
 6934  تابستان ،(61)پياپی  4 ، شماره61جلد  -كومش

594 

 

 مقاله مروري
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 ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ايران مرکز تحقیقات توانبخشی  تشخیص عصبی عضالنی  -1

 ، تهران، ايرانتهران یبخش و توان یستيبهز علومدانشگاه گروه فیزيوتراپی،   -2

 

 ده يچك
انود کوه    مطالعات عنوان نموود   ي. برخباشد يدر جوامع م بر نهيو هز عياز اختالالت شا يکيکمردرد سابقه و هدف: 

. هودف از انجوام   شوود  يدر درمان افراد مبتال به کمردرد محسوب م يمداخله موثر ثبات يدر سطوح ب ناتيانجام تمر

 يو الگوو  يدرد، نواتوان  يرهوا يمتغ بور  ثبوات  يدر سطوح ب ناتياثر تمر يدر بررس کيستماتيس يمرورمطالعه حاضر، 

 .باشد مبتال به کمردرد مي مارانيدر ب يعضالن تيفعال

 Ovid, CINAHL, Google scholarياطالعات يها از بانک 0202تا  0222 يجستجو در فاصله زمانها: مواد و روش

PEDro, Cochrane library, PubMed, Science Direct ثبات يدر سطوح ب ناتيکه اثر تمر يآمد. مطالعاتعمل  هب 

قورار داد  بودنود،    يمورد بررس مردرددر افراد مبتال به ک يفيو ک يکم يپارامترها گريو د يعضالن تيفعال يرا بر الگو

 .دياستفاد  گرد PEDro اسيمقاالت وارد شد  از مق تيفيک يوارد مطالعه شدند. جهت بررس

 انيو م ياديو ز يهوا  ورود بودند انتخاب شودند. تفواوت   يارهايمع يمطالعه، هفت مقاله که دارا 002 نياز ب ها:يافته

در  نوات ي. تمرديمشاهد  گرد ر يتعداد نمونه، روش اجرا و غ ،يابيمورد ارز ياصل يها شاخص ،يمقاالت از نظر متدولوژ

عضالت تنه  تيفعال شيو افزا يکنترل درد، ناتوان بر يدار يمثبت و معن با سطوح باثبات اثر سهيدر مقا ثبات يسطوح ب

و بهبوود   يبور کواهش خسوتگ    کوه  يداشتند، در حوال  شنيلکسيو بهبود فلکشن ر يشکم يخصوص عضالت عمق هب

 .نداشت يدار يتفاوت معن ياستقامت عضالن

کموردرد   مواران يب يبخش در برنامه توان يمداخله موثر ثبات يدر سطوح ب ناتيکه تمر رسد يم نظر هب گيري:نتيجه

 يبر کنترل پارامترهوا  يا اثر قابل توجه يعضالن يعصب ستميس يها را  ليثبات با تسه يدر سطوح ب ناتيباشد. تمر يم

 .دارد يفيو ک يکم

  

 ثبات يسطح ب ،يکمردرد، ورزش درمان ،يناتوانهاي کليدي: واژ 

 

 مقدمه
در  یعضالالن  یاختالالت اسکلت نيتر عياز شا یکيکمردرد 

تا  08از  شیکه ب ي، به طور[1]محسوب شده  يجوامع امروز

کمالردرد را تررباله    یدر زنالدگ  بار کيدرصد افراد حداقل  08

 یمشکالت بهداشت نيتر نهياز پرهز یکي. کمردرد [2] ندينما یم

 ر. درمالان کمالردرد د  [3]اسال    يدر جوامع امالروز  یدرمان -

افراد و جوامع  يرا برا يیباال يها نهيهز انهیطور سال هب کايآمر

که  یمناسب یرو مداخالت درمان نيا . از[4]دنبال داشته اس   هب

 ند،يکمردرد را در افراد مبتال به کمردرد کنترل نما وعیبتوانند ش

 .برخوردار اس  یاز ضرورت خاص

 :arabloo_masoud@hotmail.com                                                             Email    821-22108839  تلفن:نويسنده مسئول،  *

 38/0/1393 تاريخ پذيرش: 3/3/1393 تاريخ درياف : 
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دهنالده سالتون    ثبات یاز اجزاء اصل یکي که نيتوجه به ا با

ستون فقرات و ثبات  يها کنترل حرکات مهره فهیفقرات که وظ

عهالده دارنالد، عضالالت     هبال  ايال وو پ سالتا يا طيرا در شرا هیناح

که بر اسالا  ماالاالات انرالام     [6،1]باشند  یدهنده تنه م ثبات

عضالت در افالراد مبالتال باله کمالردرد      نيا  یفاال يشده، الگو

در رابااله بالا    ياديال . تا کنون ماالاات ز[0-13]کند  یم رییتغ

بالر   یثبالات  نالات يمختلال  از جملاله تمر   ناتيتمر ریتأث یبررس

از ماالاالات   یکال يدرمان افراد کمردرد انرام شالده اسال . در   

پرداختاله اسال ،    یثبالات  نالات يتمر ریتالأث  یکه به بررس يمرور

انرالام   ايال پو حالل تا مرا یثبات ناتيکه اگر تمر ديمشخص گرد

نه افالراد  عضالت ت  یفاال يبر بهبود الگو ياديشوند، اثرات ز

بالا   یثبالات  ناتياسا  تمر ني. بر ا[14]مبتال به کمردرد دارند 

مختل  جه  درمان افراد مبتال به کمالردرد مالورد    يها مداخله

در رونالد   یاز مداخالت درمالان  یکياستفاده قرار گرفته اس . 

