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Aims Different studies have shown different effects of exercise on low back pain. The aim of the 
present study was to assess the effect of selective home-based exercises on chronic low back 
pain in unilateral below knee amputees.
Materials & Methods In this randomized controlled clinical trial with pretest-posttest design 
conducted in 2016, 53 unilateral below knee amputees with chronic low back pain referred to 
Kowsar orthotic and prosthetic center to assess their health status were selected by random 
sampling method. They were randomly assigned to intervention group (n=29) and control 
group (n=24). An interventional exercise program for myofascial release, stretching, activation, 
and integration (5 days a week) was performed for the intervention group, but the intervention 
group did not receive any intervention. A numeric rating scale and an Oswestry Disability Index, 
abdominal endurance test, Modified Biering-Sørensen Test, and electromyography (EMG) 
signals were used to measure the effect of exercise on low back pain. The data were analyzed 
by SPSS software 20, using paired- samples and independent t-test
Findings At the end of the training program in the intervention group, there was a significant 
decrease in pain score and disability index and a significant increase in extensor muscle 
endurance and  flexor muscle endurance (p<0.05). The electrical activity of lumbar multifidus 
and elector spinae muscles activity improved in the intervention group in comparison with 
control group (p<0.05)
Conclusion A comprehensive program with parts of myofacial release, stretching, activation, 
and integration affects the low back pain in lower limb amputees.
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بر خانه بر کمردرد  یمنتخب مبتن ناتیتمر ریتاث
  زانو ریز طرفه کیمزمن افراد قطع عضو 
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  رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یبخش و توان یکیزیگروه طب ف
  

  چکيده
بر کمردرد را نشان  یورزش ناتیاز تمر یمطالعات مختلف، اثرات متفاوت :فاهدا

بر خانه  یمبتن یبرنامه تمرين کیتاثير  یاند. هدف از مطالعه حاضر، ارزياب داده
  زانو بود. ریز طرفه کیبر کمردرد مزمن افراد قطع عضو 

با طرح  شده یشده تصادف کنترل یبالين یمطالعه کارآزماي نیدر ا :ها و روش مواد
زانو مبتال  ریجانباز قطع عضو ز ۵۳تعداد ، ۱۳۹۵آزمون در سال  پس - آزمون شیپ

سالمت به مرکز ارتز و پروتز کوثر مراجعه کرده  یابیارز یبه کمردرد مزمن که برا
ساده به دو گروه  یصادفصورت ت انتخاب و به یتصادف یریگ بودند، به روش نمونه

ماهه  سه ینیبرنامه تمر کیشدند.  مینفر) تقس ۲۴نفر) و کنترل ( ۲۹مداخله (
 یروز در هفته) برا ۵( الیوفاشیما یساز کپارچهیو  یساز کشش، فعال ،یرهاساز

 ینکردند. برا افتیدر یا گروه کنترل مداخله یگروه مداخله اجرا شد، ول
 یشاخص ناتوان ،یبند رتبه یعدد اسیاز مق کمردرد،بر  نیتمر ریتاث یریگ اندازه

 یها گنالیشده و س و آزمون سورنسن اصالح یشکم یآزمون استقامت ،یاوسستر
و  SPSS 20افزار  ها با استفاده از نرم داده لیاستفاده شد. تحل یوگرافیالکتروما

  مستقل صورت گرفت. Tهمبسته و  T یها توسط آزمون
در نمره درد و  دار یدر گروه مداخله، کاهش معن ینیبرنامه تمر انیدر پا :ها یافته

و  یاستقامت عضالت اکستنسور کمر دار یمعن شیو افزا یشاخص ناتوان
عضالت  یکیالکتر تی). فعالp>۰۵/۰استقامت عضالت فلکسور مشاهده شد (

 زینگروه مداخله نسبت به گروه کنترل  یکمر نهیو ارکتور اسپا دوسیف یمولت
   ).p>۰۵/۰( افتیبهبود 
کشش،  ،یرهاساز یها با بخش ینیبرنامه جامع تمر کی :گیری نتیجه
 یبر کمردرد افراد قطع عضو اندام تحتان الیوفاشیما یساز کپارچهیو  یساز فعال
  است. رگذاریتاث

  یافراد با قطع عضو اندام تحتان ،یدرمان نی، تمرکمر درد ها: کلیدواژه
  

  ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  iranassistive@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

