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Abstract
Introduction: The idiopathic scoliosis is a spinal deformity developed in threedimensions that if untreated, can worsened to back pain, impaired vital capacity and
psychosocial disturbances. The aim of this study was to investigate the influence of a
course of corrective exercises on postural and biomechanical parameters in patients with
idiopathic scoliosis.
Materials and Methods: 25 patient with idiopathic scoliosis participated for 10 weeks
(three sessions per week) in the program of corrective exercises. In order to measuring the
angle of scoliosis and the relative difference between inferior angle of the scapula and
shoulders, posterior view photogrammetric method was used. Shapiro test was used to
determine the normal distribution of data and T-Test to analyze between the results of
before and after the test.
Results: The results showed a significant decrease in the angle of lateral curvature of the
spine (P = 0.000), the markedly differences between the inferior angle of the scapula (P =
0.001) and shoulders (P = 0.035) after participation in the program of corrective exercises.
Conclusions: Proper corrective exercises can be effective in reducing the angle of lateral
curvature of the spine and the inferior angle of the scapula and shoulders in patients with
idiopathic scoliosis.
Keywords: Corrective Exercises, Postural and Biomechanical Parameters, Idiopathic
Scoliosis.
©2017 Deputy of Research and Technology of Baqiyatallah Hospital

Health Research Journal; Volume 3, Issue 2, pages 73-81

مقاله پژوهشی

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،3شماره  ،2زمستان 1396

افراد مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از روش فتوگرامتری
علی شاکری  ،*،1یحیی سخنگویی  ،2یاسین حسینی

3

 1دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 2دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه فیزیوتراپی ،تهران ،ایران.
 3دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران

تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران .تلفن ،2199299212 :ایمیل:
Alishakeri310@gmail.com
دریافت1335/11/5 :

پذیرش1331/2/3 :

انتشار آنالین1331/3/1 :

