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ABSTRACT
Background and Aims: Swayback posture is one of the spinal abnormalities and one of the
important causes for the pathology of the Lumbo-Pelvic region. However, due to inadequate
information about the method of evaluation among researchers, and also lack of agreement
about the muscular changes, less attention has been paid to muscle activity in this posture.
Therefore, the purpose of the current study was to compare the electromyographic activity of
trunk and hip muscles during standing in females with and without swayback posture.
Materials and Methods: For this purpose, 30 inactive females selected using purposive
sampling method were assigned into two groups of swayback posture and control. Pelvic tilt
and sway angles were obtained with camera and electromyography signals from the thoracic
and lumbar erector spine, lumbar multifidus, gluteus maximus, medial hamstring, rectus
abdominis, external oblique abdominal, and rectus femoris muscles during standing posture.
Results: The results of independent t-test demonstrated significant differences between
swayback posture and control groups in the pelvic tilt (p ꞊ 0/001) and sway angles (p ꞊
0/001). Also, no significant differences were shown between the two groups in the
electromyographic activity of erector spine, lumbar multifidus, rectus abdominal, external
oblique, and hip extensor muscles during standing (p > 0/05). Moreover, there was a
significant difference between the two groups in the amounts of activity of the rectus femoris
muscle (p ꞊0/012) and internal oblique (p ꞊0/018).
Conclusion: The findings of the present study demonstrated that there are similar muscle
contractions in the trunk and hip muscles between two groups of sway back posture and
control, which contrary to the previous studies, the perception of passive swayback posture
has been somewhat violated. Hence, this can provide a better understanding of the sway back
posture for trainers and athletes in assessment and rehabilitation.
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مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت تنه و ران طی ایستادن طبیعی در زنان با و
بدون ناهنجاری پشت تابدار
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چکیده
مقدمه و اهداف
پشت تابدار یکی از ناهنجاری های ستون فقرات و از علل مهم تأثیرگذار بر پاتولوژی ناحیه کمری -لگنی میباشد .با اینحال ،به دلیل ناکافی بودن اطالعات موجود در
ارتباط با شیوه ارزیابی ،همچنین نبود اتفاق نظر بین محققان در مو رد تغییرات عضالنی حاصله از آن ،به فعالیت عضالت مربوطه کمتر توجه شده است .از این رو،
تحقیق حاضر با هدف مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت تنه و ران طی حرکت ایستادن بین زنان مبتال به ناهنجاری پشت تابدار و کنترل انجام گرفت.
مواد و روشها
در تحقیق حاضر  31نفر از زنان غیرفعال به صورت هدفمند در دو گروه پشت تاب دار و کنترل در این تحقیق شرکت کردند .زوایای نوسان و تیلت لگن با استفاده از
دوربین ،میزان فعالیت عضالت ارکتور اسپاین (پشتی ،کمری) ،مولتی فیدوس کمری ،گلتوس ماکسیموس ،مدیال همسترینگ ،رکتوس ابدومینوس ،اکسترنال ابلیک،
اینترنال ابلیک و رکتوس فموریس طی وضعیت ایستادن افراد با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شده است.
یافتهها
نتایج  tمستقل تفاوت معنادار در میزان زوایای نوسان ( )p꞊1/111و تیلت لگن ( )p꞊1/111بین گروه پشت تابدار و کنترل نشان داد .همچنین میزان فعالیت عضالت
ارکتور اسپاین ،مولتی فیدوس کمری ،رکتوس ابدومینوس و اکسترنال ابلیک ،اکستنسور ران بین دو گروه طی وضعیت ایستادن تفاوت معناداری نشان نداد ( )p>1/10و
در میزان فعالیت عضله رکتوس فموریس ( )p꞊1/112و اینترنال اببلیک ( )p꞊1/110بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت.
نتیجهگیری
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد به طور کلی انقباضات عضالنی مشابهی در تنه و ران بین دو گروه زنان پشت تاب دار و کنترل وجود دارد که برخالف تحقیقات
گذشته ،تصور موجود در مورد وضعیت غیرفعال پشت تابدار را تا حدو دی نقض کرده است .از این رو ،این موضوع می تواند درک بهتری از پوسچر پشت تابدار برای
مربیان و ورزشکاران در ارزیابی و توانبخشی فراهم آورد.
واژههای کلیدی