 مقدمه
ترین وقایعی است که یک فرد ممکن  رسان قطع عضو یکی از آسیب

 های یماریجمله ب از مختلفی علل. است در زندگی خود تجربه کند
و جنگ  ،)مبتال نفر ۱۰۰۰ در هر ۱/۳ میزان( دیابت عروقی، - قلبی

 یها سالح از استفاده. [1]تواند منجر به قطع اندام شود یحوادث م
 جراحات و تلفات به منجر ایران و عراق جنگ طول در مختلف
براساس  شد و عضو قطع باعث صدمات این از بسیاری. شد زیادی
 زندگی ایران در زانو زیر جانباز قطع عضو هزار۵ حدود ،شده ارایه آمار
 اندام عضو قطع اسکلتی در افراد عضالنی ثانویه اختالالت .کنند یم

 مشکل یک% ۸۰ تا ۵۰ شیوع با مزمن . درد[2]شایع است تحتانی
 ۲۵۵ از٪ ۵۲ یک پیمایش، در. [4 ,3]استشده   گزارش ثانویه عمده

 بیان دایمی مشکالتعنوان  به را درد تحتانی، اندام فرد قطع عضو

 فانتوم درد و مانده یباق درد عضو ازتر  کننده ناراحت کمردرد. [5]کردند
. [6 ,4]استشده   گزارش روزانه های یتفعال با و در تعارض بیشتر

 این کاهش اهمیت بر فیزیکی عملکرد درکمردرد یر تاث و شدت
  دارد. یدتاک مشکل
 در بالقوه عامل یکعنوان  به بیومکانیک عوامل تحقیق، ادبیات در

 گرفته نظر در کمردرد افراد قطع عضو اندام تحتانی توسعه
 حرکات و [10 ,9]حرکتی های یاستراتژ در تغییرات. [8 ,7]شوند یم

 با مقایسه در [12 ,11]سینماتیک و تغییرات سینتیک جبرانی،
 یکی درمانی تمرین .[8]هستند مسئول کمردرد بروز سالم در جمعیت

 محسوب مزمن کمردردبه  مبتال افراد برایها  درمان ینتر مهم از
 مطالعه یک. [13]است مطالعات از بسیاری موضوع و شود یم

دهنده  ثبات و تقویتی تمرینات یرتاثکه  است داده نشان متاآنالیز
 بیشتر زمینه این در هوازی تمرینات با مقایسه در کمردردبر  مرکزی
 تمرینات که است داده نشان دیگری آن، مطالعه . برخالف[14]است
یر تاث کمردردبر  تمرینی دهنده مرکزی نسبت به سایر مداخالت ثبات

 تمرینات از متفاوتی اثرات اخیر مطالعات. [15]بیشتری ندارد
 انجام برای هایی یهتوص واند  داده نشان را کمردرد بر ورزشی
 درمانی مداخالت طراحی و قوی یشناس روش با بیشتر مطالعات
  .[16]اند کرده ترکیبی
 بدنی فعالیت و درمانگر منظم پیگیری با خانه بر مبتنی تمرینات
بر  . عالوه[18 ,17]شوند یم تجویز مزمن کمردردبه  مبتال بیماران برای

 افراد قطع برای کلینیک یا بیمارستان از خارج در تمرینات آن انجام
 شد تا تالش مطالعه، این در. [19]است شده یدتاک تحتانی اندام
رهاسازی  با طراحی خانه بر مبتنی تمرینی دوره برنامه یک اثرات

 کمر دردشدت  بر [20]یکپارچگی و یساز فعال کشش، مایوفاشیال،
بنابراین هدف این  .شود ارزیابی زانو زیر طرفه یک قطع عضو افراد

 کمردردبر  خانه بر مبتنی تمرينی یک برنامه تاثير پژوهش، ارزيابی
  . طرفه زیر زانو بود مزمن افراد قطع عضو یک

  
  ها روشمواد و 

شده با طرح  شده تصادفی در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل
قطع  جانباز ۱۷۵ ، از میان۱۳۹۵سال  آزمون در پس -آزمون پیش
 ارتز و پروتز کوثر مرکز به سالمت ارزیابی برای که زانو زیر عضو

طور  به داشتند، مزمنکمردرد  که افرادی بودند، مراجعه کرده
 پاسخ براساسکمردرد  به ابتال. مورد بررسی قرار گرفتند داوطلبانه
کمردرد گذشته  ماه سه در روزها اغلب در آیا"سئوال  به مثبت
 ورود به مطالعه شامل معیارهای بود. شده یف تعر [21]"ید؟ا داشته

