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Background and Aims The present study aimed to investigate the effects of 4 weeks of aquatic exercise 
prehabilitation pre-surgery along with eight weeks of exercise rehabilitation after laminectomy surgery 
on pain and core muscles electromyography in women with a chronic low back.
Methods A total of 30 females with CLBP candidates for laminectomy surgery enrolled in this single-
blind randomized controlled trial. The participants were randomly allocated into the intervention (n=15, 
Mean±SD age 46.2±5.45) and control (n=15, Mean±SD age 46.26±5.39). The Visual Analog Scale (VAS) 
was used to measure pain, and a surface Electromyography (EMG) device was also used to measure 
selective core muscles activity of participants. The intervention group participated in 4 weeks of aquatic 
therapy as a rehabilitation program pre laminectomy surgery and eight weeks of aquatic therapy as a re-
habilitation program after surgery. The control group participated in the same program only eight weeks 
after surgery as a routine rehabilitation program. All tests and measurement procedures were done for 
all participants, pre-surgery and at the end of 8 weeks rehabilitation.
Results The findings of the presents study indicated that prehabilitation program pre laminectomy sur-
gery in women with CLBP significantly reduced levels of pain (P<0.0001) and increased muscles strength 
or EMG of selective core muscles (P<0.0001) of the intervention group compared to the control group 
at the end of the program.
Conclusion In general, the statistical analysis concluded that pre-rehabilitation exercises as a hydro-
therapy protocol had significant pain intensity and main muscle activity. Therefore, a comprehensive 
rehabilitation program for women with chronic low back pain has more beneficial effects than a routine 
rehabilitation program for these patients. Therefore it is recommended it is most helpful if the health-
care system in Iran includes a rehabilitation program as part of a comprehensive program for patients 
with CLBP. They are a candidate to have laminectomy surgery.
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T
Extended Abstract

1. Introduction

he present study aimed to investigate the 
effects of 4 weeks of aquatic exercise 
prehabilitation pre-surgery along with 
eight weeks of exercise rehabilitation 
after laminectomy surgery on pain and 

core muscles electromyography in women with a chronic 
low back.

Low back pain is one of the most common causes of 
functional limitations and disability in people under 50 
years old, reducing people's ability and capacity to do 
daily activities such as standing, walking, and sitting. This 
situation can lead to high treatment costs directly and in-
directly on the individual and healthcare system. 

Colonic low back pain in the Iranian population, same 
as in other countries, is a significant health and socio-
economic problem. Considering the solutions is one great 
aim of the health service system. Back pain is one of the 
fundamental problems that exist in all populations of Ira-
nian society which its treatment imposes many adverse 
effects on society and the individual life. The main goal of 
Pre-rehabilitation theory as a new framework is increas-
ing patients’ quality of life and quicker return to everyday 
life by reducing pain and improving functional ability. 
Pre-habilitation as a new strategy can prevent the effects 
of patients’ inactivity in the preoperative period. The pre-
operative period is an excellent opportunity to carry out 
pre-rehabilitation programs in chronic spinal diseases 
such as low back pain.

On the other hand, there has been demonstrated hydro-
therapy is effective and recommended program in spinal 
injuries rehabilitation. Scientific evidence indicated a low 
level of physical activity in the elderly, malnourished, 
and/or people with having anxiety and depression. There-
fore such people who have surgery will probably have a 
poor recovery after the surgery, and also, the hospitaliza-
tion duration will naturally be longer. Multipurpose pre-
rehabilitation as multidisciplinary programs include dedi-
cated exercise nutritional and psychological dimensions 
which Increasing physiological reserves or functional 
ability preoperative period. It seems that this program can 
increase patients’ ability to cope with the surgical pro-
cess’s stress and quick and better recovery.

2. Methods

After using Magnetic Resonance Imaging (MRI) and 
Paraclinical diagnostic methods approved by a special-
ist surgeon, 30 females who had chronic low back pain 
(CLBP) with intervertebral disc protrusion were selected 
for laminectomy surgery, enrolled in this single-blind ran-
domized controlled trial. Then, the inclusion and exclu-
sion criteria of the study were screened at the baseline. 
The participants were randomly allocated into the in-
tervention (n=15, Mean±SD age 46/25/45) and control 
(n=15, Mean±SD age 46/26±5/39). Moreover, there were 
means of weight (63.33±3.7), BMI (24.21±1.35), and the 
Visual Analog Scale (VAS) score 6.08±1.1 for the inter-
vention group versus those Mean±SD were, 62.8±3.6; 
23.9±.9; 5.95±.9 in the control group respectively. 

The Visual Analog Scale (VAS) was used to measure 
pain, the most reliable instrument for measuring pain, es-
pecially in different periods of trials. VAS scale with high 
internal reliability (90%) has been used in a large body of 
research worldwide. A surface Electromyography (EMG) 
device was also used to measure all participants’ selective 
core muscles. The forces’ electrical activity was recorded 
while performing an overhead squat to assess dynamic 
flexibility, core stability, muscles strength, balance, and 
neuromuscular control. 

Maximum isometric contraction of core muscles was 
used to normalize the EMG signals. Patients in the in-
tervention group participated in hydrotherapy prehabili-
tation exercise four weeks pre-surgery and eight weeks 
of exercise rehabilitation after surgery. The control group 
participated only in eight weeks of hydrotherapy rehabili-
tation after laminectomy surgery as a routine rehabilita-
tion program. All hydrotherapy exercises programs were 
the same, with a specific protocol performed under the 
supervision of a specialist three sessions per week. Each 
session lasted for one hour in prehabilitation and rehabili-
tation programs. All tests and measurement procedures 
such as EMG and VAS were done for the intervention 
group at the baseline pre aquatic exercise prehabilita-
tion and pre laminectomy surgery in the control group. 
Moreover, all tests and procedures also were done after 
eight weeks post aquatic rehabilitation programs for both 
groups. All participants studied the consent forms and 
then signed it. The project was approved by the Ethics 
Committee of the University of Avecina-Hamedan- Iran 
(Code: IR.UMSHA.REC.1397.993) and also approved 
and registered in Iranian Registry of Clinical Trials (Code: 
IRCT20200323046838 N1). Moreover the study was 
performed according to the declaration of Helsinki 2008.

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
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3. Results

The findings of the presents study indicated that preha-
bilitation program pre-laminectomy surgery in women 
with CLBP significantly reduced levels of pain compared 
with the control group (P<0.0001). More covariance 
analysis of data showed an effect size of 1.09. Although 
there was a significant reduction of pain in both groups, 
the pain level reduced significantly in the intervention 
group compared to the control group (P<0.0001). Statisti-
cal analysis of core muscle activity data demonstrated an 
increased muscle strength or EMG activity of selective 
core muscles (P<0.0001) of the intervention group com-
pared to the control group at the end of the program with 
an effect size of 0.83.

