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Abstract
Background and Aim: Scoliosis is a complex and common deformity of the spine that affects the
locomotor system. The purpose of the current study was to describe and compare functional
movements in female students with mild and moderate scoliosis.
Materials and Methods: In the current study, we selected 45 Scoliotic females with a single curve in
the thoracic spine. The degree of curvature and functional movements were assessed by photography
and functional movement screen test, then participants were divided into two groups based on severity
of curvature: mild scoliosis: 22 females with 16.05±3.24 degree angle of curvature and moderate
scoliosis: 23 females with 28.91±5.79 degree of curvature. Data were analyzed using SPSS, version
20, and by running mann-Whitney U and Chi-square tests.
Results: The Functional movement scores were 14.00±2.24 in mild scoliosis and 13.26±2.00 in
moderate scoliosis. The mann-Whitney U test results revealed that these scores did not differ
significantly between the two groups (U=0.142.00, P= 0.184). Also, chi-square test results revealed
that there is no significant difference in the distribution of scores from zero to three between two
groups for any of the movements (P>0.05).
Conclusion: According to the results, FMS score in the group with moderate scoliosis was less than
that of mild scoliosis but this difference was not statistically significant.
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چکیده
مقدمه و اهداف
اسکولیوز یکی از ناهنجاریهای پیچیده و متداول ستون فقرات است که سیستم حرکتی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد .هدف از پژوهش حاضر
توصیف و مقایسه حرکات عملکردی در دانشجویان دختر مبتال به اسکولیوز خفیف و متوسط بود.
مواد و روشها
در پژوهش حاضر 45 ،دختر مبتال به اسکولیوز با یک انحنا در ستون فقرات سینهای انتخاب شدند .زاویه انحنا و حرکات عملکردی به ترتیب با فتوگرافی
و آزمون غربالگری حرکات عملکری ارزیابی شدند ،سپس آزمودنیها بر اساس شدت انحنا به دو گروه تقسیم شدند؛ اسکولیوز خفیف 22 :دختر با انحنای
 71/55±3/24درجه و اسکولیوز متوسط 23 :دختر با انحنای  21/77±5/17درجه .دادهها از طریق نرمافزار  SPSSنسخۀ  25و با آزمونهای یومن-
وینتی و کایدو در سطع معناداری  P≤5/55تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها
امتیاز آزمون غربالگری حرکات عملکری در گروه خفیف  74±2/24و در گروه متوسط  73/21±2بود .نتایج آزمون یومن-وینتی نشان داد این امتیازات
بین دو گروه تفاوت معناداری ندارد ( .)U=742, P=5/714نتایج آزمون کایدو نیز نشان داد نحوه توزیع امتیازات صفر تا سه بین دو گروه برای هیچ یک
از حرکات تفاوت معناداری ندارد (.)P<5/55
نتیجهگیری
بر اساس نتایج ،امتیاز  FMSدر گروه مبتال به اسکولیوز متوسط کمتر از اسکولیوز خفیف بود ،اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
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در دههی اخیر پژوهشگران توجه گستردهای به کیف یت اجرای حرکات عملکرد ی دا رند .همه افراد از ورزشکاران رقابتی و تفریحی ،کارمندان
و خانه دارها نیازمند اجرای حرکات عملکردی بدون محدودیت و درد هستند .محدودیت های عملکردی اغلب به دنبال آسیبها و با افزایش
سن ،بیشتر میشود ]7[.یکی دیگر از عواملی که الگوی حرکتی را تحت تاثیر قرار میدهد ،ناهنجاریهای ستون فقرات است ]3 ,2[.ستون
فقرات ،چهارچوب اسکلتی بدن را تشکیل میدهد که به همراه سر و لگن همانند پاندولی برعکس عمل می کند .این نهاد آناتومیکی قوی و
متحرک است و با حفظ ثبات حین حرکت ،نقش اساسی در تعادل بدن انسان ایفا میکند .هرگونه انحنای غیر طبیعی در این ساختار با تغییر
مرکز ثقل بدن ،باعث گسترش حرکات نامتقارن تنه و کاهش ثبات در گامبرداری میشود ]4[.سیستم حرکتی انسان منسجم است؛ لذا نقص
در آن منجر به وضعیتهای جبرانی و ایجاد مطابقتهایی در دیگر سیستمها میشود .نقص در عملکرد ،موجب تغییر در آرتروکینماتیک
مفاصل ،روابط جفت -نیرو ،طول -تنش عضالت و تغییر در کارایی عصبی -عضالنی میشود؛ بنابراین تکرار الگوهای حرکتی غلط میتواند
[] 5
عامل تشدید این چرخه معیوب و در نتیجه ماندگاری ناهنجاری شود.
]
1
,
1
[
اسکولیوز یکی از ناهنجاریهای پیچیده[ ]1و متداول ستون فقرات است که بیشترین شیوع را در زنان دارد .ویژگی اصلی این ناهنجاری،
