی ستون فقرات (درجه
اسکولیوزیس) در افراد مبتال به ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری بود.
مواد و روشها
در تحقیق حاضر  ۳۳فرد دارای اسکولیوزیس غیرساختاری ( ۳۲زن و  ۲۱مرد) با میانگین سن  ۲۳/۳3±۲/۲۲سال ،قد  ۱34/3۱±4/۳سانتیمتر و وزن  3۲/3۳±4/۳۳کیلوگرم
به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه تمریناتِ متداول ( ۱7نفر) ،خوداصالحی ( ۱۳نفر) ،ترکیبی ( ۱7نفر) و گروه کنترل ( ۱۲نفر) تقسیم شدند .هر یک
از آزمودنیها در گروههای تمرین پروتکل تمرینات را به مدت  4هفته ۳ ،جلسه در هفته و در هر جلسه به مدت  3۶تا  4۳دقیقه انجام دادند ،در حالیکه آزمودنیهای گروه
کنترل برنامه فعالیت های زندگی روزانه خود را ادامه دادند .میزان انحنایِ جانبی ستون فقرات (درجه اسکولیوزیس) قبل و پس از هشت هفته تمریناتِ اصالحی با استفاده از
روش فتوگرامتری و بر اساس سیستم مختصات با استفاده از نرمافزار کامپیوتری  Corel Drawمدل ۱۱اندازهگیری و دادههای حاصل با استفاده از آمار توصیفی و
استنباطی تحلیل شد .از مدل ترکیبی تحلیل واریانس اندازه های تکراری استفاده شد تا اثر تعاملی زمان در دو مرحله پیش از مداخله و پس از مداخله بر گروه های چهارگانه
تمرین و کنترل مشخص گردد .در صورت معنادار بودن اثر تعاملی زمان بر گروه های تحقیق از آزمون¬های تعقیبی تی زوجی برای مقایسه درونگروهی (پیشآزمون و
پسآزمون) و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه بین گروهی متغیرها در پسآزمون استفاده شد .سطح معناداری در این تحقیق در سطح  %5۳با آلفای  %۳در نظر گرفته
شد.
یافتهها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینات اصالحی متداول ،خوداصالحی و ترکیبی میزان انحنایِ جانبی ستون فقرات در گروههای تمرین را به طور معناداری
کاهش میدهد ( .)p>۶/۶۳بر اساس یافتههای حاضر بیشترین اثربخشی در کاهش زاویه اسکولیوزیس به ترتیب مربوط به گروه تمرینات ترکیبی با اندازۀ اثر  ،۳/۶4گروه
تمرینات متداول با اندازۀ اثر  7/۶3و گروه تمرینات خوداصالحی با اندازۀ اثر  ۳/۲7بود.
نتیجهگیری
بر اساس نتایج مطالعه حاضر میتوان بیان نمود که پروتکل تمرینات ترکیبی شامل تمرینات خوداصالحی ،کششی-تقویتی یک روش اثربخش در کاهش انحنایِ جانبی
ستون فقرات (درجه اسکولیوزیس) در افراد مبتال به ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری است.
واژگان کلیدی
اسکولیوزیس غیرساختاری؛ فتوگرامتری؛ تمرینات اصالحی
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مقدمه و اهداف
راستای ستون فقرات از دیدگاه آناتومیکی و بیومکانیکی و از جنبههای ساختاری و عملکردی حائز اهمیت است .در واقع هرگونه تغییر در پاسچر
طبیعی ستون فقرات به صورت افزایش یا کاهش انحناهای قدامی-خلفی یا انحرافات جانبی ناهنجاری در نظر گرفته میشود که ساختار و
عملکرد ستون فقرات را تحت تاثیر قرار خواهد داد ]۱[.یکی از ناهنجاریهای ستون فقرات انحراف جانبی یا اسکولیوزیس است که از جمله
مهمترین علل عدم تقارن تنه محسوب میشود ]۲[.در واقع ناهنجاری اسکولیوزیس بدشکلی سهبعدی ۱ستون فقرات است که عالوه بر انحنایِ
جانبی با چرخش جسم مهرهای حول محور عمودی همراه میباشد ]۳[.بروز انحنایِ جانبی در ستون فقرات حتی در قالب اسکولیوزهای
غیرساختاری عوارض ثانویهای را به دنبال دارد و اثرات نامطلوبی بر ساختار و عملکرد ارگانهای مختلف بدن خواهد داشت که از آن جمله
میتوان به بدشکلی ظاهری ،تغییر شکل ستون فقرات و قفسه سینه ،ناهنجاریهای ثانویه ،اختالالت اسکلتی-عضالنی ،آسیبهای عصبی و
بروز درد ،کاهش تواناییهای عملکردی و مشکالت تنفسی اشاره نمود]7[.
بر اساس مطالعات اپیدمیولوژی ۲نرخ شیوع اسکولیوزیس بسته به جمعیت مورد مطالعه ،روش مطالعه و ویژگیهای مربوط به ناهنجاری از جمله
میزان ،شدت ،جهت و تعداد ا نحناء بسیار متفاوت گزارش شده است .با توجه به انواع و علل مختلف ناهنجاری اسکولیوزیس و طبقهبندیهای
متعدد ،بهطور میانگین میزان شیوع ناهنجاری اسکولیوز غیرساختاری حدود  7درصد گزارش شده است که این میزان نشاندهندۀ حدود  ۳۶درصد
از تمام موارد انحرافات وضعیتی( ۳پاسچرال) ستون فقرات میباشد ]۳[.شیوع باالی انحرافات وضعیتی در صفحه کرونال( 7به طور خاص
اسکولیوزیس و عدم تقارن تنه) در مقایسه با صفحه ساجیتال ۳بر اساس نظریۀ عدم تامین ثبات مطلوب ستون فقرات 3در صفحه فرونتال لزوم
توجه به انحرافات وضعیتی در این بخش از بدن را نشان میدهد ]3[.به طوری که بررسی وضعیت آناتومیکی عضالت و ساختارهای غیرفعال
حمایتکننده از ستون فقرات در صفحه کرونال نشان میدهد که ستون فقرات در این صفحه از حمایت و ثبات ضعیفتری برخوردار است و در
نتیجه آسیبپذیری بیشتری دارد[ ،]۳همچنین به دلیل وضعیت خاص افراد در زندگی روزانه احتمال بروز انحرافات جانبی و چرخشی در ستون
فقرات (ناهنجاری اسکولیوزیس) و به تبع آن ناحیه تنه وجود دارد]7 ،۱[.
روش های اصالحی و درمانی مختلفی با توجه به نوع ،علت و شدت ناهنجاری اسکولیوزیس مورد توجه درمانگران بوده است .اگرچه الزم به ذکر
است که اغلب روشها و مدلهای درمانی به کاررفته در مورد ناهنجاری اسکولیوزیس در ارتباط با ناهنجاریهای ساختاری و به ویژه ناهنجاری
اسکولیوزیس ایدیوپاتیک بوده و مطالعات اندکی اثربخشی روشهای مختلف اصالحی را در رابطه با اسکولیوزهای غیرساختاری مورد بررسی قرار
داده اند .روشهای درمانی و اصالحی مورد استفاده در این ناهنجاری را میتوان در قالب روشهای تهاجمی و غیرتهاجمی مورد مطالعه قرار داد.
اگرچه این تقسیمبندی در ناهنجاریهای ساختاری از جمله اسکولیوزیس ایدیوپاتیک مورد نظر است ،اما روشهایی همچون تمرین درمانی و
حرکات اصالحی همراه با بازآموزی وضعیت بدنی مطلوب و عادت درمانی را میتوان از جمله تکنیکهای اصالحی مورد نظر در ناهنجاری
اسکولیوزیس غیرساختاری بیان نمود]3 ،۳[.
یکی از روشهای مورد توجه در سالهای اَخیر حتی در درمان افراد مبتال به اسکولیوزهای ساختاری و به طور خاص اسکولیوزیس ایدیوپاتیک
استفاده از تمرینات جسمانی است که از آن جمله میتوان به تمرینات شروت 4با تاکید بر انجام تمرینات سهبعدی با توجه به ماهیت دفرمیتی
اسکولیوز ،برنامه توانبخشی یکپارچه اسکولیوزیس 4با تمرکز بر انجام تمرینات ورزشی فشرده و طوالنیمدت ،تمرینات ساید شیفت 5با تاکید بر
جابجایی لگن در وضعیتهای بدنی مختلف که سعی در کاهش انحنای جانبی ستون فقرات دارد و برنامه رویکرد تمرینات ویژه اسکولیوزیس۱۶
که یک برنامه توانبخشی اسکولیوز مبتنی بر شواهد و مدارک علمی است و توسط نگرینی و همکاران در سال  ۲۶۶4پیشنهاد شده است ،اشاره
نمود ]3[.اخیراً برنامههای تمرین درمانی دیگری نیز مورد توجه محققین و درمانگران این حوزه قرار گرفته است که بر اساس ویژگیهای فردی و
ماهیت ناهنجاری طراحی شده و از آن جمله میتوان به برنامه درمانی فردی-عملکردی اسکولیوزیس ۱۱اشاره نمود .این پروتکل اصالحی و
درمانی شامل سه مرحله معاینات ،آماده سازی برای اصالح و اصالح سهبعدی است و با تاکید بر ارزیابی جامع فرد و استفاده از تکنیکهای
1 Three-dimensional Deformity
2 Epidemiology Studies
3 Postural Deviations
4 Coronal Plane
5 Sagittal Plane
6 Spine Stability
7 Schroth Program
)8 Integrated Scoliosis Rehabilitation (ISR
9 Side Shift Program
)10 Specific Exercise Approach Scoliosis (SEAS
)11 Functional Individual Therapy of Scoliosis (FITS
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متنوعی از قبیل ریلیزیشن ،استرچینگ ،و پوزیشنینگ سهبعدی در سال  ۲۶۶7ارائه شد ]4 ،7[.شایانِ ذکر است که تحقیقات کمی به بررسی
اثربخشی تمرینات جسمانی با هدف اصالح و پیشگیری از تشدید اسکولیوزهای غیرساختاری پرداخته است و به نظر میرسد با توجه به وجود
دیدگاههای بالینی در مورد ناهنجاری اسکولیوزیس توجه کمتری به اسکولیوزهای غیرساختاری و وضعیتی به ویژه در افراد بالغ شده است.
با بررسی تحقیقاتی که از تمرینات جسمانی به عنوان یک روش درمانی در اسکولیوز ایدیوپاتیک استفاده نمودهاند ،نمایان میشود که هنوز نقطه
اشتراکی در مورد یک مدل تمرینی موثر و کارآمد حاصل نشده؛ اگرچه برخی محققین که از تمرینات جسمانی در درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک
استفاده نمودهاند نه تنها اثربخشی تمرینات بر انحنایِ جانبی ستون فقرات را موثر میدانند ،بلکه افزایش کنترل عصبی-حرکتی ،۱ثبات ستون
فقرات ،۲کاهش اختالالت راستای ستون فقرات ۳و بهبود زاویه کوب ،افزایش عمکلرد تنفسی ،7بهبود قدرت ،تحرک ستون فقرات و تعادل را نیز
از دیگر مزایای تمرینات جسمانی عنوان میکنند]۱۱-3[.
از سوی دیگر با توجه به دیدگاه بالینی غالب در مورد ناهنجاریهای ستون فقرات و به طور خاص اسکولیوزیس اغلب از روشهای کلینیکی
همچون رادیوگرافی برای ارزیابی و اندازهگیری این ناهنجاری استفاده شده است که لزوم بررسی و ارائه روشهای در دسترس و میدانیِ
استاندارد برای ارزیابی و اندازهگیری ناهنجارهای جسمانی به ویژه ناهنجاری اسکولیوز غیرساختاری را نمایان میکند .یکی از روشهایی که
اخیراً مورد توجه محققان در اندازهگیری و کمی کرده شاخصهای مربوط به ناهنجاری اسکولیوزیس قرار گرفته است ،روش فتوگرامتری۳
(عکسبرداری دیجیتال) است ]۱7-۱۲[.اگرچه روش رادیوگرافی برای تعیین زاویه کاب به عنوان استاندارد طالیی 3مورد توجه است[ ،]۱۳استفاده
مکرر از تصویربرداری با اشعه  Xبه ویژه در کودکان و زنان در بازههای زمانی کوتاهمدت توصیه نمیشود ]۱7[.از طرفی دیگر ،هزینههای باال،
عدم تمایل افراد برای شرکت در اینگونه ارزیابیها و نیاز به تجهیزات خاص سبب شده تا بسیاری از محققان برای کمی کردن نتایج
ارزیابیهای وضعیت بدنی و تعیین مقادیر عددی انحرافات وضعیتی به استفاده از روشهای بیخطر و ساده همچون روشهای مختلف
عکسبرداری (فتوگرافی) و سایر روشهای تحلیل کامپیوتری وضعیت بدنی تمایل داشته باشند .روشهایی که محققان برای ارزیابی و
اندازهگیری شاخصهای وضعیتی ستون فقرات و تنه مورد استفاده قرار دادهاند شامل روش سیستم مختصات ،4شاخصهای نالت ،4شاخصهای
پاتیاس ،5شاخص  ،TRACE۱۶شاخص  ،ISIS۱۱شاخصهای  QSIS۱۲و شاخص تقارن خلفی تنه ۱۳میباشد]۱۳ ،۱۲[.
اهداف اختصاصی مطالعه حاضر که شامل مقایسه اثربخشی تمرینات اصالحی سنتی (متداول) و جدید (خوداصالحی) از یک سو و تمرینات
موضعی و جامع از سوی دیگر ،همچنین بررسی تاثیر کاربرد تمرینات سهبعدی در مقایسه با انجام تمرینات در یک صفحه حرکتی و در نهایت
مطالعه اثربخشی تمرینات ترکیبی و متنوع در مقایسه با برنامه تمرینات یکنواخت بود ،طراحی و به اجرا در آمد .در واقع هدف از تحقیق حاضر
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات متداول (تمرینات کششی-تقویتی) ،خوداصالحی و ترکیبی (تمرینات متداول و خوداصالحی) بر میزان انحنایِ
جانبی ستون فقرات و درجه اسکولیوزیس در افراد مبتال به ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری میباشد.
مواد و روشها
طرح تحقیق حاضر مطالعهای  7گروهی همراه با مداخلۀ تمرینی در  ۳گروه تجربی شامل گروه تمرینات اصالحی متداول ،خوداصالحی ،ترکیبی
و گروه بدون مداخلۀ تمرینی در قالب گروه کنترل همراه با پیشآزمون و پسآزمون در گروهها است .در این تحقیق به بررسی و مقایسه درون و
بینگروهی تغییرات انحناء جانبی ستون فقرات (زاویه اسکولیوز) در گروههای تمرین و کنترل پرداخته شد .به منظور کنترل اثر متغیرهای
مداخلهایِ مزاحم و همچنین کاهش اثرات جانبی ناشی از اختالف میان نمونهها از روش تصادفی همراه با کورسازی در گروهبندی آزمودنیها