فعالیت الکترومایوگرافی؛ عضالت تنه و ران؛ پوسچر پشت تابدار؛ تیلت لگن
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مقدمه و اهداف
پوسچر پشت تابدار  1یکی از ناهنجاریهای ستون فقرات در سنین  10تا  20سال با شییوع بیین  11تیا  22/0درصید در افیراد غیرورزشیکار
است[ ،]3-1به طوری که یکی از علل کمردرد  2و درد قدامی ران  3گزارش شده است ]0 ,4[.ناهنجاری پشت تابدار به وضعیت بیدنی افیراد تنبیل
نیز معروف است و در افراد نوجوان و بلندقدتر ،مخصوصاً دختران نوجوان ،شیوع بیشتری دارد ]7 ,2[.بهرغم گیزارشهیای موجیود دربیاری شییوع
این ناهنجاری[ ،]1 ,0 ,3مطالعات اندکی در زمینه شناسایی ناهنجاری پشت تابدار وجود دارد که آنها هم اغلب در رویکیردی سینتی ،بیه ارا یه
گزارش هایی از شیوع ناهنجاری در جوامع مختلف و تعیین میزان تغییر زوایای بخش های مختلف مربیوط بیه ناهنجیاری اکتفیا کیردهانید ،در
نتیجه اطالعات دقیقی درباره میزان فعالیت عضالت درگیر در پوسچر پشت تابدار وجود ندارد.
بر اساس سندرومهای عدم تعادل عضالنی  ،Janda 4سیندروم پشیت تیابدار در گیروه Lower Crossed Syndrome (LCS)- B
قرار میگیرد .وی دو زیرگروه نوع  Aو  Bرا برای  LCSشناسایی کرده است .در افراد با سندروم متقیاطع نیوع  ،Aوضیعیت بیدنی ایسیتای
آن ها با چرخش قدامی لگن و فلکشن جز ی در ران و زانو مشخص میشود .این افراد لیوردوز افزایشیافتیه مهرههیای کمیری را بیا کیایفوز
افزایشیافته بخش فوقانیکمری و پشتی جبران میکنند .در حالی که در نوع  Bلوردوز کمری کاهش یافتیه و کیایفوز افزایشیافتیه جبرانیی
در ناحیه پشتی و وضعیت سربهجلو ایجاد شده است .در این وضعیت ،مرکز ثقل به عقب مییرود ،شیانهها پشیت محیور بیدن قیرار میگییرد و
زانوها بیش از حد باز میشوند ]11[.به عقیدی  ، Jandaبسیاری از اختالالت حرکتی یا ناشی از ساختار عضالنی لگین و ران اسیت ییا در ایین
ناحیه اثر میگذارد ]11[.به خاطر این ارتباط ،ناحیۀ لگن اغلب اولین عال م اختالل را که در جایی دیگر از زنجیره حسی -حرکتیی اتفیاق افتیاده
[]11
نشان میدهد.
در ناهنجاری پشت تابدار ،زنجیره پوسچرال ستون فقرات به طور کامل تحت تأثیر قرار میگیرد ،به طوری که لگن خاصره همراه با تیلت
خلفی به سمت جلو جابهجا می شود ،انحنای کمری کاهش مییابد ،یک کایفوز افزایشیافته طویل تمام ستون فقرات پشتی را درگیر میکند
و سر نسبت به وضعیت طبیعی جلوتر قرار میگیرد ]12[.در افراد مبتال ،بدن و خصوص ًا ستون فقرات توسط عضالت به خوبی حمایت
نمی شوند و معمو ًال فرد تسلیم نیروی جاذبه است و تنها ساختارهای پسیو هستند که ثبات را در انتهای دامنه حرکتی هر مفصل فراهم
میکنند ]13 ,4[.همچنین از دیگر مشکالت ناشی از این ناهنجاری ضعف عضالت خمکننده ران ،کوتاهی عضالت همسترنیگ ،تمایل به
روی یک پا ایستادن و انحرا ف سر به جلو گزارش شده است] 12[.
بهرغم شیوع باالی این ناهنجاری و آسیبهای احتمالی منتج از آن[  ، ]0هنوز تعریف دقیق و مشخصی از پوسچر پشت تابدار و تغییرات
راستای اسکلتی در آن وجود ندارد ،به طوری که  Kisnerمیزان تیلت لگن در ناهنجاری پشت تاب دار را متغیر میداند[Kendall ،]14
جابه جایی قدامی مفصل لگن و مفصل ران در اطراف مرکز خط گرانش ،صاف شدن قوس کمری ،و هایپراکستنشن در مفاصل ران و زانو را
از مشخصات افراد دارای پوسچر پشت تابدار دانسته[ ، ]12و  Mageeافزایش شیب لگنی و نزدیک شدن آن به چهل درجۀ افزایش کایفوز
[ ] 10
و قوس کمری ،تیلت قدامی لگن ،و اکستنشن مفصل ران را در تعریف این پوسچر بیان کرده است.
در این میان ،مطالعات اندکی به بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضالت تنه در ناهنجاری پشت تابدار پرداختهاند .از جمله بررسی
 O’Sullivanنشان میدهد که در وضعیت ایستادن بهصورت پشت تابدار و نشستن در حالت شل ،در فعالیت الکترومایوگرافی در
عضالت اینترنال ابلیک  ،0مولتیفیدوس کمری  2و ارکتور اسپاین  7پشتی کاهش معناداری نسبت به ایستادن به صورت قا م وجود دارد ،اما
در عضله رکتوس ابدومینوس  ،0طی ایستادن به صورت پشت تاب دار ،نسبت به ایستادن به صورت قا م ،فعالیت الکترومایوگرافی بهطور
معناداری افزایش مییابد ]4[.بنا بر تحقیق  ،Pezolatoافراد دارای وضعیت بدنی پشت تاب دار چربی انباشتهشده بیشتری در عضالت
مولتیفیدوس و ارکتور اسپاین کمری دارند ]2[.همچنین  Reeveبیان داشت که در حالت ایستادن به صورت قا م و نشستن به صورت
صحیح ،عضله عرضی شکمی ضخامت بیشتری دارد ،در حالی که در دو حالت نشستن به صورت شل و ایستادن به صورت پشت تابدار
ضخامت این فضله کمتر است ]12[.در همین اندک مطالعات موجود که به بررسی میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضالت درگیر در
ناهنجاری پشت تابدار پرداختهاند ،آزمودنی ها افرادی سالم و فاقد هر گونه ناهنجاری بودهاند که از آنها خواسته شده وضعیت پشت تابدار
