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Abstract
Background and Aims: During and after pregnancy, many women experience an increase in the
inter-recti abdominal muscle due to increased uterine volume as well as stretching and thinning of the
linea alba. This disease, on average, affects 66% of women and is associated with spinal pain and
instability, pelvic floor muscle weakness, abdominal muscle weakness, and abdominal hernia. The
aim of the present review article was to study the effectiveness of abdominal strengthening exercises
in the treatment of diastasis recti in postpartum period, based on the results of the recent studies.
Materials and Methods: Google scholar, EM base, Medline, and PubMed databases as well as
Google search were searched using the following keywords: pregnancy, diastasis rectus, diastasis
recti, linea alba, rectus abdominal muscles, and strengthening exercises. Our study includes different
researches on abdominal muscle strengthening exercises in the treatment of diastasis recti.
Results: Generally, 800 articles were found in the field of case studies, pilot studies, and clinical
trials. From among these studies, only 11 studies were selected according to the inclusion criteria. The
results of these studies showed that abdominal strengthening exercises have been effective in
minimizing low back pain and decreasing functional, postural instability as well as muscle weakness.
Conclusion: According to the results and quality of the studies, abdominal muscles strengthening
exercises can be an effective method in the treatment of diastasis recti in postpartum period.
Keywords: Pregnancy; Diastasis Recti; Linea Alba; Rectus Abdominal Muscles; Strengthening
Exercises.
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احمدی3
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چکیده
مقدمه و اهداف
در طی و پس از بارداری ،بسیاری از زنان افزایش در فاصلهی بینابینی عضالت راست شکمی را به دلیل افزایش حجم رحم در این دوره ،کشش و نازک
شدن لینه آلبا تجربه میکنند .این بیماری به طور متوسط  66درصد زنان را تحت تاثیر قرار میدهد و با درد و بیثباتی ستون فقرات ،ضعف عضالت کف
لگن ،ضعف عضالت شکمی و در نهایت فتق شکمی ارتباط دارد .هدف از مقاله حاضر ،بررسی اثربخشی تمرینات تقویتی شکمی در درمان دیاستازیس
رکتی در دوران پس از زایمان بر اساس نتایج مطالعات اخیر است.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر ،پایگاههای داده  PubMed ،Medline ،EM Base ،Google Scholarو جستجوی گوگل با ترکیب واژههای کلیدی
"بارداری"" ،دیاستازیس رکتوس"" ،دیاستاز رکتی"" ،لینه آلبا"" ،عضله راست شکمی"" ،تمرینات تقویتی" ،جستجو شد .این مطالعه شامل تحقیقات
مختلف در زمینه تمرینات تقویت عضالت شکمی در درمان دیاستازیس رکتی میباشد.
یافتهها
به طور کلی 800 ،مقاله در زمینه مطالعات موردی ،مطالعات پایلوت (آزمایشی) و کارآزماییهای بالینی به دست آمد .از این مطالعات ،بر اساس معیارهای
ورود به مطالعه ،تنها  11مورد در خصوص تأثیر تمرینات تقویتی در درمان دیاستازیس رکتی انتخاب شدند .نتایج مطالعات موجود در تعدادی از مقاالت
نشان داد که تمرینات تقویتی شکم در کاهش کمردرد ،کاهش عملکرد ،بیثباتی پاسچرال و ضعف عضالنی موثر است.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج و کیفیت مطالعات ،تمرینات تقویتی عضالت شکم میتواند روش موثری در درمان دیاستازیس رکتی در دوره پس از زایمان باشد.
واژههای کلیدی
بارداری؛ دیاستاز رکتی؛ لینه آلبا؛ عضله راست شکمی؛ تمرینات تقویتی
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مقدمه و اهداف
در زمان بارداری و پس از آن ،فاصله بین عضله راست شکمی ( 1)IRDبه علت کشیده و نازک شدن بافت همبند ،در بسیاری از زنان
افزایش مییابد [1].این بافت همبند سفید که با نام خط سفید ) 2(LAنیز شناخته میشود و از کالژن ساخته شده است ،از بهم پیوستن نیام
عضالت مایل خارجی ،داخلی و عرضی شکمی به وجود میآید که خطی را بین دو عضله راست شکمی در زیر پوست تشکیل میدهد؛
هرچند این خط از روی پوست دیده نمیشود ،اما شیار قابل مشاهدهای در ناحیهی وسط شکم به وجود میآورد که معادل همان LA
میباشد .این خط از ناحیه تحتانی جناغ سینه یعنی زیفوئید 3تا سمیفیز پوبیس 4کشیده شده که به طور میانگین عرض نرمال آن ،به صورت
متغیر  1/1cmتا  2/1cmاست و معموال فاصلهی عرضی بیشتر از  2cmدر ناحیهی  3 cmباالتر و پایینتر از فرورفتگی ناف و همچنین
بیشتر از  2/5 cmدر ناحیهی فرورفتگی ناف به عنوان دیاستازیس رکتی در نظر گرفته میشود]( [2شکل .)1
دیاستازیس رکتی ( 5)DRAبه علت تغییرات هورمونی  ،LAفشارهای مکانیکی بر روی دیوارهی شکمی توسط جنین در حال رشد و
جابهجایی ارگانهای درون شکمی رخ میدهد DRA [3].معموال در سه ماههی دوم بارداری ظاهر میشود و در سه ماههی سوم به اوج
خود میرسد که البته درجات مختلفی دارد و ممکن است در دورهی پس از زایمان به صورت کامل برطرف شود [4].این عارضه بین 30
][5
تا 70درصد از بارداریها را تحت تأثیر قرار داده و به صورت میانگین در  66درصد از زنان پس از زایمان وجود دارد.
دیوارهی شکم دارای عملکرد ویژهای در پاسچر ،ثبات لگنی و تنه ،تنفس ،حرکات تنه و حمایت از احشاء شکمی است .با این حال افزایش
فاصلهی بین عضالت راست شکمی ( ،)IRDاین عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد [6].در این عارضه ممکن است پاسچر و مکانیک تنه
تغییر یافته و ثبات لگن مختل شود که به موجب آن ،ستون فقرات مستعد آسیب بیشتری میشود [7].همچنین فست و همکاران در سال
 1990در مطالعهای نشان دادند که  IRDمیتواند موجب کاهش یکپارچگی شکم و قدرت عملکردی عضالت شکمی شود که این می-
تواند موجب بی ثباتی پاسچرال ،درد کمر ،اختالل در عملکرد عضالت کف لگن و ناتوانی در انجام کارهای روزمره گردد .همچنین در
][8
صورت تشدید  ،IRDفرد به فتق شکمی نیز دچار میشود.
در خصوص عوامل خطر  DRAمطالعات کافی موجود نمیباشد ،اما در دو مطالعه ،متغیرهایی مانند سن ،قومیت ،شاخص تودهی بدنی،
افزایش وزن در دوران بارداری ،وزن قبل از بارداری ،سن بارداری ،وزن جنین ،تعداد زایمان و نوع زایمان مورد تحلیل قرار گرفته شد و به
][10-9
این نتیجه رسیدند که زنان با زایمانهای مکرر  DRAبیشتر و باالتری دارند.
با اینکه  DRAیک مشکل کلینیکی بالقوه و قابل توجه است ،اما در مورد پیشگیری و مدیریت آن مطالعات کمی وجود دارد .اگرچه،
ورزش منظم قبل و در دوران بارداری ،خطر ابتال به این عارضه را کاهش میدهد] ،[11اما در کنار درمان با جراحی آبدومینوپالستی،
الکتروتراپی ،استفاده از شکمبندها و کینزیوتیپ برخی تمرینات ورزشی (ثباتدهندهی مرکزی) نیز وجود دارد که بیشتر بر روی عضالت
مایل و عرضی شکمی تمرکز دارد و به درمان دیاستازیس و کمتر شدن فاصلهی عضالت راست شکمی کمک میکند؛ بنابراین هدف از
مقاله حاضر ،بررسی اثربخشی تمرینات تقویتی در درمان دیاستازیس رکتی شکمی در دوران پس از زایمان بر اساس نتایج مطالعات اخیر
است.

