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چكيده
هدف :انحرافات وضعيتي يکي از اختالالت عضالني اسکلتي است ،به نظر ميرسد برخي از تمرينات ورزشي و شاخص تودهي
بدني بر روي وضعيت بدن تاثيرگذار است ،به همين روي هدف از پژوهش حاضر تعيين انحرافات پاسچرال در ورزشکاران
پاورليفتينگ چاق و داراي اضافه وزن و مقايسه انحرافات پاسچرال بين اين دو گروه ميباشد.
مواد و روشها :ورزشکاران مرد پاورليفتينگ  18تا  35ساله بر اساس شاخص توده بدني به يکي از دو گروه چاق ( 25نفر با
شاخص توده بدني  30و يا بيشتر) و يا اضافه وزن ( 50نفر با شاخص توده بدني  25تا  )29/9وارد شدند و از آنها در صفحات
ساجيتال و فرونتال با بهرهگيري از خط شاقولي و يک ® symmetrographتصويربرداري شد ،و سپس انحرافات نقاط کليدي پاسچر
بر روي تصاوير بررسي گرديد.
يافتهها :ورزشکاران در هر دو گروه تنها در صفحه فرونتال در سطوح سر ،ستون فقرات گردني و کمري داراي وضعيت طبيعي
بودند ،همچنين انحراف وضعيتي در ورزشکاران چاق در صفحه ساجيتال در سطح ستون فقرات سينهاي ( )P=0/008و در صفحه
فرونتال در سطوح ساق ( )P=0/019و کتف ( )P=0/029در مقايسه با ورزشکاران داراي اضافه وزن به شکل معناداري کمتر بود.
نتيجهگيري :يافتهها نشان داد که انحرافات وضعيتي در ورزشکاران با شاخص توده بدني بيشتر ،در برخي از سطوح کمتر
ميباشد .به نظر ميرسد ورزشکاران چاق داراي حجم عضالت بيشتري بوده ،و در برابر نيروهاي آسيبزننده محافظت شده بودند.
واژههاي کليدي :شاخص توده بدني (شاخص توده بدني) ،ورزشکاران پاورليفتينگ ،وضعيت بدني

تحت تأثير قرار دهند .از سوي ديگر ،کاهش يا افزايش
انحناهاي طبيعي در ستون فقرات ميتوانند بر روي مفاصل،
ليگامانها و استخوانها فشارهايي غير يکنواخت تحميل نموده
که در گذر زمان خود سبب بروز انحرافات پيشروندهي
پاسچرال ميشوند [.]5
انحرافات قدامي -خلفي ستون فقرات به عوامل متعددي از
جمله فعاليت بدني بستگي دارد ،چرا که فعاليتهاي فيزيکي بر
رشد استخواني و عضالني اثرگذار بوده ،و در نهايت يکي از
عوامل اصلي در طرح پاسچر ميباشند .تمرينهاي ورزشي
حرفهاي بر سيستم عضالني-اسکلتي به خصوص بر ستون
فقرات اثرگذار است ،بدين شرح که ورزشهاي سنگين در سطح
حرفهاي اغلب به صورت يکطرفه ،در وضعيتهاي غيرمعمول،
و تکراري بوده ،و ورزشکار روزانه با وزنههاي سنگين ايستا و

