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چكيده

مقاله پژوهشی

مقدمه :کمردرد یکی از شایعترین اختالالت اسکلتی -عضالنی میباشد .اگرچه اغلب تمرین درمانی توصیه میشود اما نیازمند زمان  ،تجهیزات و
در خطر رعایت نکردن تمرینات از طرف بیمار است .کفشهای غلتکی با تغییراتی در پوسچر مچ پا ،زانو ،ران و کمر میتوانند بهعنوان بخشی از
درمان استفاده شوند .بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کفشهای غلتکی و تمرینات اکستانسوری مکنزی بر میزان درد ،ناتوانی و پوسچر کمر
در افراد مبتال به کمردرد تحت حاد میباشد.
مواد و روشها :در مطالعه شبهتجربی حاضر ،با روش نمونهگیری در دسترس ( 02 )convenienceفرد ( 02مرد و  02زن) با میانگین سن
 20/04 ± 02/54مبتال به کمردرد تحت حاد که با انجام حرکات تکراری اکستانسیون در حالت ایستاده و دمر (پرون) درد آنها کاهش مییافت،
پس از امضا کردن فرم رضایتنامه آگاهانه در دو گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی( ) n = 02و گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی و کفش
غلتکی( )n = 02قرار گرفتند .قبل و بعد از  5هفته مداخالت درمانی ،شدت درد (معیار دیداری درد) ،ناتوانی (پرسشنامه  )Oswestryو پوسچر
کمر (دستگاه  Qualisys Track Managerمجهز به  7دوربین  Hz022نسخه ، 02،0ساخته و طراحی شده توسط کارخانه  Qualisysکشور
سوئد) اندازهگیری شد.

یافتهها :میزان کاهش درد در گروه تمرینات اکستانسوری و کفش بهطور معنادار و به میزان  ٪45/9بیشتر از گروه تمرینات اکستانسوری بود (.)P = 2/25
کاهش میزان ناتوانی ،در مقایسه بین دو گروه از نظر آماری معنادار نبود ( .)P > 2/24شعاع قوس کمر در هر دو گروه تغییر نکرد ( ) P > 2/24و
همچنین اختالف معنادار در شعاع قوس کمر بین دو گروه وجود نداشت (.)P > 2/24

نتيجهگيری :نتایج نشان میدهد کفشهای غلتکی میتوانند بهعنوان بخشی از برنامه درمانی افراد مبتال به کمردرد تحت حاد باشد.
کليد واژهها :کمردرد ،تمرینات مکنزی ،کفش غلتکی ،پوسچر

ارجاع :رحیمی عاطفه ،فرقانی سعید ،پل فاطمه .بررسی تأثير کفشهای غلتكی و تمرینات اکستانسوری مكنزی بر ميزان درد،
ناتوانی و پوسچر کمر در افراد مبتال به کمردرد تحت حاد .پژوهش در علوم توانبخشی 0292؛ 720-700 :)6( 02
تاریخ دریافت0292/4/02 :

تاریخ پذیرش0292/02/02 :

دانشکدهی علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

یباشد که توسط معاونت پژوهشی و فناوری
نامهی کارشناسی ارشد با شماره  290450م 
این پژوهش مربوط به پایان 
مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است.
* دانشیار ،دکترای ارتوپدی فنی ،مرکز تحقیقات اسکلتی -عضالنی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسؤول).
Email: saeed_forghany@yahoo.co.uk

 .0دانشجوی کارشناس ارشد فیزیوتراپی ،گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .0دانشجوی کارشناس ارشد ارتوپدی فنی ،گروه ارتوپدی فنی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