رصویر  :1دیاستازیس رکتی شدمی
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مواد و روشها
در مطالعه حاضر ،پایگاههای داده  PubMed ،Medline ،EM Base ،Google Scholarو جستجوی گوگل با ترکیب واژه-
های کلیدی "بارداری"" ،دیاستازیس رکتوس"" ،دیاستاز رکتی"" ،لینه آلبا"" ،عضله راست شکمی"" ،تمرینات تقویتی" ،جستجو شد.
انتخاب مطالعه
پس از مطالعهی عناوین و چکیدههای مختلف در ارتباط با  DRAدر سالهای  2000تا  ،2018مقاالت غیرانگلیسیزبان ،مقاالت
غیرمرتبط با موضوع مطالعه و مقاالت مرتبط با مداخالت جراحی و غیرتمرینی از مطالعه حذف شدند .همچنین معیارهای ورود به تحقیق
حاضر شامل دامنهی مطالعهی موردی ،آزمایشی و مطالعات کارآزمایی بالینی مداخالت غیرجراحی (تمرینات تقویتی عضالت مرکزی) و
همچنین مقایسهی این تمرینات با مدالیتههای درمانی مختلف مانند الکتروتراپی ،کینزیوتیپینگ و بلتهای (شکمبند) مخصوص و غیره در
درمان  DRAدر دورهی پس از زایمان بود.
کیفیت مطالعا
تمام مطالعات برای کیفیت روش شناختی با استفاده از پرسشنامه اصالحشده  Downsو  Blackبرای مطالعات تصادفی و غیرتصادفی
به طور مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند ]12-13[.امتیازات کل از  0تا  28است ،امتیاز مقاالت بین  26تا  28عالی ،بین  20تا  25خوب 15 ،تا
 19متوسط و  14یا کمتر ضعیف است]13[.
روشهای آماری
این مطالعات برای ارزیابیهای آماری از نرمافزار آماری  SPSSبا ورژنهای  23، 14و غیره استفاده کرده بودند .در اکثر این مطالعات برای
مقایسهی تغییرات درونگروهی از آزمون  tزوجی ،ویلکاکسون و برای مقایسهی بین گروهی از آزمون  tمستقل ،یومن ویتنی ،آنوا 6استفاده
شده بود ،همچنین برای سنجش همبستگی ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافتهها
جریان مطالعا
با توجه به استراتژی جستجو در سال  2000تا  2018در پایگاههای داده مختلف ،با کلیدواژهی "درمان دیاستاز رکتی" و چکیدهی مقاالت
 800مقاله یافت شد و بعد از مطالعهی عنوان و چکیدهی مقاالت 443 ،مقاله غیرمرتبط با موضوع مطالعه (مقاالتی که فقط نام دیاستاز
رکتی در آنها آمده بود و تمرکز بر روی مطالعات دیگری بود) 305 ،مقاله مرتبط با مداخالت غیرتمرینی یا بدون مداخله (جراحی ،مقایسه،
ریسک فکتور و شیوع) 17 ،مقاله مشابه 24 ،مقاله غیرانگلیسی از جریان مطالعه خارج شدند و در انتها فقط  11مقاله با معیارهای ورود در
مطالعهی حاضر همخوانی داشت و بر اساس ارزیابی متن کامل مقاالت مورد بررسی قرار گرفت (شکل .)2

