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 چکیده

-افتد و تحت تاثیر عواملی میاتفاق می های خاجیهای کمری و مهرهکمردرد یک بیماری پیچیده است که بین مهره :سابقه و هدف

شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات استفاده باشد که اغلب در هنگام تالش برای انجام یک عمل خاص یا یک برخورد ایجاد می

رونیت می طوالنی مدت از بریس کمری بر روی طیف فرکانس فعالیت الکترومایوگرافی عضالت در سالمندان دارای کمر درد با پای پ

 باشد.

بیمار دارای کمردرد با پای پرونیت بعنوان گروه تجربی  15این پژوهش از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود.  : :هامواد و روش

داوطلب شرکت در  (سال 0/69 ± 9/3)سن: گروه کنترل  به عنوان بیمار دارای کمردرد با پای پرونیت 15و ( سال 3/68 ± 7/2)سن: 

و ساخت BB-OPPO 2065 ، مدل Sacro Lumbar Support. بریس کمری مورد استفاده در این پژوهش از نوع دپژوهش شدن

آزمون طی پیش و پسبا دستگاه الکترومایوگرافی طی فعالیت راه رفتن تنه و اندام تحتانی فعالیت الکتریکی عضالت  کشور تایوان بود.

-جفت الکترود سطحی دو قطبی برای ثبت فعالیت الکترومایوگرافی )نرخ نمونه 9م با از یک سیستم الکترومایوگرافی بدون سی ثبت شد.

 بود. P<05/0سطح معناداری برابر رفتن استفاده شد. هرتز( عضالت ناحیه کمر و اندام تحتانی طی راه 2000برداری: 

آزمون در مقایسهه  داری را طی پسکاهش معنیی لدر گروه تجربی نشان داد میزان فرکانس الکتریکی عضله دوقلوی داخ نتایج ها:یافته

( افزایش P=000/0( و راست شکمی )P=007/0ی مورب خارجی )دو عضلهدر گروه تجربی  (. همچنینP=002/0آزمون داشت )با پیش

ریکی عضله دوقلهوی  های پژوهش حاضر در میانگین دامنه فعالیت الکتیافته نشان داند.آزمون آزمون نسبت به پیشرا طی پسداری معنی

؛ P=022/0آزمهون نشهان داد )  آزمهون گهروه تجربهی در مقایسهه بها پهیش      درصد طی پهس  30/13داری را به اندازه  داخلی افزایش معنی

40/0=dآزمهون در  درصهد طهی پهس    70/29داری را به اندازه (. همچنین میانگین دامنه فعالیت الکتریکی عضله دوسر رانی افزایش معنی

داری را بهه  (. میانگین دامنه فعالیت الکتریکی عضله مورب خارجی نیز کاهش معنهی d=75/1؛ P=003/0آزمون نشان داد )پیش مقایسه با

داری در میانگین دامنه (. عالوه بر این کاهش معنیd=52/0؛ P=005/0آزمون نشان داد )آزمون و پسدرصد طی مقایسه پس 79/10اندازه 

؛ P=000/0آزمهون مشهاهده شهد )   آزمون در مقایسهه بها پهیش   درصد طی پس 69/12شکمی نیز به اندازه  فعالیت الکتریکی عضله راست

06/1=dآزمون در درصد طی پس 51/30داری را به اندازه (. در مطالعه حاضر اوج دامنه فعالیت الکتریکی عضله دوسر رانی افزایش معنی

ضله مورب خارجی نیز در اوج دامنه فعالیت الکتریکی خود در بین گروه تجربی (. عd=59/1؛ P=004/0آزمون نشان داد )مقایسه با پیش

همچنهین در اوج دامنهه    .(d=72/2؛ P=011/0آزمون نشان داد )آزمون در مقایسه با پیشطی پس117 /11داری را به اندازه  افزایش معنی
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آزمهون نشهان داد   آزمون در مقایسهه بها پهیش   درصد طی پس 88/14داری را به اندازه فعالیت الکتریکی عضله راست شکمی کاهش معنی

(003/0=P 72/0؛=d) .درصد در مقایسه  35/9داری به اندازه کننده ستون فقرات کاهش معنیدر اوج دامنه فعالیت الکتریکی عضله راست

سهایر عضهالت هیچگونهه اخهتالف      دامنه فعالیت الکتریکهی  و میانگین در اوج. (d=08/1؛ P=008/0آزمون نشان داد )آزمون و پیشپس

 .(P>05/0)آزمون مشاهده نشد آزمون و پیشداری طی مقایسه پسمعنی

طی فاز اتکای راه رفتن در گروه بیماران دارای کمردرد با پای پرونیت میانهه فعالیهت عضهله دوقلهوی داخلهی کهاهش و        گیري:نتیجه

توان بریس کمری را بهرای افهراد دارای   ا توجه به نتایج بدست آمده میعضالت مورب خارجی و راست شکمی افزایش را نشان دادند. ب

ی قوس طولی داخلهی پها   کمردرد با پای پرونیت طراحی کرد که بیشترین تاثیر را روی عضالت مرکزی و همچنین عضالت حفظ کننده

ههای طیهف   است و مقهادیر پهایین اغلهب مولفهه    در بیماران مبتال به عارضه کمردرد مزمن سرعت دویدن کمتر از افراد سالم داشته باشد. 

