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چکیده:
مقدمه :ناهنجاری هایپرلوردوز کمری در نتیجه افزایش انحنای کمری به وجود میآید این وضعیت حاصل چرخش قدامی لگن و فلکشن ران است
یکی از روشهای اصالح این ناهنجاری استفاده از پروتکلهای ورزشی میباشد که جایگاه ویژه ای در اصالح این ناهنجاری دارد از این رو ،هدف
پژوهش حاضر مروری بر پروتکلهای حرکات اصالحی در افراد دارای ناهنجاری گود پشتی میباشد.
روش کار :از موتورهای جستجو گر داخلی و خارجی
 Irandoc Doajبا محدودیت زمانی  2013تا  2020و کلید واژه های Protocol, Hyperlordosis, Lumbar Lordosis, Corrective Exercises
برای موتورهای جستجوگر خارجی و از کلید واژههای گودپشتی ،هایپرلوردوز کمری ،هایپرلوردوزیس ،حرکات اصالحی ،پروتکل برای موتورهای
جستجوگر داخلی استفاده گردید و مطالعه حاضر به روش مروری سیستماتیک  PRISMAمیباشد.
Scopus, Semantic Scholar, Google Scholar, Pubmed, ISC, SID, Magiran,

نتیجهگیری :پروتکلهای ورزشی ،بویژه تمرینات اصالحی آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا به علت استفاده از یک روش منسجم همراه با انعطاف
پذیری ،ظرفیت افزایش میزان قدرت و کنترل عصبی عضالنی ،تمرین در فضاهای متفاوت باثبات و بیثبات و تمرین در صفحات مختلف حرکتی که
اساس بکارگیری تمرین اصالحی و مدل زنجیرهی تمرین اصالحی آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا میباشد ،میتواند به عنوان پروتکل اصالحی
ناهنجاری گودپشتی توصیه شود.
واژگان کلیدی :گودپشتی ،هایپرلوردوز کمری ،هایپرلوردوزیس ،حرکات اصالحی ،پروتکل

آن شکلی از بدن مورد توجه است که شامل حداقل میزان
کشش و فشار و حداکثر کارآیی در هنگام استفاده از بدن باشد
[ .]1سهرمن نیز اظهار میکند که حرکات تکراری و یا
وضعیتهای مداوم میتواند منجر به تعدیل در طول ،قدرت و
سفتی عضالنی شود ،در نتیجه ،این سازگاریها ممکن است

* نویسنده مسئول ،نشانی :دانشکده علوم ورزشی ،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکsaidgamali655@gmail.com:
تلفن تماس09138776305 :
پذیرش1399/04/07:
اصالح1399/03/26 :
دریافت1399/02/28:
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مقدمه:
کیفیت و چگونگی وضعیت بدنی انسان از اهمیت خاصی در
زندگی بشر برخوردار میباشد ،چرا که تغییرات و دگرگونی مثبت
و منفی ناشی از این امر ،سایر شرایط انسان را تحت تأثیر قرار
میدهد مفاهیم بیشماری راجع به وضعیت بدنی انسان وجود
دارد کندال راجع به وضعیت بدنی مطلوب میگوید ،در مجموع
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یافتهها :تعداد  10مقاله براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند این مطالعات به طور عمده به بررسی تأثیر پروتکلهای حرکات اصالحی بر
میزان لوردوز کمری ،تیلت لگن ،میزان تحمل ،انعطاف پذیری عضالت همسترینگ ،انعطافپذیری خمکنندههای لگن ،انعطاف پذیری عضالت کمری،
قدرت و استقامت عضالت شکمی ،قدرت عضالت همسترینگ ،تعادل پویا ،درد ،ناتوانی عملکردی در افراد دارای ناهنجاری هایپرلوردوز کمری پرداخته
بودند.