رصویر  :2جریان مطالعا

از طریق بررسی

Repeated Measures, Between Factors
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ویژگی مطالعه
مطالعات در این بررسی شامل طراحیهای تمرینی متفاوت بودند (جدول  ،) 1اما به صورت کلی تمام مطالعات تأثیر مداخالت پس از زایمان
برای کاهش  DRAو کمک به بازیابی قدرت عضله راست شکمی و بهبود کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دادند .همچنین از این
مطالعات  3مطالعه به جز عضله راست شکمی بر ضعف عضلهی کف لگنی نیز تمرکز داشتند (جدول  .)1معیارهای ورود به این مطالعه زیر
نظر دو نفر صاحبنظر در بحث مقاالت مروری اعمال شد.
شرکتکنندگان
شرکتکنندگان مقالهی مروری حاضر شامل  350زن بودند که  319نفر از آنها در مداخالت مختلف تمرینی شرکت کردند و  31نفر آنها
هیچ تمرینی نداشتند ،زیرا در اکثریت این مقاالت گروه کنترل وجود نداشت .این مداخالت به منظور کاهش عرض  LAو برگشت قدرت و
استقامت عضالت شکمی و کیفیت نرمال زندگی انجام شد .دامنهی سنی شرکتکنندگان  18تا  45سال بود و تعداد زادآوری و شیوهی
زایمان آنها متفاوت بود.
رمرینی
مداخ
مداخالت شامل تمرینهای تقویت عضالت مرکزی شکم مانند کرانچ شکمی ،تمرین پالنک اصالحشده ،انقباض ایزومتریک شکمی ،تیلت
خلفی لگن ،تمرینات نشستن معکوس ،چرخش تنه و چرخش تنه معکوس ،تقویت عضالت کف لگن (کِگِل) ،تحریک الکتریکی ،بِلت
(شکمبند) ،بریس ،و کینزیوتیپینگ میباشد که در دو مقاله کینزیوتیپ و تمرین با هم مقایسه شد و در یک مقاله تمرین ثبات مرکزی با
تحریک الکتریکی همراه با تمرین مقایسه شد و همچنین مقالهی دیگری تمرینات ثباتدهنده را با بلتهای شکمی مقایسه کرده بود .در
مقاالت دیگر مقایسهی تمرینات مختلف با هم یا با گروه کنترل بود .شرایط تمرینی ،نوع زایمان ،تعداد زادآوری و مدت زمان بین مطالعات
متفاوت بود (جدول .)1
روشهای ارزیابی مطالعا
روشهای ارزیابی  DRAدر مقاالت مختلف متفاوت بود؛  4مطالعه با اولتراسوند 4 ،مطالعه با کالیپر (دیجیتالی نایلونی و ساده) و 3
مطالعهی دیگر نیز ارزیابی دستی 7کرده بودند .همچنین  IRDنیز در مطالعات مختلف ،از  3سانتیمتر تا  11/5سانتیمتر متفاوت بود .در
این مطالعات ارزیابی قدرت عضالت شکمی با دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک و تست دستی لوته] [14و استقامت شکم نیز با آزمون
درازونشست و آزمون ایستای استقامت] ،[15درد کمر با مقیاس آنالوگ بصری ،ناتوانی با پرسشنامهی روالند موریس ،کیفیت زندگی با
][16
مقیاس عملکرد فیزیکی  PF10و شاخص ناتوانی عضله کف لگنی با پرسشنامه  PFDI-20ارزیابی شد.
جدول  :1ویژگیهای مطالعه
مطالعه