چکیده
مقدمه :اسکولیوز ایدیوپاتیک یک ناهنجاری سه بعدی در ستون فقرات است که اگر بدون درمان باقی بماند میتواند
پیشرفت کند و منجر به ایجاد درد کمر ،نقص در ظرفیت حیاتی و اختالالت روانی -اجتماعی گردد .هدف از پژوهش
حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصالحی بر برخی پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی افراد مبتال به اسکولیوز
ایدیوپاتیک بود.
مواد و روشها :تعداد  22دانشآموز مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک بهصورت هدفمند انتخاب شدند و به مدت  11هفته
(سه جلسه در هفته) در برنامه تمرینات اصالحی شرکت کردند .به منظور اندازهگیری زاویه اسکولیوز و میزان اختالف
نسبی بین زاویه تحتانی کتف و شانهها از روش فتوگرامتری از نمای خلفی استفاده شد .برای تعیین نرمال بودن توزیع
دادهها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد .همچنین به منظور بررسی نتایج قبل و بعد از آزمون از روش آماری تی
همبسته استفاده شد.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان دهنده کاهش معناداری در میانگین زاویه انحنای جانبی ستون فقرات (،)P =1/111
میزان اختالف نسبی بین زاویه تحتانی کتف ( )P =1/111و شانهها ( )P =1/132پس از شرکت در برنامه تمرینات
اصالحی نسبت به قبل بود.
نتیجهگیری :تمرینات اصالحی مناسب میتواند تاثیر مطلوبی در کاهش زاویه انحنای جانبی ستون فقرات و بهبود
راستای زاویه تحتانی کتف و شانهها در افراد مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک داشته باشد.
کلمات کلیدی :تمرینات اصالحی ،پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی ،اسکولیوز ایدیوپاتیک
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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ستون فقرات انسان ساختار پیچیده ای است که دارای چهار
انحنای قدامی و خلفی قابل مشاهده است که دو انحنای ناحیه
توراسیک و ساکرال دارای تحدب به سمت خلف (انحنای
کایفوتیک) بوده درحالیکه دو انحنا در نواحی گردن و لومبار
دارای انحنا به سمت قدام (انحنای لوردوتیک) میباشند که
نیازهای متضاد بدن یعنی حرکت و ثبات را هم زمان برای تنه
و اندامها فراهم کرده و از طناب نخاعی نیز محافظت میکند
[ . ]1عادات وضعیتی نامناسب در طول زندگی روزمره و فقر
حرکتی که نتیجه شیوه زندگی در جوامع امروزی است ،در
طول زمان عاملی برای بروز ایمباالنسهای اسکلتی-عضالنی
است که باعث تغییر در پوسچر بدنی افراد و بروز ناهنجاریها
میشود [ .]2ستون ف قرات از لحاظ موضع باالترین شیوع ابتال
به ناهنجاری ها را دارد که عارضه اسکولیوز یکی از آن هاست.
اسکولیوز یک ناهنجاری سه بعدی ستون فقرات و قفسه سینه
است که با انحراف جانبی بیشتر از  11درجه و چرخش مهرهها
همراه است [ .]4 ,3مطالعات نشان داده اند که  62درصد
بیماران دچار اسکولیوز از نوع ایدیوپاتیک بوده و  21درصد
بیماران ،دختر هستند و باوجودآنکه شیوع اسکولیوز
ایدیوپاتیک بین  1تا  1درصد است ولی علت آن همچنان
بهخوبی شناخته نشده است [ .]5شیوع این دفرمیتی از 9/3
نفر در هر  1111نفر در سنگاپور تا  1/2نفر در هر  1111نفر
در فنالند متغیر است [ .]5 ,3اگرچه این بیماری سالها است
که مورد توجه قرارگرفته ولی علت آن همچنان نامشخص
است .اختالل یا عدم تقارن در فعالیت سیستم عصبی مرکزی،
ضعف یکطرفه عضالت پارااسپینال ،اختالالت ژنتیکی،
هورمونی و بافتی به عنوان علل احتمالی این ناهنجاری
بیانشده اند [ ، ]7 ,6 ,4 ,3هرچند در برخی از مطالعات
بیانشده است که ضعف یکطرفه عضالت تنه و یا اختالل در
عملکرد این عضالت علت اصلی این ناهنجاری میباشد [,6
 . ]8براساس شدت دفورمیتی و بلوغ اسکلتی بیمار روشهای
مختلفی برای درمان اسکولیوز به کار میرود که از آن جمله
میتوان به تمرینات کششی ،استفاده از ارتز و جراحی اشاره
کرد [ .]11 ,9نتایج برخی از مطالعات نشان میدهد که تفاوت
چندانی در میانگین قدرت عضالت تنه در افراد سالم و بیماران
مبتال به اسکولیوز ایدئوپاتیک وجود ندارد [ .]11عدم تقارن
در فعالیت عضالت تنه هم به عنوان یکی دیگر از علل این
بیماری بیانشده است [ .]8این ناهن جاری از نظر اصالحی به
دو نوع عملکردی و ساختاری تقسیم می شود ،نوع عملکردی
با حرکات اصالحی و تمرینات ویژه قابل اصالح میباشد و انواع
ساختاری برای اصالح نیاز به جراحی و استفاده از بریسهای
ویژه دارد .در حال حاضر ،روشها و تکنیکهای مختلفی برای