پژوهش در علوم توانبخشی/سال  /01شماره  /6بهمن و اسفند 0131

120

کفشهای غلتكی و ميزان درد ،ناتوانی و پوسچر کمر

مقدمه
کمردرد یکی از شایعترین اختالالت اسکلتی -عضالنی
است که اکثر افراد حداقل یکبار در زندگی آن را تجربه
کردهاند ( .)4-1بهطوریکه شیوع ماهانه کمردرد %53-53
گزارش شده است (.)5
ساالنه میلیونها دالر جهت درمان کمردرد مزمن هزینه
میشود ،بنابراین درمان مناسب و به موقع آن ضروری
میباشد ( .)2 -1تا کنون مداخالت متفاوتی برای درمان
کمردرد پیشنهاد شده است ،از جمله تمرین درمانی ،کشش
ستون فقرات ،موبیلیزیشن ،دیاترمی ،اولتراسوند ،انواع
ارتزهای ستون فقرات و کفش (.)2
براساس سیستم تقسیمبندی درمان محور ارایه شده
توسط  Delitoوهمکارانش ،درمان گروهی از بیماران مبتال
به کمردرد ،تمرین درمانی میباشد که این تمرینات با توجه
به  Directional preferenceبیماران در جهات فلکشن،
اکستنشن یا فلکشن جانبی تجویز میشوند ( .)3به این
صورت که براساس اصول ارزیابی مکنزی ،چنانچه حرکات
تکراری در یک جهت خاص باعث مرکزی شدن درد شود،
بیمار در گروه تمرین درمانی قرار میگیرد و الزم است تمرینات
مناسب در همان جهت برای بیمار تجویز شود ( .)3 -6این
تقسیمبندی توسط  Julieو همکارانش ،ویرایش و
بهروزرسانی شد (.)6
در مطالعه  Longو همکارانش %35/3 ،از  512فرد
شرکتکننده در این تحقیق که مبتال به کمردرد حاد ،تحت
حاد و مزمن بودند با حرکات تکراری در جهت اکستنشن،
مرکزی شدن درد را گزارش دادند ( .)8بنابراین تمرینات
اکستانسوری در درمان این گروه از افراد اهمیت دارد (.)11-8 ،6
از دیدگاه  Machadoتمرینات اکستانسوری مکنزی باعث
کاهش درد و ناتوانی فوری در کمردرد حاد و تحت حاد
میشود ( .)11همچنین  Schenkو  Browderبهطور
جداگانه در مطالعات خود ،اهمیت تمرینات اکستانسوری را
در درمان کمردرد تحت حاد نشان دادند (.)11 ،9
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اگرچه تمرین درمانی مهمترین مداخله برای کمردرد
معرفی میشود اما نیازمند زمان و نیروی انسانی است.
بنابراین استفاده از روشهای درمانی جدید که به زمان و
تمرکز کمتری نیاز دارند تا بتوانند طی فعالیتهای روزانه
منجر به اثراتی مشابه تمرین درمانی گردند توصیه شده
است .یک راه حل مناسب اصالح کردن کفش میباشد.
ازجمله این اصالحات ،غلتکی کردن کف کفش است (.)12
کفشهای غلتکی با داشتن غلتک در جهت قدامی -خلفی
منجر به جابهجایی نقطه تماس کفش با زمین میگردند،
بهگونهای که محل تماس نسبت به کفشهای معمولی کمی
جلوتر قرار میگیرد .بهطور مثال ،در هنگام راه رفتن در
لحظه  ،Initial contactتماس کفش با زمین از پاشنه پا
به بخش میانی پا انتقال مییابد .همین امر منجر به
جابهجایی محل عبور نیروی عکسالعمل زمین نسبت به
مفاصل ،تغییر گشتاورهای وارد به مفاصل ،فعالیت عضالت و
در نتیجه حرکات قسمتهای مختلف بدن میگردد (.)15
شرکتهای سازندهی این کفشها ادعاهای فراوانی درباره
آن بیان می کنند ،از جمله افزایش فعالیت عضالت ،افزایش
سوخت و ساز بدن ،بهبود پوسچر تنه ،بهبود دردهای ناحیه
کمر ،زانو و مچ پا (.)14
تاکنون مطالعات مختلفی به بررسی ادعاهای مطرح شده
در خصوص این کفشها پرداخته اند و در اکثر مطالعات
تغییرات کینماتیکی در اندام تحتانی مورد مطالعه قرار
گرفتهاند ( Nigg .)18 -13 ،15و همکارانش تأثیر کفش
( )MBT-Masai Barefoot Technologyبا پاشنهی
مدور را بررسی کردند و افزایش دورسی فلکشن در ابتدای
فاز استانس را گزارش نمودند ( .)13سپس این تأثیرات
توسط  Romkesو همکارانش تأیید شد ( .)16همچنین در
مطالعات بعدی توسط  Taniguchiو  Forghanyکاهش
پلنتار فلکشن پس از تماس پاشنهی پا با زمین گزارش شد و
اعالم نمودند مچ پا بالفاصله پس از تماس پا با زمین در
حالت دورسی فلکشن قرار میگیرد ( .)19 ،13 ،15علت این
تغییرات انحنای کف کفش است که باعث میشود مرکز
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فشار جلوتر از محل معمول خود هنگام برخورد پاشنه پا با
زمین قرار بگیرد و نیروی عکسالعمل زمین در ابتدای فاز
استانس ،به قدام مرکز مفصل مچ پا وارد شود (،Wue .)15
 Taniguchi ،Romkersکاهش دورسی فلکشن در
مفاصل مچ پا و جلوی پا را در میانه فاز استانس گزارش
کردند ( .)18-16همچنین به علت انحنای موجود در قدام و
وسط کف کفش ،مرکز ثقل بدن بهراحتی حین راه رفتن به
جلو منتقل میشود ( .)13-15تأثیر این کفشها در زانو
شامل افزایش فلکشن حین استانس و کاهش اکستنشن
نرمال در میانه استانس میباشد ( .)13 -16همچنین کاهش