مروری بر پروتکل های حرکات اصالحی در

روش کار:
این مطالعه به روش مروری سیستماتیک  )25( PRISMAبا
هدف بررسی پروتکلهای حرکات اصالحی در افراد دارای
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سمت خلف برای ایجاد یک وضعیت جبرانی و تعدیل وضعیت
بدنی ،کاهش انعطافپذیری در بخش خلفی ناحیه کمر و احتمال
اختالل و نقص عملکردی ارگانهای داخلی از جمله سیستم
گوارشی ،سیستم دفع و سیستم تولید مثل در زنان نام برد [.]8
مطالعات نشان دادهاند که تقریبا  90/5درصد از افرادی که مبتال
به  )Low Back Pain( LBPهستند دارای تغییر در قوس ستون
فقرات کمری هستند[ .]12در یک مطالعه نشان داده شده که
 70درصد از جمعیت مبتال به  LBPدارای انحراف پوسچر در
تغییر روابط نرمال بین ستون فقرات و لگن هستند[ .]13میزان
طبیعی قوس کمر  30درجه است و از زاویه ی تالقی دو خط که
یکی از باالی مهره پنجم کمری و دیگری از میان مفصل ران
عبور کرده تشکیل میشود[ .]14در همین راستا ،تمرینات یا
حرکات اصالحی از متداولترین روشهای اصالح انحنای
غیرطبیعی ستون فقرات است[ .]15تمرینات اصالحی به عنوان
یک کوشش شناخته شده معرفی میگردد که وضعیتهای
ناهنجار بدنی را از طریق هماهنگ کردن گروههای عضالنی
موافق ،مخالف و به وسیله تمرینات قدرتی و کششی تا حدودی
برطرف می سازد[ .]16اگر برنامه ی تمرینات اصالحی به شکل
صحیح طراحی شده باشد میتواند افزایش کارایی و عملکرد
عضالت ،کاهش احتمال بروز و آسیب دیدگی و تسریع زمان
بهبودی و بازگشت به فعالیت منجر خواهد شد[ .]17محققین
زیادی در جستجوی روشهای مناسبی برای باال بردن سطح
آمادگی جسمانی و اصالح اختالالت ایجادکننده هایپرلوردوزیس
میباشند و در همین راستا نیز به روشهای متفاوتی دست
یافتهاند .در تحقیقات گذشته اثر بخشی تمرینات حرکات
اصالحی بر لوردوزکمری [ ،]18تمرینات آکادمی ملی پزشکی
ورزشی آمریکا National Academy of Sports ( NASM
 ،]19[ )Medicineتاثیر انجام مانور Abdominal drawing-in
[ ،]20تمرین اصالحی سنتی و پیالتس( ،)21تمرین با توپ
تعادلی[ ،]5شنای کرال پشت [ ،]22تمرینات ویلیامز [ ]23بر
کاهش میزان لوردوز افزایش یافته کمری گزارش شده است .با
توجه به شیوع ناهنجاری گود پشتی در افراد جامعه [ ،]10،24به
وجود آمدن دیگر ناهنجارهای ثانویه به صورت جبرانی [ ]8و
تنوع تمرینهای اصالحی در تحقیقات انجام شده در زمینه
اصالح و کاهش زاویه لوردوز افزایش یافته ،لذا هدف از پژوهش
حاضر مطالعه مروری بر پروتکلهای حرکات اصالحی در افراد
دارای ناهنجاری گود پشتی می باشد.
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موجب اختاللهای حرکتی شوند[ .]2در حالی که پیامدهای
ناشی از وضعیت بدنی نادرست به حدی گسترده است که بر
ابعاد جسمانی ،روانی ،اقتصادی و اجتماعی تأثیرات منفی زیادی
به جا میگذارد حرکات بدنی نامناسب و یا وضعیتهای
نامطلوب طوالنی مدت در افراد باعث ایجاد ناهنجاریهای
وضعیتی و ایجاد اختالالت در سیستمهای مختلف بدن ،از جمله
سیستم اسکلتی -عضالنی و عوارض متعددی همچون درد و
بدشکلی میشود[ .]3در میان قوسهای ستون فقرات ،گودی
کمر پایینترین انحنای ستون فقرات است که به دلیل تحمل
بیشترین وزن باالتنه ،در معرض خطرات و ناهنجاریهای
متعددی است[ .]4لوردوز طبیعی در ناحیه کمر از فشارهای بیش
از حد در این ناحیه محافظت میکند و به عنوان یک جذبکننده
شوك عمل مینماید[ .]5انحناهای طبیعی در ستون فقرات
سبب کاهش فشار و ناهنجاری بدن میشود که در صورت
غیرطبیعی بودن ،میتواند تعادل بدن را در حالت ایستاده برهم
زند [ .]6،7ناهنجاری هایپرلوردوز کمری در نتیجه افزایش
انحنای کمری به وجود میآید این وضعیت حاصل چرخش
قدامی لگن و فلکشن ران است[ .]8به طوریکه میزان لوردوز
افراد با افزایش سن به طور خطی افزایش مییابد که موجب
تغییرات مرکز ثقل به جلو و افزایش حرکت لگن میشود [.]9
تقریبا یک سوم کودکان  9تا  13سال و  43درصد نوجوانان در
ایران از هایپرلوردوز کمری رنج می برند اگر در این زمان،
پوسچر ضعیف بدون توجه خاصی به تغییر ادامه دهد ،درنهایت
تغییرات ساختاری رخ میدهد[ .]10افزایش گودی کمر یکی از
ناهنجاریهای سندرم متقاطع تحتانی است که در آن عضالت
ارکتور اسپاین و فلکسورهای هیپ کوتاه یا سفت و عضالت
شکمی و اکستنسورهای هیپ ضعیف یا کشیده میشوند[.]11
عارضه پشت گود میتواند به صورت اکتسابی که علل و دالیل
احتمالی آن میتواند فقر حرکتی ،کفش نامناسب ،وسایل و
تجهیزات غیر استاندارد ،اتخاذ وضعیتهای بدنی نامناسب در
طوالنی مدت ،بارداری و زایمانهای متعدد و عدم تعادل
عضالنی در نواحی قدامی و خلفی مجموعه کمری لگنی رانی
باشد[ .]5،8به طور معمول ،فاصله بین مهره های پنجم کمری و
اول خاجی در ناحیه قدامی ،افزایش و در ناحیه خلفی ،کاهش
مییابد و در موارد پیشرفته ،باعث له شدگی قسمت خلفی
دیسک کمری شده و به ایجاد درد در ناحیه کمر می گردد
مبتالیان به پشت گود معموالً از درد و خستگی در ناحیه کمر
شکایت دارند[ .]5همچنین از دیگر عوارض احتمالی میتوان به
اعمال فشار به ریشههای عصبی ،برآمدگی شکم در نتیجهی
ضعف عضالت دیواره شکم و افزایش انحنای ناحیهی کمری،
جابه جایی مرکز ثقل به قدام و تمایل قسمت فوقانی تنه به
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مروری بر پروتکل های حرکات اصالحی در