دهنهده  تواند حاکی از الگوی راه رفتن محافظتی در این بیماران باشد. این تغییر سرعت و فرکانس پایین هنگام دویدن، نشهان فرکانس می

می در بیماران کمردرد با پای قدا درشت نیکاهش کارآیی مکانیکی در بیماران مبتال به کمردرد است. با توجه به باال بودن فعالیت عضله 

آزمون طهی فهاز   آزمون در مقایسه با پیشقدامی طی پس درشت نیدار فرکانس میانه عضله پرونیت در مقایسه با افراد سالم، کاهش معنی

لوی داخلهی  همچنین دامنه فعالیت الکتریکی عضالت دوق .استفاده طوالنی مدت از بریس کمری داردبارگیری نشان از اثرات مثبت پاسخ

تواند نشان دهنده این باشد که برای کنترل و کاهش کمر درد در بیماران دارای کمر درد و دو سر رانی با افزایش همراه بود که این امر می

 عضالت مجبو به افزایش فعالیت الکتریکی خود شده اند. 

 ، راه رفتنفیالکترومایوگرابریس کمری، بیماران کمردرد، پای پرونیت، : هاي کلیديواژه
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 مقدمه -1-1

باشد. عملکرد عضالت اسکلتی تحت سالمندی مقطعی از زندگی است که آغازگر تغییرات روحی و جسمی بسیاری در فرد می

 و شده ترسخت رفتن راه کنترل حرکتى،-حسی اطالعات کاهش دلیل به سالمندى دوران تاثیر افزایش سن است. همچنین در

ازای ی عضالنی بهسالگی توده 50. با رسیدن به (1)یابدمی افزایش توجه به نیاز رفتن، راه ثباتى حینبى از جلوگیرى براى

-عف عضالنی در اندام تحتانی منجر به بییابد. ضدرصد کاهش می 3ازای هر سال سالگی به 60درصد و بعد از  5/1هرسال 

شود. با افزایش سن و طی شدن ثباتی سبب زمین خوردن و عدم توانایی حفظ تعادل میشود که این بیثباتی در راه رفتن می

ر یابد. اطالعات اخیر از کمیته امور خارجه کانکتیکات دهای ناشی از عدم تعادل و سقوط افزایش میروند پیری  شدت آسیب

سال به  70های وارده در افراد باالی درصد آسیب 64کند های سالمندان این یافته را تایید میزمینه تروما در مورد آسیب

. اغلب (2)دهددرصد از سهم علل مرگ و میر در سالمندان را به خود اختصاص می 50دهد. سقوط، علت سقوط رخ می

دارند. دهه چهارم و پنجم برهای درمانی زیادی درپذیر هستند و هزینهعوارض ناشی از زمین خوردن در سالمندان جبران نا

-شود در این دوران از زندگی تحمل درد در سالمندان کاهش میتوان سن ابتال به درد دانست، چرا که تصور میزندگی را می

در سالمندان ضعف عضالت را به دنبال دارد و این ضعف منجر به کاهش تحرک  مانند کمر درد های مفصلیوجود درد. (3)یابد

خوردن تعادل و همشود. تحلیل عضالنی یکی از عوامل برکاهش تحرک باعث آتروفی و تحلیل عضله می که این باشدمفصل می

 در نتیجه سقوط سالمندان است.

همچون کاهش قوس طولی داخلی پا ایجاد کند که تواند عوارضی می اندام تحتانی، پرونیشن پاست که هایناهنجاری یکی از

عنوان یک حرکت ترکیبی تعربف شده این ناهنجاری  به. (4)کند همراه با آن استخوان ناوی در سطح داخلی پا، افت پیدا می

رفتن و دویدن ایفای دهد و در جذب شوک طی راهتاالر و میدتارسال پا طی فاز اولیه اتکا رخ میاست که در مفاصل ساب

 شتریب. (6)شوند پا می های بیومکانیکی در پا و مچناکارآمدی افراد داری پرونیشن پا دچار بسیاری از. (5)د کننقش می

، بلکه نیستط تباز حد مر شیب شنیبه پرون تنها ارتباط نست که ایاز حد ا شیب شنیاز پرون یناش یاندام تحتان یهابیآس
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 % فاز اتکا 85تا  55در  شنیپرون. (7) دخالت دارند امر نیدر ا زیآن ن یبندکند و زمانیم ایجاد شنیکه پرون یتیدرصد حما

باشد،  نهم زما تاالرسابمفصل  شنیبا پرون یاندام تحتان یکه حرکت چرخش خارج یوجود دارد و در صورت رفتنطی راه

شود که این مسئله منجر های بیومکانیکی در عملکرد فرد نظمیتواند باعث بیپرونیشن پا می. (7)کند باعث ایجاد مشکل می

این ناهنجاری همچنین منجر به . (8) شودبه درد ساق، درد تاندون آشیل، کشیدگی عضالت همسترینگ و کوادریسپس می

و تغییر در ، (10)های اندام تحتانی بروز آسیب، (10) اختالل در فشارهای وارده بر کف پا، (9)اختالل در کنترل پاسچر 

ساق پا و ران  که در ناهنجاری پرونیشن پا، دادههای پژوهشی نشان یافته. (11)شود پذیری مفاصل مچ پا و پا میتحریک

افزایش چرخش داخلی استخوان ران  صورت جبرانی باافزایش پرونیشن پا به همچنین. (12) کنندچرخش داخلی پیدا می

مبدل گشتاور برای انتقال پرونیشن به چرخش ساق عمل  عنوان یکبه تاالرسابو هنگام تحمل وزن مفصل  (13) همراه است

. (16, 15) گرددهای مختلفی در اندام تحتانی و حتی ناحیه کمری میو در نهایت منجر به رخ دادن آسیب (14) کندمی

فتن رطی چرخه راه تاثیردارد. (18)کینماتیک ستون فقرات ، (17)م لگن تنظی و تحتانی اندام بر پا شکل یافته تغییر ساختار