بالر   نالات يانرالام تمر  ا،يپو طيشرا راديابر  دیبا تأک یبخش توان

باشالد   یو... مال  یسال یثبالات و ملالل تالوو سو     یساوح ب يرو

با ناپايالدار کالردن تاالادل     ینوع مداخالت درمان ني. ا[16،11]

  کاله جهال   نالد ينما یفرد فراهم م يرا برا یثبات یب طيبدن، شرا

دهنده وارد عمالل گردنالد    حفظ تاادل الزم اس  عضالت ثبات

 ریتأث یثبات ناتيناپايداري تمر طيرسد که شرا ینظر م ه. ب[10]

ماالاالات   یعضالت تنه دارد. برخال   یفاال يبر الگو يیسزا هب

انالد کاله انرالام     د سالم انرام شده اس  عنالوان کالرده  که در افرا

 سالتم یس  یفاال لیثبات باعث تسه یساوح ب يبر رو ناتيتمر

 کيال عنالوان   هو ممکن اس  بتوانالد بال   دهيگرد یعضالن یعصب

-11،10]گالردد   شنهادیمداخله مناسب جه  درمان کمردرد پ

 یستلزم بررسال م يریگ رهینت نیاس  که چن یدر حال ني. ا[28

 يبالر رو  نالات يعضالالت باله هنگالام انرالام تمر      یفاال يالگو

ماالاالات   یثبات در افراد کمردرد اس  که در برخال  یساوح ب

 که نيگردد ا یکه مارح م ی. سوال[16،10،21]اند  به آن پرداخته

  یفاال شيتواند باعث افزا یثبات م یدر ساوح ب ناتيتمر ايآ

 که نيافراد مبتال به کمردرد شود و ادهنده تنه در  عضالت ثبات

مناسالب جهال     هیعنوان توصال  هنوع مداخالت را ب نيتوان ا یم

و درمان افالراد مبالتال باله کمالردرد پیشالنهاد کالرد.        یبخش توان

جهال    نالات يتمر يا مداخلاله  طيشالرا  نيتالر  مناسالب  يیشناسا

عضالت، کنترل درد   یفاال يبر بهبود الگو تر شیب يرگذاریتأث

برخالوردار   يا ژهيال و  یال افراد مبتال به کمردرد از اهم یو ناتوان

 ناله یزم نيال در ا کیسالتمات یس يمالرور  یبررس ازمندیاس  که ن

بر  کیستماتیس يباشد. هدف از انرام ماالاه حاضر، مرور یم

 يثبالات بالر الگالو    یبال  حدر سالاو  یدرمان ناتياثر تمر یبررس

 یاختصاصال  ریال مبتال به کمالردرد    مارانیدر ب یعضالن  یفاال

  .باشد یم
 

 هامواد و روش
بالا   نالات ياثالر تمر  یماالاات مرتبط با بررس یجه  بررس

مبتال باله   مارانیدر ب یعضالن  یفاال يثبات بر الگو یساوح ب

 یاطالعات يها جسترو از بانک یاختصاص ریکمردرد مزمن  

Ovid, CINAHL, Google Scholar, PubMed, Science 

Direct, The PEDro, Cochrane Library  يها واژه دیبا کل 
“Stabilization Exercise” “Muscle Activity” “Unstable 

Surface” “Stabili*” “Low Back Pain” عمالالل آمالالد.  هبالال

انرام شده  2814-2888 یاز فاصله زمان یموضوع يجسترو

قرار گرفتند. ابتالدا دو مرورگالر )ف.ا،    یو ماالاات مورد بررس

 نيناوو ع یبررس یاطالعات يها را در بانک نيعناو یا.ع( تمام

. خالصاله  ديال خالصاله مقالاله مالرور گرد    یمرتبط جه  بررسال 

بودنالد را جالدا نمالوده و سال        قیال که مرتبط بالا تحق  یمقاالت

کاله هالر کالدام از     ی. در صالورت ديگرد یمقاالت مشابه حذف م

حالذف ماالااله را بالر اسالا       ايتوانستند ورود  یمرورگران نم

 ن. مالت ديال گرد یکل مقاله چک مال  د،ينما نییتا دهیعنوان و چک

ورود و خالرو    يهالا اریمانده بر اسالا  ما  یکامل مقاالت باق

گرفتند. مرورگر اول و دوم تمالام   یقرار م یابيمورد ارز قیتحق

کردنالد و مرورگالر    یطور مستقل چک مال  هرا ب يمقاالت ورود

داشال ،   يتالر  شیتررباله بال   ناله یزم نيال سوم )م. ص( کاله در ا 

 رنمود. عالوه ب یاز مقاالت را چک م یبرخ یصورت تصادف هب

مقالالاالت مالالرتبط  يهالالا رفالالرن از  ،یکالالیالکترون يسالالتروج

که مرورگالر اول   ی. در صورتديانرام گرد زین یدست يجسترو

 دند،یرسال  یبه توافق نمال  يا حذف مقاله ايو دوم در مورد ورود 
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به   يتا در نها ديگرد یمورد با مرورگر سوم مشورت م نيدر ا

 .افتندي یدس  م یتوافق جما کي

بودند، جهال  ورود باله    ليذ يارهایما يکه دارا یماالاات

 :دنديماالاه انتخا ب گرد

که در هر دو گالروه آزمالون و کنتالرل دچالار      يافراد -1

 .کمردرد بودند

راه سالا    را به هم یثبات ناتيتمر ریکه تأث یماالاات -2

قالرار داده   یابيال ثبات مورد ارز یبا ساوح ب سهيثبات در مقا یب

 .بودند

و  یدرد، نالالاتوان یابيالالکالاله عالالالوه بالالر ارز یماالاالالات -3

 يالگالو  راتییاز جمله ثب  تغ ینیع يها يریگ کرد، اندازه عمل

طالور   هبال  زیال اسالتقام  و... را ن  ،یدامنه حرکت ،یعضالن  یفاال

و گالزارش   یثبات بررس یدر سا  ب ناتيدنبال تمر هزمان ب هم

 .کرده بودند

زنالده انرالام    یانسان يها نمونه يرو که بر یماالاات -4

 .شده باشد

 .چاو شده بودند یسیکه به زبان انگل یماالاات -6

 یکه به صورت تمالام مالتن قابالل دسترسال     یماالاات -1

 .بودند

 