طراحی

مد

رعداد

مطالعه

شرکتکنندگان

سن

نوع

رعداد

زایمان

زایمان

مداخله

نمره
کیفیت

Tuttle et al.
2018

مطالعه
پایلوت

12
هفته

کنترل 7:تمرین10:
تیپ8:
تمرین و تیپ5:

4±32

طبیعی

زایمان
دوم

تمرینات تقویتعرضی شکمی
-کینریوتیپ

28/24

Izadi et al.
2018

کارآزمایی
بالینی

 6هفته

کنترل16:
تمرین16:

-18
45

-

-

تمربنات تقویت
شکمی

28/20

Ali Thabet et
al. 2018

کارآزمایی
بالینی

 8هفته

تمرین رایج20:
تمرین تقویتی
عمقی20:

-23
33

طبیعی

-

Pereira et al.
2018

کارآزمایی
بالینی

 6هفته

تمرین8:
کنترل8:

≤18

طبیعی

-

تمرینات
رایج+بریس
تمرین
رایج+تقویتی
عضالت
عمق+بریس
تمرینات ثبات-
دهنده عضالت
شکمی+تمرین
پالنک اصالحشده

پارامتر
فاصله دو عضله
راست شکم
ناتوانی کف لگن
فاصله دو عضله
راست شکم،
ضخامت عضله
شکمی

28/22

فاصله دو عضله
راست شکم
کیفیت زندگی

28/22

فاصله دو عضله
راست شکم و
ناتوانی عضله کف
لگنی

Manual Assessment
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-

تمرینات تقویتشکمی
تمرین+تحریکالکتریکی

28/23

پالنک+بریس-کرانچ+بریس

28/23

28/18

Kamel et al.
2017

کارآزمایی
بالینی

 8هفته

تمرین30:
تمرین و تحریک
الکتریکی30:

-25
30

طبیعی

Walton et al.
2016

مطالعه
پایلوت

 6هفته

کرانچ+بریس5:
پالنک+بریس4:

-18
45

طبیعی

-

Mahalakshmi
et al. 2016

کارآزمایی
بالینی

 6هفته

طبیعی36:
سزارین32:

-19
42

طبیعی/
سزارین

زایمان
اول،
دوم

تمرینات عرضی
شکم+کِگِل

Khandale et
al. 2016

کارآزمایی
بالینی

 8هفته

 40نفر

-18
30

طبیعی

-

تمرینات تقویت
شکمی

28/18

Gursen et al.
2015

مطالعه
پایلوت

 4هفته

تمرین12:
تمرین و تیپ12:

-

سزارین

-

تمرینات تقویتشکمی
-تیپینگ و تمرین

28/24

Litos. 2014

موردی

16
هفته

 1نفر

32

طبیعی

زایمان
دوم

تمرینات ثبات-
دهنده شکمی

28/23

Mekawy et
al. 2013

کارآزمایی
بالینی

 6هفته

تمرین15:
بلت شکمی15:

-25
35

طبیعی

-

بلت کمریتمرینات تقویتشکمی ِ +کگِل

28/25

فاصله دو عضله
راست شکم ،قدرت
عضله راست شکمی
فاصله دو عضله
راست شکم ،ناتوانی
کف لگن
فاصله دو عضله
راست شکم و
قدرت عضله
فاصله دو عضله
راست شکم
فاصله دو عضله
راست ،قدرت و
استقامت ،درد کمر
و ناتوانی
فاصله دو عضله
راست شکم و
قدرت عضالت
شکم
فاصله دو عضله
راست شکم ،قدرت
عضله شکم

