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Abstract
Background: Idiopathic scoliosis is the most common type of lateral spinal deformity. This
study aimed to investigate the effect of eight weeks Schroth corrective exercises and orthosis
on dynamic balance in patients with idiopathic scoliosis.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 30 adolescent boys with idiopathic
scoliosis with a cob angle of more than 10 degrees were randomly divided into three groups
(n=10): exercise, orthosis, and control. Subjects in the Schroth exercise group performed
selected corrective exercises 3 times a week for 8 weeks, the orthotic group used individually
designed foot orthoses for at least 4 hours daily for 8 weeks, and the control group did not
receive any special treatment. Y balance test was used before and after the intervention to
evaluate the dynamic balance of individuals. The collected data were analyzed by SPSS
software version 16 using analysis of covariance.
Results: The results showed that after 8 weeks, the mean scores of dynamic balance in the
exercise (99.38±7.11) and orthosis (98.13±4.22) groups were significantly higher than the
control group (89.14±4.11) (P<.001), but no significant difference was observed between the
orthosis and exercise groups (P=1.000).
Conclusion: According to the results, the Schroth corrective exercise program used in the
present study and orthosis can be suggested to improve the dynamic balance of patients with
idiopathic scoliosis. It seems that a combination of the two methods of Schroth corrective
exercise and orthosis can benefit patients from both treatments.
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تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی شروث و ارتوز بر تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز
ایدیوپاتیک
4

احمد کریمی سورکی* ،1زهرا رئیسی ،2شهناز شهرجردی ،3مسعود گلپایگانی ،3زهرا محمودی دارانی
خالصه

سابقه و هدف :اسکولیوز ایدیوپاتیک شایعترین نوع انحراف جانبی ستون فقرات میباشد .هدف از پژوهش حاضر ،تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب اصالحی شروث
و ارتوز پا بر تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک بود.
مواد و روشها :در این مطالعه نیمهتجربی 30 ،پسر نوجوان مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک با زاویه کاب باالی  10درجه بهطور تصادفی به سه گروه  10نفره تمرین،
ارتوز و کنترل تقسیم شدند .آزمودنیها در گروه تمرین به مدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته تمرینات اصالحی منتخب (شروث) را انجام دادند ،گروه ارتوز  8هفته روزانه
حداقل  4ساعت از ارتوزهای پا که بهصورت اختصاصی برای هر نفر ساخته شده بود ،استفاده کردند و گروه کنترل تحت درمان خاصّی قرار نداشت .آزمون تعادلی Y
قبل و بعد از مداخله برای بررسی میزان تعادل پویای افراد بهکار برده شد .دادههای جمعآوریشده از طریق نرمافزار  SPSSنسخه  16و با استفاده از آزمون تحلیل
کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتایج :یافتهها نشان داد که پس از  8هفته ،میانگین نمرات تعادل پویا در گروههای تمرین ( )99/38±7/11و ارتوز ( )98/13±4/22بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل
( )89/4±14/11بود ( ،)P<0/001اما بین دو گروه ارتوز و تمرین تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P=1/000
نتیجهگیری :باتوجه به نتایج بهدستآمده ،برنامه تمرینات اصالحی استفادهشده در مطالعه حاضر و ارتوز را میتوان جهت بهبود تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز
ایدیوپاتیک پیشنهاد کرد .بهنظر میرسد ترکیبی از دو روش استفادهشده بتواند افراد را از مزایای هر دو درمان بهرهمند سازد.
واژگان کلیدی :اسکولیوزیس ،ستون فقرات ،ارتوز پا ،تعادل پاسچر
دو ماهنامه علمی  -پژوهشی فیض ،دوره بیست و پنجم ،شماره  ،4مهر-آبان  ،1400صفحات 1074-1082

مقدمه
اسکولیوز یک تغییر شکل سهبعدی است که درنتیجهی

از اثرات منفی اسکولیوز میتوان به بدشکلی شدید تنه و اختالل در

چرخش محوری مهرهها ایجاد میگردد و بهعنوان یک انحنای جانبی

زیبایی  ،کاهش استحکام استخوان ،اختالل در عملکرد سیستم قلبی –

ستون فقرات با زاویه کاب ( )Cobb angleبیشتر از  10درجه تعریف

ریوی ،کاهش کیفیت زندگی ،احساس درد و اختالل در تعادل اشاره

میشود ] .[1اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان در جمعیت عمومی با