را شبیهسازی کنند و گزارش فعالیت الکتروما یوگرافی عضالت منتخب در این حالت آزمودنی ،ثبت شده است؛ بنابراین در تعمیم نتایج این
مطالعات به افراد مبتال به ناهنجاری پشت تابدار تردید وجود دارد .در این میان ،قصابی نیز مطالعهای در خصوص میزان فعالیت
1
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الکترومایوگرافی عضالت تنه در افرادی ناهنجاری پشت تابد ار دارند ،انجام داده است .بنا بر تحقیقات وی که این افراد را در وضعیتهای
مختلف ایستادن و نشستن بررسی کرد ،در سه حالت ایستادن به صورت قا م ،نشستن به صورت قا م و نشستن به صورت شل ،عضالت
منتخب تنه در افرادی که وضعیت بدنی پشت تاب دار دارند ،نسبت به همان عضال ت در افراد نرمال ،فعالیت الکترومیوگرافی بیشتری را
نشان دادند[ ،]7اما در تحقیق قصابی میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضالت تنه در حالت ایستادن پوسچر پشت تابدار وجود نداشت .با این
تفاسیر ،تنها مطالعهای که به جمعآوری اطالعات حاصل از تغییرات گزارششده در ابعاد ،تولید تنشن و ساختارهای عضالت ثباتدهنده
ستون مهرهها در پوسچر پشت تاب دار با استفاده از روش های تصویربرداری ،اولتراسوند و الکترومایوگرافی و  MRIپرداخته تحقیق مهدوی
و همکاران بوده است[ ،]17اما در این جمعبندی ،مبنای اطالعات آنها همین بررسیهایی است که در آنها آزمودنیهای تحقیق پوسچر
پشت تابدار را شبیهسازی کردهاند .در این تحقیق که در آن از الکترومایوگرافی سطحی استفاده شده ،کاهش فعالیت عضالت اینترنال
ابلیک ،مولتیفیدوس کمری و ارکتور اسپاین و افز ایش فعالیت رکتوس ابدومینوس گزارش شده است.
در حقیقت ،بررسی تحقیقات پیشین تأیید می کند که اطالعات اندکی راجع به میانگین زاویۀ تیلت لگن و مهمتر از آن ،میزان فعالیت
الکترومایوگرافی عضالت منتخب تنه و ران در این پوسچر وجود دارد .از طرفی دیگر ،اکثر این تحقیقات مطالعات الکترومایوگرافی را بر
روی افرادی که ناهنجاری پشت تابدار ندارند ،انجام دادهاند ]17 ,12 ,4 ,2[.همچنین این بررسی نشان میدهد که در خصوص فعالیت
الکتریکی عضالت تنه و ران هنگام ایستادن هیچ تحقیقی صورت نگرفته است ]7[.بر این اساس ،در تحقیق حاضر برآنیم تا اندازی زاویۀ تیلت
لگن و فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب تنه و ران را در حالت ایستاده در زنان دارای وضعیت بدنی پشت تابدار مطالعه و نتایج را با
وضعیت افرادی که دارای وضعیت بدنی نرمال هستند ،مقایسه نماییم.
مواد و روش ها
جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از جمعی از دانشجویان دختر  10تا  20ساله دانشگاه تهران بود .در این تحقیق ،تعداد  31نفر از دختران
دانشجو در دو گروه کنترل و مبتال به ناهنجاری پشت تابدار (هر گروه  10نفر) در آزمایشگاه مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند .این
تحقیق دارای کد اخالق  IR.UT.SPORT.REC.1396022مورخه  1317/12/11از کمیتۀ اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی
دانشگاه تهران است .آزمودنیها از بین دانشجویان به صورت غیرتصادفی از جامعه در دسترس و با توجه به معیار تحقیق انتخاب شدند؛ به
این صورت که پس از یک غربالگری از نمای جانبی ب ر اساس مشاهده و با استفاده از صفحه شطرنجی ،افراد مشکوک به پوسچر پشت
تابدار وارد پروسۀ اندازهگیری شدند (تصویر  .) 1پس از آن ،با حضور در محل آزمون ،بعد از توضیح فرآیند تحقیق ،توزیع فرم رضایتنامه و
امضای آن توسط آزمودنی های تحقیق ،با توجه به تأثیر این ناهنجاری بر قسمتهای مختلف بدن ،زاویۀ )،Craniovertebral (CV
قوس پشتی ،تیلت لگن و زاویۀ نوسان  1به طور دقیق اندازهگیری شد .افرادی که دارای زاویۀ  CVکمتر از  03درجه[ ،]10زاویۀ کایفوز
افزایشیافتۀ بیشتر از  44درجه[ ،]11و تیلت لگن کمتر از  12درجه[ ]21 ,10بودند ،به عنوان آزمودنیهای گروه پشت تابدار انتخاب و در غیر
این صورت از تحقیق خارج شدند .الزم به ذکر است که بودن در دامنه سنی  10تا  20سال و نداشتن مشارکت فعال و منظم در فعالیتهای
ورزشی طی یک سال اخیر از معیارهای دیگر ورود به تحقیق برای هر دو گروه بوده است ]21[.آزمودنیهای گروه کنترل در صورتی که معیار
زوایای  ،CVقو س پشتی ،تیلت لگن Sway Angle ،را در دامنۀ نرمال (زاویۀ  CVبیشتر از  ،03کایفوز کمتر از  44درجه ،تیلت لگن
حدود  12درجه ،و  Sway Angleکمتر از  11درجه) دارا بودند ،به عنوان آزمودنی گروه کنترل انتخاب شدند  ]21- 10 ,10 ,11[.ضمناً شرایط
خروج از مطالعه شامل شاخص توده بدنی باالتر از  ،31درد در ناحیه کمری -لگنی (با گزارش پزشکی یا در طی فعالیتهای روزمره) طی
شش ماه اخیر ،هر گونه ناراحتی یا درد شناختهشده در ستون فقرات در طی اجرای تست بوده است ]4[.در جدول  ،1ویژگیهای دموگرافیک
آزمودنیهای تحقیق در دو گروه بیان شده است.