دامنه حرکت مفصل هیپ در صفحه ساجیتال که شامل
کاهش فلکشن از ابتدای تماس پا با زمین تا میانه فاز
استانس است گزارش میشود (.)21 ،13 -16
بهطور کلی هر تغییر ایجاد شده در راستای مفاصل اندام
تحتانی باعث ایجاد تغییرات جبرانی در ستون فقرات
میگردد .بنابراین میتوان چنین فرض کرد ،بهدنبال پوشیدن
کفشهای غلتکی ،افزایش دورسی فلکشن مچ پا ،افزایش
فلکشن زانو و کاهش اکستنشن مفصل ران ،منجر به
افزایش اکستنشن کمر میشود ( .)21بنابراین بر اساس یکی
از مهمترین ادعاهای سازندگان ،این کفشها میتوانند باعث
تغییر پوسچر کل بدن به سمت اکستنشن شده و میتوانند
در درمان کمردرد مؤثر باشند (.)21
 Newکاهش فلکشن تنه را حین راه رفتن با کفشهای
غلتکی پس از تماس پاشنه پا با زمین گزارش کرد (.)22
سپس  Niggو همکارانش از صندلهای غلتکی در
بازیکنان گلف مبتال به کمردرد استفاده نمودند .پس از 6
هفته درد کاهش یافت و بر کیفیت بازی آنها اثر مثبت
گذاشت ( Armand .)12کاهش درد و عدم تغییر میزان
ناتوانی را در افراد مبتال به کمردرد بهدنبال استفاده از
کفشهای غلتکی گزارش نمود (.)25
تاکنون هیچ مطالعهی مستقلی تغییرات درد ،ناتوانی و
لوردوز کمر را با استفاده از این کفش ها در افراد مبتال به
کمردرد تحت حاد اندازهگیری نکرده است .بنابراین هدف از
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مطالعهی حاضر بررسی تأثیر یک نوع کفش غلتکی موجود
در بازار ایران بر درد ،ناتوانی و لوردوز کمر در افراد مبتال به
کمردرد تحت حاد میباشد.
مواد و روشها
این پژوهش از نوع شبهتجربی با روش پیشآزمون و
پسآزمون میباشد که در اردیبهشت  92در دانشکدهی علوم
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت بررسی تأثیر
کفشهای غلتکی بر درد ،ناتوانی و لوردوز کمر در افراد مبتال
به کمردرد تحت حاد شروع و در مهر  92به پایان رسید.
مطالعه در برخی کلینیکهای سرپایی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان و  5مطب متخصص ارتوپدی اعالم شد و بیمارانی
که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند ،پس از امضا کردن فرم
رضایتنامه آگاهانه با اهداف و نحوه انجام آزمایشها ،آشنا
شدند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل مواردی بودند که در ادامه
ذکر میشوند:
سن بین  18تا  43سال ،کمردرد و درد راجع به اندام
تحتانی که با حرکات تکراری در جهت اکستنشن مرکزی
میشود (افراد شرکتکننده در مطالعه ده مرتبه حرکت
اکستنشن در حالت ایستاده و ده مرتبه حرکت اکستنشن در
حالت دمر (پرون) انجام دادند .مالک قضاوت ،مرکزی شدن
درد در یکی از این  2پوزیشن بود .تکرارپذیری این روش ارزیابی
در مطالعه  Fritzو همکارانش ،باال گزارش شده است (.)24
همچنین  3روز تا  3هفته از بروز عالیم گذشته باشد ( )23و
در معیار دیداری درد حداقل عدد  5را گزارش نمایند.
معیارهای خروج از مطالعه شامل مواردی بودند که در ادامه
ذکر میشوند:
سابقه جراحی در تنه در  6ماه اخیر ،موارد پاتولوژیک مثل
تومور در تنه و اندام تحتانی ،شکستگی مهرهها و دندهها و
اندام تحتانی ،عفونت در تنه و اندام تحتانی ،بارداری،
بیماریهای سیستمیک مثل دیابت ،روماتویید آرتریت و سابقه
استفاده از کفشهای غلتکی در شش ماه گذشته بود.
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حجم نمونه با استفاده از نرمافزار ( G*powerنسخه 5 ،1
ساخت کشور آلمان) محاسبه شد ( )26که براساس آن  21نفر
( 11مرد و  11زن) با میانگین سن  ،52/13 ± 11/43با روش
نمونهگیری در دسترس ( )convenienceپس از امضای فرم
رضایتنامهی کتبی ،مورد ارزیابی و اندازهگیریهای قبل از
مداخله از درد ،ناتوانی و لوردوز کمر قرار گرفتند .سپس بهطور
تصادفی در  2گروه تمرینات اکستانسوری ( )n = 11و گروه
تمرینات اکستانسوری و کفش غلتکی ( )n = 11قرار گرفتند.
اندازهگیری لوردوز کمر در گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی
و کفش غلتکی در دو وضعیت با کفش و بدون کفش و در
گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی در یک وضعیت بدون
کفش انجام پذیرفت.
بالفاصله پس از آن ،درمان شروع شد .تمام بیماران یک
کپی از تمرینهایی که باید انجام میدادند را با ذکر جزییات و
تعداد و مدت زمان الزم دریافت کردند و از آنها خواسته شد
تمرین مورد نظر را در خانه و در روزهایی که فیزیوتراپیست
خود را ویزیت نمیکنند انجام دهند .تمرینات اکستانسوری
مکنزی بدین ترتیب انجام میشد که در هفته اول (تنفس

