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چکیده
نتایج پژوهشهای پیشین نشاندادهاند که بین اختالالت حس عمقی و هماهنگی عصبی-
عضالنی با میزان درد بیماران مبتال به کمردرد ارتباط وجوددارد .هدف از مطالعۀ حاضر بررسی
اثربخشی تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضالنی بیماران مبتال
به کمردرد مزمن غیراختصاصی است 11 .بیمار مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی با
استفاده از پرسشنامۀ روالند موریس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی ( 41نفر) و کنترل
( 42نفر) قرار گرفتند .گروه تجربی پنج هفته تمرینات حسی-حرکتی را روی دستگاه هوبر
انجام دادند .برای سنجش هماهنگی عصبی-عضالنی ،حس عمقی و درد کمر در ابتدا و پس از
 53جلسه تمرین بهترتیب از دستگاه هوبر ،گونیامتر و مقیاس آنالوگ بصری استفاده شد .از
آزمونهای آماری تی زوجی و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل دادهها استفادهشد .بهبود قابل
توجه در حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضالنی و همچنین کاهش معناداری در میزان درد
بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی مشاهدهشد ( .)P=3/335با توجه به اندازۀ اثر
بسیار زیاد در گروه تمرینات حسی-حرکتی ،پیشنهاد میشود از این برنامۀ تمرینی در درمان
بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی در آینده استفادهشود.
واژگان کلیدی :کمردرد مزمن غیراختصاصی ،حس عمقی ،هماهنگی عصبی-عضالنی،
تمرینات حسی-حرکتی
*نویسنده مسئول:

Email: letafatkaramir@yahoo.com
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مقدمه
کمردرد یکی از مشکالت اساسی بهداشتی-درمانی پرهزینه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و
در حال پیشرفت است که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جای میگذارد ( )1-4هزینۀ
مستقیم درمان کمردرد در آمریکا ،در هر سال  56میلیارد دالر تخمینزدهشده و هزینههای
غیرمستقیم آن (که شامل از دست دادن روزهای کاری و تولید است) در مجموع بیش از 171
میلیارد دالر است ( .)6،5در بیماران مبتال به کمردرد مزمن ،دقت حس عمقی ناحیۀ کمری-
خاجی ( ،)7کنترل عضالت تنه ( )8و تعادل ( )9تغییر پیدا میکند.
مطالعات روی پوسچر افراد مشخص کردهاند که کاهش حس عمقی باعث اختالل در شاخص-
هایی همچون زمان عکسالعمل ( ،)11کنترل پوسچر و تعادل میشود ( .)9تحقیقات اخیر
بیانکردهاند که شاخصهایی مثل حس عمقی ،هماهنگی عصبی-عضالنی و تعادل با کمردرد
ارتباط دارند ( .)7ممکن است یک یا چند مورد از شاخصهای کاهش حس عمقی و کاهش
هماهنگی عصبی-عضالنی نیز در افراد مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی دیدهشود (.)11
این عوامل به ایجاد حرکات و الگوهای حرکتی غلط در بیمار ،کاهش کارآیی حرکتی و وارد
آمدن فشار بیشتر به ستون فقرات کمری در این افراد منجر میشود و در نهایت ،پدیدۀ درد در
این بیماران بهوجود خواهد آمد.
برای درمان کمردرد مزمن غیراختصاصی مطالعات زیادی انجامشده و پروتکلهای درمانی
متعددی نقد و بررسی شدهاند ( .)12-14این تحقیقات گزارش دادهاند که تمرینات مکنزی
برای کاهش درد کمر در کوتاهمدت مؤثراست ( .)12اثر تمرینات کنترلحرکتی کمر در بیماران
دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی باعث بهبود کنترل حرکت ،پوسچر و درد در فعالیتهای
عملکردی در کوتاهمدت شدهاست ( )13و آموزش تمرینات مناسب به این بیماران اثر ماندگار
زیادی در بهبودی آنها دارد ( .)14تحقیقات موجود بیانگر این موضوعاند که افراد مبتال به
کمردرد مزمن غیراختصاصی دچار اختالالت در حس عمقیاند ( )7و برای درمان این افراد
احتماالً تمرینات ثباتدهندۀ ستون فقرات ( ،)16تمرینات کنترل پوسچر بهوسیلۀ دستگاه
توانبخشی هوبر )15( 1و تمرینات حسی-حرکتی روی سطح نامتعادل ( )17میتوانند مؤثر واقع
شوند.
دستگاه هوبر از اولین دستگاههای ساختهشده در جهان برای هماهنگی عصبی-عضالنی و
اصالح وضعیت بدنی است و سازندگان آن اعتقاد دارند این دستگاه بهطور همزمان عضالت را
تقویتکرده و هماهنگی را افزایش میدهد ( .)15همچنین ،پیشنهاد شدهاست که هوبر
1. Huber spine force
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دستگاهی برای تقویت عضالت ثباتدهندۀ عمقی است .عضالت عمقی ستون فقرات ،در
مقایسه با عضالت سطحی بدن برای هماهنگی عصبی-عضالنی و کنترل حرکت ضروریترند
( .)15مورونه و همکاران )2112( 1بیانکردند که تمرینات حسی-حرکتی روی سطح نامتعادل
اثر مثبت و سریعی بر کاهش درد در بیماران مبتال به کمردرد دارد ( .)17همچنین ،افراد مبتال
به کمردرد مزمن غیراختصاصی وضعیتهای بدنی نامناسبی به خود میگیرند که علت آن
احتماالً کنترل ضعیف عضالت کمری است و بیانشده که انجام تمرینات حسی-حرکتی توسط
این افراد باعث افزایش ثبات پوسچر تنه و بهبود کنترل حرکات کمری میشود (.)18،19
در تحقیقاتی که به تازگی در مورد درمان کمردرد مزمن غیراختصاصی انجام شده ،تمرکز
محققان بر تمریناتی است که بهطور همزمان بر حس و حرکت تمرکز دارند ( .)18-21در
نهایت ،با توجه به مطالبی که گفته شد و پیشنهاد تحقیقات مداخلهای پیشین در مورد درمان
کمردرد مزمن غیراختصاصی ( ،)17-21هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات آموزشی-
درمانی و حسی-حرکتی 2بر حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضالنی بیماران مبتال به کمردرد
مزمن غیراختصاصی است.
روش پژوهش
جامعۀ آماری این تحقیق شامل زنان و مردان  31تا  61ساله و نمونههای آماری متشکل از 63
فرد مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی بودند .با مراجعه به مرکز تندرستی ورزشی پاد
شیراز ،پس از تکمیل فرم جمعآوری اطالعات ،افرادی که دارای شرایط اولیۀ ورود به تحقیق
بودند ،در صورت ابتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی (معرفی بهوسیلۀ متخصص ارتوپدی) وارد
تحقیق میشدند .متخصصان ارتوپدی بیماران را از نظر بالینی ارزیابی میکردند و افرادی که
طبق نظر متخصصان ،دارای شرایط اجرای پروتکل تمرینی و آزمونهای موردنظرنبودند و نمرۀ
پرسشنامۀ روالند-موریس 3آنها کمتر از چهار بود از تحقیق کنارگذاشتهشدند (.)21
آزمودنیها ابتدا بهصورت هدفمند انتخاب و سپس بهطور تصادفی به دو گروه تمرینات حسی-
حرکتی ( 27نفر) و گروه کنترل ( 25نفر) تقسیمبندی شدند.
پیش از شروع تحقیق ،مراحل انجام آن برای آزمودنیها شرحداده و اعالمشد که در صورت عدم
تمایل به ادامۀ همکاری میتوانند در هر زمان از مراحل انجام تحقیق انصراف دهند .سپس از
افراد خواستهشد برای انجام بررسیهای اولیه در ساعات مشخصشده به مرکز تندرستی ورزشی
1. Morone
2. Sensorimotor Training
3. Roland Morrice questionnaires
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پاد مراجعهکنند .برای همگنکردن و انتخاب آزمودنیها از فرم جمعآوری اطالعات استفاده شد.
پس از اطمینان از رعایت اخالق در پژوهش و اخذ فرم رضایتنامۀ کتبی ،حس عمقی کمر افراد
دارای شرایط ورود به تحقیق بهوسیلۀ گونیامتر ارزیابی و میزان درد کمر آزمودنیها بر اساس
مقیاس بصری درد بررسیشد .سپس کار با دستگاه توانبخشی هوبر به آزمودنیها آموزش داده
شد و آزمون هماهنگی عصبی عضالنی از آنها به عملآمد .تمرینات حسی-حرکتی با دستگاه
توانبخشی هوبر مدل (قدرت ستون فقرات) ساخت کمپانی (ال.پی.جی) فرانسه در مرکز
تندرستی ورزشی پاد شیراز انجام شد ،پس از انجام  11جلسه (پنج هفته) برای گروه تجربی،
حس عمقی ،میزان درد و هماهنگی عصبی-عضالنی آزمودنیها مانند روند ذکرشده در
پیشآزمون ارزیابی و نتایج تجزیه و تحلیل شد .محقق در تمامی مراحل انجام تحقیقات حضور
داشت .پایایی اندازهگیری دستگاه برای هماهنگی توسط محقق بررسی شد و حدود  1/91به-
دست آمد .همچنین در مقایسۀ این دستگاه با دستگاه تعادل سنج بایودکس روایی معادل 1/89
بهدست آمد.
صفحه متحرک :1صفحهای متحرک است که روی آن برای حالتهای وضعیتی مختلفی که
باید به فرد داده شود شمارهگذاریشدهاست .پلت فرم وضعیتی بیثبات برای حرکت ایجاد
میکند  .البته شیب ،سرعت و جهت چرخش پلت فرم نسبت به خود فرد و نوع کاربرد استفاده
از آن قابل تنظیم است .حرکت پلت فرم باعث انطباق ثابت از مناطق فشار پا میشود .تغییرات
حسشده توسط قوسهای پا پایداریای برای تعادل و انتشار آن در حین حرکت به قسمتهای
باالی بدن میدهند.
دستگیرهها :دستگیرهها طبق علم ارگونومیک برای استفاده راحت از دستگاه در وضعیتهای
مختلف طراحیشدهاند .این دستگیرهها دارای حسگرند تا میزان فشار و کشش فرد را ارزیابی
کنند.
بازخورد :2فیدبک نشاندادهشده روی صفحۀ نمایش دستگاه تالشهای فیزیکی فرد را بهصورت
درجهبندیشده نشانمیدهد و تجسم فکری از هدفی مشخص را بهوجودمیآورد .همچنین
سطح تالش سمت راست و چپ بدن را نشانمیدهد.
اسکن :باال و پایین رفتن مانیتور و دستگیرهها که دامنۀ حرکت تناوبی عمودی آن از یک تا
پنج درجه است و بسته به هدف تمرین انتخاب میشوند .اسکن با تغییر وضعیتهای مختلف در
طول تمرین باعث فراخوانی فیبرهای عضالنی مختلف میشود .
1. Mobile platform
2. Feedback