4. Discussion and Conclusion

The prehabilitation program pre-laminectomy surgery 
combined with exercise rehabilitation as a comprehensive 
rehabilitation program for women with CLBP has the most 
beneficial effects on pain and core muscles activity com-
pared to the routine rehabilitation program for this type of 
patient. Therefore it is recommended that the comprehen-
sive rehabilitation program as the most beneficial program 
for patients with CLBP who are a candidate to have lami-
nectomy surgery to include as a mandatory part of the re-
habilitation program in the Iranian healthcare system. The 
most important result of the present study, which would 
be noted, is that both groups significantly benefited in all 
tested variables. Still, those improvements were statisti-
cally and clinically considerably better in the intervention 
group than the control group. The present study’s finding 
as an outstanding achievement can help the patients and 
their families and the Iranian healthcare system.
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مقاله پژوهشی

تاثیر تمرینات پیش توانبخشی آب درمانی بر میزان درد و فعالیت الکتریکی عضالت مرکزی بیماران 
دارای کمردرد مزمن کاندیدای جراحی المینکتومی

زمینه و هدف بررسی چهار هفته تمرینات جامع پیش توانبخشی آب درمانی، قبل از جراحی المینکتومی و هشت هفته بعد از 
عمل، بر درد و فعالیت الکتریکی عضالت منتخب ناحیه مرکزی بدن در زنان مبتال به کمردرد مزمن. تئوری پیش توانبخشی بعنوان 
یک چهارچوب جدید، هدفش افزایش کیفیت زندگی بیماران و بازگشت سریعتر آنان به زندگی معمولی با کاهش درد و افزایش 

توانمندی می باشد.
مواد و روش ها در این تحقیق 30 نفر از زنان مبتال به کمردرد مزمن، کاندید جراحی المینکتومی که بصورت تصادفی در دو گروه 
مداخله )میانگین±انحراف معیار 5/45±46/2( و گروه کنترل )میانگین±انحراف معیار سنی 5/39±46/26( شرکت کردند. از مقیاس 
بصری درد برای سنجش درد و برای اندازه گیری فعالیت الکتریکی عضالت منتخب مرکزی از الکترومایوگرافی استفاده شد. گروه 
مداخله چهار هفته قبل از عمل، تمرینات ورزشی در آب را به عنوان برنامه پیش توانبخشی و هشت هفته تمرین در آب را انجام 
دادند. گروه کنترل صرفا هشت هفته تمرینات توانبخشی مشابه را بعد از جراحی انجام دادند. تمامی تست ها و اندازه گیری ها قبل از 

برنامه پیش توانبخشی و بعد از پایان دوره توانبخشی برای کلیه شرکت کنندگان انجام شد. 
یافته ها یافته های آماری نشان داد برنامه پیش توانبخشی قبل از جراحی المینکتومی در زنان دارای کمردرد مزمن بطور کلینیکی 
و آماری باعث کاهش میزان درد )P=0/0001( و افزایش قدرت و فعالیت الکتریکی عضالت منتخب مرکزی )P=0/0001( در گروه 

مداخله نسبت به گروه کنترل گردید. 
نتیجه گیری بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تمرینات پیش توانبخشی قبل از جراحی و برنامه توانبخشی بعد از عمل به عنوان برنامه 
جامع توانبخشی در زنان دارای کمردرد مزمن اثرات مفید و سودمندی در مقایسه با برنامه روتین و معمولی توانبخشی برای این 
بیماران داشته است. بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به اثرات سودمند برنامه پیش توانبخشی، این برنامه به عنوان بخشی از برنامه 

جامع توانبخشی برای بیماران دارای کمردرد مزمن کاندید جراحی المینکتومی در نظر گرفته شود.
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مقدمه

کمردرد یکی از اختالالت شایع اسکلتی عضالنی است که با 
شیوع گسترده در بیش از 84 درصد جوامع مختلف دنیا، سبب 
بروز مشکالت بسیاری در زمینه های اجتماعی اقتصادی و تحمیل 
هزینه های مالی مستقیم و غیرمستقیم به فرد و جامعه می شود. 
این اختالل و درد شایع، یکی از مهم ترین علت های محدودیت 
عملکردی و ناتوانی در افراد است که سبب کاهش توانایی افراد در 
انجام فعالیت های روزانه و همچنین ایستادن، راه رفتن و نشستن 

می شود [4-1]. به طوری که در سال 2015 از سوی مرکز جامع 
مطالعات بیماری شناسی1، کمردرد چهارمین علت بروز ناتوانی در 
زندگی افراد بعد از بیماری های ایسکمیک قلبی و عروق مغزی و 

عفونت های سیستم تنفسی تحتانی معرفی شد [5].

در ایران هم کمردرد همانند سایر کشورها با میانگین شیوع 
51 درصد یک مشکل بزرگ بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در 
همه اقشار جامعه است که اثرات منفی بسیاری در بخش درمان 

 1. Global Burden Of Disease Study
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و بر جامعه و فرد دارد [6]، بنابراین بررسی راهکارهای بهبود این 
مشکل بزرگ از اهداف نظام سالمت و بهداشت و درمان است [7]. 
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، کمردرد به عنوان یک 
سفتی یا کشش عضالنی که در ناحیه خلف تنه از زیر دنده ها تا 
باالی چین تحتانی عضالت گلوتئال با یا بدون انتشار به اندام های 
تحتانی تعریف می شود که سبب بروز مشکالت بهداشتی درمانی 

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شده است [8].

شواهد علمی نشان می دهد شیوع کمردرد در زنان به دالیل 
مختلف از جمله بارداری، زایمان و نگهداری از کودک بیشتر از 
مردان است و بیشترین علت بروز کمردرد بر اساس مطالعات، 
ضعف پاسچر و ضعف عضالت ثبات دهنده مهم در ناحیه مرکزی 
ابدومینوس،  ترانسورس  فیدوس،  مولتی  عضالت  نظیر  بدن، 
رکتوس ابدومینوس و ارکتورواسپاین است. شواهد علمی نشان 
می دهد کمردرد مزمن هنگام فعالیت فیزیکی تشدید شده و اغلب 
بیماران برای اجتناب از تشدید درد، سطح فعالیت های خود را 
به حداقل ممکن می رسانند که این شرایط منجر به ایجاد فقر 
حرکتی یا ترس اجتنابی از حرکت شده که سبب بروز آتروفی 
لیگامان ها  و  استقامت عضالت  و  تنه و کاهش قدرت  عضالت 
می شود، از طرف دیگر ضعف و آتروفی عضالت ناحیه مرکزی 
سبب کاهش میزان ثبات و تعادل در ناحیه مرکزی بدن شده و 
زمینه ساز اعمال بارهای نامناسب به ستون فقرات و بروز کمردرد 
می  شود. هرگونه اختالل در فعالیت و عملکرد عضالت مرکزی 
بدن سبب بروز اختالل در سیستم ثبات دهنده و بروز بی ثباتی 
در ناحیه مرکزی و نهایتاً ایجاد درد کمر و ناتوانی عملکردی در 

بیماران می شود [9 ،5].

