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مقدمه :جهت گیری و حرکت کتف می تواند بر روی عملکرد شانه تاثیرگذار باشد .تغییر در راستای کتف و حرکت در ناحیه شانه ،عاملی بالقوه در
تغییر زنجیره حرکتی بدن می باشد .هدف تحقیق حاضر مقایسه بین تمرینات ثبات دهنده کتف و کنترل آگاهانه بر روی درد ،متغیرهای وضعیتی و
قدرت عضالت منتخب در افراد دارای حرکت پریشی کتف می باشد.
مواد و روش ها :این مطالعه مقطعی به صورت آزمایشی بر روی  44زن دارای حرکت پریشی کتف(الگوی برجستگی زاویه تحتانی و لبه داخلی)
دارای میانگین سن  62/00±1/44سال ،قد  121/00±4/16سانتی متر و وزن  11/10±1/11کیلوگرم که به صورت هدفمند به شیوه انتصاب تصادفی
به سه گروه تمرین کنترل آگاهانه( ،)n=11()1ثبات دهنده( )n=11()6و کنترل( )n=14تقسیم شدند .برای تعیین قدرت ایزومتریک عضالت منتخب
کتف از دستگاه داینامومتر دستـــی ،مــیزان درد از شاخص بصری درد ،میزان زاویه سر به جلو از گونیامتر و شاخص طول عضله سینه ای کوچک از
خط کش استفاده شد .گروه تجربی ،پروتکل اصالحی درمانی متشکل از تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه را به مدت  2هفته و هفته ای  1روز اجرا
کردند.
یافته های پژوهش :تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که میزان سر به جلو( )P2=0.03, P1=0.02و درد( )P2=0.03, P1=0.04در
گروه های تجربی به طور معناداری کاهش یافت .هم چنین قدرت عضالت دندانه ای قدامی در گروه کنترل آگاهانه( ،)P1=0.05ذوزنقه ای تحتانی در
هر دو گروه( ،)P2=0.01, P1=0.00ذوزنقه ای میانی در گروه ثبات دهنده( ،)P2=0.05فوق خاری در گروه کنتـــرل آگاهانه( )P2=0.04و
انعطاف پذیری عضله سینه ای کوچک در هر دو گروه( )P2=0.00, P1=0.00به طور معناداری افزایش یافت ،اما این افزایش در قدرت عضالت
دنـــدانه ای قـــدامی در گـــروه ثبات دهنــــده( ،)P2=0.08ذوزنقــــه ای میانی در گــروه کنترل آگاهانه( ،)P1=0.12فوق خاری در گروه
ثبات دهنده( )P2=0.07و تحت خاری در هر دو گروه( )P2=0.93, P1=0.14کتف تفاوت معناداری مشاهده نشد .هم چنین در گروه کنترل
اختالف معناداری مشاهده نگردید .تفاوت معنی داری بین دو گروه تجربی در کل متغیرهای اندازه گیری شده وجود نداشت .یافته های تحقیق نشان داد
که شرکت در مداخالت به مدت شش هفته موجب کاهش درد ،بهبود قدرت در عضالت منتخب کتف و متغیرهای وضعیتی می شود .می توان اذعان
داشت که برنامه تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه موجب بهبود جهت دهی و حرکت کتف در افراد دارای حرکت پریشی کتف می شود.
بحث و نتیجه گیری :یافته های این تحقیق از تاثیرگذاری تمرین درمانی به عنوان ابزاری ایمن برای بهبود کنترل ناتوانی وضعیتی حمایت
کرده و پیشنهاد می شود که تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه به همراه دیگر پروتکل های تمرینی کمربند شانه استفاده گردد.
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مقدمه
مفصل کتفی-سینه ای اجازه حرکت شانه فراتر از
 160درجه باال آمـــدن از مفــصل بازویی-دوری را
می دهد .اگر عضالت کمربند شانه نقش خود را به
خوبی بازی کنند یک زمینه پایداری پویای برای
استخوان بازو فراهم می کنند تا بتواند روی آن سر
بخورد و اجازه انتقال نیرو ،از اندام تحتانی و تنه را
بدهد .این عمل از طریق جفت نیروهای ذوزنقه فوقانی،
میانی و تحتانی و همین طور عضله دندانه ای قدامی
صورت می پذیرد( .)1اثربخشی این جفت نیروها ،به
روابط مطلوب طول-تنـش بین عـــضله مخالف متکی
است .کاهش تولید نـــیرو موجب اختالل در همکاری
طبیعی عضالنی و کــــاهش توانایی جفت نیروها در
کنترل عملکردی حرکت مفصل منجر می شود(.)6
به تغییر وضعیت و حرکت کتف حرکت پریشی
( )dyskinesiaاطالق می شود .از عالئم آن می توان
به برجستگی لبه داخلی و زاویه تحتانی کتف نسبت به
قفسه سینه در وضعیت ایستا و حرکت پویا اشاره کرد.
در این سندرم هنگام باال بردن شانه ،کتف سریع تر از
شانه به سمت باال حرکت داشته و یا در هنگام باال
بردن شانه کتف حرکت باال آمدن سریع( )shrugsرا
انجام می دهد و هم چنین در باال و پایین آوردن شانه،
کتف چرخش باال و پایین مناسب و کافی ندارد(.)1،4
اگر چه حرکت پریشی کتف به صورت مستقیم با
اختالالت شانه در ارتباط نیست ،اما پژوهش ها نشان
داده اند بیش از  11تا 100درصد افراد اختالالت شانه
شامل ،بی ثباتی مفصل شانه ،اختالالت عضالت
گرداننده شانه( )rotator cuffو پارگی غضروف مفصلی
شانه( )labrumبه حرکت پریشی کتف مبتال شده اند.
حرکت پریشی در بیماران با انواع اختالالت شانه که
موجب استرین در مفصل شانه ،کاهش فضای تحت
آخرومی ،تغییر در فعالیت عضالت اطراف شانه و قدرت
عضالت مشاهده شده است( .)1از دالیل اولیه در
حرکت پریشی کتف دالیل مکانیکی و نقص های
عصبی است ،که بیشتر ساختاری می باشند .از دالیل
ثانویه این سندرم می توان به درد شانه که موجب
حرکات جبرانی در عــضالت اطـــراف کمربند شانه