 شود.و کمردرد می (22) ستون فقراتو  (21)لگن ، (20)ران ، (19) پرونیشن بیش از حد پا باعث تغییرشکل ساق

کمردرد یک بیماری پیچیده است که تحت تاثیر تعدادی از عوامل است و اغلب در هنگام تالش برای انجام دادن یک عمل 

ود ندارد، در حالی که افراد دیگر کمردرد در بسیاری از افراد بصورت آشکار وج. (23) شودخاص یا یک برخورد ایجاد می

تواند در بدترین حالت کمردرد شدید می. (24)نمایند ها درد در پا و پایین تنه را تجربه میعالئمی مانند درد ستون مهره

و منجر به معلولیت شود. بنابراین بار اجتماعی و اقتصادی زیادی را به  باشدناپذیر به اعصاب محیطی باعث آسیب جبران

این عارضه یک اختالل اسکلتی عضالنی شایع در طول عمر است که شیوع آن توسط سازمان . (25)کند جامعه تحمیل می

شیوع این آسیب  میزان. (26)درصد گزارش شده است  84به میزان  (World Health Organizationبهداشت جهانی )

درصد در زنان باردار گزارش شده  84درصد در پرستاران و  62درصد در کودکان،  17ای که در ایران نیز متفاوت است به گونه

شوند عبارت از عوامل مادرزادی، برخورد، التهاب، مکانیکی و همچنین عوامل مختلفی که موجب کمردرد می. (28, 27)است 

اند که تغییر در راستای پا و همچنین ایجاد درد در اندام با بیومکانیک های گذشته بیان نمودهپژوهش. (29)باشد وزن زیاد می

الگوی راه طی تحقیقی  باشد.رفتن مرتبط میلکترومایوگرافی( غیرطبیعی اندام تحتانی در طی راه)کینماتیک، کینتیک و ا

ها و ستون مهرهه کنند راست هافزایش فعالیت عضلها مورد بررسی قرار گرفت که آنرفتن بیمارانی با کمردرد غیراختصاصی 

 و لگن چرخش رفتن،راه سرعت. (31, 30)کردند  گزارشای را کاهش چرخش معکوس بین لگن، کمر و ستون فقرات سینه
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وقتی از افراد دند، . محققین گزارش کر(32)یابد اولیه پاشنه در افراد دارای کمردرد مزمن، کاهش می تماس در زانو فلکشن

جای طول که سرعت راه رفتن خود را افزایش دهند، برخالف افراد بدون درد، تمایل دارند به باشدمیخواسته دارای کمردرد 

تغییر در کینماتیک سه »ی با عنوان تحقیق (، طی2005همکاران )ساندرز و . (33) برداری خود را افزایش دهندگام، ریتم گام

در  یبردارلگنی بر طول گام - بیان کردند که حرکت کمری «لگنی، فعالیت عضالت با سرعت و جهت حرکت -بعدی کمری

لگنی  -حة عرضی کمریبین طول یک گام و دامنة چرخش صف، (=93/0r)ارتباط خوبی و  ر داردیثتاهنگام دویدن و راه رفتن 

تاثیر یک دوره تمرینات پیالتس بر روی افراد دارای کمردرد پرداختند و  (، به2009. فونسکا و همکاران )(34)دارد د وجو

(، طی تحقیقی به 2018فرهپور و همکارانش ). (35)گزارش کردند که، سرعت راه رفتن در افراد دارای کمردرد کندتر است 

ها نشان دادند که بررسی فعالیت عضالنی و کینتیک اندام تحتانی در افراد با و بدون کمردرد با پای پرونیت پرداختند. آن

رد با پای فقرات فعالیت باالیی را در افراد دارای کمردکننده ستون میانی، عضله دوقلو، مایل داخلی شکم، راستعضله سرینی

رفتن دارند. همچنین بیان کردند، عضله دوقلو در افراد دارای کمردرد با پای پرونیت نسبت به افراد سالم پرونیت طی راه

بیماری  های درمانداری وجود دارد که یکی از راهبین پرونیشن پا و بیماری کمردرد ارتباط معنی. (36)فعالیت بیشتری دارد 

( طی تحقیقی بیان کردند که، ارتزهای پا 2013. ویلیامز و همکاران )(38, 37)کمردرد، درمان اختالالت وضعیتی پا است 

ها ای بر روی افراد جوان با پای پرونیت )بدون کمردرد( پرداختند. آنمحققین طی مطالعه. (39)شود باعث بهبود کمردرد می

خارجی در پای این افراد شد  -گیری در چرخش داخلیهفته استفاده از ارتزهای پا باعث کاهش چشم 4گزارش کردند که 

(40) . 

و یا مدت زمان  یکی از روشهای غیر تهاجمی برای ارزیابی فعالیت (Electromyography)الکترومایوگرافی سطحی 

-عضالنی از جمله در مطالعات توان -های متفاوت بیومکانیک اسکلتیهای عضالت است که بطور گسترده در شاخهفعالیت

توان به غیر تهاجمی بودن واقتصادی زایای مهم الکترومایوگرافی میشود. از مبخشی، علم ارگونومی و علوم حرکتی استفاده می

 .شودمی تحلیل دامنهای و فرکانسی کلی فضای دو در EMGهای سیگنال کاربردها، این کلیه در . (41)بودن ان اشاره کرد 

 الکتریکی مقاومت و چربی ضخامت تفاوت مانند مختلفی عوامل شود،می زآنالی ایفضای دامنه در هاسیگنال این که هنگامی

 بین حتی و افراد بین مختلف، عضالت بین هاسیگنال این تا گرددمی ها باعثعضله فیزیولوژیکی عملکرد نیز و پوست، اندازه