تغییرات سهبعدی راستای مهرهها در سه صفحه فرونتال ،ساجیتال و هریزنتال است ]1 ,2[.این تغییرات در ستون فقرات سینهای ،اسکولیوز
سینهای را پدید میآورد که به دلیل اتصال مهرههای این ناحیه به دندهها ،میتواند عملکرد قلبی -عروقی و تنفسی را تحت تاثیر قرار
دهد ]75 ,7[.ناهنجاری اسکولیوز نه تنها نوعی پاتولوژی آناتومیکی ،بلکه پاتولوژی فیزولوژیکی نیز محسوب میشود ،زیرا به دلیل نقص در
سیستمهای حسی -پیکری ،وستیبوالر و سفتی  7عضالنی ،میتواند الگوی حرکتی را مختل نماید .فرد مبتال به اسکولیوز توانایی ایستادن ،راه
رفتن ،دویدن و پرش از روی مانع را دارد ،اما حرکات اقتصادی نیستند .فرد زودتر خسته میشود ،آهستهتر و با هماهنگی کمتر نسبت به
افراد سالم عمل میکند ]4[.در این رابطه  Czaprowskiو همکاران نشان دادند که شاخص حداکثر اکسیژن مصرفی به عنوان نشانگر
ظرفیت عملکردی در افراد مبتال به اسکولیوز متوسط کمتر از افراد سالم است که این تفاوت بین افراد مبتال به اسکولیوز خفیف و افراد سالم
مشاهده نشد]77[.
پژوهشگران زیادی به بررسی تغییر الگوی حرکتی راه رفتن در افراد مبت ال به اسکولیوز پرداختند .این تغییرات در سرعت گامبرداری ،آهنگ
گام برداری ،طول گام ،دامنه حرکتی لگن ،ران ،زانو و تقارن نیروی عکسالعمل زمین مشاهده شده است ]3[.اکثر این مطالعات برای ارزیابی
الگوی حرکتی از ابزارها ی پیشرفته آنالیز حرکت استفاده کردهاند ]1 ,3[.این روش استاندارد طالیی شناخته شده است[ ، ]72ولی کاربرد آن در
کیلینیک ها و مراکز اصالحی به تجهیزات ،نیروی متخصص و هزینههای زیاد ی نیاز دارد که بررسی حرکات را به صورت کلینیکی با
محدودیت روبهرو میسازد .پژوهش های مختلف ،مجموعه متفاوتی از حرکات را برای ارزیابی الگوهای حرکتی انتخاب کردهاند که بر اساس
مسافت طی شده ،زمان انجام حرکت و یا مقدار وزنه جابهجا شده ،کمی میشود ]73[.اخیراً آزمون غربالگری حرکات عملکردی (FMS) 2
[] 75
استفاده رایجی دارد ]74[.این آزمون را  Cookو همک اران به عنوان آزمونی استاندارد برای ارزیابی کیفیت حرکات عملکردی معرفی کردند
که از هفت حرکت بنیادی متنوع و پرکاربرد در زندگی روزمره تشکیل شده است ]71- 71[.حرکات این مجموعه شامل اسکات کامل ،گام -
برداری از رو ی مانع ،گام به جلو در یک خط ،تحرکپذیر ی شانه ،باال آوردن مستقیم پ ا به صورت فعال ،شنای پایداری تنه ،پایدار ی
چرخشی و سه آزمون آشکار سازی است .پنج حرکت از آن ها ،برای سمت چپ و راست بدن تکرار میشود تا عدم تقارنها را آشکار کند] 75[.
این آزمون با هدف شناسایی الگوهای حرکتی غیر نرمال ،عدم تقارن در اندام ها ،درد ،محدودیت در دامنه حرکتی ،نقص در حس عمقی،
قدرت ،توان ،کنترل پوسچر و ثبات مرکزی طراحی شده است و با روشی سریع ،غیرتهاجمی ،ارزان و آسان قابل اجرا است ]7[.طی مدت پنج
تا ده دقیقه به اتمام میرسد[ ]74که از این نظر نیز کمک زیادی به صرفهجویی در زمان میکند.
امروزه توجه اکثر مطالعات در زمینه  FMSبه استفاده از آن جهت پیشبینی آسیبها معطوف شده است .در این راستا  O’Connorو
همکاران Lisman ،و همکاران و  Chorbaو همکاران دریافتند کسب امتیاز  74یا کمتر در آزمون  FMSمیتواند پیشگوی آسیب در
افسران نیروی دری ایی و ورزشکاران زن دانشجو باشد ]74[.با این حال پژوهشهای محدودی از قابلیت اصلی این آزمون یعنی شناسایی نقص
الگوهای حرکتی بنیادی استفاده کردهاند .در این رابطه  Mitchellو همکاران برای ارزیابی وضعیت کنترل پوسچر ،عدم تقارن حرکتی
اندام ها ،محدودیت دامنه حرکتی و نقصهای حس عمقی کودکان  1- 77ساله از آزمون  FMSاستفاده کردند .میانگین امتیاز کل FMS
برای دختران  75/71±7/7و پسران  74/11±7/7بود .آن ها نشان دادند عملکرد دختران در حرکت گام به جلو در یک خط به طور معناداری
( ) P=5/557از پسران بهتر است و کم ترین امتیاز دو گروه برای حرکات شنای پایداری تنه و اسکات بود Schneiders ]77[.و همکاران
نورم  FMSرا در افراد فعال  71- 45ساله تهیه کردند .میانگین امتیاز کل  FMSبرای تمام شرکتکنندگان  ،75/1±7/7زنان  75/1±2و
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مردان 75/1±7/1
حال با توجه به اهمیت شیوع اسکولیوز در دختران و اهمیت آزمون عملکردی  FMSبه عنوان ابزاری جهت غربالگری حرکات عملکردی
این سوال پیش میآید که عملکرد دختران مبتال به اسکولیوز در آزمون  FMSچگونه است .در دسترس بودن این اطالعات ،امکان
مقایسهی امتیاز  FMSآنها را نسبت به سایر گروهها میسر میکند؛ لذا هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول توصیف امتیاز کل  FMSو
هفت حرکت آن در افراد مبتال به اسکولیوز خفیف و متوسط و در مرحله دوم مقایسه آزمون  FMSدر دو گروه از افراد مبتال به اسکولیوز