اصالح و درمان مشک الت پوسچرال مورد استفاده قرار میگیرد
که از جمله این موارد می توان به روشهای درمانی فیزیوتراپی
و طب فیزیکی  ،بازآموزی پوسچرال و انجام تمرین درمانی
اشاره کرد [ . ]12در این میان ،انجام تمرینات درمانی یا همان
استفاده از تمرینات اصالحی از رایج ترین روشها در اصالح
ناهنجاری اسکولیوز غیر ساختاری (با زاویه کوب کوچکتر از
21درجه) است [ . ]13دیدگاه  Kendallدر اصالح
ناهنجاری های وضعیتی ،برکشش عضالت کوتاه شده و تقویت
عضالت ضعیف شده در ناحیه دیگر تاکید دارد .با این حال به
نظر میرسد ،دو اشکال عمده در خصوص تحقیقات پیشین
درزمینهی ناهنجاری اسکولیوز وجود دارد .ازیک طرف،
تحقیقات در خصوص اصالح اسکولیوز غیر ساختاری از طریق
تجویز برنامه های تمرینی ناچیز بوده و اکثر تحقیقات بر روی
اسکولیوز ایدیوپاتیک صورت گرفته است .از طرف دیگر
تحقیقات انجامشده در زمینه اصالح اسکولیوز غیر ساختاری
شامل تمریناتی بوده به صورت کلی و غیر تخصصی میباشد و
از طرفی نواقص دیگری از قبیل ناکافی بودن مدت زمان برنامه
تمرینی (کمتر از  2هفته) و عدم نظارت دقیق بر صحت اجرای
تمرینات (انجام تمرینات در منزل یا به صورت گروهی) نیز در
تحقیقات پیشین وجود داشته است .در همین راستا ،رهنما و
همکاران ( ) 2111تحقیقی را باهدف تاثیر هشت هفته حرکات
اصالحی منظم بر وضعیت ستون فقرات در دانش آموزان دختر
انجام دادند که در نهایت به کاهش معنادار شدت ناهنجاری
اسکولیوز اشاره داشتند [ . ]14مشابه چنین نتایجی را میتوان
در تحقیق همتی ( ) 2111مشاهده کرد که بر روی دختران
 11تا 12سال انجام شده است .برنامهترینی در این تحقیق
شامل تمرینات کششی و قدرتی بود که به صورت کلی
طراحی شده و تنها مختص به ستون فقرات نبوده است ،اما در
این تحقیق نیز به معنادار بودن نتایج اذعان شده است [.]15
در نتیجه به نظر می رسد مستندات علمی در حمایت از
اثربخشی مطلوب تمرینات اصالحی رایج بر ناهنجاری
اسکولیوز غیر ساختاری ناچیز می باشد به نحوی که
 Hrysomallisو Goodmanنیز متعاقب یک تحقیق
مروری به نوعی به این مطلب اشاره داشته اند .این محققان با
مرور مقاالت چاپ شده در خصوص بررسی میزان اثربخشی
تمرین در بهبود ناهنجاری های غیر ساختاری متفاوت (کیفوز،
دور شدگی کتف ها ،لوردوز و اسکولیوز) گزارش کردند که
براساس ادبیات پیشینه ،اجرای برنامه های تمرینی با تاکید
تنها بر بهبود قدرت عضالنی ،از اثربخشی مطلوب و مورد
انتظار در اصالح ناهنجاری های مذکور برخوردار نیست [.]16
در واقع به نظر می رسد تجویز تمرینات به صورت عمومی و یا
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آزمودنیها  :پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش-
آزمون و پس آزمون بود که بر روی  22دانش آموز مبتال به
اسکولیوز ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کانون ارزیابی ساختار
قامتی منطقه 1تهران انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر
دانش آموزان مراجعه کننده به کانون ارزیابی سالمت ساختار
قامتی منطقه چهار تهران با دامنه سنی  2تا  11سال و مبتال
به اسکولیوز غیر ساختاری کوچکتر از  21درجه بودند .پس
از ارزیابی اولیه و در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه تعداد
 31نفر از دانش آموزان با رضایت والدین در دوره  11هفتهای
تمرینات اصالحی شرکت کردند که  2نفر از آنها به دلیل
عدم پیگیری منظم و دالیل شخصی از تحقیق کنار گذاشته
شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن ناهنجاری
اسکولیوز غیر ساختاری با انحنای جانبی تک قوسی در ناحیه
توراسیک با زاویه کوچک تر از  21درجه [ ]13و دانش آموزان
پسر با محدوده سنی  2تا  11سال بود .همچنین ،مشاهده
هرگونه عالئم پاتولوژیک ،سابقه شکستگی ،جراحی یا
بیماری های مفصلی در ستون فقرات ،کمربند شانه ای و لگن
[ ، ]17نارسایی های دستگاه اسکلتی -عضالنی قابل مشاهده و
یا کوتاهی ساختاری یا عملکردی بیش از  2سانتیمتر دریکی
از اندام های تحتانی ،وجود اسکولیوز ترکیبی (بیش از یک
قوس) ،ساختاری بودن اسکولیوز (وجود چرخش بیش از 2
درجه تنه با استفاده از اسکولیومتر در آزمون آدامز) [،]18
داشتن فعالیت منظم هفتگی ،قهرمانی و عضویت در تیمهای
ورزشی و همچنین عدم اتمام برنامه تمرینی براساس اهداف
تحقیق و یا عدم عالقه آزمودنی به ادامه برنامه به عنوان
معیارهای خروج از مطالعه بودند.
ابزار پژوهش  :تمامی آزمودنی ها در یک پیش آزمون شرکت
کردند و میزان زاویه اسکولیوز ،اختالف نسبی زاویه تحتانی