 نتايج
مقاالت، هف  118 نیفوق از ب يدیبا استفاده از کلمات کل

 یورود به ماالاه بودنالد و مالورد بررسال    يارهایما يمقاله دارا

مقاالت، با توجاله    یفیک ی. جه  بررس[39-20]قرار گرفتند 

بالود، از   ینیبالال  يیماالاات از نالوع کارآزمالا    ی الب که نيبه ا

 1جالدول   درآن   يکاله نتالا   [22]استفاده شد  PEDro ا یمق

هالا را انرالام    یابيطور مستقل ارز هآمده اس . دو مرورگر اول ب

مقاله،  یسنر  یفیک يدادند و در صورت عدم توافق بر رو یم

را انرام داده تا مشکل حل گردد.  یابيمرورگر سوم دوباره ارز

شدند که از لحالا    یوارد ماالاه م یذکر اس  که مقاالت هالزم ب

آوردند. با توجاله باله    یاز پنج را م تر شیب ازیتام  یفیک یابيارز

از لحظ نوع ماالااله، روش   يکدام از مقاالت ورود چیه که نيا

و  یابيال عضالالت مالورد ارز   ،يریال گ انالدازه  ياجرا، پارامترهالا 

 زینداشتند، امکان انرام متاآنالال  یمشابه طيآزمون شرا  یوضا

 وجود نداش .  يمقاالت ورود

 -1شالرح بودنالد:    نيخالرو  ماالاالات بالد    یاصل ليدال 

بات ث یرا در ساوح ب ناتيتمر ریکه در افراد سالم تأث یماالاات

را به  یثبات ناتيتمر ریکه تأث یماالاات -2کرده بودند.  یبررس

در افالراد   نيثبالات تمالر   یاثالر سالا  بال    یو بدون بررس يیتنها

 ریکاله تالأث   یالااتما -3قرار داده بودند.  یابيکمردرد مورد ارز

در  یثبالات  نالات يو بدون انرالام تمر  يیثبات را به تنها یسا  ب

کاله   یماالاالات  -6قرار داده بودند.  یافراد کمردرد مورد بررس

خالصاله مقالاالت    -1بودنالد.   یسال یو انگل یاز زبان فارس ری 

 .ها بودند منتشر شده در کنفران 

ورود  طيکه شالرا  یجه  استخرا  اطالعات الزم از مقاالت

کرده بودند، مرورگر اول و دوم کل مقاله را بالا   دایبه مقاله را پ

ر مقالاالت د  نيال ا يهالا  افتاله ينمودند. خالصاله   یدق  ماالاه م

طور که در  . همان[21-16،10،26]آورده شده اس   2جدول 

سالاوح   ریشالود، هماله ماالاالات تالأث     یجدول مشاهده مال  نيا

انرام شده مورد  ناتيعنوان مداخله اضافه بر تمر هثبات را ب یب

مختلال    يماالاالات پارامترهالا   یقرار داده و در همگ یابيارز

از لحالا    یانالد، ولال   قرار گرفتاله  یمورد بررس یعضالن  یفاال

ماالاالات بالا هالم     يو نحالوه اجالرا   یمورد بررس يها شاخص

 متفاوت بودند.

  یثبات بر فاال یدر ساوح ب ناتيهمه ماالاات اثر تمر در

بالا و   ناتيبود. در سه ماالاه اثر تمر یعضالت تنه مورد بررس

 یمالورد بررسال   یشکم یثبات بر عضالت عمق یبدون ساوح ب

 یشکم یو در چهار ماالاه عضالت ساح [23-26]قرار داده 

 ماالاه. در پنج [16،10،21،21]بود  یتنه مورد بررس یو پشت

عضالت   یفاال راتییجه  ثب  تغ یساح یوگرافیاز الکتروم

و در دو ماالااله از   [16،10،21،23،21]ه بالود  تنه استفاده شد

عضالله    یال فاال راتییال تغ يریال گ جه  اندازه یاولتراسونوگراف

 . [24،26]استفاده کردند  یشکم یعرض

  یال فاال زانیال م يریال گ اندازه يچهار ماالاه، پارامترها در

بود که در دو ماالاه از آن  ناتيانرام تمر یعضالت تنه در ط

و در دو ماالاالالاله از   [24،26] یاز ثبالالال  اولتراسالالالونوگراف  
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 زیال ن . در سه ماالاه[23،21]استفاده شده بود  یوگرافیالکتروم

تنالاله و  یعضالالالت پشالالت یعضالالالن یخسالالتگ ،یدرد و نالالاتوان

مالورد   یشالکم  یعضالالت عمقال   یکنندگ ینیب شیپ يها واکنش

 زانیالالدر چهالار ماالااله م  . [16،21،23]قالرار گرفالال    یبررسال 

افراد مبتال به کمردرد  یضخام  عضالت شکم رییو تغ  یفاال

ساوح با و  يرو ناتيانرام تمر نیدر ح یاختصاص ریمزمن  

 نیاز بال  .[21،26،24،10]قالرار گرفال     یثبات مورد بررسال  یب

 نالات يدس  آمده، پنج ماالاه اثرات ملبال  تمر  ههف  ماالاه ب

انالد   افراد مبتال به کمردرد ذکر کرده ثبات را در یساوح ب يرو

و  [16،21،23،24،21] نشان داده شالده اسال    3که در جدول 

ثبالات   یساوح بال  يرو ناتيکه تمر ديدر دو ماالاه اشاره گرد

در افالراد مبالتال    ناتيجه  انرام تمر یتواند مداخله مناسب ینم

اده شالالده اسالال  نشالالان د 4ه کمالالردرد باشالالد کالاله در جالالدول بالال

سالاوح   يبالر رو  پل زدن ناتي. در سه ماالاه از تمر[10،24]

اسالتفاده نمودنالد و در چهالار ماالااله      [21-24]مختل  ثبات 

ساوح مختلال  ثبالات    يبر رو يثبات مرکز ناتياز تمر گريد

 . [16،10،21،23]استفاده شد 

اثالالر  2880ماالاالاله مارشالالال و همکالالارانش در سالالال   در

 زانیم يتوو و پل زدن نرمال را بر رو يپل زدن رو ناتيتمر

. در هالر  [21]کردند  سهيتنه مقا ياکستنسور عضالت یخستگ

 2880و  2881دو ماالاالاله مارشالالال و همکالالارانش در سالالال 

مالورد   یشالکم  یعضالالت عمقال   یکنندگ ینیب شیپ يها واکنش

و همکالارانش   بای. در ماالاه سالال [16،23] ف قرار گر یبررس

در  نگیپل زدن بالا و بالدون اسالل    ناتياثر تمر 2818در سال 

 یضالخام  عضالله عرضال    يسا  با و بدون ثبالات را بالر رو  

. کانالگ و  [26] ديال گرد یابيال در دو گروه کمالردرد ارز  یشکم

 يپالل زدن رو  نالات يثالر تمر ا 2812در سالال   زیال همکارانش ن

عضالالت    یفاال ينرمال را بر رو نو پل زد نگیتوو، با اسل

. [21] قالرار دادنالد   یکمردرد مالورد بررسال   رگروهيتنه در سه ز

 یثبات ناتياثر پنج نوع تمر 2818و همکارانش در سال  یدس

در ساوح با و بدون ثبات را در افراد با و بالدون کمالردرد بالر    

 یو خالارج  یداخلال  ليال و ما یشکم میسه عضله مستق  یفاال

. ماالااله  [10]قرار دادنالد   یمورد بررس یوگرافیتوسط الکتروم

بالا سالا     نالات ياثالر تمر  2812و همکارانش در سال  يگوتر

 یابيتنه در افراد کمردرد مورد ارز یثبات را بر عضالت عمق یب

 .[24]قرار دادند 

 