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.1.170

می گردد ،اشاره داشـــت .کیــنماتیک کتف و الگوی
فعالیت عضالت مرتبط کتف برروی شانه موثر است و
اختالل در آن ها موجب درد ،محدودیت دامنه حرکتی و
اختالالت عملکردی در کمربند شانه می گردد( .)2در
تحقیقات اخیر پژوهشگران دریافتند که دامنه فعالیت و
قدرت انقباضی عضله دندانه ای قدامی در افراد دارای
گیرافتادگی بافت نرم در فضای تحت آخرومی به
صورت قابل توجهی کاهش یافته است و موجب تغییر
وضعیت ایستای نرمال کتف(افزایش تیلت قدامی و
چرخش پایینی) شده است .از دالیل دیگر این سندرم
می توان به بی ثبـــاتی مفـــصل آخرومی-ترقوه ای،
استئوآرتریت تخریبی ،برخی از گونه های بی ثباتی
مفصل شانه و عصبی(درگیری عصب بلند پشتی و
فرعی نخاعی) اشاره داشت( .)0شواهد نشان داده که
افراد با اختالالت شانه موجب غیر عادی شدن
کینماتیک کتف مانند ،کاهش چرخش باالی کتف،
کاهش تیلت خلفی و افزایش چرخش بیرونی می شود.
محققان هم چنین پیشنهاد دادند که حرکت غیر نرمال
کتف ممکن است مربوط به ضعف عضالت اطراف
کتف باشد .فعالیت بیش از اندازه ذوزنقه ای فوقانی و
مهار عضله ذوزنقه ای تحتانی و دندانه ای قدامی
موجب تغییر کینماتیک نرمال کتف می شود .ممکن
است اختالالت شانه و الگوی حرکت کتف نشانه های
کمکی برای انتخاب استراتژی مناسب درمان باشد(.)8
 Kiblerو همکاران( )6011تغییر فعالیت عضالت
کتف ،هماهنگی و ضعف بافت های نرم اطراف کتف را
از عالئم حرکت پریشی گزارش کرده اند( .)4اوالً
هماهنگی جفت نیروها در وظایف حرکتی مخصوص،
کنترل وضعیت و حرکت کتف بر عهده عضالت کتف
(ذوزنقه ای فوقانی ،ذوزنقه ای تحتانی و دندانه ای
قدامی) می باشد .کینماتیک غیرنرمال کتف در نتیجه
ناهماهنگی جفت نیروها می باشد .فعالیت باالی عضله
ذوزنقه ای فوقانی همراه با کاهش فعالیت عضالت
ذوزنقه ای تحتانی و دندانه ای قدامی در بیماران با
گیرافتادگی بافت نرم در شانه مشاهده شده است .دوماً
ضعف عضالت و لیگامان ها موجب تغییر کینماتیک
کتف می شود .کوتاهی عضله سینه ای کوچک و یا
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کوتاهی سر کوتاه عضله دوسر بازویی موجب افزایش
تیلت قدامی و چرخش پایینی کتف می شود .سوماً
عضالت پشت شانه و کپسول مفصلی می توانند موجب
چرخش داخلی و تیلت قدامی افزایش یافته شوند(.)10
ارزیابی های بالینی در حرکت کتف چالش برانگیز
می باشند بدلیل حرکت سه بعدی و بافت های نرم
اطراف کتف که مانع از اندازه گیری مستقیم حرکت
کتف است .علی رغم این سختی ها ،روش های
شناسایی حرکت پریشی کتف در پژوهش های اخیر
توصـــیف شـــده اند که شامل ارزیابی های دیداری،
اندازه گیری های خطی و مانورهای اصـــالحی دستی
می باشند .برای درجه بندی حرکت پریشی ،حرکت
کتف را هنگام باال بردن دو طرفه شانه به همراه وزنه
مشاهده کرده و حرکت پریشی را در سه طبقه نرمال،
خفیف و آشکار قرار دادند Uhl .و همکاران()6004
حرکت پریشی را در دو طبقه ساده بله/خیر قرار دادند.
اگر حرکت کتف دارای حرکت پریشی بود آن را در
طبقه بله و در صورت نرمال بودن ،آن را در طبقه خیر
قرار می دادند( .)11طبقه بندی چهارگانه کیبلر بر
اساس عدم تقارن یکی دیگر از طبقه بندی های حرکت
پریشی در ارزیابی های دیداری در دســـت غالـــب
می باشد که شامل  )1برجسته شدن زاویه داخلی
تحتانی کتـــف که باعث تیلت قدامی بیش از اندازه
می شود )6 ،برجستگی کل لبه داخلی که باعث اینترنال
روتیشن بیش از اندازه می شود )1 ،برجستگی لبه
فوقانی که باعث جا به جایی بیش اندازه کتف به سمت
باال می شود )4 ،الگوی حرکتی نرمال کتف و بدون
هیچ عالئم قابل تشخیص و برجستگی لبه داخلی یا
فوقانی قابل مشاهده می باشد(.)1
اگر چه علل مطرح شده چند عاملی هستند ،ادبیات
اخیر به صورت گسترده امکان مداخله مفصل کتفی-
سینه ای را در آسیب شانه مطرح کرده اند .عضالت
ذوزنقه ای تحتانی و میانی مهم ترین علت ثبات
دهندگی در مفصل کتفی-بازویی و در نتیجه مفصل
شانه می باشند( .)61تمرینات ثبات دهنده کتف ،نوعی
برنامه تمرین است که برای کسب ثبات و قدرت
عضالت اطراف کتف با هدف حفظ وضعیت مناسب
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کتف ،کاهـــش درد مرتبط و عالئم بیماری استفاده
می شود .این تمرینات به صورت مکرر ،به عنوان مولفه
اساسی در برنامه های توان بخشـــی برای انـــواع
سندرم های درد شانه تجویز می گردد .کنترل آگاهانه
نیز از دیگر مولفه های تمرینی است که موجب بهبود
حس عمقی ،نرمال شدن وضعیت استراحت کتف و
ارتقاء فعالیت عضله ذوزنقه ای می شود .تحقیقات
گوناگونی امکان عملی کنترل آگاهانه کتف و تاثیر آن
بر روی کینماتیک کتف یا ارتباطش با فعالیت عضله را
مورد بررسی قرار دادند(.)16،11
نقص در عضالت ذوزنقه ای تحتانی و میانی به
عنوان عضالت مهم ثبات دهنده موجب بروز بی ثباتی
و سندروم گیرافتادگی بافت نرم در شانه می گردد.
پیشگیری از اختالالت کتف به دلیل جلوگیری از آسیب
ثانویه شانه مانند گیرافتادگی بافت نرم و بی ثباتی شانه
اهمیت ویژه ای دارد .افزایش میزان جراحی شانه و
هزینه های آن نسبت به درمان بدون جراحی مانند
تمرین درمانی ،لزوم به کارگیری برنامه های پیشگیری
از آسیب را پررنگ تر کرده است(.)61
عالوه بر هزینه های مالی ،ناتوانی در درازمدت از
عواقب آسیب شانه است .وضعیت کتف یک مولفه
ضروری در عملکرد مفصل شانه است که عمل
دسترسی دقیق به هدف را در اندام فوقانی و انجام
مناسب وظایف روزانه میسر می سازد .قسمت اعظم
دامنه حرکتی شانه به دلیل حرکت مفصل کتفی-بازویی
است( .)1،1در صورت اختالل در کتف و به موجب آن
اختالل در مفصل شانه ،کارکرد اندام فوقانی دچار نقص
و اختالل گشته و عملکرد طبیعی ربع فوقانی دچار
مشکل می گردد.
لذا در تمرینات پیشگیری از آسیب شانه از طریق
عملکرد صحیح کتف باید به نکاتی توجه کرد که در
تحقیقات قبلی اهمیت چندانی به آن داده نشده است .با
توجه به استفاده از تعداد کم آزمودنی ها در تحقیقات
قبلی ،تعمیم داده ها به جوامع بزرگ تر امکان پذیر
نبوده است .زمان کم تمرینی از محدودیت های
تحقیقات قبلی است که می توانست موجب معنادار
شدن بعضی مولفه ها مانند درد شود .از دیگر مشکالت
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تحقیقات قبلی نبود گروه کنترل جهت مقایسه بهتر
آزمودنی ها بود .در تحقیقات قبلی به طور عمده بر
کاهش فعالیت عضالت بیش فعال مانند ذوزنقه ای
فوقانی و تسهیل فعالیت عضالت دندانه ای قدامی و
ذوزنقه ای تحتانی پرداخته اند و به عضالت ثبات