بررسی اثربخشی تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی....

11

نمایش جدول هماهنگی عصبی-عضالنی :در پایان هر تمرین در یک قسمت مشخصشده
روی مانیتور جدولی به نمایش درمیآید که شامل اطالعاتی از هماهنگی عصبی-عضالنی ،میزان
فشار و کشش وارد بر دستگیرهها ،تعادل ،و مقدار نیروی وارد بر دو طرف بدن در آن تمرین
است .درمانگر بر اساس این اطالعات تمرین بعدی را برای بیمار طراحی میکند .
وضعیتهای بدنی آزمودنی برای آزمون :پاها روی اعداد سه پلت فرم ،مچ و زانو خم،
دستها در امتداد شانه ،لگن و مهرههای کمر در حالت خنثی و نگاه روبه روی مانیتور است.
تنظیمات دستگاه برای این آزمون :شیب و سرعت پلت فرم روی  61درجه؛ اسکن ،خاموش؛
میزان فشار به دستگیرهها ،عدد دو؛ میزان کشیدن دستگیرهها ،عدد سه ،و مدت زمان آزمون به
اندازۀ شش حرکت تنظیم شد .آزمونگر این اعداد را برای این آزمون تعیین کرد تا شرایط برای
همۀ آزمودنیها یکسان باشد.
آزمون هماهنگی عصبی-عضالنی در حالت (فشار-فشار) :در این آزمون ،آزمودنی به
دستگیرهها فشار وارد میکند (هل میدهد) تا اندازهای که فیدبک مانیتور برای دو دست عدد
دو را نشان دهد .زمانیکه آزمونگر دکمۀ شروع را فشار میدهد ،پلت فرم شروع به حرکت
میکند و حسگرها و فیدبک فعال میشود .آزمودنی باید سعی کند تا وضعیت بدنی خود را
همانطور که گفته شد ثابت نگه دارد و میزان فشار به دستگیرهها را بهطور ثابت روی عدد دو
نگه دارد (زمانیکه فرد فشار را به اندازه وارد کند فیدبک درجهبندیشده ،درجۀ سبز رنگ را
نشان میدهد) ،درحالیکه زیر پایش در حال حرکت است .زمانیکه شش حرکت به پایان رسید
دستگاه متوقف میشود و امتیاز نهایی آزمودنی را نشانمیدهد.
آزمون (کشش-کشش) :در این آزمون ،آزمودنی دستگیرهها را به سمت خودش میکشد تا
اندازهای که فیدبک مانیتور برای دو دست عدد سه را نشاندهد نحوۀ انجام آزمون مشابه
(فشار-فشار) است.
نحوۀ ارزیابی میزان درد کمر :میزان کمردرد آزمودنیها با استفاده از مقیاس بصری درد

1

اندازهگیریشد .از این مقیاس برای اندازهگیری شدت درد ادراکشده استفاده میشود .از این
مقیاس بهطور گسترده در پژوهشهای مرتبط با درد استفاده میشود و اعتبار و روایی آن مکرراً
تأییدشدهاست (.)21
نحوۀ ارزیابی حس عمقی :سه نشانگر به مرکز سطح فوقانی خارجی بازو ،برجستگی ستیغ
ایلیاک و سطح فوقانی خارجی مفصل ران متصل شد .سپس آزمودنیها در وضعیت ایستاده،
1. Visual Analogue Scale
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راحت و ثابت بدون کفش و جوراب قرار گرفتند ،پاها به اندازۀ عرض شانهها از هم باز بود
دستها به حالت ضربدری و آرنجها خمشده در جلو قرار گرفتند ،گردن در حالت طبیعی حفظ
شد و چشمها بسته شدند .در ادامه ،مرکز گونیامتر روی ستیغ ایلیاک گذاشته و دو بازوی
گونیامتر یکی روی نشانگر نصبشده روی قسمت خارجی ران ،و بازوی دیگر روی  31درجه
خمشدن تنظیمشد و از آزمودنیها خواستهشد با چشمان بسته و سرعت یکنواخت و نسبتاً
آهسته تا  31درجه خمشود و با مکث پنج ثانیهای سعیکند این وضعیت را بهخاطر بسپارد (در
این مرحله با تحریک صوتی خاتمۀ حرکت به اطالع آزمودنی رسانده میشد) ،سپس باز به
آرامی به وضعیت اولیه بازگردد و پس از مکث پنجثانیهای حرکت بعدی را شروع کند .پس از
سه بار تکرار (برای یادگیری) در مرحلۀ آزمون فرد باید وضعیت  31درجۀ خمشده را (بدون
وجود تحریک صوتی) بازسازی میکرد .این آزمون سه بار تکرار میشد و میزان خطاهای
آزمودنی بر حسب درجه ثبت میشد .نیوکامر )2111( 1روش انجام این آزمون را معرفی کرد و
اعتبار آن نیز در حد ( )% 87ارزیابیشدهاست ( .)22