مقدمه
يکي از موضوعاتي که امروزه مورد توجه متخصصان
سالمت قرار گرفته ،پاسچر افراد و تاثير عوامل مختلف بر آن
است [ .]1اختالالت عضالني -اسکلتي به ويژه انحرافات
پاسچرال سطح سالمت را به طور فزايندهاي در جامعه کاهش
ميدهند [ ]2و هزينههاي قابل توجهي را به فرد و جامعه تحميل
ميکنند [.]3
پاسچر يک عادت حرکتي است که بر اساس يک پسزمينه
عملکردي و ريختشناسي خاص شکل گرفته است و شاخصي
از کارآمدي حرکتي ،تعادل عضالني و هماهنگي عصبي-
عضالني است .در طول زندگي پاسچر در معرض تغييرات است
[ .]4عوامل متعددي مانند وراثت ،اختالالت ساختارهاي
آناتوميکي ،عادات پاسچرال و نوع فعاليت ميتوانند پاسچر را
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يا متحرک تمرين ميکند ،اين تالش فيزيکي شديد باعث کاهش
توانايي تطابق در ستون فقرات و عضالت ثباتدهندهي آن
ميشود [.]6
شيوع انحرافات پاسچرال در جمعيتهاي مختلفي از جمله
کودکان پيشدبستاني [ ،]7معلمها [ ،]8افراد چاق [ ]9و
ورزشکاران رشتههاي مختلف [ ]12-10بررسي شده است ،ولي
تا کنون گزارشي در خصوص ورزشکاران پاورليفتينگ ارايه
نشده است .ورزشهاي قدرتي مانند پاورليفتينگ ،در
برگيرندهي تمرينات متمايزي است ،چرا که ورزشکار تالش
ميکند تا بيشينه وزن ممکن را حرکت دهد .پاورليفتينگ از سه
حرکت مجزا تشکيل ميشود :اسکوات ،ددليفت و پرسسينه
[ .]13تکنيکهاي معمول در پاورليفتينگ ميتوانند سبب بروز
اختالل در ستون فقرات خلفي و کايفوز شديد در مهرههاي
سينهاي شوند [ ،]14در حين تمرينات تنش زيادي به
ليگامانهاي مهرهاي ،قوس عصبي ،ديسک و سطوح مفصلي
مهرهاي وارد شده و نيز مفاصل بخش تحتاني کمري تحت تأثير
وزن باالي وزنهها ،دچار تغييرات تخريبي فرسايشي شده و
ليگامانهاي ثباتدهنده تضعيف ميگردند [ .]15در ورزشکاران
پاورليفتينگ ،تمرينات ممکن است سبب تغيير در تعادل عضالني
شود ،که اين تغييرات خود ممکن است سبب بروز انحرافات
پاسچرال از جمله کايفوز سينهاي ،لوردوز کمري و انحرافات
لگني شود [.]16
در پژوهشهاي پيشين [ ]17،10انحرافات پاسچرال تنها
بين دو گروه ورزشکار و غير ورزشکار مقايسه شده است ،از
سوي ديگر پژوهشهاي پيشين [ ]19،18نشان دادهاند که
افزايش شاخص توده بدني خطر بروز اختالالت عضالني-
استخواني را ميافزايد [ ،]1اما رابطهي بين شاخص توده بدني و
انحرافات پاسچرال تنها در افراد عادي بررسي شده است [ ،]5و
اطالعاتي در خصوص انحرافات پاسچرال در ورزشکاران با
شاخصهاي متفاوت در توده بدني در دست نيست.
با توجه به اينکه شاخص توده بدني در ورزشکاران با
شاخص توده بدني در افراد غير ورزشکار متفاوت است ،بدين
شرح که شاخص توده بدني در ورزشکاران بر اساس
استانداردهاي بهدست آمده از جامعه به صورت دروغين
غيرطبيعي به نظر ميرسد ،چرا که چگالي عضالت زياد ميباشد
و در ورزشکاران حجم عضالت بيشتر از افراد طبيعي ميباشد
[ .]20لذا هدف از پژوهش حاضر تعيين انحرافات پاسچرال در
ورزشکاران پاورليفتينگ چاق و اضافه وزن بوده و مقايسه
انحرافات پاسچرال بين اين دو گروه ميباشد.