عمیق در حالت دمر (پرون)) ،هفته دوم (انجام اکستانسیون
غیرفعال تنه با تکیه بر روی آرنج در حالت دمر) ،هفته سوم
(انجام اکستانسیون غیرفعال تنه با تکیه روی کف دستها در
حالت دمر) و هفته چهارم ( انجام اکستانسیون غیرفعال تنه در
حالت ایستاده).
تمرینات اکستانسوری مکنزی بهصورت  5نوبت با 11
تکرار در هر نوبت انجام میشد و هر تکرار  5-2ثانیه نگه
داشته میشد .افراد گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی و
کفش غلتکی عالوه بر انجام تمرینات ،روزانه حداقل 51
دقیقه با کفش غلتکی ( ،Perfect Stepsنسخه ،2112
ساخت کشور چین) پیادهروی میکردند (شکل .)1این کفش
دارای کفی غلتکی در صفحه ساجیتال میباشد .این کفی
دارای سه الیه و الیه میانی بهصورت نرم و انعطافپذیر
ساخته شده است که قلب کفش نامیده میشود .در انتهای
الیه میانی نقطه محوری ( )Pivot axisقرار دارد که باعث
حرکت غلتکی ( )rollingمیشود (.)21

شكل .0کفش غلتكی

همچنین به بیماران دو گروه توصیه شد که فعالیتهای
معمول خود را در حدی که درد شروع نشود محدود کنند.
بیماران طی  6جلسه توسط فیزیوتراپیست ویزیت شدند .دو
هفته اول هفتهای دو جلسه و دو هفته دوم هفتهای یک
جلسه .در این مدت بیماران تحت کنترل بودند که فعالیت
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تأثیرگذار دیگری بهجز مداخالت درمانی این مطالعه را انجام
ندهند .همچنین تصویر تمرینات مکنزی بهمنظور انجام
صحیح تمرینات در منزل در اختیار بیماران قرار گرفت و طی
تماسهای تلفنی و ویزیتهای هفتگی انجام تمرینات در
منزل کنترل میشد ،در ضمن لیستی در اختیار بیماران قرار
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گرفت که روزانه پس از انجام هر یک از تمرینات آن را
عالمت میزدند.
درد ،ناتوانی و پوسچر کمر قبل از شروع درمان و همچنین
پس از  4هفته انجام مداخالت درمانی اندازهگیری شد .برای
اندازهگیری میزان درد ،معیار دیداری درد که شامل پارهخطی
به طول  11سانتیمتر است که از شماره صفر (وضعیت بدون
درد) تا شماره ( 11وضعیت درد غیر قابل تحمل) شمارهگذاری
میشود ،مورد استفاده قرار گرفت و از بیمار خواسته شد با
توجه به شدت کمر درد احساس شده ،شماره مورد نظر را
مشخص کند .اعتبار و پایایی این روش در مطالعات قبلی
ارزیابی شده است ( .)23برای ارزیابی میزان ناتوانی از
پرسشنامه  Oswestry disability indexاستفاده شد.
این پرسشنامه شامل  11بخش شش گزینهای میباشد که
میزان ناتوانی را بهترتیب از ( 1به منزلهی توانایی مطلوب) تا
 ( 3به منزلهی ناتوانی شدید) رتبهبندی میکند و در مجموع