-مقایسه چنین برای یکسان مقیاسی کردن فراهم برای .(42)پذیر نباشد مقایسه مختلف، هایزمان در عضله یک هایسیگنال

ولت( )میلی EMGمطلق  مقادیر آن در که است ایپروسه کردن شود نرمالاستفاده می EMGسیگنال  کردن نرمال از هایی،
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 هایمطالعه در .شودمی بیان مرجع EMGسیگنال  از مقادیر درصدی عنوانبه خاص فعالیتی در عضله یک از آوری شدهجمع

 نرمال برای معمول هایروش از . یکی(44, 43)است  استفاده شده کردن نرمال برای متفاوتی مرجع هایسیگنال مختلف

  .( استMVICایزومتریک ) ارادی انقباض حداکثر در سیگنال دامنه بیشینه از استفاده کردن،

توان برای ارزیابی قدرت عملکردی عضالت استفاده کرد و فعالیتت واحتدهای حرکتتی را ثبتت     های الکترومایوگرافی میاز داده

, 45) شتوند رفتن ثبتت متی  های عملکردی مانند راههای الکترومایوگرافی به راحتی در فعالیتبراین، دادهعالوه. (46, 45) نمود

تتتیثیر آنتروپتتومتری  . طیتتف فرکتتانس الکترومتتایوگرافی بتته عنتتوان یتتک پتتارامتری گتتزارش شتتده استتت کتته تحتتت     (46

(Anthropometryیا بافت بدن قرار می )      گیرد و اطالعاتی را در مورد الگوی فعالیتت فیبرعضتالنی و پتانستیل عمتل واحتد

ماه دویدن به صورت پابرهنته، فعالیتت    4عضالنی پس از یک پژوهش نشان داد که سازگاری عصبی. (47)دهد حرکتی ارائه می

 .  (48)دهد قدامی و دوقلو کاهش میدرشت نیعضالت چهارسر، 

بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت استفاده طوالنی مدت از بریس کمری ای که به بررسی اثرات با وجود این تاکنون مطالعه

رفتن پرداخته باشد توسط پژوهشگر مشاهده نشد. بنابراین هدف از ( طی راهPronatedبیماران کمردرد با پای پرونیت )

فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی در بیماران کمردرد  ریس کمری براثر استفاده طوالنی مدت از بپژوهش حاضر  

  .باشدرفتن میبا پای پرونیت طی راه

 

 بیان مساله  -2-1

از علل  یکی یماریب نیا. (24) کنندیخود تجربه م یاز زندگ ایدوره یکه اغلب افراد در ط باشدیم جیمشکل را کیکمردرد  

-یم لتحمی صنعت و جامعه ها،را به افراد، خانواده ییباال یاقتصاد هاینهیو هز (49) از کار در سراسر جهان بوده بتیغ یاصل

عفونت   ایو نئوپالسم  کیاستئوپروت یاز شکستگ یعلل کمردرد ناش (51) درصد 15تا  5 بایشده است که تقر انیب. (50) دنمای

اندام  کیپژوهشگران اختالل در مکان یبرخ. (52) ندارند یکمردرد علت مشخص مارانیب ماندهیدرصد باق 95تا  85و  باشدیم

 باشدیاز حد پا م شیب شنیپرون یماریب نیا یاز علل احتمال یکی مثال، عنوان به. اندنموده یرا از علل کمردرد معرف یحتانت

از پژوهشگران  یاریبس گرید یسو از. (54)شود یلگن م یقدام لتیو ران و ت ایبیت یکه در ادامه منجر به چرخش داخل (53)
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 هیتنه و لگن را از علل اول هیدر ناح یکینماتیک راتییتغ نیتنه و لگن و همچن هیعضالت ناح تیفعال زانیالگو و م رییتغ

نشان دادند که  گرید نیمحقق یو برخ 2012و همکاران در سال  Nelson-Wong مثال؛ عنوان به اند،کرده یکمردرد معرف

 تیفعال یالگو شوند،یکه دچار درد نم یبا افراد سهیدر مقا شوندیدچار کمردرد م یطوالن های¬ستادنیدر ا که یافراد

سطح  یکمردرد مزمن دارا مارانبی. (55)باشند یحرکت اکستنش تنه )برگشت از فلکشن( دارا م یرا ط یمتفاوت یعضالن

 یعضالت فلکسور و اکستنسور تنه در افراد نیب انقباضیهم زانی. مباشندیم نالیدر عضالت پارااسپا یکمتر یمقطع عضالن

نشان  ریأخ هایپژوهش. (55)باشد یم شترینسبت به افراد بدون درد ب شوندیدچار کمردرد م یطوالن هایستادنیکه در ا

 زنتالیهور یراه رفتن و در صفحه یفرونتال ط یکمردرد در صفحه مارانیتنه و لگن ب تحرکا نیب یداده است که هماهنگ

 مارانیدر ب guarded gait أمر را وجود نیپژوهشگران علت ا نیا. (56)باشد یبا افراد سالم متفاوت م سهیدر مقا دنیدو یط

 یکمر یهیترس از درد، ناح لیدر لگن رخ داده و به دل شتریماران بیب نیکمردرد مزمن ذکر نمودند که حرکات در ا یدارا

 هیدر ناح یو جذب انرژ دیاوج تول ،یکمردرد با کاهش معنادار در گشتاور اکستنسور. (56) باشدیرا دارا م یحرکت کمتر

 راتییتغ نیا. (57)باشد ینشستن و بلند شدن مرتبط م رینظ هاییتیفعال یدر ط یگشتاور چرخش محور شیو افزا یکمر