1 Neuromotor Control
2 Stability of the Spine
3 Reduction of Postural Collapse
4 Increase Breathing Function
5 Photogrammetry
6 Golden Standard
7 Coordinate System
8 Nault Indices
9 Patias Indices
)10 Trunk Aesthetic Clinical Evaluation Indices (TRACE
)11 Integrated Shape Imaging System (ISIS
)12 Quantec Spinal Image System (QSIS
13 Posterior Trunk Symmetry Index
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استفاده گردید .با توجه به وجود مداخلۀ تمرینی ،تقسیم تصادفی نمونهها در گروههای مداخلهای و وجود گروه کنترل ،تحقیق حاضر در قالب
مطالعات تصادفی کنترلشده )RCT( ۱میباشد.
جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان و مردان دانشجوی  ۲۶تا  ۳۶سال دانشگاههای تهران و تربیت مدرس تشکیل دادند که در فراخوان ارائه
خدمات غربالگری پاسچر و ارزیابی سالمت جسمانی که در یک بازه سه ماهه اطالعرسانی شد ،شرکت نموده بودند .آزمودنیهای این پژوهش
شامل  ۳۳فرد مبتال به اسکولیوز غیرساختاری با اسکولیوز  ۱۶تا  ۲۶درجه (شدت خفیف تا متوسط) بودند که پس از ارزیابی اولیه و شناسایی
ناهنجاری بر اساس معیارهای ورود و خروج و همچنین کسب رضایت فردی ،به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت داده شدند .افرادی که دارای
اسکولیوزهای ساختاری و یا دارای انحرافاتی با شدتهای متوسط تا شدید بودند ،به مراکز درمانی دیگر که از قبل هماهنگ شده بود ،ارجاع داده
شدند.
روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه

با توجه به محدودیت تحقیقات مشابه در مورد اصالح ناهنجاری اسکولیوز غیرساختاری با استفاده از تمرینات اصالحی ،محقق به طور مشابه با
مراحل آزمون اصلی و بر اساس معیارهای ورود ،خروج و متغیرهای اصلی تحقیق (درجه اسکولیوزیس و شاخصهای تقارن سطح خلفی تنه) یک
مطالعه آزمایشی با شرکت  ۱۳فرد مبتال به اسکولیوز غیرساختاری در قالب گروه تمرین ( 3زن و  ۳مرد) و گروه کنترل ( 7زن و  ۲مرد) انجام
داد .سپس با توجه به میانگین و انحراف معیار حاصل از آن و با ضریب اطمینان  ۶/5۳و توان آزمون ۶ /5۶تعداد نمونههای مناسب برای
گروههای مورد مطالعه تعیین شد ]۱۳[.الزم به ذکر است که تعداد نمونههای تحقیق حاضر طبق فرمول زیر محاسبه گردید ]4[.بر اساس این
فرمول تعداد نمونههای مورد نیاز در هر گروه  ۱۲نفر تعیین و با توجه به ریزش احتمالی تعداد نمونهها در هر گروه  ۱۳نفر در نظر گرفته و به طور
تصادفی در گروهها قرار داده شد.





 :1-βتوان آزمون ()%5۶
۶/۶۳ :α
 :σانحراف معیار متغیر وابسته (درجه اسکولیوزیس) در پسآزمون
)]2انحراف معیار درجه اسکولیوز گروه کنترل در پسآزمون( )+S2انحراف معیار درجه اسکولیوز گروه تمرین در پسآزمون( σ2=[S1



 :δمیانگین متغیر وابسته (درجه اسکولیوزیس) در پسآزمون
2

])میانگین درجه اسکولیوز گروه کنترل در پسآزمون( )+M2میانگین درجه اسکولیوز گروه تمرین در پسآزمون( δ =[M1
2

برای بررسی پایایی تعیین نشانگرهای آناتومیک (راستای ستون فقرات) از ضریب همبستگی درون آزمونگر ۲و بین آزمونگران )ICC( ۳استفاده
شد ]7[.بر اساس نتایج حاصل میزان پایایی درون آزمونگر (تکرارپذیری درونی) 7برای آزمونگر و همکار خانم به ترتیب  ۶/57و  ۶/45و پایایی بین
آزمونگران (تکرارپذیری بین دو آزمونگر) ۶/5۲ ۳به دست آمد .بر اساس منابع موجود تقسیمبندی ضریب همبستگی درون آزمونگر و برون
آزمونگر مربوط به تعیین نشانگرهای آناتومیک مربوط به این تحقیق در حد باال و خوب قرار داشت.
آزمودنیهای تحقیق حاضر شامل زنان و مردان مبتال به اسکولیوز غیرساختاری با یک انحنای جانبی در ناحیه سینهای به میزان  ۱۶تا  ۲۶درجه
با دامنه سنی  ۲۶تا  ۳۶سال بودند .آزمودنیها در زمان انجام تحقیق و در بازه زمانی پیش و پسآزمون ،تحت روشهای درمانی قرار نداشته و به
فعالیتهای کاری خاص یا ورزش منظم اشتغال نداشتند .تمام آزمودنیهای تحقیق غیرورزشکار بودند .معیارهای خروج از تحقیق شامل هرگونه
سابقه جراحی در ستون فقرات ،سوابق پاتولوژیکی (بیماری) که منجر به اسکولیوزیس یا سایر ناهنجاریهای ستون فقرات در فرد شده باشد (از
جمله سل ستون فقرات) ،آسیبهای ارتوپدیک همچون شکستگی ستون فقرات ،کوتاهی ساختاری یا عملکردی بیش از  ۲سانتیمتر در یکی از
اندامهای تحتانی[ ،]7اسکولیوزهای مرکب و یا ابتال به اسکولیوزهای ساختاری و ثابت ،دفورمیتیهای مشهود تنه ،استفاده از بریس یا سایر
ارتزهای اصالحی همچون کفی کفش همزمان با دورۀ انجام تحقیق ،ناهنجاری وضعیتی یا ساختاری مشهود در ستون فقرات (هایپرلوردوزیس،
1 Randomized Control Trials
2 Inter Class Correlation Coefficient
3 Intera Class Correlation Coefficient
)4 Inter-rater Reliability (Test-retest Reliability
)5 Intra-rater Reliability (Intra-tester Reliability
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قیطاسی و همکاران

هایپرکایفوزیس) یا اندام تحتانی ،وزن خارج از محدوده طبیعی و یا شاخص توده بدنی کمتر از  ۱4بیش از  ۲۳کیلوگرم بر متر مربع[ ]۱و تیپ بدنی
غیرمتعارف[ ]7بود .همچنین عدم تمایل آزمودنی به ادامه شرکت در تمرینات اصالحی ،غیبت در تمرینات ( ۲جلسه متوالی و یا  ۳جلسه
غیرمتوالی) و عدم حضور در مرحله پسآزمون از جمله معیارهای حذف از تحقیق حاضر بود.
اندازهگیری متغیرهای تحقیق
فتوگرافی۱