 یا هفته ۱۲( مزمن کمردرد وجود طرفه، قطع عضو زیر زانوی یک
 معیارهای سال و یک به مدت حداقل پروتز از استفاده و) بیشتر

 فقرات ستون های یبآس ،(Red flag)فلگ  وجود رد  خروج شامل
 ۲ طی و جراحی )التهابی بیماری شکستگی، عفونت، تومور،(مثًال 

 در% ۸۰ توان با گروه هر درکنندگان  شرکت سال گذشته بود. تعداد
احتمال   به توجه با برآورد شد و نفر ۲۵، %۹۵ سطح اطمینان
 گیری تصادفی انتخاب و نفر به روش نمونه ۶۲ریزش، تعداد 

گروه  به دو کزمر در حضور روزهای براساس تصادفی ساده صورت به
 از نفر ۳ شدند که نفر) تقسیم ۲۷( نفر) و کنترل ۳۵مداخله (
 دلیل عدم حضور در نفر به ۳ و بیماری علت به مداخله گروه اعضای
عدم  علت به کنترل گروه درکننده  شرکت ۳ مجدد و نیز ارزیابی
 ۲۹ مطالعه، پایان شدند. در خارج مطالعه مجدد از ارزیابی حضور در

  ماندند. باقی کنترل گروه در نفر ۲۴ و مداخله گروه در نفر
 دوره یک را برای تمرینی برنامه مداخله، گروه درکنندگان  شرکت
 درکنندگان  شرکتکردند، اما  دریافت) هفته در روز ۵( یا هفته۱۲
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  نکردند. دریافت ها یابیارز ی بینا مداخله کنترل هیچ گروه
 طب ملی (آکادمی NASM درمانی رویکرد مبنای بر تمرینی برنامه
 شامل تمرینی برنامه بسته مداخله شامل. آمریکا) بود ورزش
. رول بود فوم تحویل با همراه یا چندرسانه و حضوری آموزش
 کشش، ی مایوفاشیال،رهاساز برایماهه  سه تمرینی برنامه
 تمرینات. بود شده ی طراح مرحله سه در سازی یکپارچه و شدن فعال
 نوبت در روز دو در سوم مرحله و نوبت در روز یک در اول مرحله دو

  .شد انجام
  : صورت گرفت زیر شرح به مرحله سه در تمرینات این

 اول هفته دو در مایوفاشیال رهاسازی تمرینات شامل اول: مرحله
همسترینگ،  عضالت روی رول فوم از استفاده با که بود

کوادریسپس و توراکولومبار التا،  فاسیا ماگزیموس، تنسور گلوتئوس
  شد. انجام
 ششم هفته پایان تا سوم هفته از که مرحله این در دوم: مرحله
شامل  کششی تمرینات اول، مرحله تمرینات به کشید، طول
 با نشسته وضعیت در پا انگشتان به دست انگشتان کردن نزدیک
 و جلو به ها دست حرکت همسترینگ، کشش راست، زانوهای
 هم، از دور کامالً  تحتانی های اندام با نشسته وضعیت در طرفین
 چرخش شکم، به درازکش حالت در عقب به تنه کردن خم زانوزدن،

 خم اضافه زانوهای و باز دستان با پشت به درازکش وضعیت در تنه
  .شد

 دوازدهم هفته پایان تا هفتم هفته از که مرحله این در سوم: مرحله
 و یساز فعال تمرینات دوم، و اول مرحله تمرینات به کشید، طول

 در تحتانی و فوقانی اندام متقابل زدن، حرکت شامل پل انسجام
 در تحتانی و فوقانی اندام متقابل حرکت شکم، به خوابیده حالت
 حالت نگهداری خم، زانوهای با نشست و دراز وپا، چهاردست حالت
 مایل حرکت التین و هشت الگوی روی رفتن راه باستانی، شنای
 ایستاده اضافه حالت در تحتانی اندام سمت به فوقانی اندام
  .[22]شد
 و ها یلمف وها  جزوه قالب درکنندگان  شرکت برای برنامه این

 یک و یدهد آموزش محقق یک بارودررو  جلسه یک در همچنین
 یلهوس به پایبندی شد. داده توضیح و معرفی ورزشی طب متخصص

. گرفت قرار ارزیابی مورد ها یآزمودنشده توسط  یلتکم پیگیری فرم
. دادند یم انجام را آن متخصصان، که بود یا هفتهتلفنی  یها تماس
 ینهزم در مشاوره ارایه و عالیم بر نظارت ،ها تماس این اصلی هدف