مواد و روشها
افراد .در گروه ورزشکاران چاق ( 30و يا بيشتر در
شاخص توده بدني)  25نفر و در گروه ورزشکاران داراي اضافه
وزن ( 25تا  29/9در شاخص توده بدني)  50نفر وارد مطالعه
شدند .آزمودنيها به روش در دسترس از بين ورزشکاران
پاورليفتينگ مرد سالم  18الي  35سال حاضر در باشگاههاي
ورزشي شهر سمنان انتخاب شدند .شاخص توده بدني کمتر از
 25و سابقهي هر گونه بيماري نورولوژيک ،ارتوپديک و يا
سيستميک به عنوان معيارهاي خروج از مطالعه در نظر گرفته
اخالق
کد
داراي
حاضر
مطالعه
شد.
) (IR.SEMUMS.REC.1396.68از معاونت محترم پژوهشي،
دانشگاه علوم پزشکي سمنان است.
روش كار .در ابتدا توضيحاتي به زبان ساده در مورد
اهداف ،و روش مطالعه به آزمودنيها داده شد ،و پس از آن
ورزشکاران فرم رضايتنامهي مشارکت در طرح را امضا نموده،
و به شرح زير ارزيابي شدند.
ورزشکاران توسط يک فيزيوتراپيست در باشگاه ورزشي
ارزيابي شدند ،بدين شرح که نشانگانهايي در صفحه فرونتال
در سطوح مچ پا ،ساق ،ران ،لگن ،ستون فقرات کمري ،ستون
فقرات سينهاي ،اسکپوال ،کمربند شانهاي ،ستون فقرات گردني و
سر ،و در صفحه ساجيتال در سطوح مفصل کالکانئوکوبوئيد،
مالوئول خارجي ،مفصل زانو ،مفصل ران ،ستون فقرات کمري،
ستون فقرات سينهاي ،مفصل شانه ،ستون فقرات گردني ،کانال
گوش خارجي ،و شکاف کرونال قرار داده شد .از ورزشکاران
در هر يک از دو صفحهي فرونتال و ساجيتال در پاسچر معمول
يک تصوير گرفته شده ،و انحرافات پاسچرال بر اساس
شاخصهاي طبيعي تعريف شده [ ،]21بر روي تصاوير ثبت
شده ،تعيين گرديد.
جهت ارزيابي انحرافات پاسچرال ،از خط شاقولي و يک
® symmetrographبه ابعاد يک در دو متر که به مربعهاي ده
سانتيمتري شبکهبندي شده بود ،استفاده شد .ورزشکاران در
حالي که تنها لباس شنا به تن داشتند ،در مقابل
® symmetrographقرار گرفته ،و دوربين (مدل  ،G11شرکت
 ،Canonکشور ژاپن) در فاصلهي افقي  2/56متر از
® symmetrographو ارتفاع  0/79متر از زمين قرار داده شد
[ ،]23،22و در هر صفحه يک تصوير ثبت گرديد ،و وضعيت
طبيعي و يا غير طبيعي نشانگانها ثبت گرديد .جهت بررسي
تکرارپذيري يافتهها ،پاسچر در پنج نفر از هر گروه پس از يک
هفته ،بر روي تصاوير ثبت شده مجدد ارزيابي گرديد.
روش تجزيه و تحليل دادهها .دادهها با نرمافزار SPSS
تجزيه و تحليل شدند ،و سطح معنيداري  %5در نظر گرفته شد.
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آيا بين شاخص توده بدني و انحرافات وضعيتي...
جهت بررسي ميزان شيوع انحرافات پاسچرال از آمار توصيفي
(فراواني دادهها و درصد) استفاده شد ،و جهت مقايسهي دو گروه
ورزشکاران چاق و داراي اضافه وزن از آزمونهاي کاي
اسکوئر و دقيق فيشر استفاده شد.
نتايج
همبستگي درون گروهي در متغيرهاي اندازهگيري شده در
صفحه فرونتال و ساجيتال بين  0/91تا  0/99بوده ،که بر اساس
طبقهبندي  ،]24[ Munroتکرارپذيري عالي بود .در صفحه
فرونتال ،ورزشکاران در سطوح ستون فقرات کمري ،سر و ستون
فقرات گردني داراي پاسچر طبيعي بودند ،و تنها ورزشکاران
چاق در سطوح ستون فقرات سينهاي و مچ پا داراي پاسچر
طبيعي بودند .انحرافات وضعيتي در ورزشکاران چاق در در
صفحه فرونتال در سطوح ساق ( )P=0/019و کتف