و سبب  دهیستون فقرات گرد هیناح هایرا که منجر به کاهش بار وارده بر بافت یمشابه هایممکن است جبران یکینتیک

ستون فقرات،  هایسگمنت نیب یانتقال انرژ یخود را بر الگو ریممکن است تاث راتییتغ نیمحافظت از آنان گردد، در ادامه ا

 . (58) موارد شود نیدر ا رییسبب تغ گذاشته و یلگن و اندام تحتان

بریسینگ را جهت و نواربندی تمرینات درمانی، های درمانی غیر تهاجمی متعددی از جمله شیوه الینیعلوم بمتخصصین 

کنند را برای این افراد مبتال توصیه می های ناشی از پای پرونیت و بیماری کمردردآسیبدرمان و یا پیشگیری از عوارض 

های کمردرد مورد آزمایش قرار گرفته است ست که برای درمان بیماریبریس کمر یکی از ابزار آزمایشگاهی و درمانی ا .(59)

 یزیرطرح یالزم براحرکت  (COPافزایش ثبات در مرکز فشار)با  ستایا تیدر حفظ موقع های کمری. این نوع بریس(60)

مختلف در دسترس  یهابا طرح یکمر هایبریس. انواع مختلف (61)کند را فراهم می ستایا طی فاز( در COGمرکزگرانش )

مبتال به کمردرد  مارانیب باشد .وضعیتی میبر تعادل  یکمتر قابل توجه ایو  شتریب ریتاث یدهندههر مدل نشان که هستند، 

 .(36) گذاردیم ریثتا ستایا یدهند که بر تعادل موضعینشان مرا  خلفی-درمحور قدامیتنه  اختالل و ضعف را در عضالت

 یالیه) یکیمکان یهاتنشها نیزبریساز  یداشته باشند، بعض یخنث ای یکوتفیاثر ک های کمریبریس شتریاگر ب نیبنابرا
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-های کمری میاز این رو بریس .(62)به همراه دارند مناسب  کیولوژیزیف یلوردوز کمر کی یبازساز ی( را برایخلف منعطف

 توانند با ایجاد یک لوردوز کمری فیزیولوژیک، بر روی فعالیت الکتریکی عضالت تنه اثر گذار باشند.

با افراد  سهیکمردرد در مقا مارانیحرکت مفاصل در ب کینتیو ک کینماتیعضالت، ک تیفعال یکه در الگو یبا توجه به اختالالت

-یم یکند ضرور کیرا به افراد سالم نزد مارانیب نیا یکیومکانیکه عملکرد ب یدرمان هایوهیردن شک داینرمال وجود دارد، پ

 مارانیجهت درمان ب جیرا یتهاجم ریغ هایاز روش یلگن-یکمر هیناح کنندهتیحما سیپا و بر ی. استفاده از ارتزهاباشد

ه به جهت درمان کمردرد در کشور فرانس یکمر سیزار بره 500. به عنوان مثال گزارش شده است که ساالنه باشدیکمردرد م

مدت منجر توانند در طوالنیآورند و میهای حمایت غیرفعالی را از عضالت فراهم میبا وجود این بریس. (62) رسدفروش می

بنابراین استفاده از . (63)گردد شود، میبه ضعف بیشتر عضالت به ویژه در شرایطی که بریس برداشته شده و استفاده نمی

 باشد. ها میرسد ابزار مناسبتری جهت درمان این بیماران و پیشگیری از گسترش نرخ آسیبهای تمرینی به نظر میشیوه

 هایدر سه بعد و مولفه نزمی العملعکس یروهاین رند،گییقرار م ریراه رفتن تحت تاث درکه  یکینتیک یرهایمتغ نترییابتدائ

بدن انسان  هایبه بافت بیباال سبب آس ی. نرخ بارگذارباشدیو گشتاور آزاد  م  مپالسیا ،یعمود بارگذاری رخن همچون هاآن

است که از محل مرکز  یحول محور عمود نیپا به زم لهیاعمال شده به وس یرونی جفت العمل. گشتاور آزاد عکسشودیم

مرتبط  یحرکات انتقال یوارد شده بر بدن در ط یچشیپ یبا بارها رییمتغ نیشده است که ا انیب. (64) دیرگییفشار منشا م

و  یخلف-یقدام ،یعمود هایبا مولفه سهی( در مقاTransverse plane) یعرض حهگشتاور آزاد در صف. (65) باشدیم

 گرید یاز سو. (66) باشدیم بیاحتمال آس ییدر ارتباط با شناسا یشاخص بهتر نزمی العملعکس یروین یخارج-یداخل

و  مپالسیا ،بارگذاری نرخ ها،به آن دنیو زمان رس روهایآن )اوج ن هایمولفه و العملعکس یروهاین ریمقاد سهیو مقا ییشناسا

بعد از  تیپرون یکمردرد با پا مارانیدر بهمراه با سایر متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی مفاصل اندام تحتانی گشتاور آزاد( 

مرحله  یط دهنده خارجی ساق و رانبدن و عضالت اینورتور و چرخشکننده عضالت مرکزی یک دوره تمرینات تقویت

مشخص  تیپرون یکمردرد با پا مارانیتداخالت در ب نیا یاثرگذار یکه چگونگ آوردیامکان را فراهم م نیاستقرار راه رفتن ا

بدن و عضالت  کننده عضالت مرکزیاثر یک دوره تمرینات منتخب )تمرینات تقویت یگردد. هدف پژوهش حاضر بررس

مرحله استقرار راه رفتن  یط کینتیک، کینماتیک و فعالیت الکتریکی عضالتبر  دهنده خارجی ساق و ران(اینورتور و چرخش

 .باشدیم تیپرون یکمردرد با پا مارانیدر ب
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 و اهمیت پژوهش ضرورت -1-3