دهنده شانه توجهی نداشته اند .هم چنین عدم توجه به
تاثیر تمرینات حسی حرکتی را می توان از دیگر
مشکالت تحقیقات در این زمینه دانست .به عالوه
مطالعه ای مبنی بر تاثیر تمرینات حسی حرکتی بر
وضعیت سر به جلو افراد دارای حرکت پریشی کتف
موجود نمی باشد .با توجه به مطالب ذکر شده ،هدف
این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری تمرینات ثبات
دهنده و کنترل آگاهانه بر درد و قدرت عضالت منتخب
کتف و هم چنین تاثیرگذاری این تمرینات و مداخالت
بر شاخص طول عضله سینه ای کوچک و میزان زاویه
سر به جلو است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی-
کاربردی است .طرح تحقیق پیش آزمون-پس آزمون
با دو گروه تمرینی و گروه کنترل می باشد 44 .زن
محدوده سنی  61-10سال دارای ناهنجاری حرکت
پریشی کتف(شناسایی شده توسط فیزیوتراپیست و
دارای شرایط ورود به تحقیق) انتخاب شده و به صورت
تصادفی به سه گروه همگن(از لحاظ قد ،وزن ،زاویه سر
و گردن و طبقه بندی کیبلر) تقسیم شدند .داشتن
حداقل یکی از سه طبقه بندی کیبلر که در زیر بیان
شده است ،معیار ورود به این مطالعه بوده است :سه
طبقه بندی دیداری کیبلر برای اختالل عملکردی کتف
شامل برجستگی زاویه تحتانی ،برجستگی لبه داخلی
کتف و باال آمــــدن بـــیش از اندازه لبه فوقانی کتف
می باشد( .)11تمامی افراد شرکت کننده از طرف
فیزیوتراپیست متخصص به محقق ارجاع داده شده و از
صحت تشخیص سندروم مذکور اطمینان حاصل شد.
معیار خروج از مطالعه شامل داشتن هر گونه سابقه
جراحی و شکستگی قبلی در مفاصل اندام فوقانی ،مبتال
بودن به هر گونه ناهنجاری بدنی اثرگذار بر روند
تحقیق ،شرکت در هر گونه برنامه توانبخشی و تمرین
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درمانی در شش ماه گذشته ،افراد دارای دیابت ،آرتریت
روماتوئید ،استئوپروز و سرطان در ناحیه کمربند شانه،
پارگی عضله رتیتورکاف و سابقه جراحی جهت ثبات
شانه و ناتوانی در فلکشن و ابداکشن  110درجه ای
شانه بود .هم چنین در طول تحقیق در صورتی که
فردی مایل به ادامه تحقیق نبود ،از تحقیق حاضر حذف
می شد(.)14
قبل از انجام تست و شروع تمرین ،پرسش نامه
اطالعات زمینه ای و سوابق پزشکی از طریق مصاحبه
با افراد شرکت کننده در مطالعه تکمیل شد و در صورت
داشتن شرایط ورود به مطالعه ،پس از آگاهی کامل از
روش تحقیق ،داوطلبان فرم رضایت نامه کتبی را امضا
می کردند.
بعد از انتخاب آزمودنی ها ،آن ها را به سه گروه
کنترل آگاهانه ،ثبات دهنده و شاهد تقسیم کرده و دو
گروه تجربی در دو نوع برنامه تمرینی ویژه شرکت
نمودند .هدف برنامه های طراحی شده تقویت عضالت
مهار شده در کتف بود .برنامه تمرینی  18جلسه بود و
گروه های تجربی به مدت شش هفته ،هفته ای سه
جلسه و هر هفته به مدت  10تا  41دقیقه تمرینات را
زیر نظر محقق انجام دادند .در این مطالعه شش تمرین
مختلف برای دو گروه تجربی تجویز شد که ترکیبی از
تمرینات قدرتی ،کششی و کنترل آگاهانه بود .این
تمرینات جهت تقویت عضالت ثبات دهنده کتف تجویز
شدند .تمرینات کنترل آگاهانه شامل شش نوع تمرین:
کششی کمربند شانه ،اکستنشن شانه به حالت دمر،
چرخش خارجی شانه به حالت خوابیده به پهلو ،فلکشن
قدامی شانه بحالت خوابیده به پهلو ،ابداکشن افقی به
همراه چرخش خارجی شانه به حالت دمر و باال بردن
شانه در صفحه کـــتف بودند که حین تمرینات
دستورالعمل آگاهانه به صورت کالمی و بصری به
آزمودنی داده می شد .هفته اول و دوم شامل تمرینات
کششی ،اکستنشن به حالت دمر با وزنه 1/1کیلوگرمی،
ابداکشن افقی با وزنه یک کیلوگرمی و فلکشن قدامی
با وزنه  6/1کیلوگرمی به حالت خوابیده به پهلو بود.
هفته سوم و چهارم تمرین کششی حذف شد و به جای
آن تمــــرین چرخـــش خارجی با وزنه دو کیلوگرمی
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به همراه سه تمرین دیـــگر هفـــته های گذشته
تکرار شد .و نهایتاً هفته پنـــجم و ششـــم تمرین
اکستنشن دمر حـــذف و به جــــای آن تمـــرین
باال بردن در صـــفحه کـــتف با وزنه دو کیلوگرمی
به همراه سه تمرین دیگــر هفتـــه گذشـــته تکرار
شد(.)16
تمرینات ثبات دهنده شامل شش نوع تمرین:
تمرین کششی(ذوزنقه ای فوقانی ،پشت گردن و گروه
عضالت متوازی االضالع) ،پرس سینه ،پرس باالی
سر ،کشش افقی ،نزدیک کردن کتف به همراه چرخش
خارجی و اکستنشن مقاومتی شانه بودند .هفته اول و
دوم شامل تمرینات کششی ،پرس باالی سر ،کشش
افقی و نزدیک کردن کتف به همراه چرخش خارجی
بود .هفته سوم و چهارم تمرین کششی حذف شد و به
جای آن تمرین اکستنشن مقاومتی شانه به همراه سه
تمرین دیگر هفته گذشته تکرار شد و نهایتاً هفته پنجم
و ششم تمرین پرس باالی سر حذف و به جای آن
تمرین پرس سینه به همراه سه تمرین هفته گذشته
تکرار شد( .)11جزئیات مربوط به ست بندی تمرینات
در پیوست ارائه شده است.
به منظور اندازه گیری حداکثر نیروی ایزومتریک که
آزمودنی قادر به تولــید آن در یک وضعیـــت خاص
می باشند ،از دستگاه داینــامومتر دســـتی مدل(case
 )01121محصول شرکت  ،Lafayetteساخت کشور
آمریکا استفاده شد .قبل از شروع تست گیری همه
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آزمودنی ها  1دقیقه گرم کردن زیر بیشینه و حرکات
کششی را انجام دادند .برای آشناسازی آزمودنی ها  4تا
 1تکرار زیر بیشینه با دستگاه دینامومتر دستی()HHD
انجام دادند .سپس حداکثر قدرت عضالت ضعیف شده
در افراد دارای حرکت پریشی کتف که شامل عضالت
ذوزنقه ای میانی ،ذوزنقه ای تحتانی ،تحت خاری ،فوق
خاری و دندانه ای قدامی توسط دستگاه ثبت
شد( .)11،12الزم به ذکر اســــت دستگاه قبل از هر
اندازه گیری کالیبره می شد .برای اندازه گیری قدرت
عضالت ،باید شخص در وضعیت خاص خود قرار گیرد
که ما در این پژوهش از وضعیت هایی که توسط کندال
برای اندازه گیری قدرت هر عضله تعریف شده ،استفاده
کرده ایم(.)10
برای اندازه گیری مقدار سر به جلو با استفاده از
گونیامتر زاویه هفتمین مهره گردنی ،تراگوس گوش و
افق را اندازه گیری میکنیم .قبل از اندازه گیری از
شخص خواسته شد حرکت ریترکشن و پروترکشن سر
را جهت قرارگیری طبیعی سر انجام دهد( .)18جهت
ارزیابی طول عضله سینه ای کوچک با توجه به شکل
شماره  1شخص به حالت طاقباز خوابیده ،بازوها کنار
بدن و کف دست ها به سمت پایین قرار می گرفت.
هدف از این تست ،ارزیابی فاصله لبه خارجی خار کتف
با میز بود که با توجه به آنتــــروپومتری ورزشکار،
فاصله معـــمول نــــباید بیـــــشتر از دو ایــــنچ
باشد(.)14