شکل  .1نحوۀ ارزیابی حس عمقی

نحوۀ ارزیابی هماهنگی عصبی-عضالنی :برای ارزیابی هماهنگی عصبی-عضالنی از آزمون
اختصاصی هماهنگی عصبی-عضالنی دستگاه هوبر استفادهشد .برای انجام این آزمون ابتدا سعی
شد هر آزمودنی شناخت کافی از دستگاه پیداکند تا با آموزشهایی که به فرد داده میشود،
بتواند آزمون هماهنگی عصبی-عضالنی را انجامدهد .برای اعتبار این آزمون از  11نفر آزمون
هماهنگی عصبی-عضالنی گرفتهشد و یک هفته بعد دوباره آزمون تکرار شد .نتیجۀ دو آزمون
بسیار به هم نزدیک و میزان همبستگی بین دو آزمون  86درصد بود.
برنامۀ تمرینات حسی-حرکتی با دستگاه توانبخشی هوبر :تمرینات حسی-حرکتی روی
سطحی ناهموار انجام شد .در این تمرین فرد با استفاده از دریافت اطالعات حسی ،عملکرد
حرکتی خود را بهبود میبخشید.
1. Newcomer
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شکل  .2دستگاه توانبخشی هوبر
تمرینات حسی-حرکتی :نحوۀ انجام این تمرینات مشابه آزمون هماهنگی عصبی-عضالنی
است .با این تفاوت که میزان فشار و کشش در اینجا به عملکرد فرد در هماهنگی عصبی-
عضالنی در هر تمرین بستگی دارد.
تمرینات حسی-حرکتی استفادهشده در تحقیق در جدول  1آورده شده است .تمرینات حسی-
حرکتی بر اساس اصل اضافه بار طراحیشد .حجم تمرین در صورتی افزایش پیدا میکرد و
آزمودنی به سطوح باالتر میرفت که در آن تمرین هماهنگی عصبی-عضالنی الزم را بهدست
آورده باشد .بیمار بهوسیلۀ حس بینایی عملکرد تعادل و هماهنگی عصبی عضالنی خود را در
دو طرف بدن روی دستگاه تنظیم میکرد و درمانگر نیز تالش میکرد با استفاده از حواس
شنوایی و المسه در بیمار ،پوسچر فرد را اصالح کند .با توجه به اینکه وضعیت خنثای
مهرههای کمر و لگن برای افزایش کنترل حرکتی فرد بسیار مهم است ،درمانگر حرکت صحیح
لگن و مهرههای ناحیۀ کمر را به بیمار آموزش میداد .با استفاده از یکسری از حرکتهای
کششی روی دستگاه ،بدن بیمار سرد میشد .تعداد جلسات تمرینات حسی-حرکتی در این
تحقیق  11جلسۀ  31دقیقهای شامل (پنج دقیقه گرمکردن 11 ،دقیقه کشش 11 ،دقیقه
تمرینات حسی-حرکتی ،پنج دقیقه سردکردن) بود.
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جدول  .1پروتکل تمرینات حسی-حرکتی
شدت