خفیف و متوسط بود .این مطالعه از آن جهت حائز اهمیت است که آزمون عملکردی  FMSرا برای اولین بار در دانشجویان دختر مبتال به
اسکولیوز خفیف و متوسط مورد سنجش قرار میدهد و با بررسی امتیازهای  FMSدر این گروه خاص ،وضعیت ناهنجاری را در قالب الگوی
حرکتی مورد پایش قرار میدهد.
بود] 25[.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع مشاهدهای میباشد که با طرح تحقیق مقطعی به توصیف و تحلیل دادهها میپردازد .این پژوهش در سال  71- 71و
به مدت  7ماه به طول انجامید .جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دختر مبتال به اسکولیوز تک انحنا در ستون فقرات سینهای
تشکیل میدهند .تخمین حج م نمونه با استفاده از نرمافزار  Gpowerنسخه  3.7.7.2برا ی انجام آزمون من -ویتنی در سطح معنادار ی
 ،α=5/55توان آمار ی  15درصد و اندازه اثر  ،5/1در هر گروه  27نفر محاسبه ش د .پژوهشی مشابه نیز ،این تعداد را تایید کرد ]27[.بدین
ترتیب  45دانشجو ی دختر غیرفعال (بر اساس نتایج پرسشنامه بینالمللی فعالیت بدنی ( ]22[))IPAQو در دسترس ،به طور هدفمند در این
پژوهش شرکت کردند (جدول  .)7تمام آزمودن یها پرسشنامه ارزیابی پزشکی را تکمیل نمودند و کسانی که سابقه جراحی یا مشکالت
ارتوپدیک ،ناهنجاری هایی غیر از اسکولیوز و سابقه ورزش منظم در شش ماه گذشته داشتند ،از پژوهش خارج شدند .به منظور مالحظات
اخالقی و بر اساس بیانیه ی  Helsinkiتمام مراحل پژوهش به اطالع آزمودن یها رسانده شد و سپس رضایتنامه آگاهانه به صورت کتبی
برای حضور در پژوهش دریافت گردید ]23[.همچنین مطالعه حاضر ،دارای تاییدیه کمیته اخالق دانشگاه تهران به شماره
 IR.ut.Rec.1395025میباشد.
کلیه اندازهگیری ها در مرکز مشاوره ورزشی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد .در جلسه آزمون ابتدا قد و وزن با استفاده از ترازو و قدسنج
 Secaساخت آلمان اندازهگیری شد .سپس ،مهرههای  C7تا  L5ستون فقرات با ماژیک مخصوص و به روش استاندارد  Fieldعالمت -
گذاری شد ]24[.در حالت ایستاده و از نمای خلفی از ستون فقرات با دوربین ( ،Canon SX100ISساخت شرکت  ،Canonژاپن) عکس -
برداری شد .ارتفاع دوربین تا زمین  7/75متر و فاصله کانونی دوربین تا آزمودنی روی  7/35متر تنظیم شد .تصاویر با نرمافزار
 CorelDRAW Technical Suite 2017ساخت کانادا تحلیل شد .در محیط نرمافزار ابتدا خطی عمود از  C7رسم شد و اولین مهره
فوقانی که خارج از این خط عمود بود ،به عنوان مهره فوقانی انحنا نام گذاری شد .خطی دیگر مماس بر تحدب انحنا رسم شد و مهرهای که
با این خط برخورد کرد ،به عنوان مهره با بیشترین چرخش در نظر گرفته شد .این مهره دورترین فاصل ه را با خط عمود بر  C7داشت.
زاویه ای که بین خط عمود و خط عبوری از مرکز دو مهره مجاور به دست میآمد ،میزان انحراف بین دو مهره را نشان میداد ]25[.مجموع
زوایا بین مهره فوقانی انحنا تا مهره با بیشترین چرخش به عنوان زاویه انحنا ثبت گردید .این روند پنج بار تکرار شد و میانگین آنها به
عنوان زاویه کل ثبت شد (تصویر  .)7آزمودنیها بر اساس درجه انحنا ،به دو گروه اسکولیوز خفیف ( 77- 25درجه) و متوسط ( 25- 45درجه)
تقسیم شدند] 21[.
بعد از ثبت انحنا[ ،]7آزمون غربالگری حرکات عملکردی بر اساس دستورالعمل  Cookو همکاران اجرا شد ]75[.در ابتدا طول کف دست به
عنوان معیاری جهت امتیازبندی حرکت تحرکپذیری شانه و طول استخوان درشتنی به عنوان معیاری برای تنظیم ارتفاع مانع در حرکت
گامبرداری از روی مانع و گام به جلو در یک خط اندازهگیری شد .سپس ،آزمودنی ها با دریافت دستورالعمل شفاهی مشخص ،هر حرکت را
سه مرتبه تکرار کردند .از دو نمای روبهرو و جانبی فیلمبرداری از حرکات انجام شد .به هر حرکت بر اساس کیفیت اجرا ،امتیازی از صفر تا
سه داده شد (جدول  )7که به ترتیب بیانگر وجود درد ،عدم توانایی در اجرای الگوی حرکتی ،اجرای الگوی حرکتی به همراه حرکات جبرانی
و اجرای کامل و بی عیب و نقص الگوی حرکتی است .مجموع امتیازهای هفت حرکت ،امتیاز کل را مشخص کرد ]21[.بهترین امتیاز بعد از
سه تکرار در برگه ثبت امتیاز درج گردید .در حرکات گامبرداری از روی مانع ،گام به جلو در یک خط ،تحرکپذیری شانه ،باال آوردن
مستقیم پا به صورت فعال و پایداری چرخشی ،کمترین امتیاز از سمت راست یا چپ ،تعیینکننده امتیاز کل بود ]21 ,21[.سه آزمون
آشکارسازی قبل از حرکات تحرکپذیری شانه ،شنای پایداری تنه و پایداری چرخشی انجام شد و در صورت گزارش درد ،امتیاز صفر برای
آن حرکت ثبت گردید.
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جدول :0امتیازبندی حرکات FMS
آزمون

