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Abstract
Background: Low back pain occurs between the lumbar vertebrae and the sacral bone and is affected by factors
that often occur when trying to perform a particular operation or during a collision. The purpose of this study was to
investigate the effects of long-term wearing of lumbar brace on the electromyography frequency spectrum of trunk
and lower limbs in low back pain older adults with pronated feet during walking.
Methods: This research was of a semi-experimental type. Fifteen patients with low back pain and pronated feet
were selected as an experimental group (age: 68.3 ± 2.7 years) and Fifteen patients with low back pain and pronated
feet were selected as a control group (age: 69.0 ± 3.9 years).The lumbar brace used in this research was Sacro
Lumbar Support, BB-OPPO 2065 model, Taiwans. The electrical activity of the lower limb and trunk muscles were
recorded by the electromyography system during walking in both pre and post-test. All statistical analysis was done
on SPSS software by two way ANOVA analyses test at significant level of 0.05.
Results: The findings in the experimental group demonstrated that the frequency content of the gastrocnemius
medialis muscle during post-test was significantly lower than that during the pre-test (P=0.002). Also, two external
oblique (P=0.007) and rectus abdominus (P<0.001) muscles showed a significant increase in their frequency content
during post-test than that in the test pre-test.
Conclusion: Results demonstrated that using of lumbar brace can increase abdominal muscle activity in patients
with low back pain and pronated feet.
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چکیده
زمینه :کمردرد یک بیماری پیچیده است که بین مهرههای کمری و مهرههای خاجی اتفاق میافتد و تحت تاثیر عواملی است که اغلب در هنگام تالش
برای انجام یک عمل خاص یا یک برخورد ایجاد میشود .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بر روی طیف فرکانس
فعالیت الکترومایوگرافی عضالت در سالمندان دچار کمر درد با پای پرونیت بود.
روشکار :این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود .پانزده بیمار دچار کمر درد با پای پرونیت به عنوان گروه تجربی (سن 86/3±2/7 :سال) و  51بیمار دارای

کمردرد با پای پرونیت به عنوان گروه کنترل (سن 89/0±3/9 :سال) داوطلب شرکت در پژوهش شدند .بریس کمری مورد استفاده در این پژوهش از نوع
 ،Sacro Lumbar Supportمدل  BB-OPPO 2065و ساخت کشور تایوان بود .فعالیت الکتریکی عضالت تنه و اندام تحتانی با دستگاه الکترومایوگرافی
طی فعالیت راه رفتن طی پیش و پسآزمون ثبت شد .تمامی تحلیلهای آماری در نرمافزار  SPSSو با آزمون تحلیل واریانس دوسویه در سطح معنیداری
 0/01انجام شد.
یافتهها :نتایج در گروه تجربی نشان داد میزان فرکانس الکتریکی عضله دوقلوی داخلی کاهش معنیداری را طی پس آزمون در مقایسه با پیشآزمون

داشت ( .)P=0/000همچنین در گروه تجربی دو عضله مورب خارجی ( )P=0/000و راست شکمی ( )P>0/000افزایش معنیداری را طی پسآزمون نسبت به
پیشآزمون نشان دادند.
نتیجهگیری :یافتهها نشان داد که بریس کمری مورد استفاده قابلیت افزایش فعالیت عضالت شکم را در افراد دچار کمردرد با پای پرونیت دارد.
کلیدواژهها:بریس کمری ،بیماران کمردرد ،پای پرونیت ،الکترومایوگرافی
نحوهاستنادبهاینمقاله :جعفرنژاد گرو ا ع ،قربانلو ف ،قانع ق .اثر استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بر طیف فرکانس الکترومایوگرافی عضالت تنه و اندام تحتانی در
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حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است.
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منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

