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 ده يچك
باشندد  هندف اا اامناي ا ن       افراد مبتال به كمردرد، دچار كاهش ضخامت عضله عرضي شكمي ميسابقه و هدف: 

 ااقباضي عضنال  شنكم بنا هنم     و هم (Abdominal hollowing)ثير تمر   فرو بردن شكم به داخل تأ سه مقا قيتحق

(Abdominal bracing) مبتال به كمردرد غيراختصاصي بود بر ضخامت عضله عرضي شكمي در ااان  

ان مبتال به كمردرد  06اا اوع كدترل شده تصادفي بود كه بر روي  يديبال  يا   مطالعه  ك كارآاماها: مواد و روش

در دو گنروه   يبنه ونور تصنادف    ش غير اختصاصي تكرارشواده )گروه كدترل و آاما ش( ااماي گرفت  افراد گروه آاما

تكنرار بنه    06بار در روا با  3 دا    تمرتددااقباضي عضال  شكم قرار گرف فرو بردن شكم به داخل و هم   مداخله تمر

هفته ااماي شداد  ضخامت عضله عرضي شكمي در سمت راست و چپ قبنل و بعند اا شنش هفتنه مداخلنه،       0مد  

وسيله سواوگرافي مورد ارا ابي قرار گرفت  درصد تغييرا  اسبت ضخامت عضله عرضي شكمي در حني  ااقبنا     هب

 محاسبه گرد د 

داري بي  ميااگي  درصد تغيينرا    فه اشان داد كه تفاو  آماري معديور ز وار ااس  كآامون آاالي ج اتا ها: افته

ااقباضي عضال  شكم در دو سمت راست و  ر حي  فرو بردن شكم به داخل و هماسبت ضخامت عضله عرضي شكمي د

  (P=10/6چپ وجود اداشت )

تمر   مذكور، مينااگي  درصند تغيينرا  اسنبت     دار بي  دو  رغم عدي وجود تفاو  آماري معدي علي گيري:اتيمه

تر اا درصد تغييرا  اسنبت ضنخامت ا ن      ااقباضي عضال  شكم بيش امت عضله عرضي شكمي حي  تمر   همضخ

  عضله در حي  تمر   فرو بردن شكم به داخل بود، ا   اكته ممك  است اا اظر كاربردي حائز اهميت باشد

  

 ااان،يسواوگراف، عضال  شكم، درماايوراش ، كمر دردهاي كليدي: واژه
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علت شايع براي مراجعاله  هاي تنفسی فوقانی، دومین  از عفونت

عامالل کمالردرد، وجالود    تالرين   . مهال  [3]باشالد   به پزشك مالی 

اي مبنی بر کمردرد قبلی است. احتمالا  بالروز مدالدد     تاريخچه
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 [.4]باشد  % می65

ال به کمردرد يك تشالخی   بیماران مبت %10تر از  براي ک 

ران و سالاير بیمالا  آناتومیکی وجود دارد  -شناختی دقیق آسیب

 Non specific low back) درد غیراختصاصیتحت عنوان کمر

pain NSLBP) از کمردردهالا  که اين نالو    [0]شوند  یده مینام

شوند امالا اگالر بالدون     خطر محسوب می معموالً يك عارضه بی

ندر به عود کمردرد، مزمن شدن آن درمان مناسب رها شوند، م

هالاي فیزيکالی    شرکت افراد در فعالیالت  موجب کاه  و [6،7]

چنین الگوي فعا  شدن عضالت شکمی در  گردد. ه  می [8،9]