برای تعیین میزان انحنای جانبی ستون فقرات و از روش سیستم مختصات برای تعیین پارامترهای سطحی
در تحقیق حاضر از روش
تنه به عنوان نشانگرهای آناتومیکی واقع بر سطح خلفی تنه در صفحه فرونتال که توسط انجمن ارتوپدی و توانبخشی اسکولیوزیس
( )SOSORT۲در سال  ۲۶۶5پیشنهاد شده است ،استفاده شد ]۱۳[.متغیر اصلی تحقیق شامل انحراف جانبی ستون فقرات با استفاده از
عکسبرداری دیجیتال تنه در سطح خلفی در صفحه فرونتال و در وضعیت ایستاده و با استفاده از نرمافزار کامپیوتری Corel Draw 11.0
اندازهگیری شد ]7 ،۱7[.برای تعیین میزان زاویۀ انحنایِ جانبی از روش نشانهگذاری زوائد خاری مهرههای  C7تا  S1استفاده گردید .در این روش
مهرههای عالمتگذاری شده که در امتداد یکدیگر قرار دارند به وسیله خطی به یکدیگر متصل شده و خطی را میسازند که با خط حاصل از
اتصال مهرههایی که در میسر متفاوت هستند ،تالقی میکند ،این نقطه در واقع نقطه عطف بین دو خط است و عدد حاصل از زاویۀ حادۀ بین
این دو خط میزان انحنایِ جانبی ستون فقرات یا درجه اسکولیوزیس آزمودنی را نشان میدهد ]۱۳ ،۱۲[.الزم به ذکر است برای تعیین زاویه
اسکولیوزیس از مدل ارائهشده توسط کارن و همکاران ۳در سال  ۲۶۶5استفاده شد؛ در این روش زاویه بین خطوط فوقانی و تحتانی مرکز انحنا
(نقطه تالقی دو خط) از عدد  ۱4۶کم شده و عدد حاصل زاویه اسکولیوزس فرد خواهد بود (شکل شماره .)۱

تصویر  :۱روش تعیین زاویۀ انحنای جانبی ستون فقرات (درجه اسکولیوزیس) با نشانهگذاری زوائد خاری مهرههای هفتم گردنی ( )C7تا اول
خاجی ( :۱ .)S1اولین مهره درگیر در انحراف جانبی :5 ،نقطه عطف بین دو خط و  :3آخرین مهره درگیر در انحنای جانبی

مهرهها[]0

برای عالمتگذاری نشانگرهای آناتومیکی واقع بر سطح خل فی تنه بر اساس مدل سیستم مختصات از آزمودنی خواسته شد تا در حالت ایستاده و
وضعیت بدنی غالب خود قرار گیرد ،سپس از او خواسته شد تا سر خود را به جلو خم کند ،برجستهترین مهره( 7زائده خاری) مشاهده شده و قابل
لمس در ناحیه تحتانی گردن به عنوان مهره هفتم گردنی در نظر گرفته شد ،سپس به وسیله انگشتان خارهای شوکی مهرهها به سمت پایین تا
استخوان خاجی دنبال و به وسیله ماژیک مخصوص عالمتگذاری گردید .برای تایید مهرۀ عالمتگذاری شده در انتهای ستون فقرات به عنوان
مهره اول خاجی آزمونگر از تعیین فرورفتگیهای خاجی و مهرۀ همتراز آن در سطح افقی استفاده نمود ]۱3[.برای عالمتگذاری مهره چهارم

1 Photography
)2 Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT
3 Karen et al. 2009
4 Vertebra Prominens
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کمری آزمونگر با تعیین ارتفاع تاجهای خاصرهای ۱و مهرۀ همتراز با این سطوح ،مهره چهارم کمری را شناسایی و عالمتگذاری نمود ،بدین
صورت که آزمونگر در پشت آزمودنی قرار گرفت و بخشهای جانبی لگن آزمودنی در هر دو طرف را لمس و دستها را به سمت باال حرکت داد
تا به باالترین بخش لگن ،یعنی تاج خاصره در هر دو طرف برسد .سپس با قرار دادن سطح رویی انگشتان اشاره و میانی روی تاج خاصره با
شست دست مسیر افقی این سطوح را به سمت خط میانی ۲بدن دنبال کرد تا به خار شوکی مهره چهارم کمری ( )L4برسد]۱3 ،۱7[.
در این تحقیق برای عکسبرداری از دوربین دیجیتال ( )Canon, modle; Power Shot A630که بر روی سه پایه در سطح افق،
عمود بر صفحه فرونتال و در ارتفاع حدود نصف طول قد فرد (حدود ارتفاع لگن آزمودنی) قرار داده شد ،استفاده گردید .الزم به ذکر است که
فاصله دوربین در تمام وضعیتهای عکسبرداری و محل ایستادن برای تمامی آزمودنیها و مراحل مختلف تحقیق ثابت و مشابه بود؛
بهطوریکه پس از عالمتگذاری شاخصهای مورد نظر آزمودنی در فاصلۀ  ۲.۳۶متری از دوربین بدون کفش و روی یک سکوی  ۱۲سانتی-
متری در وضعیت بدنی غالب خود قرار گرفته و عکسبرداری انجام گرفت (شکل شماره ]۱7 ،7[.)۲

تصویر  :5وضعیت آزمودنی بههنگام عکسبرداری

الزم به ذکر است که مکان اندازه گیری متغیرهای تحقیق و همچنین انجام تمرینات اصالحی بر اساس دستورالعمل آکادمی پزشکی ورزشی
اِمریکا ۳به لحاظ دما بین  ۲۶تا  ۲۲درجه سانتیگراد تنظیم و از نور ،شرایط ایمنی و رفاهی مطلوبی برخوردار بود ]۱4[.محدودیتهای خارج از
کنترل محقق شامل رژیم غذایی ،استراحت و عوامل ذهنی-روانی آزمودنیها بود.
برنامه تمرینات اصالحی