جدول  .1توزیع فراوانی انحرافات وضعیتی در صفحه فرونتال در ورزشکاران با اضافه وزن و چاق
شاخص توده بدنی ()BMI
سطح
مچ پا
ساق
ران
لگن
ستون فقرات کمری
ستون فقرات سینه ای
کتف
کمربند شانهای
ستون فقرات گردنی
سر

وضعیت

چاق ()n=25

اضافه وزن ()n=50

P-value

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

طبیعی

44

88

25

100

غیر طبیعی

6

12

-

-

طبیعی

26

52

20

80

غیر طبیعی

24

48

5

20

طبیعی

40

80

21

84

غیر طبیعی

10

20

4

16

طبیعی

40

80

23

92

غیر طبیعی

10

20

2

8

طبیعی

50

100

25

100

غیر طبیعی

-

-

-

-

طبیعی

46

92

25

100

غیر طبیعی

4

8

-

-

طبیعی

32

64

22

88

غیر طبیعی

18

36

3

12

طبیعی

32

64

21

84

غیر طبیعی

18

36

4

16

طبیعی

50

100

25

100

غیر طبیعی

-

-

-

-

طبیعی

50

100

25

100

غیر طبیعی

-

-

-

-
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0/170
0/019
0/675
0/181
0/294
0/029
0/073
-
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( )P=0/029در مقايسه با ورزشکاران داراي اضافه وزن به
طور معناداري کمتر بود (جدول  .)1در صفحه ساجيتال،
ورزشکاران چاق در سطح ستون فقرات گردني داراي پاسچر
طبيعي بودند .انحراف وضعيتي در ورزشکاران چاق در صفحه
ساجيتال تنها در سطح ستون فقرات سينهاي ( )P=0/008در
مقايسه با ورزشکاران داراي اضافه وزن به طور معناداري کمتر
بود (جدول .)2
بيشترين انحراف در صفحه ساجيتال در سطح شکاف
کرونال در ورزشکاران داراي اضافه وزن ( )%76و کمترين
انحراف در سطح ستون فقرات گردني در ورزشکاران داراي
اضافه وزن ( )%4بود ،و بيشترين انحراف در صفحه فرونتال در
سطح ساق در ورزشکاران داراي اضافه وزن ( )%48و کمترين
انحراف در سطوح ستون فقرات سينهاي و لگن در ورزشکاران
داراي اضافه وزن و چاق به ترتيب ( )%8بود.
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جدول  .2توزیع فراوانی انحرافات وضعیتی در صفحه ساجیتال در ورزشکاران با اضافه وزن و چاق
شاخص توده بدنی ()BMI
سطح
مفصل کالکانئوکوبوئید
مالوئول خارجی
مفصل زانو

ستون فقرات کمری
ستون فقرات سینه ای
کمربند شانهای
ستون فقرات گردنی
کانال گوش خارجی
شکاف کرونال