رمرینی پس از زایمان
اثر مداخ
8
پریرا و همکاران ( )2018در یک مطالعه اثر تمرینات ثباتدهندهی مرکزی شکم را به همراه تمرین پالنک اصالحشده در  6هفته ( 3جلسه
در هفته) پس از زایمان بررسی کردند؛ این اندازهگیری و مداخله  3ماه بعد از زایمان در زنان  18سال و باالتر انجام شد و ارزیابیهای پس
][17
از مداخله کاهش معناداری را در اندازهی  DRAنشان داد ،همچنین بهبود قابل توجهی در شاخص ناتوانی عضله کف لگنی دیده شد.
در مطالعهی آزمایشی کنترلشده خندل و همکاران ( ،9)2016تمرینات عضالت شکمی را به مدت  8هفته ( 5جلسه در هفته) پس از زایمان
در زنان مبتال به  DRAارزیابی کردند که بعد از انجام این تمرینات IRD ،شکمی کاهش معناداری را نشان داد [18].در مطالعهی لیتوس
( ،10)2014اثربخشی تمرینات ثباتدهندهی مرکزی به مدت  16هفته ( 3جلسه در هفته) ،بر روی خانمی با  DRAشدید بررسی شد و
بعد از پایان مداخله کاهش معناداری در عرض  DRAگزارش شد؛ به طوری که  LAاز  11/5به  2سانتیمتر کاهش داشت .همچنین
افزایش معناداری در قدرت و استقامت عضالت شکمی نسبت به قبل از مداخله دیده شد [19].یک مطالعهی نیمهتجربی نیز تأثیر تمرینات
عرضی شکمی به همراه کِگِل را به مدت  6هفته ( 3جلسه در هفته) بر روی زنان با زایمان سزارین و طبیعی مقایسه کرد و بعد از مداخالت
به این نتیجه رسید که مقایسهی کاهش دیاستاز رکتی در بین روش سزارین و طبیعی هیچ تفاوت معناداری نداشت و هر دو گروه سطح
بهبودی مشابهای نسبت به قبل از تمرین کسب کردند [20].در مطالعهی مکاوی و همکاران ( ،11)2013دو روز پس از زایمان به مدت 6
هفته ،یک گروه از بِلت شکمی و گروه دیگر از تمرینات ثباتدهندهی مرکزی استفاده کردند که در انتهای مداخالت ،گروه تمریندرمانی
کاهش معناداری در عرض  DRAو افزایش نسبی قدرت را نسبت به گروهی که از بلت شکمی استفاده کردند ،داشت [14].مطالعهی کَمِل
و همکاران ( 12)2017که یک گروه کنترل تصادفی بود ،شامل زنانی بود که  2ماه از زایمان آنها گذشته بود و به دو گروه تقسیم شدند؛
گروه اول تمرینات تقویت و ثبات مرکزی و گروه دوم عالوه بر تمرینات مذکور ،تحریک الکتریکی عصبی-عضالنی را هم دریافت کردند.
مطالعه به مدت  8هفته و  3جلسه در هفته انجام شد و هر دو گروه نتایج بهبود قابل مالحظهای را در قدرت عضالنی و کاهش عرض
 DRAنشان دادند ،اما این بهبودی در پارامترهای مذکور ،در گروه تمرین درمانی+تحریک الکتریکی بیشتر بود [21].مطالعهی گورشن و
8

Pereira et al
Khandale et al
10
Litos
11
Mekawy et al
12
Kamel et al
9
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همکاران ( 13)2015یک مطالعه آزمایشی کنترلشده بر روی زنان با زایمان سزارین بود که به مدت  4الی  6ماه پس از زایمان به دو گروه
مداخله تقسیم شده بودند؛ گروه اول تمرینات تقویتی شکمی و گروه دوم تمرینات تقویتی شکمی با کینزیوتیپ بود .این مداخالت به مدت 4
هفته و  5جلسه در هفته و  3مرتبه در روز (به صورت فشرده)انجام شد .پس از پایان مداخله ،بهبودی در  IRDدر هر دو گروه مشاهده شد،
اما بین هر دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد .همچنین در قدرت و استقامت عضالت شکمی افزایش و در شدت درد و سطح ناتوانی
][15
کاهش گزارش شد و در مقایسهی بین گروهی تفاوت معناداری در گروه ترکیب کینزیوتیپ و تمرین نسبت به گروه تمرین دیده شد.
توتل و همکاران ( 14)2018در یک مطالعهی آزمایشی 6 ،تا  12هفته پس از زایمان که شامل  4گروه ،کنترل ،تمرینات تقویت عرضی
شکمی ،کینزیوتیپ ،ترکیب تمرینات و کینزیوتیپ بود ،این مداخالت به مدت  12هفته ( 3جلسه در هفته) انجام شد و در پایان مداخالت
پس از ارزیابی نهایی ،بیشترین تغییر در  IRDبه وضوح در تمرینات تقویتی عضله عرضی شکمی و ترکیب کینزیوتیپ با تمرین دیده شد،
اما تفاوت معناداری در این دو گروه وجود نداشت [22].هر دو گروه از نظر آماری در کاهش اندازهی  DRAو ناتوانی عضله کف لگنی با
گروه کینزیوتیپ متفاوت بودند .ایزدی و همکاران ( 15)2018در مطالعهی خود با هدف تاثیر تمرینات تقویتی بر  IRDو ضخامت عضالت
شکمی پس از  6هفته تمرین تقویتی عضالت شکمی به صورت روزانه به این نتیجه رسیدند که این تمرینات میتواند به کاهش فاصله بین
دو بالک عضله راست شکمی و افزایش ضخامت عضالت عرضی ،مایل و راست شکمی کمک کند [23].والتون و همکاران ( 16)2016در
یک مطالعه که شامل زنانی بود که  3ماه تا  3سال از زایمان آنها میگذشت ،تمریناتی به مدت  6هفته ( 3جلسه در هفته) در دو گروه،
تمرینات ثباتدهنده به همراه تمرین کرانچ و گروه دیگر تمرینات ثباتدهنده به همراه تمرین پالنک انجام شد؛ در گروه اول (تمرین کرانچ)
کاهش بیشتری در  IRDدیده شد و در گروه دوم (تمرین پالنک) کیفیت زندگی ،افزایش معناداری داشت [24].علی تبت و همکاران
( 17)2016در یک مطالعهی آزمایشگاهی کنترلشده تصادفی ( 3تا  6ماه پس از زایمان) که شامل  2گروه تمرینات رایج به همراه بریس
شکمی و تمرینات رایج به همراه بریس و تقویت عضالت عمقی ثباتدهنده به مدت  8هفته ( 3جلسه در هفته) بود ،در پایان مداخالت،
کاهش معناداری در  IRDو بهبود قابل مالحظهای را در کیفیت زندگی به دست آوردند]( [16جدول  2و .)3
جدول  :2نتایج مطالعه در عرض دیاستازیس رکتی
عرض دیاستازیس رکتی
بعد