ساختار منحصر به فرد استخوانهای کف پا ،حمایت رباطهاا و
عضالت کف پا و قسمت بیرونای پاا در نگهاداری قاو طاولی
داخلی و جلوگیری از بروز پرونیشن پا در حین راه رفاتن مایشاود
( .)0اغلب اختالالت عملکردی در ناحیه پا به واساهه تیییارات در
قو های پا ایجاد میشود ( .)0قو طولی داخلی کف پا سااختار
مهم پا میباشد که نقش آن در جذب شوک و آسیبپذیری نیروهاا
به بدن است ( ،)0بنابراین هرگونه تیییر در ساختار این قاو افاراد
را مستعد آسیبهای ناشی از این اختالل میکند ( .)3پای پرونیات،
به دلیل اختالل در قو طولی داخلی پا و تیییارات در سااختار آن
اتفاق میافتد ( .)0اختالل عملکردی در هر یک از عضالت عمقای
پا مرتبط با قو طولی داخلی (مانناد دورکنناده انگشات شسات،
تاکنندهی عمقی شست ،تاکنندهی عمقای انگشاتان پاا و )...ممکان
است فرد را مبتال به پرونیشن بیش از حد کند ( .)4برخای محققاان
معتقدند که در افراد مبتال به پای پرونیت ،فعالیت عضاالت درشات
نئی قدامی و خلفی در طول راه رفتن افزایش ماییاباد ،در حالیکاه
فعالیت عضله پرونئو النگو در مقایسه با افراد معمولی کااهش
مااییابااد ( .)5اخااتالالت بیومکااانیکی ،از جملااه ساافتی مفا اال و
عضالت ستون فقرات در بخش کمری ،بارگذاری نامتقاارن ساتون
فقرات ناشی از عملکارد غیارطبیعای عضاالت ،همچناین سااختار
غیرطبیعی اندام تحتانی مانند کف پاای ااف ،ماا پاا در ثباات و
پرونیشن بیش از حد پا ،با عوامل بسیار مرتبط باا مکانیاک بیمااری
کمردرد میباشند ( .)6کمردرد یک بیماری پیچیده است کاه تحات
تاثیر تعدادی از عوامل است و اغلب در هنگام تاالش بارای انجاام
دادن یک عمل خاص یا یاک برخاورد ایجااد مایشاود ( .)0ایان
بیماری یک مشکل بسیار رایج است بهوری که حاداقل  00درصـد
از افراد را در برخی موارد در طول عمر خود تحت تاثیر قارار مای-
دهد و پنجمین دلیل رایج در تمام مراجعاهکننادگان باه پزشاک در
ایاالت متحده است ( .)0عوامل مختلفی که موجاب کماردرد مای-
شااوند عبارتنااد از :عواماال مااادرزادی ،برخااورد ،التهاااب ،عواماال
مکانیکی و همچنین وزن زیاد ( .)9همچنین عوامال مارثری نیاز در
توسعه و افزایش کمردرد وجود دارد که عبارتند از :سان ،وضاعیت
تحصیلی ،عوامل روان شناختی ،رضاایت شایلی و چااقی ( .)00در
دهههای اخیر جمعیت سالمندان کل جهان رو به رشد باوده اسات.
با افزایش سن و ورود فارد باه دوران ساالمندی ،الگاوی راه رفاتن
دچار تیییر شده است و توانایی فرد برای راه رفتن کمکم شارو باه
کاهش میکند ( .)00در فرایند پیری ،ضعف عضالت اندام تحتاانی
منجاار بااه کاااهش توانااایی راه رفااتن و همچنااین کاااهش توانااایی
عضالت مرکزی میشود ( .)00افزایش سن کااهش دامناه حرکتای
مفا ل ،آتروفی عضالنی و کاهش در جرم عضالت اسکلتی را باه
دنبال دارد .همچناین وجاود دردهاای مفصالی مانناد کمار درد در
سالمندان موجب انقباض کمتر اندام تحتانی مایشاود کاه باه طبا
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تحلیل و آتروفی عضالت را موجب میشاود .باا بااال رفاتن سان،
قدرت عضالت اندام تحتاانی نسابت باه انادام فوقاانی (باه دلیال
استفاده کمتر از اندامهای اندام تحتانی در فعالیتهای روزانه) بیشاتر
تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)03پژوهشگران ارتباط باین انتقاال نیارو
بر اثر ضربه به ستون فقرات طای دویادن و ارتفاا قاو طاولی-
داخلی ،چارخش لگان و پرونیشان ( )Pronationمفصال ساابتاالر
( )04( )Subtalarرا بیان نمودهاند .تیییر ساختار پا میتواند بار روی
اندام تحتانی و همترازی لگن ( ،)04فعالیت عضالت راساتکنناده