 PEDroارزيابی ماالاات ورودي بر اسا  مقیا   .1جدول 

PEDro scale 
Marshall,

2006 
Marshal

l,2008 
Marshal

l,2008 
Saliba, 
2010 

Desai, 
2010 

Guthrie, 
2012 

Kang, 
2012 

1.Eligibility criteria were specified + + + + + + + 
2.Random allocation of subjects - - - + - + - 
3.Allocation was concealed + + + + + + + 
4.Groups similar at baseline + + + + + + + 
5.There was blinding of all subjects - - + + - + - 
6.Blinding of therapists - - + - - - - 
7.Blinding of assessors - - - + - + - 
8.>1 key outcome was obtained for 

more than 85% of subjects initially allocated to 

groups 

+ + + + + + + 

9.All subjects . . . received the treatment or 

control condition as allocated or, where this was 

not the case, data for at least one key outcome 

was analysed by ‘intention to treat’ 

- - - - - - - 

10. results of between-group statistical 

comparisons are reported for at least one key 

outcome 

+ + + + + + + 

11.The study provides both point measures and 

measures of variability for at least one key 

outcome 

+ + + + + + + 

Total score 6 6 8 9 6 9 6 
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 در بیماران  مبتال به کمردرددرمانی بر پیامدهاي  در ساوح بی ثباتماالاات مرتبط با اثرات تمرين  .2جدول 

 نتیره گیري
 شاخص هاي
 اندازه گیري

تاداد جلسات تمرين، مدت 
 زمان تمرين

 هدف ماالاه
تاداد  افراد 
 ماالاه

نويسنده 
 سال انتشار

بر روي توو سو یسی باور  تمرينات ثباتی
مانی داري باعث کاهش درد و ناتوانی باد از 

هفته شد. کاهش مانی دار در میزان  12
خستگی عضالت اکستنسوري تنه و بهبود 
مانی دار در فلکشن ريلکسیشن افراد 
کمردرد،عدم تفاوت مانی دار در  فاالی  

 فیدفورواردي عضالت شکمی

درد، ناتوانی، خستگی 
تنسوري، عضالت اکس

پديده فلکشن 
ريلکسیشن و فاالی  
فیدفورواردي عضالت 

 ابدومینال

 12بار در هفته به مدت  3
هفته تاداد  4هر  -هفته

تمرينات بشکل پیشرونده 
 افزايش می ياف .

بر  بررسی اثر تمرينات ثباتی
 روي توو سو یسی

نفر کمردرد  28
 مزمن

Marshall, 
2006 

پ  از انرام میزان درد و ناتوانی بالفاصله 
تمرينات پل زدن با توو کاهش مانی داري 
داش . استقام  عضالت در گروهی که 
تمرينات پل زدن با توو  داشتند، افزايش 
داش  اما مانی دار نبود. تمرينات بر توو بر 

 خستگی عضالت  تأثیر نداش .

درد و ناتوانی، خستگی 
عضالت اکستنسوري 
 واستقام  عضالت

 12مدت بار در هفته به  3
هفته در زير گروه تمرين و 
در گروه کنترل تنها به مدت 

 هفته تمرين انرام می شد. 4

تغییرات فیزيکی،درد و بررسی 
ناتوانی بدنبال مداخالت 
درمانی)درمان دستی،درمان 
دستی بهمراه تمرينات پل زدن با 
توو ، گروه کنترل بدون درمان، 
بدون درمان با تمرينات پل زدن 

 با توو(

نفرکمردرد  18
مزمن که در 

گروه زير  چهار
 قرار گرفتند.

Marshall, 
2008 

میزان ناتوانی در گروهی که تمرينات پل زدن 
با توو  داشتند، در مقايسه با گروه کنترل 
کاهش مانی داري داش . گروهی که 
تمرينات پل زدن با توو  داشتند، افزايش 
مانی داري در واکنش فلکشن ريلکسیشن 

 شروع وارد عمل شدنداشتند، در حالیکه در 
عضالت عمقی شکمی تفاوت مانی داري 

 اهده نشد.مش

 شروع وارد عمل شدن
 عضالت عمقی شکمی،
واکنش فلکشن 
 ريلکسیشن و ناتوانی

 11بار در هفته به مدت  3
هفته اول  4هفته، در مدت 

نوع درمان انتخابی)تمرين يا 
هفته  12مانی ولیشن( و باد 
 تمرين

فاالی  عضالت تنه و بررسی 
ناتوانی بدنبال مداخالت 
درمانی)درمان دستی،درمان 

ستی بهمراه تمرينات پل زدن با د
توو ، گروه کنترل بدون درمان، 
بدون درمان با تمرينات پل زدن 

 با توو(

نفرکمردرد  18
مزمن که در 

گروه زير  چهار
 قرار گرفتند.

Marshall, 
2008 

عضله در سا  چهارم تمرينات، فاالی  
پل زدن با عرضی شکمی درگروه تمرينات 

گروه  بیشتر از باور مانی داري اسلینگ
 در سا  باثبات بودتمرينات 

عضله تغییر ضخام  
در حین  عرضی شکمی
 تمرينات

سا  4يک جلسه تمرين، 
تمرين پل زدن با بی ثباتی 

بار تکرار تمرين  6متفاوت با 
 در هر سا 

با و  بررسی اثر تمرينات  پل زدن
بدون اسلینگ در سا  با و بدون 

 ثبات

نفر کمردرد  61
وه که در دو گر

نفره  26و  21
 قرار گرفتند.

Saliba, 
2010 

فاالی  عضالت تنه در حین تمرينات در افراد 
سالم و مبتال به کمردرد با الگويی متفاوت 

 اتفاق می افتد.
در برخی تمرينات فاالی  عضالت شکمی در 
افراد کمردرد تفاوت مانی داري با افرد سالم 
نداش  و همین طور در سا  بی ثبات در 

 .مقايسه با سا  باثبات

الگوي بکارگیري و 
میزان فاالی  سه عضله 
مستقیم شکمی و مايل 
 داخلی و خارجی

دو جلسه تمرين با فاصله 
يک هفته، هر تمرين در هر 
جلسه در سه وضای  
کانسنتريک، اکسنتريک و 
ايزومتريک با سه بار تکرار 

 انرام می شد.

