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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر "اثربخشی تمرینات هیدروتراپی قدرتی و انعطاف پذیری بر بیماران مبتال به تنگی
کانال نخاع سینه ای مطالعه موردی مرکز سالمت گستر نیایش" بود .روش تحقیق با توجه به عنوان تحقیق ،نیمه
تجربی بود و اطالعات از طریق پرسشنامه استاندارد درد اسوستری جمع آوری شد .روایی پرسشنامه با استفاده از
نظرات کارشناسان و اساتید تایید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  0/98بدست آمد .جامعه آماری تحقیق را
کلیه اعضای بخش بانوان سال  89مجموعه ورزشی نیایش شیراز که دارای تنگی کانال نخاع بودند ،تشکیل دادند که
تعداد آن ها  00نفر بودند .از بین این جامعه تعداد  20نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند .نمونه اماری با جامعه
آماری برابر بود روش تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار  11 spssو ابتدا برای تشخیص نرمال بودن
داده ها از آزمون کولموگروف– اسمیرنف استفاده ،سپس برای ارزیابی تاثیر  00جلسه تمرینات هوازی اینتروال از
آزمون  tوابسته و بررسی تفاوت های بین گروه کنترل و تجربی از آزمون  Fاستفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که
بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی و کنترل پس از تمرینات هیدروتراپی تفاوت معناداری وجود
دارد( .)p≥0000به طور کلی در بیمارانی که دردهای مکانیکال ستون فقرات از جمله تنگی کانال نخاعی دارند و

با تغییر وضعیت قرارگیری بدن ،شدت درد تغییر میکند ،انجام تمرین های هیدروتراپی انعطاف پذیری و قدرتی
مناسب در بهبود وضعیت بدن امری ضروری و مفید خواهد بود.
واژه های کلیدی :تنگی کانال نخاع سینه ای ،هیدروتراپی ،تمرینات انعطاف پذیری و قدرتی ،مرکز سالمت
گستر نیایش
مقدمه
یکـی از روشهایـی کـه در درمان کمـردرد مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،هیدروتراپی (ورزش در آب) اسـت (ریسند
و همکاران .)2009 ،1هیدروتراپی یـک روش درمانـی غیـر دارویـی مناسـب میباشـد کـه میتواند باعـث کاهـش
درد ،افزایـش قابلیـت انعطاف پذیـری عضـالت و اسـتخوانها و در نتیجـه کاهش اسپاسـ های عضالنـی و افزایش
قـدرت و تـوان فـرد می شـود .نتایـج تحقیقـات در زمینـه هیدروتراپی نشـان داد کـه در طول  9هفتـه و هـر هفته دو
جلسـه میتواند میزان خسـتگی افراد مبتال بـه کمـردرد مزمـن را که در نتیجـه درد ،اسپاسـ های عضالنی و ناتوانـی
در انجـام کارهای روزانه بود را کاهـش دهد (بارکر و همکاران .)2003 ،2همچنین تحقیقـات نشـان میدهـد کـه
هیدروتراپی می توانـد تاثیـرات مثبتـی بـر روی درد ،قـدرت ،انعطاف پذیـری اسـکلتی -عضالنی ،عملکـرد ،اعتمـاد
بـه نفس ،تناسـب بـدن و کاهش عـود حمالت در بیماریهـای مزمـن ماننـد کمـردرد باشـد (گیتیبگ.)2002 ،3
کمر درد و ناتوانی ناشی از آن یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین بیماری های اسکلتی -عضالنی است که امروزه
جوامع بشر با آن دست به گریبان می باشند و به مرحله همه گیر رسیده است .در ناحیه لومبوساکرال ،تنگی در کانال
نخاعی و یا سوراخهای عصبی به دالیل مادرزادی یا اکتسابی دژنراتیو رخ می دهد .از آنجا که قطر کانال در این
ناحیه  13میلی متر است ،قطر بین  13 -10میلیمتر به عنوان تنگی نسبی تلقی می گردد .اگرچه حدود  % 29-20از
افراد باالی چهل سال ،که دارای تنگی قابل توجهی می باشند ،تنها زمانی که عناصر عصبی تحت فشار قرار می
گیرند ،دچار عالمت می شوند .کاهش ارتفاع دیسک بین مهره ای در این بیماران منجر به افزایش فشار مکانیکی بر
مفاصل فاست می گردد که یکی از علل کمردرد در این بیماران ،عالوه بر فشار بر روی عناصر عصبی ،است.
کمردرد در این بیماران ممکن است به باسن و ران تیر بکشد .درد این افراد با ایستادن و راه رفتن تشدید می شود و با