هایپرلوردوزیس میباشد .جهت دستیابی به این هدف در مطالعه
حاضر به بررسی عنوان و چکیده منابع علمی موجود در
پایگاههای الکترونیکی Scopus, Pubmed, Semantic Scholar,
 Google Scholar,با محدودیت زمانی  2013تا  2020که بر
روی پروتکلهای حرکات اصالحی در افراد دارای
هایپرلوردوزیس انجام شده بود پرداخته شد .محقق جهت جست
Protocol,
و جوی مقاالت مرتبط از کلید واژههای
 ،Hyperlordosis, Lumbar Lordosis, Corrective Exercisesو
به منظور یافتن مطالعات انجام شده در ایران نیز بانکهای
اطالعاتی  Doaj ، Magiran , ISC, SID , Irandocبا کلید
واژههای گودپشتی ،هایپرلوردوز کمری ،هایپرلوردوزیس ،حرکات
اصالحی ،پروتکل ،مورد بررسی قرار گرفتند تعداد  10مقاله
براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند .این معیارها
شامل دسترسی به متن کامل مقاله ،مقاالت با زبان فارسی و

انگلیسی ،داشتن حجم نمونه کافی و آنالیز آماری مناسب بود.
عالوه بر آن جستجوی دستی از کتب و منابع استفاده شده در
مقاالت ،مورد بررسی نیز انجام شد .و پژوهشهایی که از
مقاالت مروری استفاده کرده بودند از معیارهای خروج از مطالعه
حاضر بود.
حاصل جستجوهای صورت گرفته براساس معیارهای ورود به
تحقیق در نهایت به شناسایی  250مقاله در این زمینه مورد
بررسی انجامید .عنوان مقاله و خالصه آن جهت بررسی
معیارهای ورود مورد مطالعه قرار گرفت و مقاالتی که مورد
قبول واقع نشدند از مطالعه حذف گردیدند .اگر اطالعات کافی
در عنوان و خالصه آن مشاهده نشد متن کامل مقاله مورد
مطالعه قرار میگرفت .در انتها  10مقاله برای بررسی نهایی
انتخاب شدند (تصویر .)1

جستجو از موتورهای جستجوگر
Pubmed, SID, Scopus, Google Scholar, Semantic Scholar,
Magiran, Irandoc, Doaj, ISC

مطالعه عنوان مقاالت پیدا شده مرتبط با کلیدواژهها ()N=250
] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-11-27

حذف  150مقاله غیر مرتبط

مطالعه خالصه مقاالت پیدا شده مرتبط با کلیدواژهها ()N=100

حذف  80مقاله غیر مرتبط

مطالعه متن کامل مقاالت تأیید شده ()N=20
حذف  10مقاله غیر مرتبط

تصویر  :1نحوه گزینش مقااالت در این مطالعه مروری
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 10مقاله تایید شد

سعید جمالی برایجانی و همکاران

مروری بر پروتکل های حرکات اصالحی در

متغیرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفته است و  4مطالعه
مقایسه ای بین تمرینات پیالتس _ پایداری کمر ، Egoscue -
حرکات اصالحی سنتی  ،NASM -پیالتس  -حرکات اصالحی
سنتی و پیالتس  NASM -براساس میزان اثرگذاری بر اصالح
ناهنجاری هایپرلوردوزیس و متغییرهای وابسته مورد ارزیابی
قرار گرفته است خالصه روند انجام مطالعات ،آزمودنیها،
مداخلهها ،متغیرهای وابسته و نتایج پژوهشها در جدول 1
نمایش داده شده است.

یافتهها:
در پژوهشهای بررسی شده ،مطالعات به صورت کارآزمایی
بالینی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بر روی افراد دارای
هایپرلوردوزیس انجام شده است در  6مطالعه برای اصالح
ناهنجاری هایپرلوردوزیس از شنای کرال پشت ،تمرینات ویلیام،
تمرینات پیالتس ،تمرین با توپ تعادلی ،تمرینات  NASMو
مانور  Abdominal drawing-inبه عنوان مداخله استفاده شده
است و تاثیر پروتکل ها بر اصالح ناهنجاری هایپرلوردوزیس و

جدول :1خالصه روند انجام مطالعات ،آزمودنی ها ،مداخله ها ،متغیرهای وابسته و نتایج پژوهش ها