شاخص کل ناتوانی  1تا  111ارزشگذاری میشود .این
پرسشنامه به زبان فارسی برگردانده شد و از اعتبار باالیی
برخوردار است ( .)28برای ارزیابی لوردوز کمر مارکرهای
بازتابکننده مادون قرمز توسط چسب دوطرفه روی زواید
خاری مهرههای  S2 ،L5 ،L3 ،L1قرار گرفتند (.)29
لوردوز کمر در حالت ایستاده بهصورت خبردار ()Up right
اندازهگیری شد و موقعیت  5بعدی هر مارکر توسط  3دوربین
 Hz 111بهنام ( Qualysis track managerنسخه
 ،11،2ساخته و طراحی شده توسط کارخانه Qualisys
کشور سوئد) ثبت گردید .سپس شعاع قوس کمر در صفحه
ساجیتال توسط روش  Forghanyو همکارانش محاسبه شد
( .)51در این روش بر روی هر سه مارکر یک دایره فیت شد
مجموعاً  4دایره بهدست آمد و شعاع هر یک محاسبه شد
شعاع میانگین ،شعاع قوس کمر میباشد (شکل.)2

شكل .2شعاع قوس کمر ( اندازهگيری ميزان تغييرات لوردوز کمر)
دایره ،ميانگين دایرههایی است که بر هر سه نقطه فيت شدهاند.
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پایایی روش ارزیابی پوسچر در این مطالعه بر روی  11نفر فرد
سالم مورد ارزیابی قرار گرفت .این مرحله از مطالعه در دو روز

متفاوت و توسط دو آزمونگر انجام گرفت (جدول.)1

جدول  –Inter correlation classification .0نتایج حاصل از ارزیابی پایایی ( )Reliabilityروش اندازهگيری شعاع قوس کمر
( Inter testerبين دو آزمونگر )

( Intra testerبين روز)

روز اول

2/95

آزمونگر اول

2/ 9

روز دوم

2/90

آزمونگر دوم

2/57

برای آنالیز دادهها نرمافزار MATrix ( Matlab

 LABoratoryنسخه  ،7.6.0ساخت ماساچوست ایالت
متحده ،شرکت  )MathWorksو آنالیز آماری SPSS
(،)Statistical Package for Sciences Social
نسخه ( 16شرکت  ،IBMساخت نیورک ،ایالت متحده) مورد
استفاده قرار گرفت و بهمنظور مقایسه میانگین تغییرات
دادههای بین دو گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی و گروه

تمرینات اکستانسوری مکنزی و کفش غلتکی از آزمون t
مستقل با سطح معناداری ( )P < 1/13استفاده شد.
یافتهها
مشخصات دموگرافیک افراد شرکتکننده در هر دو گروه در
جدول شماره  2آمده است .استفاده از آزمون تی مستقل ،هیچ
اختالف معنیداری بین دو گروه از لحاظ قد و وزن نشان نداد
(.)P > 1/13

جدول  .2متغيرهای دموگرافيک افراد شرکتکننده در مطالعه
گروه
متغيير

مكنزی

سن (سال )SD ±

09/9 ± 2/09

20/5 ± 2/4

قد (متر )SD±

0/46 ± 2/046

0/7 ± 2/052

وزن (کیلوگرم )SD ±

64/5 ± 4/55

60/5 ± 2/40

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع )SD ±

06/22 ± 2/4

00/49 ± 2/5

جنس (02مرد و  02زن)

7مرد

2مرد

بیماران گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی و کفش غلتکی
کاهش معناداری در میزان درد نسبت به گروه تمرینات
اکستانسوری مکنزی داشتند ( .)P = 1/14در واقع کفشهای
غلتکی توانستند کمردرد را به میزان  %23/4بیشتر کاهش
دهند (نمودار .)1
میزان کاهش ناتوانی در گروه تمرینات اکستانسوری
مکنزی و کفش غلتکی  %11/8بیشتر از گروه تمرینات