شکل شماره  .1روش اندازه گیری طول عضله سینه ای کوچک

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون SPSS

نسخه  66انجام شد .جهت بررسی نرمال بودن داده ها
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و همگنی واریانس ها به ترتیب از آزمون های
شاپیروویلک و لِوِن استفاده شد .آزمون تحلیل واریانس

مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه بر متغیرهای-...غزال محمدقلی پور اقدم و همکاران

زوجی ،جهت بررسی تغییرات درون گروهی از پیش
آزمون به پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت .سطح
معنی داری  0/01در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش
مشخصات جمعیت شناختی و متغیرهای زمینه ای
نمونه ها مورد پـــــژوهش ،در جــــدول شماره 1
ارائه شده است .همان طور که مشــــاهده می شود،
بین سه گروه اخــــتالف معـــناداری در مـــوارد
مــــذکور وجـــود نداشته و گــــروه ها یکــــسان
می باشند.

یک طرفه( )ANOVAجهت بررســـی تفاوت بین
گروه ها در پیش آزمون ،آزمون تحلیل کوواریانس تک
متغیره( )ANCOVAجهت بررسی تفاوت بین گروه ها
مورد استفاده قرار گرفتند .در صورت وجود اختالف،
آزمون تعقیبی بونفرونی جهت بررســـی تفاوت بین
گروه ها مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به این که
متغیر درد رتبه ای می باشد برای مقایسه در سه گروه،
قبل و بعد از مداخله ،از آزمون کروکسال-والیس
استفاده شد .برای مقایسه قبل و بعد در هر گروه ،از
آزمون ویلکاکسون استفاده شد .هم چنین آزمـــــون t

جدول شماره  .1اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی ها
متغیر
سن(سال)
قد(سانتی متر)
وزن(کیلوگرم)
شاخص توده بدنی

میانگین و انحراف معیار
گروه ثبات دهنده
گروه کنترل آگاهانه
61/80±1/40
62/60±6/01
121±4/04
128/4±4/6
11/4±1/86
12/8±6/08
60/08±1/16
60/00±1/26

و ثــبات دهــنده( )P=0.03تفاوت معنی داری وجود
دارد .اما بین دو گروه تمرینی تفاوت معناداری وجود
مشاهده نشد.

جدول شماره  .2بررسی تاثیر تمرینات بر درد در گروه های مورد مطالعه
متغیر

گروه ها(تعداد)

میانگین و انحراف معیار

آزمون ویلکاکسون
بررسی تفاوت های
درون گروهی

بررسی تفاوت های بین گروهی در
پیش آزمون(کروسکال والیس)
گروه  6-1گروه  1-6گروه 1-1
1/00
1/00
1/00

بررسی تفاوت های بین گروهی در پس
آزمون(کروسکال والیس)
گروه  6-1گروه  1-6گروه 1-1
0/02
*0/06
1/00

پس آزمون
پیش آزمون
*0/04
کنترل آگاهانه
میزان درد
6/60±1/48 1/60±6/14
*0/01
ثبات دهنده
1/20±1/20 1/20±6/14
0/11
کنترل
4/8±0/84 1/60±1/11
* وجود تفاوت آماری معنادار؛ گروه یک( :)1گروه تمرینات کنترل آگاهانه-گروه دو( :)6گروه تمرینات ثبات دهنده-گروه سه( :)1گروه کنترل

بر اساس یافته های مندرج در جدول شماره ،1
زاویه سر به جلو  ،در پیش از تمرین و پس از آن در
گروه های کنترل آگاهانه( )P=0.02و ثبات دهنده
( )P=0.02معنی داری وجود دارد .هم چنین در متغیر
شاخص طول عضله سینه ای کوچک ،در پیش از
تمرین و پس از آن در گروه های کنترل آگاهانه
( )P=0.00و ثبات دهنده( )P=0.00معنی داری وجود
071

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.1.170

دارد .اما بین دو گروه تمرینی در هر دو متغیر مورد نظر
تفاوت معناداری مـــشاهده نشـــد .تـــمرینـــات
مــداخله ای مـــوجــب کـــاهش درد ،سر به جلو و
افزایـــش طـــول عضله ســـینه ای کوچـــک در
هر دو گـــروه تمریـــنی شــــده است .حـــال آن
که این تــــفاوت در گـــروه کنــــترل معـــنی دار
نمی باشد.