تصویر

اسکات کامل
گامبرداری از روی مانع
گام به جلو در یک خط
آزمون آشکارسازی

تحرکپذیری شانه و

فعال

باال آوردن مستقیم پا به صورت

آرمون آشکارسازی

پایداری تنه و

آزمون آشکارسازی

پایداری چرخشی و
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معیارهای امتیازبندی
 :3اگر ران ها موازی با زمین ،پاها مستقیم روی زمین ،پاشنه ها در تماس با زمین و میله درست باالی سر و پشت انگشتان پا قرار گیرد.
 :2اگر تخته را زیر پاشنهها قرار دهیم ،فرد قادر است تمام معیارهای امتیاز  3را رعایت کند.
 :7بعد از قرار دادن تخته زیر پاشنه ها ،قادر به رعایت معیارهای امتیاز  3نباشد.
صفر :اگر حین اجرای حرکت احساس درد داشته باشد.

ارتفاع مانع به اندازه طول درشتنی تنظیم میشود .اندام تحتانی حرکتکننده میبایست بدون انحراف ،از مانع عبور کند و بعد از
برخورد پاشنه در تقریباً  75/71سانتی متر جلوتر از مانع ،به جای اول برگردد.
 :3اگر تمام معیارهای عنوانشده رعایت شود و حرکات جبرانی مشاهده نشود.
 : 2اگر با حرکات جبرانی به اتمام برسد بدون اینکه تعادل از دست برود یا فرد با مانع برخورد کند.
 : 7اگر فرد به دلیل عدم تعادل یا برخورد با مانع قادر به اتمام حرکت نباشد.
صفر :اگر حین اجرای حرکت احساس درد داشته باشد.
یکی از پاهای فرد به اندازه طول درشت نی جلوتر از پای دیگر ،روی تخته قرار میگیرد .فرد با دست پای عقب میله را از ناحیه گردن و
با دست دیگر آن را از ناحیه کمر میگیرد .طی حرکت می بایست پاشنه پای جلویی از تخته بلند نشود ،زانوی عقبی ،تخته را لمس کند
و در تماس با پاشنه پای جلویی باشد ،میله عمودی و در تماس با سر ،ستون فقرات سینهای و خاصره باشد .معیار سمت چپ و راست،
پای جلویی میباشد.
 :3اگر تمام معیارهای ذکر شده رعایت گردد.
 : 2اگر فرد تعادل داشته باشد ،ولی معیارهای ذکر شده رعایت نگردد.
 : 7اگر فرد تعادل خود را از دست بدهد.
صفر :اگر حین اجرای حرکت احساس درد داشته باشد.
از فرد میخواهیم بایستد ،انگشتان شست خود را در مشت خود نگه دارد و سپس حرکت را انجام دهد .معیار سمت چپ و راست ،دستی
است که به خارج چرخیده و دور شده است.
 :3اگر نزدیکترین فاصله بین مشتها کمتر از  7/5برابر طول دست باشد.
 :2اگر نزدیکترین فاصله بین مشتها  7/5برابر طول دست باشد.
 :7اگر نزدیکترین فاصله بین مشتها بیشتر از  7/5برابر طول دست باشد.
صفر :اگر در آزمون آشکار سازی احساس درد داشته باشد.
فرد به پشت دراز کشیده ،پاها را کنار هم قرار دهد ،پشت زانوها روی تخته تعادل و دست ها را در حالی که کف دستها به سمت باال
است ،کنار بدن دراز کند  .میله را عمودی در حد فاصل بین خار خاصره قدامی فوقانی و قسمت میانی کشکک قرار میدهیم .سپس فرد
یک پا را مستقیم باال میآورد تا قبل از آنکه زانوی پای متحرک یا ثابت خم شود .معیار سمت چپ و راست ،پای متحرک است.
 : 3اگر قوزک پای متحرک از میله عبور کند.
 : 2اگر قوزک پای متحرک تا حد فاصل میله و قسمت میانی کشکک باال آید.
 : 7اگر قوزک پای متحرک تا قبل از قسمت میانی کشکک باال آید .
صفر :اگر حین اجرای حرکت احساس درد داشته باشد.

 :3برای خانمها ،اگر فرد انگشتان شست را در امتداد چانه قرار دهد و حرکت را به درستی اجرا کند.
 :2برای خانمها ،اگر فرد انگشتان شست را در امتداد شانه قرار دهد و حرکت را به درستی اجرا کند.
 :7برای خانمها ،اگر فرد انگشتان شست را در امتداد شانه قرار دهد و حرکت را به درستی اجرا نکند.
صفر :اگر در آزمون آشکار سازی احساس درد داشته باشد.

فرد در وضعیت چهار دست و پا قرار گرفته ،به طوری که زانوها زیر رانها و دستها زیر شانه ها قرار گیرند .در این حالت تخته بین
دست ها و پاها به گونهای قرار میگیرد که انگشتان شست و زانوها در تماس با تخته باشد ،سپس فرد یک دست و یک پا را به طور
همزمان باز میکند ،سپس جمع میکند تا آرنج را به زانو برساند و مجددا باز میکند  .معیار سمت چپ و راست ،دستی است که باز می -
شود.
 : 3اگر حرکت دست و پای موافق بدون از دست رفتن تعادل ،با موفقیت انجام گردد.
 : 2اگر حرکت دست و پای مخالف بدون از دست رفتن تعادل ،با موفقیت انجام گردد.
 :7اگر قادر به اجرای موفقیتآمیز حرکت نباشد.
صفر :اگر در آزمون آشکار سازی احساس درد داشته باشد.