کرد ] .[5،2تعادل ،مربوط به یکپارچگی دادههای سیستمهای بینایی،

شیوع  2تا  5درصد در طول رشد رخ میدهد و منشأ این بیماری

حسّی و وستیبوالر است .هر تغییر شکلی در ستون فقرات باعث تغییر

همچنان ناشناخته است ] .[3،2بروز این دفورمیتی برای فرد مبتال

ارتباط بین اجزای سیستم اسکلتی بدن ،آناتومی ستون فقرات ،تقارن

عوارض مختلفی در جنبههای جسمانی ،اجتماعی و روانی به همراه دارد

تنه ،مرکز ثقل بدن و نحوه توزیع وزن بر اندام تحتانی میگردد ].[3

].[4

اسکولیوز یکی از این تغییر شکلهاست که بهعنوان یک وضعیت بالینی

 -1کارشناسی ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیتبدنی و

با مختل کردن تعادل ساجیتال ،کورونال و محوری ستون فقرات بر کلّ

علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
 -2استادیار آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم

بدن تأثیر میگذارد ] .[7،6اختالف سطح لگن و نابرابری در طول پاها

ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک.

از دیگر علل ابتال به اسکولیوز است .نابرابریهای طول پا در حدود 40

 -3دانشیار آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم

تا  70درصد جمعیت عمومی یافت میشود .از آنجاییکه بدن یک

ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
 -4کارشناسی ارشد رفتار حرکتی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اراک،
اراک ،ایران
آدرس نویسنده مسئول :دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک،
ایران.
تلفن09394323123 :

دورنویس08632629122 :

پست الکترونیکarman.karimi1374@gmail.com :
تاریخ دریافت1399/6/8 :

تاریخ پذیرش نهایی1400/5/2 :

زنجیره حرکتی پیوسته است ،کوچکترین تغییر در طول پا متعاقباً بر
راستای زانو ،سطح لگن و ستون فقرات تأثیر میگذارد .از طرف دیگر،
پا انتهاییترین جزء در اندام تحتانی است که یک قاعده نسبتاً کوچک
برای ثبات بدن ایجاد میکند و هرگونه تغییر بیومکانیکی در سطح اتکا
و اختالل در اطالعاتآوران هر مفصل یا ساختاری که در طول زنجیره
حرکتی اندام تحتانی قرار دارد ،میتواند بر استراتژی کنترل پاسچر
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تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی....
اثرگذار باشد ] .[8با توجه به شدت منحنی ،مداخالت مختلف جراحی

هدف از پژوهش حاضر ،تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب اصالحی

(ابزار دقیق و فیوژن) و غیرجراحی (شامل ورزش ،بریس و ارتوز) برای

شروث و ارتوز پا بر تعادل پویای بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک

بهبود عالئم اسکولیوز ایدیوپاتیک انجام میشود ] .[9از جمله روشهای

بود.