ستون فقرات و سرینی تأثیر داشته باشاد .عاالوه بار ایان ،کماردرد
یکی از دالیل پیشگیری از محدودیت فعالیت و عدم حضور بر سار
شیل در بسیاری از نقاط جهاان اسات و در نتیجاه ،باار اقتصاادی
گسترده ای بر افراد ،خانوادهها ،جوام  ،نعت و دولتها میگاذارد
( .)05با رسیدن به  50سالگی تودهی عضالنی به ازای هر ساال 0/5
در د و بعد از  60سالگی به ازای هر سال  3در اد کااهش مای-
یابد .ضعف عضالنی در اندام تحتانی منجر به بیثباتی در راه رفاتن
و همچنین در طوالنی مدت میتواند باعث کمردرد شاود کاه ایان
بیثباتی سبب زمین خوردن و عدم توانایی حفظ تعادل میشاود .باا
افزایش سن و طی شدن روند پیاری شادت آسایبهاای ناشای از
عدم تعادل و سقوط افزایش مییابد .اطالعات اخیار از کمیتاه اماور
خارجه کانکتیکات در زمینه تروما در ماورد آسایبهاای ساالمندان
این یافته را تایید میکند که  64در اد آسایبهاای وارده در افاراد
باالی  00سال به علت سقوط رخ میدهاد .ساقوط 50 ،در اد از
سهم علل مرگ و میر در سالمندان را به خود اختصااص مایدهاد
( .)06متخصصین علاوم باالینی شایوههاای درماانی غیار تهااجمی
متعددی از جمله تمرینات درمانی ،نواربندی و بریساین را جهات
درمان و یا پیشگیری از عوارض آسیبهای ناشی از پای پرونیات و
بیماری کمردرد را برای این افراد مبتال تو یه میکنند ( .)00باریس
کمر یکی از ابزار آزمایشاگاهی و درماانی اسات کاه بارای درماان
بیماریهای کمر درد مورد آزمایش قرار گرفته است ( .)00این ناو
بریسهای کمری در حفظ موقعیت ایستا با افزایش ثباات در مرکاز
فشار ( )COPحرکت الزم برای طار ریازی مرکزگارانش ()COG
در طی فاز ایستارا فراهم میکند ( .)09اناوا مختلاف باریسهاای
کمری با طر های مختلف در دستر هستند ،که هار مادل نشاان
دهنده تاثیر بیشتر یا کمتر قابل توجهی بر تعادل وضعیتی مایباشاد.
بیماران مباتال باه کماردرد اخاتالل و ضاعف را در عضاالت تناه
درمحور قدامی-خلفی را نشان میدهند که بر تعادل موضاعی ایساتا
تاثیر میگذارد ( .)00بناابراین اگار بیشاتر باریسهاای کماری اثار
کیفوتیک یا خنثی داشته باشند ،بعضی از باریسهاا نیاز تانشهاای
مکانیکی (الیه منعهف خلفی) را برای بازسازی یک لوردوز کماری
فیزیولوژیک مناسب به هماراه دارناد ( .)00از ایان رو باریسهاای
کمری میتوانند با ایجاد یک لوردوز کمری فیزیولوژیاک ،بار روی
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فعالیت الکتریکی عضالت تنه اثر گذار باشند .اغلب عوارض ناشای
از زمین خوردن در ساالمندان جبارانناپاذیر هساتند و هزیناههاای
درمانی زیادی در بار دارناد .بررسای فعالیات الکتریکای عضاالت
( )EMGیکی از روشهای غیر تهاجمی برای ارزیابی فعالیات و یاا
مدت زمان فعالیتهای عضاالت اسات کاه باه طاور گساترده در
شاخههاای متفااوت بیومکانیاک اساکلتی -عضاالنی از جملاه در
مهالعات توانبخشی ،علم ارگونومی و علوم حرکتای اساتفاده مای-
شود .از مزایای مهم الکترومایوگرافی میتوان به غیر تهااجمی باودن
و اقتصادی بودن آن اشااره کارد .از آنجاایی کاه اساتفاده از باریس
کمری در افراد دارای کمر درد میتواند بر روی فعالیات الکتریکای
عضالت درگیر اثر گاذار باشاد ،بناابراین ثبات فعالیات الکتریکای
عضالت در این افراد به وسیله  EMGمیتواند در تحلیل اثرگاذاری
این نو بریسهای کماری باه ماا کماک کناد .هادف از پاژوهش
حاضر بررسی اثرات استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بار روی
فعالیت الکترومایوگرافی عضالت در بیماران دارای کمر درد با پاای
پرونیت میباشد.