به کمردرد، عضالت  افراد مبتال  همان طور که گفته شد در 
مولتی فیدوس و ترانسورس ابدومینوس که از اولین عضالت مهم 
ثبات دهنده ستون فقرات هستند دچار ضعف و آتروفی می شوند. 
فقرات  ستون  نقص، عضالت سطحی  این  جبران  برای  سپس 
نظیر ارکتواسپاین ها با بیش فعالی خود سعی بر جبران این نقیصه 
دارند که این مسئله باعث افزایش نیروهای فشاری بین مفصلی 
در مفاصل ستون فقرات می شود و درد و ناتوانی را به همراه دارد 
[10] که در صورت عدم درمان، با اعمال بارها و فشارهای اضافی 
بر مفاصل ستون فقرات زمینه بیرون زدگی دیسک بین مهره ای 
ایجاد می شود و با بیرون زدگی ماده داخلی دیسک بین مهره ای به 
نام نوکلئوس پالپوزیس2، طناب نخاعی تحت فشار قرار می گیرد و 
عالئم ناشی از فشردگی طناب نخاعی بروز می کند. مطالعات نشان 
می دهد پروسه دژنراسیون دیسک مرتبط با سن است و با فشارها 
و بارهای فیزیکی اعمال شده به ستون فقرات ارتباط مستقیمی 
دچار  است  ممکن  فقرات  ستون  دیسک های  از  هر کدام  دارد. 
بیرون زدگی شوند، اما این آسیب در ناحیه دیسک های بین مهره ای 
گردنی و کمری شایع تر است که در این بین بیرون زدگی دیسک 

2. Nocleous Palposis

مهره های کمری 15 برابر بیشتر از مهره های گردنی اتفاق می افتد. 
ابزار تشخیصی این آسیب ام آر آی و سی تی اسکن است. در این 
از روی  برداشتن فشار  از روش های درمانی مؤثر،  شرایط یکی 
طناب نخاعی است که با نوعی جراحی به نام المینکتومی انجام 
می شود. در این روش قسمت های بیرون زده ناحیه مرکزی دیسک 
از داخل کانال نخاعی برداشته شده و به این ترتیب طناب نخاعی 
آزاد می شود و فشار و تنگی نخاع از بین می رود و به تبع آن عالئم 

درد و ناتوانی بیمار هم بهبود می یابد [11]. 

یکی دیگر از علل عمده درد در بیماران مبتال به کمردرد مزمن، 
فعالیت بیش از حد عضالت گلوبال و کاهش فعالیت عضالت 
از پایه های مهم درمانی در  لوکال است. در همین راستا یکی 
کمردرد، نرمال کردن فعالیت گروه عضالت ثبات دهنده عمقی 
نظیر مولتی فیدوس ها و عضالت سطحی نظیر ارکتواسپاین هاست، 
به طوری که تقویت این عضالت در کاهش درد و ثبات ستون 
فقرات نقش بسزایی دارد [10]. بنابراین ضعف عضالت ناحیه 
عضالت  عملکرد  در  اختالل  و  فشار  افزایش  به  منجر  مرکزی 
سطحی کمر شده، زمینه را برای بروز عدم تعادل عضالنی فراهم 
یا تشدید آن  بروز کمردرد و  به  این پروسه منجر  می کند که 
می شود [12]. مطالعات بسیاری نشان داده اند که ورزش و فعالیت 
بدنی کنترل شده، نخستین گام درمانی برای کاهش درد و ناتوانی 
و افزایش دامنه حرکتی است [13]. اما مهم ترین مسئله انتخاب 
تحرک بخشی   .[12] است  ورزشی  فعالیت  نوع  مناسب ترین 
مفصل، سبب تحریک مکانورسپتورها در مفاصل و عضالت شده و 
فعالیت عضالت را با تحریک آلفاموتورنرون در نخاع و سلول های 
فعالیت  دیگر  طرف  از  می دهد.  تغییر  میانی  مغز  خاکستری 
که  و سطحی سبب می شود  عمقی  گروه عضالت  غیرطبیعی 
الگوی فعالیت رسپتورها و متعاقب آن گروه های عضالنی مختل 
شده، توانایی بیمار برای انجام حرکات بهینه کاهش یافته و سبب 

بروز درد یا تشدید محدودیت حرکتی بیماران شود [10]. 

آب درمانی با خصوصیات و مزیت های ویژه یکی از روش های 
درمانی مهم و اثرگذار برای درمان کمردرد است که آن را به عامل 
بسیار سودمندی برای توان بخشی تبدیل کرده است [14 ،12]. 
مطالعات بسیاری نشان داده اند که هر دو روش تمرین درمانی در 
خشکی و تمرین درمانی در آب سبب بهبودی در وضعیت درد و 
ناتوانی بیماران مبتال به کمردرد مزمن می شوند. اما تحقیقات 
بیشتری  بهبودی  اثرات  آب  در  تمرین درمانی  که  داده  نشان 
نسبت به تمرین درمانی در خشکی دارد [13]. عالوه بر اینکه 
فشار هیدرواستاتیک و دمای آب به ترتیب به بهبود تعادل و 
کنترل درد در بیماران کمک می کند، نیروی بایونسی آب موجب 
برداشتن فشار از روی ستون فقرات می شود و از این رو زمینه را 
برای شروع زودتر تمرین درمانی نسبت به خشکی فراهم می کند 

.[14، 15]

اگرچه پیشرفت های علمی و روش های نوین جراحی و پیگیری 
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اما  است،  بوده  مؤثر  )توان بخشی حرکتی(  از عمل  بعد  درمان 
بسیاری از بیماران همچنان از درد کمر و ناتوانی عضالنی پس 
از جراحی المینکتومی رنج می برند. در سال های اخیر تئوری 
پیش توان بخشی3 [16] با هدف افزایش توان عضالنی و عملکردی 
کمردرد  در  درمانی  جامع  برنامه  از  بخشی  عنوان  به  بیماران، 
مزمن در کشورهای پیشرفته اجرا می  شود. نظریه پردازان تئوری 
پیش توان بخشی معتقدند برنامه های پیش توان بخشی به عنوان یک 
استراتژی پیشگیری کننده از عوارض بی حرکتی دوره قبل از عمل 
جراحی می تواند منجر به بهبود و افزایش نتایج مطلوب تر جراحی 
نظیر کاهش طول مدت بستری و کاهش عوارض بی حرکتی قبل 
برنامه های توان بخشی  از عمل جراحی شود [18 ،17].  و بعد 
ورزشی برای بیماران دارای کمردرد در ایران به صورت معمول 
بعد از عمل جراحی به مدت 8 هفته برگزار می شود، اما تا کنون 
تحقیقی در زمینه اثرات تمرینات پیش توان بخشی قبل از عمل در 
ترکیب با تمرینات توان بخشی بعد از عمل جراحی المینکتومی 
انجام نپذیرفته است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثرات برنامه 
المینکتومی  جراحی  عمل  کاندیدای  بیماران  پیش توان بخشی 

برای اولین بار در ایران پرداخته است.