  .بود تمرینی برنامه در اجرای مشکالت احتمالی و کمردرد مدیریت
 اطالعات الکترومایوگرافی، و درد ارزیابی انجام از قبل محققان
نامه  پرسش و (NRS) عددی درد مقیاس. کردند دریافت را فردی

 درد شدت یریگ اندازه برای (ODI)شاخص ناتوانی اوسستری 
 این. گرفت قراراستفاده  کمردرد مورد عملکردی ناتوانی و بیماران
. [24 ,23]هستند ٨٤/٠ و ٩١/٠ مناسب پایایی به ترتیب دارایابزارها 
 خفیف، درد ١- ٤ درد، عدمدهنده  نشان عددی مقیاس از صفر امتیاز
. [25]است شدید درددهنده  نشان ٧-١٠ درد و متوسط شدت ٥-٦

 ازکدام  هر که استوال ئس ١٠ شاخص ناتوانی اوسستری دارای
 بیشتر ناتوانیدهنده  نشان باالتر نمرات و گیرند یم امتیاز ٥ تا صفر
- ٢٠ نمره. است امتیاز ١٠٠ نامه پرسش این برای نمره حداکثر. است
% ٤١-٦٠ متوسط، % ناتوانی٢١-٤٠ خفیف، ناتوانیدهنده  نشان% ٠

  .[26]% بستری است٨١ و % ناتوان٦١-٨٠ شدید، ناتوانی
ی حالت دراز و نشست) دار نگه زمان (مدت شکمی استقامتی آزمون

 عضالت استقامت یریگ اندازه برای سورنسنشده  اصالح و آزمون
 با تنه ،شده اصالح سورنسن آزمون در. شد استفاده تنه اکستنسور
 زمان مدتو  گرفته قرارتعلیق  صورت به طرفین بدن در بازوها

 ٨٨/٠ و ٩٠/٠ به ترتیب ها آزمون این پایایی شود. یمی ثبت دار نگه
  .[27]است شده ذکر
 (شرکت بایومد؛ ایران) و Wireless V8.24مدل  EMG BayaMed کاناله ٨ دستگاه از استفاده با الکترومایوگرافی ثبت

 هرتز،١٠٠٠ برداری نمونه فرکانس نرخ. شد انجام ؛ اتریش)Leonhard Lang, GmbH(شرکت  F-55 Skintact الکترودهای
گذر  میان فیلتر و بیتی A/D 16 مبدل با دیجیتال به آنالوگ تبدیل
محیط  درها  دهدا و تحلیل تجزیه . صورت گرفت هرتز٤٩٠ تا ٢٠
 ارکتور عضالت روی الکترودها .شد انجام Labviewافزار  نرم

 عضله و) L2 مهره سطح در خارج متر سانتی٥( کمری اسپاینه
 فاصله( گرفتند قرار) L4 مهره به خارج متر یسانت٢( فیدوس مولتی

 ی خاررو رفرنس الکترود و متر سانتی٥/٢ کانال هر الکترودهای
تغییرات  بردن ازبین برای. ASIS([28, 29] فوقانی؛ قدامی ای خاصره

 نسبت دوم، ارزیابی و اولیه ارزیابی بین فیزیولوژیک احتمالی
 انقباض ارادی حداکثر بر حالت استقامت در عضالنی فعالیت
انجام  دستیصورت  به عضله هر انقباض ارادی شد. حداکثر محاسبه
. قرار گرفت محاسبهمورد  (RMS) ریشه میانگین مربع مقادیر و شد
ها این نسبت  یآزمودنمتفاوت در  زمانی استقامت به بازه توجه با

 فعالیتدهنده  نشان تر یینپا نسبت. در واحد زمان محاسبه شد
 عصبی خستگی وشده  اصالح سورنسن آزمون در تر یینپا عضالنی
 .است تر یینپا عضالنی
انجام شد.  SPSS 20 افزار نرمبا استفاده از  ها دادهتحلیل 
 - با استفاده از آزمون کولموگروف ها دادهبودن توزیع  نرمال

ی قرار گرفت. با توجه به برقرارنبودن شرایط بررس مورداسپیرنوف 
 T ی از آزمونگروه درونآزمون تحلیل واریانس برای مقایسه 

مستقل استفاده  Tاز آزمون  گروهی برای مقایسه بین همبسته و
  شد.