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-07-02

بر اساس یافته های مندرج در جدول شماره  ،6درد،
در پـــیــش از تمــــریــن و پـــس از آن در
گـــروه هــــای کنتـــرل آگـــاهــــانه()P=0.04

گروه کنترل
62/00±1/0
121/0±4/11
11/1±1/14
60/00±1/14
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جدول شماره  . 3بررسی تاثیر تمرینات بر طول عضله سینه ای کوچک و سر به جلو در گروه های مورد مطالعه
متغیر

گروه ها
(تعداد)

طول عضـــله
سینه ای کوچک
(واحد :سانتی متر)

کنترل آگاهانه
ثبات دهنده
کنترل
کنترل آگاهانه
ثبات دهنده
کنترل

زاویه
سر به جلو
(واحد :درجه)

میانگین و انحراف معیار

پیش آزمون
0/80±0/40
0/00±1/48
0/40±1/20
41/8±4/68
10/00±4/02
48/4±4/06

پس آزمون
2/10±0/84
0/00±1/80
0/10±1/00
14/00±4/6
41/8±1/2
48/8±4/1

آزمون  tزوجی
بررسی تفاوت های
درون گروهی بین
پیش و پس آزمون
*0/00
*0/00
0/26
*0/06
*0/01
0/18

نتایج آزمون بونفرونی
بررسی تفاوت های بین گروهی در پیش
آزمون()ANOVA
گروه 1-1
گروه 1-6
گروه 6-1
1/00
1/00
1/00

0/42

1/00

نتایج آزمون بونفرونی
بررسی تفاوت های بین گروهی در پس
آزمون()ANCOVA
گروه 1-1
گروه 1-6
گروه 6-1
*0/00
*0/01
1/00

1/00

0/16

0/18

*0/01

* وجود تفاوت آماری معنادار؛ گروه یک( :)1گروه تمرینات کنترل آگاهانه-گروه دو( :)6گروه تمرینات ثبات دهنده-گروه سه( :)1گروه کنترل

ثبات دهنده( ،)P=0.01ذوزنقه ای میانی در گروه ثبات
دهنده( ،)P=0.05عضله فوق خاری در گروه کنترل
آگاهانه( )P=0.04معنادار بود ولی قدرت عضله تحت
خاری در گروه کنترل آگاهانه( )P=0.14و ثبات دهنده
( )P=0.93کتف در پیش و پس آزمون تفاوت معناداری
مشاهده نشد .هم چنین بین گروه های تمرینی تفاوت
معناداری وجود نداشت.

بر اساس یافته ها در جدول شماره  ،4قدرت
عضالت کتف در دو گروه تمرینی و گروه کنترل قبل از
تمرین از لحاظ قدرت عضالت کتف تفاوت معنی داری
نداشتند .اما در پس آزمون قدرت عضالت منتخب
افزایش یافته بود و این افزایش قدرت در عضالت
دندانه ای قدامی در گروه کنترل آگاهانه(،)P=0.05
ذوزنقه ای تحتانی درگروه کنترل آگاهانه( )P=0.00و

متغیر

گروه

قدرت عضله
دندانه ای قدامی

کنترل آگاهانه
ثبات دهنده
کنترل
کنترل آگاهانه
ثبات دهنده
کنترل
کنترل آگاهانه
ثبات دهنده
کنترل
کنترل آگاهانه

قدرت عضله
ذوزنقه ای
تحتانی
قدرت عضله
ذوزنقه ای میانی
قدرت عضله
سوپرااسپیناتوس

میانگین و انحراف معیار

پیش آزمون
1/08±0/8
4/12±0/11
1/41±0/08
1/44±0/00
1/10±0/04
1/11±0/22
1/08±0/84
1/86±0/10
1/80±0/01
1/08±0/08

پس آزمون
1/10±1/16
1/14±1/41
1/80±1/11
4/66±0/88
4/16±0/01
1/40±0/84
4/20±0/44
4/06±0/11
1/44±0/86
4/24±1/14

آزمون  tزوجی
بررسی تفاوتهای
درون گروهی بین
پیش و پس آزمون
*0/01
0/08
0/12
*0/00
*0/01
0/80
0/16
*0/01
0/21
*0/04

نتایج آزمون بونفرونی
بررسی تفاوت های بین گروهی در
پیش آزمون()ANOVA
گروه  6-1گروه  1-6گروه 1-1
1/00
1/00
1/00