پس از آموزش تمرینات اصالحی هر یک از آزمودنیهای گروههای آزمایش به مدت  4هفته (سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  3۶تا 4۳
دقیقه) تحت نظارت مستقیم محققین در برنامه تمرینات اصالحی قرار گرفتند .برنامه تمرینات در هر جلسه بدین شکل بود که در ابتدا شرکت-
کنندگان برنامه تمرینات گرم کردن شامل راه رفتن روی تردمیل به مدت  ۳دقیقه و انجام حرکات کششی ویژه ناحیه تنه و اندامهای فوقانی به
مدت  ۳دقیقه که بین هر سه گروه تجربی مشترک بود را انجام دادند و سپس برنامه اصلی تمرینات به مدت  7۳دقیقه (در هفتههای ابتدایی) تا
 3۶دقیقه (در هفتههای انتهایی) انجام شد .در انتهای برنامه تمرینات اصالحی نیز  ۳دقیقه برای سرد کردن در نظر گرفته شد .برنامههای
تمرینات اصالحی در گروههای تجربی بر اساس ویژگیهای فردی و خصوصیات ناهنجاری هر آزمودنی طراحی و پیشرفت داده شد .در واقع از
یک نسخه ورزشی یکسان برای تمام آزمودنی در گروههای مطالعه استفاده نشد و بلکه بر اساس یک چهارچوب واحد و برنامههای تمرینی ارائه-
شده در جدول شماره  ۳زیر بهره گرفته شد.
پیشرفت در تمرینات بر اساس اصول اضافهبار و افزایش تدریجی بار تمرینات شامل پیشرفت در مدت و تکرار بود .تمرینات کششی در مراحل
اولیه با حداقل مدت شش ثانیه شروع و در برخی موارد تا حدود  ۳۶ثانیه افزایش یافت .در مورد تمرینات جنبشپذیری و تقویتی نیز از یک ست
با حداقل  3تکرار شروع و با توجه به کسب توانایی الزم در آزمودنی در هفتههای پایانی تا  ۳ست و  4تکرار پیشرفت داده شد .الزم به ذکر است
که حداقل شش ثانیه کشش برای تطابقپذیری گیرندههای عصبی-عضالنی ،عصبی-تاندونی و حداقل اثربخشی تمرینات انعطافپذیری توصیه
شده است ]7[.برنامههای تمرینی (متداول ،خوداصالحی و ترکیبی) بر اساس اصول نوروفیزیولوژیک حاکم بر تمرینات اصالحی با الویت تمرینات
1 Iliac Crest
2 Mid Line of Body
)3 American College of Sport Medicine (ACSM
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کششی متقارن ،تمرینات کششی نامتقارن ،تمرینات تقویتی متقارن و تمرینات تقویتی نامتقارن طراحی و اجرا شد ]۱4 ،7[.آزمودنیهای گروههای
تجربی در روزها و ساعات متفاوتی به اجرای برنامه تمرینی ویژه خود پرداختند تا با یکدیگر برخورد نداشته و از برنامه تمرینی متفاوت بین
گروهها آگاهی پیدا نکنند .سرانجام پس از  4هفته تمرینات اصالحی مجدداً متغیرهای تحقیق در تمامی نمونههای تحقیق (گروههای آزمایش و
کنترل) و بر اساس روش قبل اندازهگیری شد .الزم به ذکر است که مقادیر مربوط به میزان زاویه انحنای جانبی ستون فقرات که بر اساس
تصاویر فتوگرافی تعیین شد ،با کدهای مشخصی نامگذاری و آزمونگر و آزمودنی تا پایان دوره تمرینات از این مقادیر بیاطالع بودند تا خللی در
فرآیند انجام تمرینات و نتایج نهایی ایجاد نگردد.
آ :پروتکل تمربنات متداول
ب :پروتکل تمرینات خوداصالحی
ج :پروتکل تمرینات ترکیبی
تصویر  :3پروتکلهای تمرینات اصالحی مورد استفاده در تحقیق (آ :تمرینات متداول ،ب :تمرینات خوداصالحی ،ج :تمرینات ترکیبی)

پس از جمعآوری اطالعات تحقیق ،دادههای مربوط به ویژگیهای آزمودنیها از قبیل سن ،قد و وزن به عالوه متغیرهای تحقیق در دو بخش
آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار  SPSSنسخه  ۱4مورد تحلیل قرار گرفت .بدین منظور از مدل ترکیبی (زمان) (×۲گروه)  7و از آزمون
تحلیل واریانس اندازهگیریهای تکراری استفاده شد تا اثر تعاملی زمان در دو مرحله پیش از مداخله و پس از مداخله بر گروههای چهارگانه
تمرین و کنترل ( 7سطح) مشخص گردد .در صورت معنادار بودن اثر تعاملی زمان بر گروههای تحقیق از آزمونهای تعقیبی تی زوجی برای
مقایسه درونگروهی (پیشآزمون و پسآزمون) و تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه بین گروهی متغیرها در پسآزمون استفاده شد .سطح
معناداری در تحقیق حاضر در سطح  %5۳با آلفای  %۳در نظر گرفته شد.
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یافتهها
تحلیل توصیفی ویژگیهای فردی (سن ،قد ،وزن و شاخصِ توده بدنی) آزمودنیها به تفکیک گروههای تحقیق در جدول شماره  ۱ارائه شده
است .جهت بررسی اختالف در ویژگیهای فردی بینِگروهی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .نتایج حاصل نشان داد که در
متغیرهای سن ،قد ،وزن و شاخصِ توده بدنی بین گروههای تحقیق اختالف معناداری وجود ندارد (.)p<۶/۶۳
جدول  :۱اطالعات توصیفی آزمودنیها (میانگین±انحراف استاندارد) در گروههای تحقیق
ویژگیهای آزمودنیها

تمرینات متداول
()n=۱7

تمرینات خوداصالحی
()n=۱۳

تمرینات ترکیبی
()n=۱7

گروه کنترل
()n=۱۲

F

p

سن (سال)

۲۳/۳۳±۲/4۲

۲7/37±۲/34

۲۳/۱7±۱/45

۲۲/۳۳±۱/4۲

۲/۲4

۶/۶5۱

قد (سانتیمتر)

۱3۳/7۲±4/۲4

۱35/45±۱۱/۲۳

۱4۱/۳۲±4/3۳

۱34/4۳±3/۶3

۱/5۳

۶/۱۳4

وزن (کیلوگرم)

3۶/73/±4/4۳

37/۱4/±۱۶/34

33/۳۳±4/۳۱

۳5/7۳/±4/۲4

۱/۲۳

۶/۳۶3

۲۱/3۳/±۱/73

۲۱/5۶/±۱/3۲

۲۲/۳۱±۱/۳4

۲۶/57±۱/۳7

۱/43

۶/۱74

شاخصِ توده بدنی
(کیلوگرم بر متر مربع)

از آزمون ترکیبی تحلیل واریانس اندازههای تکراری با تصحیح گرین هاوس-گایزر در ارتباط با متغیر مورد مطالعه (درجه اسکولیوزیس) استفاده
شد .همچنین از آزمون تعقیبی تی زوجی جهت بررسی اختالف درونگروهی و از آزمون واریانس یکطرفه جهت بررسی اختالف بین گروهی
استفاده گردید .اطالعات مربوط به متغیر انحنایِ جانبی ستون فقرات (درجه اسکولیوزیس) (میانگین±انحراف استاندارد) به تفکیک گروههای
تحقیق در پیش و پسآزمون در جدول شماره  ۲گزارش شده است.
جدول  :5درجه اسکولیوزیس (میانگین±انحراف استاندارد) در گروههای تمرین و گروه کنترل در مراحل پیش و پسآزمون
متغیر

آزمون

میزان انحنای جانبی
(درجه اسکولیوزیس)

پیشآزمون
پسآزمون

تمرینات

تمرینات

تمرینات

گروه

متداول

خوداصالحی

ترکیبی

کنترل

۱۱/۶۳±۲/۱۱
†*7/34±۱/۲4

۱۶/۱3±۱/44
†*۳/۱۱±۱/۲۳

۱۱/77±۲/۶۲
‡†*7/۶۳±۶/4۶

۱۶/۳7±۳/۱4
†۱۱/۱۳±۶/37

F

p

۱/77
۱۲4/7۱

۶/۲7۲
۶/۶۶۶۱

* .تفاوت معنادار نتایج پسآزمون در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل ()P>۶/۶۶۶۱
† .تفاوت معنادار نتایج پسآزمون نسبت به پیشآزمون در گروههای تحقیق ()P>۶/۶۳
‡ .تفاوت معنادار نتایج پسآزمون نسبت به گروه خوداصالحی ()P≥۶/۶۶۱