  
  ها یافته
کنترل و مداخله از نظر متغیرهای سن، شاخص توده  گروه دو بین

 داری یمعنآماری  شده از مجروحیت، تفاوت بدنی و زمان سپری
  ).۱؛ جدول <۰۵/۰p( وجود نداشت

 و درد شدت میزان در داری یمعن آزمون تفاوت یشپمرحله  در
 با .)<۰۵/۰pوجود نداشت ( گروه دو ناتوانی اوسستری بین شاخص
 ناتوانی سطح و درد شدت ،آزمون پس در کنترل گروه که آن وجود

در  تغییرات حال ین ا با داد، نشان آزمون یشپ  به نسبت باالتری را
 )، اما در گروه<۰۵/۰p( نبود دار یمعن آماریلحاظ  پارامترها ازاین 

پس از تمرینات  ناتوانی شاخص و کمردرد شدت کاهش مداخله
   .)>۰۵/۰pدار بود ( معنی

 عضالت میانگین استقامت آزمون، یشپهمچنین در مرحله 
 مداخله اختالف و کنترل اکستنسور و فلکسور بین دو گروه

هفته  ۱۲ از پس وجود، ین ا . با)<۰۵/۰pنداشت ( داری یمعن
طور  به مداخله گروه اکستنسور در عضالت استقامت تمرین،
 بین دار یمعناما اختالف  )،>۰۵/۰pیافت ( یش افزا داری یمعن
 در فلکسور عضالنی استقامت. مشاهده نشدآزمون  پسدر ها  گروه
 )>۰۵/۰p( داشت یتوجه  قابل نیز بهبود تمرین از پس مداخله گروه

دار نشان داد  افزایش معنی آزمون پسو در مقایسه با گروه کنترل در 
  . )۲جدول (

 سورنسندر آزمون  آزمون، از نظر فعالیت الکتریکی یشپدر مرحله 
عضالت  برای ها گروه بین داری یمعن تفاوت شده اصالح
فیدوس سمت سالم و آمپوته و ارکتور اسپاینه سمت سالم و  مولتی
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 درها  گروه بین مداخله از پس اما )،<۰۵/۰p(نشد  مشاهده آمپوته
؛ جدول >۰۵/۰p( شد مشاهده دار اختالف معنی پارامترها تمام این

۳(.  
  

  ها در دو گروه کنترل و مداخله مشخصات دموگرافیک آزمودنی )۱جدول 
  گروه کنترل  گروه مداخله  مشخصات دموگرافیک

 ۱/۵۲±۴/۶ ۹/۵۱±۴/۵ (سال) سن
 ۸/۲۷±۶/۳ ۱/۲۷±۵/۳ (کیلوگرم بر متر مربع) شاخص توده بدنی

 ۸/۲۸±۷/۵ ۹/۲۸±۵/۷ (سال) شده از مجروحیت زمان سپری
  

دو گروه کنترل و پارامترهای مورد ارزیابی میانگین آماری مقایسه  )۲جدول 
  قبل و بعد از مداخله تمرینیمداخله 

داری  سطح معنی  گروه کنترل  گروه مداخله  متغیرها
  گروهی بین

  شدت درد
  ۸/۰  ۹۷/۴±۵۰/۱  ۸۹/۴±۶۰/۱  آزمون پیش
  ۰۰۱/۰  ۱۸/۵±۷۰/۱  ۲۷/۳±۱۰/۲  آزمون پس
داری  معنی سطح
  -   ۴۸/۰  ۰۰۱/۰  گروهی درون

  ناتوانی شاخص
  ۹/۰  ۴۱/۳۳±۵۰/۱۳  ۳۴/۳۳±۱۰/۱۳  آزمون پیش
  ۰۰۱/۰  ۱۶/۳۷±۸۰/۱۶  ۰۰/۲۲±۷۰/۱۲  آزمون پس
داری  معنی سطح
  -   ۴/۰  ۰۰۱/۰  گروهی درون

  استقامت عضالت اکستنسور
  ۳/۰  ۰۴/۲۳±۸۰/۲۴  ۵۸/۱۶±۴۰/۱۶  آزمون پیش
  ۲/۰  ۳۱/۲۳±۷۰/۲۹  ۷۷/۳۰±۵۰/۱۹  آزمون پس
داری  معنی سطح
  -   ۷/۰  ۰۰۱/۰  گروهی درون