1/00

0/26

1/00

1/00

*0/01

*0/06

1/00

1/00

1/00

1/00

0/10

0/12

1/00

0/10

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00
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0/00
ثبات دهنده
4/41±0/80
1/11±0/16
0/11
کنترل
1/01±0/20
1/20±0/41
1/00
0/12
0/11
0/14
کنترل آگاهانه
قدرت
4/26±1/20
1/46±0/86
عضله اینفرا
0/41
ثبات دهنده
4/12±0/01
4/40±0/81
اسپیناتوس
0/04
کنترل
4/00±0/84
1/41±0/14
*وجود تفاوت آماری معنادار؛ گروه یک( :)1گروه تمرینات کنترل آگاهانه-گروه دو( :)6گروه تمرینات ثبات دهنده-گروه سه( :)1گروه کنترل
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نتایج آزمون بونفرونی
بررسی تفاوت های بین گروهی در پس
آزمون()ANCOVA
گروه  6-1گروه  1-6گروه 1-1
0/48
0/44
1/00
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بحث و نتیجه گیری
هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر تمرینات کنترل
آگاهانه و ثبات دهنده بر متغیرهای منتخب وضعیتی،
درد و قدرت عضالت در افراد دارای حرکت پریشی
کتف بود .نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات
کنترل آگاهانه و ثبات دهنده تاثیر معنی داری بر روی
شدت درد ،میزان سر به جلو ،طول عضله سینه ای
کوچک و قدرت عضالت کتف داشتند در حالی که این
در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
در پژوهش حاضر در رابطه با مداخالت تمرین
درمانی می توان اذعان داشت که شاید انجام تمرینات
ثبات دهنده و کنترل آگاهانه در افراد دارای حرکت
پریشی کتف می تواند منجر به افزایش انعطاف پذیری
عضله سینه کوچک به صورت غیر مستقیم از طریق
افزایش قدرت عضالت پشتی(ذوزنقه ای تحتانی و
میانی) شود و همین طور بنا به نتایج حاصل از این
تحقیق موجب کاهش گرد پشتی و سر به جلو در این
افراد گردد .سفتی عضله سینه ای کوچک موجب
کاهش عملکرد دندانه ای قدامی و چرخش فوقانی و
تیلت خلفی کتف را محدود می کند که رابطه طول-
تنش عضالت چرخاننده شانه را تغییر می دهد(.)60
کوتاهی عضله سینه ای کوچک موجب دور شدن و
تیلت قدامی کتف می شود .کاهش تیلت خلفی و
چرخش فوقانی در کتف ناشی از وضعیت سر به جلو و
شانه به جلو یا قوز پشتی سینه ای است .این وضعیت با
گذر زمان ،عضالت دندانه ای قدامی ،ذوزنقه ای
تحتانی ،تحت کتفی و چرخاننده های خلفی را در
وضعیت مکانیکی ناکارآمد قرار می دهد و موجب ضعف
آن ها می شود که از آن به عنوان عارضه پشت گرد
( )round shoulderیاد می شود( .)11تحقیقات اخیر
گزارش کرده اند که افزایش انعطاف پذیری در عضله
سینه ای کوچک و فعالیت عضالت ذوزنقه ای تحتانی
و دندانه ای قدامی مهم ترین درمان در بیماران دارای
سندرم گیرافتادگی بافت نرم که نتیجه حرکت پریشی
است ،می باشد .تمرینات مختلفی برای افـــزایش
انعطاف پذیری عضله سینه ای کوچک و فعالیت
عضالت دندانه ای قدامی و ذوزنقه ای تحتانی در
تحقیقات گذشته استفاده شده است .این تمرینات شامل
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تکنیک کشش توسط خود فرد که موجب افزایش قابل
توجه در طول این عضله شده است(.)61
تحقیقات اخیر شامل افراد بـــدون عالئم بیماری
می باشد .هدف از این تحقیق بررسی افراد با عالئم
دیداری سندرم حرکت پریشی کتف و اعمال مداخالت
تمرینی مناسب جهت تغییر فعالیت عضالت کتف ،درد
شانه می باشد .حرکت پریشی کتف در واقع نتیجه عدم
تعادل بین عضالت ذوزنقه ای فوقانی و دندانه ای
قدامی است .عضله دندانه ای قدامی یکی از عضالت
حرکت دهنده و ثبات دهنده کتف می باشد .قسمت
تحتانی و میانی عضله دندانه ای هم چنین ذوزنقه ای
فوقانی و تحتانی به عنوان جفت نیرو عمل کرده و
موجب کنـــترل حــرکات چرخشی و هماهنگ کتف
می شوند( .)66نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هم
تمرینات ثبات دهنده و هم تمرینات کنترل آگاهانه بر
روی قدرت عضالت دندانه ای قدامی ،ذوزنقه ای میانی
و تحتانی تاثیر معناداری دارند .این نتایج در تایید با
نتایج محققین قبلی بودند که به تاثیر مثبت تمرینات
کنترل آگاهانه و ثبات دهنده روی قدرت عضالت
کمربند شانه اشاره داشتند .تمرینات عضالت کتف
جهت بهبود اختالالت مرتبط با حرکت پریشی کتف بر
روی قدرت و فعالیت عضالت دندانه ای قدامی و
ذوزنقه ای تحتانی تمرکز دارد .این تمرینات هم چنین
موجب بهــبود ایـــمباالنس های عضالنی در کتف
می شود .در همین راستا  De meyو همکاران()6011
گزارش کردند که فعالیت عضالت ذوزنقه ای تحتانی و
میانی طی تمرین چرخش خارجی شانه به حالت
خوابیده به پهلو همراه با کنترل آگاهانه افزایش یافته
است( .)61هم چنین  Mottramو همکــــاران()6004
دریافتند که فعالیت عضالت ذوزنقه ای میانی و تحتانی
هنگام حفظ کتف به حالت خنثی در شرایط ایستا با
کنترل آگاهانه افزایش معناداری یافته است .هم چنین
گزارش شد ،کنترل آگاهانه در افراد دارای عالئم
بیماری مشابه با افراد سالم می باشد( .)64مطابق با
تحقیق حاضر Ou ،و همـــکاران( )6012دریافتند که
تمرینات کنترل آگاهانه باعث تغییر جهت یابی و فعالیت
عضالت مرتبط با کتف در افراد دارای عالئم بیماری
می شود .این تمرینات به صورت چشم گیری تعادل و