روشکار

پااژوهش حاضاار از نااو کارآزمااایی بااا کااد کارآزمااایی
( )IRCT201611030657N1بود .برای نشاان دادن حاداقل تعاداد
آزمودنی مورد نیاز از نارمافازار ( )G Power 3.1اساتفاده شاد .ایان
نرمافزار نشان داد که جهت دستیابی به تاوان آمااری  0/0در انادازه
اثر برابر  0/0و همچنین با سهح آلفا  0/05در آزمون آنالیز واریاانس
دوسویه نیاز به حداقل  30نفر آزمودنی میباشاد 05 .فارد مباتال باه
کمر درد با پای پرونیت باه عناوان گاروه کنتارل (سان69/0±3/9 :
ساااال؛ قاااد 004/5±5/5 :ساااانتیمتر؛ وزن 00/0±9/9 :کیلاااوگرم؛
شاااخ تااوده باادنی 05/9±3/0 :کیلااوگرم باار مترمربا ) و گااروه
تجربی شامل  05فرد مبتال به کمر درد با پاای پرونیات باود (سان:
 60/3±0/0ساااال؛ قاااد 000/0±4/4 :ساااانتیمتر؛ وزن09/9±3/0:
کیلوگرم؛ شاخ توده بادنی 06/0±0/5 :کیلاوگرم در متار مربا ).
قرار دادن نمونهها در دو گروه تجربی و کنترل به اورت تصاادفی
بود ،که از طریق خارج نمودن اسامی آزماودنیهاا از درون کیساه و
بدون هیچگوناه ساوگیری انجاام شاد .بیمااران کمار درد از یاک
کلینیک محلی انتخاب شدند .پاا و دسات برتار هماه آزماودنیهاا
سمت راست بود .پژوهشگران ،تحلیلکننده دادهها و آزمودنیهاا در
این پژوهش  blindبودند .یک جرا ارتوپد در کلینیک محلی هماه
آزمودنیها را قبل از انتخاب بررسی کرد .در اورت عادم وجاود
بیماری اسکلتی عضالنی و عصبی درگروه کنترل قرار گرفتند .بارای
گروههای تجربی ،افراد نیاز بهداشات افات نااویکوالر بایش از 00
میلیمتر و شاخ موقعیت پاها را بیش از  00میلیمتر داشاتند (.)00
اندازهگیری افت نااویکوالر در دو حالات باا تحمال وزن و بادون
تحمل وزن ورت گرفت که هر دو حالات در وضاعیت ایساتاده

اندازهگیری شد ( .)0معیارهای ورود به گروه تجربی یاک شااخ
درد کمر کمتر از  30باود کاه بار اساا مقیاا درد باه اورت
دیداری و شنیداری و شااخ معلولیات بیشاتر از  00بار اساا
پرسشنامه ناتوانی  Roland-Morrisبود ( .)03اختالف بین گاروههاا
در مااورد ساان ،قااد ،وزن و شاااخ تااوده باادنی معناایدار نبااود
( .)P<0/05جراحی اسکلتی عضاالنی در تناه و یاا انادام تحتاانی،
اختالالت عصبی-عضالنی بیماریهای مربوط به ارتوپدی (به جاز
پای پرونیت و کمر درد برای گاروههاای تجربای) ،اخاتالف طاول
طول اندام بیش از  5میلیمتر و فعالیت فیزیکی سانگین باا تمرینااتی
که منجار باه خساتگی در دو روز قبال از آزماایش از ماالکهاای
خاروج از پاژوهش بودناد .بااریس کماری ماورد اساتفاده در ایاان
پژوهش از نو  ،Sacro Lumbar Supportمادل BB-OPPO 2065
و ساخت کشاور تاایوان باود .ایان باریس دارای اساتر هاای در
قسمت خلفی میباشد که جهات تنیایم میازان حمایات باریس از
لگن و ستون فقرات بوده و در قسمت جلوی تنه بسته میشاوند .از
سوی دیگر این باریس در هار ناحیاه خلفای جاانبی دارای  0آتال
حمایتکننده قابل انعهاف جهت اعمال حمایات بیشاتر مایباشاد.
یک سیستم  EMGپورتابل ( ،Biosystemساخت کشاور انگلایس)
با  9جفت الکترودهاای ساهحی  Ag /AgClدو قهبای (فا اله 05
میلیمتر از مرکاز تاا مرکاز؛ امنادانس ورودی MΩ 000؛ نسابت رد
شای حالت >  000دسای بال در  50تاا  60هرتاز) اساتفاده شاد.
فیلترهای پایینگذر 500هرتز و باالگاذر  00هرتاز و همچناین ناا
فیلتر (برای حذف نویز بارق شاهری)  60هرتاز جهات فیلترینا
دادههای خاام الکتروماایوگرافی انتخااب شاد ( .)00ثبات فعالیات
عضالت درشات نئای قادامی ( ،)TAدوقلاوی داخلای (،)Gas-M
راست رانی ( ،)RFسر دراز دوسر رانی ( ،)BFپهن خاارجی (،)VL
سرینی میانی ( ،)Glut-Mراست کننده ستون فقرات در ساهح مهاره
سوم کمری ( ،)ESL3راست شکمی ( ،)RAمورب خاارجی ()EO
و عضااالت مااورب داخلاای ( )IOساامت راساات در فرکااانس
نمونهبرداری  0000هرتز ورت گرفات .اعماالی مانناد تراشایدن
محل الکترودگذاری و تمیاز کاردن باا الکال ( 00درصـد اتاانول-
 )C2H5OHطبق تو یهنامه  SENIAMانجاام شاد ( .)04موقعیات
الکتاارود باارای عضااالت  VL ،BF ،Gas-M ،TAو  Glut-Mباار
اسا تو ایه  SENIAMتعیاین شاد ( .)04بارای الکترودگاذاری
عضله  ESL3باه اورت عماودی بار روی پوسات 3 ،ساانتیمتر
خارج اسنینیو قرار گرفت ( .)05برای عضله  ،RAالکترودهاای 3
سانتیمتر از وسط خط شکم و  0سانتیمتر باالی نااف قارار گرفات.
برای عضله  ،EOالکترود  00سانتیمتر خارج از مرکز خاط شاکم و
 4سانتیمتر باالی تاج خا ره در یک خط به سمت داخل باا زاویاه
 45درجه قارار گرفات .الکتارود بارای عضاله  0 ،IOساانتیمتر در
بخش داخل و انتهای عضله دندانهای قدامی قرار گرفته و به سامت
داخل با زاویه  45درجه قرار گرفته است .طی پایش و پاسآزماون