صی که برای این بیماران
غیرجراحی میتوان به پروتکلهای ورزشی خا ّ
طراحی شده است ،اشاره کرد .پروتکل شروث ( )Schrothیکی از
مجموعه تمرینات اختصاصی طراحیشده برای درمان غیرجراحی
اسکولیوز در حال حاضر است .روش شروث اوّلینبار در سال 1920
توسط یک فرد آلمانی به نام کاترینا شروث معرفی شد و در ادامه بسیار
مورد استفاده قرار گرفت .این روش در درجه اوّل روی الگوی منحنی
اسکولیوتیک سهبعدی (ترکیبی از انحرافات جانبی ،قدامی و چرخشی)
سی
تمرکز دارد ] .[9برنامه درمانی اختصاصی شامل تمرینات تنفسی ح ّ
– حرکتی ،وضعیتی و اصالحی میباشد که متناسب با الگوی منحنی
اسکولیوز منحصربه فرد بیمار منجر به اصالح وضعیت نامتقارن در
فعالیتهای روزانه میگردد ] .[10در همین راستا Park ،و همکاران
( )2017در نتایج مطالعه مروری خود عنوان کردند که تأثیر تمرینات
شروث بر قدرت عضالت قفسهسینه زیاد و بر زاویه کاب ،تعادل ،عدم
تقارن لگن ،کیفیت زندگی و فشار کف پا متوسط است ].[9
 Schreiberو همکاران ( )2019و  Kimو  )2016( Hwangboنیز
در نتایج پژوهشهای خود عنوان کردند که تمرینات شروث تأثیرات
قابل توجهی بر کاهش زاویه کاب و بهبود تعادل و توزیع فشار کف پا
دارند ] .[11،10از طرف دیگر اختالف طول پا در  3–15درصد از افراد
مبتال به اسکولیوز مشاهده میشود .در همین راستا استفاده از ارتوز
میتواند بهصورت سیستماتیک منجر به تغییر در حرکت و زنجیرههای
حرکتی مختلف شود .احتماالً ارتوز میتواند با مکانیسم عمل بهبود
وضعیت نامتقارن مفاصل مچ پا ،زانو ،سطح لگن و متعاقباً مفاصل ستون
فقرات بر انحنای اسکولیوز تأثیر بگذارد و راستای ستون فقرات را به
حالت طبیعی نزدیک کند ] Noll .[12،8و همکاران ( )2017در تحقیقی
دریافتند که ارتوزها با استفاده از تحریک عصبی بر تغییرات وضعیتی
ستون فقرات ،کاهش عدم تعادل اسکلتی – عضالنی ،اختالالت پا و
بهبود ناتوانیهای عصبی اثرگذار میباشند ] .[13برخالف مطالعات
ذکرشده ،نتایج مطالعه  Lantzو  )2001( Chenو )1999( Dickson
نشاندهنده عدم تأ ثیر مداخالت بر بهبود افراد مبتال به اسکولیوز بود
] .[15،14با توجه به شیوع بیماری اسکولیوز ،سرعت پیشرفت و
عوارض جانبی ثانویه آن برای افراد مبتال ،دستیابی به اطالعات بیشتر
پیرامون چگونگی اثربخشی مداخالت مختلف درمانی و اصالحی این
دفورمیتی بهخصوص در سنین نوجوانی بسیار بااهمیت است ،بنابراین