Sway Angle

1
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تصویر  :9پوسچر پشت تابدار

اندازهگیری زوایای تیلت لگن و نوسان :برای تعیین زوایه تیلت لگن ،به شیوی معمول در مطالعات پیشین ،با قرار دادن مارکرهایی بر
روی خار خاصره ای قدامی فوقانی و خار خاصرهای خلفی فوقانی ،زاویه این خط نسبت به خط افق محاسبه شد .زمانی که خار خاصرهای
قدامی فوقانی همسطح یا باالتر از خار خاصره ای خلفی فوقانی قرار بگیرد ،لگن به تیلت خلفی میرود] 10 ,2[.
زاویه نوسان بر روی عکس دیجیتال به شیوی تحقیق  ]2[Pezolatoاندازهگیری شد .این زاویه بر اساس تحقیقات به عنوان معیار انتخاب
افراد مبتال به پشت تابدار گزارش شده است .زاویۀ نوسان زاویه ای است که از تقاطع خط عمودی ای که زا دی خاری آخرومی  1را به نقطۀ
میانی تروکانتر بزرگ استخوان ران وصل می کند با خطی که تروکانتر بزر گ استخوان ران را به نوک قوزک خارجی وصل میکند ،تشکیل
شده است .بر اساس مطالعات پیشین ،اگر این زاویه در فردی بزرگتر از  11درجه باشد ،وی مبتال به پشت تابدار در نظر گرفته میشود, 2[.
 ]7عکسبرداری برای تعیین هر دو زاویه ،به وسیلۀ دوربین دیجیتالی  1مگاپیکسلی که بر روی پایه ای حدود یک متر (متناسب با هر فرد در
محدودی لگن و عمود بر آن) و در فاصلۀ  211سانتی متر از نمای جانبی هر آزمونگر قرار داشته و با دقت در عمود بودن دوربین بر محور یا
تکیه گاه (لگن) انجام شد ]2[.برای اینکه آزمودنی پوسچر طبیعی اتخاذ کند ،از وی خواسته شد در محل تعیینشده برای عکسبرداری ،پاها را
به اندازی بیست سانتی متر از هم باز کند ،چشمان خود را ببندد ،تنۀ خود را به آرامی سه بار در دامنه موجود به طور کامل خم و راست کند،
سپس در صورتی که تصور میک ند در پوسچر طبیعی خود قرار دارد چشمان خود را باز کند و در راستای سطح افق به نقطۀ
عالمتگذاریشده در روبهرویش نگاه کند ]7 ,2[.عکس ها با استفاده از روش فتوگرافی از طریق نرمافزار MATLAB R2015b
محاسبه شد .در جدول  ، 1مقادیر زوایای تیلت لگن و نوسان و همچنین نتایج آزمون  tمستقل برای تأیید وجود تفاوت معنادار بین دو گروه
ذکر شده است.
نحوه اندازه گیری میزان فعالت الکترومایوگرافی عضالت :برای تعیین میزان فعالیت عضالت منتخب از دستگاه الکترومایوگرافی
سطحی شانزدهکاناله مگاوین مدل ام .ای ، 2111 .ساخت شرکت مگا الکترونیک کشور فنالند ،استفاده شد .الکترودهای سطحی چسبی دو
قطبی یکبارمصرف با قطر دو سانتیمتر و در فاصله دو سانتی متری بین دو قطب الکترودها موازی با جهت تار عضالت مورد استفاده قرار
گرفت و دادهها با فرکانس  1111هرتز ثبت شدند ]23 ,22 ,4[.ارزیابی ها در سمت غالب فرد انجام و محل قرارگیری الکترودها بر روی عضالت
منتخب بر اساس مقاالت علمی معتبر و با توجه به پروتکل  Seniamتعیین شدند ]24-22 ,12 ,0 ,4[.ابتدا قبل از اتصال الکترودها ،به منظور به
حداقل رساندن مقاومت و اتصال بهتر ،پوست تمیز و پس از آن محل جاگذاری الکترودها عالمتگذاری شد .به منظور نرمالسازی
سیگنالهای بهدستآمده از هر عضله ،بر اساس گزارشات قبلی از Maximum Voluntary Isometric Contraction
) (MVICبه صورت ایزوله برای هر عضله استفاده شد ،بدین صورت که قبل از ارزیابی فعالیت ،آزمودنیها سه بار  MVICرا به مدت 0
ثانیه در مقابل مقاومت دستی اعمالشده توسط آزمونگر نگه می داشتند و بین هر انقباض  11ثانیه استراحت میکردند .برای پردازش
اطالعات حداکثر انقباض ارادی 2 ،ثانیۀ اول و آخر آن حذف و  3ثانیۀ میانی انتخاب شد ]7[.در این راستا ،برای عضالت ارکتور اسپاین پشتی
و کمری ،از آزمون انقباض حداکثری اکستانسورهای تنه استفاده شد .برای انجام این کار ،آزمودنی به صورت دمر روی تخت دراز کشید و
نواحی مفصل ران ،کمی پایینتر از زانو ها و کمی باالتر از مفصل مچ پاها ،با استرپ محکم و به تخت ثابت شدند .ضمن اعمال مقاومت بر
Acromion Process