رجبی و همکاران

تصویر  :0نحوه محاسبه زاویه اسکولیوز

متغیرهای پژوهش حاضر شامل امتیاز کل  FMSو هفت حرکت آن بود که بر اساس میانگین ،انحراف استاندارد و فاصله اطمینان % 75
توصیف شد .توزیع نرمال داده ها با آزمون شاپیروویلک تایید نشد و به همین دلیل مقایسه متغیرها در دو گروه مبتال به اسکولیوز خفیف و
متوسط با آزمون یومن -ویتنی انجام شد .از آزمون کایدو نیز برای بررسی تفا وت بین دو گروه در توزیع امتیازهای صفر تا سه هر حرکت
استفاده شد .تجز یه و تحلیلهای آمار ی در سطح معناداری  P≤5/55و با نرمافزار  SPSSنسخهی  25صورت گرفت.
یافتهها
در پژوهش حاضر  45دانشجوی دختر شرکت داشتند که  41/17درصد آنها مبتال به اسکولیوز خفیف و  57/77درصد ،مبتال به اسکولیوز
متوسط بودند .هر دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک همگن بودند ( )P< 5/55و تنها در زاویه اسکولیوز تفاوت داشتند ()P> 5/557
(جدول  .)2امتیاز کل  FMSدر گروه اسکولیوز خفیف  ، 74±2/24اسکولیوز متوسط  73/21±2و در مجموع آزمودنیها  73/12±2/73بود
(جدول  )3که بر اساس آزمون یومن -ویتنی تفاوت معناداری در امتیاز کل  FMSبین دو گروه اسکولیوز خفیف و متوسط وجود نداشت
( . )U=742, P=5/714این تفاوت برای حرکات اسکات کامل ( ،)U=717, P=5/173گامبرداری از رو ی مانع ( ،)U=711, P=5/55گام به
جلو در یک خط ( ،)U=717, P=5/151تحرکپذیری شانه ( ،)U=715, P=5/757باال آوردن مستقیم پا به صورت فعال (, P=5/751
 ،)U=737شنای پایداری تنه ( )U=731/5, P=5/747و پایداری چرخشی ( )U=717, P=5/173بود.
نتایج آزمون کایدو تفاوتی در توزیع امتیازهای صفر تا سه هر حرکت بین دو گروه مبتال به اسکولیوز خفیف و متوسط نشان نداد
( .)P< 5/55گزارش کایدو برای حرکت اسکات کامل ( ،)x2=5/53, P=5/715گامبرداری از رو ی مانع ( ، )x2=5/13, P=5/425گام به
جلو در یک خط ( ، )x2=7/34, P=5/573تحرکپذیری شانه ( ،)x2=7/34, P=5/577باال آوردن مستقیم پا به صورت فعال (, =5/272
 ،)x2=3/13Pشنای پایداری تنه ( )x2=4/75, P=5/241و پایداری چرخشی ( )x2=5/555, P=5/771بود (جدول .)4
بیشترین و کمترین امتیاز کل  FMSبرای مجموعه افراد مبتال به اسکولیوز به ترتیب  71و  1بود و حدود  %25آنها گزارش حداقل یک
مورد درد را د ر آزمون  FMSداشتند .همچنین بهترین عملکرد حرکتی برای افراد مبتال به اسکولیوز در تحرکپذیری شانه ( )2/17±5/5و
ضعیفترین عملکرد در شنای پایداری تنه ( ) 7/57±5/13مشاهده شد.
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جدول  :2مشخصات دموگرافیک آزمودنیها ()n=04
اسکولیوز خفیف ( 22نفر)

اسکولیوز متوسط ( 23نفر)

کل آزمودنیها ( 04نفر)

متغیر
سن (سال)

]21/13±3/77 [25/77- 27/41

]21/15±4/14 [24/14- 21/11

]21/71±4/27 [25/17- 21/41

قد ایستاده (سانتیمتر)

]715/11±5/7 [751/1- 713/72

]714±5 /72 [717/43- 711/51

]712/41±5/1 [715/15- 714/71

]51/71±1/51 [54/52- 15/3

]51/14±5/1 [51/71- 17/77

]51/72±1/31 [51- 57/14

]22/54±2/51 [27/73- 22/75

]27/14±2/27 [25/11- 22/1

]27/74±2/72 [27/3- 22/51

]71/54±3/23 [74/17- 71/41

*

توده بدن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی
(کیلوگرم بر مجذور متر)
درجه اسکولیوز

]21/75±5/11 [21/4- 37/47

]22/12±1 [25/27- 25/52

دادهها بر اساس ] [95% CIانحراف استاندارد±میانگین گزارش شدهاند* .تفاوت با گروه اسکولیوز خفیف P> 5/557

جدول  :3امتیاز کل و جداگانه FMS
اسکولیوز خفیف ( 22نفر)

اسکولیوز متوسط ( 23نفر)

کل آزمودنیها ( 04نفر)