126

گروه مكنزی

گروه کفش و

اکستانسوری مکنزی است اما در مقایسه با گروه تمرینات
اکستانسوری مکنزی این میزان از نظر آماری معنادار نبود
(( )P > 1/13نمودار .)2
شعاع قوس کمر در هر دو گروه پس از  4هفته کاهش
یافت اما از نظر آماری معنادار نبود ( )P > 1/13و همچنین
اختالف معنادار در میزان تغییرات شعاع قوس کمر بین دو
گروه یافت نشد (( )P > 1/13نمودار .)5
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P < 1/13

*

نمودار  .0ميانگين ،انحراف معيار و تغييرات ميزان درد ،قبل و بعد از  7هفته درمان در هر دو گروه تمرین مكنزی
و گروه تمرین مكنزی و کفش غلتكی

نمودار  .2ميانگين ،انحراف معيار و تغييرات ميزان ناتوانی ،قبل و بعد از  7هفته درمان در هر دو گروه تمرین مكنزی
و گروه تمرین مكنزی و کفش غلتكی

نمودار  .1ميانگين ،انحراف معيار و تغييرات ميزان لودروز ،قبل و بعد از  7هفته درمان در هر دو گروه تمرین مكنزی
و گروه تمرین مكنزی و کفش غلتكی
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بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر یک نوع کفش غلتکی
موجود در بازار ایران بر درد ،ناتوانی و لوردوز کمر در افراد
مبتال به کمردرد تحت حاد بود که در آن به مقایسهی اثر
تمرینات اکستانسوری مکنزی به تنهایی و تمرینات
اکستانسوری مکنزی بههمراه کفشهای غلتکی بر روی درد،
ناتوانی و لوردوز کمر در افراد مبتال به کمردرد تحت حاد
پرداخته است.
تمرین درمانی باعث تقویت عضالت ،افزایش ثبات بافت
نرم ،حفظ و برگرداندن دامنه حرکتی ،بهبود شرایط قلبی-
ریوی و کاهش ترس از حرکت میشود ( .)3تمرینات
اکستانسوری مکنزی نیز عالوه بر کاهش عالیم بیمار به
افزایش دامنه حرکتی در جهت اکستنشن کمک میکند (.)3
بههمین دلیل این تمرینات یکی از مهمترین مداخالت برای
درمان این گروه از بیماران بهشمار میروند ( .)11-8از دیدگاه
 Stankovicوهمکارانش تمرینات اکستانسوری مکنزی
برای بیماران مبتال به کمردرد حاد پس از  4هفته مؤثرتر از
توصیههای آموزشی ( )Back schoolاست ( .)51همچنین
 Machadoو همکارانش نشان دادند تمرینات اکستانسوری
مکنزی منجر به بهبود فوری عالیم در مقایسه با درمان
غیرفعال (گرما ،سرما ،الکتروتراپی و )...در بیماران کمردرد حاد
میشود ( .)11نتایج مطالعه حاضر نیز موافق با یافتههای قبلی
است و در گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی ،تمرین درمانی
به تنهایی کاهش درد و ناتوانی را بهطور معناداری بههمراه
داشته است.
امروزه با هدف کم کردن نیاز به تمرکز و زمان حین انجام
تمرینات و بروز تأثیراتی مشابه تمرین درمانی حین
فعالیتهای روزانه ،مداخالت دیگری از جمله کفشهای
غلتکی مورد توجه قرار گرفته است ( .)12طراحی کفشهای
غلتکی به گونهای است که نیروی عکسالعمل زمین از
ناحیهی پاشنه به بخش میانی پا انتقال یافته و باعث افزایش
دورسی فلکشن مچ پا در ابتدای فاز استانس و کاهش
اکستنشن زانو در میانه فاز استانس میشود (.)13-13
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همچنین کفشهای غلتکی با افزایش فعالیت عضله تیبیالیس
قدامی و کوادریسپس توانستند برخی تأثیرات تمرین درمانی
مانند افزایش فعالیت عضالنی و افزایش دامنه حرکتی را تقلید
کنند ( .)13تغییرات ایجاد شده در اندام تحتانی ادعای
سازندگان مبنی بر ایجاد پوسچر اکستانسوری در کمر و تأثیر
آن بر کمردرد را تقویت میکند (.)21
با توجه به نتایج مطالعه حاضر تمرینات اکستانسوری
مکنزی بههمراه کفشهای غلتکی در مقایسه با تمرینات
اکستانسوری بهتنهایی تأثیرات بیشتری بر کاهش درد در
کمردرد تحت حاد دارند .تمرینات اکستانسوری مکنزی
 %51/3کاهش درد و  %23/8کاهش ناتوانی داشتند ،در
صورتی که استفاده از کفشهای غلتکی در کنار تمرینات
اکستانسوری درد را  %38/9و ناتوانی را  %59/6کاهش داده
است .در واقع کفشهای غلتکی توانستند کمردرد را به میزان
 %23/4بیشتر کاهش دهند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت،
شاید کفشهای غلتکی نیز تأثیراتی مشابه تمرینات مکنزی
دارند و با ایجاد اکستنشن در کمر ،کاهش درد بیشتری در
گروه تمرینات اکستانسوری مکنزی و کفش غلتکی مشاهده
میشود.
این نتایج ،فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر کفشهای غلتکی
در بهبود درد و ناتوانی را تأیید میکنند و این کفشها
میتوانند در درمان بیماران مبتال به کمردرد تحت حاد مفید
باشند Nigg .و همکارانش در مقایسه کفشهای غلتکی با
کفشهای معمولی در بازیکنان گلف مبتال به کمردرد به نتایج
مشابه با مطالعه حاضر در خصوص بهبودی بیشتر در گروه
کفشهای غلتکی رسیدند ( .)12سپس  Armandو
همکارانش تأثیرات مثبت کفشهای غلتکی در کاهش درد