123

J Rehab Med. 2019; 8(2): 119-128

1

صیدی و همکاران

روی شانه و کتف ،از وی خواسته شد با شنیدن فرمان محقق ،سر و تنۀ خود را با حداکثر قدرت و تا حداکثر میزان و تا انتهای دامنۀ حرکتی
از روی تخت بلند کند .برای عضالت مایل خارجی شکم ،آزمودنی در حالت درازکش به پهلو قرار گرفت و زانوها و رانها که با استرپ بر
روی تخت ثابت شده بودند ،خم شدند؛ در حالی که دست ها به صورت ضربدری روی سینه قرار دارند ،تنه تا جایی که شانهها باال بیاید به
سمت چپ چرخید .سپس آزمودنی به صورت ایزومتریک در مقا بل مقاومت آزمونگر که مانع حرکت است ،برای چرخش شانه تالش کرد.
برای عضلۀ مایل داخلی ،مشابه تست مایل خارجی ،ولی در جهت چرخش به سمت راست ،انجام شد .برای عضلۀ راست شکمی ،آزمودنی
در وضعیت طاقباز با زانوی خم و دست ها به صورت ضربدری روی سینه قرار دارد .آزمودنی برای انجام یک دراز و نشست تالش ،اما
آزمونگر مقاومت همسانی برای جلوگیری از این حرکت ایجاد کرده است .برای عضلۀ سرینی بزرگ ،آزمودنی در وضعیت دمر خوابید ،و در
حالی که زانو در حالت فلکشن  11درجه قرار دارد ،مقاومت به بخش دیستال خلفی ران اعمال شده است .برای عضلۀ همسترینگ داخلی،
آزمودنی در وضعیت دمر ،در حالی که ران در وضعیت استراحت قرار دارد ،زانو را تقریباً  21درجه خم می کند .آزمونگر ،در حالی که ساق به
ران چرخش داخلی دارد ،فشار را به قسمت فوقانی خلفی ساق در جهت راست کردن زانو وارد میکند .برای عضلۀ راسترانی ،فرد لبۀ میز
نشسته و با دست ها لبۀ تخت را گرفت .به آزمودنی گفته شد زانویش را صاف کند .برای این کار ،آزمونگر دستش را زیر انتهای ران فرد قرار
[] 12
داد و فشار را به باالی مچ در جهت ایجاد فلکشن وارد کرد.
1
دادههای الکترومایوگرافی عضال ت ارکتور اسپاین پشتی و کمری ،مولتی فیدوس کمری ،رکتوس ابدومینوس ،اکسترنال ابلیک و اینترنال
ابلیک ،گلوتئوس ماکسیموس  ،2مدیال همسترینگ  ،3و رکتوس فموریس  4در سمت راست حین ایستادن طبیعی و راحت فرد ،در حالی که
پاها به فاصله بیست سانتیمتری از هم قرار دارد و فرد به نقطه ثابتی از دیوار روبهرو نگاه میکند ،ثبت شد  .زمان ثبت فعالیت در حالت
0
ایستاده یک دقیقه بود که پانزده ثانیه اول و آخر آن حذف و سی ثانیۀ میانی منظور شد .الکترودگذاری برای عضله النجیسموس توراسیک
در فاصله پنج سانتیمتری خارج مهره  ،T9برای ایلیوکوستالیس  2در فاصله شش سانتیمتری خارج مهره  ،L2مولتیفیدوس در دو
سانتیمتری خارج مهر ه  ،L5عضله رکتوس ابدومینوس در دو سانتیمتری جانبی و یک سانتیمتری باالی ناف ،و عضله اکسترنال ابلیک
در محل تقاطع دو خط فرضی ای که در امتداد ناف و  ASISدر نظر گرفته شد و تقریب ًا با زاویه  40درجه و هم راستا با فیبرهای عضله قرار
گرفت .برای بررسی فعالیت عضله گلوتئوس ماکسیموس ،الکترودها در وسط خطی که زاویه تحتانی ساکروم را به برجستگی بزرگ ران
متصل می کند ،برای مدیال همسترینگ در نقطه پنجاه درصدی فاصله بین برجستگی نشیمنگاهی و بخش داخلی حفره پوپلیته و برای
عضله رکتوس فموریس نقطه پنجاه درصدی فاصله بین  ASISو قسمت فوقانی کشگک قرار گرفتند ]23 ,22[.برای به دست آوردن میزان
فعالیت عضالنی ،دادهها با روش ریشه دوم میانگین مربعات  7یکنواخت و نسبت به حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک نرمال شد .در نهایت،
میانگین دو تالش ثبت شده برای تست ایستادن مورد استفاده قرار گرفت] 20 ,22[.
با توجه به نتایج آزمون شاپیرو -ویلک و نرمال بودن توزیع دادهها ،برای بررسی مقایسه متغیرهای میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضالت در
وضعیت ایستادن بین دو گروه ،از آزمون  tمستقل استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل آماری نرمافزار ( SPSSنسخۀ  )12مورد استفاده قرار
گرفت .سطح معناداری آماری نیز معادل  1/10در نظر گرفته شد.
یافته ها
ویژگیهای فردی آزمودنی ها و مقادیر مربوط به زوایۀ تیلت لگن و زاویۀ  Swayدر جدول  1آورده شده است .الزم به ذکر است که
ویژگیهای شناختی دو گروه توسط آزمون  tمستقل مقایسه شد .با توجه به اینکه هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت ،میتوان
آنها را از نظر جمعیتشناختی همگن در نظر گرفت .همانگونه که مشاهده میشود ،زوایای تیلت لگن و نوسان که در این تحقیق به
ترتیب به عنوان مالک تعیین تیلت لگن و پوسچر پشت تاب دار در نظر گرفته شدن د ،بین دو گروه تفاوت معناداری نشان داد .میانگین زاویۀ
تیلت لگن در گروه پشت تابدار  0/37درجه و در گروه کنترل  12/42به دست آمد .همچنین در جدول  ،2میانگین ،انحراف استاندارد ،و
نتایج آزمون  tمستقل طی وضعیت ایستادن بین گروهها ذکر شده است .نتایج آزمون  tمستقل بین دو گروه در وضعیت ایستادن نشان
میدهد که میزان فعالیت عضله رکتوس فموریس و اینترنال ابلیک در وضعیت ایستادن بین گروه کنترل و پشت تاب دار معنادار است .در
حالی که این میزان فعالیت در عضالت ارکتور اسپاین ،مولتیفیدوس کمری ،عضالت رکتوس ابدومی نوس ،اکسترنال ابلیک ،گلوتئوس
ماکسیموس و مدیال همسترینگ بین دو گروه معنادار نبوده است.
1
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جدول  :9مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی و متغیرها آزمودنیهای دو گروه ( n=51نفر در هر گروه)
متغیر
گروه کنترل
گروه پشت تابدار