با توجه به نتایج تحقیق حاضر هر سه مدل تمرینات اصالحی دارای اثربخشی با اندازه اثر باال بود و در این میان به ترتیب مدل تمرینات ترکیبی
( ،)۳/۶4متداول ( )7/۶3و خوداصالحی ( )۳/۲7دارای بیشترین اثر بر متغیر درجه اسکولیوزیس (میزان انحنایِ جانبی) بود .در این مطالعه برای
تعیین مقدار عددی اندازه اثر از روش کوهن ۱و شاخص  fاستفاده شد.
بحث
در سه دهۀ اَخیر برخی محققان و درمانگران از برنامههای تمرینات جسمانی به عنوان روشی پیشگیرانه ،اصالحی و درمانی در افراد مبتال به
اسکولیوزیس بهره بردهاند و در این میان برخی این روشها و مدلهای تمرینی را موثر و برخی بیتاثیر گزارش نمودهاند ]۲۲-۱5[.بههرحال
همچنان توافقی کلی بر تاثیر تمرینات جسمانی در اصالح و درمان ناهنجاری اسکولیوزیس وجود ندارد و از طرفی دیگر ،هنوز یک مدل تمرینی
اثربخش و کارآمد به عنوان یک پروتکل پیشنهادی در اصالح و درمان اسکولیوزیس غیرساختاری ارائه نشده است.
دوبوسیز و همکاران ( )۲۶۶3 ،۲۶۶۲بر اساس تحقیقاتی جداگانه گزارش نمودند که افراد مبتال به اسکولیوزیس ،دارای ضعف عضالت نواحی تنه
و ران هستند و ممکن است این ضعف خود از جمله علل بروز یا تشدید ناهنجاری باشد .آنها بیان کردند که تقویت این عضالت میتواند سبب
بهبود انحراف ستون فقرات گردد[ ،]۲۳-۲۳همچنین اُتمن و همکاران ( )۲۶۶۳افزایش قدرت عضالت تنه را در افراد مبتال به اسکولیوز پس از یک
دوره تمرینات اصالحی گزارش نمودند و این مسئله را سبب بهبودی این ناهنجاری در افراد مبتال گزارش کردند ]۲3[.اهمیت تمرینات اکستنشن