ي کاله کمالردرد   بیماران مبتال به کمالردرد در مقايساله بالا افالراد    

باله کمالردرد   . در افالراد مبالتال   [15،11]ندارند، متفاوت اسالت  

موجالب کالاه    دهنده عمقالی،   کاه  ضخامت عضالت ثبات

زمان افزاي  فعالیت  اي و به طور ه  ثبات سگمانی ستون مهره

ی، براي ايدالاد و تقويالت سالفتی    عضالت بزرگ سطح جبرانی

مدت مندر باله افالزاي  فشالار     ردد که در طوالنیگ ها، می مهره

شالوند   تون فقرات و عود عالئال  کمالردرد مالی   وارده بر روي س

[14-12]Mosely  و Hodeges اند کاله اخالتال  در    نشان داده

کاله درد متوقال     کنتر  عضالت عمقی شالک  حتالی در زمالانی   

مندالر باله عالود کمالردرد در آينالده       یز وجود دارد وگردد، ن می

کاه  و يالا   . از جمله تمرينات پیشنهادي در[16،10]شود  می

توان به تمرينات ثباتی تنه کاله هالد     بهبود عوارض مذکور می

ها عضالت عمقی است، اشاره کالرد. ايالن تمرينالات باعالث      آن

عضالنی و تقويت عضالالت تناله و بهبالود    -بهبود کنتر  عصبی

و کاه  عود کمردرد شده و به عنالوان   [17-13،25]رد ک عمل

هالاي   . اما بحث[6]گردند  در درمان مطرح می يك روش رايج

هالا   کدام تکنیك بر بهبودي ثبالات مهالره   که زيادي در مورد اين

اسالخ  مؤثرتر است، وجود دارد و اطالعات محققان در زمیناله پ 

ترين عضله شکمی است،  نسبی عضله عرضی شکمی که عمقی

. عضله عرضالی  [21]باشد  در طی تمرينات مختل  محدود می

شکمی در ثبات لومبوسالاکرا  از طريالق اعمالل فشالار داخالل      

فشار  شکمی، نیروي تولید شده توسط فاسیاي توراکولومبار و

 [.22]کند  مفاصل ساکروايلیاك شرکت می

انقباضی عضالت شک  با ه ،  فرو بردن شک  به داخل و ه 

  براي انقباض عضالت شکمی هستند که دو نو  تمرين مختل

اغلب براي تسالهیل سالطف فعالیالت عضالله عرضالی شالکمی و       

 [.23،24]شوند  افزاي  ثبات ستون فقرات تدويز می

آ  سالتون   اند که ثبالات ايالده   بسیاري از محققان نشان داده

أکیالد   فقرات کمري، توسط مانور فرو بردن شک  به داخل )که ت

ت مايل داخلی و عرضی شکمی روي افزاي  فعالیت در عضال

گیالرد  بهبالود    ت مالی و بدون فعالیت رکتوس ابدومینیس صالور 

  و همکالاران  و نیالز   Manshadi جملاله  . از[21،20]يابد  می

Koh افالزاي    و همکاران  نشان دادند که اين تمرين موجب

. در حالی [22،26،27]شود  ضخامت عضله عرضی شکمی می

 و همکالاران  و نیالز    Bresselکه برخی از محققان از جملاله 

Maeo  انقباضی عضالت شک  بالا هال     و همکاران ، مانور ه

زمان عضالالت سالطحی و عمقالی تناله      )که بر روي انقباض ه 

در افزاي  ضخامت عضله  تأکید دارد  را به عنوان تمرين مؤثر

-32]اند  ود ثبات ستون فقرات پیشنهاد کردهعرضی شک  و بهب

ين مطالعات به مقايسه اين دو نو  تمرين کدام از ا ، اما هیچ[28

 .اند ديگر نپرداخته با يك

اي کاله در ايالن میالان     جه به مطالعالات مالذکور نکتاله   با تو

چنان نامشخ  و مورد ابهام است، اينست که کدام يالك از   ه 

انقباضی عضالت شک   و روش فرو بردن شک  به داخل و ه د

یمالاران  با ه  بر افزاي  ضخامت عضله عرضالی شالکمی در ب  

اختصاصی تکرارشونده مؤثرتر است، لالذا   تال به کمردرد غیربم

  .پاسخ به اين سؤا  طراحی شده است اين مطالعه به منظور
 

 هامواد و روش
طالعاله کارآزمالايی بالالینی بالا     اين م .ها نوع مطالعه و نمونه

تال به نفر از زنان مب 65گیري غیر احتمالی ساده بر روي  نمونه

سالاعت،  24از   یشونده کاله بال   اختصاصی تکرارکمردرد غیر 

سالا  قبالل از    اسالت و درطالی يالك    دهیها طو  کش کمردرد آن

. اين افراد تاند اندام گرف دوره کمردرد داشته 3العه، حداقل مط

از خوابگاه، دانشگاه و مراکز درمانی دانشالگاه علالوم پزشالکی    

سمنان، انتخاب شدند. مراحالل اندالام ايالن تحقیالق در کمیتاله      
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پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مورد تأيید قالرار   اخالق