پرسنل مبتال به کمردرد مزمن در یک بیمارستان و عدم تأثیر
در میزان ناتوانی را اعالم کردند ( .)25نتایج مطالعه حاضر در
زمینه درد و ناتوانی موافق با مطالعات  Niggو Armand
میباشد.
از آنجا که بهنظر میرسد مکانیسم اثر کفشهای غلتکی
از طریق ایجاد پوسچر اکستانسوری میباشد ،بنابراین
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نمیتواند برای تمام افراد مبتال به کمردرد مفید باشند و صرفاً
برای گروهی مفید خواهند بود که با تمرینات اکستانسوری
کاهش درد داشته باشند Browder .و Schenkدر مطالعات
خود یکنواختی گروههای شرکتکننده و اختصاصی بودن
معیارهای ورود در مطالعات کمردرد را مهم شمردند (.)11 -9
بنابراین در مطالعاتی که تأثیر کفشهای غلتکی در کمردرد
بررسی میشود ،باید افرادی که با حرکات تکراری اکستنشن
کاهش درد را گزارش میکنند ،مورد ارزیابی قرار گیرند و
معیارهای ورود اختصاصی باشند .در مطالعه  Niggو
همکارانش جهت حرکت کاهشدهنده درد در افراد
شرکتکننده در نظر گرفته نشد و این غیریکنواختی گروهها
باعث شده است میزان کاهش درد بهدنبال استفاده از
کفشهای غلتکی نسبت به مطالعه حاضر کمتر باشد .بر
اساس تقسیمبندیهای ارایه شده توسط  Sahrmannو
 ،Mckenzieدر بیماران مبتال به کمردرد حاد و تحت حاد
که با حرکت اکستنشن مرکزی شدن درد را گزارش میدهند،
دامنه اکستنشن کمر کم شده و در جهت فلکشن منعطفتر
میباشد .بنابراین عضالت شکم کوتاه و پوسچر کمر flat
 backمیباشد ( .)55 -52کاهش میزان لوردوز باعث افزایش
درد در وضعیتهای فلکسوری ستون فقرات مثل نشستن یا
خم شدن به جلو میشود ( .)52در نتیجه بهمنظور تغییر
پوسچر کمر و افزایش دامنه اکستنشن باید طول این عضالت
افزایش یابد ( .)55 -52ادعا میشود که تمرینات اکستانسوری
با افزایش طول عضالت شکمی انعطافپذیری کمر در جهت
اکستنشن را افزایش داده و لوردوز را زیاد میکنند (.)55
همچنین ادعا میشود که کفشهای غلتکی نیز بهدنبال
جابهجایی خط وزن و تغییر راستا در مفاصل اندام تحتانی
منجر به ایجاد پوسچر اکستانسوری میگردند (.)21 ،14 -15
در هر صورت نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه شعاع
قوس کمر در هر دو گروه کاهش یافت (لوردوز بیشتر) اما از
نظر آماری معنادار نبود .با توجه به اینکه افزایش طول عضله
و تغییرات پوسچر بهدنبال تمرین درمانی در مطالعات قبلی
پس از حداقل  8هفته گزارش شدهاند ( ،)53 -54ممکن است
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مدت زمان دریافت مداخله که در این مطالعه  4هفته بود،
زمان کافی برای بروز تغییرات معنادار در پوسچر نباشد .به
همین دلیل در این تحقیق ،تغییری در لوردوز کمر مشاهده
نشد.
نتیجهگیری
بهطور کلی هر دو روش درمانی مورد استفاده در این مطالعه،
درد و ناتوانی را در بیماران مبتال به کمردرد تحت حاد کاهش
دادند ،اما تمرینات مکنزی بههمراه کفشهای غلتکی در
کاهش درد نسبت به تمرینات مکنزی بهتنهایی برتری دارند.
بنابراین این کفشها میطتوانند بهعنوان بخشی از برنامه
درمانی بیماران مبتال به کمردرد تحت حاد قرار گیرند.
محدودیتها
محدودیت این مطالعه ناتوانی در دور کردن افراد شرکتکننده
از تبلیغات تلویزیون و ماهواره و اینترنت درباره کفشهای
غلطکی میباشد .این تبلیغات میتواند در نمرهدهی افراد به
درد تأثیر داشته باشد .کمبود زمان محدودیت دیگر این مطالعه
میباشد که باعث شد مداخالت درمانی را  4هفته انجام دهیم.
پیشنهادها
با توجه به اینکه مطالعات قبلی تغییرات پوسچر را پس از 8
هفته گزارش کردند ،پیشنهاد میشود مطالعات بیشتر با دوره
طوالنیتر مداخله (حداقل  8هفته) برای ارزیابی تغییرات
پوسچر انجام شود .بهدلیل محدودیت زمانی مطالعه حاضر
قادر به انجام مداخالت درمانی در  8هفته نبود .همچنین
روش اجرا به گونهای طراحی شود که بیماران کمتر در معرض
تبلیغات تلویزیون و اینترنت در خصوص این کفشها باشند و
به این ترتیب تأثیرات کاذب کفش را به حداقل برسانند.
تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از پایاننامه مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و
مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد  592382میباشد
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و انجام آن با همکاری دانشکده علوم توانبخشی اصفهان
 نویسندگان بدین وسیله مراتب قدردانی خود را از.میسر گردید
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The effect of rollover footwear and McKenzie extension exercise on pain,
disability and lumbar posture in people with sub-acute low back pain
Atefeh Rahimi1, Saeed Forghany*, Fatemeh Pol2
Original Article