قبل

مطالعه

نوع مداخله

Tuttle et al. 2018

تیپ
تیپ+تمرین
تمرین
کنترل

Izadi et al. 2018

تمرین باالی ناف
پایین ناف
کنترل باالی ناف
پایین ناف

0/7
0/6
0/6
0/7

تمرین عضالت عمقی
تمرین رایج
کنترل
تمرین
تحریک
الکتریکی+تمرین
تمرین
کرانچ+بریس
پالنک+بریس
سزارین
طبیعی

0/14
0/9
0/62
0/68

2/8
2/85
4/01
4/07

0/31
0/28

2/86
2/82

0/38
0/35

2/09
1/71

10/97
8/75
5/8
4/5

1/8
1/24

Ali Thabet et al.
2018
Pereira et al. 2018

Kamel et al. 2017

Walton et al. 2016
Mahalakshmi et al.
2016

SD
0/68
0/19
0/49
0/66

mean
2/36
2/7
2/3
2/99

SD
0/44
0/29
0/37
0/99

mean
1/92
1/4
1/34
2/10

3/1
2
2/9
1/8

0/7
0/6
0/7
0/4

2/4
1/7
2/9
1/4

0/6
0/11
0/67
0/73

2/0
2/36
3/17
3/03
1/43
2/09
6/63
7/58
2/9
2/4

روش ارزیابی
اولتراسونوگرافی

اولتراسونوگرافی

کالیپر دیجیتال
کالیپر دیجیتال
اولتراسونوگرافی
کالیپر دیجیتال و
اولتراسونوگرافی
تکنیک منوال

13

Gursen et al
Tuttle et al
15
Izadi et al
16
Walton et al
17
Ali Thabet et al
14
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باالی ناف
پایین ناف
تمرین
تمرین+تیپ
باالی ناف
پایین ناف
روی ناف
تمرین
بلت شکمی

Khandale et al. 2016
Gursen et al. 2015

Litos. 2014

Mekawy et al. 2013

2/53
2/19
1/6
1/5
8/0
5/0
11/5
3/01
3/10

0/8
0/9
0/14
0/26

جدول  :3نتایج مطالعه در مشد

2/18
1/90
1/5
1/5
1/0
0/0
2/0
2/45
2/05

0/8
0/1
0/12
0/30

منوال و کالیپر دیجیتال
تکنیک منوال
تکنیک منوال

کالیپر دیجیتال

ثانویهی دیاستازیس رکتی

دیگر پارامترها
مطالعه

پارامتر

Tuttle et al. 2018

ناتوانی کف لگن:

Izadi et al. 2018

Ali Thabet et al.
2018
Pereira et al. 2018

Kamel et al. 2017

Walton et al. 2016

Gursen et al. 2015

ضخامت راست عضالت
شکمی چپ:تمرین
کنترل
ضخامت راست عضالت
شکمی راست:تمرین
کنترل
کیفیت زندگی:تمرین
عضالت عمقی
کیفیت زندگی:تمرین رایج
ناتوانی:کنترل
ناتوانی:تمرین
قدرت :گروه تحریک
الکتریکی+تمرین
قدرت :گروه تمرین
ناتوانی:کرانچ+بریس
ناتوانی:پالنک+بریس
ناتوانی:گروه تمرین
ناتوانی:گروه
تمرین+نواربندی
درد:گروه تمرین
درد:گروه تمرین+نواربندی