مواد و روش ها

پژوهش تجربی حاضر، یک مطالعه کارآزمایی بالینی، تصادفی 
یکسویه و کورسازی شده )سینگل بالیند( است که در آن 30 
بیمار زن مبتال به کمردرد مزمن، در دامنه سنی 40 تا 55 سال 
به طور تصادفی در دو گروه آزمایش )15 نفر گروه برنامه های 
پیش توان بخشی قبل از عمل و توان بخشی بعد از عمل( و گروه 

کنترل )15 نفر صرفاً توان بخشی بعد از عمل( قرار گرفتند.

تعداد نمونه های تحقیق با استفاده از نرم افزار جی پاور و با آلفای 
کرونباخ 0/05 و اندازه اثر 0/8 تعیین شد. 

زنان بین سن 40 تا 55 سال مبتال به کمردرد مزمن با یا بدون 
رادیکولوپاتی )حداقل به مدت 6 ماه( که سابقه جراحی روی ستون 
فقرات کمری، تومورها، شکستگی ها و یا بارداری نداشتند وارد مطالعه 
اسکولیوزیس،  داشتن  شامل  مطالعه  از  خروج  معیارهای  شدند. 
جراحی های قبلی ستون فقرات و دفورمیتی های شدید پاسچرال، 
روماتوئید،  آرتریت   ،MS نظیر  عصبی عضالنی  بیماری های  وجود 
استئوپروزیس، بیماری های شدید قلبی عروقی، متابولیکی، اعتیاد به 
مواد مخدر و درنهایت عدم رضایت برای شرکت در برنامه توان بخشی 
قبل و بعد از عمل بود. تشخیص بیرون زدگی دیسک بین مهره ای با 
اقدامات پاراکلینیکی نظیر ام آر آی و تست های تشخیصی توسط پزشک 
متخصص جراحی مغز و اعصاب انجام پذیرفت. کلیه شرکت کنندگان 
این تحقیق شرکت  از اخذ رضایت نامه و موافقت آگاهانه، در  پس 

3.برنامه ای است که شامل تمرینات ورزشی، جهت فعال ماندن بیمار علی رغم وجود درد است. 
این برنامه برای کاهش ترس از حرکت در جهت ارتقای خود کفایتی بیمار قبل از عمل جراحی، 
جراحی،  عمل  عوارض جسمانی  کاهش  نظیر  جراحی،  اعمال  مثبت  نتایج  افزایش  هدف  با 

بهبودی و بازگشت سریع تر بیماران به زندگی، طراحی شده است.

کردند و در اولین گام به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش 
تقسیم شدند که شاخص های جمعیت شناختی آنان در جدول شماره 

1 آورده شده است [19-21 ،15].

برنامه تمرینی گروه آزمایش، شامل 4 هفته تمرینات آب درمانی 
قبل از عمل جراحی المینکتومی و 8 هفته بعد از عمل المینکتومی 
بود. در حالی که برنامه تمرینی گروه کنترل صرفاً 8 هفته تمرینات 
آب درمانی بعد از عمل جراحی بود. در مرحله اول، یک روز قبل از 
شروع 4 هفته تمرینات پیش توان بخشی در گروه آزمایش و یک 
روز قبل از عمل جراحی در گروه کنترل، میزان درد با مقیاس 
منتخب  عضالت  الکتریکی  فعالیت  و   [5]  )VAS( درد  بصری 
مرکزی )عضالت مولتی فیدوس، ترانسورس ابدومینوس، رکتوس 
ابدومینوس و ارکتورواسپاین( با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی4 
اندازه گیری شد [23 ،22]. کلیه تست های انجام شده مرحله اول 
مجدداً بعد از 8 هفته تمرینات توان بخشی بعد از عمل المینکتومی 
ارزیابی و تکرار شد. مدت زمان تمرینات 3 جلسه در هفته و هر 
جلسه شامل 55 60 دقیقه بود. گروه آزمایش مجموعاً 36 جلسه 
تمرینات ورزشی آب درمانی را قبل و بعد از عمل جراحی انجام 
دادند و گروه کنترل صرفاً 24 جلسه تمرینات ورزشی آب درمانی 
بعد از عمل جراحی را انجام دادند که هر جلسه شامل 10 دقیقه 
گرم کردن، حدود 40 تا 45 دقیقه تمرینات مقاومتی و هوازی 
آب درمانی  متخصص  نظر  زیر  که  بود  کردن  سرد  دقیقه  و 10 
انجام شد. استخر مورد استفاده به مساحت 25 در 15 متر بود. 
دمای محیط استخر 30 درجه سانتی گراد و دمای آب استخر 32 
درجه بود. پروتکل تمرینی آب درمانی استفاده شده در این تحقیق، 
منتخبی از تمرینات ویژه بیماران دارای کمردرد بود که توسط 
محقق از مطالعات معتبر بین المللی و متناسب با توانمندی بیماران 
گردآوری شد و به تأیید پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب 

رسید )پیوست شماره 1( [24-28].

به منظور اندازه گیری شدت درد از مقیاس VAS استفاده شد 
)تصویر شماره 1(. از خط کشی به طول 10 سانتی متر، دارای دو 
روی کیفی و کمی استفاده شد. از بیمار خواسته شد با توجه 
به شدت درد خود سمت کیفی خط کش را عالمت بزند. سپس 
محقق خط کش را برگردانده و آن نقطه را به صورت عدد ثبت 
کرد، عدد به دست آمده به عنوان میزان درد بیمار در نظر گرفته 
شد. این مقیاس معتبرترین سیستم درجه بندی درد بوده و به 
طور گسترده در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است و روایی 
و اعتبار آن عالی و پایایی داخلی آن 91 درصد گزارش شده است 

.[5، 29-31]

جهت ثبت فعالیت الکتریکی عضالت از دستگاه الکترومیوگرافی 
فنالند  مگاوین  شرکت  ساخت   5 ME6000 مدل  کاناله  هشت 