1

Resende SM, Rassi CM, Viana FPE.
Barker LK, Dawes H, Hansford P, Shamley D
3
Geytenbeek J
2

خ کردن کمر و یا نشستن در  % 93- 83بیماران قطع می شود (زرچیان وهمکاران .)1881 ،0احتمال دارد مثبت
شدن تست  SLRکه به عنوان نشانه ای از درگیری ریشه های عصبی کمر تلقی می شود ،با عالئ کوتاهی عضالت
همسترینگ در این بیماران به طور همزمان وجود داشته باشد که در این صورت تشخیص این دو بیماری برای درمان
جداگانه آنها ضروری است و با توجه به اینکه محققین به مطالعه ای که شیوع گرفتاری این عضالت را هنگام وقوع
تنگی کانال نخاعی دژنراتیو مشخص نماید ،دسترسی پیدا نکردند ،هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی تمرینات
هیدروتراپی قدرتی و انعطاف پذیری در بیماران مبتال به تنگی کانال نخاع سینه ای می باشد؟
روش کار
در این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی در مدت چهار ماه در مجموعه فرهنگی ورزشی سالمت گستر نیایش ،در سال
 1389برای بیمارانی که جهت درمان کمردرد همراه با لنگش متناوب در راه رفتن که به مرکز سالمت گستر نیایش
شیراز مراجعه کردند ،از نظر ابتال به تنگی کانال نخاعی توسط پزشک متخصص جراح اعصاب و همچنین
فیزیوتراپ مجموعه بررسی و ارجاع گردیدند .چنانچه در سابقه ،معاینه بیماران و یا بررسی های آزمایشگاهی،
شواهدی از دیابت ،فشار خون و اضافه وزن در بیماران وجود داشت آن را نادیده گرفتی  .تشخیص تنگی کانال
نخاع کمری در بررسی بالینی با توجه به موارد زیر شامل :وجود لنگش متناوب ،درد کمر در اندام تحتانی و
گرفتگی عضالنی در پاها به همراه بی حسی یا سوزن سوزن می باشد .پس از انجام پیش آزمون ،آزمودنی ها به طور
تصادفی و به صورت همسان شده به لحاظ میزان کمر درد و سطح ناتوانی به دو گروه مساوی ( 20نفره) تجربی و
کنترل قرار گرفتند .ابتدا برای آزمودنی های گروه تجربی و کنترل جهت افزایش آگاهی در خصوص عوامل خطر
زای مرتبط با کمر درد و بازنگری وضعیت های بدنی و اصالح وضعیت های غلط در انجام فعالیت های روزمره به
منظور ارتقای سطح سالمت ستون فقرات ،یک جلسه آموزش تئوری (با استفاده از بروشور و کتابچه) و آموزش
عملی تمرینات ورزشی توسط فیزیوتراپ مجموعه یک جلسه خصوصی برگزار شد و به افراد آموزش داده شد .پس
از غربالگری بیماران به مدت  00جلسه تمرینات ورزش در آب را زیر نظر متخصص هیدروتراپ استخر مرکز
سالمت گستر نیایش برگزار شد .در ابتدای و انتهای تحقیق پرسشنامه عملکرد اسوستری ( )ODQبه منظور ارزیابی
شدت ناتوانی عملکردی آزمودنی ها در انجام فعالیت های روزمره (از قبیل :بلند کردن اجسام ،راه رفتن ،نشستن،
ایستادن ،خوابیدن ،زندگی و ارتباطات اجتماعی و مسافرت کردن) که توسط دیودسون و همکارانش ( )2002روایی
Zacharia I, Wang D. Lumbar Spinal Stenosis. In: Frontera WR, Silver JK, Rizzo TD
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و اعتبار آن ارزیابی شده بود و پایایی آن با آلفای کرونباخ  0/98بدست آمده بود ،به بیماران داده شد .این پرسشنامه
شامل  10بخش شش گزینه ای می باشد که چگونگی عملکرد را به ترتیب از صفر (به منزله توانایی مطلوب تا  10به
منزله ناتوانایی شدید) رتبه بندی شد .داده ها توسط نرم افزار  SPSS 11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای
توصیف مشخصات آماری از آماره های میانگین و انحراف استاندارد و برای تعیین تفاوت های آماری ابتدا مقادیر
مختلف پیش آزمون و پس آزمون متغیر های مختلف محاسبه و با استفاده از آزمون  t-testارزیابی شد.
یافته ها
در مجموع  10نفر از اعضای مرکز سالمت گستر نیایش با میانگین سنی  ،00± 30قد  199 ±19سانتی متر ،وزن 20
 59 ±کیلوگرم و شاخص توده بدنی  25 ±3/99در هر دو گروه تجربی و کنترل مورد بررسی قرار گرفت.
جدول ( )1معناداری میانگین بین پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی
میانگین گروه تجربی