تصویر  :1تعیین میزان زاویه اسکولیوز ،اختالف نسبی زاویه
تحتانی کتف و شانهها با استفاده از روش فتوگرامتری
پروتکل برنامه تمرینی :آزمودنیها تحت نظارت مستقیم
آزمونگر و به صورت انفرادی به انجام تمرینات اصالحی
پرداختند .این تمرینات شامل  :تمرینات کششی متقارن و
غیرمتقارن ،تحرک بخشی ،تقویتی با تاکید بر استقامت و
ثبات عملکردی بود که به مدت  11هفته (سه جلسه در هفته)
انجام شد .تمام تمرینات تجویزشده در این تحقیق به صورت
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موضعی ،به همراه استفاده از وسایل نامناسب اندازه گیری،
عدم نظارت دقیق در اجرای برنامه تمرینی ،مدت زمان ناکافی
برنامه تمرینی و تاکید صرف بر بهبود قدرت عضالت ضعیف
از مهم ترین دالیل پایین بودن میزان اثربخشی تمرین بوده و
نتا یج تحقیقات گذشته را تحت تاثیر قرار داده است .عالوه
براین ،عدم گزارش اندازه اثر تمرینات در بهبود عارضه
اسکولیوز نیز از دیگر مواردی است که اثربخشی مطلوب
تمرینات اصالحی را با تردید روبرو کرده است .از این رو تحقیق
حاضر باهدف رفع نواقص گزارششده در تحقیقات پیشین به
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصالحی بر برخی پارامترهای
وضعیتی و بیومکانیکی افراد مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک با
استفاده از روش فتوگرامتری پرداخته است.

کتف و شانههای آنها با استفاده از روش فتوگرامتری و نرم-
افزار آنالیز پوسچر اندازه گیری شد .میزان اعتبار این روش در
اندازه گیری زاویه اسکولیوز ناحیه توراسیک در مقایسه با
عکس رادیوگرافی باال گزارششده است ( )r=1/91که
این رو ش دارای تکرارپذیری باالیی نیز در اندازهگیری مکرر
زاویه اسکولیوز ناحیه توراسیک میباشد (.]19[ )ICC= 1/96
فرآیند اندازه گیری با استفاده از روش فتوگرامتری به این
صورت بود که به منظور اندازه گیری میزان زاویه اسکولیوز،
زوائد شوکی مهرههای  C7تا S1و به منظور ارزیابی اختالف
نسبی زاویه تحتانی کتف و شانه ها به ترتیب زاویه تحتانی
کتف و زائده آخرومی چپ و راست را شناسایی و بوسیله
لندمارک (برچسب قرمز رنگ به قطر یک سانتی متر که قابل
جدا شدن از روی پوست بود) مشخص شدند .سپس آزمودنی
در مقابل صفحهای با ارتفاع  2متر و دوربین که در فاصله
2/31متری تنظیم شده بود ،می ایستاد و بعد از  31ثانیه (تا
بدن فرد به وضعیت عادی و راحت خود برسد) از نمای خلفی
از آزمودنی عکس گرفته می شد و سپس برای تجزیه وتحلیل
توسط نرم افزار به رایانه انتقال می یافت و زاویه اسکولیوز و
میزان اختالف نسبی بین زاویه تحتانی کتف و شانهها برای
هر فرد تعیین میشد (تصویر .)1
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بر اساس اندازه گیریهای به عمل آمده ،برای شناخت بیشتر
ویژگی های آزمودنیها ،خصوصیات دموگرافیک آزمودنیها در
جدول 1ارائهشده است.
همانطورکه در تصویر  2قابل مالحظه است ،نتایج نشان داد
که میانگین زاویه انحنای جانبی ستون مهره ها افراد مبتال به
اسکولیوز ،قبل و بعد از شرکت در برنامه تمرینات اصالحی،
به ترتیب برابر با  11/61±1/13درجه و  9/96 ±1/91درجه
بود که کاهشی برابر با  3/22درجه را نشان که این میزان
کاهش از لحاظ آماری معنادار است (.)P =1/111