Abstract
Introduction: Low back pain (LBP) is one of the most common musculoskeletal disorders. Exercise therapy is
often advised but requires a significant time commitment, can rely on equipment or health professionals and risks of
low compliance. As an alternative method, shoes with a curved sole profile are thought to produce some beneficial
changes in ankle, knee, hip, back position, and posture.Therefore, the aim of this preliminary study was to investigate
the effect of rollover footwear and McKenzie extension exercise on pain, disability, and lumbar posture in people
with sub acute low back pain.
Materials and methods: In this quasi-experimental study, twenty people (Mean age±SD; 32.15±10.45 years)
diagnosed with LBP that decreased with extension movements were participated. All subjects agreed to sign the
consent form. They randomly and equally assigned to rollover footwear and McKenzie extension exercise groups or
a McKenzie extension exercise only group. Baseline and post intervention measures were pain (visual analog scale),
disability (Oswestry LBP disability) and lumbar posture while standing (via 7-camera Qualisys motion capture
system). Data were analyzed by SPSS, version 16.
Results: Participants in the rollover footwear and McKenzie extension exercise group had significantly greater
decreases (58/9 %) in pain compared to the McKenzie extension exercise group (P=0.04). Disability reduction,
comparison between two groups did not show any statistical significance (P>0.05). The radius of lumbar curve was
not significantly (P>0.05) and there was no significant difference in the change in the radius of lumbar curve
between two groups (P>0.05).
Conclusion: The result can suggest that the rollover footwear could be a part of treatment protocol for greater
reduction in pain level in subjects with low back pain.
Key Words: Low back Pain, McKenzie exercise, Rollover footwear, Posture
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