تمرينات پنج نوع اثر بررسی 
 ح با و بدون ثباتساوثباتی در 

ورزشکار  18
در کمردرد 
 18مقايسه با 

 ورزشکار سالم

Desai, 
2010 

پ  از تمرين در حین مانور فرو بردن شکم، 
گروه در عضله عرضی شکمی فاالی  
در سا  باثبات باور مانی  پل زدن تمرينات

در  پل زدن تمريناتداري بیشتر از گروه 
لحا  سا  بی ثبات بود که اين تفاوت از 
 کلینیکی مانی دار نبود

عضله تغییر ضخام  
در حین  عرضی شکمی

تمرينات و هم پ  از 
انرام آن و در طی 
 مانور فرو بردن شکم

 6س   4يک جلسه تمرين،  
تايی از  تمرينات پل زدن در 

سا  ثبات متفاوت، هر  4
ثانیه و پ  از  6تکرار 

بار مانور  3جلسه تمرينی 
 فرو بردن شکم

با و  تمرينات  پل زدن بررسی اثر
بدون اسلینگ در سا  با و بدون 

 ثبات

نفر کمردرد  61
که در دو گروه 

نفره  26و  21
 قرار گرفتند.

Guthrie, 
2012 

در هر دو وضای  سوپاين و پرون به ترتیب 
سا  فاالی  عضالت تنه در گروهی که 
تمرينات پل زدن با اسلینگ داشتند، در 

ل زدن روي توو و مقايسه با گروه تمرينات پ
همین طور گروه تمرينات پل زدن روي توو 
در مقايسه با گروه تمرينات پل زدن بصورت 

 نرمال افزايش مانی داري داشتند.

فاالی  عضالت  بررسی
گلوبال و لوکال شکمی 
تنه در حین انرام 

 تمرينات

سا  از  3يک جلسه تمرين، 
پل زدن با شرايط تمرينات 

اين بی ثباتی در وضای  سوپ
 6ثانیه و   6و پرون به مدت 

 بار تکرار براي هر تمرين

مقايسه اي فاالی   بررسی
عضالت گلوبال و لوکال شکمی 
تنه در حین تمرينات پل زدن با 
اسلینگ، روي توو و بصورت 
نرمال در وضای  سوپاين و 

 پرون

نفرکمردرد  38
سه که در 
قرار  زيرگروه
 .گرفتند

Kang, 
2012 
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 اثرات ملب  تمرينات روي ساوح بی ثبات در افراد مبتال به کمردرد را نشان دادند.ماالااتی که  .3جدول 

 هدف ماالاه روش اندازه گیري شاخص هاي اندازه گیري نتیره گیري
تاداد  افراد 

 ماالاه

 نويسنده

 سال انتشار

بر روي توو سو یسی  تمرينات ثباتی

باور مانی داري باعث کاهش درد و 

هفته شد. کاهش  12ناتوانی باد از 

مانی دار در میزان خستگی عضالت 

اکستنسوري تنه و بهبود مانی دار در 

عدم  فلکشن ريلکسیشن افراد کمردرد،

تفاوت مانی دار در  فاالی  

 فیدفورواردي عضالت شکمی

درد،ناتوانی،خستگی 

نسوري، پديده عضالت اکست

فلکشن ريلکسیشن و 

فاالی  فیدفورواردي 

 عضالت ابدومینال

الکترومیوگرافی 

 ساحی

بر  بررسی اثر تمرينات ثباتی

 روي توو سو یسی

نفر کمردرد  28

در  مزمن که 

 12و  4ابتدا،

انرام  هفته 

تمرين مورد 

قرار  ارزيابی

 گرفتند.

Marshall, 
2006 

پ  از میزان درد و ناتوانی بالفاصله 

انرام تمرينات پل زدن با توو کاهش 

مانی داري داش . استقام  عضالت 

در گروهی که تمرينات پل زدن با 

توو  داشتند، افزايش داش  اما مانی 

دار نبود. تمرينات بر توو بر خستگی 

 عضالت  تأثیر نداش .

درد و ناتوانی، خستگی 

عضالت اکستنسوري 

 واستقام  عضالت

الکترومیوگرافی 

، پرسش  ساحی

نامه درد، تر  و 

 ناتوانی

تغییرات فیزيکی،درد بررسی 

و ناتوانی بدنبال مداخالت 

درمانی)درمان دستی،درمان 

دستی بهمراه تمرينات پل 

زدن با توو ، گروه کنترل 

بدون درمان، بدون درمان با 

 تمرينات پل زدن با توو(

نفرکمردرد  18

مزمن که در 

گروه زير  چهار

 قرار گرفتند.

Marshall, 
2008 

میزان ناتوانی در گروهی که تمرينات 

پل زدن با توو  داشتند، در مقايسه با 

گروه کنترل کاهش مانی داري داش . 

گروهی که تمرينات پل زدن با توو  

داشتند، افزايش مانی داري در واکنش 

فلکشن ريلکسیشن داشتند، در حالیکه 

عضالت  شروع وارد عمل شدندر 

فاوت مانی داري عمقی شکمی ت

 مشاهده نشد.

 شروع وارد عمل شدن

 عضالت عمقی شکمی،

واکنش فلکشن ريلکسیشن 

 و ناتوانی

الکترومیوگرافی 

، پرسش  ساحی

 نامه ناتوانی

فاالی  عضالت تنه و بررسی 

ناتوانی بدنبال مداخالت 

درمانی)درمان دستی،درمان 

دستی بهمراه تمرينات پل 

زدن با توو ، گروه کنترل 

درمان، بدون درمان با  بدون

 تمرينات پل زدن با توو(

نفرکمردرد  18

مزمن که در 

گروه زير  چهار

 قرار گرفتند.

Marshall, 
2008 

در سا  چهارم تمرينات، فاالی  

عضله عرضی شکمی درگروه تمرينات 

 باور مانی داري پل زدن با اسلینگ

در سا  گروه تمرينات  بیشتر از

 باثبات بود

عضله تغییر ضخام  

در حین  عرضی شکمی

 تمرينات

 اولتراسونوگرافی

 بررسی اثر تمرينات  پل زدن

با و بدون اسلینگ در سا  

 با و بدون ثبات

نفر کمردرد  61

که در دو گروه 

نفره  26و  21

 قرار گرفتند.