4. Electro Miyo Graph
5. Biomonitor ME6000 T16, Mega Electronics Ltd., Kuopio, Finland
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متلب6  نرم افزار  از   EMG داده های  آنالیز  جهت  شد.  استفاده 
نسبت  با  و  هرتز  هزار  نمونه برداری  فرکانس  شد.  استفاده 
میان گذر 10  فیلتر  شد.  تعیین  دسی بل  نویز 90  به  سیگنال 
تا 500 هرتز برای فیلتر داده ها استفاده شد. بعد از تشخیص 
)ارکتواسپاین،  منتخب  عضله   4 هر  آناتومیکِی  لندمارک های 
رکتوس آبدومینوس(،  و  مولتی فیدوس  ترانسورس آبدومینوس، 
محل عضله برای کاهش امپدانس و مقاومت پوست، با استفاده 
الکترود  چسباندن  جهت  محل،  موهای  تراشیدن  و  الکل  از 
آماده شد. الکترود سطحی در محل بطن عضله، به صورتی که 
فاصله بین مراکز 2 الکترود، 2 سانتی متر باشد مطابق با پروتکل 
اروپایی SENIAM متصل شد )تصویر شماره 2( [33 ،32]. در 
 Cross Talk ثبت و اندازه گیری انقباض عضالت برای کاهش اثر
و محدود کردن تداخل سیگنال های عضالت اطراف و کاهش 
احتمال تفسیر اشتباه سیگنال های ثبت شده بر اساس مطالعات 
معتبر انجام شده، پیشنهاد شده است که جای گذاری الکترودها 
در منطقه بر اساس لندمارک های معتبر انجام شود و همچنین 
سایز الکترودهای مورد استفاده استاندارد باشد و نیز فاصله بین 
دو الکترود درست و دقیق باشد که در مطالعه حاضر بر اساس 
گایدالین های موجود با صحت و درستی انجام پذیرفت. می توان 
گفت که اثر Cross Talk در مطالعه حاضر به حداقل میزان ممکن 

بود [34].

در این مطالعه ثبت فعالیت  الکتریکی عضالت، هنگام اجرای 
که   )3 شماره  )تصویر  شد  انجام  سر  باالی  اسکات  تمرین 

6. Matlab, R2013b (8.2.0.701). MathWorks, Inc.

مدت زمان این تمرین استاتیک 30 ثانیه بود. اسکات باالی  سر 
یک روش غربالگری است که در توان بخشی به منظور ارزیابی 
عملکرد حرکتی استفاده می شود و بر اساس مطالعات، معیاری 
معتبر و تکرار پذیر برای ارزیابی الگوهای حرکتی اندام تحتانی و 

ناحیه مرکزی بدن است [35-37]. 

حداکثر  از  الکترومیوگرافی،  سیگنال های  نرمال سازی  جهت 
انقباض ارادی ایزومتریک آن عضله استفاده شد. برای به دست 
آوردن حداکثر انقباض ایزومتریک عضالت شکمی، فرد در حالت 
خوابیده یه پشت قرار گرفت و تنه را در زاویه 30 درجه فلکشن 
به مدت 5 ثانیه نگه داشت. براي ثبت حداکثر انقباض ایزومتریک 
ارادي عضالت پشت، فرد در حالت خوابیده به شکم بر روی لبه 
تخت دراز کشید. طوری که تنه فرد بیرون از تخت قرار می گرفت. 
سپس پاهای وی توسط آزمونگر ثابت نگه داشته  شد و فرد تنه را 
به سمت باال برد و به مدت 5 ثانیه نگه  داشت. با تقسیم فعالیت 
عضله بر حداکثر انقباض زیر بیشینه آن عضله ضربدر عدد 100 ، 

درصد فعالیت عضله محاسبه شد [38]. 

یافته ها

در این مطالعه برای توزیع طبیعی داده ها از آزمون شاپیروویلک 
با سطح  داد که  نشان  آزمون شاپیروویلک  نتایج  استفاده شد. 
معنی داری P/05>0 توزیع داده های آماری هردو گروه طبیعی 
واریانس  همگنی  برای  لوین  آزمون  از  همچنین  است.  بوده 
متغیرهای تحقیق استفاده شد که نتایج آماری، تفاوت معنی داری 
بین واریانس متغیرهای تحقیق نشان نداد )P/05>0(. در جدول 
شماره 2، نتایج میزان درد و فعالیت الکتریکی عضالت مرکزی 

جدول 1. شاخص های جمعیت شناختی شرکت کنندگان

میانگین±انحراف معیار
سن گروه ها

)BMI( شاخص توده بدنی قد وزن

24/21±1/35 1/61±0/036 63/33±3/71 46/2±5/45 n=15 مداخله

23/96±0/91 1/61±0/032 62/86±3/62 46/26±5/39 n=15 کنترل

0/549 0/875 0/73 0/973 معنا داری*

P<0/05*

تصویر 1. مقیاس بصری سنجش درد
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بین گروهی  و  مقایسه درون گروهی  به همراه   %MVIC یا بدن 
و اندازه اثر تفاوت بین گروه ها آورده شده است. تجزیه و تحلیل 
آماری با استفاده از تی تست و مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت 
منتخب، قبل از آب درمانی، با نتایج فعالیت الکتریکی عضالت 
گروه  دو  هر  در  آب درمانی  توان بخشی  دوره  از  پس  مذکور 
آزمایش و کنترل، تفاوت معنی داری را نشان داد. به طوری که 
نتایج آماری تی تست در گروه آزمایش نشان داد که تمرینات 
الکتریکی  فعالیت  بهبود  معنی داری سبب  به طور  توان بخشی 
عضله مولتی فیدوس )P=0/0001 ،t=18/36(، عضله ترانسورس 
ارکتواسپاین  عضله   ،)P=0/0001 ،t=20/53( ابدومینوس 
 P=0/0001,( عضله رکتوس  ابدومینوس ،)P=0/0001 ،t=4/58(
از پایان  t=23/10( و میزان درد )P=0/0001 ،t=28/72( پس 

دوره توان بخشی شده است.

 همانند گروه آزمایش نتایج آماری تی تست در گروه کنترل نیز 
نشان داد که تمرینات توان بخشی به طور معنی داری سبب بهبود 
 ،)P=0/0001 ،t=16/36( فعالیت الکتریکی عضله مولتی فیدوس
عضله    ،)P=0/0001 ،t=17/48( ابدومینوس  ترانسورس  عضله 
ارکتواسپاین )P=0/0001 ،t=11/90( ، عضله رکتوس  ابدومینوس 
 )P=0/0001 ،t=20/00( و میزان درد )P=0/0001 ،t=15/40(
پس از پایان دوره توان بخشی آب درمانی در این گروه از بیماران 

شد. 