  فلکسور عضالت استقامت
  ۲/۰  ۸۰/۱۹±۴۰/۱۳  ۸۳/۱۹±۶۰/۱۳  آزمون پیش
  ۰۲/۰  ۲۷/۱۷±۰۰/۱۳  ۷۷/۳۲±۴۰/۲۹  آزمون پس
داری  معنی سطح
  -   ۲/۰  ۰۰۵/۰  گروهی درون

  
 مقایسه میانگین آماری متغیرهای مربوط به فعالیت الکتریکی) ۳جدول 
در دو گروه  سورنسنشده  شده (بر حسب میکروولت بر ثانیه) در آزمون اصالح ثبت

  قبل و بعد از مداخله تمرینی
  گروه کنترل  گروه مداخله  متغیرها

  (A-FM)فیدوس سمت آمپوته مولتی
  ۱۰/۰±۱۰/۰  ۱۴/۰±۱۰/۰  آزمون پیش
  ۰۹/۰±۰۶/۰  ۰۵/۰±۰۵/۰  آزمون پس
داری  معنی سطح
  ۶/۰  ۰۰۱/۰  گروهی درون

  (I-FM)فیدوس سمت سالم  مولتی
  ۱۲/۰±۱۰/۰  ۱۳/۰±۱۰/۰  آزمون پیش
  ۱۷/۰±۲۰/۰  ۰۵/۰±۰۵/۰  آزمون پس
داری  معنی سطح
  ۳/۰  ۰۰۲/۰  گروهی درون

  (A-ES)سمت آمپوته  اسپاینه ارکتور
  ۰۸/۰±۰۹/۰  ۱۲/۰±۱۰/۰  آزمون پیش
  ۱۰/۰±۰۸/۰  ۰۴/۰±۰۴/۰  آزمون پس
داری  معنی سطح
  ۲/۰  ۰۰۲/۰  گروهی درون

  (I-ES)سمت سالم  اسپاینه ارکتور
  ۱۰/۰±۱۰/۰  ۱۱/۰±۷۰/۰  آزمون پیش
  ۰۹/۰±۰۶/۰  ۰۵/۰±۰۶/۰  آزمون پس
داری  معنی سطح
  ۶/۰  ۰۰۲/۰  گروهی درون

  

  بحث 
افراد  کمردردبر  تمرینات ورزشی مثبت تاثیرات ما مطالعه نتایج

 این. مزمن را نشان داد کمردرد هب مبتالقطع عضو زیر زانوی 
در افراد بدون قطع عضو  شده انجامبا نتایج مطالعات  ها یافته

براساس  درد کاهش دالیل احتمالی میان در. [32-30]استمشابه 
 حساسیت فعال، لوکال، متابولیزم تغییر توان یم تمرینات،

را بیان  درد از فرد درک و محیطی مرکزی، ناحیه در درد های یرندهگ
 هماهنگی و افزایش آتروفی عضالت انقباض کرد و همچنین

 براساس. [33 ,32]را ذکر نمود برشی و کاهش نیروهای عضالنی
  انجام مشابه در افراد قطع عضو مطالعه یک تنها ما، وجوی جست
فرد قطع عضو باالی  ۴۰ در کمر بر درد تمرینات تاثیر که استشده 
 اسکول بک تمرینات افراد از گروهی به. کرده است بررسی زانو را
 در. شد داده تحویل آموزشی کتاب دیگر گروهی به و آموزش
 که افرادی در ناتوانی و درد شدت کاهش ماه، اولین ارزیابی
 ارزیابی در. شد مشاهده بودند کرده دریافت اسکول بک تمرینات

 افراد تمام در شده گیری اندازه پارامترهای در بهبود ماه ۳ از بعد
 دیگر گروه از بهتر تمرینی گروه در ناتوانی و درد بهبود. شد دیده 
  .[34]است بوده

 التعض تحمل تظرفی مطالعه نای در یدرمان نتمری یاثربخش
 داده شافزایه تن داریپای و ثبات ایجاد در را کننده تراس و تاکننده

 بهبود مبتال جانبازان در ادیزی میـزان بـه را یناتوان و درد و
 در. مطابقت دارد [35]مطالعات سایر نتایج با ت کهاس یدهبخش

 کاهش باعث تواند یم تنه عضالت سالم، آتروفی افراد با مقایسه
 کاهش .[36]شود کمردردبه  مبتال بیماران در عضالنی استقامت
 افراد قطع عضو در مزمنکمردرد  احتمالی دلیل عضالنی استقامت
 عضالت فعالیت برای تقاضا پروتز، در سمتتر  کوتاه گام طول. است