هماهنگی
عصبی

کشش

فشار

تعداد
ست

%31

2

عضالنی
بیش از %23

%31

بیش از %23

%31

%31

2

بیش از %83

%31

%31

2

بیش از %83

%41

%41

)A (3

بیش از %83

%41

%41

بیش از %83

%61

%61

بیش از %83

%61

%61

بیش از %83

%61

%61

تعداد
حرکت
 5فشار
 5کشش
 5فشار
 5کشش
 5فشار
 5کشش

سرعت

شیب

اسکن

31

31

خاموش

تنظیم دستی

1

41

41

خاموش

تنظیم دستی

2

61

61

خاموش

تنظیم دستی

3

در تمرین

)A (2
)B ( 2

 2فشار
 2کشش
در هر
تمرین
 2فشار

مرحله

جلسات

هدف

زمان بر اساس

مرحلۀ میانی
61

61

روشن

A

4

مرحلۀ میانی
61

61

روشن

A+B

6

 2کشش
)A( 2

درهر
تمرین

)B ( 2

 2فشار

)A( 1

مرحلۀ میانی
61

61

روشن

 2کشش
درهر
تمرین

)B ( 1

 B ،AوC

)C(2

 2فشار

A+B

5

مرحله میانی
61

61

روشن

A+B+C

7

 2کشش
)A( 1

بیش از %83

%51

)B ( 1

درهر
تمرین
C ، B ،A
وD

)C( 1

 2فشار

)D( 1

 2کشش

)A( 1

درهر
تمرین

)B ( 1

C ،B ،Aو
D

%51

مرحلۀ میانی
61

61

روشن

A+B+C+D

8

مرحلۀ میانی
61

61

9

روشن
A+B+C+D
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بیش از %83
%51

%51

)C( 1

 2فشار

)D(1

 2کشش

)A (1

درهر
تمرین

)B (1

Aو  Bو C
وD

)C(1

 2فشار

)D(1

 2کشش

13

مرحلۀ میانی
61

61

روشن

A+B+C+D

1
1

برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف ،برای مقایسۀ
درونگروهی بین متغیرهای پیشآزمون و پسآزمون از آزمون تی زوجی ،و برای مقایسۀ بین
گروهی متغیرها در پسآزمون ،آزمون تی مستقل استفادهشد .اندازۀ اثر به روش دی کوهن
محاسبه شد ،بهنحویکه مقادیر  1/6 -1/2اندازۀ اثر کوچک 1/8 -1/6 ،اندازۀ اثر متوسط و بیش
از  1/8بهعنوان اندازۀ اثر بزرگ در نظر گرفته شد .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از
نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  18انجام شد.
نتایج
میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها در جدول  2ارائه شده
است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیهای گروه تمرینات حسی-حرکتی و
کنترل
گروهها
متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)

گروه تمرینات حسی-حرکتی
()N=27
(میانگین و انحراف استاندارد)
35/85±7/15
153±7/36
54/14±5/72

گروه کنترل ()N=25
(میانگین و انحراف
استاندارد)
38/26±5/19
157/91±8/93
71/71±7/68

P
1/486
1/177
1/187

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین متغیرهای اندازهگیریشده در گروههای
مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد .نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ نمرات
پیشآزمون متغیرهای اندازهگیریشده در گروههای مورد مطالعه در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  .3نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ نمرات پیشآزمون متغیرهای اندازهگیریشده در گروههای
مورد مطالعه
گروه تمرینات
حسی-حرکتی
()N=27

گروه کنترل ()N=25

(میانگین و
انحراف
استاندارد)

(میانگین و انحراف استاندارد)

متغیر

()N=27

()N=25

گروه و آماره

P

T

درد

5/57±1/45

5/18±1/62

2/192

1/741

حس عمقی

-11/55±3/88

-11/52±4

-1/297

1/211

46/57±11/11

42/65±11/42

1/245

1/219

فشار راست
هماهنگی
عصبی
عضالنی

فشار چپ

42/96±11/11

42/12±9/41

1/555

1/619

کشش راست

43/41±8/94

41/61±12/44

1/932

1/365

کشش چپ

46/77±8/33

42/59±9/65

1/171

1/248

7/85±2/52

7/48±1/82

1/515

1/641

نمرات پرسشنامه

نتایج آزمون تی مستقل در پسآزمون نشان داد بین حس عمقی ( )P=1/111, t=5/196گروه
تمرینات حسی حرکتی و کنترل اختالف معناداری وجود دارد.
جدول  .4نتایج آزمون تی زوجی برای مقایسۀ حس عمقی در پیشآزمون و پسآزمون
آماره
گروه مرحله
گروه تمرینات
عمقی=)N
حسی -حرکتی(27
گروه کنترل ()N=25
عمقی

پیشآزمون
(میانگین و انحراف
استاندارد
حس
حس

پسآزمون
(میانگین و Tانحراف
استاندارد)

P

Cohen, s d

-12/18±4/16

-4/22±2/15

-8/831

-2/18

‡1/111

-11/68±4/19

-11/31±3/31

-1/11

-

1/328

‡ نشاندهندۀ تغییر معنادار از پیشآزمون به پسآزمون

نتایج آزمون تی مستقل در پسآزمون نشان داد بین فشار راست (،)P=1/111 ،t=15/728
فشارچپ (1 ،t=17/448
 ،)P=1/11کشش راست ( ،)P=1/111 ،t=15/319کشش چپ ( )P=1/111 ،t=17/215گروه
تمرینات حسی حرکتی و کنترل اختالف معناداری وجود دارد.
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جدول  .6نتایج آزمون تی زوجی برای مقایسۀ هماهنگی عصبی-عضالنی در پیشآزمون و پسآزمون
آماره
گروه عضالت
فشار
راست
گروه
تمرینات
حسی-
حرکتی
()N=27

فشار
هماهنگی
چپ
عصبی
عضالنی
راست

کشش
کشش

چپ

گروه
کنترل
()N=25

2/93

45/58±13/93

89/72±6/53

-14/343

2/74

‡1/111

43/41±8/82

91/61±7/48

-21/561

3/12

‡1/111

46/77±8/18

89/81±8/82

-15/613

2/57

‡1/111

46/21±12/65

44/52±12/46

2/371

-

فشار

44/21±11/18

43/71±11/12

2/527

-

1/181

کشش
چپ

‡1/111

1/193

کشش

‡

61/19±14/11

92/14±4/84

-13/283

P

فشار
راست
هماهنگی
چپ
عصبی
عضالنی
راست

پیشآزمون
(میانگین و
انحرافاستاندارد)