دوماهنامه فیض | مهر-آبان |  | 1400دوره  | 25شماره 4

مواد و روشها
مطالعه حاضر به تصویب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
علوم پزشکی اراک با کد  IR.ARAKMU.REC.1397.360رسیده
است .در این تحقیق از بین  1200نوجوان دوره متوسطه اوّل شهر اراک
 80نفر بهصورت هدفمند با استفاده از اسکولیومتر و متر نواری شناسایی
شدند و جهت شرکت در تحقیق ،بین آنها رضایتنامه اولیا پخش
گردید .درنهایت 30 ،نوجوان پسـر مبتال به دفورمیتی اسکولیوز
ایدیوپاتیک با تأیید پزشک متخصص ،در مطالعه نیمهتجربی حاضر
شرکت کردند .آزمودنیها بهروش تصادفی سیستماتیک به  3گروه 10
نفره تمرین شروث ،ارتوز و کنترل تقسیم شدند .معیارهای ورود به
تحقیق شامل جنسیت پسر ،دامنه سنی  13تا  16سال ،زاویه کاب بیشتر
از  10درجه ،عدم سابقه فعالیت منظم ورزشی بهصورت حرفهای در 6
ماه منتهی به تحقیق ،عدم مشارکت در سایر برنامههای درمانی مربوط
به اسکولیوز و بهرهمندی از سالمت عمومی بود .همچنین نداشتن سابقه
آسیب و یا سایر ناهنجاریهای اسکلتی – عضالنی قابلتوجه،
محدودیت حرکتی در مفاصل ،سابقه شکستگی در اندام تحتانی و ستون
فقرات ،ضعف قابل توجه عضالت اندام تحتانی و کمری ،مشکالت
تعادلی و دستگاه دهلیزی ،سابقه بیماریهای خاص نظیر سرطان ،دیابت
و بیماریهای قلبی – عروقی ،ازجمله معیارهای عدم ورود به تحقیق
بود ] .[9در ابتدا پیش از شروع مراحل آزمایشگاهی مطالعه ،کلیه
آزمودنی ها فرم مربوط به مشخصات فردی را تکمیل نموده ،بهمنظور
مالحظات اخالقی تمام مراحل پژوهش به اطالع آنها رسانیده شد .پیش
از شروع مطالعه ،فرم رضایت شرکت آگاهانه در پژوهش به امضای
آزمودنی و یکی از والدین وی رسید .ویژگیهای مورفولوژیک
آزمودنیها شامل :قد ،جرم و شاخص تودهبدنی بهترتیب با استفاده از
قدسنج و ترازو (مدل  Secaساخت آلمان) مورد اندازهگیری قرار
گرفت .برای ارزیابی تعادل پویای آزمودنیها از آزمون تعادل  Yاستفاده
شد .نحوه اجرای تست تعادل  Yبدینصورت بود که آزمودنی در مرکز
دستگاه تعادل  Yبر روی پای برتر ایستاده ،با پای دیگر نشانه دستیابی
را در سه جهت قدامی ،خلفی خارجی و خلفی داخلی حرکت میداد.
دستیابی در هر جهت  3بار تکرار شد و میانگین هر جهت بهعنوان نمره
نهایی آن جهت ثبت گردید .همچنین آزمودنی در بین هر اجرا  15ثانیه
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کریمی سورکی و همکاران