 .گرفته است

: ریال نظ يیها   ابتال به بیماري1 .خروج از مطالعه معيارهاي

عضالالنی،    -اسالکلتی، عصالبی   -هاي عضالالنی  ديابت، بیماري

  3  بیمالاري سیسالتمیك،   2عروقالی، تنفسالی و غیالره     -قلبی

کالايفوز   اسپونديلولیزيس و اسپونديلولیستزيس، لالوردوزيس و 

  سابقه ضالربه و ترومالا باله    0  سابقه جراحی در ناحیه کمر، 4

  عالئال   7  فتالق ديسالك،   6طی يك هفته قبل از مطالعه،  کمر

  15  کارسینوما، 9  پلی نوروپاتی، 8فشار روي ريشه عصبی، 

ذشته ماه گ 12  افرادي که در 12  حاملگی 11تومور فقرات، 

 .اند تحت آموزش تمرينات کمر بوده

دختران جوان با کمالردرد غیالر    .ورود به مطالعه عيارهايم

 سالا ، بالر   18 -35یاختصاصی تکرار شونده، در محدوده سن

؛ (Visual analogue scale)ي درديالدار دطبالق مقیالاس   

سالا  و   0 تالر از  و مدت درد ک  3برخوردار از شدت درد زير 

بار در سا  انتخاب شالدند و افالراد گالروه     0تر از  دوره درد ک 

 .با افراد آزماي  جور بودند یکنتر  از لحاظ سن و توده بدن

 كيال  ق،یال تحق یاز اندام مراحل اصالل   یپ :مطالعه روش

مالورد   ریال متغ يريپالذ تکرار یجهت بررسال  كيمطالعه متدولوژ

قابلیت تکرارپذيري  نییتع ياندام گرديد. برا قیدر تحق یبررس

گیري ضخامت عضله عرضالی شالکمی توسالط دسالتگاه      اندازه

تال به کمالردرد غیالر اختصاصالی    زن مب 15 يسونوگرافی بر رو

پالذيري   بی اندام گرفت؛ براي تعیالین تکالرار  ارزيا شونده تکرار

ت مشالالابهی از گالر، افالالراد مالالورد نظالر در سالالاع   داخالل آزمالالون 

محل آزمايشگاه حاضر شده روز و در دو روز متوالی، در  شبانه

ط يالك  هالا توسال   گیري متغیرهاي مربوطه بالر روي آن  و اندازه

 .آزمونگر صورت گرفت

ي مورد بررسالی بالر اسالاس مقیالاس     متغیرها تکرارپذيري

باله معنالی    9/5، در حالد   Munroبندي اندام شده توسالط  طبقه

ونوگرافی . از طرفی اولتراس[33]د تکرارپذيري در حد عالی بو

گیالري ضالخامت عضالالت شالک       روش معتبري بالراي انالدازه  

در  Ghamkhar و [34] 2554در سا    McMeeken.باشد می

شک  را باله عنالوان    تغییر ضخامت عضالت ،[26] 2515سا  

دهند کاله بالین    اند و نشان می ها عنوان کرده شاخ  فعالیت آن

فزاي  ضخامت عضالت شالک   تغییرات الکترومايوگرافیك و ا

سونوگرافی ارتباط خطی وجود گیري شده به وسیله اولترا اندازه