زاویۀ تیلت لگن

زاویۀ نوسان

(درجه)

(درجه)
173±1/1
124±3/27

سن (سال)

قد (متر)

وزن (کیلوگرم)

BMI

21/27±1/04

1 /22±1/12

02±3/27

11/22±1/12

12/42±1/43

21±1/24

1 /24±1/13

02/42±2/70

11/43±2/32

0/37±2/11

1/22

1/14

1/01

1/73

آزمون تی مستقل
* معناداری در سطح ()p<1/10

1/111

*

1/111

*

جدول  :2مقادیر میانگین و انحراف استاندارد فعالیت عضالت ( بر اساس درصدی از حداکثر انقباض ارادی) و نتایج آزمون تی مستقل
در وضعیت ایستادن بین دو گروه پشت تابدار و کنترل ( n=51نفر در هر گروه)
گروه کنترل

متغیر

گروه پشت تابدار
ایستادن

مقدار P

النجیسموس پشتی

4/42±1/74

0/4±2/42

1/231

ایلیوکوستالیس کمری

4/0±1/74

0/40±2/20

1/113

مولتیفیدوس کمری

0/10±2/04

4/12±1/02

1/210

عضالت تنه

عضالت ران

رکتوس ابدومینوس

2/21±1/22

3/47±1/02

1/111

اکسترنال ابلیک

2/01±2/00

0/11±3/01

1/200

اینترنال ابلیک

0/00±2/40

0/20±2/01

1/110

*

1/40±1/13

1/12±1/44

1/121

1/11±1/01

1/72±1/01

1/122

1/17±1/01

3/32±2/17

*

گلوتئوس ماکسیموس
مدیال همسترینگ
رکتوس فموریس

1/112

* معناداری در سطح ()p<1/10

بحث
[]1 , 0

پوسچر پشت تاب دار یکی از شایع ترین اختالالت ستون مهرهها میان افراد جامعه به خصوص زنان جوان است .هدف از تحقیق حاضر،
مقایسۀ زاویۀ تیلت لگن و فعالی ت الکترومایوگرافی عضالت منتخب تنه و ران ،در حالت ایستادن ،در زنان دارای وضعیت بدنی پشت تابدار
با افراد دارای وضعیت بدنی نرمال بود.
در تحقیق حاضر ،عضالت ارکتور اسپاین پشتی و کمری ،عضالت شکم ،رکتوس فموریس در افراد دارای ناهنجاری پشت تابدار در حالت
ایستادن فعالیت بیشتری را نسبت به همین عضالت در گرو ه کنترل نشان داد .در این میان ،در میزان فعالیت عضلۀ اینترنال ابلیک و
رکتوس فموریس از لحاظ آماری تفاوت معنادار مشاهده شد و در بقیۀ عضالت ذکرشده این تفاوت معنادار نبود .همچنین میانگین میزان
فعالیت عضالت مولتیفیدوس کمری و اکستنسورهای ران در گروه پشت تابدار طی وضعیت ایستادن کمتر از فعالیت همین عضالت در
گروه کنترل بود ،ولی تفاوت آن معنادار نبوده است.
]
17
,
7
,
4
,
2
[
 ،تنها عضالت تنۀ افراد دارای این ناهنجاری در
در اندک تحقیقاتی که تاکنون بر روی فعالیت عضالت این پوسچر انجام شده
حالت ایستادن و نشستن بررسی شده و آن هم در آزمودنیهایی که به پوسچر پشت تابدار شبیهسازی شده اند .در واقع ،تاکنون میزان
فعالیت عضالت تنه و ران در وضعیت ایستادن در این پوسچر بررسی نشده است .مطالعۀ حاضر ،در باب وضعیت ایستادن ،یافتههای جدیدی
را ارا ه میدهد که نتایج مطالعات پیشین را نقض میکند ]12 ,1 ,7 ,4 ,2[.در حالی که  O’Sullivanکاهش معناداری را در فعالیت
الکترومایوگرافی ارکتور اسپاین پشتی و کمری و اینترنال ابلیک و افزایش معناداری را در رکتوس ابدومینوس افراد پشت تابدار در وضعیت
ایستادن به صورت قا م گزارش کرده است ]4[.در مطالعۀ حاضر ،میانگین فعالیت عضالت ارکتوراسپاین بین دو گروه معنادار نبوده است.
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همچنین ،از لحاظ آماری ،میزان فعالیت عضلۀ اینترنال ابلیک در افراد پشت تابدار نسبت به فعالیت همین عضله در گروه کنترل بیشتر بود،
در حالی که در دو عضلۀ رکتوس ابدومینوس و اکسترنال ابلیک تفاوت معناداری مشاهده نشد.
به نظر میرسد مهمترین دلیل تفاوت نتایج ،آزمودنیهای مطالعۀ مذکور باشن د .افراد مورد مطالعۀ تحقیق  O’Sullivanافرادی سالم و
فاقد هر گونه ناهنجاری بودند که از آنها خواسته شده بود وضعیت پشت تابدار را شبیهسازی کنند .این ممکن است الگوی بهکارگیری و