Saliba, 
2010 

در هر دو وضای  سوپاين و پرون به 

ترتیب سا  فاالی  عضالت تنه در 

ت پل زدن با گروهی که تمرينا

اسلینگ داشتند، در مقايسه با گروه 

تمرينات پل زدن روي توو و همین 

طور گروه تمرينات پل زدن روي توو 

در مقايسه با گروه تمرينات پل زدن 

بصورت نرمال افزايش مانی داري 

 داشتند.

فاالی  عضالت  بررسی

گلوبال و لوکال شکمی تنه 

 در حین انرام تمرينات

الکترومیوگرافی 

 ساحی

مقايسه اي فاالی   بررسی

عضالت گلوبال و لوکال 

شکمی تنه در حین تمرينات 

پل زدن با اسلینگ، روي 

توو و بصورت نرمال در 

 وضای  سوپاين و پرون

نفرکمردرد  38

سه که در 

قرار  زيرگروه

 .گرفتند

Kang, 
2012 
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 افراد مبتال به کمردرد را نشان دادند.اثرات ملب  تمرينات روي ساوح بی ثبات در عدم ماالااتی که  .4جدول 

 نتیره گیري
 هاي شاخص

 اندازه گیري
 تاداد  افراد ماالاه هدف ماالاه روش اندازه گیري

 نويسنده
 سال انتشار

فاالی  عضالت تنه در حین تمرينات 
در افراد سالم و مبتال به کمردرد با 
 الگويی متفاوت اتفاق می افتد.

عضالت در برخی تمرينات فاالی  
شکمی در افراد کمردرد تفاوت مانی 
داري با افرد سالم نداش  و همین طور 
در سا  بی ثبات در مقايسه با سا  

 .باثبات

الگوي بکارگیري و 
میزان فاالی  سه عضله 
مستقیم شکمی و مايل 
 داخلی و خارجی

الکترومیوگرافی 
 ساحی

شش نوع اثر بررسی 
تمرينات ثباتی در 
 تساوح با و بدون ثبا

در کمردرد فرد  18
فرد  18مقايسه با 
 سالم

Desai, 
2010 

پ  از تمرين در حین مانور فرو بردن 
در عضله عرضی شکمی شکم، فاالی  

در سا   پل زدن گروه تمرينات
باثبات باور مانی داري بیشتر از گروه 

در سا  بی ثبات  پل زدن تمرينات
بود که اين تفاوت از لحا  کلینیکی 

 نبودمانی دار 

عضله تغییر ضخام  
در حین  عرضی شکمی

تمرينات و هم پ  از 
انرام آن و در طی 
 مانور فرو بردن شکم

 اولتراسونوگرافی

بررسی اثر تمرينات  
با و بدون  پل زدن

اسلینگ در سا  با و 
 بدون ثبات

38 
نفرکمردرد مزمن که 

نفره   16در دو گروه 
 قرار گرفتند.

Guthrie, 
2012 

 

 

 گيريبحث و نتيجه
بالر   کیسالتمات یس يهدف از انرام ماالااله حاضالر، مالرور   

 يثبالات بالر الگالو    یدر سالاوح بال   یدرمان ناتياثر تمر یبررس

 یاختصاصال  ریال مبتال به کمالردرد    مارانیدر ب یعضالن  یفاال

ثبالات   یحاضر نشان داد که ساوح ب يماالاه مرور جيبود. نتا

 یاال یگالر مح  لاله مداخ کيعنوان  هتوانند ب یم یثبات ناتيدر تمر

دهنالده   عضالت ثبات  یفاال شيافزا ،یکنترل درد، ناتوان عثبا

عضالت تنه در افراد مبتال به کمردرد به   یفاال يو بهبود الگو

 شوند. نيهنگام انرام تمر

انرالام   ناله یزم نيحال در ا هکه تا ب يا لب ماالاات مرور 

اثالر   انالد کاله صالرفا     پرداخته یماالاات یاس ، به بررس دهيگرد

 يامالدها یرا بالر پ  یمداخله درمالان  کيعنوان  هب یثبات ناتيتمر

انالد   قالرار داده  یابيافراد مبتال به کمردرد مورد ارز یفیو ک یکم

و  یثبالات  نالات يرنشان دادند هالر دو نالوع تم   زیکه در مرموع ن

  یفاال  یصح يالگوتوانند در کنترل و بازگرداندن  یمتداول م

 یعضالت تنه در افراد مبتال به کمردرد نقش داشته باشالند ولال  

 ینال یع يریال گ انالدازه  يدر همه پارامترها یثبات ناتياثرات تمر

باشالند   یمال  گالر يد یوتراپيال زیمرسالوم ف  يهالا  موثرتر از درمان

انرالالام  ،یمالالورد بررسالال ماالاالالات نيالال. امالالا در ا[14،31-20]

 نيکدام از ا چیبوده و در ه یمتفاوت یایمح طيدر شرا ناتيتمر

 طيشالرا  کيال عنالوان   هثبالات بال   یاثر سا  بال  يماالاات مرور

 يبالر الگالو   یثبالات  ناتيگر به هنگام انرام تمر مداخله یایمح

قالرار   یعضالت تنه افراد مبتال به کمردرد مورد بررسال   یفاال

 طياحتمال وجود دارد کاله شالرا   نيکه ا ینگرفته اس . در حال

عضالالت تناله     یفاال يدر بهبود الگو يگر سا  عامل مداخله

در افالراد مبالتال باله کمالردرد      یثبالات  نالات يبه هنگام انرام تمر

کاله بتوانالد باله     يماالااله مالرور   ریتفاس نيمحسوب گردد. با ا

 یثبات ناتيثبات به هنگام انرام تمر یسا  ب طياثر شرا یبررس

 . دیرس ینظر م هب يعضالت تنه ب ردازد، ضرور  یفاال يوبر الگ

 يالگالو  ثبالات بالر   یدر سالاوح بال   ناتياثرات تمر یبررس

 :در افراد مبتال به کمردرد یعضالن  یفاال

ثبالات   یبا سا  ب سهيکه ساوح باثبات را در مقا یماالاات

افالراد مبالتال باله کمالردرد      ناتيموثرتر در انرام تمر يا مداخله

 عنوان نمودند:

شدند، پالنج ماالااله    قیتحق نيکه وارد ا يا هف  ماالاه از

بالا   ساله يثبالات را در مقا  یدر سالاوح بال   ناتيموثرتر بودن تمر
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. در [16،21،23،24،21]ساوح ثبالات نشالان دادنالد     ناتيتمر