متغیر

]7/11±5/14 [7/4- 7/71

]7/15±5/14 [7/31- 7/73

]7/11±5/14 [7/41- 7/11

گامبرداری از روی مانع

]2 /21±5/45 [2/51- 2/41

]2/71±5/31 [2/57- 2/34

]2/22±5/42 [2/75- 2/35

راست

]2/32±5/41 [2/77- 2/53

]2/21±5/44 [2/51- 2/41

]2/27±5/45 [2/75- 2/43

چپ

]2/32±5/41 [2/77- 2/53

]2/71±5/31 [2/57- 2/34

]2/24±5/43 [2/77- 2/31

گام به جلو در یک خط

]2/57±5/27 [7/71- 2/22

]2±5/3 [7/11- 2/73

]2/54±5/27 [7/75- 2/73

راست

]2/74±5/35 [7/71- 2/27

]2/57±5/47 [7/77- 2/21

]2/77±5/31 [2- 2/23

چپ

]2/74±5/35 [7/71- 2/27

]2/22±5/42 [2/54- 2/45

]2/71±5/31 [2/51- 2/27

تحرکپذیری شانه

]2/14±5/51 [2/31- 2/17

]2/11±5/42 [2/15- 2/71

]2/17±5/5 [2/51- 2/11

راست

]2/11±5/35 [2/17- 3/52

]2/77±5/21 [2/17- 3/54

]2/17±5/37 [2/17- 2/71

چپ

]2/14±5/51 [2/31- 2/17

]2/11±5/42 [2/15- 2/71

]2/17±5/5 [2/51- 2/11

]2/32±5/17 [2- 2/14

]2±5/13 [7/11- 2/32

]2/71±5/13 [7/73- 2/31

راست

]2/31±5/14 [2/54- 2/12

]2/75±5/12 [7/11- 2/31

]2/24±5/17 [2/52- 2/45

چپ

]2/43±5/14 [2/57- 2/11

]2/74±5/51 [7/11- 2/45

]2/27±5/11 [2/51- 2/55

پایداری تنه

]7/21±5/13 [5/77- 7/55

]5/77±5/57 [5/11- 7/71

]7/57±5/13 [5/75- 7/21

پایداری چرخشی

]7/13±5/13 [7/45- 2/57

]7/14±5/17 [7/41- 2/57

]7/13±5/17 [7/55- 7/72

راست

]7/7±5/3 [7/11- 2/54

]7/75±5/27 [7/15- 2/55

]7/73±5/21 [7/14- 2/57

چپ

]7/7±5/3 [7/11- 2/54

]7/7±5/3 [7/11- 2/54

]7/7±5/3 [7/17-2

]74±2/24 [73- 75

]73/21±2 [72/37- 74/73

]73/12±2/73 [72/71- 74/21

اسکات کامل

باال آوردن مستقیم پا به صورت فعال

امتیاز کل FMS

دادهها بر اساس ] [95% CIانحراف استاندارد±میانگین گزارش شدهاند.
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جدول  :0توزیع امتیازهای  FMSدر افراد مبتال به اسکولیوز خفیف و متوسط
DS