میزان فعالیت عضالت را تحت تأثیر قرار دهد و از آنچه در پوسچر واقعی پشت تابدار رخ میدهد ،متمایز کند .از طرفی دیگر ،در این نوع
شبیهسازی پوسچر ،عناصر پسیو مؤث ر در ایجاد راستای طبیعی ،مفاصل را کمتر از حالتی که در درازمدت تغییر میکند ،تحت تأثیر قرار
میده د .همچنین ممکن است خستگی های عضالنی ناشی از گرفتن یک پوسچر روی نتایج فعالیت عضالت در پوسچر بعدی تأثیرگذار
باشد ]17[.قصابی دلیل افزایش معنادار فعالیت عضالت ارکتور اسپاین در ایستادن قا م پشت تابدار نسبت به گروه کنترل را به دلیل تالش
بیشتر عضالت بدن برای برگرداندن به وضعیت طبیعی پوسچر پشت تابدار بیان کرده است ]7[.بر طبق دیدگاه  Kendallو
 ،Sahrmannحرکات تکراری یا قرار گ رفتن در یک پوسچر غلط به مدت طوالنی عامل بروز ایمباالنس عضالنی است .وقتی فردی به
طور مکرر وضعیت بدنی پشت تابدار را شبیهسازی می کند ،سبب خارج شدن بدن از راستای صحیح میشود ،الگوهای حرکتی تغییر
میکنند ،در نتیجه عضالت مذکور در وضعیت بدنی پشت تابدار به مرور زمان دچار تغییر فعالیت شدهاند .پس وقتی از آنها خواسته شد
وضعیت قا م به خود بگیرند ،این وضعیت به عنوان وضعیت غیرطبیعی قلمداد شد و بدن برای حفظ ثبات و بازگراندن وضعیت کمری -لگنی
به وضعیت غلطی که در پوسچر پشت تابدار به آن عادت کرده ،دچار افزایش فعالیت شد] 7[.
د ر توضیح نتایج تحقیق حاضر ،میتوان به سازگاریهای عصبی -عضالنی پوسچر پشت تابدار نیز اشاره کرد .با توجه به اینکه موقعیت هر
بخش از بدن بر همۀ قسمت های بدن و کل پوسچر تأثیرگذار است ،بنابراین در یک پوسچر خاص ،زمانی که استرس افزایش مییابد،
سازگاریهای پوسچر غیردقیق میشود ]10 [.بر طبق نظر  ،Sahrmannاحتماالً در این وضعیت ،ایمباالنس عضالنی رخ میدهد و رابطۀ
طول -تنشن عضالت تغییر می کند و هنگامی که عضله در طول بلندتر یا کوتاه تر از طول مطلوب قرار میگیرد ،تنش تولیدشده در عضله
تغییر خواهد کرد .در پی این تغییرات ،در طوالنیمدت ،سیستم سنسوری موتور تغییر میکند و در نهایت فرد وضعیت بدنی پشت تابدار را
به عنوان پوسچر صحیح میپذیرد ]21[.در مطالعۀ حاضر ،افراد پشت تاب دار به طور میانگین دارای زاویۀ نوسان بیشتر از  10درجه و تیلت
لگن  0/37درجه بودند (بر اساس وضعیت نرمال ،در واقع  2/23درجه تیلت خلفی لگن داشتند) و این وضعیت ،از طریق عکسالعملهای
زنجیرهای ،استرسی را بر قسمتهای مختلف وارد میکند؛ بنابراین ،با توجه به عبور خط فرضی کشش ثقل در این پوسچر که از قسمت
جلوی مهره های پشتی ،بخش خلفی مفصل ران ،جلوی عضالت رکتوس فموریس و خلفی کشگک میگذرد ،بیشتر بودن میانگین فعالیت
عضالت ارکتور اسپاین پشتی و کمری می تواند در پاسخ به افزایش میانگین فعالیت عضالت شکمی برای حفظ پوسچر طبیعی باشد ،زیرا
عبور خط فرضی کشش ثقل از بخش جلویی ستون مهره های پشتی باعث افزایش فعالیت عضلۀ رکتوس ابدومینوس میشود ،ولی عضلۀ
مولتیفیدوس ،چون عضالت ثابتکنندی لومبوپلویک است و با توجه به اینکه در این افراد لگن به جلو جابهجا میشود ،کاهش فعالیت دارد،
ولی این کاهش به لحاظ آماری معنادار نیست .البته کاهش میانگین فعالیت عضلۀ مولتیفیدوس خبر از همسویی تحقیق حاضر با
تحقیقات  ]2[Pezolatoدارد که در آن کاهش فعالیت ارکتوراسپاین پشتی و کمری افراد پشت تاب دار گزارش داده است.
از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به ثبت افزایش میانگین فعالیت هر سه عضلۀ شکم در افراد دارای ناهنجاری نسبت به گروه کنترل
اشاره کرد ،هرچند این افزایش به لحاظ آماری بین دو گروه معنادار نیست .افزایش فعالیت عضلۀ رکتوس ابدومینوس و اکسترنال ابلیک
همسو با تحقیقات گذشته است[ ،]17 ,4ولی با افزایش فعالیت اینترنال ابلیک تعارض دارد .احتماالً دلیل فعالیت بیشتر عضالت اینترنال