Litos. 2014

درد

Mekawy et al.
2013

قدرت:نمرین
قدرت:بلت شکمی

بعد

قبل
SD

mean

SD

mean

روش ارزیابی

7/27

40/9

8/29

28/0

پرسشنامه PFDI-20

0/1
0/1
0/1
0/1

0/8
0/7
0/8
0/7

0/09
0/1
0/1
0/1

0/8
0/7
0/7
0/7

1/18
1/14

17/6
17/35

1/71
1/31

22/85
17/60

پرسشنامه

2/2
3/3

16/12
22/26

6/5
8/7

3/51
4/68

پرسشنامه ناتوانی کف
لگن

4/02
4/12

17/48
17/93

8/08
5/59

30/81
23/83

دینامومتر ایزوکنتیک

2/75
7/69

2/75
7/20

1/15
1/79

2/33
2/20

پرسشنامه ناتوانی لگن

-

2/0
3/0
2/5
2/6

-

0/0
3/0
2/2
0/0

آزمون درازونشست-
مقیاس -VASپرسش-
نامه روالند

 8-3از 10
2/94
2/77

24/41
23/41

 0از 10
3/91
3/78

25/23
31/89

اولتراسونوگرافی

مقیاسVAS
دینامومتر ایزوکنتیک

بحث
دیاستازیس رکتی عارضهای است که در صورت عدم درمان به موقع به فتق شکمی میانجامد و معموال هزینههای باالی عمل جراحی
برای ترمیم بافت همبند (آبدومینوپالستی ) معادل  5000-10000دالر میباشد که هزینهی قابل توجهی است .این عارضه زاویهی اتصال
عضالت شکمی را در سطح ساجیتال و فرونتال تغییر میدهد و در نتیجه عضالت راست شکمی در میان تنه به سمت خارجی جابهجا می-
شود][25؛ این جابهجایی به مرور اتصال استخوان ،فاشیا ،خط مفاصل و احتماال توانایی تولید گشتاور را تغییر میدهد و منجر به کشش
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عرضی بافت  LAمیشود که خود از جنس بافت همبند و تاندونهای عضالنی است [14].تقویت عضالت کنترلی میان تنه در قسمت
شکمی در دوره پس از زایمان بسیار مهم است ،زیرا کمک به ایجاد یک حمایت عضالنی برای ستون فقرات و قسمت کمری میشود؛
بنابراین مهم است که به طور منظم بعد از زایمان این عضالت را تقویت کنند تا قدرت و شکل قبل از بارداری دوباره به دست آید .این
بررسی 11 ،مطالعهی مختلف را در ارتباط با کاهش دیاستاز رکتی و عوارض آن تجزیه و تحلیل کرد و یکی از مشکالتی که محققین در
مطالعه حاضر با آن برخورد کردند ،تعداد اندک شواهد معتبر علمی مرتبط با دیاستازیس رکتی و تأثیر تمرینات ورزشی بر آن و همچنین
مطالعات طوالنیمدت و دنبالهدار 18بود .در این مطالعات تمرکز اصلی تمرینات بر روی عضالت عرضی و مایل بوده است و تعداد زیادی از
مطالعات به این نتیجه رسیدند که با تقویت عضالت مایل داخلی و عرضی شکمی میتوان به کاهش فوق العادهای در عرض  DRAو
همچنین قدرت عضالت راست شکمی دست یافت .انقباض عضالت راست شکمی ،قطر افقی شکمی را به گونهای کاهش میدهد که یک
نیروی افقی تقریبا در هر دو عضله راست شکمی ،به ویژه در سطح ناف ،تولید میشود [24].مطالعه کمل و همکاران در دو گروه تمرین-
درمانی و ترکیب تمرین و تحریک الکتریکی نشان دادند که اضافه کردن تحریک الکتریکی به تمرینات بازتوانی اثربخشی بهتری دارد ،زیرا
تحریک الکتریکی الیاف عضالنی عمقی را در تمرینات با شدت پایین فراخوانی میکند؛ به طوری که معموال الیاف نوع  IIتنها در طی
انقباضات با شدت باال فعال میشود ،همچنین کمل و همکاران مناسبترین زمان شروع مداخالت تمرینی را حدودا  2تا  3ماه بعد از زایمان
میدانند ،زیرا توانایی شکم برای ایجاد ثبات لگنی در برابر مقاومت طی بارداری و حداقل  8هفته پس از تولد کاهش مییابد .تمرینات
عضالت شکمی باید با دقت انتخاب شود و همچنین بیشترین بهبودی از دیاستاز رکتی بین  1روز تا  8هفته پس از زایمان اتفاق میافتد و
از آن زمان به بعد بهبودی فِلَت میشود [21].مکاوی و همکاران نیز در مطالعات خود به این نکته اشاره کردند که تقویت عضالت مرکزی در
ماههای اول بعد از زایمان بسیار مهم است ،زیرا به ایجاد یک حمایت عضالنی از ستون فقرات و کاهش  DRAکمک میکند .همچنین
در این مطالعه نیز تأکید شده است که قدرت عضالت شکمی از طریق تغییرات تطبیقی در عضالت ناشی از تمرین به عنوان تواناییهای
متابولیک عضالت است که به طور مداوم دچار اضافه بار میشود [14].در اکثر این مطالعات شاهد کاهش  IRDبر اثر تمرینات تقویتی
عضالت شکمی بودیم .به طور کلی ،کاهش عرض و ریکاوری سریعتر  DRAکه در ورزش دیده میشود ممکن است با نوع تمرین
انتخابی ارتباط داشته باشد .عضله عرضی شکم عمیقترین عضله شکم است و دارای پیوند فاشیایی قوی با عضله راست شکمی و LA
میباشد [26].فعالسازی و تمرین عضله عرضی شکم ،بالک هر دو عضله راست شکمی را به هم نزدیک میکند ،یکپارچگی  LAرا افزایش
][26
میدهد و تنش فاشیا را افزایش و باعث انتقال بار و تولید گشتاور میشود.
نتایج تحقیق پریرا و همکاران در سال  2018نیز نشان داد که تمرینات داینامیک اصالحشدهی پالنک به همراه تمرین کِگِل بر کاهش
 DRAو شاخص ناتوانی لگن تاثیرگذار بود و همچنین بیان شد که این تمرین ورودیهای حسی ،حس عمقی و مکانیسمهای گیرندههای
عصبی را فعال میکند [17].فعال شدن بیشتر عضالت شکمی به وسیلهی تمریناتی مثل تو کشیدن شکم میتواند موجب تقویت و قدرت
عضله عرضی شکم 19شود و یا تمرین کِگِل که در آن با منقبض کردن عضله کف لگنی 20موجب قوی شدن این عضالت و کارکرد بهتر
عضالت میان تنه و اعضاء درون شکمی مثل رحم و مثانه میشود ،همچنین تمرینات پالنک نه تنها عضالت شکم و کمر را قوی میکند
بلکه پوسچر را نیز اصالح میکند .این حرکت ،عضالت مرکزی بدن که بخش میانی بدن است را فعال میکند و میتوان گفت با ترکیب
چنین تمریناتی بر روی عضالت مرکزی بدن که خود سینرژیست است ،میتوان به زنان کمک کرد تا پس از زایمان زودتر به شرایط بدنی
ایدهآل برگردند و به جلوگیری یا کاهش  DRAکمک کند و یا به بهبودی این عارضه سرعت بخشد و این امکان را برای زنان فراهم
میآورد که سریعتر به فعالیتهای جسمی و اجتماعی خود بازگردند .با این حال ،مطالعاتی با کیفیت باال در آینده برای ارزیابی این نیاز بسیار
ضروری است .این تمرینات شکمی به تسهیل ،انقباض و ثبات شکمی کمک میکند و با توجه به اینکه عضله یک بافت انقباضی است ،در
نتیجهی هایپرتروفی فیبرهای عضالنی و افزایش بهکارگیری واحدهای حرکتی ،قویتر میشود و به شدت بر نیاز متابولیک مرتبط با تولید
نیروی عضالنی تأثیر میگذارد که منجر به افزایش استقامت عضالنی و قدرت میشود [27].همچنین هر دو فیبرهای تند انقباض و کند
انقباض را فعال میکند که باعث افزایش نیروی تند انقباض در ناحیهی شکمی میشود [28].مطالعات نشان میدهد که فعالیت دوطرفه
عضله عرضی میتواند دندهها LA ،و فاشیای توراکولومبار (سینهای-کمری) را تثبیت کند [14].انقباض عضله مذکور با انقباض همزمان
عضله راست شکمی همراه است و منجر به کاهش فشار در مهرههای کمری میشود و باعث میشود که هوای زیادی از ریهها خارج شود و
دیافراگرام که به علت ضعف عضالت شکمی پایین آمده به حالت اولیه خود بازگردد [29].هنگامی که عضله عرض شکمی درگیر است،
عضالت راست شکمی را کوتاه میکند و شکاف  LAبستهتر میشود .همچنین گفته شده است که در بحث پیشگیری نیز اصالح DRA
پس از اولین زایمان از طریق تقویت عضله عرضی شکمی بسیار مهم است ،زیرا کمک به جلوگیری از جداسازی بیشتر عضله راست شکمی
18
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بیگدلی و همکاران
[30]
.میکند