استراحت کرد .جهت نرمالسازی نتایج ،طول حقیقی پاهای آزمودنی

به توضیح است در این مطالعه نمره نهایی طبق فرمول زیر حاصل جمع

به وسیله متر نواری استاندارد در حالت درازکشیده به پشت روی تخت

سه جهت قدامی ،خلفی داخلی و خلفی خارجی بر حاصل ضرب طول

از خار خاصرهای قدامی فوقانی تا قوزک داخلی اندازهگیری شد .الزم

پا در عدد  3تقسیم شد و حاصل در  100ضرب گردید ]:[7

(قدامی  +خلفی داخلی  +خلفی خارجی)
فاصله دستیابی ترکیبی =

100 × -----------------------------------(طول پا × )3

برای تعیین میزان درجه اسکولیوز آزمودنی از تکنیک عکسبرداری از

را حمایت و اختالف طول پاها را برطرف میکرد .از آزمودنیها خواسته

نمای خلفی تنه بهروش رسترواستروگرافی توسط دستگاه فورمتریک

شد که این ارتوزها را به مدت هشت هفته ،هر روز حداقل  4ساعت

ساخت کمپانی دیرس کشور آلمان در وضعیت ایستاده استفاده شد

استفاده کنند .در این مدت آزمونگر برای اطالع از وضعیت آزمودنی و

(شکل شماره  .)1اسکن فورمتریک برای هر بیمار در مدت  5دقیقه 3

چگونگی استفاده از ارتوزها از طریق تماس تلفنی با آزمودنیها در

بار تکرار شد (درحالیکه آزمودنی در بین اسکنها ثابت بود) تا

ارتباط بود .همچنین آزمودنیها در گروه تمرین شروث نیز به مدت

اسکنهای مکرر از نظر قابلیت تکرار قابل تجزیهوتحلیل باشند .برای

هشت هفته پروتکل تمرینی را اجرا کردند .پروتکل تمرینی استفادهشده

بهدستآوردن اسکن ،بیمار در موقعیت ایستاده با فاصله  2متری در

در مطالعه حاضر در جدول شماره  1آورده شده است .تمرینات با

مقابل دستگاه اسکنر قرار گرفت .دستگاه در فاصله زمانی  6ثانیه از

بهرهمندی از مقاله  Leeو  ،[18] Kimسه جلسه در هفته ،هر جلسه

بیماران اسکن تهیه کرد و در هر ثانیه  2عکس گرفت ،در مجموع 12

شامل  10دقیقه گرمکردن ( 5دقیقه گرمکردن 5 ،دقیقه کششی) 45 ،تا

عکس تهیهشده ،توسط نرمافزار  DIERSدستگاه موردارزیابی قرار

 60دقیقه انجام تمرینات اصلی و  5دقیقه سردکردن انجام شد (جدول

گرفت ] .[16پایایی آزمون مجدد در کلیه پارامترهای راستراستروگرافی

شماره  .)1در اینمدت گروه کنترل فعالیت روزمره خود را ادامه دادند

بسیار باال ( )0/95بود و روایی این دستگاه در سطح قابلقبول ()0/582

و تحت هیچگونه مداخلهای قرار نگرفتند .پس از گذشت هشت هفته از

بود ] .[17همچنین برای ساخت ارتوز توسط متخصص ارتوپد فنی از

هر سه گروه پسآزمون گرفته شد .دادههای جمعآوریشده از طریق

کف پای آزمودنیهای گروه ارتوز با استفاده از دستگاه فوتاسکن

نرمافزار  SPSSنسخه  16و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس

(ساخت سوئد) اسکن گرفته شد و متناسب با کف پای هر فرد ارتوز

مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

اختصاصی از جنس اتیلوینیلاستات ساخته شد که قوسهای کف پا

شکل شماره  -1عکسبرداری از نمای خلفی تنه بهروش رسترواستروگرافی توسط دستگاه فورمتریک
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تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی....
جدول شماره  -1برنامه تمرینات اصالحی شروث استفادهشده در مطالعه حاضر
تصویر اجرای تمرینات

تمرینات اصالحی شروث استفادهشده در مطالعه حاضر
( Schroth breath exercise (1تمرین تنفسی شروث)
فرد به پهلو سمت تحدب بهصورتی دراز میکشد که دسـت از باالی سـر روی صـندلی و پا از پایین روی فوم قرار
گیرد .درمانگر یک حوله تاشده را در زیر پهلوی فرد قرار میدهد .از فرد میخواهیم که تنفس منظم و عمیق انجام دهد.

( Sitting Kyphosis (2ایجاد حالت کایفوز در وضعیت نشسته)
فرد بر روی صندلی روبهروی نرده موازنه مینشیند و دستهای خود را در راستای چشمان خود به آن میگیرد .سپس با
دستور درمانگر بهطوری حالت کایفوز به خود میگیرد که سر همچنان مستقیم باقی میماند.

( Hump de-rotation (3چرخش در جهت عکس هامپ)
فرد بهصورت طاقباز روی زمین دراز میکشد .پاها را از زانو بهاندازه  90درجه خم میکند .درمانگر در کنار پهلوی فرد
دوزانو مینشیند و با یک دست لگن را ثابت نگه میدارد و با دست دیگر زیر کتف بیمار را گرفته ،به سمت باال میکشد
تا چرخش در تنه ایجاد شود.
( Muscle cylinder (4خمشدن جانبی)
فرد در کنار نرده موازنه ایستاده ،یک پای خود را در کنار آن قرار میدهد و پای دیگر را با فاصله از آن روی زمین قرار
داده ،به سمت پای اتکا از پهلو خم میشود و چوب را در دست میگیرد .در این حرکت منحنی کمری لگنی تقویت
میشود.

( Rolling cradle (5حرکت گهواره)
فرد روی زمین نشسته ،با دستهای خود پشت پاهای خود را میگیرد و بهصورت گهوارهوار روی زمین گهواره میزند.

( Hanging exercise (6بارفیکس با جمعکردن پاها در شکم)
فرد از میله بارفیکس آویزان میشود و پاها را  90درجه به سمت شکم خم میکند.

( Stretching and strengthening (7کشش و تقویت)
فرد روبهروی نرده موازنه میایستد و پاهای خود را پایین نرده و دستهای خود را در باالی نرده قرار میدهد و بدن خود
را به حالت کایفوز درمیآورد.