HS

SM

اسکولیوز خفیف

اسکولیوز متوسط

()4/5

اسکولیوز خفیف

7

-

-

-

اسکولیوز متوسط

()15/7

()22/1

()73

()17/1

()12/1

اسکولیوز خفیف

7

74

5

3

71

77

اسکولیوز متوسط

()73/1

()73

()11/2

()15/2

()7/7

()1/1

اسکولیوز خفیف

3

3

75

75

2

2

اسکولیوز متوسط

()4/3

()4/5

()27/1

()7/7

()1/1

اسکولیوز خفیف

اسکولیوز متوسط

اسکولیوز خفیف

اسکولیوز متوسط

اسکولیوز خفیف

7

7

5

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

امتیاز صفر
()%
امتیاز یک

7

75

()%

()45/7

()43/5

امتیاز دو

77

77

71

()%

()55

()41/1

()12/1

()12/1

امتیاز سه

7

2

1

4

2

()%

()7/7

()1/1

()21/3

()71/4

()7/7

TSPU

اسکولیوز متوسط

امتیاز

ILL

ASLR

7

7

()4/3

()4/5
1

5
()27/1

()45/7
75

5

()45/5

()27/1

-

-

-

-

77

25

27

()75/7

()77/3

()21/3

7

75

71

()4/3

()11/2

()11/3

RS

 :DSاسکات کامل :HS ،گامبرداری از روی مانع :ILL ،گام به جلو در یک خط :SM ،تحرکپذیری شانه :ASLR ،باال آوردن مستقیم پا به صورت فعال،
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بحث
پژوهش حاضر با هدف توصیف و مقایسه آزمون غربالگری حرکات عملکردی در دو گروه دانشجویان دختر مبتال به اسکولیوز خفیف و
متوسط انجام شد .امتیاز کل  FMSدر گروه اسکولیوز خفیف  ،74±2/24اسکولیوز متوسط  73/21±2و در مجموع آزمودنیها
 73/12±2/73بود .برتری در حرکات عملکردی گروه مبتال به اسکولیوز خفیف نسبت به گروه دیگر از لحاظ آماری معنادار نبود
(.)P=5/714
[ ]35
[] 27
مطالعات پیشین امتیاز کل  FMSبرای ورزشکاران زن دانشجو  ، 74/7±3/1زنان سالم  25تا  37ساله  ، 75/43±2/44نظامیان زن
زیر  35سال  ]37[71/5±2/2و دوندگان زن  ]32[71/2±2/5گزارش کردند .آزمودنیه ای پژوهش حاضر امتیاز کمتری نسبت به سایر
پژوهش ها کسب کردند .این تفاوت ممکن است به خاطر نقص آناتومیکی ستون فقرات باشد که بر اساس پژوهش  Bruyneelو همکاران
بر حرکات پویا تاًثیر میگذارد ]33[.نقش اسکولیوز در نقص حرکتی اهمیت قابل توجهی برای درمانگران دارد ،به طوری که بهبود تعادل و
تحرک افراد مبتال به اسکولیوز از کاهش حداکثری زاویه انحنا مهمتر است ]4[.در این رابطه  Remesو همکاران اثر دو روش متفاوت
جراحی اسکولیوز بر عملکرد بررسی کردند .آنها از حرکات خم و باز کردن تنه به جلو ،عقب و طرفین برای ارزیابی تحرک ستون فقرات و از
تستهای دراز نشست ،باز کردن تنه در حالت خوابیده و اسکات برای ارزیابی قدرت تنه استفاده کردند]34[.
عالوه بر این امتیاز کمتر  FMSدر افراد مبتال به اسکولیوز میتواند بیانگر قابلیت آزمون  FMSدر آشکارسازی نقص حرکتی افراد مبتال
به اسکولیوز باشد .در این راستا دالیلی منطقی حاکم است؛ برای مثال  Romanoو همکاران نشان دادند فعالیت عضالت کف لگن و
مولتیفیدوس که دو گروه از عضالت ثباتدهنده مرکزی هستند ،در ناهنجاری اسکولیوز کاهش مییابد[ ]35و یکی از قابلیتهای
آزمون  ،FMSبه چالش کشاندن ثبات مرکزی است[]31 ,31 ,75؛ لذا میتوان انتظار داشت  FMSاختالل ثبات مرکز افراد مبتال به اسکولیوز