ترنسورس  مولتی فیدوس،  عضالت  الکتریکی  فعالیت  اگرچه 
ابدمینوس، ارکتور اسپاین و رکتوس ابدمینوس و همچنین میزان 
درد در هردو گروه پس از اتمام توان بخشی به طور معنی داری 
بهبود یافته بود، اما نتایج تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از تست 

تصویر 2. الکترودگذاری روی عضالت مولتی فیدوس ها و ارکتواسپاین، ترانسورس و رکتوس ابدومینوس

EMG تصویر 3. حرکت اسکات باالی سر برای اندازه گیری فعالیت عضالت منتخب توسط
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آنکووای یکسویه نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و 
کنترل پس از اتمام دوره توان بخشی در بهبود فعالیت الکتریکی 
عضله مولتی فیدوس )P=0/0001 ،F=50/93 ،d=1/11(، عضله 
 ،)P=0/0001 ،F=70/87 ،d=0/823( ابدومینوس  ترانسورس 
عضله   ،)P=0/0001 ،F=6/93 ،d=0/83( ارکتواسپاین  عضله 
رکتوس ابدومینوس )P=0/0001 ،F=65/06 ،d=0/811( و میزان 
درد )P=0/0001 ،F=49/5 ،d=1/09( وجود دارد. به طوری که 
گروه آزمایش بهبودی کلینیکی و معنی داری را با اندازه اثر باال 

نسبت به گروه کنترل پس از پایان دوره توان بخشی داشتند. 

بحث 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرین درمانی در آب به عنوان 
توان بخشی، در هر دو گروه اثربخشی قابل توجه و معنی داری 
تأثیر  مرکزی  منتخب  عضالت  بر  آب درمانی  تمرینات  داشت. 
مثبت و قابل توجهی در زمینه افزایش قدرت و عملکرد داشته 
اثرات  هم  بر عضالت سطحی  آب درمانی  دیگر  از طرف  است، 
مثبتی را نشان داد و بر اساس آن، افزایش فعالیت عضالت لوکال و 
هم انقباضی این عضالت با عضالت سطحی، عامل مؤثری بر کاهش 
درد افراد مبتال به کمردرد است که در این پژوهش مشاهده شد. 
اگرچه نتایج آماری تی تست نشان داد فعالیت الکتریکی عضالت 
و  ابدومینوس  رکتوس  ابدومینوس،  ترانسورس  مولتی فیدوس، 
ارکتوراسپاین در هر دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون 
و پس آزمون معنی دار بود که بیانگر بهبودی در عملکرد عضالت 
اما تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد  منتخب مرکزی است، 
فعالیت الکتریکی عضالت ذکر شده بین دو گروه کنترل و مداخله 

تفاوت معنی داری داشتند. به طوری که میزان بهبودی آماری و 
کلینیکی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است. بر 
اساس نتایج حاصل از مطالعات متاآنالیز انجام شده، آب درمانی به 
طور قابل توجهی سبب کاهش نمره درد در معیار VAS شده و 
افزایش فعالیت فیزیکی افراد مبتال به کمردرد را در پی دارد و این 
نتایج پیشنهاد می کند که آب درمانی به عنوان یک بخش مهم و 
اثربخش در زمینه بهبود درد و ارتقای فعالیت فیزیکی و متعاقب 
آن بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن قرار 
گیرد [39]. بنابراین بر اساس نتایج تحقیق حاضر تمرین درمانی 
در آب به صورت پروتکل پیش توان بخشی در بیماران مبتال به 
کمردرد مزمن کاندیدای عمل جراحی المینکتومی، اثربخشی 
کلینیکی قابل توجهی در مقایسه با روش معمول و روتین بعد 

از عمل جراحی داشت. 

بر  را  آب درمانی  تأثیر  مطالعه ای  در  همکاران  و  مهجور 
به  مبتال  مردان  در  درد  و شدت  الکترومایوگرافی  شاخص های 
کمردرد مزمن بررسی کردند و نتایج نشان داد که تمرین درمانی 
در آب به طور محسوسی سبب کاهش درد بیماران شد و در 
کرد  ایجاد  معنی داری  تغییرات  عمقی،  عضالت  قدرت  میزان 
که از این نظر با مطالعه حاضر هم خوانی دارد [40]. همچنین 
که  دادند  نشان  مطالعه ای  در   )2019( همکاران  و  استلیوس7 
تمرین درمانی در آب برای توان بخشی بیماران مبتال به کمردرد 
 EMG دستگاه  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  عضالت  تقویت  و 
بسیار مفید و موثرتر از تمرینات خشکی است [41]. تسائو8 و 

7. Stelios
8. Tsao

جدول 2. نتایج تی تست زوجی و کوواریانس یکسویه با اندازه اثر در حالت اسکات ایستای باالی سر

اندازه 
 d اثر

Sig
بین گروهی

F
بین گروهی

Sig
درون گروهی

T
درون گروهی

میانگین±انحراف معیار
گروه ها پس از دوره توانبخشیمتغیر

 %MVIC**
قبل از تمرین 
%MVIC**

1/11 0/0001 50/93
0/0001 18/36 76/53±6/01 61/6±6/49 آزمایش

مولتی فیدوس
0/0001 16/36 68/60±5/06 60/64±5/06 کنترل

0/823 0/0001 70/87
0/0001 20/53 65/33±7/16 54/2±7/45 آزمایش ترنسورس 

0/0001ابدمینوس 17/48 59/33±6/27 53/13±7/03 کنترل

0/83 0/0001 6/93
0/0001 4/58 72/66±10/51 59/4±5/15 آزمایش

ارکتوراسپاین
0/0001 11/90 64/73±6/69 58/6±6/5 کنترل

0/811 0/0001 64/06
0/0001 23/10 66/73±7/11 55/26±7/45 آزمایش رکتوس 

0/0001ابدمینوس 15/40 60/86±6/25 54/2±7/0 کنترل

1/09 0/0001 49/5
0/0001 28/72 2/173±0/5 6/08±1/01 آزمایش

درد
0/0001 20/00 3/01±0/7 5/95±0/94 کنترل

 -P<0/05 **Maximum Voluntary Isometric Contraction
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همکاران در مطالعه خود نشان دادند که تمرینات کنترل حرکتی 
و ثبات دهنده از بیش فعالی عضالت سطحی پیشگیری می کند و 
سطح فعالیت  عضالت عمقی را به حد نرمال می رساند و از طرف 
دیگر هم انقباضی، این دو گروه عضالت را هماهنگ و باز آموزی 
کرد [42]. کیائو9 و همکاران در مطالعه ای با استفاده از دستگاه 
EMG سطحی، فعالیت الکتریکی عضالت پارااسپاینال را قبل و 
بعد از درمان )تمرینات فلکشن و اکستنشن کمری( مورد ارزیابی 
قرار دادند و نتایج حاصل، اختالف قابل توجهی در میزان عملکرد 
الکتریکی عضالت پارااسپاینال قبل و بعد از درمان نشان داد که 
میزان بهبودی در عالئم بیماران به طور قابل توجهی با نتایج 

حاصل از EMG مرتبط بود [22].