درصد افراد حداقل  80-70که در کشورهای صنعتی . (68, 67) اسکلتی، کمردرد است -ترین اختالالت عضالنییکی از شایع

المللی درد و تشخیص آناتومیکی، کمردرد را به انجمن بین. (70, 69) کنندبار در طول زندگی خود کمردرد را تجربه مییک

، (CLBP)مزمن  کمردرد به مبتال افراد. (71) اندکمر یا خاجی ستون فقرات احساس شود تعریف کردهدردی که در ناحیه 

ها( از تاندون ) عضالت و فعال و یا کنترل( هارباط ها،دیسک ها،مهره) فعال کنترل غیر علت خود را به فقرات ستون ثبات

ثباتی در ستون فقرات، تغییر در ساختار و کارکرد نادرست و نامناسب عضالت این از عوامل مهم بی. (73, 72) دهنددست می

طی تحقیقی . (74) شودها، خستگی و در نهایت، کمردرد منتهی میناحیه است که به ضعف عضالت، اختالل در عملکرد آن

ستون ه کنند راست هافزایش فعالیت عضلها مورد بررسی قرار گرفت که آنالگوی راه رفتن بیمارانی با کمردرد غیراختصاصی 

بین پرونیشن پا و . (31, 30) گزارش کردندای را ها و کاهش چرخش معکوس بین لگن، کمر و ستون فقرات سینهمهره

 بیماری کمردرد، درمان اختالالت وضعیتی پا است های درمانداری وجود دارد که یکی از راهبیماری کمردرد ارتباط معنی

پرداختند و گزارش (، به تاثیر یک دوره تمرینات پیالتس بر روی افراد دارای کمردرد 2009فونسکا و همکاران ). (38, 37)

با این حال، به تحقیقات بیشتری برای بررسی اثرات این  .(35) کردند که، سرعت راه رفتن در افراد دارای کمردرد کندتر است

ها انجام شده است، در بسیاری از تحقیقاتی که بر روی افراد کمردرد و فعالیت عضالت آنهمچنین،  باشد.اختالل نیاز می

ام تحتانی را مورد ( فعالیت عضالت اند2018های ساختار پا مورد توجه قرار نگرفته است. تنها فرهپور و همکاران )ناهنجاری

فقرات و مایل داخلی کننده ستونمیانی، راستاین پژوهشگران دریافتند که عضالت دوقلو، سرینی. (36) اندبررسی قرار داده

های بنابراین، پیدا نمودن شیوه. (36)باشند رفتن دارا میشکم فعالیت باالیی را در افراد دارای کمردرد با پای پرونیت طی راه

درمانی جهت جلوگیری از عوارض ثانویه و تشدید شدت بیماری در این افراد از اهمیت باالیی برخوردار است. یکی از این 

 باشد.بخشی میهای درمانی استفاده از تمرینات توانشیوه

  

 فرضیات و سواالت تحقیق  -1-4  
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اندام تحتانی طیی راه   میانگین دامنه فعالیت الکتریکی عضالتاستفاده از بریس کمری باعث بهبود  -

 گردد. می بیماران کمردرد با پرونیتدر رفتن 

طیی راه  انیدام تحتیانی   استفاده از بریس کمری باعث بهبود اوج دامنه فعالییت الکتریکیی عضیالت     -

 .گرددیمدر بیماران کمردرد با پرونیت رفتن 

در طیی راه رفیتن   عضیالت  طیف فرکانس غعالیت الکتریکیی   استفاده از بریس کمری باعث بهبود -

 .گرددیم بیماران کمردرد با پرونیت

 کلیهدف  -1-5

طی راه رفتن  فعالیت الکتریکی عضالت استفاده طوالنی مدت از بریس کمری رویهدف پژوهش حاضر بررسی اثر 

 باشد.می بیماران کمردرد با پای پرونیتدر 

 اهداف اختصاصی

ی راه اندام تحتانی ط استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بر میانگین دامنه فعالیت الکتریکی عضالتبررسی اثر 

  بیماران کمردرد با پای پرونیترفتن در 

ی راه رفتن استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بر اوج دامنه فعالیت الکتریکی عضالت اندام تحتانی طبررسی اثر 

  پرونیتبیماران کمردرد با پای در 

ی راه استفاده طوالنی مدت از بریس کمری بر طیف فرکانس فعالیت الکتریکی عضالت اندام تحتانی طبررسی اثر 

  بیماران کمردرد با پای پرونیترفتن در 

 

 :مبانی نظري -1-6
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در مفصل  کنند و این موضوع روشن است که عضالت عمل کنندهضالت از طریق مفاصل در حفظ تعادل بدن ایفای نقش میع

و ضعف تعدادی از  پامچبه علت ساختار غیر طبیعی  .کنندران، زانو و مچ پا نقش اساسی را در تنظیم تعادل بدن ایفا می

عضالنی این افراد تغییر یافته و سبب اختالل در -، ممکن است ویژگی های عصبیبا پای پرونیتعضالت اندام تحتانی در افراد 

های درمانی زیادی نیز در بر همچنین، کمردرد از مشکالت مهم سالمتی است که معموال هزینه .کنترل بدن این افراد گردد

های دیگر نباشد، به راحتی دارد. نکته مهم اینجاست که بسیاری از این درد ها در صورتی که ساختاری و یا ناشی از بیماری

 گیری و درمان هستند. قابل پیش

 آنهاي ها و قوسستون مهره -1-6-1

قطعه استخوان نامنظم  34تا  33شوند(، از های پشت نیز نامیده میها )که به عنوان استخوانقبل از دوره بلوغ، ستون مهره