پسآزمون
(میانگین و
انحرافاستاندارد)

t
Cohen, s d

41/46±12/21

41/68±11/42

-1/827

-

1/417

42/71±9/44

41/71±8/36

1/173

-

1/842

نشاندهندۀ تغییر معنیدار از پیشآزمون به پسآزمون

نتایج آزمون تی مستقل در پسآزمون نشانداد در میزان کمردرد ()P=1/111 ،t=-11/171

گروه تمرینات حسی-حرکتی و کنترل اختالف معناداری وجود دارد.
جدول  .5نتایج آزمون تی زوجی برای مقایسۀ میزان کمردرد در پیشآزمون و پسآزمون
آماره
گروه متغیر
گروه تمرینات حسی-
حرکتی ()N=27
گروه کنترل ()N=25

پیشآزمون
(میانگین و
انحراف
استاندارد)
میزان
درد کمر
میزان
درد کمر

پسآزمون
(میانگین
و انحراف
استاندارد)

Cohen,
sd

T

P

5/91±1/87

2/58±1/21

12/167

-2/99

‡1/111

6/91±1/31

5/21±1/14

-3/177

-

1/183

‡ نشاندهندۀ تغییر معنادار از پیشآزمون به پسآزمون
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بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعۀ حاضر تأثیر تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی و هماهنگی بیماران مبتال به
کمردرد مزمن غیراختصاصی بود .پس از اجرای پژوهش ،بهبودی قابل توجهی در حس عمقی و
هماهنگی عصبی-عضالنی و کاهش معناداری در میزان درد افراد مبتال به کمردرد مزمن
غیراختصاصی مشاهده شد .در ادامه ،به بحث دربارۀ نتایج پژوهش پرداخته میشود.
نتایج تحقیق تغییرات معناداری را در حس عمقی ناحیۀ کمری-لگنی بیماران مبتال به کمردرد
مزمن غیراختصاصی پس از انجام  11جلسه تمرین حسی-حرکتی نشان داد .این بخش از نتایج
با یافتههای برخی محققان همخوانی دارد ( .)9،23،24مطالعات نشان دادهاند حس عمقی قابل
آموزش است و برنامههای توانبخشی که عمدتاً شامل آموزش حس عمقی است ،باعث پیشرفت
حرکات عملکردی میگردد  .برای آموزش حس عمقی این سیستم باید درگیر شود و این منظور
با تمرینات خاصی محقق میشود .گروه زیادی از تمرینات حس عمقی ،شامل تمرینات تعادلی
روی سطوح ناپایدارند ()26؛ تمرین در وضعیت ناپایدار موجب تحریک گیرندههای حس عمقی
شده ،فیدبکی برای حفظ تعادل و تشخیص موقعیت بدن بهدست میآورد ()24؛ ازاینرو
تمرینات تعادلی روی سطوح ناپایدار همچون تختۀ تعادل ،صفحۀ متحرک و دستگاه تعادلی
بایودکس برای بهبود اختالالت حس عمقی پیشنهاد شدهاند ( .)25در توجیه یافتههای این
بخش از تحقیق باید گفت انجام تمرینات تعادلی یا تمرین روی سطوح ناپایدار احتماالً باعث
میشود عضالتی که در اثر کمردرد غیرفعال شده بودند ،بهطور فعالتری درگیر شوند و سیستم
عصبی مرکزی تحریکات مناسبتر و مؤثرتری از اعصاب آوران گیرندههای حس عمقی این
عضالت دریافت نمایند ( .)23همچنین احتماالً متعاقب استفاده از تمرینات حسی -حرکتی
تغییری در استراتژیهای حرکتی بیماران حاصل میشود (.)23،24
مشکل دیگر در مورد اختالل حس عمقی بیماران مبتال به کمردرد مزمن ،ضعف در عضالت
عمقی تنه است .دستگاه توانبخشی هوبر دستگیرههایی دارای حسگر دارد ،میزان فشار و
کشش وارد بر دستگیرهها در دو طرف بدن دریافت و روی اسکن دستگاه بهصورت فیدبکهای
درجهبندیشده به بیمار نمایشدادهمیشود .بیمار با مشاهدۀ فیدبکها سعیمیکند ضمن حفظ
تعادل خود با پوسچر صحیح ،فشار یا کشش وارد بر دستگیرهها را هم با مقدار فشار از قبل
ثبتشده روی اسکن و فیدبکهای نمایش دادهشده از تالش خود روی اسکن تنظیمکند .بدین-
وسیله میتوان تمرینات را بهگونهای طراحیکرد که بتوان قدرت عضالت ضعیف شده را
بهصورت کنترلشده و متقارن در دو طرف بدن افزایش داد و فشار نامتقارن وارد بر ستون
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فقرات کمری (که نتیجۀ اختالل در کنترل حرکتی کمر است) را اصالح کرد .بیشتر عالئم نقص
در حس عمقی در بیماران دارای کمردرد مزمن ،ضعف در استقامت عضالت آنهاست و نقص
کمتری در قدرت عضالت آنها مشاهده شده است .ازآنجاکه افزایش قدرت کنترلشده عضالت