Cohen

۳۳

J Rehab Med. 2019; 8(1): 47-60

1

قیطاسی و همکاران

ستون فقرات با هدف بهبود قدرت عضالت ارکتوراسپاین به عنوان یکی از عضالت ثباتدهندۀ ستون فقرات در افراد مبتال به اسکولیوزیس مورد
توصیه برخی محققین بوده و این تمرینات را در بهبود این ناهنجاری موثر گزارش نمودهاند ]۱۱-5[.بایار و همکاران )۲۶۶7( ۱گزارش نمودند که
یک برنامه تمرینات اصالحی کوتاه مدت مشتمل بر تمرینات قدرتی و کششی موجب کاهش اثرات منفی ارتز بر تنفس شده و میزان انحنایِ
جانبی در آزمودنیهای مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک را کاهش داده است ]۲4[.تیموتی ( )۲۶۱۳در گزارش نتایج تحقیقات خود ،تمرینات کششی-
تقویتی را سبب بهبود اسکولیوز در آزمودنیها بیان نمود .او گزارش کرد که  47درصد از آزمودنیها پس از انجام تمرینات اصالحی دارای
وضعیت بهتری در راستای ستون فقرات خود نسبت به پیشآزمون بودند ]۲4[.نتایج تحقیقات دوبوسیز و همکاران ،اُتمن و همکاران ،بایار و
همکاران و تیموتی با نتایج حاصل از تحقیق حاضر در ارتباط با اثربخشی تمرینات کششی-تقویتی (متداول) همسو میباشد .تحقیقات فوق بر
روی آزمودنیهای دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک و تحقیق حاضر بر روی آزمودنیهای دارای اسکولیوز غیرساختاری انجام شده است.
بر اساس رویکرد جاندا ( )۲۶۱۱از جمله مهمترین علل بروز ناهنجاریها و انحرافات پاسچرال افزایش فعالیت (هایپرتونیسیته ۲و بیشفعالی)۳
گروههای عضالنی خاص در مقابلِ مهار گروههای عضالنی مخالف (هیپوتونیسیته 7و ضعف )۳در زنجیره حرکتی است .جاندا بیان میکند که
همواره گروههای عضالنی خاصی دچار هایپرتونیسیته شده که ناشی از کاهش آستانۀ تحریکپذیری 3و بیشفعالی آنها است که زمینهساز سفتی
و کوتاهی این عضالت میباشد .در مقابل عضالتی دچار هیپوتونیسیته هستند؛ بهطوریکه آستانه تحریکپذیری آنها افزایش یافته و دارای
تاخیر در فعالسازی میباشند .این گروه از عضالت غالباً ضعیف و مهار 4شدهاند ]7[.کندال 4نیز در اصالح ناهنجاریهای وضعیتی یا غیرساختاری
به بازیابی طول طبیعی عضالت و تقویت عضالت ضعیف تاکید کرده و بر اساس اصول نوروفیزیولوژیک احیای طول عضالت کوتاهشده را بر
تقویت عضالت مهارشده مقدم میداند]۱7[.
مِیر )۲۶۶۳( 5در تحقیقی با تاکید بر استفاده از تمرینات اصالحی کلی پاسچر ۱۶در گزارش نتایج تحقیق خود بیان کرد که تمرینات تقویتی ،طول
واحد عضالنی وتری را تغییر داده و بخشهای مختلف ساختار اسکلتی را جابجا میکند و سبب بهبود ثبات و پایداری ستون فقرات میشود.
همچنین او بیان میکند که تمرینات کششی میتواند سبب هماهنگی و تعادل گروههای عضالنی موافق و مخالف گردد ]۳۶[.مِیِر اشاره میکند
که تمرینات اصالحی عمومی بر پایه تمرینات کششی-تقویتی میتواند سبب بهبود عملکرد هماهنگ عضالت گردد و تعادل عضالنی ایجادشده
سبب بهبود انحرافات وضعیتی موجود در فرد می شود .با توجه به موارد ذکرشده تمرینات اصالحی باید با هدف کاهش تُون و افزایش طول
عضالت بیشفعال ،سفت و بافتهای کوتاه و تقویت عضالت مهار و ضعیفشده سمت مقابل طراحی و به اجرا درآیند تا تعادل عضالنی ایجاد
گردد ]۳۶ ،7[.همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینات خوداصالحی سبب کاهش درجه اسکولیوز در آزمودنیها شده است.
وایس ( ۲۶۱۶و  )۲۶۱۱و وایس و سیبل ( )۲۶۱۱در دو تحقیق جداگانه از تمرینات جسمانی با محوریت تمرینات خوداصالحی (کشش در صفحه
فرونتال و چرخش در صفحه هوریزنتال با توجه به ماهیت ناهنجاری) در درمان افراد مبتال به اسکولیوزیس بهره بردند و در نهایت این تمرینات
را در کاهش زاویه کاب موثر گزارش نمودند ]5-۱۱[.همچنین وایس و همکاران ( ۲۶۱۶و  )۲۶۱۱و نگرینی و همکاران ( ۲۶۶4و  )۲۶۱۱در
تحقیقاتی جداگانه نشان دادند که یک دوره تمرینات جسمانی در قالب تمرینات خوداصالحی منجر به کاهش درجه اسکولیوزیس در آزمودنیها
شده است ۱۱-5[.و  ]۲۳-۲۲برنامه تمرینات وایس و همکاران بهطور ویژه شامل تمرینات کششی فعال ستون فقرات بود و سه جلسه در هفته انجام
شد و نتایج حاصل نشان داد که زاویه کاب از  ۱5به  ۱4درجه کاهش یافت ،اگرچه تنها در  ۱۲درصد از آزمودنیها بهبودی گزارش شد]۱۶ ،5[.
نتایج تحقیقات فوق با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر اثربخشی تمرینات خوداصالحی در کاهش درجه اسکولیوز و بهبود راستای ستون فقرات
همسو میباشد .وایس و سیبل ( )۲۶۱۶اثر یک دوره تمرینات خوداصالحی کوتاه مدت را بر میزان چرخش تنه و زاویه کاب در افراد اسکولیوتیک
مورد بررسی قرار دادند و گزارش نمودند که برنامه تمرینات کوتاهمدتِ توانبخشی اسکولیوزیس ۱۱سبب کاهش چرخش تنه و زاویه کاب در
آزمودنیها شده است .آزمودنیهای آنها شامل  ۲مرد و  4زن با دامنه سن  ۱۱تا  ۱4سال بودند که تمرینات خوداصالحی را به مدت  ۳روز و
)1 Bayar. et al. (2004
2 Hypertone
3 Hypotone
4 Over Active
5 Weakness
6 Irritability
7 Inhibited
)8 Kendall (1993, 2005
)9 Meyer (2003
10 Correction of Global Posture
11 Scoliosis Short-Term Rehabilitation
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بهطور فشرده انجام دادند ]۱۱[.این در صورتی است که وایس ( )۲۶۱۱گزارش کرد که استفاده از تمرینات خوداصالحی سبب افزایش زاویه کاب
در افراد اسکولیوتیک شده است ]5[.بررسی ادبیات تحقیق در ارتباط با اثربخشی تمرینات خوداصالحی در کاهش زاویه کاب نشان میدهد که
برخی تحقیقات استفادۀ کوتاه و بلندمدت از برنامههای تمرینات خوداصالحی را در آزمودنیهای مورد بررسی خود اثربخش و در مقابل برخی
تحقیقات نیز این مدل تمرینی را بیاثر و حتی تشدیدکننده گزارش نمودهاند.
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه مروری فوسکو و همکاران ( )۲۶۱۱از جمله تحقیقاتی که برنامههای تمرینات خوداصالحی را بیاثر گزارش
کردند میتوان به تحقیق وایس ( ،)۲۶۱۱دوکونگ ،)۲۶۶۱( ۱مونای )۲۶۶۶( ۲و دن بوئر )۱555( ۳اشاره نمود ]3[.الزم به ذکر است که هسته
اصلی برنامههای تمرینات مورد استفاده در تحقیقات فوق شامل تمرینات کنترل پاسچر ،7کشش و جابجایی جانبی ۳بود؛ بهطوریکه آنها در
برنامههای تمرینی خود تنها به یکی از مولفههای اصالحی ستون فقرات تاکید داشتهاند و از سایر تکنیکهای تمرینی کمتر بهره بردهاند .نتایج
برخی تحقیقاتی که تمرینات خوداصالحی را موثر گزارش نمودهاند نیز نشان میدهد که میزان کاهش درجه اسکولیوز یا به بیان دیگر اندازه اثر
مداخالت تمرینی در حدود متوسط و پایین بوده است .برای مثال وایس و همکاران ( )۲۶۱۱به طور میانگین  ۲درجه کاهش را در  ۱۲درصد از
آزمودنیها پس از دوره تمرینات خوداصالحی گزارش نمودند ]۱۱[.برخی محققین از جمله اوتمان ( )۲۶۶۳میزان اثربخشی برنامههای تمرینات
جسمانی در قالب تمرینات خوداصالحی را  ۱۶۶درصد موثر گزارش نمودهاند]۲3[.
شاید بتوان یکی از علل گزارش عدم اثربخشی تمرینات خوداصالحی در مطالعات مختلف را به تفاوت در پروتکلهای تمرینات خوداصالحی
نسبت داد ،به طوری که در برخی مطالعات از حرکات سهبعدی و در برخی کشش و طویل کردن تنه و در دیگر مطالعات صرفاَ از تمرینات
وضعیتدهی استفاده شده است .در واقع یک تعریف جامع و کلی در مورد تمرینات خوداصالحی و برنامههای تمرینی آن وجود ندارد؛ اگرچه
نظریۀ حاکم بر تمرینات خوداصالحی تاکید بر تشابه تمرینات با ماهیت ناهنجاری اسکولیوزیس را مدنظر قرار میدهد و غالب تمرینات در سه
صفحه حرکتی با هدف اصالح و بازیابی راستای مطلوب ستون فقرات انجام میشود ،اما با توجه به تنوع ناهنجاری و البته شدتهای مختلف آن
در گروههای مورد مطالعه تمرینات طراحی شده و مورد استفاده طیف وسیعی را به خود اختصاص میدهد که شاید علت اصلی تفاوت در نتایج
گزارششده در تحقیقات مختلف باشد .تمرینات خوداصالحی بهطور خاص عضالت عمقی و تونیک 3ستون فقرات را فعال میکند ،شاید بتوان
عنوان نمود که عدم استفاده از سایر تکنیکهای تمرینی که عضالت بزرگ و فازیک 4تنه و ستون فقرات را درگیر میکند یکی از عوامل اصلی
کاهش اثربخشی تمرینات خوداصالحی باشد .در واقع عدم تعادل عضالنی در طرفین ستون فقرات و تنه سبب بروز انحرافات غیرساختاری ستون
فقرات میشود و الزم است تا برای اصالح آن از تمریناتی برای ایجاد تعادل عضالنی در این ناحیه استفاده شود ]۳۱ ،۱4 ،7[.به نظر میرسد
تمرینات خوداصالحی با توجه به ویژگی آن بیشتر بر جنبشپذیری و بازیابی راستای استاتیک ستون فقرات تمرکز دارد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینات ترکیبی شامل مجموعۀ تمرینات کششی-تقویتی متقارن و نامتقارن به همراه تمرینات
سهبعدی ،آموزش و بازیابی راستای مطلوب ستون فقرات و تمرینات ترکیبشده با فعالیتهای زندگی روزانه سبب بیشترین کاهش در متغیر
درجه اسکولیوزیس در آزمودنیها شده است .همانطور که ذکر شد در تحقیق وان و همکاران عالوه بر تمرینات خوداصالحی از برنامه تمرینات
تقویتی در افراد اسکولیوتیک استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که گروه تمرینات ترکیبی (خوداصالحی و تقویتی) نسبت به گروه تمرینات
خوداصالحی تقریباً به میزان دو برابر در میزان انحنایِ جانبی ستون فقرات بهبود داشتهاند ]۳۲[.الزم به ذکر است که نظریههای علمی موجود در
ارتباط با اصالح ناهنجاریهای غیرساختاری ناشی از عدم تعادل عضالنی سه هدف کلی را ارائه میدهد .۱ :احیای طول عضالتی که بیش از حد
فعال ،سفت و کوتاه میباشند .۲ ،تقویت عضالتی که ضعیف و مهار شدهاند و  .۳تثبیت الگوهای وضعیتی و حرکتی بهینه حین انجام فعالیتهای
زندگی روزانه ]7 ،۱[.تَحققِ این اهداف در کنار توجه به اصول کنترلحرکتی 4در قالب بهبود حس عمقی ،عملکرد عصبی-عضالنی ،تعادل 5و
آموزشِ ۱۶وضعیتهای بدنی مطلوب در موقعیتهای استاتیک و داینامیک بسیار حائز اهمیت است]۳۲ ،۳۶ ،۲4 ،۱4 ،3[.