نتایج
ویژگیهای مورفولوژیکی آزمودنیها در جدول شماره  2ارائه

بهعنوان متغیرهای مخدوشگر عمل نمیکنند .در ادامه و پیش از تحلیل

شده است .یافتههای جدول شماره  2نشان داد که ارتباط معناداری بین

نتایج از طریق آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره ،رعایت مفروضههای

مشخصات مورفولوژیکی آزمودنیها و گروههای موردمطالعه وجود

آن مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا فرض همگنی واریانسها با استفاده

ندارد ()p>0/05؛ بهعبارتی مشخصات مورفولوژیکی آزمودنیها

از آزمون لوین بررسی شد که نتایج ،حاکی از برقراری این فرض بود
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کریمی سورکی و همکاران
( .)P=0/234در ادامه پیشفرض عدم معنیداری تعامل پیشآزمون و
عمل آزمایشی (گروه های مورد مطالعه) مورد بررسی قرار گرفت که
نتایج ،حاکی از برقراری این فرض بود (.)P =0/358
جدول شماره  -2مشخصات مورفولوژیکی آزمودنیهای شرکتکننده در سه گروه
گروه

سن

وزن

قد

شاخص توده بدنی

زاویه کاب

اختالف طول پاها

تمرین

14/75±0/53

58/49±12/93

166/65±6/41

20/85±3/68

14/8±3/91

1/2±0/25

ارتوز

14/69±0/52

53/73±5/92

164/71±7/12

19/81±2/57

15/65±5/21

1/3±0/2

کنترل

15/40±1/26

55/27±13/43

168/44±11/12

19/24±3/05

13/31±2/59

1/15±0/4

0/134

0/638

0/621

0/516

0/437

0/568

P-value

جدول شماره  -3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمرات تعادل پویا بین سه گروه
نتایج آزمون

نتایج توصیفی
گروه

پیشآزمون

پسآزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

P-value

مجذور اتا

تمرین

91/65±8/45

99/38±7/11

پیشآزمون

546/708

1

64/074

0/000

0/711

منبع

ارتوز

88/57±4/44

98/13±4/22

گروه

498/272

2

29/199

0/000

0/692

کنترل

88/79±4/18

89/14±4/11

خطا

221/842

26

جدول شماره  -4نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسه میانگین متغیر تعادل پویا بین جفت گروهها
تفاوت میانگین

P-value

جفت گروهها
تمرین – ارتوز

-1/25

1/000

تمرین – کنترل

10/24

0/000

ارتوز  -کنترل

8/99

0/000

یافتههای جدولهای شمارههای  3و  4نشان داد که پس از  8هفته،

 Kimو همکاران ] Lee ،[20و  Park ،[18] Kimو همکاران ]،[9

میانگین نمرات تعادل پویا در گروههای تمرین ( )99/38±7/11و ارتوز

 Negriniو همکاران ] [21و  Fuscoو همکاران ] ،[22همسو و با

( )98/4±13/22بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل ()89/14±4/11

مطالعات  [15] Dicksonو  Lantzو  [14] Chenناهمسو است .نتایج

بود ()p<0/001؛ اما بین دو گروه ارتوز و تمرین تفاوت معناداری

مطالعه  Leeو  )2014( Kimدر خصوص مقایسه دو پروتکل تمرینی

مشاهده نشد (.)P=1/000

شروث و تمرینات اسلینگ نشان داد که هر دو مداخله بر بهبود
انعطاف پذیری ،تعادل ایستا و زاویه کاب در بیماران مبتال به اسکولیوز

بحث
هدف از پژوهش حاضر تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی
شروث و ارتوز پا بر بهبود تعادل پویای نوجوانان مبتال به اسکولیوز
ایدیوپاتیک بود .نتایج این پژوهش نشان داد که بین گروههای تمرینات
اصالحی شروث و ارتوز کف پا نسبت به گروه کنترل در میزان افزایش
تعادل پویا در پسآزمون ،اختالف معناداری وجود داشت .اما بین گروه
تمرین و ارتوز در میزان تعادل پویا در پسآزمون تفاوت معناداری
مشاهده نشد .نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات  Jungو همکاران ]،[19
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تأثیر دارند ] .[18در همین راستا  Jungو همکاران ( )2014در نتایج
مطالعه خود پیرو شناسایی تأثیر تمرینات شروث بر روی دانشجویان
دختر دانشگاهی مبتال به اسکولیوز کمری و سینهای عنوان داشتند که
تمرینات بهکار بردهشده بر بهبود دفورمیتی در هر دو گروه مبتالیان به
اسکولیوز کمری و سینهای تأثیر مثبت داشته است ] .[19نتایج
بهدستآمده از مطالعه حاضر نیز نشان داد که انجام هشت هفته تمرینات
شروث در بهبود تعادل بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک تأثیر مثبت
دارد .در افراد مبتال به اسکولیوزیس فیبرهای عضالنی در دو سمت انحنا
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تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی....
از توزیع یکسانی برخوردار نیستند ،بهطوریکه در سمت محدب انحنا

مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان ،اختالف طول پا را نشان دادند

افزایش نسبی تارهای عضالنی نوع  Iمشاهده شده است ] .[23عالوهبر

] .[25هرگونه تغییر در کمپلس پا ،وضعیت قرارگیری مفاصل کف پا و

این موارد عضالت در سمت محدب انحنا سطح مقطع کوچکتری

میزان قوس طولی داخلی ،با ایجاد تأثیرات منفی بر مفاصل و گیرندههای

نسبت به عضالت در سمت مقعر دارند ] .[24مهمترین عامل خطر ابتال

حسّی عمقی این ناحیه ،سبب بروز اختالل در درون دادههای حسّی

به اسکولیوز وضعیت نامتقارن تنه و کاهش فعالیتبدنی میباشد و هرچه

ارسالی به سیستم عصبی مرکزی شده ،در نهایت افزایش نوسان

زاویه کاب بیشتر باشد ،با انحراف بیشتری در تعادل همراه است ].[1

پاسچرال در حالت ایستاده یا همان کاهش تعادل را در پی دارد ].[26

عدم هماهنگی در عضالت ستون فقرات میتواند در نوسان پاسچرال

افزایش بار وارده بر ساختار کپسولی و لیگامانی و نیام کف پا باعث

هنگام اجرای فعالیتهای تعادلی دخیل باشد .با بهوجودآمدن محدودیت

اختالل در پیامهای آوران حسّ عمقی از عضالت و لیگامانهای

حرکتی در ستون فقرات هنگام اجرای فعالیتها ،این قسمت از بدن

مجموعه پا میشود .همچنین نتیجه بیثباتی تنه ،افزایش یا کاهش

نمیتواند حرکات الزم را بهخوبی انجام دهد و شخص دچار نوسان

فعالیت عضالنی و اختالل در پیامهای آوران حسّ عمقی ،کاهش ثبات

میگردد .با توجه به موارد ذکرشده ،ارتباط بین اسکولیوز با تعادل

پاسچر میباشد ] .[8مشاهده تغییر در تعادل پویای نوجوانان مبتال به

میتواند ناشی از تأ ثیر این ناهنجاری در ایجاد محدودیت حرکتی در

اسکولیوز ایدیوپاتیک را که هشت هفته از ارتوز استفاده کردند ،میتوان

مهرهها ،تغییر موقعیت مهرهها ،عدم تناسب در فعالیت عضالت

اینگونه توجیه نمود که ارتوز پا با حفظ انحنای داخلی قوس کف پا و

آگونیست و آنتاگونیست نسبت به یکدیگر و تغییر مرکز جرم به طرف

تقسیم فشار کف پا بر کلّ سطح ،همسانکردن اختالف طول پاها،

جلو و پایین باشد ] .[7بهنظر میرسد تمرینات شروث استفادهشده در

همسانکردن سطح لگن و متعاقباً اصالح راستای ستون فقرات موجب

مطالعه حاضر با استفاده از تکنیکهای تنفسی ،تعلیقی ،کششی،

بهبود تعادل پویا در افراد مبتال به اسکولیوز شده است .همچنین احتماالً

یکپارچگی ،شکلدهی و فراهمآوردن بازخورد عضالت ناحیه مرکزی

ارتوز با تحریک گیرندههای حسّی کف پا که از منابع اصلی کنترل

تنه را تقویت کرده ،با اصالح انحنای جانبی ستون فقرات موجب

پاسچر هستند ،موجب بهبود تعادل شده است ] .[27از دیگر مزایای

بازگشت مرکز ثقل بدن به حالت استاندارد شده ،متعاقباً تعادل پویای

ارتوز میتوان کمک به حفظ راستای صحیح لگن اشاره کرد .نتایج

فرد را بهبود می بخشد .مطابق با نتایج مطالعات قبلی ،سنّ آزمودنیها

بهدستآمده با مطالعات  Raczkowskiو همکاران ] [28همراستا

میتواند یکی از عوامل مهم در پیشرفت نتایج مداخالت انجامشده در

میباشد Raczkowski .و همکاران ( )2010در سالهای -2006

راستای بهبود بیماران مبتال به اسکولیوزیس باشد .زیرا دفورمیتی