 فریمن10 و همکاران در پژوهشی اثرات تمرینات ثبات دهنده 
مرکزی را بر وضعیت عضله مولتی فیدوس در بیماران مبتال به 
که  داد  نشان  نتایج  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  مزمن  کمردرد 
تمرینات ثبات دهنده، سبب فعال کردن عضالت عمقی مرکزی 
شده و روشی مؤثر و مهم برای درمان بیماران مبتال به کمردرد 
است که دچار ضعف و آتروفی عضالت مولتی فیدوس شده اند 
[43]. همچنین سئوکلی11 و همکاران اثرات تمرینات اختصاصی 
ثبات دهنده را بر عضالت عمقی شکم و ستون فقرات مورد بررسی 
قرار دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تمرینات 
ترانسورس  و ضخامت عضله  قدرت  افزایش  ثبات دهنده سبب 
ابدومینوس شد که این عضله یکی از عضالت مهم در ثبات تنه 
و کنترل پاسچر است [21]. همچنین یافته های مطالعه حاضر 
با نتایج حاصل از تحقیقات اسدی و همکاران [27]، یلفانی و 
و  بیلی13   ،[39] همکاران  و  جیوشی12  ژونگ   ،[14] همکاران 
و  اسوانت14   ،[15] همکاران  و  آبادی  [21]،حسین  همکاران 
همکاران [44] هم خوانی دارد و همسوست و این مطالعات نشان 
را در  قابل توجهی  اثرات مثبت  تمرینات آب درمانی  دادند که 
کاهش میزان درد بیماران مبتال به کمردرد مزمن به همراه دارد. 
مطالعه حاضر با نتایج تحقیقات آرکوسکی15 و همکاران [45]، 
بائنا16 و همکاران [28]، هال17 و همکاران [46]، سایکارکیس18 و 
همکاران [41] همسو نیست و هم خوانی ندارد که تفسیر احتمالی 
ناهم خوانی نتایج تحقیقات نامبرده با تحقیق حاضر را می توان در 
تفاوت بین نوع تمرینات، شدت و مدت تمرینات و محیط تمرین 

جست وجو کرد.

9. Qiao
10. Freeman
11. Seoklee
12. Zhongju shi
13. Billy
14. Swant
15. Arokoski
16. Baena
17. Hall
18. Psycharakis

درد یک پدیده فیزیولوژیک و یک تجربه ناخوشایند احساسی 
است که به دنبال آسیب یا بیماری، سیستم اعصاب حسی بدن را 
تحت تأثیر قرار می دهد [47]. دردهای مزمن به دردهایی گفته 
می شود که بیش از سه ماه طول کشیده باشد و در بین بزرگساالن 
رایج است و سبب بروز مشکالتی در وضعیت سالمتی افراد و 
همچنین کیفیت زندگی آن ها می شود [48]. بر اساس مطالعات 
در بیماران مبتال به کمردرد، تغییرات فیزیولوژیکی زیادی نظیر 
درد، ناتوانی عملکردی، خستگی و کاهش ثبات ستون فقرات 
اتفاق می افتد و همچنین الگوهای حرکتی در عضالت لوکال و 
گلوبال تنه در این بیماران مختل می شود، از طرف دیگر، تأخیر 
در فعال سازی مکانیسم فیدفورواردی عضالت عمقی شکم نظیر 
ترانسورس ابدومینوس در پاسخ به انحرافات پاسچر بروز می کند. 
به دلیل وجود ارتباط مستقیم بین عملکرد عضالت عمقی تنه با 
ثبات دینامیک ستون فقرات، این تئوری وجود دارد که اختالل 
در عملکرد فیدفورواردی عضالت عمقی تنه سبب بروز اختالل 
در ساختار ستون فقرات می شود. ثبات ستون فقرات در نتیجه 
زیرسیستم  سه  بین  متقابل  ارتباط  و  هم انقباضی  و  همکاری 
پسیو )ستون فقرات(، فعال )عضالت ستون فقرات( و سیستم 
عصبی تأمین می شود. نقص و اختالل در هر سیستم سبب ایجاد 
مکانیسم های جبرانی در سیستم های دیگر می شود. بر اساس 
تئوری منطقه صفر19، فشار و بار وارده بر ناحیه کمر افزایش یافته 
و روند بی ثباتی تشدید می شود و سببب افزایش خطر آسیب 

ساختارها و مفاصل دیسک های بین مهره ای می شود [49].

هوژز20 در مطالعه خود نشان داد که عضالت مولتی فیدوس 
کمری در عرض سه روز بعد از آسیب حاد، دچار آتروفی می شوند 
و همان طور که رابطه مستقیمی بین سطح مقطع عضالت و میزان 
قدرت وجود دارد، با آتروفی شدت عضالت مولتی فیدوس، قدرت و 
استقامت این عضالت هم کاهش می یابد و توانایی عملکردی آن ها 
افت می کند. با مزمن شدن این امر بافت چربی در بین عضالت 
رشد می کند و جایگزین فیبر عضالنی می شود. با توجه به نقش 
مهم عضالت عمقی نظیر ترانسورس ابدومینوس و مولتی فیدوس ها 
در تأمین ثبات دینامیک و استاتیک ستون فقرات، عملکرد این 
عضالت در تأمین ثبات ناحیه و کنترل پاسچر ضعیف می شود 
[43]. بنابراین بیماران مبتال به کمردرد، استراتژی غیرطبیعی در 
کنترل ستون فقرات، با فعالیت های غیرعادی در عضالت عمقی 
نظیر مولتی فیدوس، ترانسورس و عضالت سطحی ستون فقرات 
را نشان می دهند. به عبارتی با ضعف و آتروفی شدن عضالت 
عمقی، کاهش میزان عملکرد و تأخیر در شروع فعالیت های این 
عضالت، سبب بیش فعالی عضالت سطحی ستون فقرات به عنوان 
یک مکانیسم جبرانی می شود که این رابطه سبب تغییر میزان 
فشار و بار اعمال شده بر مفاصل و ساختارهای ستون فقرات و 
منجر به بروز یا تشدید درد کمر می شود [42]. بر اساس نتایج 

 19. Neutral Zone
20. Hodjez
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حاصل از تحقیقات، بین فعالیت عضالت عمقی تنه با میزان درد 
و ناتوانی عملکردی، همبستگی معکوس و معنی داری وجود دارد. 
تمام عضالت پشتی و شکمی در کنترل حرکات و ثبات ستون 
فقرات مشارکت دارند، اما عضالت عمقی در وضعیت های پویا هم 
نقش مهمی در کنترل ناحیه دارند. درنتیجه نقش حیاتی تری در 
ستون فقرات ایفا می کنند. به طورکلی عضالت عمقی در هر دو 
حالت استراحت و حرکت، مسئول حفظ و تأمین ثبات ستون 

فقرات هستند [50].