میانگین گروه کنترل

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

df

F

t

سطح
معناداری

کمردرد

09/32

20/19

05/12

05/12

98

0/9

10/11

0/01

ناتوانی

33/19

11/98

33/19

30/11

98

0/95

8/12

0/00

نتایج آزمون نشان می دهد که تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و کنترل در افراد مبتال به کمر درد ناشی از
تنگی کانال نخاع ( )p≥0/01 ,t=10/11و در افراد ناتوان ( )t= 8/2, p≥0/00قبل و پس از آزمون وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به شیوع دردها و اختالالت اسکلتی -عضالنی به ویژه کمر درد و هزینه های اقتصادی ،اجتماعی و روانی
ناشی از آن ،امروزه در کشور های توسعه یافته توجه زیادی به عل ارگونومی و آموزش نحوه صحیح انجام فعالیت
های روزمره از قبیل :نحوه صحیح ایستادن ،نشستن ،حمل صحیح اشیاء سنگین ،اجتناب از وضعیت های نادرست
بدنی ،حفظ و مراقبت از ستون فقرات کمری و نرمش های ساده و الزم برای تقویت و انعطاف پذیر نمودن عضالت
ناحیه کمر شده و تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است (گارسیا و همکاران .)2013 ،9ولی متاسفانه در
کشور های در حال توسعه از جمله ایران توجه کمتری برخوردار می باشد .بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثربخشی
Garcia AN, Costa Lda C, da Silva TM, Gondo FL, Cyrillo FN, Costa RA, et al.
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 نتایج تحقیق.تمرینات قدرتی و انعطاف پذیری در آب بر بیماران مبتال به تنگی کانال نخاع سینه ای پرداخته شد
 تمرینات هیدروتراپی قدرتی و انعطاف پذیری به طور معناداری در کاهش درد و سطح ناتوانی،حاضر نشان داد که
 آموزش برنامه، همچنین.بیماران مراجعه شده به مرکز سالمت گستر نیایش مبتال به تنگی کانال نخاع موثر بوده است
 با توجه به مشابه بودن دو گروه در تمام ابعاد و مشخصه.پوسچرال به طور معناداری بر کاهش درد موثر بوده است
. نتیجه گیری می شود که تفاوت بارزی در کاهش درد در گروه تجربی و کنترل وجود داشت، در بدو مطالعه،ها
 النکورست و، براون و همکاران، الن و همکاران، طوفیان و همکاران،نتایج این تحقیق با تحقیقات کمالی سروستانی
.همکاران و کچی و همکاران در یک راستا بود
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