اضافه وزن ()n=50
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

طبیعی

40

80

18

72

غیر طبیعی

10

20

7

28

طبیعی

40

80

17

68

غیر طبیعی

10

20

8

32

طبیعی

30

60

11

44

غیر طبیعی

20

40

14

56

طبیعی

40

80

16

64

غیر طبیعی

10

20

9

36

طبیعی

30

60

15

60

غیر طبیعی

20

40

10

40

طبیعی

24

48

20

80

غیر طبیعی

26

52

5

20

طبیعی

44

88

20

80

غیر طبیعی

6

12

5

20

طبیعی

48

96

25

100

غیر طبیعی

2

4

-

-

طبیعی

14

28

9

36

غیر طبیعی

36

72

16

64

طبیعی

12

24

9

36

غیر طبیعی

38

76

16

64

بحث و نتيجهگيري
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که ورزشکاران پاورليفتينگ
چاق در صفحهي ساجيتال تنها در سطح ستون فقرات گردني و
در صفحه فرونتال تنها در سطوح سر ،ستون فقرات گردني،
سينهاي و کمري و مچ پا داراي پاسچر طبيعي هستند ،و
ورزشکاران پاورليفتينگ داراي اضافه وزن در صفحه فرونتال
تنها در سطوح سر ،ستون فقرات گردني و کمري داراي پاسچر
طبيعي هستند ،لذا ورزشکاران در صفحات ساجيتال و فرونتال
در سطوح ديگر داراي انحرافات پاسچرال بودند.
انحرافات پاسچرال در ورزشکاران در مطالعات پيشين
گزارش شده بود Lichota ،و همکارانش [ ]25انحناي قدامي-
خلفي ستون فقرات را در ورزشکاران چند رشتهي خاص
بررسي نمودند ،رشتههاي ورزشي ورزشکاران شامل دو و
ميداني ،هندبال ،واليبال و تکواندو بود ،و دريافتند که
ورزشکاران داراي انحراف غيرطبيعي در ستون فقرات سينهاي
ميباشند ،اگرچه ورزشکاران در بررسي آنها همگن نبوده و از
گروههاي ورزشي متفاوت بوده و نيز بررسي وضعيت بدني
محدود به سطوح خاصي بوده ،با اين حال يافتهها در بخشهاي

0/435
0/251
0/189
0/133
1/00
0/008
0/356
0/550
0/479
0/275

مشترک مورد بررسي همسو بوده است .در پژوهشي ديگر بر
روي ورزشکاران حرفهاي  Kritzو  ]26[ Croninنيز انحرافات
وضعيتي ،در صفحهي ساجيتال در سطوح ستون فقرات کمري و
سينهاي ،را تاييد نمودند .آنها فرض نمودند که برخي از
انحرافات وضعيتي در ورزشکاران جهت عملکرد بهينه در آن
رشتهي ورزشي خاص توسعه مييابد.
نتايج پژوهش حاضر همچنين نشان داد که اختالف
انحرافات پاسچرال بين ورزشکاران چاق و داراي اضافه وزن
در صفحه ساجيتال تنها در سطح ستون فقرات سينهاي و در
صفحه فرونتال در سطوح ساق و کتف معنادار بوده ،بدين شرح
که انحرافات پاسچرال در اين سطوح در ورزشکاران چاق به
طور معناداري کمتر از ورزشکاران داراي اضافه وزن بوده است.
اين يافته با يافتههاي مطالعات پيشين همسو نبوده است .چرا که
 Wearingو همکارانش در يک مطالعهي مروري ،بر روي
اختالالت اسکلتي -عضالني مرتبط با چاقي گزارش نمودند که
با وجود چندعاملي بودن اختالالت اسکلتي-عضالني ،چاقي
همواره به عنوان يک خطر مهم و قابل اصالح در شروع و
پيشرفت اختالالت اسکلتي -عضالني شانه ،ران ،زانو ،مچ پا و
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سيروس تقيزاده دلخوش و همکاران

...آيا بين شاخص توده بدني و انحرافات وضعيتي

محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي سمنان براي
 از آقاي پوريا.برآوردن هزينههاي تحقيق سپاسگزاري ميشود
 و از،باغباني براي همکاري در طرح قدرداني ميشود
.ورزشکاران شرکتکننده در طرح صميمانه قدرداني ميشود