ابلیک/ترنسورس ابدومینوس در حالت ایستادن این باشد که این عضالت از طریق کنترل  Intraabdominal Pressureو اتصال آن
با  Thoracolumbar Fasciaبر قسمت کمری ستون فقرات تأثیر میگذارد ]4 [.احتماالً در وضعیت بدنی پشت تابدار ،به دلیل جابه -
جایی لگن به سمت جلو ،ستون مهرهها بیثبات می شود و سیستم عصبی به طور مؤثری عضلۀ اینترنال ابلیک/ترنسورس ابدومینوس را
فراخوانی میکند و سبب افزایش فعالیت آنها میشود .ممکن اس ت افزایش فعالیت عضالت رکتوس ابدومینوس و اکسترنال ابلیک ،با توجه
به زاویۀ نوسان بیشتر از  10درجه در آزمودنی ها ،به بیشتر شدن فاصله از خط کشش ثقل مربوط باشد و تقاضای عضالنی را برای حفظ
وضعیت طبیعی ایستادن در افراد با پوسچر پشت تاب دار افزایش دهد.
در تحقیقات گذشته ،هنگامی که از آزمودنیها خواسته می شد وضعیت پشت تابدار را شبیهسازی کنند ،لگن به وضعیت غیرنرمال
برمیگشت و مسئولیت حفظ ثبات که بر عهدی ساختارهای پسیو بود ،در این وضعیت ،مجدداً به عضالت محول میشد و همۀ عضالت
ناحیۀ لومبوپلویک و ارکتوراسپاین با توجه به خط فرضی کشش ثقل پاسخهای متفاوتی از خود نشان میدادند ]7[.در نتیجه گروه عضالت
لومبوپلویک  1برای حفظ وضعیت طبیعی ایستادن در پوسچر پشت تاب دار با افزایش فعالیت اینترنال ابلیک همراه است .همچنین افزایش
1
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 یافتههای تحقیق حاضر اطالعات تئوری.فعالیت رکتوس فموریس در آزمودنی های تحقیق حاضر تفاوت معناداری با گروه کنترل داشت
 حرکت روبه عقب تنه در پوسچر پشت،] بر اساس مطالعات گذشته14 ,12[.قبل در مورد کاهش فعالیت عضالت فلکسور ران را نقض میکند
 کاهش فعالیت عضالت، چون در ادبیات پیشین،] با این حال22[.تابدار سبب افزای ش گشتاور درونی فلکسوری بر تنه و مفصل ران میشود
 پیشنهاد کردند که حفظ پوسچر پشت تاب دار وضعیتی پسیو است که بیشتر به عواملی غیر از عناصر،اینترنال ابلیک گزارش شده است
 تنها افزایش معنادار فعالیت اینترنال ابلیک شکم و عضلۀ رکتوس، در حالی که در یافته های تحقیق حاضر، ]17 ,14 ,12 ,4[انقباضی وابسته است
 با توجه به حرکت روبه عقب تنه و افزایش زاویۀ کایفوز در نتیجۀ تغییرات پوسچر پشت،  از طرفی دیگر.فموریس این موضوع را تأیید میکند
 اما میانگین آن در پشت، هرچند از لحاظ آماری معنادار نیست. افزایش فعالیت عضالت رکتوس ابدومینوس قابل پیش بینی بود،تابدار
.تابدار بیشتر از گروه کنترل بوده است
نتیجهگیری
 اکستنسور ران و عضالت سطحی شکم در پوسچر،مهمترین نتایج تحقیق حاضر عدم تفاوت معنادار در گروه های عضالت ارکتور اسپاین
. یک وضعیت غیرفعال نیست، برخالف تصورات،پشت تابدار نسب ت به گروه کنترل بوده است و این بدن معناست که پوسچر پشت تابدار
این یافتهها می تواند زمینۀ علمی متفاوتی برای درمانگران و مربیان حرکات اصالحی فراهم کند تا درک بهتری از پوسچر پشت تابدار پیدا
 با توجه به اینکه نتایج مطالعۀ حاضر حاصل بررسی فعالیت عضالت،  از طرفی دیگر.کنند و در هنگام ارزیابی و توانبخشی مد نظر قرار دهند
 برای محقق این سؤال مطرح است که آیا در تست های داینامیک هم این تفاوت معنادار نخواهد بود و در،تنه و ران در تست ایستا بوده
 آیا تست یا شیوی ارزیابی دیگری می تواند این وضعیت را مقایسه کند یا در،صورتی که در بررسی تست داینامیک این تفاوت دیده نشود
.  با چه الگویی میتوان رفتار کرد،برنامۀ توانبخشی این افراد
تشکر و قدردانی
 بدینوسیله از تمامی دوستان و آزمودنی ها که در انجام این تحقیق ما را.مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دکتری حرکات اصالحی میباشد
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