لالالذا در ايالالن مطالعالاله از سالالونوگرافی جهالالت تعیالالین  [34]دارد 

 .عرضی شکمی استفاده شد ضلهضخامت ع

 طيقبل از اندام و شرو  مطالعه، داوطلبان با اهدا ، شالرا  

نامه و  تيفرم رضا لیو مراحل مطالعه آشنا شده و پس از تکم

نامالاله وارد مطالعالاله شالالدند. پالالس از ثبالالت مشخصالالات  پرسالال 

و  تا یديد يو ترازو ياز متر نوارافراد با استفاده  كیدموگراف

به ترتیالب ييالل    قیتحق یثبت اطالعات اصل ،يمشخصات فرد

 .آغاز شد

گیري ضخامت عضله عرضی شکمی، افراد در  از اندازه قبل

از دو گالروه مداخلاله    یکال يدر  یبه طور تصادف  يگروه آزما

انقباضی عضالالت   ه  نيفرو بردن شک  به داخل يا تمر نيتمر

ار گرفتند و افراد گروه کنتر  نیالز باله دو دسالته    شک  با ه  قر

فالرد   يكتقسی  شدند و انتخاب تصادفی افراد هر گروه توسط 

هر گروه تمرينات  غیر وابسته به پروژه، صورت گرفت. به افراد 

ردن مخصوص به آن گروه آموزش داده شد. براي استاندارد کال 

کار برده شالد. بالراي ايالن     بههر تمرين، يك بیوفیدبك فشاري 

هد ، بالشتك فشار زير قسمت انتهايی کمر )بالین مهالره اخالر    

گرفالت و سالپس در    مالی کمر و دو مهره ابتدايی ساکرا   قالرار  

حالی که فرد در وضعیت استراحت قرار داشت، بالشتك فشار 

شد تالا باله    شد. از فرد خواسته می متر جیوه باد می لیمی 45تا 

انقباضالی   ه  نيشک  به داخل و يا تمرآرامی تمرين فرو بردن 

عضالت شک  با ه  را اندام دهد و نبايد اجالازه دهالد کاله در    

متالر جیالوه افالزاي      میلی 15از  بی حین اندام تمرين، فشار 

راه دسالتورات بینالايی )تصالوير وضالعیت      يابد. هر تمرين به ه 

 [.30]شد  تمه تمرين  به فرد آموزش داده میشرو  و خا

ت طاق بالاز  : فرد در وضعیدن شكم به داخلتمرين فرو بر 

شد که آرام و  گرفت. از فرد خواسته می با زانوهاي خ  قرار می

آهسته و بدون حرکت ستون فقرات و يا ديواره فوقانی شالک ،  

نا  خود را به داخل و به طر  ستون فقرات بکشد و نیز لگن 

تحتالانی   يوارهخود را در وضعیت خنثی نگه داشته و انقباض د

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2440-fa.html


 نرگس پوريافر و همکاران                       ...                                 انقباضی مقايسه تأثیر تمرين فرو بردن شک  به داخل و ه 

213 

 