دوره بیست و هفت ،شماره اول ،فروردین 89

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
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نسبت عضالت را بهبود می بخشید( .)16منطبق بر
تحقیق حاضر تمرینات کنترل آگاهانه و ثبات دهنده
طی شش هفته موجب تغییر معناداری در قدرت
عضالت ذوزنقه ای و دندانه ای قدامی داشته است .بنا
بر این طبق مطالعات قبلی و بنا بر ماهیت تمرینات این
تحقیق ،می توان گفت که بهبود فعالیت عضالت
ذوزنقه ای و دندانه ای قدامی احتماالً به علت هم
سویی این تمرینات با یافته های تحقیقات پیشین است
و با توجه به این یافته ها می توان اثر این تمرینات را
مدنظر قرار داد.
تحقیقات اندکی نقص قدرت عضالت تحت خاری
و فوق خاری شانه را در افراد دارای حرکت پریشی
کتــــف بــررســــی کــــرده اند Merolla .و
 )6010(Colleaguesگزارش کردند که قدرت عضالت
تحت خاری و فوق خاری در ورزشکاران باالی سر
دارای عالیم حرکت پریشی ،کاهش می یابد .در هر دو
تحقیق ،تعادل و کنترل عضالت ثبات دهنده ،بعد از
شش ماه برنامه توانبخشی بهبود یافته بود و افزایش
معناداری بعد از  1و  2ماه توانبخشی در قدرت عضالت
تحت خاری و فوق خاری گزارش شد( .)12بر اساس
این نتیجه Merolla ،و همکاران( )6010پیشنهاد کردند
که عدم تعادل در عضالت کتف منجر به حرکت
پریشی کتف شده و موجب تغییر رابطه طول-تنش در
عضالت چرخاننده شانه و در نتیجه ضعف در عضالت
فوق خاری و تحت خاری به طور ثانویه می شود .در
دیگر تحقیقان گمان می رود که بی تعادلی در عضالت
ثبات دهنده کتف که منجر به تغییر موقعیت کتف و
یکی از علل ضعف عضالت فوق خاری و تحت خاری
می باشد( .)12بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،قدرت
عضله فوق خاری طی شش هفته تمرینات کنترل
آگاهانه افزایش معنی داری داشت در حالی که در
تمرینات ثبات دهنده این تغییر معنی دار نبود .در رابطه
با قدرت عضله تحت خاری می توان گفت ،کم بودن
مدت زمان پروتکل تمرینی نسبت به تحقیق اخیر
افزایش معناداری در قدرت این عضالت مشاهده نشد
اما در مقایسه میانگین ها می توان دریافت پروتکل
تمرینات در صورت ادامه می تواند تاثیرگذار باشد.
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات کنترل
آگاهانه و ثبات دهنده موجب کاهش درد شانه در هر دو
گروه تمرینی شد ،حال آن که در گروه کنترل تفاوت
معنی داری مشاهده نشد .افزایش فعالیت عضالت
تضعیف شده باعث کاهش درد در افراد دارای حرکت
پریشی می شود .در همین راستا  Parkو همکاران
( )6011گزارش کردند که تمرینات کنترل آگاهانه
موجب بهبود درد ،عملکرد ،دامنه حرکتی شانه و شرایط
بیماران با سندرم گیرافتادگی بافت نرم در شانه
شود( Strufy ،Baskurt .)61و هــمـــکاران()6011
گزارش کردند که تمرینات ثبات دهنده می تواند موجب
افزایش قدرت عضالت و وضعیت صحیح کتف شود.
هم چنین تمرینات موجب تصحیح وضعیـــت موثر
عضالت کتف(باالبرنده کتف و گروه عضالت متوازی
االضالع) و هم چنین منجر به کاهش تنش در
عضالت و درد می شود( .)62،60هم چنین آن ها
دریافتند که شرکت کنندگان بعد دریافت تمرینات
متمرکز کتف(تحرک بخشی دستی ،کشش و تمرینات
ثبات دهنده) ناتوانی کتف و شدت درد آن ها کاهش
یافته و وضعیت کتف و قدرت عضالت بهبود پیدا کرده
بود( .)60هم چنین در تحقیق دیگر  Baskurtو
همکاران( )6011گزارش کردند تمرینات ثبات دهنده
موجب بهبود شدت درد ،قدرت عضالنی ،حس وضعیت
مفصل ،دامنه حرکتی شانه ،حرکت پریشی کتف و
کیفیت زندگی در بیماران با گیرافتادگی بافت نرم در
شانه شده است( Alizadeh .)62و همکاران()6004
آشکار کردند که برنامه تمرینی کتف می تواند وضعیت
کتف را در افراد دارای کتف دور شده بهبود بخشد(.)64
در پژوهش حاضر قدرت عضالت ذوزنقه ای تحتانی و
میانی که عضالت مهم در جلوگیری از دور شدن کتف
( )protractمی باشند ،بعد از تمرینات ثبات دهنده
افزایش معنی داری داشته است و هم چنین شدت درد
نیز در این افراد کاهش معنی داری داشت که همسو با
این تحقیق می باشد .تحقیقات مختلفی مانند تحقیقات
باال نتایج این تحقیق را در مورد کاهش درد ،افزایش
عملکرد و قدرت عضالت دندانه ای قدامی ،ذوزنقه ای
تحتانی و میانی بعد از انجام تمرینات کنـــترل آگاهانه
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تصدیق می کند .این کاهش درد شاید به گفته  Kadiو
همکاران( )6000به دلیل هایپرتروفی عضالنی و
افزایش مویرگ در اطراف فیبر عضالنی شده در
تمرینات قدرتی شود که منجر به افزایش جریان خون و
کاهش شدت درد می شود( .)68تحقیقات گذشته نشان
دادند که تمرینات متمرکز کتف بر روی عضالت
پیرامون کتف(تمـــرینات کنترل عصبی-عضالنی و
قدرتی عضالت) در افراد دارای گیر افتادگی در شانه
موجب کاهش معنادار در درد افراد و بهبودی معناداری
در عملکرد کتف می شود( .)11شاید این تمرینات
موجب افزایش قدرت ،بهبود وضعیت صحیح مفصل و
بهبود حرکت پریشی کتف شود( .)16هم چنین این
کاهش درد ممکن است بر اثر بهبود کنترل حرکتی،
بهبود تحریک های نورون ها و دوک های عضالنی رخ
داده باشد .هم چنین این کاهش می تواند بر اثر کاهش
بار بر روی مفاصل بین مهره ای گردن نیز رخ داده
باشد( .)11،16با توجه به موارد ذکر شده ،برنامه های
تمرینی ذکر شده موجب کاهش درد در این افراد همراه
است که این مسئله ممکن است باعث بهبود کیفیت
حرکات ،بهبود کیفیت زندگی و کاهش فشار بر مفاصل
گردن و شانه در این افراد ،شود.
توانبخشی و تمرین درمانی سندرم دیکسنزیای
کتف از شروع در قسمت فوقانی و پایان در قسمت
تحتانی تاکید دارد .اولین هدف درمان دستیابی به
وضعیت و عملکرد بهینه در تیلت تحتانی ،چرخش
فوقانی و خارجی می باشد .کنترل عضالت ثبات دهنده
فوقانی که منجر به کنترل حرکت سه بعـــدی کتف
می شود و دســـتیابی به سیستـــم منسجم بازتوانی
عضالت بزرگ در اندام تحتانی به هنگام درمان کتف و
شانه امری ضروری است( .)10هم چنین خم شدن ران
و تنه موجب تسهیل در پروترکشن کتف ،در صورتی که
باز شدن تنه و ران در طول چرخش به حرکت
ریترکشن کتف کمک می کند .این نکته مهم است که
ابتدا نقص در قدرت و انعطاف پذیری در سگمانت های
فوقانی(لگن ،ران و ثبات مرکزی) برطرف گشته ،سپس
به درمان کتف و یا شانه بپردازیم .پروتکل ثبات دهنده
کتف بر بازآموزی عضالت در ثبات دهی پویای کتف ،با
اجرای تمرینات با طول اهرم کوتاه تر سپس تمرین

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.1.170

همکاری زنجیره حرکتی و پیشرفت به سمت تمرینات
با اهرم حرکتی بلند تاکید دارد( .)10در مقایسه با سه
گروه تمرینی در این تحقیق بیمارانی که برنامه
تمرینات کنترل آگاهانه و ثبات دهنده دریافت کرده اند
به صورت معناداری شدت درد کاهش و قدرت عضالت
و متغیرهای وضعیتی آن ها در مقایسه با گروه کنترل
افزایش یافته است .بنا بر این ما می توانیم تمرینات
ثبات دهنده و کنترل آگاهانه را به بیماران دارای سندرم
حرکت پریشی کتف پیشنهاد کنیم.
راه های درمانی مختلفی برای اختـــالالت کتف
وجود دارد که شامل درمان دستی ،الـــکتروتراپی،
جنبش پذیری کتف ،مهره های گردن و پشتی و
جراحی است .تمرین درمانی یکی دیگر از روش های
درمانی اختالالت کتف است .از جمله تمرینات موثر که
می توان به تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه کتف
اشاره کرد .به نظر می رسد استفاده از این دو نوع مولفه
تمرینی موجب بهبود قدرت عضالت در کمربند شانه و
کینماتیک بیومکانیکال مفاصل شانه و کتفی-سینه ای
شود .یافته های این تحقیق از تاثیرگذاری تمرین
درمانی به عنوان ابزاری ایمن برای بهبود کنترل ناتوانی
وضعیتی حمایت کرده و بنا بر این افزودن به تمرینات
کششی کمربند شانه و تمرینات قدرتی موجب بهبود
متوسط کینماتیک و قدرت عضالت کتف در شش هفته
تمرین می شود .طبق نتایج این تحقیق تاثیرگذاری
تمرینات کنترل آگاهانه نسبت به تمرینات ثبات دهنده
در فعالیت عضالت ،میزان متغیرهای درد و وضعیتی
بیشتر بوده است .بنا بر این استفاده از کنترل و بازخورد
در حین انجام تمرینات کمربند شانه به خصوص کتف
توصیه می گردد .از مـــحدودیت های این تحــقیق
می توان به انتخاب افراد دارای حرکت پریشی نوع یک
و دو(برجستگی لبه داخلی و زاویــه تـحتانی) ،اشـــاره
داشــــت که شرکت کنندگان با عالیم نوع سوم از
این تحقیق حذف شدند .به دلیل در دسترس نبودن
آزمودنی ها بعد از پروسه تحقیقی پیگیری از نتایج
تمرین محقق نشد .هم چنین یادگیری پروسه آزمون و
تست گیری توسط آزمودنی ها در پس آزمون ،ناتوانی
در کنترل کارهای روزمره ،رژیم غذایی و حالت های
روحی از دیگر محدودیت های این تحقیق بود.
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 تحقــــیق حــــاضر:کد اخـــالق مــــقاله
دارای کــــد اخــــالقــــی بــــــه شـــــمـــاره
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Control Training on Postural Variables, Pain, and
Selected Muscle Strength in Patients with
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Introduction: Scapular orientation and
movements can affect the function of the
shoulder. Changes in scapular alignment or
movement in shoulder regions have the
potential to alter the kinetic chain of the
body. Therefore, this study aimed at
comparing scapular stabilization and
conscious control training on postural
variables, pain, and selected muscle
strength in patients with scapular
dyskinesia.