جدول  :1خصوصیات دموگرافیک آزمودنیها
انحراف معیار  ±میانگین

متغیرها
سن (سال)

11/21 ± 2/12

قد (سانتی متر)

133/13 ± 2/12

وزن (کیلوگرم)

32/39 ± 9/93

شاخص توده بدنی ()BMI

19/16 ± 3/31

(کیلوگرم بر متر مربع)
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هدفمند و بر اساس یافته های علمی معتبر طراحی شده بود
[ . ]21 ,21بطوریکه انجام حرکات مربوط به بهبود استقامت
عضالت اکستانسور ستون فقرات بر مبنای نتایج تحقیق
 ]22[ Moffroidو تحرک بخشی و ثبات عملکردی آن بر
اساس پیشنهادها  ]23[ Hodgesبه منظور افزایش استقامت
عضالت تنه و ثبات در پوسچر طراحی گردید .همچنین کشش
و تقویت یکطرفه عضالت براساس پیشنهاد ها ]2[ Kendall
تجویز شد .هر جلسه برنامه تمرینی شامل تمرینات کششی
متقا رن و نامتقارن بود که از تمرینات کششی نامتقارن برای
کشش بافتهای نرم کوتاه شده و عضالت هایپرتون و بیش
فعال در سمت تقعر انحناء و از تمرینات کششی متقارن برای
بازیابی راستای طبیعی ستون فقرات استفاده شد .همچنین از
تمرینات تحرک بخشی باهدف بهبود تحرک پذیری،
انعطاف پذیری و افزایش حس عمقی در مفاصل ستون فقرات،
از تمرینات تقویتی با تاکید بر استقامت باهدف بهبود قدرت
و استقامت عضالت اکستانسور با تاکید بر بازیابی راستای
ستون فقرات و از تمرینات ثبات عملکردی باهدف بهبود
عملکرد عضالت به ویژه در ناحیه مرکزی بدن و عموما عضالت
طرفی تنه با تاکید بر هم انقباضی و افزایش استقامت عضالنی
و حفظ راستای مناسب ستون فقرات استفاده شد .الزم به ذکر
است که برنامه تمرینی هر آزمودنی بر اساس اصل ویژگی های
فردی و خصوصیات ناهنجاری هر آزمودنی طراحی و پیشرفت
داده شد .پیشرفت در تمرینات بر اساس اصول اضافه بار و
افزایش تدریجی بار تمرین شامل پیشرفت در مدت ،شدت،
تکرار و تواتر تمرینات بود .در طی  11هفته تمرینات اصالحی
از آزمودنیها خواسته می شد تا در هیچ فعالیت فعالیت ورزشی
شرکت نکرده و همچنین از بریس یا سایر روشهای درمانی
استفاده ننمایند و در صورت نیاز به مشاوره به پزشک
متخصص خود مراجعه و محقق را نیز مطلع سازند .در نهایت،
پس از  11هفته تمرینات اصالحی مجددا متغیرهای تحقیق
بر اساس روش قبل اندازه گیری و ثبت شد .الزم به ذکر است
که آزمودنی ها سابقه استفاده از هیچ نوع بریسی را نداشتند.