 369 ،1998کودک  5تا  17ساله ( 209دختر 160 ،پسر) مبتال به

نوجوانان در سنّ رشد راحتتر قابل اصالح است .همچنین

اسکولیوز عملکردی مربوط به اختالف طول پا را بهوسیله افزایش ارتفاع

خوداصالحی یکی از آموزههای پروتکل شروث است که میتواند با

در اندام کوتاهشده تحت درمان قرار دادند .در نتایج اوّلین بررسی در

فراهمآوردن بازخورد برای فرد به وی کمک کند تا بهترین حالت ممکن

طول دو هفته اوّل تنظیم ستون فقرات با شرایط استاتیک جدید و اصالح

را در بدن خود ایجاد کند .نتایج مطالعه حاضر با تحقیقات Dickson

منحنی در  316کودک معاینهشده ( 83/7درصد) مشاهده شد .در 53

] [15و  Lantezو  [14] Chenناهمسو میباشد Lantez .و Chen

کودک ( 14/7درصد) اصالح بعداً مشاهده شد و با کمردرد خفیف

( ) 2001در نتایج خود اشاره داشتند که استفاده از منوپولیشن در درمان

همراه بود .محققان بیان کردند که یکسانسازی اختالف طول پا باعث

اسکولیوزهای با زاویه کاب کمتر از  20درجه ناکارآمد است .در

از بینبردن اسکولیوز میشود ] .[28علیرغم بررسیهای محققان مطالعه

خصوص ناهمسویی نتایج مطالعه حاضر با مطالعات ذکرشده میتوان

با نتایج ناهمسویی در این زمینه یافت نشد.

به سنّ فرد در زمان شناخت دفورمیتی ،نوع و شدت انحنا ،جنسیت،
بلوغ اسکلتی و نوع مداخله استفادهشده اشاره کرد ] .[14همچنین نتایج

نتیجهگیری

مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ارتوز حداقل  4ساعت در روز

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،به نظر میرسد پروتکل

بهمدت  8هفته موجب بهبود در کنترل پویای بیماران شد Pinto .و

شروث بهعنوان روش اصالحی و درمانی مبتنی بر تمرینات جسمانی و

همکاران ( )2019در نتایج پژوهش خود با هدف ارزیابی اختالف طول

ارتوز سفارشی ساختهشده برای هر فرد میتوانند بهطور مؤثر توانایی

پا در اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان مشاهده کردند که اکثر بیماران

کنترل تعادل پویا را که در نتیجه بروز دفورمیتی اسکولیوز کاهش
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کریمی سورکی و همکاران
تشکر و قدردانی

 استفاده از تمرینات اصالحی شروث بهعنوان. بهبود ببخشند،می یابد

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد

 کمخطر و غیرتهاجمی جهت بهبود تعادل بیماران مبتال،روشی کمهزینه

.کریمی سورکی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اراک میباشد

 همچنین ارتوزهای سفارشی.به اسکولیوز ایدیوپاتیک توصیه میگردد

نویسندگان مقاله از معاونت توسعه پژوهش و فناوری دانشگاه اراک به

ساخته شده با توجه به اثربخشی خوب در بهبود تعادل پویا و از طرف

) و همچنین افراد97/15032 :خاطر حمایت مالی (شماره طرح

دیگر نداشتن هیچگونه عوارض جانبی و صرفهجویی در وقت و هزینه

.شرکتکننده در این مطالعه تشکر و قدردانی مینمایند

.میتواند در بهبود افراد مبتال به اسکولیوز ایدئوپاتیک کمککننده باشد
درمجموع بهنظر میرسد که ترکیب تمرین شروث و ارتوز پا اثربخشی
.بهتری بر بهبود تعادل پویا ایجاد نماید
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