زمالون،  آثانیه نگه دارد و در طالی اندالام    15شک  را به مدت 

 [.36]حبس نکند  نفس خود را

ت فالرد در وضالعی   .انقباضي عضالت شكم با همم  هم تمرين

شالد   گرفت. از فرد خواسته می طاق باز با زانوهاي خ  قرار می

ی شالک  را سالفت و منقالب     که به آرامی عضالت ناحیه تحتان

زمالان باله    پايین و داخل بکشد و هال  ها را به طر   کند و دنده

 [.37]فس طبیعی ادامه دهد نت

گیري ضخامت عضله  از آموزش تمرينات، براي اندازه پس

و  HS-2100 عرضی شکمی از دستگاه اولتراسالونوگرافی مالد   

ام مگالالاهرتز جهالالت اندالال  0/7از مبالالد  خطالالی بالالا فرکالالانس  

شد  گیري به اين ترتیب اندام می سونوگرافی استفاده شد. اندازه

گرفالت و   باز با زانوهاي خ  قرار می که بیمار در وضعیت طاق

وي مبالد   گرفت و بر ر گر در کناره راست بیمار قرار می معاينه

شد و به صورت عرضی روي ديواره  سونوگرافی، ژ  مالیده می

یانه شک  و در امتداد فیبرهاي عضله عرضی شکمی، بر روي م

کرست ايلیاك قرار  و 11اي  خط عبوري از بین غضرو  دنده

 -قالدامی  نیگرفت تا يك تصوير واضف از سه الياله عضالال   می

بالرداري در   . در ابتالدا تصالوير  [38]دست آيالد   هخارجی شک  ب

حالت استراحت و در انتهاي بازدم و سالپس در حالین اجالراي    

اض زمالان انقبال   مانور فرو بردن شک  به داخل در حالی که هال  

و  [22]گرفت  اندام میشد،  توسط بیوفیدبك فشاري کنتر  می

عضالالت   باضیانق مین مراحل در حین اندام مانور ه سپس ه

ثانیاله نگاله داشالته     15هالر انقبالاض   شد.  شک  با ه  دنبا  می

شالد، بالدين ترتیالب کاله دو      شد و چهار مرتباله تکالرار مالی    می

تصالويربرداري در سالمت   تصويربرداري در سالمت چالو و دو   

يخیالره و بالا    اوير توسط دستگاهگرفت. تص راست صورت می

 ،شد. ضخامت عضالله عرضالی شالکمی    گیري می افزار اندازه نرم

شد  بین کناره فاسیاي عضالت مشخ  می توسط کشیدن خط

الت را نماي سونوگرافی، ضالخامت عضال   هاي مکان . نقطه[38]

نالد و تصالوير بالر روي    کرد مالی گیري  بین باندهاي فاسیا اندازه

حالد  و ضالخامت عضالالت بالر حسالب وا     شد صفحه مندمد می

. در نهايالت نسالبت ضالخامت    [38]گرديد  متر محاسبه می میلی

انقباض، توسط تقسی  ضخامت عضله در حالالت انقبالاض بالر    

آمد و باالترين  دست می هحالت استراحت ب ضخامت عضله در

شالد   ده مالی کار بالر  هنسبت در دو انقباض مکرر در هر سمت، ب

. پس از تعیین ضخامت عضله عرضی شالکمی، افالراد در   [37]

و گروه کنتر  از لحاظ ضخامت عضله عرضالی    يگروه آزما

گرفتند. سپس افالراد هالر گالروه     می قرار سهيشکمی، مورد مقا

کرار به مالدت  ت 15بار در روز با  3خود را  ناتيآزماي  تمر

سالالتقی  . تمرينالالات بالالا نظالالارت م[38]هفتالاله اندالالام دادنالالد  6

گرفت تا از اجالراي صالحیف تمرينالات     فیزيوتراپیست اندام می

چنین از افراد خواسته  توسط بیماران اطمینان حاصل گردد. ه 

تمرينات منظ  در اين مدت اجتناب کنند. بعالد   رشد که از ساي

مددداً ضخامت عضله عرضالی   نات،يهفته از تمر 6از گذشت 

 .قرار گرفت یابيشکمی در چهار گروه مورد ارز

منظالور تحلیالل سالطف تکرارپالالذيري     : باله آمماري  آزممون 

غیرهالالاي مالالورد مطالعالاله، مقالالادير گیالالري مت دازههالالاي انالال روش

اسالتفاده از آزمالون آمالاري     ها با هاي تکرارپذيري آن شاخ 

 Interclass correlationگروهالی )  بسالتگی درون  ضالريب هال   

coefficientهالا بالا اسالتفاده از آزمالون      تحلیل داده .  اندام شد

راي کنتالر  نرمالا  بالودن    اي بال  اسمیرن  يك نمونه رو کلموگ

ان از طرفه براي اطمین ها، آزمون آنالیز واريانس يك دادهتوزيع 

 يرهالا یاي و بالراي مقايساله متغ   همسان بودن متغیرهاي زمیناله 

مطالعه قبل و بعد از مداخله در چهالار گالروه از آزمالون     یاصل

% بالا  0 يدار یآماري آنالیز واريانس يك طرفه در سالطف معنال  

 .اندام شد SPSS 16.0 افزار استفاده از نرم

 

 ايجنت
میالالزان گیالالري  ايج آزمالالون تکرارپالالذيري روش انالالدازهنتالال

دهنده تکرارپذيري عالالی   عرضی شکمی نشانضخامت عضله 

   بود. 155/5-95/5)