در مدت زمانی چند دقیقهای مشخص انجام میشود؛ احتماالً بتوان این تمرین را ترکیبی از
قدرت و استقامت دانست و این تمرین را برای بهبود حس عمقی در بیماران کمردرد مزمن
غیراختصاصی تمرینی مناسب معرفی کرد.
تمرینات حسی-حرکتی نیازمند کنترل تعادلاند .احتماالً این تمرینات مانند تمرینات تعادلی،
گیرندههای حس عمقی مسئول تشخیص جهت و موقعیت مفصل را بهبود میدهند و موجب
افزایش حساسیت مسیرهای فیدبکی ،کوتاهکردن زمان شروع انقباض عضالت و بهبود حساسیت
حس وضعیت میشوند ( .)27تمرینات حسی-حرکتی احتماالً با ایجاد همانقباضی عضالنی
مناسب ،یکپارچگی بیشتری در برخی عضالت ایجاد میکنند و به این ترتیب قدرت و استقامت
افزایش پیدا میکند ( .)27بهنظر میرسد تمرینات حسی-حرکتی با مدنظر قراردادن کل
مفاصل اندام تحتانی بهطور عام و تنه بهطور خاص ،سازگاریهای مثبتی را در این بخش به-
وجود آورده است .اساس تمرینات حسی-حرکتی ،ایجاد تطابق در گیرندههای حس عمقی است
که تحریکات را در موقعیت پرخطر دریافت میکنند ()28؛ بنابراین با توجه به مواردی که گفته
شد ،از نتایج این بخش از تحقیق نتیجهگیری میشود که تمرینات با دستگاه هوبر به بهبود
حس عمقی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن منجر میشود.
پس از اجرای تمرینات حسی-حرکتی تغییرات معناداری در هماهنگی عصبی-عضالنی بیماران
مشاهده شد .این بخش از نتایج تحقیق با یافتههای برخی محققان همخوانی دارد (.)9،29،31
هرچند دلیل واقعی کمردرد مزمن غیراختصاصی دقیقاً مشخص نیست ،تغییر در هماهنگی
عصبی-عضالنی میتواند اختالالت مزمن کمری را به همراهداشتهباشد .یکی از دالیل اختالل
هماهنگی عصبی-عضالنی حاصل از کمردرد میتواند ترس از انجام حرکات در ستون فقرات
کمری باشد و بنا به پیشنهاد محققان میتوان بهوسیلۀ برنامههای آموزشی برای کاهش ترس از
درد میتوان هماهنگی را بهبود بخشید .بیشتر محققان دلیل اختالل در هماهنگی عصبی-
عضالنی را به بیثباتی ستون فقرات ربطدادهاند ( .)29،31از عوامل درگیر در اختالالت بیثباتی
میتوان به نقص در حس عمقی اشارهکرد .فراهمبودن حس عمقی از تمامی نواحی بدن ،نقش
مهمی در ثبات ستون فقرات دارند .عضالت فلکسور و اکستنسور تنه پس از اعمال نیرو یا
حرکت در اندامهای فوقانی و تحتانی نقش مهمی در ثبات وضعیتی تنه ایفا میکنند (.)31
افزایش زمان تأخیر فعالیت عضالت در بیماران کمردرد نشانمیدهد این بیماران حتی زمانیکه
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دردی در حین حرکت ندارند ،دچار تصمیمگیری نامناسب در شروع حرکت یا پاسخ به
تحریکات محیطیاند ( .)32این مورد یکی از مشکالتی است که احتماالً اختالالت هماهنگی
باعث آن شدهباشد .بیثباتی بیانگر ناپایداری مکانیکی ستون فقرات است که بیان میکند بدن
در حالت تعادل مطلوب نیست .بیثباتی در اصل ازدستدادن استحکام در ستون فقرات است
(.)33
ازآنجاکه اختالل در هماهنگی عصبی-عضالنی باعث کاهش کیفیت اجرای حرکات ستون
فقرات میشود ،انجام تمرینات توانبخشی برای بهبود ثبات در ناحیۀ کمری لگنی ضروری به-
نظر میرسد .تمرینات تعادلی باعث بهبود حس عمقی میشود که ممکن است به افزایش
هماهنگی عصبی-عضالنی کمککند .از طرف دیگر ،هماهنگی عصبی-عضالنی نقش اصلی را در
طراحی تمرینات حسی-حرکتی با هوبر ایفا میکند .تمرینات مورد استفاده در تحقیق حاضر
روی پلت فرمی متحرک انجام میشد که باعث میشود فرد از سازوکار تعادل در تمرین خود
استفاده کند و با بهکار افتادن استراتژی مچ پا و ران ،گیرندههای حس عمقی ناحیۀ لگن و تنه
که عمدتاً مسئول برقراری تعادل هستند ،بدن را در حالت تعادل نگهدارند ( .)29دستگاه هوبر
به دستگیرههای دارای حسگر مجهز است که میزان فشار و کشش وارد بر آن را دریافت و
بهصورت فیدبکهایی روی اسکن نشانمیدهند .از این قسمت دستگاه ،با فشار دستها به
دستگیرهها در دو طرف ،برای افزایش قدرت عضالت برای تقویت عضالت قدام تنه و کشیدن
دستگیرهها برای تقویت عضالت خلف تنه استفادهمیشود.