 Okhli Sو همکاران
(]26[ )2019

یک کارآزمایی بالینی
تجربی تصادفی

 45دانش آموز دختر
دبیرستانی
در سه گروه  15تایی:
1. Pilates
2. NASM
کنترل 3.
 77دانشجو خانم با
میانگین سنی  19تا 20
سال
در دو گروه:
 .1مداخله  44نفر
 .2کنترل  33نفر
 40دانش آموز خانم 15
تا  18سال
در دو گروه:
مداخله 20 :نفر
کنترل 20 :نفر

Manshouri M
and
Rahnama N.
[)2014( ]22

 Fatemi Rو
همکاران (]23[ )2015

یک کارآزمایی بالینی

یک کارآزمایی بالینی

مداخالت

William
training

میزان لوردوز کمری( :خط کش
منعطف)
عضالت
انعطافپذیری
همسترینگ( :تست اکستنشن زانو)
کوتاهی عضالت خم کننده لگن:
(تست توماس)
انعطاف پذیری عضالت کمری:
(تست شوبر)
قدرت عضالت شکمی ( :تست
مک گیل)
درد ( :مقیاس دیداری درد)

کاهش معنا دار زاویه کمر و کمردرد
گروه مداخله ،افزایش انعطاف پذیری
عضالت همسترینگ ،انعطاف پذیری
عضالت فلکسور ران ،انعطاف پذیری
عضالت اکستنسور کمر و قدرت
عضالت شکمی گروه مداخله

میزان لوردوز کمری( :خط کش
منعطف)
1. Pilates
2. NASM
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Swimming
Technique
Backstroke

میزان لوردوز کمری( :خط کش
منعطف)
)Kg/M2( :BMI

کاهش معنا دار زاویه لوردوز گروه
مداخله ولی در مورد  BMIتاثیر
معناداری مشاهده نگردید.

1. Pilates
2. Egoscue
3. Lumbar
stabilization

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-11-27

نام نویسندگان
Kudchadkar GS
و همکاران ()2020
[]13

نوع مطالعه
یک کارآزمایی کنترل
شده تصادفی

آزمودنیها
 51نفر بدون عالمت 18
تا  40سال
سه گروه  17نفر:
1. Pilates
2. Egoscue
3. Lumbar
stabilization

متغیر وابسته
میزان لوردوز کمری( :خط کش
منعطف)
تیلت لگن( :اینکالینومتر لگن)
میزان تحمل(سختی یا فشار
تمرین):
(مقیاس بورگ )6-20

نتایج
کاهش معنا دار زاویه لوردوز در سه
گروه ،کاهش بیشتر در
 Pilatesو  Egoscueنسبت به
 ،Lumbar stabilizationگروه
 Pilatesو  Egoscueبه یک
اندازه موثر بودن در کاهش زاویه
لوردوز و تیلت لگن و افراد گروه
 Pilatesبا سطح تحمل باالتر در
عملکرد نسبت به دو گروه دیگر
کاهش معنا دار زاویه لوردوز در دو
گروه مداخله  Pilatesو .NASM
همچنین میزان کاهش زاویه لوردوز
در گروه مداخله  NASMبیشتر از
گروه مداخله Pilates

سعید جمالی برایجانی و همکاران

مروری بر پروتکل های حرکات اصالحی در

()VAS

شهرجردی و همکاران
(]27[ )1393

یک کارآزمایی بالینی
نیمه تجربی

کمالی و همکاران
(]5[ )1396

یک کارآزمایی بالینی
نیمه تجربی

 30نفر زن
 30تا  50سال
در دو گروه:
 .1مداخله  15نفر
 .2کنترل  15نفر
 40دانش آموز پسر
 15تا  18سال
در دو گروه:
 .1مداخله  20نفر
 .2کنترل  20نفر

پیالتس

کمالی و همکاران
(]19[ )1394

یک کارآزمایی بالینی
نیمه تجربی

 30نفر دانشجوی دختر
 18تا  22سال
در دو گروه:
 .1مداخله  15نفر
 .2کنترل  15نفر

NASM

کمالی و همکاران
(]28[ )1394

یک کارآزمایی بالینی
نیمه تجربی

امیری و همکاران
(]20[ )1396

یک کارآزمایی بالینی

 45نفر دانشجوی دختر
 18تا  22سال
در سه گروه:
 15 :NASMنفر
سنتی 15 :نفر
کنترل 15:نفر
 15نفر خانم میامگین
سنی 35/91

میزان لوردوز کمری( :خط کش
منعطف)
سنجش میزان قدرت و استقامت
عضله شکمی( :تست دراز و
نشست)
انعطافپذیری عضالت پشت:
(تست بشین و برس)
تعادل پویا( :تست )Y
میزان لوردوز کمری( :خط کش
منعطف)

تمرین
تعادلی

با

توپ

تمرینات 1.
اصالحی سنتی
2. NASM
کنترل 3.