را نمایان کند .همچنین ،ساختار آناتومیکی نامتقارن در افراد مبتال به اسکولیوز با الگوهای حرکتی نامتقارن در تنه همراه است[ ]31که آزمون
 FMSتوانایی شناسایی عدم تفارن ها در حرکت را نیز دارد و برای دستیابی به این هدف پنج حرکت از هفت حرکت را به آن اختصاص داده
است .ضعف عضالت اندام تحتانی[  ]37و شکمی[ ]45در افراد مبتال به اسکولیوز تایید شده است که این ضعف در قدرت نیز میتواند بر کیفیت
اجرای حرکات  FMSموثر باشد]31 ,31 ,75[.
کمترین امتیاز افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر مربوط به حرکت شنای پایداری تنه بود .هدف این حرکت ارزیابی ثبات تنه در زنجیره
حرکتی بسته و قدرت در اندام فوقانی است؛ بنابراین اج رای آن نیاز به قدرت مرکزی به ویژه در ستون فقرات کمری ،رانها و اندام فوقانی
دارد[ ]47که افراد مبتال به اسکولیوز این نیازهای اول یه را ندارند .در مطالعات مختلفی ضعف ثبات مرکزی و عضالنی افراد مبتال به اسکولیوز
تایید شده است] 45 ,37 ,35[.
احتماال اختالل حرکتی و تغییر استراتژی حرکت در مراحل اولیه اسکولیوز اتفاق می افتد و بعد از سازگاری ،دستخوش تغییر مجدد با افزایش
زاویه یا شدت اسکولیوز نمیشود .این نتایج همراستا با یافتههای  Mahaudensو همکاران بود .آن ها با این رویکرد که احتماال استراتژی
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، کینماتیک و الکترومایوگرافی راه رفتن را در افراد سالم و افراد مبتال به اسکولیوز خفیف،حرکتی تحت تاثیر شدت اسکولیوز قرار می گیرد
] یافته های این پژوهشگران نشان داد که استراتژی حرکت در افراد مبتال به اسکولیوز متفاوت از افراد سالم42[.متوسط و شدید بررسی کردند
 اما تحت تاثیر شدت آن قرار نمیگیرد؛ به عبارتی دیگر تفاوت قا بل توجهی در پارامترهای کینماتیک و الکترومایوگرافی راه رفتن،است
 آنها نشان دادند که. بودViskic-Stalec  وFilipovic  این نتایج مشابه یافتههای. گروه مبتال به اسکولیوز شدید و خفیف وجود نداشت
 حین گامبرداری از روی پله در دو گروه مبتال به،استراتژی حرکت بر اساس متغیرهای الکترومایوگرافی و نیروی عکسالعمل زمین
] 43[
. درجه تفاوتی ندارد25  درجه و کمتر یا مساوی21 اسکولیوز سینهای بیشتر یا مساوی
 عدم استفاده، حجم کم نمونه، در افراد مبتال به اسکولیوز شدیدFMS از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم بررسی امتیاز
.از رادیوگرافی به عنوان روشی استاندارد برای ارزیابی اسکولیوز و عدم مقایسه عملکرد افراد فعال و غیر فعال مبتال به اسکولیوز اشاره کرد
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف توصیف و مقایسه آزمون غربالگری حرکات عملکردی در دو گروه دانشجویان دختر مبتال به اسکولیوز خفیف و
 و حرکت های آن به صورت مجزا در دختران مبتال بهFMS  مهمترین دستاورد پژوهش حاضر گزارش امتیاز کل.متوسط انجام شد
. وجود نداشتFMS اسکولیوز خفیف و متوسط بود و اینکه تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر امتیاز
تشکر و قدردانی
 از کلیه آزمودنیهای حاضر در این پژوهش که ما را در انجام این مطالعه.مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دکتری حرکات اصالحی میباشد
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