این تحقیق زیر نظر تیم تخصصی جناب آقای دکتر یحیی
سخنگویی (استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی،
گروه فیزی وتراپی ) صورت گرفته است .لذا کلیه موارد مربوط
به اخالق در پژوهش با نظارت کامل پزشک متخصص صورت
گرفته است .برای افرادی که در این مطالعه شرکت کردهاند
توسط پزشک متخصص هیچ گونه بریسی تجویز نشده بود بلکه
برای این افراد تمرینات اصالحی تجویزشده بود و این افراد به
کلینیک حرکات اصالحی جناب آقای دکتر سخنگویی مراجعه
کرده بودند .ضمن اینکه زاویه کاب این افراد کمتر از  21درجه
بود و طبق منابع موجود تجویز بریس بیشتر برای افرادی با
زاویه کاب بیش از  21درجه توصیه می شود و برای افرادی با
زاویه کوب زیر  21درجه تمرینات اصالحی بهترین گزینه
به حساب میآیید.
روش آماری :پس از جمعآوری اطالعات تحقیق ،دادههای
تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار
 SPSSنسخه  16مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .برای تعیین
نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد.
به منظور بررسی نتایج قبل و بعد از آزمون از آزمون تی
همبسته استفاده شد .در این تحقیق سطح معنی داری (1/12
=  ) Pدر نظر گرفته شد.
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همچنین ،با مراجعه به تصویر  4مشاهده میشود که میانگین

بحث
هدف از پژوهش حاضر تاثیر یک دوره تمرینات اصالحی بر
برخی پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی افراد مبتال به
اسکولیوز ایدیوپاتیک بود .همانطورکه پیش تر بیان شد میزان
اعتبار روش فتوگرامتری در اندازه گیری زاویه اسکولیوز ناحیه
توراسیک در مقایسه با عکس رادیوگرافی باال گزارششده است
که این رو ش دارای تکرارپذیری باالیی نیز در اندازهگیری مکرر
زاویه اسکولیوز ناحیه توراسیک میباشد [ .]19تجزیه وتحلیل
یافته های این پژوهش نشان داد که میزان زاویه اسکولیوز و
میانگین میزان اختال ف نسبی بین زاویه تحتانی کتف و
شانهها ی راست و چپ آزمودنیها بهطور معناداری پس از
شرکت در  31جلسه تمرینات اصالحی کاهش یافت ،بطوریکه
میانگین زاویه اسکولیوز به مقدار  3/22درجه ،میانگین میزان
اختالف نسبی بین زاویه تحتانی کتف راست و چپ آزمودنیها
به مقدار  2/36سانتی متر و میزان اختالف نسبی بین شانههای
راست و چپ آزمودنیها به مقدار  1/31سانتی متر در پس-
آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش یافت .نتایج تحقیق حاضر
در راستای نتایج نجفی و همکاران ( ، ]21[ )2111همتی و
همکاران ( ]12[ )2111و رهنما و همکاران (]11[ )2111
می باشد و با نتایج  Araújoو همکاران (،]22[ )2112
حسنوند و همکاران ( ]26[ )2111و  Hrysomallisو
همکاران ( ]16[ )2111مطابقت ندارد .به طور کلی تمرینات
جسمانی قدرت و انعطاف پذیری عضالت و بافت نرم را افزایش
می دهد که باعث بهبود آگاهی از بدن ،بهبود کنترل حرکتی،
تعادل و در نهایت بهبود کنترل پوسچر فرد میگردد [ .]29از
مهم ترین دالیل احتمالی افزایش میزان اثربخشی تمرینات
اصالحی در کاهش زاویه اسکولیوز آزمودنی های این پژوهش،
می توان به رعایت مدت زمان مناسب تمرینات اصالحی (11
هفته ) ،استفاده از روش اندازه گیری دارای اعتبار و تکرار-
پذیری باال در اندازه گیری زاویه اسکولیوز ،طراحی و اجرای

نتیجه گیری
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،برنامه تمرینات اصالحی
بکار گرفتهشده اثربخشی مطلوبی بر انحنای جانبی ستون
فقرات و راستای زاویه تحتانی کتف و شانهها داشته است؛
بنابراین ،با در نظر گرفتن شیوع این عارضه و مشکالت و
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میزان اختالف نسبی شانه های راست و چپ قبل و بعد از
تمرینات اصالحی به ترتیب برابر با  2/26±1/12سانتیمتر و
 3/92±1/62سانتی متر بود که کاهشی برابر با  1/31س انتی-
متر را نشان داد که از لحاظ آماری این اختالف معنی داری
گزارششده است (.)P=1/132