اثالر   2880و  2881 ماالاه مارشالال و همکالارانش در سالال   

 زانیم يتوو و پل زدن نرمال را بر رو يپل زدن رو ناتيتمر

کردنالد کاله پال  از     سهيتنه مقا يعضالت اکستنسور یتگخس

 زانیال در م يدار یثبات کالاهش مانال   یبر سا  ب ناتيانرام تمر

دار باالد از   یکاهش مان نيا یدس  آمد ول هعضالت ب یخستگ

سا  بالا و بالدون ثبالات     ناتيبا تمر ها رگروهيز نیدر ب نيتمر

. در هالالر دو ماالاالاله مارشالالال و   [16،21]تفالالاوت نداشالال   

 يهالالالالا واکالالالالنش 2880و  2881کالالالالارانش در سالالالالال هم

قالرار   یمالورد بررسال   یشالکم  یعضالت عمق یکنندگ ینیب شیپ

تواننالد باعالث    ینمال  ناتينوع تمر نيگرف  و مشاهده شد که ا

 یشکم یدار در شروع وارد عمل شدن عضالت عمق یمان رییتغ

 يهالا  کاله واکالنش   يا در هر دو ماالاه که نيشوند. با توجه به ا

قالرار   یابيرا مورد ارز یشکم یعمق تعضال یکنندگ ینیب شیپ

استفاده شده بود  یساح یوگرافیداده بودند، از دستگاه الکتروم

انالد کاله    نشالان داده  زین نهیزم نيدر ا یو ماالاات قبل [16،23]

 يهالالا واکالالنش صیتشالالخ  یالالقابل یسالالاح یوگرافیالالالکتروم

 ني، بنالابرا [32،33]را نالدارد   یعضالت عمقال  یکنندگ ینیب شیپ

ماالاات قابل اعتماد باشد  نيا جينمود که نتا شخصتوان م ینم

انرام  ازمندین نهیزم نيدر ا یقاا رهیبه نت افتنيو جه  دس  

 ايالالو  یسالالوزن یوگرافیالالالکتروم يهالالا بالالا دسالالتگاه یماالاالالات

 . [34،36]باشد  یم یاولتراسونوگراف

 ناتياثر تمر 2818و همکارانش در سال  بایماالاه سال در

در سا  بالا و بالدون ثبالات را بالر      نگیپل زدن با و بدون اسل

 یتوسالط اولتراسالونوگراف   یشکم یضخام  عضله عرض يرو

ماالااله   نيال قرار گرف . در ا یدر دو گروه کمردرد مورد بررس

 یعضالله عرضال    یفاال نات،يمشاهده شد در سا  چهارم تمر

 يدار یطور مان هب نگیپل زدن با اسل ناتيگروه تمر در یشکم

. کانالگ و  [26]در سا  باثبات بالود   ناتياز گروه تمر تر شیب

 يپالل زدن رو  نالات ياثالر تمر  2812در سالال   زیال همکارانش ن

عضالالت    یفاال يو پل زدن نرمال را بر رو نگیتوو، با اسل

و راسال    یشالکم  یداخلال  ليال ما دو ،یف یمولت ،نيارکتوراس ا

قالرار دادنالد. در    یکمردرد مورد بررس رگروهيدر سه ز یشکم

شالد،   یم تر شیب ناتيتمر یثبات یهر چه سا  ب زیماالاه ن نيا

 افال  ي یمال  شيافالزا  يدار یطور مانال  هب زیعضالت تنه ن  یفاال

 یابيال مالورد ارز  زیال ن دو یف یماالاه عضله مولت ني. در ا[21]

ثبالات   ینات بيرا در گروه تمر يیباال  یقرار گرفته بود که فاال

 نیانرام شالد، همال   زیکه در افراد سالم ن ینشان داد. در ماالاات

 نيالال. در مرمالالوع مالالرور ا[28-16،10]دسالال  آمالالد  هبالال جينتالالا

عنوان مداخله مالوثر در   هثبات ب یماالاات نشان داد که سا  ب

 یبهبود استقام  عضالن ،یکاهش خستگ ،یکنترل درد و ناتوان

انرالام   نیتناله حال   بالال عضالت لوکال و گلو  یفاال شيو افزا

جهال  کالاهش درد و    یگردد و اثرات زودهنگالام  یم ناتيتمر

 کمردرد دارد.   مارانیب یناتوان

ثبالات   یبا سا  ب سهيکه ساوح باثبات را در مقا یماالاات

افالراد مبالتال باله کمالردرد      ناتيموثرتر در انرام تمر يا مداخله

 عنوان نمودند.

ماالاات نشان داد که تنها دو ماالاه از هف  ماالاه   مرور

نسب  به سالا  باثبالات    يتر ثبات را مداخله مناسب یساوح ب

و  ی. دسال [10،24]دانستند  یافراد کمردرد نم ناتيتمر نیدر ح

در  یثبالات  نالات ياثر پالنج نالوع تمر   2818همکارانش در سال 

  یال بالر فاال  دساوح با و بدون ثبات در افراد با و بدون کمردر

توسالط   یو خالارج  یداخلال  ليال و ما یشکم میسه عضله مستق

ماالااله   نيال . در ا[10]قالرار داد   یمورد بررس یوگرافیالکتروم

 يپالل زدن از پهلالو رو   نيانرام تمالر  نیمشاهده شد که تنها ح

 ليال عضالله ما   یال در فاال يدار یمانال  شيثبالات افالزا   یسا  ب

ثبات در  بر سا  با نيهمان سم  نسب  به انرام تمر یخارج

. ديال با افراد سالم مشاهده گرد سهيافراد مبتال به کمردرد در مقا

 نیعضالت تنه در حال   یداد که فاال یاالاه نشان مم نيا جينتا

متفالاوت   يیدر افراد سالم و مبتال به کمردرد با الگالو  ناتيتمر

جه  کنتالرل ثبالات    ياستراتژ نيتر ناسب. م[10]افتد  یاتفاق م

تناله وارد عمالل    یاس  که عضالالت عمقال   یستون فقرات زمان

. [31] نالد يشوند و با حداقل گشتاور حداکلر ثبات را فراهم نما

بالا   نالات ياثالر تمر  2812و همکارانش در سال  يماالاه گوتر

تنه در افراد کمردرد مالورد   یثبات را بر عضالت عمق یسا  ب

 هیشالب  اریماالاه بسال  ني. روش انرام ا[24]دادند  قرار یابيارز
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بالود و تنهالا    [26] 2818و همکارانش در سالال   بایسال هماالا