از آنجا که دستگاه هوبر قادر به ثبت و نشان دادن همزمان تالش بیمار است ،بیمار بر اساس
آزمون و خطا میتواند بدن خود و مقدار انقباضهای وارد بر دستگیرهها را در صورت اشتباه
بودن با اطالعات ثبتشدۀ پیشین روی دستگاه هماهنگ و اصالح کند .این عمل بهوسیلۀ
سیستم عصبی مرکزی انجام میشود؛ به این صورت که مخچه بهطور مداوم اطالعات جدید را از
نواحی کنترل حرکت (در مغز و نخاع) دریافت میکند .همچنین اطالعاتی از قسمتهای
مختلف بدن از قبی ل عضالت ،مفاصل ،پوست ،چشم و گوش دریافت میشود .سپس مخچه
حرکاتی را که واقعاً انجام شدهاند با حرکاتی که مورد نظر سیستم حرکتی است ،مقایسه
میکند .اگر این دو حرکت بهطور رضایتبخشی با هم همخوانی نداشته باشند ،پیامهای مناسب
برای لحظهای مجدداً به داخل سیستم حرکتی ارسال میشوند تا سطوح فعالیت عضالت ویژه را
کاهش یا افزایش دهند ( .)31،31در نهایت هنگامیکه مدت زمان از قبل ثبتشدۀ تمرین به
پایان رسید ،دستگاه هماهنگی عصبی-عضالنی بیمار مقدار نیروی واردشده از انقباض عضالت
قدامی و خلفی و تعادل در دو طرف بدن او را به نمایش میگذارد .در صورت نشان داده شدن
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هماهنگی عصبی-عضالنی بیش از  71درصد ،شدت تمرین افزایش پیدا میکند تا همزمان با
این روش تمریندرمانی جدید تعادل ،هماهنگی عصبی-عضالنی ،حس عمقی و قدرت و
استقامت عضالت تنه را افزایش داد .از این بخش تحقیق نتیجهگیری میشود که پس از انجام
تمرینات حسی-حرکتی هماهنگی عصبی-عضالنی بیماران مبتال به کمردرد مزمن افزایش پیدا
میکند.
با توجه به نتایج تحقیق ،بعد از اجرای تمرینات حسی-حرکتی تغییرات معناداری در میزان درد
کمر بیماران مشاهده شد .این بخش از نتایج تحقیق با یافتههای آیراکسینن ( )2115و هایدن
( )2116همخوانی دارد ( .)34،36کمردرد بیمار را در چرخهای معیوب قرار میدهد بهگونهای-
که بیماران مبتال به کمردرد مزمن به علت درد طوالنیمدت (بیش از سه ماه) با محدودیت
حرکتی روبهرو میشوند و میزان فعالیت فیزیکی آنها شدیداً محدود میشود .محدود شدن
فعالیت بدنی باعث ضعف عضالنی بیشتر میشود؛ بنابراین طبیعی بهنظر میرسد که بیماران
مبتال به کمردرد ،در مقایسه با افراد سالم عضالت ضعیفتری داشته باشند .ضعف در عضالت
تنه باعث کاهش ثبات ستون فقرات ،نارسایی گیرندههای حس عمقی ،اختالل در هماهنگی
عصبی-عضالنی ،اختالل در کنترل حرکات ستون فقرات ناحیه کمری و در نهایت بهوجود آمدن
درد کمر میشود ()36؛ بنابراین برای بهبودی درد در بیماران کمردرد باید تمریناتی طراحی
شود که باعث بهبودی تمام نارساییهای کمر شود .از آنجا که در این تحقق در پی تمرینات
حسی-حرکتی شاهد بهبودی معنیدار حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضالنی بودیم ،احتماالً
بهبودی در تمام شاخصهای مورد بررسی باعث کاهش درد و بهبود عملکرد در بیماران کمردرد
مزمن شده است.
ازآنجاکه دستگاه توانبخشی هوبر دارای دستگیره در دو طرف است فرد با گرفتن آنها میتواند
در شرایط زنجیرۀ حرکتی بسته تمرینات را انجام دهد ،که میتواند مزیت خوبی را از تمرینات
حسی -حرکتی این پژوهش نشاندهد .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده مبنی بر کاهش
میزان درد کمر بیماران میتوان گفت که تمرینات حسی -حرکتی مورد استفاده در این تحقیق
احتماالً موجب کاهش درد بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی میشود.
با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی ،هماهنگی
عصبی-عضالنی و میزان درد بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی ،میتوان استفاده از
این تمرینات را در کنار سایر پروتکلهای درمانی مورد استفاده برای درمان بیماران مبتال به
کمردرد مزمن غیراختصاصی مفید دانست .همچنین با توجه به اندازۀ اثر زیاد گزارششده در
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