مانور
Abdominal
drawing-in

کاهش معنا داری در زاویه لوردوز
کمری گروه مداخله

کاهش معنا داری در زاویه لوردوز
کمری،
افزایش معناداری در قدرت و استقامت
عضالت شکم ،انعطاف پذیری
عضالت پشت و تعادل گروه مداخله

کاهش معنا داری در زاویه لوردوز
کمری در هر دو گروه تجربی
همچنین میزان کاهش زاویه لوردوز
در گروه مداخله  NASMبیشتر از
گروه مداخله تمرینات اصالحی سنتی
کاهش معنا داری در زاویه لوردوز
کمری

نتایج نشان میدهد که تمرکز پژوهشگران در این حوزه ،بر روی
تمرینات کششی به منظور افزایش طول عضالت کوتاه شدهی
فلکسورهای ران و اکستنسورهای کمری و از تمرینات تقویتی
به منظور تقویت عضالت ضعیف شده شکمی و اکستنسورهای
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بحث:
هدف از پژوهش حاضر ،مطالعه مروری بر پروتکلهای حرکات
اصالحی در افراد دارای ناهنجاری گود پشتی بود .و بررسی
پژوهشهای انجام گرفته در زمینه تاثیر پروتکلهای حرکات
اصالحی در افراد دارای ناهنجاری گود پشتی طراحی گردید.

میزان لوردوز کمری( :
تصویربرداری رادیوگرافی از نمای
طرفی و استفاده از زاویه کوب)

کاهش معنا داری در زاویه لوردوز
کمری ،بهبود معنادار شدت درد و
ناتوانی عملکردی در گروه مداخله

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-11-27

نام نویسندگان
افرونده و سیدزنوزی
(]21[ )1395

نوع مطالعه
یک کارآزمایی بالینی
نیمه تجربی

آزمودنیها
 30نفر دانشجوی دختر
 19تا  24سال
در سه گروه:
پیالتس 10 :نفر
سنتی 10 :نفر
کنترل 10:نفر

مداخالت
 .1پیالتس
تمرینات
.2
اصالحی سنتی

متغیر وابسته
میزان لوردوز کمری( :خط کش
منعطف)
انعطاف پذیری عضالت چهار سر
ران( :آزمون توماس)
انعطافپذیری عضالت کمر:
(آزمون خم شدن به جلو روی میز)
قدرت عضالت همسترینگ:
(آزمون اسکات پا)
قدرت عضالت شکم ( :آزمون دراز
و نشست)
میزان لوردوز کمری( :دستگاه
ارزیاب فورمتریک)
درد ( :پرسشنامه ی کیوبک)
ناتوانی عملکرد( :پرسشنامهی
ناتوانی عملکرد اسوستری)
میزان لوردوز کمری( :خط کش
منعطف)

نتایج
کاهش معنا داری در زاویه لوردوز
کمری در هر دو گروه تجربی
انعطاف
بهبود پذیر معنادار در
پذیری عضالت چهار سر ران،
انعطاف پذیری عضالت کمر ،قدرت
عضالت همسترینگ ،قدرت عضالت
شکم در هر دو گروه تجربی
و هیچ یک از روش های تمرینی بر
دیگری مزیت ندارد