 اکستنسور در ثباتی یب و در نتیجه دهد یم کاهش را اکستنسور
درد  عضالنی استقامت بهبود کهطور   . همان[5]شود یم ایجاد کمری
 استقامت بهبود دهد، یم در افراد بدون قطع عضو کاهش را کمر

 کاهش را کمر درد شدت تواند یم هم افراد قطع عضو در عضالنی
 که دهد یم نشان مطالعه این الکترومایوگرافی یها . داده[37]دهد

. است یافته بهبود تمرینات منتخب از پس کمری عضالت فعالیت
 تنه عضالت الکتریکی فعالیت که دادند گزارش نیز مطالعات سایر

 تغییر کمردردبه  مبتال افراد با استفاده از تمرینات ورزشی در
  .[39 ,38]کند یم
 عضالنی عصبی رهاسازی تکنیک از استفاده گذشته دهه طول در

 غلتان فوم از استفاده مثالطور  به، (SMR) فرد خود توسط فاسیا
پیدا  گسترش عملی و شایع نسبتاً  پذیری انعطاف روش عنوان به

 و SMR برای کمی های پژوهش که است توجه جالب . است کرده
 بر. است شده  انجام بافت پاسخ یا پذیری انعطاف بر آن اثرات
 مطرح سئواالتی تکنیک این اثربخشی مورد در اساس همین

 های پژوهش به توجه با ارزشمندی دالیل حال  با این. شود یم
 استدالل جهت در رهاسازی و فشاری های تکنیک روی شده انجام
 تاثیر بررسی با همکاران و اوه. است دست آمده  به SMR علمی
 بادی توپ یک از استفاده با ای ماشه نقاط رهاسازی درمانی روش
 در مفاصل پذیری انعطاف و فشار به حساسیت درد، که دادند نشان
 همکاران و اجیمشا .[40]یابد می بهبود مزمن کمردرد با مسن افراد
 در مکمل یک عنوان به که زمانی مایوفاشیال رهاسازی اند کرده بیان
 کمردرد بر را تمرینات تاثیر شود، می استفاده دیگر تمرینات کنار
 آزادسازی به احتماالً  SMR تکنیک. [41]کند می بیشتر

 آسیب چرخه در که فاسیا چسبندگی شکستن و ها میکرواسپاسم
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 توانایی بالقوه طور به تواند می و کند می کمک است، ایجاد شده
 به توجه با SMR طور کلی به دهد؛  افزایش را کشش برای بافت
 بر غیرفعال و تاثیر یا فعال ماشه نقاط جانبی اثرات کاهش
 . در[20]شود می عملکرد بهبود موجب خودکار عصبی های سیستم
 به توجه با سالم پای و استامپ دردناک نقاط SMR به مطالعه این

  .شد خاصی توجه [42]شده انجام تحقیقات
 با مفصل حرکتی دامنه کاهش و پا ساق عضالت سفتی و کوتاهی
 یک مفاصل کانترکچر هستند. مرتبط عضالنی اسکلتی اختالالت
بر  اتفاق این. است تحتانی اندام عضو قطع از پس معمول اتفاق
 عضو قطع با های آمپوته از بسیاری. دهد می رخ متعددی عوامل اثر

 دوم، فاز. [43]دارند را ران یا زانو کانترکچر فلکشن تیبیا ترنس
 طول افزایش. بود شده کوتاه یا فعال از حد بیش  مایوفاشیال کشش
 الزم حرکتی دامنه افزایش برای همبند بافت و شده کوتاه عضله
 افزایش و پذیری انعطاف افزایش کششی تمرینات از هدف .[20]بود

 و تنه فلکسور و اکستنسور عضالت در عضالنی و عصبی کارآیی
 و تنه بزرگ عضالت کشش نیز همکاران و شرمن. بود تحتانی اندام
 موثر کمردرد بهبود در را تقویتی تمرینات کنار در تحتانی اندام

 مکنزی اصول براساس همکاران و تونوسو همچنین .[44]دانستند
 کمردرد کاهش بر را کمری اکستنشن کششی حرکت مثبت تاثیر
 .[45]کردند بیان
 بافت) بازآموزی( تحریک به اشاره سازی فعال سوم مرحله