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.2.73

با مراجعه به تصویر  3مشاهده می شود که میانگین میزان
اختالف نسبی بین زاویه تحتانی کتف راست و چپ قبل و بعد
از تمرینات اصالحی به ترتیب برابر با  1/92±1/22سانتیمتر
و  2/36±1/61سانتی متر بود که کاهشی برابر با 2/36
سانتی متر را نشان داد که از لحاظ آماری این اختالف
معنیداری گزارششده است (.)P=1/111

برنامه دقیق و هدفمند حرکات اصالحی مشتمل بر تمرینات
کششی متقارن و غیرمتقارن ،تحرک بخشی ،تقویت با تاکید بر
استقامت و ثبات عملکردی باهدف بهبود تعادل و توازن
عملکردی عضالت تنه به ویژه زنجیره عضالنی خلفی اشاره کرد
که به صورت منظم و تحت نظارت مستقیم آزمونگر اجرا شد.
در واقع با توجه به ادبیات پیشینه تحقیق ،مشاهده میشود
که غالب محققان گذشته در طراحی تمرینات خویش تنها
برافزایش قدرت و انعطاف پذیری عضالت درگیر در عمل
فلکشن و اکستنشن جانبی ستون فقرات تاکید داشتهاند که
به نظر میرسد این مسئله ،از میزان اثر بخشی تمرینات کاسته
است .به نحوی که  Hrysomallisو همکاران ()2111
به نوعی به این مطلب اشاره داشته اند .این درحالیست که
حسنوند و همکاران ( ]22[ )2111در برنامه تمرینی خود تنها
از حرکات کششی یکطرفه در سمت تقعر و حرکات تقویتی
در سمت تحدب استفاده کردهاند و  Araújoو همکاران
( ]22[ )2112از تمرینات پیالتس به صورت کلی و
غیرتخصصی استفاده کرده اند .عالوه ب راین ،استفاده از
ابزارهایی با دقت کم از جمله صفحه شطرنجی و شاقول (جهت
اندازه گیری زاویه اسکولیوز) ،اجرای تمرینات در منزل و یا
به صورت گروهی و بدون نظارت دقیق محققان ،یافتههای
آن ها را با تردید روبرو کرده است ) 2112( Blum .تشریح
کرد که ناهنجاری اسکولیوز اید یوپاتیک به عنوان یک نتیجه-
ای از عدم تعادل بدن و الگوهای ترجیحی حرکت در فرد ایجاد
می شود .او بیان می کند که یک منطقه ضعیف یا دارای
راستای غلط می تواند تمایل برای جبران اختالل و توسعه آن
به دیگر مناطق را منجر شود (عکسالعمل زنجیرهای)،
بنابراین ارائه تمرینات اصالحی باهدف بازیابی تعادل عضالنی
به عنوان یک اصل در اصالح ناهنجاری های ایدیوپاتیک مد نظر
است [ .]29این در حالی است که در پژوهش حاضر عالوه بر
اصول بکار گرفتهشده در تحقیقات قبلی ،تالش شده است که
تمام برنامه تمرینی با توجه به یافته های تئوریک دالیل شکل
دهنده ناهنجاری ،از قبیل کاهش تحرک پذیری و استقامت
عضالنی در ستون مهره ها و همچنین کاهش ثبات عملکردی
در عضال ت ناحیه مرکزی و باهدف بهبود عملکرد عضالت
نواحی تنه و مرکزی بدن با تاکید بر هم انقباضی و افزایش
استقامت به منظور بازیابی راستای صحیح ستون فقرات
طراحی شود.
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سپاسگزاری
نگارندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از تمامی
 که انجام این تحقیق بدون،شرکت کنندگان در این مطالعه
. تشکر و قدردانی نمایند،وجود آنها میسر نبود

،عواقب متعددی که می تواند برای شخص مبتال ایجاد کند
ضرورت طراحی یک برنامه تمرینی اصولی و منطقی بر مبنای
نیازهای افراد مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک از جمله
 ثبات عملکردی و بازیابی تعادل،تحریک پذیری مفصلی
عضالنی در نواحی تنه و ستون فقرات بخصوص در بین دانش
.آموزان مشخص میگردد
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