مروری بر پروتکل های حرکات اصالحی در
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منظور بازآموزی یا افزایش فعال سازی بافتهای کم کار
استفاده میشود مرحله آخر انسجام از تکنیکهای انسجام به
منظور بازآموزی عملکرد سینرجیستیک جمعی تمام عضالت از
طریق حرکات عملکردی پیشرونده که به وسیلهی بکارگیری از
حرکات منسجم پویا ،انجام میشود ،استفاده میشود[ .]35در
تکنیک رهاسازی مایوفاشیال توسط خود فرد به منظور ایجاد
یک پاسخ مهاری در دوك عضالنی و کاهش فعالیت مدار گاما
از طریق فشار مداوم با یک شدت ،میزان و مدت خاص ،موجب
تحریک گیرندههای مذکور می شود این مفهوم به وسیلهی یک
آزمایش کنترل شده توسط هو و همکاران حمایت شده است
آنان گزارش کرده اند که فشار از طریق یک شی با شدت باال
(حداکثر تحمل درد) برای مدت کم (30ثانیه) یا شدت کم
(حداقل تحمل درد) برای مدت طوالنی ( 90ثانیه) به طور
معنادار ،دامنه حرکتی را افزایش خواهد داد[ .]36همچنین در
خصوص عضالت ضعیف شده به جای اینکه صرفاً آنها را تقویت
کنیم ،بهتر است از تمرینات انسجام هم در پایان استفاده
کنیم[.]35
در  1مطلعه از تمرینات Swimming Technique Backstroke
به عنوان پروتکل اصالحی خود برگزیده بودند که کاهش معنا
دار زاویه لوردوز گزارش شد ولی در مورد  BMIتاثیر معناداری
مشاهده نگردید [ .]22شنا کرال پشت با حرکات بیشتر در
قسمت خلفی بدن همراه است که باعث تقویت عضالت خلفی
میشود و به ویژه با فعالیت مؤثرتر و بیشتر همسترینگ همراه
است همچنین عضالت آگونیست را تقویت کرده و به انعطاف
پذیری عضالت آنتاگونیست میافزاید[ .]37حرکات رکتوس
فموریس و همسترینگ باهم مرتبط است در حین بازشدن ،این
عضالت نقشهای متضادی را بر عهده میگیرند همسترینگ
نقش آگونیست و رکتوم فمورس نقش آنتاگونیست دارد
همچنین ،در حرکات زانو این عضالت به طور هماهنگی فعالیت
میکنند[ .]38سوئزخاصره مهمترین عضله پوسچرال است و به
دلیل فعالیتهای روزمره زندگی ،به تدریج کوتاه میشود در
هنگام شنا کرال پشت حرکات پا باعث انعطافپذیری عضله
میشود همچنین باز کنندهها و عضالت ستون فقرات در
افزایش لوروز در نتیجه ضعف نقش دارند شنا کرال پشت
میتواند این عضالت را تقویت کرده و لوردوز کمر را بهبود
بخشد[ .]38شنای کرال پشت بخصوص ضربات پشتی باعث
کاهش لوردوز کمر در افراد ،احتماالً به دلیل انقباض عضالت
اکستانسور وکشش عضالت فلکسور ران و تقویت عضالت تنه
و شکمی است[.]39
در  1مطالعه از تمرینات  William trainingبه عنوان پروتکل
اصالحی خود برگزیده بودند که این اثرات را در پی داشت:
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ران استفاده شده است و به همین منظور از شیوه های مختلف
تمرینی استفاده شده است .طبق نظریه کندال  ،تمرینات رایج
ترین روش برای اصالح وضعیت غیر طبیعی با کشش
ساختارهای بافت نرم و تقویت عضالت ضعیف است[.]29
هدف اصلی حرکات اصالحی استفاده از روشها ،تکنیکها و
حرکات مختلف فعال و غیرفعال برای بهبود ،درمان ،اصالح و
توانبخشی جسمی و روانی افراد است تا ضمن پیشگیری از
پیشرفت برخی ناراحتیها و ضایعات بتواند نقش موثری را در
بازیابی کارآیی و تواناییهای عملکردی قبلی افراد پس از دوره
نقاهت ،بیتحرکی و رکود بدنی ایفا کند[ .]30از میان 10
مطالعه مرور شده در  4مطالعه از تمرینات پیالتس به عنوان
پروتکل اصالحی خود برگزیده بودند که این اثرات را در پی
داشت :کاهش معنادار زاویه لوردوز و تیلت لگن ،سطح تحمل
باال در عملکرد ،بهبود پذیر معنادار در انعطاف پذیری عضالت
چهار سر ران ،انعطاف پذیری عضالت کمر ،قدرت عضالت
همسترینگ ،قدرت عضالت شکم ،بهبود معنادار شدت درد و
ناتوانی عملکردی [ .]13،21،26،27این ورزش مجموعهای از
تمرینات تخصصی است که بدن و مغز را به گونهای درگیر
میکند که قدرت ،استقامت و انعطافپذیری را تحت تاثیر قرار
میدهد این روش تمرینی در وضعیتهای ایستا (خوابیده،
نشسته و ایستاده) و بدون طی مسافت ،پرش و جهش انجام
میگیرد بنابراین مزیت آن کاهش خطر بروز آسیبهای ناشی از
صدمات مفصلی و عضالنی در اثر انجام حرکتهای پرتابی
است[ .]31تمرینات پیالتس با ارتقاء قدرت و انعطافپذیری
عضالت اطراف ستون فقرات کمر با هدف تقویت وضعیت
مناسب انجام میشود[ .]32تمرینات پیالتس شدت درد را بهبود
بخشیده و استقامت عضالت شکمی و پشت را افزایش میدهد
و تاثیر معناداری بر دامنه حرکات ستون فقرات دارد[.]33،34
در  3مطلعه از تمرینات  NASMبه عنوان پروتکل اصالحی خود
برگزیده بودند که این اثرات را در پی داشت :کاهش معنادار
زاویه لوردوز ،افزایش معناداری در قدرت و استقامت عضالت
شکم ،انعطافپذیری عضالت پشت و تعادل پویا [.]19،26،28
در سال  2010آکادمی ملی طب ورزش آمریکا پروتکل تمرینات
اصالحی جدیدی را ارائه کرده است که شامل  4مرحله اصلی
مهار ،طویل شدن ،فعالسازی و انسجام میباشد از تکنیکهای
مهاری به منظور رهاسازی تنش یا کاهش فعالیت بیش از
اندازهی بافتهای نورومایوفاشیال در بدن استفاده میشود که
توسط خود فرد انجام میشود مرحله دوم افزایش طول است که
از تکنیکهای کششی به منظور افزایش قابلیت کشسانی ،طول
و دامنه حرکتی بافتهای نورومایوفاشیال در بدن استفاده
میشود مرحلهی سوم فعال سازی از تکنیکهای فعالسازی به