-و دنبالچه 4، خاجی3، کمری2، پشتی1ها به پنج گروه نسبتاً مجزا به اسامی گردنیموسوم به مهره ساخته شده است. این مهره

ای از دوازده مهره پشتی ن از هفت مهره گردنی به وجود آمده است. ناحیه پشتی یا سینهشوند. ناحیه گردتقسیم می 5ای

شوند. ناحیه کمر )بخش تحتانی پشت( از پنج مهره کمری به وجود ساخته شده است که دوازده جفت دنده به آن متصل می

نج مهره خاجی به یکدیگر جوش خورده و سازند. در زمان بلوغ، پآمده است. پنج مهره خاجی بخش خلفی لگن خاصره را می

ای، کوچک هستند و یک دنباله یا دم کوچک را به آورند. چهار یا پنج مهره دنبالچهیک مهره خاجی )ساکروم( را به وجود می

به  ای به طور طبیعی در زمان بلوغ به هم جوش خورده و استخوان دنبالچه را که تقریباهای دنبالچهگذارند. مهرهنمایش می

 .(1-1 شکل) (75)آورند شوند، به وجود میها به استخوان خاجی متصل میو به وسیله رباطمتر است طول سه سانتی

                                                           
1Cervical.  
2Thoracic.  

3Lumbar.  
4Sacrum.  
5Coccyx.  
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 ت طبیعیتصویر نمای جانبی از ستون فقرا (.1-1)شکل 

مقعر و فرورفته است. در کنیم، کل آن به طرف جلو زمانی که از نمای پهلو به ستون مهره یک نوزاد تازه متولد شده نگاه می

گیرد که سرش را صاف نگه دارد و با انجام این عمل، شکل ناحیه گردنی از حالت تقعر به طرف سه تا شش ماهگی بچه یاد می

طور که بچه در سن ده تا هجده ماهگی ایستادن و یابد. به همین ترتیب، همانجلو تغییر میجلو، به حالت تحدب به طرف 

دهد. انحناها گیرد، ناحیه کمری نیز از حالت تقعر به طرف جلو به حالت تحدب به طرف جلو تغییر شکل میرفتن را فرا میراه

شوند، زیرا در همان حال بچه وضعیت صاف را نامیده می های ثانویهها یا خمیدگیهای گردنی و کمری به عنوان قوسو قوس

های اولیه معروف ای به قوس یا خمیدگیدنبالچه-گیرند. قوس پشتی و قوس خاجیها نیز شکل میکند، این قوساتخاذ می

ها سبب افزایش مقا.مت آن در برابر . انحنای ستون مهره(75)ها در سراسر زندگی به طرف جلو مقعر هستند هستند، زیرا آن
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برابر حالتی  17پذیر تقریبا ها با داشتن چهار انحنای انعطافمهرهشود. مقاومت ستون نیروهای عمودی و از جمله وزن بدن می

 . (76)است که این ستون بدون انحنا و صاف باشد 

 هاوظایف ستون مهره -1-6-2

 ها سه نقش مهم را در بدن به عهده دارد :توان گفت که ستون مهرهبه طور کلی می

 های تحتانی. تحمل وزن بدن و انتقال آن به اندام1

 . محافظت و نگهداری از قسمتی از سیستم اعصاب مرکزی )نخاع(2

 . نقش حرکتی و شرکت در حرکات مختلف تنه3

های داخلی مخصوصتاً قلتب   ها نقش حمایتی آن از قفسه سینه است. ناحیه سینه به دلیل وجود اندامهرهعملکرد دیگر ستون م

کند و با انحنای این ستون بته عقتب در ایتن    ها در این حمایت نقش اصلی را ایفا میبه حمایت زیادی نیاز دارد که ستون مهره

 .(76)آید ناحیه فضای کافی برای اندام داخلی به وجود می

 ساختمان جسم مهره -1-6-3

تشکیل شده  اند. هر مهره از دو قسمتهایی درست شده که پشت سر هم از باال به پایین ردیف شدهستون فقرات از مهره 

های استخوانی است که به نحوی به است. یک قسمت جلویی که به شکل یک استوانه است و یک قسمت پشتی که شامل تیغه

 . (76)در درون این حلقه نخاع قرار دارد دهند. اند که یک حلقه را تشکیل مییکدیگر متصل شده

های ستون مهره در باال کوچک هستند و هر چه به سمت های ستون فقرات با یکدیگر متفاوت است بطوریکه مهرهاندازه مهره

های اول و دوم گردنی، تقریبا مشابه به جز مهرههای ستون فقرات شوند. شکل مهرهها بزرگتر میکنیم مهرهپایین حرکت می

 .(76)یکدیگر بوده و خصوصیات مشترکی دارند 

-نامند و در پشت تنه تیغهمی 1ای شکل است که آن را تنهطور که گفتیم بزرگترین قسمت مهره، یک استخوان استوانههمان

ها یک حلقه استخوانی ایجاد شده است. در دو طرف کناری این حلقه دو های استخوانی وجود دارد که با به هم پیوستن آن

                                                           
1Body.  
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 2. در پشت این حلقه هم یک تیغه استخوانی به نام زائده خاریاندقرار گرفته 1های عرضیبرجستگی استخوانی به نام زائده

چسبد. پس عضالت ها عضالت به ستون مهره میهایی هستند که از طریق آنوجود دارد. زوائد عرضی و خاری مهره محل

ین زوائد موجب حرکت شوند از طریق اتصال به ااطراف ستون مهره که موجب خم و راست شدن و چزخش ستون مهره می

ای مهره از جنس استخوان اسفنجی است که روی آن را یک الیه از استخوان کورتیکال فرا شوند. قسمت استوانهها میمهره