(P1=0.05) and supraspinatus (P1=0.04)
increased significantly in conscious control
training group. There was also an increase
in the strength of lower trapezius (P1=0.00,
P2=0.01) and flexibility of pectoralis minor
muscle in both groups (P1=0.00, P2=0.00)
as well as middle trapezius in stabilization
group (P2=0.05). However, there was no
increase in the strength of serratus anterior
muscles (P2=0.08), and supraspinatus
(P2=0.07) in stabilization group, middle
trapezius in conscious control group
(P1=0.12), and infraspinatus in both groups
(P1=0.14, P2=0.93). Furthermore, no
significant differences were observed
between the two experimental groups
regarding the variables under study. The
results of the study showed that six weeks
of interventions may result in the reduction
of pain, improvement of selected scapular
muscle strength and postural variables. It
can be said that the stabilization and
conscious control trainings improve the
direction and movement of the scapula in
people with scapular dyskinesia. Ethics
code: IR.umsu.rec.1395.589

Materials & Methods: A cross-sectional
study was conducted on 44 female subjects
who suffered from scapula dyskinesia
(inferior angle and medial border prominent
pattern). The mean age, height, and weight
of the subjects were 26±1.94, 165.7±4.12
cm, and 55.1±3.31 kg, respectively. The
participants were selected purposefully and
randomly assigned into stabilization (n=15),
conscious control training (n=15) and
control groups (n=14). A handheld
dynamometer, visual analogue scale, a
goniometer, and a ruler were utilized in
order to determine the isometric strength of
selected scapular muscles, the amount of
pain, the amount of forward head angle, and
the length of pectoralis minor index,
respectively. The experimental groups were
subjected to scapular stabilization and
conscious control training three days
weekly for six weeks.

Discussion & Conclusions: According to
the results, the effect of exercise therapy is
confirmed as a safe technique for the
improvement of postural disabilities.
Therefore, it is suggested that stabilization
and conscious control trainings be used
with other general shoulder exercise
protocols.

Findings: The results showed that the
amount of forward head inclination
(P1=0.02, P2=0.03) and pain (P1=0.03,
P2=0.04) decreased significantly in
experimental groups. In addition, the
strength of serratus anterior muscles

Keywords: Conscious control
Dyskinesia,
Stabilization

training,
training
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پیوست
پروتکل تمرینات ثبات دهنده:
جدول پروتکل تمرینی ثبات دهنده
تمرین

تمرین کششی

پرس باالی سر

کشش هوریزنتال

1×2

1×2

1×2

هفته
هفته
اول
هفته
دوم
هفته
سوم
هفته
چهارم
هفته
پنجم
هفته
ششم

روز اول
روز دوم
روز سوم
روز اول
روز دوم
روز سوم
روز اول
روز دوم
روز سوم
روز اول
روز دوم
روز سوم
روز اول
روز دوم
روز سوم
روز اول
روز دوم
روز سوم

1×8
1×2
1×4
1×8
1×2
6×2
6×8
6×2
6×4
6×8
6×2
-

1×2
1×2
6×2
6×2
6×8
6×8
6×8
6×8

1×8
1×4
1×8
6×2
6×8
6×4
6×8
6×8
6×10
6×4
6×10
6×8
6×10
6×2
6×10
-

1×2
1×2
6×2
6×2
6×8
6×8
6×8
6×8
6×8
6×8
6×8
6×8

1×8
1×4
1×8
6×2
6×8
6×4
6×8
6×8
6×10
6×4
6×10
6×8
6×10
6×2
6×10
6×8
6×10
6×2
6×10
6×8
6×10
6×2
6×10

ریترکشن+چرخش خارجی
ست و تکرار
1×2
1×8
1×2
1×4
1×8
1×2
6×2
6×8
6×2
6×4
6×8
6×2
6×8
6×10
6×8
6×4
6×10
6×8
6×8
6×10
6×8
6×2
6×10
6×8
6×8
6×10
6×8
6×2
6×10
6×8
6×8
6×10
6×8
6×2
6×10
6×8

اکستنشن مقاومتی شانه

پرس سینه

1×2

1×2

1×2
1×2
6×2
6×2

1×8
6×2
6×8
6×8

1×8
1×4
6×8
6×4

6×10
6×8
6×2
6×10
6×8
6×8
6×10
6×8
6×2
6×10
6×8

1×2
1×2
6×2
6×2

1×8
6×2
6×8

1×8
1×4
6×8
6×4

پروتکل تمرینات کنترل آگاهانه:
جدول پروتکل تمرینی کنترل آگاهانه
تمرین

تمرین کششی

هفته اول

هفته دوم

هفته
سوم
هفته
چهارم
هفته
پنجم
هفته
ششم

روز اول
روز دوم
روز سوم
روز اول
روز دوم
روز سوم
روز اول
روز دوم
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روز دوم
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روز دوم
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روز اول
روز دوم
روز سوم
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1×8
1×4
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1×8 1×2
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6×8
6×2
6×4 6×8 6×2
-
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6×2
6×8
6×8
6×8
6×8

1×2
1×8
1×4
1×8
6×2
6×8
6×4
6×8
6×8
6×10
6×4
6×10
6×8
6×10
6×2
6×10
-

هوریزنتال ابداکشن+
چرخش خارجی شانه(دمر)
وزنه=kg1
ست و تکرار
1×2
1×2
1×8
1×2
1×8
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1×8
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6×10
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6×4
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هفته

اکستنشن شانه(دمر)
وزنه=kg1/1

فلکشن شانه(پهلو)
وزنه=kg6

چرخش خارجی شانه(پهلو)
وزنه=kg6/1

الویشن شانه در صفحه
کتف وزنه=kg6
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