سعید جمالی برایجانی و همکاران

مروری بر پروتکل های حرکات اصالحی در
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از میان  10مطالعه مرور شده در  4مطلعه از مقایسه تاثیر تمرین
اصالحی سنتی و پیالتس ،تمرینات اصالحی سنتی و تمرینات
 ،NASMمقایسه تمرینات پیالتس و  Egoscueو پایداری کمر،
مقایسه تمرینات پیالتس و  NASMاستفاده کرده بودند .نتایج
مقایسه تاثیر تمرین اصالحی سنتی و پیالتس ،کاهش معناداری
در زاویه لوردوز کمری ،بهبودپذیر معنادار در انعطافپذیری
عضالت چهار سر ران ،انعطافپذیری عضالت کمر ،قدرت
عضالت همسترینگ ،قدرت عضالت شکم در هر دو گروه
تمرین اصالحی سنتی و پیالتس گزارش شده است و هیچ یک
از روشهای تمرینی بر دیگری مزیت ندارد[ .]21نتایج مقایسه
تاثیر تمرین اصالحی سنتی و  ،NASMکاهش معناداری در
زاویه لوردوز کمری در هر دو گروه تمرین اصالحی سنتی و
 NASMو همچنین میزان کاهش زاویه لوردوز در گروه مداخله
 NASMبیشتر از گروه مداخله تمرینات اصالحی سنتی بوده
است[ .]28نتایج مقایسه تمرینات پیالتس و  Egoscueو پایداری
کمر ،کاهش معنا دار زاویه لوردوز و تیلت لگن در سه گروه،
کاهش بیشتر در تمرینات پیالتس و  Egoscueنسبت به
پایداری کمر و افراد گروه پیالتس با سطح تحمل باالتر در
عملکرد نسبت به دو گروه دیگر گزارش شد[ .]13نتایج مقایسه
تمرینات پیالتس و  ،NASMکاهش معنا دار زاویه لوردوز در دو
گروه مداخله پیالتس و  NASMو همچنین میزان کاهش زاویه
لوردوز در گروه مداخله  NASMبیشتر از گروه مداخله پیالتس
گزارش شد[.]26
تمرینات اصالحی که تحت عنوان تمرینات اصالحی سنتی
شناخته میشوند ،که در پروتکل این تمرینات از تمرینات
کششی به منظور افزایش طول عضالت کوتاه شده و از تمرینات
تقویتی به منظور تقویت عضالت ضعیف شده استفاده
میشود[.]49
تمرینات تثبیتکننده کمری تمرینهای متداول کنترل حرکتی
است که تثبیت داخلی در ستون فقرات و تنه را تقویت می کند
و کنترل سیستم عصبی و عضالنی  ،قدرت و استقامت را تقویت
میکند [.]50،51
یک شکل جدید از ورزش که به تمرینات  Egoscueمعروف
است ،ایجاد شده است که در آن تمرکز هدف قرار دادن اختالل
عملکرد اسکلتی عضالنی با این تئوری بود تا تعادل وضعیت
بدنی را از طریق تمرینات اصالحی بازگرداند[.]52،53
روش تمرینی پیالتس در وضعیتهای ایستا و بدون طی
مسافت میباشد که این یک مزیت برای افراد داری آسیب در
ناحیه کمر است و تمرکز این تمرینات بر تقویت و انعطاف
پذیری میباشد و نبود تمرینات پویا در این روش تمرینی مورد
استفاده در پروتکلهای اصالحی مورد استفاده با توجه به فعالیت