 نیکاله هالم در حال    بالود  یشکم یعضله عمق یابيتفاوت در ارز

مانور فرو بردن  یو در ط ناتيو هم پ  از انرام تمر ناتيتمر

و همکارانش نشالان داد کاله    يشد. ماالاه گوتر یشکم انرام م

پالل   نالات يدر گالروه تمر  یشکم یعضله عرض  یاگر چه فاال

از  تالر  شیبال  نيانرام دوره تمالر  نیثبات در ح یدر سا  ب دنز

 یابيال در ارز یپل زدن در سا  با ثبات بود ولال  ناتيگروه تمر

مالانور فالرو بالردن شالکم،      نیدر حال  نيپ  از انرام دوره تمر

پالل زدن در   نالات يدر گالروه تمر  یشکم یعضله عرض  یفاال

پالل   نالات ياز گالروه تمر  تر شیب يدار یطور مان هسا  باثبات ب

 یکال ینیتفالاوت از لحالا  کل   نيثبات بود که ا یدر سا  ب نزد

تالر از   در ضالخام  عضالله کالم    راتییال و تغ [24]دار نبود  یمان

تالر از   بود )کم یشده در ماالاات قبل يیشناسا راتییحداقل تغ

 یبخش از ماالاات نشان داد که برخال  نيا جي. نتا[30]( 86/8

  یال لفاا شيثبالات باعالث افالزا    یساوح ب يبر رو ناتياز تمر

گالردد و اثالر سالا      یعضالت تنه در افالراد کمالردرد مال    یبرخ

نبالوده و در هماله    کسانيها   یو وضا طيثبات در همه شرا یب

 يعنوان مداخله مناسب جه  بهبود الگالو  هتواند ب ینم ناتيتمر

تاداد کالم ماالاالات    لیدل هدر نظر گرفته شود که البته ب یحرکت

باله ماالاالات    ازیال و ن امدهیدس  ن هب یقاا رهینت نهیزم نيدر ا

 اس .  تر شیب

مالداخالت   نیاز آن اس  که از ب یشواهد حاک مرموع در

مبتال به کمردرد، هر دو  مارانیمورد استفاده در ب یدرمان نيتمر

تواننالد در   یبا و بدون ساوح ثبالات مال   یثبات ناتيمداخله تمر

افالراد مبالتال باله     یعضالالن   یال فاال يکنترل و بازگرداندن الگو

اثالرات   ینرمالال نقالش داشالته باشالند ولال       یکمردرد به وضالا 

در  يدار یطالور مانال   هثبالات بال   یدر ساوح بال  یدرمان ناتيتمر

عضالت   یفاال يو بهبود الگو یکنترل درد، ناتوان يپارامترها

نظالر   هباشند. ب یموثرتر م یشکم یخصوص عضالت عمق هتنه ب

ثبالات در   یساوح ب يبر رو یدرمان ناتيرسد که انرام تمر یم

 یعصالب  سالتم یس يهالا  راه لیافراد مبتال به کمردرد باعث تساله 

 هیناح یو ثبات یکنترل حرکت ستمیبهبود س رهیو در نت یعضالن

افراد مبتال  یبخش در توانموضوع  نيکه ا دهيستون فقرات گرد

 دارد. يا ژهيو  یبه کمردرد اهم

صالورت   هباال و ب  یفیتاداد ماالاات با ک که نيتوجه با ا با

دنبال  هرا ب یعضالن  یفاال يالگو راتییکه تغ ینیبال يیکارآزما

کنند محدود بوده و اثالر   یم یثبات بررس یبر ساوح ب ناتيتمر

 کسالان ي نيتمالر  يها  یو وضا طيثبات در همه شرا یساوح ب

 ازمنالالدین نالالهیزم نيالالو محکالالم در ا یقااالال جيباشالالد، نتالالا ینمالال

دارد کاله در   نالده يتر در ماالاالات آ  قیو دق تر شیب يها یبررس

تناله   یو عمقال  یعضالت ساح يمختل  و بر رو يها  یوضا

عضالالت    یفاال يثبات بر الگو یدر ساوح ب ناتياثر تمر زین

ماالااله، وارد   نيال ا يهالا   يتنه انرام گردد. از جملاله محالدود  

و مقالاالت   یسال و فار یسال یانگل يها زبان رینکردن ماالاات  

 قیال تحق جيها بود که ممکن اس  بر نتا شده در کنفران  منتشر

 .گذار باشد ریتأث

 

 قدردانیتشكر و 
گالروه    دیاسالات  ينظالام منالد بالا همکالار     يمقاله مرور نيا

و مرکالالز  یو توانبخشالال یسالالتيدانشالالگاه علالالوم بهز یوتراپيالالزیف

 یدانشالگاه علالوم پزشالک    یعضالالن  یعصب یتوانبخش قاتیتحق

و  يکاله در جمالع آور    يافراد ی. از تمامديگرد نيسمنان تدو

 .گردد یو تشکر م یداشتند، قدردان يمقاله همکار نيتدو
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Introduction: Low back pain (LBP) is a very common disorder and also costly for a society. Some 

evidence has demonstrated that unstable training is an effective intervention in the field of LBP treatment. 

The aim of this systematic review was to investigate the effect of exercise therapy in an unstable surface on 

pain, disability and muscle activity pattern in patients with low back pain. 
Materials and Methods: A data base search within the period of 2000-2014 was performed, using 

PubMed, Google scholar, Science Direct, OVID, PEDro, Cochrane library and CINAHL systems. Studies 

investigating the effect of exercise therapy in an unstable surface compared to a stable surface on pain and 

disability, trunk muscles activity pattern in patients with LBP were included. PEDro quality scale was used 

for the assessment of included studies. 
Results: Seven out of 110 relevant articles had our search entrance criterions, which were chosen for this 

review. There was a large difference between various studies base on their methodology, outcome 

measures, sample size, procedure, etc. However, results from studies have verified that unstable training has 

been more effective than stable training in reducing pain and disability, improving the spinal stabilization 

muscles activity pattern and flexion- relaxation responses, although it did not show any significant 

improvement in muscle endurance and fatigue. 

Conclusion: It is likely that exercise therapy in an unstable surface compared to stable surface is acting 

more effectively in rehabilitating programs of patients with low back pain. Exercises in an unstable surface, 

by facilitating the neuromuscular junctions, have considerable effects on improving the spinal stabilization 

muscles activity pattern, flexion- relaxation responses and reducing pain and disability. 
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