اثر استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بر طیف فرکانس الکترومایوگرافی عضالت تنه و اندام تحتانی

همه شرکت کنندگان مدل کفش مشابه با اندازه پاا مناساب داشاتند.
در ابتدا ،آزمودنیها پنج دقیقه تمرین گرم کردن از جملاه راه رفاتن
را انجام میدادند .سه کوشش موفقیت آمیز ماورد تجزیاه و تحلیال
قرار گرفت .کوششی موفقیت آمیز باود کاه سایگنالهاای  EMGاز
همه عضالت حیح ثبت شده و دارای نویز نبودند .فاز اتکاای راه
رفتن توسط دستگاه فحه نیارو برتاک (سااخت کشاور آمریکاا)
تعیین شد .لحیه تما پاشنه مقدار نیروی عماودی عکاسالعمال
زمین بیشتر از  00نیوتن و هنگاام جادا شادن پنجاه از ساهح ایان
مقدار به کمتر از  00نیوتن کااهش پیادا مایکارد .از ساه کوشاش
تحلیل شده میانگین گرفته شد .مدت زمان استفاده از بریس کماری
در گروه تجربی  4ماه باود .از آزماودنیهاا خواساته شاده باود تاا
حداقل روزی  6ساعت از بریس طی انجاام فعالیاتهاای روزماره
خود استفاده نمایند .طی این مادت زماان گاروه کنتارل هیچگوناه
تداخلی را دریافت ننمود.
نرمال بودن دادههاا توساط آزماون شااپیرو ویلاک ()P>0/05
بررسی شد .از آزمون آنالیز واریانس دوساویه (گاروه= ( 0کنتارل و
تجربی) *زمان=( 0پیشآزمون و پسآزمون)) جهت تحلیل آمااری
استفاده شد .تمام تحلیلها در سهح معنیداری  0/05و با اساتفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  05انجام پذیرفت .جهت محاسابه انادازه اثار
( )dاز رابهه زیر استفاده شد (:)06
اختالف میانگین دو شرایط

یافتهها

میانگین انحراف معیار دو شرایط

( )dاندازه اثر

یافتهها نشان دادند طیف فرکاانس عضاله درشاتنئای قادامی
( )TAطی فاز اتکای راه رفاتن باین دو گاروه کنتارل و تجربای در
پیشآزمون تفاوت معنیداری داشات (P=0/000؛ انادازه اثار بااال).
همچنین طیف فرکاانس عضاله دوسار رانای ( )BFباین دو گاروه
کنترل و تجربی تفاوت معنیداری را طی پیشآزمون فاز اتکاای راه
رفتن نشان داد ( P=0/000اندازه اثر باال) .یافتههای تحقیق نشاان داد
فعالیت الکتریکی عضله سرینی میانی طی فاز اتکاای راه رفاتن باین
دو گروه کنترل و تجربی طی پیشآزمون تفاوت معنایداری داشات
(P=0/005؛ اندازه اثر باال) .طیف فرکاانس ساایر عضاالت باین دو
گروه تجربی و کنترل هیچگوناه تفااوت معنایداری را نشاان ناداد
( .)P<0/05یافتهها بین فعالیات الکتروماایوگرافی عضاالت سااقی
قدامی ،دوقلوی داخلی ،راست رانی ،پهن خارجی ،ماورب داخلای
و راست کننده کمری قبل و بعد از یک دوره استفاده طوالنی مادت
از بااریس کمااری تفاااوت معناایداری را نشااان نااداد (.)P<0/05
همچنین نتایج بین فعالیت عضله مورب خاارجی باا ساهح معنای-
داری  0/000و اندازه اثار  0/50وعضاله راسات شاکمی باا ساهح
معنیداری  0/000و اندازه اثر  0/50قبل و بعاد از اساتفاده طاوالنی