] [ DOI: 10.52547/jmj.18.2.9

کاهش
معنادار زاویه کمر و کمردرد ،افزایش انعطافپذیری عضالت
همسترینگ ،انعطافپذیری عضالت فلکسور ران ،انعطاف
پذیری عضالت اکستنسور کمر و قدرت عضالت شکمی[.]23
تمریناتی که توسط دکتر ویلیامز ارائه شده است برای آقایان زیر
 50سال و زنان زیر  40سال که دارای هیپرلوردوز کمری بودند،
طراحی شده است هدف از این تمرینات کاهش درد و ایجاد
ثبات در پایین تنه با تقویت ماهیچههای شکمی ،سرینی و
همسترینگ با طویل سازی فلکسورهای لگن و عضالت پایین
کمر بود[.]40،41
در  1مطلعه از تمرین با توپ تعادلی به عنوان پروتکل اصالحی
خود برگزیده بودند که کاهش معناداری در زاویه لوردوز کمری
گزارش شد[ .]5یکی از مهمترین موارد در تقویت عضالت و
پیشگیری از هر نوع عارضه اسکلتی -عضالنی ،افزایش
هماهنگی عصبی -عضالنی و تقویت عضالت موافق و مخالف
به شکل هماهنگ است که با استفاده از توپهای فیزیوبال در
برنامه اصالحی ورزشی ،این هدف محقق میشود و در واقع با
صرف مدت زمان و وقت کمتر ،نتیجه مطلوبی با استفاده از
تمرینات فیزیوبال جهت بهبود ناهنجاریها بدست میآید[.]42
اجرای تمرین پل زدن رو به شکم روی توپ سوئیسی ،ممکن
است تمرین مفیدی برای بازگرداندن الگوهای انقباضات صحیح
عضالت شکمی عمقی و سطحی در ناحیه ناحیه مرکزی بدن به
ویژه افراد با قوس کمری افزایش یافته باشد[.]43
در  1مطلعه از مانور Abdominal drawing-inبه عنوان پروتکل
اصالحی خود برگزیده بودند که کاهش معناداری در زاویه
لوردوز کمری گزارش شد[ .]20مانور به داخل بردن شکم،
 Abdominal drawing-in (ADIM)،روشی است که اغلب
جهت فعالسازی عضالت ناحیه شکمی و از بین بردن اختالل
عملکردی این عضالت به کار میرود این مانور موجب انقباض
عضله عرضی شکم به میزان بیشتر و انقباض عضالت مایل
داخلی و مایل خارجی به میزان کمتر میگردد[ .]44،45برخی از
محققین بیان کرده اند که  ADIMمنجر به ثبات ناحیه کمری و
لگن شده و نیز موجب کاهش درد و اختالل عملکرد در این
ناحیه و بازآموزی عملکردی عضالت میگردد[ADIM .]44،46
جهت تاکید بر فعالیت عضالت عمقی لوکال و به حداقل
رساندن فعالیت عضالت گلوبال سطحیتر طراحی شده است
[ .]47از آنجا که این عضالت ،از ستیغ خاصرهای و سمفیز
پوبیس منشا گرفته و به زائده خنجری و غضروف های  5تا 7
دنده متصل میشود ،انقباض آنها میتواند لگن را به عقب
چرخانده و قوس فقرات کمری را تغییر دهد[.]48
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وابسته به عادتها است رفتارهای تکراری به الگو تبدیل
 نیاز به،میشوند و در صورتی که این الگوها مشکلساز شوند
برنامهریزی مجدد دارند به نظر میرسد که استفاده از تمرینات
عملکردی در پروتکلهای اصالحی ضروری میباشد تمرینات
 به علت استفاده از یک روش منسجم همراه با انعطافNASM
، ظرفیت افزایش میزان قدرت و کنترل عصبی عضالنی،پذیری
تمرین در فضاهای متفاوت باثبات و بی ثبات و تمرین در
] که اساس بکارگیری تمرین35[صفحات مختلف حرکتی
 میباشد باNASM اصالحی و مدل زنجیرهی تمرین اصالحی
،NASM توجه به مقاالت مورد بررسی و نوع تمرینات اصالحی
میتواند به عنوان پروتکل اصالحی ناهنجاری گودپشتی توصیه
.شود

مروری بر پروتکل های حرکات اصالحی در

های روزمره افراد و تاثیر این فعالیتها بر راستای بدن نمیتواند
تمامی اهداف حرکات اصالحی را برآورده سازد و به نظر
میرسد از ضعف های این پروتکل به عنوان یک تمرین کامل
 تمرینات، تمرینات تثبیت کننده کمری،اصالحی باشد
 تمرینات اصالحی،Abdominal drawing-in مانور،Egoscue
 تمرین با توپ، Swimming Technique Backstroke ،سنتی
تعادلی و تمرینات ویلیام همگی با تمرکز بر ناحیه دارای
ناهنجاری با هدف تقویت عضالت ضعیف شده و کشش
عضالت کوتاه شده استفاده میشود که در این تمرینات نیز از
الگوهای حرکتی و عملکردی که افراد در فعالیتهای روزمره
 مغز انسان از الگوها برای.استفاده می کنند مشاهده نمیشود
ادارك و آگاهی عملی و بروز رفتارهای حرکتی مناسب به جای
فعالیت عضالت و مفاصل بهره میگیرد همچنین مغز انسان
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Introduction:
Lumbar Hyperlordosis Anomalies are caused by increased lumbar curvature. This condition is the
result of anterior rotation of the pelvis and flexion of the thigh. One of the ways to correct this
anomaly is to use sports protocols, which have a special place in correcting this anomaly. Therefore,
the aim of the present is to review the of corrective exercise protocols in people with lumbar lordosis
disorders.
Materials and Methods:
From internal and external search engines Scopus, Semantic Scholar, Google Scholar, Pubmed, ISC,
SID, Magiran, Irandoc, Doaj with a time limit of 2013 to 2020 and the keywords Protocol,
Hyperlordosis, Lumbar Lordosis, Corrective Exercises. The present study is a systematic review
method (PRISMA).
Results:
A total of 10 articles were selected based on the criteria for entering the study. These studies mainly
examined the effect of corrective exercise protocols on lumbar lordosis, pelvic tilt, tolerance,
hamstring muscle flexibility, pelvic flexor flexibility, and lumbar muscle flexibility, abdominal
muscle strength and endurance, hamstring strength, dynamic balance, pain, functional disability in
people with lumbar hyperlordosis abnormalities.
Conclusion:
Exercise protocols, especially National Academy of Sports Medicine (NASM) corrective exercises
due to the use of a coherent method with flexibility, capacity to increase strength and neuromuscular
control, exercise in different stable and unstable spaces and exercise on different sides of the
movement that is the basis of corrective exercise and model The National Academy of Sports
Medicine (NASM) Correctional Training Chain can be recommended as a holistic lumbar lordosis
disorders correction protocol.
Keywords: Protocol, Hyperlordosis, Lumbar Lordosis, Corrective Exercises
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