در بارداریهای آینده

نتیجهگیری
 در بررسی سیستماتیک حاضر به این نتیجه رسیدیم که تمرینات تقویت عضالت شکمی به خصوص،با توجه به مطالعات ارزیابیشده
 پس از زایمان سودمند باشد و زنان مبتال به طور میانگین با شروع اینDRA تمرینات عضالت عرضی و مایل شکم میتواند در درمان
. بر عملکرد و همچنین کیفیت زندگی خود بکاهندDRA  هفته از اثرات منفی8  ماه پس از زایمان میتوانند تقریبا به مدت3 تمرینات از
 محققان در تحقیق حاضر به این نتیجه،در بعضی از این مطالعات که در کنار تمرینات ورزشی از مدالیتههای درمانی دیگر نیز استفاده شد
 زیرا ترکیب این تمرینات با،رسیدند که برای کاهش در هزینه میتوان این مدالیتهها را از کنار تمرینات تقویتی عضالت شکمی حذف کرد
.دیگر مدالیتهها در مقابل گروههای تمرین دارای تفاوتهای قابل اغماض بود
تشکر و قدردانی
 به راهنمایی جناب،مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشتهی آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی خانم ناهید بیگدلی
.دکتر علی یلفانی میباشد که از ایشان جهت راهنمایی در این مطالعه کمال تشکر را دارم
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