جعفرنژاد گرو و همکاران 593 /

مدت باریس کماری ،تفااوت معنایداری را نشاان داد ()P<0/05
(جدول .)0
نتااایج تحقیااق نشااان داد طیااف فرکااانس فعالیاات الکتریکاای
عضالت در گروه تجربی در عضله دوقلوی داخلی طی پسآزماون
در مقایسه با پایشآزماون کااهش معنایداری را باه انادازه 00/00
در د نشان داد (P=0/000؛ اندازه اثرمتوسط) .همچنین نتایج نشاان
دادند میزان فرکانس عضله مورب خارجی طی فاز اتکای راه رفاتن
بین پسآزمون در مقایسه با پیشآزماون افازایش معنایداری را باه
اندازه  04/00در د نشاان داد (P=0/000؛ انادازه اثار بااال) .میازان
فرکانس عضله راست شکمی نیز با افازایش در اد معنایداری باه
اندازه  03/40در د طی شرایط استفاده از بریس کمری در مقایساه
با شرایط بدون بریس نشان داد (P>0/000؛ اندازه اثر باال) (جادول
 .)0نتایج نشان دادند میزان فعالیت عضله راست کننده کمری تمایال
به افزایش معنیداری را به اندازه  0/05در د طای پاسآزماون در
مقایسه با پیشآزمون داشته است (P=0/060؛ اندازه اثر کام) .میازان
فرکانس سایر عضالت در گروه تجربی طای فااز اتکاای راه رفاتن
بین پیشآزمون و پسآزمون هیچگوناه تیییار معنایداری را نشاان
نداد ( .)P<0/05مشاهدات ما نشان داد که فرکانس فعالیات عضاله
درشت نئی قدامی گروه تجربی پس از یاک دوره اساتفاده طاوالنی
ماادت از بااریس کمااری در مقایسااه بااا گااروه کنتاارل  36در ااد
(P=0/000؛ اندازه اثر باال) و فعالیت عضله راست رانای  06در اد
(P=0/003؛ اندازه اثر باال) افزایش داشته اسات .همچناین یافتاههاا
بین فرکاانس فعالیات عضاالت دوقلاوی داخلای ،پهان خاارجی،
سرینی میانی ،مورب داخلی و خارجی و راست شاکمی و راسات-
کننده ستون فقرات کمری تفااوت معنایداری را بعاد از یاک دوره
استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بین گروه کنترل و کمردرد باا
پای پرونیت نشان نداد (( )P<0/05تصویر .)0

تصویر  :0نمونهای از سیگنالهای خام (الف) و محاسبه طیف فرکانس سیگنالها (ب) طی
فاز اتکای راه رفتن ،و (ج) بریس کمری مورد استفاده در پژوهش
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جدول  :0میانگین و انحراف معیار فرکانس عضالنی طیف از اتکای راه رفتن بین گروه کنترل و تجربی طی پیشآزمون
تجربی
کنترل
متییرها
000/05±09/09
00/06±34/00
درشتنی قدامی
90/00±04/90
90/09±00/05
دوقلوی داخلی
35/03±9/60
50/64±00/66
دوسر رانی
65/30±00/00
50/04±09/03
پهن خارجی
95/00±00/00
04/40±00/96
سرینی میانی
64/50±05/00
65/04±00/03
مورب داخلی
55/05±9/93
40/40±04/05
مورب خارجی
00/63±06/00
60/00±00/05
راست رانی
000/00±00/04
90/00±30/69
راست کننده ستون فقرات
*سهح معنیداریP>0/05
جدول :0میانگین و انحراف معیار فرکانس عضالنی طیف از اتکای راه رفتن بین گروه کنترل و تجربی در دو شرایط پیش و پس آزمون
تجربی
کنترل
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
عضالت
انحراف
انحراف
انحراف درصد∆
انحراف
میانگین
میانگین
میانگین
میانگین
معیار
معیار
معیار
معیار
22/26
501/35
59/02
502/51
0/52
33/15
77/27
32/67
67/08
درشتنی قدامی
23/07
79/52
22/92
90/75
0/00
25/06
90/80
22/51
95/09
دوقلوی داخلی
55/39
37/82
9/80
31/53
0/00
20/98
17/67
56/88
17/82
دوسر رانی
29/18
82/87
26/06
81/36
0/07
21/95
13/67
29/03
17/62
پهن خارجی
25/63
90/22
56/67
91/20
0/09
7/22
65/22
57/98
72/27
سرینی میانی
56/59
16/01
51/25
82/10
0/01
25/62
86/19
27/03
81/02
مورب داخلی
53/33
72/22
9/93
11/06
0/68
25/77
77/82
22/56
25/80
مورب خارجی
6/90
92/23
58/27
70/83
0/29
6/00
69/53
56/71
86/75
راست رانی
راست کننده ستون
20/20
559/38
27/52
550/50
0/59
22/08
507/88
30/89
90/56
فقرات
سطح معنیداری P>5/50

بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثر استفاده از باریس
کمری در سالمندان دارای کمردرد با پای پرونیت روی میزان طیاف
فرکانس منتخبی از عضالت تنه و اندام تحتانی طای فااز اتکاای راه
رفتن بود .نتاایج بدساتآماده ایان پاژوهش روی میازان فرکاانس
عضالت در گروه بیماران کمردرد با پای پرونیت (تجربی) طی فااز
اتکای راه رفتن بین دو شرایط استفاده از بریس کمری در مقایسه باا
عدم استفاده از بریس کمری نشان داد کاه عضاله دوقلاوی داخلای
کااهش معنایداری را داشاته اسات .عضاالت ماورب خااارجی و
راست شکمی ،هر دو افزایش معنیداری را نشاان دادناد .همچناین
عضله راستکننده کمر نیز تمایل به افزایش معنیداری را نشاان داد.
در گروه کنترل نیاز میازان فرکاانس عضاالت طای دو شارایط دو
عضله مورب خارجی و راست شکمی افزایش معنیداری را نشاان
دادند .در مقایسه میزان فرکاانس عضاالت باین دو گاروه کنتارل و
تجربی ،نتایج نشان داد که دو عضله درشات نئای قادامی و راسات
رانی در گاروه تجربای فعالیات بااالتری نسابت باه گاروه کنتارل
داشتهاند .سالمندی مقهعی از زنادگی اسات کاه آغاازگر تیییارات
روحی و جسامی بسایاری در فارد مایباشاد .عملکارد عضاالت
اسکلتی تحت تاثیر افزایش سن است .همچنین در دوران ساالمند

سهح معنیداری
*
0/000
0/966
*
0/000
0/406
*
0/005
0/940
0/060
0/066
0/000

درصد∆
0/03
0/52
0/07
0/02
0/01
0/55
0/35
0/30
0/06

اندازه اثر
0/09
0/00
0/59
0/06
0/00
0/00
0/09
0/00
0/60

سطح معنیداری(اندازه اثر)
اثر
اثر
اثر متقابل
عامل
عامل
زمان و گروه
گروه
زمان
0/351
0/020
0/185
0/053
0/127
0/026
0/339
0/005
0/210
0/171
0/121
0/258
0/053
0/021
0/776
0/516
0/255
0/858
0/022
0/212
0/000
0/610
0/822
0/000
0/082

0/023

0/326

به دلیل کاهش اطالعات حسی -حرکتى مانند جذب شاوک کاه در
کف پا به وسیله قو های کف پاایی انجاام مایشاوند ،کنتارل راه
رفتن سختتر شده و برا جلوگیر از باىثبااتى حاین راه رفاتن،
نیاااز بااه توجااه افاازایش مااییابااد ( .)00در پژوهشاای  Kimuraو
همکاران به بررسی اثرات پیاری بار الگوهاای راه رفاتن ساالمندان
سالم پرداختند ،نتایج این پاژوهش نشاان داد ساالمندان دارای گاام
طول کوتاه هستند .طول مدت زمان فاز اتکاا برابار باا طاول مادت
زمان فاز حمایت دوگانه است .مدت زماان فااز اتکاا در ساالمندان
طوالنیتر از افراد جوان است اما اختالف معناداری نبود .در مهالعاه
حاضر رابهه معناداری بین قدرت و سرعت در ساالمندان نباود اماا
هر دو پارامتر نسبت به افاراد جاوان پاایینتار باود ( .)00برخای از
پژوهشگران بر این معتقدند که فعالیت عضاالنی بااالتر در بیمااران
دارای کمردرد پاسخی عصبی-عضالنی است که باعث کااهش درد
میشود ( .)00همچنین نشان داده شده است که افراد گاروه تجربای
نسبت به گروه کنترل طی فاز اتکای راهرفاتن دارای فعالیات عضاله
درشت نئی قدامی بیشتری هستند .نتایج پژوهش حاضار نیاز نشاان
داد که میانه فعالیت الکتریکی عضله درشات نئای قادامی در گاروه
بیماران کمر درد دارای پای پرونیت بیشتر باالتر از گروه کنترل باوده