گروه کنتالر    .ها مون کنتر  نرما  بودن توزيع دادهنتايج آز

جداگاناله از لحالاظ متغیرهالاي     و گروه آزمالاي  باله صالورت   

نرمالا  بالودن توزيالع    راي کنتالر   اي و متغیرهاي اصلی ب زمینه

هالا در   نتايج حاکی از توزيع نرما  داده ها بررسی شدند که داده

  . <50/5Pهمه متغیرها در هر دو گروه بود )
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با هم، كنترل فرو بردن شكم به داخل، . بررسي مقايسه اي متغيرهاي زمينه اي پيش از انجام آزمايش در چهار گروه كنترل هم انقباضي عضالت شكم 1جدول 

 تمرين  هم انقباضي عضالت شكم با هم و تمرين فرو بردن شكم به داخل

 متغير

 انحرا  معیار ±میانگین

p-value   گروه تمرين   گروه كنترل 

 داخلفرو بردن شكم به  هم انقباضي عضالت شكم با هم فرو بردن شكم به داخل هم انقباضي عضالت شكم با هم

 86/5 03/22 ± 0/2 33/23 ± 68/3 27/23 ± 0/2 57/23 ± 91/3 سن

 1/5 61/1 ± 56/5 6/1 ± 56/5 6/1 ± 56/5 60/1 ± 56/5 قد

 61/5 73/08 ± 01/9 4/62 ± 47/15 03/62 ± 21/11 6/64 ± 00/9 وزن

 77/5 6/22 ± 40/3 11/24 ± 70/3 19/24 ± 3/4 02/23 ± 56/3 شاخص توده بدني

 

 

اي:  کنتالر  همسالان بالودن متغیرهالاي زمیناله     نتايج آزمون 

داري بالالین دو گالالروه از لحالالاظ خصوصالالیات    تفالالاوت معنالالی 

دا  بالر جالور بالودن متغیرهالاي      دموگرافیك وجود نداشت که

  .1گروه بود )جدو  اي بین دو  زمینه

میانگین درصد تغییالرات نسالبت ضالخامت سالمت راسالت      

عضله عرضی شکمی پس از تمرين درمانی بین دو گروه کنتر  

انقباضالی   عضالت شک  با ه  و گروه تمالرين هال   ه  انقباضی 

 ، اما بین P=51/5دار داشت ) با ه  تفاوت معنی عضالت شک 

دو گروه کنتر  فرو بردن شک  به داخل و گالروه تمالرين فالرو    

  و بالین دو گالروه تمالرين    P=553/5شالک  باله داخالل )   بردن 

انقباضی عضالت شک  با ه  و گروه تمرين فرو بردن شالک    ه 

اي در ايالن شالاخ       تفاوت قابل مالحظهP=31/5داخل )به 

  .1شکل وجود نداشت )

 درصد تغییرات نسبت ضخامت سمت راست عضله عرضی شکمی. 1شکل 

 در گروههاي مختل   

درصد تغییرات نسبت ضخامت سمت چو مقايسه میانگین 

رين درمانی بین دو گروه کنتر  عضله عرضی شکمی پس از تم

باضالی  انق عضالت شک  با ه  و گالروه تمالرين هال    انقباضی  ه 

  امالا  P=52/5داري داشالت )  عضالت شک  با ه  تفاوت معنی

بین دو گروه کنتر  فرو بردن شک  به داخل و گروه تمرين فرو 

  و بالین دو گالروه تمالرين هال      P=3/5) بردن شک  به داخالل 

انقباضی عضالت شک  با ه  و گروه تمرين فرو بردن شک  باله  

 اي در ايالن شالاخ      تفاوت قابالل مالحظاله  P=21/5)داخل 

 . 2شکل وجود نداشت )

عضالله عرضالی    چالو درصد تغییرات نسبت ضخامت سالمت  . 2شکل 

 در گروههاي مختل  شکمی

 