 و همکارانش درMalepe  همچنين.]27[ پا مطرح است
 رابطهي بين شاخص توده بدني و انحرافات،آفريقاي جنوبي
.ستون فقرات را در صد دانشجوي غيرورزشکار بررسي نمودند
آنها گزارش نمودند که رابطهي بين شاخص توده بدني و
 ولي خطر بروز لوردوزيز،کايفوزيز و اسکوليوزيز معنادار نيست
 که نتايج،]5[ با افزايش شاخص توده بدني بيشتر ميشود
مطالعهي حاضر با بخشي از نتايج آنها متناقض و با بخشي
 براي توضيح اختالف در يافتهها بين.ديگر همسو ميباشد
تحقيق حاضر و مطالعات پيشين ميبايد به اين نکته اشاره نمود
.که شاخص توده بدني در ورزشکاران ميتواند گمراهکننده باشد
برخي از ورزشکاران بر اساس شاخص تودهي بدني ممکن است
 در،در گروه افراد داراي اضافه وزن و يا چاق دستهبندي شوند
حالي که شاخص تودهي بدني بيشتر به سبب حجم باالي
 در مطالعات.]20[ عضالت است و نه چربي اضافه در بدن
پيشين آزمودنيها غير ورزشکار بودند و يا رشتهي ورزشي
.ناهمگن بوده است
 ورزشکاران پاورليفتينگ،در مطالعهي حاضر آزمودنيها
 که شاخص تودهي بدني در آنها به رغم ابعاد طبيعي در،بودند
 لذا ممکن،بدن به سبب نوع تمرينات ورزشي بيشتر بوده است
است ورزشکاراني که در اين پژوهش در گروه چاق دستهبندي
 و اين سطح از، داراي حجم عضالت بيشتري بوده،شده بودند
قدرت ممکن است آنها را در برابر نيروهاي آسيبزننده
.احتمالي در ورزش و زندگي روزمره محافظت نموده است
پژوهشهاي آيندهنگر ميتوانند به بررسي اين فرضيه بپردازند
که آيا قدرت و حجم عضالت ميتواند ورزشکاران را در برابر
.انحرافات پاسچرال محافظت نمايد
 دستهبندي،يکي از محدوديتهاي مطالعه حاضر
 به همين،ورزشکاران بر اساس شاخص توده بدني بوده است
روي پيشنهاد ميشود که در مطالعهاي ديگر ارتباط انحراف
،وضعيتي با درصد چربي و يا قدرت عضالني بررسي شود
همچنين پيشنهاد ميشود که همبستگي بين درجات انحرافات
.پاسچرال و شاخص توده بدني بررسي شود
در مطالعه حاضر نشان داده شد که انحرافات وضعيتي در
 در برخي از سطوح،ورزشکاران با شاخص توده بدني بيشتر
 به نظر ميرسد ورزشکاران چاق داراي حجم.کمتر ميباشد
 و در برابر نيروهاي آسيبزننده،عضالت بيشتري بوده
.محافظت شده بودند
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Introduction: Postural deviations are one of the musculoskeletal disorders. It seems that some exercises and body
mass index could affect postural conditions. Therefore, the purposes of the present study was to determine and
compare the postural deviations in obese and overweight powerlifting athletes.
Materials and Methods: The male powerlifting athletes aged 18 to 35 years old entered to one of two groups based
on their body mass index, 25 athletes for obese group (BMI: ≥ 30) and 50 athletes for overweight group (BMI: 2529.9). The Sagittal and Frontal planes were photographed using a plumb line and a symmetrograph®, and then
deviations of the postural key points were investigated on the images.
Results: Athletes in both groups only had normal posture in the head, cervical and lumbar vertebral levels in the
frontal plane, and also the deviations in obese athletes in the sagittal plane at the level of the thoracic vertebral
(P=0.008), and in the frontal plane at the level of the leg (P=0.019) and the scapula (P=0.029) were significantly lower
than those of overweight athletes.
Conclusion: It is demonstrated that Postural deviations in powerlifting athletes with higher body mass index were
lower in some levels. Interestingly, it seems that, the obese athletes may be protected against the injurious forces due
to the greater muscle mass.
Keywords: Body Mass Index, Weight Lifting, Posture, Athletes
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