همچنین بر اساس شواهد علمی نشان داده شده که تمرینات 
سیستم  بر  اعمال شده  بار  و  فشار  کاهش  باعث  آب درمانی 
کمردرد  به  مبتال  بیماران  در  فقرات  و ستون  اسکلتی عضالنی 
می شود. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آب، شامل نیروی 
محیط  این  هیدرواستاتیک،  فشار  و  ویسکوزیته  آب،  بایونسی 
می تواند به طور مطمئن و ایمن سبب کاهش اثرات تحمل وزن، 
از طریق کاهش نیروی جاذبه زمین شود و به افراد اجازه دهد که 
تمرینات در آب را به راحتی و بدون تحمل وزن و فشار بر مفاصل 

انجام دهند [52 ،51 ،14].

بر اساس تئوری کنترل درد، آب درد را از طریق تأثیر روی 
گیرنده های مکانیکی، در سطح بدن کاهش می دهد. همچنین 
گرمای آب سبب کاهش اسپاسم عضالت می شود و ریلکس شدن 
عضله هم به کاهش درد کمک می کند. استفاده از آب درمانی 
تاریخچه طوالنی ای و همواره از آب به عنوان درمانی برای دردهای 
اسکلتی عضالنی استفاده  شده است. به طورکلی کاهش درد در 
آب از طریق مکانیسم های مختلفی اتفاق می افتد. آب با تأثیر روی 
مکانورسپتورهای سطحی بدن، گیرنده های درد را بلوک می کند و 
همان طور که گفته شد گرمای آب هم نقش مهمی را در افزایش 
جریان خون ناحیه بر عهده دارد که سبب ایجاد ریلکسیشن و 
کاهش اسپاسم می شود. از طرف دیگر، نیروی هیدرواستاتیک آب 
از طریق سرکوب سیستم عصبی سمپاتیک به کاهش درد کمک 
می کند [49]. بر اساس مطالعات انجام شده تمرینات ثبات دهنده 
مرکزی و تمرینات کنترل حرکتی و آن دسته از تمرینات ویژه ای 
می کند،  کار  تنه  عمقی  عضالت  عملکرد  بازآموزی  روی  که 
سبب افزایش قدرت و استقامت گروه عضالت عمقی تنه شده 
و همچنین میزان هماهنگی و هم انقباضی این گروه عضالت را با 
گروه عضالت سطحی افزایش می دهد. با افزایش هماهنگی بین 
عملکرد این دو گروه عضالت، ثبات و تعادل تنه برقرار شده و 

کنترل پاسچر به صورت بهینه انجام می شود [22].

از نتایج مهم تحقیق حاضر، افزایش معنی دار میزان هم انقباضی 
تأثیر  که  بود  ابدومینوس  ترانسورس  و  مولتی فیدوس  عضالت 
مثبت تمرین درمانی در آب را نشان می دهد که یکی از نقاط قوت 
اثربخشی این روش بود، زیرا برای ثبات و تعادل ناحیه مرکزی 
بدن، تقویت و هم انقباضی این عضالت ضروری است. از آنجایی که 
یکی از علل عمده درد در افراد مبتال به کمردرد مزمن، بیش فعالی 

عضالت گلوبال و کاهش فعالیت عضالت لوکال است، نتیجه ای 
که بعد از تمرینات آب درمانی حاصل شد، اثربخشی بهینه این 
روش را نشان داد و این یک مزیت به شمار می آید که با توجه 
به نتایج و میزان اندازه اثر، تمرینات آب درمانی بر عضالت لوکال 
و گلوبال تأثیر مثبتی داشته است. چنان که تفاوت معنی داری در 

نتایج آزمون قبل و بعد از دوره توان بخشی نشان داده شد.

نتیجه گیری

پیش توان بخشی قبل از عمل جراحی از موضوعات بسیار جدید 
در حوزه توان بخشی در دنیاست. تئوری پیش توان بخشی به عنوان 
یک چارچوب جدید، هدفش افزایش کیفیت زندگی بیماران و 
بازگشت سری عتر آنان به زندگی معمولی با کاهش درد و افزایش 
توانمندی است. نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر که برای 
اولین بار در ایران انجام شده دارای اهمیت بسیار باالیی است، زیرا 
نشان داد که برنامه پیش توان بخشی ورزشی می تواند بخش مهمی 

از برنامه جامع توان بخشی بیماران دارای کمردرد باشد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد در هر دو گروه آزمایش و کنترل، 
شدت درد بر اساس معیار VAS کاهش قابل توجهی یافته است. 
 ،EMG همچنین در عملکرد عضالت با توجه به نتایج حاصل از
تفاوت معنی داری در گروه آزمایش که برنامه پیش توان بخشی را 
دریافت کرده بودند با گروه کنترل وجود داشت. بنابراین این نتایج 
نمایانگر این است که برنامه آب درمانی به صورت پیش توان بخشی، 
مثبت و اثرگذار است. از آنجایی که این اثربخشی در گروه آزمایش 
که برنامه پیش توان بخشی را نیز دریافت کرده بودند، بیشتر و قابل 
توجه تر از گروه کنترل بود، توصیه می شود بر اساس نتایج حاصل 
از این تحقیق، برنامه پیش توان بخشی برای کسب نتایج بهتر در 

بیماران کاندیدای جراحی المینکتومی استفاده می شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
گرفته  نظر  در  همدان  علوم پزشکی  دانشگاه  اخالق  کمیته 
 .)IR.UMSHA.REC.1397.993 اخالق:  )کد  است  شده 
ایران با  بالینی  همچنین این تحقیق در مرکز ثبت کارآزمایی 
قرار  تأیید  و  پذیرش  کد IRCT20200323046838 N1 مورد 

گرفت.  
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پیوست 1
جدول پروتکل تمرینی در آب درمانی مطالعه انجام شده

Warm upExerciseCooldown

راه رفتن در آب همره با فلکشن و اکستنشن

و ابداکشن و اداکشن بازو ) حرکات دست(

تمرینات هوازی

1. قدم برداشتن به جلو 

2. قدم برداشتن به عقب

3. قدم برداشتن به طرفین

4. راه رفتن متقاطع )قیچی در هر دو سمت(

5. چرخیدن به طرفین با زانوی خم

 تمرینات تقویتی 

1. در حالت ایستاده فلکشن ران )4-6 تکرار(

2. ابداکشن ران

3. اکستنشن ران 

4. اداکشن ران

5. لترال بندینگ

Hallow in .6 در حالت ایستاده

7. ایستاده در حالی که ران 90 درجه فلکشن داردزانو را خم 

و صاف کنید

تمرینات کششی

1. در حالت ایستاده کشش همسترینگ 

2. کشش همسترینگ و تعادل 

3. ران و زانو در حالت 90 درجه فلکشن با 

دست موافق از زیر زانو گرفته و به پهلو برده و 

دست مخالف در حالت تعادل باز باشد.

4. لترال بندینگ

اعظم بشیری و همکاران. تاثیر تمرینات پیش توانبخشی آب درمانی بر میزان درد و فعالیت الکتریکی عضالت مرکزی بیماران دارای کمردرد مزمن کاندیدای جراحی المینکتومی
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