 گيريبحث و نتيجه
ضالی شالک    ترين عضالالت عمقالی، عضالله عر    يکی از مه 

مسالتقل از سالاير    باشد که جهت حفظ ثبات سالتون فقالرات   می
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تال باله کمالردرد غیالر    کند. در افالراد مبال   عضالت شک  عمل می

شونده، تغییر الگوي فعالیت اين عضالالت باله    اختصاصی تکرار

فعالیت مدزاي عضله عرضی شالک  و افالزاي    صورت کاه  

فعالیت جبرانی عضالت گلوبا  ايداد شالده کاله باعالث مختالل     

 گردد.  فظ ثبات مفصلی در اين بیماران میشدن روند ح

بررسی مطالعات در خصوص تاثیر تمرين فرو بردن شالک   

تواند عضله عرضی شک   داخل نشان دادند که اين تمرين میبه 

الت شکمی وارد عمل نمايد و بنالابراين  را مستقل از ساير عض

تالر   خوان و تقويالت بالی   نوان تمرين انتخابی به منظور فرابه ع

اين عضله معرفی شده است. دور از انتظار نیست که ايالن نالو    

ي  ضخامت عضله عرضی شالکمی،  تمرين بتواند مندر به افزا

چه در اين تحقیق مشاهده شد، گردد. تحقیقالاتی کاله    نآمشابه 

اندام شده بود، نیالز نشالان    Akbari [35] و Koh [27]توسط 

داد که تمرين فرو بردن شک  به داخل موجب افزاي  ضخامت 

تال بالاله کمالالردرد غیالالر عضالالله عرضالالی شالالکمی در بیمالالاران مبالال

شالود و بالا نتالايج تحقیالق حاضالر       شونده می اختصاصی تکرار

 خوانی دارد. ه 

را يکالی از  از طرفی امروزه عدم توازن قالدرت عضالالنی    

بنالدي،   آورند. طبق يك نو  تقسالی   ل کمردرد به حساب میعل

انالد ولالی    دهی دخیل عضالت لوکا ، در حمايت مفصل يا ثبات

  عضالالت لوکالا ، باله    دهنده، بالر خالال   عضالت گلوبا  ثبات

هاي وابسالته باله جهالت     هاي غیر مداوم و فعالیت وسیله فعالیت

سیسالت   هاي روزمالره زنالدگی    شوند. در فعالیت بندي می تقسی 

کردي  پارچه و عمل دهنده مرکزي به عنوان يك واحد يك ثبات

ديگالر   کند يعنی سیست  لوکا  و گلوبا  با همکاري يك کار می

دهند زمانی کاله ايالن    ا تولید، کنتر  و به آن اجازه میحرکت ر

سیست  به درستی کار کند، جالذب، توزيالع و انتقالا  نیروهالاي     

شود. از طرفی  ندام میبه بدن، به صورت مطلوب ا اعما  شده

در بیماران مبتال به کمالردرد وجالود اخالتال  در هالر دو گالروه      

اين . بنالابر [35]ا  گالزارش شالده اسالت    گلوب عضالت لوکا  و

برخی محققان تمرينی مانند تمرين فرو بردن شک  به داخل را 

انقباضی عضالت شالک  بالا    دهند و تمرين ه  مورد نقد قرار می

زمالان هالر دو گالروه عضالالت      نی ه ه  را که مندر به فراخوا

 یقال ی. در تحق[39]دهند  شود را پیشنهاد می لوکا  و گلوبا  می

 نياندالام شالد، اثالر تمالر     [29]و همکاران   Maoe که توسط

انقباضی عضالت شک  با ه  بالر افالزاي  ضالخامت عضالله      ه 

 یخالوان  حاضالر هال    ي که با مطالعه ديگرد ديیعرضی شکمی تأ

ه دارد. نتايج مطالعه حاضر نشالان داد کاله پالس از شال  هفتال     

داري بالین میالانگین درصالد     تمرين درمانی تفاوت آماري معنی

رو تغییرات نسبت ضخامت عضله عرضی شالکمی در حالین فال   

انقباضی عضالت شک  با ه   بردن شک  به داخل و در حین ه 

چه در سمت راست و چه در سالمت چالو، وجالود نالدارد. بالا      

 که هر دو تمالرين فالرو بالردن شالک  باله داخالل و       ينتوجه به ا

موجب فعا  شالدن عضالله عرضالی    انقباضی عضالت شک   ه 

اين هر دو نو  تمالرين يکالر شالده باعالث     شوند بنابر شکمی می

در بیمالاران مبالتال باله     بهبود ضخامت عضالله عرضالی شالکمی   

دار  رغ  عدم وجود تفاوت آمالاري معنالی   اند. علی کمردرد شده

کاله میالانگین درصالد     ده، با توجه باله ايالن  بین دو تمرين يکر ش

است تغییرات نسبت ضخامت عضله عرضی شکمی در سمت ر