)1 Duconge (2002
)2 Moony (2000
)3 Den Boer (1999
4 Postural Control
5 Side Shift
6 Tonic Muscle
7 Phasic Muscle
8 Motor Control
9 Habitual Theraphy
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۳4

J Rehab Med. 2019; 8(1): 47-60

قیطاسی و همکاران

در تحقیق حاضر نیز در برنامه تمرینات ترکیبی عالوه بر تمرینات کششی-تقویتی از تمریناتی جهت ارتقاء سطوح هماهنگی عملکردی و
وضعیتی در قالب تمرینات ایستادن و راه رفتن در مقابل آینه و تمرینات ترکیبشده با فعالیتهای زندگی روزانه با هدف بهبود کیفیت الگوهای
وضعیتی و حرکتی بهینه در آزمودنیها استفاده شد و نتایج حاصل نیز بر اثربخشی بیشتر این مدل تمرینی داللت داشت .اولیورز و سوزا۱
( )۲۶۶7در مطالعهای با تاکید بر بهبود تعادل سیستم اسکلتی-عضالنی همراه با بهبود آگاهی از بدن و اصالح راستای وضعیتی با بهرهگیری از
کشش سهبعدی تنه در مجموع کاهش درجه انحنایِ جانبی آزمودنیها را گزارش نمودند ]۳۳[.با توجه به تغییر الگویهای وضعیتی و حرکتی افراد
در نتیجه عدم تعادل عضالنی ایجادشده در ستون فقرات و سگمانهای دیستال و پروگزیمال بازآموزی وضعیت بدنی مطلوب ،اصالح
وضعیتهای عادتی در موقعیتهای ایستاده و نشسته همراه با تمرینات کششی-تقویتی متقارن و نامتقارن با هدف ایجاد تعادل عضالنی نشان
داد که بیشترین میزان کاهش درجه اسکولیوز در آزمودنیهای گروههای تمرین در گروه ترکیبی به وجود آمده است که شاید بتوان این نتیجه را
به تاثیر آموزش و عادت درمانی در قالب بازآموزی وضعیت بدنی مطلوب و اصالح عادات وضعیتی در آزمودنیها به همراه بهبود تعادل عضالنی
در نتیجۀ تمرینات کششی-تقویتی نسبت داد]۳3 ،۳7[.
با توجه به ماهیت ناهنجاری اسکولیوز و تغییرات وضعیتی ایجادشده در صفحه عرضی همواره عضالت چرخاننده ستون فقرات از جمله عضلۀ
مولتیفیدیوس در سمت تحدب دچار کوتاهی و در سمت تقعر دچار ضعف میشود .وایس و همکاران و نگرینی و همکاران ( ۲۶۱3و )۲۶۶3
نشان دادند که تمرینات چرخشی در کاهش انحنایِ جانبی و بهبود ثبات ستون فقرات در افراد دارای انحرافات  ۲۶تا  7۶درجه بعد از هشت ماه
موثر بوده است ]۱5-۲۶[.این محققین تمرینات چرخشی تنه را در اصالح ناهنجاری اسکولیوزیس توصیه میکنند .در تحقیق حاضر نیز از تمرین
کششی-چرخشی تنه در وضعیت نشسته با هدف کشش عضالت مولتی فیدیوس سمت تحدب انحناء که دچار کوتاهی بودند ،استفاده گردید،۲۱[.
 ]۳3نتایج تحقیق مک اینتایر و همکاران )۲۶۶4( ۲نیز نشان دادند که تمرینات چرخشی در کاهش انحراف جانبی و بهبود ثبات ستون فقرات در
افراد دارای اسکولیوزیس موثر است ]۳7[.نگرینی ( )۲۶۶۳در نتایج تحقیق خود حاصل از یک دورۀ فشردۀ تمرینات توانبخشی یکپارچه
اسکولیوزیس )SIR( ۳در مرکز شروت و سُبرنهیم 7در آلمان که از مجموعه ای از تمرینات کششی و خوداصالحی استفاده کرد عالوه بر کاهش
درجه اسکولیوزیس و بهبود تقارن تنه ،بهبود عملکرد ریوی ،کاهش درد و افزایش توانایی عملکردی را گزارش نمود ]۲۱[.نتایج تحقیقات وان و
همکاران ،مک اینتایر و همکاران با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر اثربخشی تمرینات کششی-تقویتی-خوداصالحی به صورت برنامههای اصالحی
ترکیبی همسو بوده و نشان میدهد که این مدلهای تمرینی قابلیت اصالح راستای ستون فقرات در افراد مبتال به اسکولیوزیس را دارد]۳7 ،۳۲[.
نتیجهگیری
در نهایت میتوان بیان داشت که با توجه به علل بروز ناهنجاریهای غیرساختاری که عموماً ناشی از عدم تعادل عضالنی (ضعف و مهار،
کوتاهی و سفتی عضالت) ،عادات وضعیتی غلط و انحرافات ناشی از عکسالعمل زنجیره حرکتی (برهم خوردن الگوهای وضعیتی و حرکتی
طبیعی) است ،در برنامه تمرینات اصالحی ترکیبی از تکنیکهای کششی و تقویتی با هدف ایجاد تعادل عضالنی به همراه تمرینات خوداصالحی
با تاکید بر اصالح وضعیتهای عادتی غلط در قالب تمرینات ترکیبشده با فعالیتهای زندگی روزانه ،تمرینات سهبعدی با توجه به ماهیت
ناهنجاری اسکولیوزیس (خم شدن جانبی ستون فقرات همراه با چرخش به سمت مقابل) و تمرینات کششی-چرخشی استفاده گردید که نتایج
نشان داد این مدل تمرینی (تمرینات ترکیبی) دارای اثربخشی بیشتری از مدلهای تمرینات متداول و خوداصالحی بود .اثربخشی بیشتر
تمرینات ترکیبی را میتوان با توجه به نظریه جا ندا مبنی بر اهمیت بازیابی تعادل عضالنی در انحرافات غیرساختاری همراه با آموزش و اصالح
عادات وضعیتی توجیه نمود و فتوگرامتری را نیز به عنوان یک روش بیخطر و در دسترس برای ارزیابی راستای ستون فقرات در اسکولیوزیهای
پاسچرال مورد استفاده قرار داد]۳3 ،۳۳[.
تقدیر و تشکر
در انتها از تمامی شرکتکنندگان تحقیق حاضر و همکاران ادارۀ تندرستی دانشگاه تربیت مدرس تهران که در انجام این پژوهش ما را یاری
نمودند ،تشکر و قدردانی مینماییم .الزم به ذکر است که تحقیق حاضر از بخشی از رساله دکتری مهدی قیطاسی با عنوان "مقایسه تاثیر هشت
هفته تمرینات متداول ،خوداصالحی و ترکیبی بر ناهنجاری اسکولیوزیس غیرساختاری" میباشد.
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