اثر استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بر طیف فرکانس الکترومایوگرافی عضالت تنه و اندام تحتانی

اساات .اسااتفاده از بااریس کمااری در بیماااران کمااردرد دارای پااای
پرونیت هیچگونه تاثیری روی میزان فرکاانس عضاله درشات نئای
قدامی نداشات .طای پژوهشای کاه  Farahpourو همکااران روی
بیماران دچار کمردرد و پای پرونیت داشتند نشان دادناد کاه عضاله
دو قلو در افراد دچار کمردرد با پای پرونیت نسبت باه افاراد ساالم
فعالیت باالتری را دارا میباشاد .تانادون بلناد عضاله درشات نئای
خلفی همراه با قو داخلی مسهح شده در کف پا به علات رابهاه
طول-تنش باعث کاهش کارایی پالنتار فلکسورها (عضله دوقلاوی
و عضله نعلی) میگردد .همچنین ،در این بیماران باه علات داشاتن
پرونیشن پای بیش از حاد ،افازایش چارخش داخلای سااق و ران
مشاهده میشود که باه طاور مساتقیم بار پالنتاار فلکساورها تاأثیر
میگذارد و منجر به کاهش نیروهای عضالنی میشود .برای جباران
این ناکارآمدی و کنترل بادن و جلاوگیری از ساقوط طای فازهاای
میانه استقرار و هلدادن ،عضله دوقلو بیش از حد فعالیات مایکناد
( .)09نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در گاروه بیمااران کماردرد
دارای پای پرونیت استفاده از باریس کماری باعاث کااهش میازان
فرکانس فعالیت عضله دوقلوی داخلی شده است که این امار نشاان
دهندهی تاثیر مثبت بریس کمری روی فعالیت الکتریکی این عضاله
طی فاز اتکای راه رفتن ،مخصو ا طی فازهای میانه استقرار و هال
دادن که بیشترین فعالیت را در ایان فازهاا دارد را نشاان مایدهاد.
 Ntousisو همکاران گزارش کردند که چرخش خاجی یا داخلی پاا
بصورت دوطرفه یاا یاکطرفاه ،فعالیات الکتروماایوگرافی عضاله
راستشکمی طی فعالیت راه رفتن را تیییر نمیدهد ( .)30گازارش
شااده اساات کااه هاامانقباضاای عضااالت آگونیساات /آنتاگونیساات
( )Agonist/Antagonistبا یادگیری حرکتی و تمارین کااهش مای-
یابد .همچنین بیان شده است که گروهی کاه تمارین را باا دساتگاه
بدون محدودیت حرکتی انجام دادناد ،تیییاری در الگاوی فعالیات
عضالنی آنها به دلیل بهبود هماهنگی بین عضاالت رخ داد .نتاایج
پژوهش نشان داد که فعالیت میانه فعالیت الکتریکی عضاله راسات
شکمی در سالمندان کماردرد دارای پاای پرونیات پاس از اساتفاده
آنها از باریس کماری افازایش داشاته اسات .از محادودیتهاای
پژوهش حاضر میتوان به عدم وجود جنس مرنث و همچنین ثبت
نکردن نیروهای عکسالعمل زمین طی فاز اتکاای راه رفاتن اشااره
کرد .با وجود ایان ،پاژوهش حاضار دارای مزایاایی باود کاه از آن
جمله میتوان به بررسی اثر استفاده طوالنی مادت از یاک تاداخل
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غیرتهاااجمی جهاات درمااان در بیماااران سااالمند دارای کمااردرد و
پرونیشن پا اشاره نمود.

نتیجهگیری

طی فاز اتکای راه رفتن در گروه بیماران دچار کمردرد باا پاای
پرونیت میانه فعالیت عضاله دوقلاوی داخلای کااهش و عضاالت
مورب خارجی و راست شکمی افزایش را نشان دادند .با توجاه باه
نتایج بدست آمده میتوان بریس کمری را برای افراد دچار کماردرد
با پای پرونیت طراحای کارد کاه بیشاترین تااثیر را روی عضاالت
مرکزی و همچنین عضالت حفظ کنناده قاو طاولی داخلای پاا
داشته باشد.

قدردانی

از تمامی بیماران و افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری
نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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