 تعادل عدم( اختالالت از آنجا که داشت. غیرفعال مایوفاشیال
 یک است فعالیتی کم و از حد  بیش فعالیت شامل) عضالنی
 عملکرد اخیر، های سال در. [20]شد گرفته کار به جامع استراتژی
 نقش به بیشتری توجه و است شده  شناخته بیشتر لوکال عضالت
 تسهیل. است شده مرکزی ثبات ایجاد در تنه عمقی عضالت
 موجب گلوبال و لوکال عضالت برای هماهنگ عضالنی فعالیت
 عملکرد بهبود و تنه ثبات افزایش رفتن، راه توانایی و تعادل ارتقای
 عضالتدهنده  ثبات و مرکزی تمرینات. [47 ,46]شود می افراد اندام
 از شود می استفاده ورزشکاران توسط تنها طور معمول به که عمقی
 تمریناتی مثال  عنوان به هستند؛ کاربردی نیز بخشی توان منظر
 بیان همکاران و ایمای. [49 ,48]زدن پل وپا، چهاردست حالت شامل
 در) و غیره پالنگ زدن، پل ماننددهنده ( ثبات تمرینات که کردند
 در مثبت تاثیرات دراز و نشست مانند مرسوم تمرینات با مقایسه
 از موثرتر بخشی توان در و دارند افراد دینامیک و ایستا تعادل

 سازی یکپارچه های تکنیک با نهایی . فاز[49]هستند مرسوم تمرینات
 به توجه با را حرکت سیستم بازآموزی ها تکنیک این. شد تکمیل
 و متعدد مفاصل از استفاده. دهند می انجام عملکردی الگوهای
 ارتقای عضالنی و عصبی کنترل مجدد برقراری به همکار عضالت
  بیان عضو قطع افراد مورد در .[20]کند می کمک عضالت هماهنگی

 نباید تعادلی و قدرتی مرکزی،دهنده  ثبات که تمرینات بود شده
  . [50]شود انگاشته نادیده

 های ویژگی با زانو زیر عضو قطع افراد انتخاب در محدودیت
، )ثانویه عوارض سن، همراه، های مصدومیت مانند( تر مشابه

 سابقه نبودن ها و هزینه به توجه با فناوری انتخاب در محدودیت
حاضر  های مطالعه از محدودیت کشور در مشابه مطالعه یا اجرا

  بودند.
    : است زیر شامل موارد آینده مطالعات برای پیشنهادها

 اسپاینه ارکتور و فیدوس مولتی عضالت تقارن عدم بررسی -۱
 و مدیوس گلوتئوس جمله از تحتانی اندام عضالت کمری،
 با مقایسه برای کمردرد به ابتال بدون عضو قطع افراد در ها وستوس
  کمردرد به مبتال عضو قطع افراد

 کمردرد، با آمپوته های گروه بین عضالنی تقارن ضرایب مقایسه -۲
 بدون افراد و کمردرد با آمپوته بدون افراد کمردرد، بدون آمپوته
   کمردرد بدون و آمپوته

 آزادسازی شامل درمانی تمرین مختلف های گروه مقایسه -۳
 میزان بر کششی تمرینات و استابیلیزیشن تمرینات مایوفاشیال،

 با تحتانی اندام های آمپوته در ناتوانی و تنه عضالت فعالیت درد،
  کمردرد

 درمانی تمرین در عضو قطع جانبازان مشارکت عوامل بررسی -۴
  خانه بر مبتنی

 روش این شود می توصیه حاصل، نتایج به توجه همچنین با
 افراد در کمردرد کاهش برای ایمن و خطر بی روشی عنوان به تمرینی
  .شود استفاده زانو زیر عضو قطع

  
  گیری یجهنت

افراد قطع عضو  کمردرد میزان ،NASMروش  تمرينی به برنامه
  . دهد می مزمن را كاهش کمردردطرفه زیر زانوی مبتال به  یک

  
از تمامی دوستان و عزیزانی که ما را در اجرای این  تشکر و قدردانی:

که در این پژوهش  یبزرگوار انپژوهش یاری نمودند و نیز جانباز
  ، کمال قدردانی و تشکر را داریم.شرکت کردند

های زیستی  کمیته سازمانی اخالق در پژوهش اخالقی: تاییدیه
ین ا E-D-103-95پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران با کد 

در  ها آزمودنیبرای شرکت پژوهش را مورد تایید قرار داده است. 
شد. اطالعات مربوط به  آوری جمعتوزیع و  نامه رضایتتحقیق، فرم 
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