 (76)گرفته است 

کنند. با پشت ای یک حلقه تو خالی استخوانی را درست میهمانطور که گفته شد در پشت تنه مهره، زوائد مهره، زوائد مهره

شود که به اند یک کانال استخوانی درست میای که روی یکدیگر قرار گرفتههای تو خالی مهرهسر هم قرار گرفتن این حلقه

 (. 2-1شکل ) (76)گویند چون در داخل آن نخاع قرار گرفته است گویند. به این کانال، کانال نخاعی میمی 3ایآن کانال مهره

 

. تصویر ساختمان جسم مهره2-1شکل  

ايدیسک بین مهره -4-6-1  

دیسک بین مهرهای4 همانطور که از اسمش پیدا است به شکل یک دیسک یا یک استوانه کم ارتفاع است که بین مهرهها قرار 

گیر ستون مهره هستند و واقع ضربهها در ای مثل الستیک قابلیت ارتجاعی و تغییر شکل دارد. آن.دیسک بین مهرهگیردمی

. ارتفاع باشدها جذب و مستهلک میشود در دیسکموقع دویدن یا جهیدن ضربات و فشارهایی که به ستون مهره وارد می  

                                                           
1Transverse process.  

2Spinal process.  
3Spinal canal.  

4Inter vertebral.  
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The effect of long-term use of lumbar brace on electromyography activities of lower 

limb muscles during walking in older adults with low back pain and pronated foot  

AmirAli Jafarnezhadgero 1 

1. Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, 

Ardabil, Iran. 

Abstract  

Background & Purpose: Lumbar back pain is a complex disease that occurs between the 

lumbar vertebrae and the sacral vertebrae and is affected by factors that often occur when 

trying to perform a particular operation or collision. The purpose of this study was to 

investigate the effects of long-term lumbar brace on the electromyography activities of lower 

limb muscles during walking in low back pain older adalts with pronated foot. 

Methodology: This research was of a semi-experimental and a laboratory type. 15 low back 

pain patients with pronated feet was selected as an experimental group (age: 68.3 ± 2.7 years) 

and 15 low back pain patients with pronated feet was selected as a control group (age: 69.0 ± 

3.9 years). The lumbar buckle used in this research was Sacro Lumbar Support, the BB-

OPPO 2065 model, and Taiwan's manufacturing. The electrical activity of the lower limb and 

trunk muscles was recorded by the electromyography system during walking activity in both 

pre and post-test. Independent sample t-test was used for statistical analysis. A wireless 

electromyography system with 9 pairs of bipolar surface electrodes used to record the 

electromyography activity of back and lower limb muscles (sample rate: 2000 Hz). Alpha 

level was set at p<0.05. 
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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 = 

0.000) muscles showed a significant increase in their frequency content during post-test than 

that in the test pre-test. The findings of the present study showed a significant increase in the 

intensity of mean amplitude of electrical activity of the internal gastrocnemius muscle at 

13.30% during the experimental group test (p = 0.022, d= 0.42). Also, the mean amplitude of 

electrical activity of biceps femoris muscle showed a significant increase of 29.67% during 

the post-test compared to the pre-test (P = 0.003, d = 1.75). The mean amplitude of electrical 

activity abdominal external oblique muscle also showed a significant decrease of 10.79% 

during post-test and post-test comparisons (P = 0.005, d = 0.52). In addition, a significant 

reduction in the mean amplitude of electrical activity of rectus abdominis muscle was also 

12.69% during the post-test compared to the test (P = 0.000, d = 1.06).  In the present study, 

the peak in the domain of electrical activity of biceps femoris muscle showed a significant 

increase of 30.51% during the post-test compared with the pre-test (P = 0.004, d = 1. 59). 

Abdominal external oblique muscle at the peak of domain of electrical activity in the 

experimental group showed a significant increase of 117.1 117 during the post-test compared 

to the pre-test (P = 0.11, p = 0.72). Also, at the peak of domain of electrical activity of the 

rectus abdominis muscle, a significant decrease of 14.88% during the post-test compared 

with the test (P = 0.003, d = 0.72). At the peak amplitude of electrical activity, the spinal 

retractor muscle showed a significant reduction of 9.35% in comparison with the post-test 

and pre-test (P = 0.008, p = 0.88). At the peak and mean of the domain of electrical activity 
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of other muscles, no significant difference was observed between the post-test and pre-test 

comparisons (P> 0.05). 

Conclusion: During the walking stance phase in the group of patients with low back pain, 

the median electrical movement of the internal gastrocnemius muscle and the external and 

abdominal external oblique muscle and rectus abdominis muscle increased. According to the 

results, lumbar biceps can be designed for those with low back pain, which has the greatest 

impact on the central muscle and the leg muscles of the longitudinal arch. In patients with 

chronic low back pain, the speed of running is lower than that of healthy people, and low 

frequencies of frequency spectrum components can indicate a pattern of protective walking 

in these patients. This change in speed and low frequency during running indicates a decrease 

in mechanical efficiency in patients with low back pain. Regarding the high activity of the 

tibialis anterior muscle in patients with low back pain with prenitom versus healthy subjects, 

a significant reduction in the median frequency of the anterior medullary muscle during post-

test compared with the pre-test during response phase showed the effects Positive Long-term 

use of lumbar bracelets. Also, the electrical activity domane of internal gastrocnemius muscle 

and biceps femoris muscle was accompanied by an increase, which could indicate that they 

were able to increase their electrical activity in order to control and reduce back pain in 

patients with low back muscle pain.  

Key Words: lumbar breice, Low back pain, Pronated feet, Electromyograpy, Walking 
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