انقباضی عضالت شالک  بالا    و در سمت چو در حین تمرين ه 

تر از درصد تغییرات نسبت ضالخامت عضالله عرضالی     ه  بی 

باشد لذا اين  ن تمرين فرو بردن شک  به داخل میشکمی در حی

بردي حالائز اهمیالت باشالد. ايالن     نظر کالار  ازنکته ممکن است 

تمرين فرو بردن مطالعه تنها تحقیقی است که به مقايسه اثر دو 

انقباضی عضالت شک  بر ضخامت عضالله   شک  به داخل و ه 

عرضی شک  پرداخته است لذا اثبات همسانی اثر اين دو نالو   

تمرين بر ضخامت عضالت شالکمی نیازمنالد اندالام مطالعالات     

 تري است. مشابه بی 

انالی  به علت عدم امکان اندام تحقیق بر روي مرد چنین ه 

شونده به دلیل طرح انطبالاق و   با کمردرد غیر اختصاصی تکرار

محدود بودن مراکز بیماريابی، نتايج اين مطالعه قابل تعمی  باله  

شونده و در همه  ران با کمردرد غیر اختصاصی تکرارعموم بیما

عاله مشالابه در   مطال امباشد که اند هاي سنی و جنسی نمی گروه

تالر و   هاي مختل  با تعداد نمونه بالی   هر دو جنس و در گروه

 جينتالا  نیالی تع يمالدت بالرا   یطالوالن  يریال گیدوره پ ینیز بررس

 .شود پیشنهاد می يماندگار
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 تشكر و قدردانی
نامه خان  نرگس پوريافر دانشدوي مقطع  اين مقاله از پايان

زشالکی سالمنان   کارشناسی ارشد فیزيوتراپی دانشالگاه علالوم پ  

بخشالی   استخراج شده است. مطالعه در مرکالز تحقیقالات تالوان   

عصبی عضالنی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اندام گرديالد. از  

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی سالمنان کاله   

کننالده   متقبل شدند و از کلیه افراد شرکتهزينه اندام تحقیق را 

 .نمايی  میطرح، صمیمانه تشکر و قدردانی  در
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Introduction: Patients with low back pain usually suffer from reduction in the thickness of their 

transverse abdominis muscle. The purpose of this study was to compare the effect of abdominal hollowing 

and bracing practices on the transverse abdominis muscle thickness in the population of the young women 

with non-specific low back pain. 
Materials and Methods: This study was a randomized-controlled clinical trial conducted in two groups 

of 60 women altogether (control and experimental) with recurrent non-specific low back pain. Subjects in 

the experimental group were randomly assigned to either perform abdominal hollowing or abdominal 

bracing. Exercises were performed 3 times a day, with 10 repeats for 6 weeks. Transverse abdominis 

muscle thickness was measured on both right and left sides, using ultrasonography, before and after six 

weeks of practice. Percent of ratio of changes in the transverse abdominis muscle thickness during 

contraction was also measured. 
Results: The result of one way ANOVA test revealed no significant difference between the changes of 

mean percent of transverse abdominal muscle thickness during the hollowing and bracing practices on both 

right and left sides (P=0.21). 

Conclusion: Although there was no statistically significant difference between the two practices 

mentioned, the mean percent of changes in the transverse abdominis muscle thickness ratio during 

abdominal bracing was greater than that during the hollowing practice. This latter finding may warrant 

more consideration in prospective clinical studies. 
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