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در زنان بیمار دارای گردن درد مزمن
فرزانه الوندی ،*1امیر لطافتکار
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 1کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،گروه بیومکانیک و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی،
تهران ،ایران.
 2استادیار ،گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت1396/8/28 :

تاریخ بازبینی1397/1/4 :

تاریخ پذیرش1397/1/17 :

چکیده
زمینــه و هــدف :اختــاالت مربــوط بــه گــردن بــه ویــژه گــردن درد مزمــن بــه طــور قابــل توجهــی در جامعــه شــایع هســتند .گــردن درد در میــان
ســالی بیشــترین شــیوع را دارد و شــیوع آن در زنــان بیشــتر از مــردان گــزارش شــده اســت .تحقیــق حاضــر بــه منظــور بررســی تأثیــر تمرینــات
تنفســی بــر متغیرهــای درد ،ناتوانــی ،حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو در بیمــاران دارای گــردن درد مزمــن انجــام شــد.
مــواد و روشهــا :تعــداد ســی و شــش زن بــا میانگیــن ســنی  ۳۵±۳/۴دارای گــردن درد مزمــن بــرای شــرکت در ایــن مطالعــه فراخوانــی شــدند.
درد ،ناتوانــی ،حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو بــه ترتیــب بــا شــاخص بصــری درد ،شــاخص ناتوانــی گــردن ،تســت بازســازی زاویــه ســری -گردنــی
و زاویــه کرانیوورتبــرال قبــل و بعــد از هشــت هفتــه تمرینــات تنفســی ،اندازهگیــری شــدند.
یافتههــا :پــس از هشــت هفتــه تمرینــات تنفســی ،تغییــرات معن ـیداری در درد ( ،)P=0/014ناتوانــی ( ،)P=0/009حــس عمقــی ( )P=0/016و
زاویــه ســر بــه جلــو ( )P=0/026زنــان دارای گــردن درد مزمــن مشــاهده شــد.
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد تمرینــات تنفســی بــر کاهــش درد و ناتوانــی ،افزایــش دقــت حــس عمقــی و بهبــود وضعیــت ســر بــه
جلــو زنــان دارای گــردن درد مزمــن تاثیرگــذار بــوده اســت .بنابرایــن اســتفاده از تمرینــات تنفســی بــه عنــوان مکمــل تمریــن درمانــی بــرای کمــک
بــه درمــان عالئــم و مشــکالت بیمــاران دارای گــردن درد مزمــن توصیــه میشــود.
واژههای كلیدی :گردن درد ،تمرین درمانی ،درد ،ناتوانی

مقدمه
اختــاالت مربــوط بــه گــردن بــه ویــژه گــردن درد مزمــن
بهطــور قابــل توجهــی در جامعــه شــایع هســتند( .)۱تخمیــن
زده میشــود تقریبــاً دو ســوم جمعیــت در برخــی از دوران
زندگــی خــود گــردن درد را تجربــه میکننــد( .)۲گــردن درد

در میانســالی بیشــترین شــیوع را دارد( )۳و شــیوع آن در زنــان
بیشــتر از مــردان گــزارش شــده اســت(.)۴
عضــات ناحیــه گــردن ،بــه ویــژه عضــات عمقــی ســاب
اکســیپیتال ،تراکــم بســیار باالیــی از دوکهــای عضالنــی دارنــد
و گیرندههــای ایــن ناحیــه دارای ارتبــاط رفلکســی و مرکــزی

نویسـنده مسـئول :فرزانه الوندی ،کارشـناس ارشـد حرکات اصالحی و آسیبشناسـی ورزشـی ،گروه بیومکانیک و آسیبشناسـی ورزشـی ،دانشـکده
تربیـت بدنی و علوم ورزشـی ،دانشـگاه خوارزمی ،تهـران ،ایران.
پست الکترونیکf_alvandi67@yahoo.com :
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تاثیر تمرینات تنفسی بر درد ،ناتوانی ،حس عمقی و زاویه سر به جلو

تاثیر تمرینات تنفسی بر درد ،ناتوانی ،حس عمقی و زاویه سر به...

تغییــر شــکل لــوردوز گردنــی ،جایگزینــی بافــت چربــی بــه
جــای بافــت عضالنــی ،تأخیــر در شــروع فعالیــت عضــات،
تغییــر در فعالیــت حــس عمقــی و تغییــر در نــوع فیبرهــای
عضالنــی ،از جملــه تغییراتــی هســتند کــه در بیمــاران دارای
گــردن درد مزمــن مشــاهده شــدهاند( .)۱۲جهــت درمــان موثــر
ایــن اختــاالت ،تمریــن درمانــی توصیــه شــده اســت( .)۸،۷تاکنون
تاثیــر تمرینــات کششــی و تقویتــی ،حــس عمقــی ،تحملــی،
کنتــرل جهــت حرکــت در افــراد دارای گــردن درد مزمــن
بررســی شــده اســت و نتایــج تحقیقــات نشــان داده اســت کــه
ایــن تمرینــات تاثیرگــذار بــوده اســت ،برنامــه تمرینــات کششــی
و تقویتــی میتوانــد باعــث کاهــش درد و طبیعــی شــدن زاویــه
لــوردوز گردنــی در آزمودنیهــای دارای گــردن درد مزمــن شــود.
تمرینــات کنتــرل جهــت حرکــت در بهبــود دقــت بازســازی
ســر ،شــاخص درد و ناتوانــی در افــراد دارای گــردن درد مزمــن
موثــر بــوده اســت( .)۱۳،۱۴،۴تمرینــات حــس عمقــی گــردن نــه
تنهــا درد و ناتوانــی بیمــار را بهبــود میبخشــد ،بلکــه بــر دیگــر

جنبههــای عملکــرد عصبی-عضالنــی بــه ویــژه هماهنگــی بیــن
فلکســورهای عمقــی و ســطحی گــردن تأثیــر میگــذارد(.)۱۵
تغییــرات بوجــود آمــده متعاقــب گــردن درد مزمــن ،میتوانــد
شــامل ایجــاد اختــال در کارکــرد عضــات تنفســی و الگوهــای
تنفــس باشــد .در ســالهای اخیــر یکــی از تمرینــات مــورد
توجــه محققــان در اختــاالت ســر و گــردن ،تمرینــات تنفســی
هســتند ،امــا اطالعــات جامعــی در مــورد اثربخشــی ایــن گونــه
تمرینــات در دســترس نمیباشــد .از ویژگیهــای ایــن گونــه
تمرینــات اثرگــذاری احتمالــی بــر وضعیــت ،تنفــس و الگــوی
بکارگیــری عضلههــای تنفســی افــراد میباشــد .تاکنــون تاثیــر
تمرینــات تنفســی بــر حــس عمقــی و وضعیــت ســر بــه جلــو
افــراد دارای گــردن درد مزمــن انجــام نگرفتــه اســت بــا توجــه
بــه ایــن عوامــل ،هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تاثیــر تمرینــات
تنفســی بــر درد ،حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو زنــان
دارای گــردن درد مزمــن بــود.
روش مطالعه
پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی ،بــا پیشآزمــون و
پسآزمــون بــود .جامعــه تحقیــق حاضــر را زنــان دارای
گــردن درد مزمــن تشــکیل دادنــد و آزمودنیهــا متشــکل از
 ۳۶زن بودنــد .آزمودنیهــا بعــد از انتخــاب بــه دو گــروه برابــر
از نظــر تعــداد تجربــی و کنتــرل تقســیم بنــدی شــدند .روش
نمونهگیــری هدفمنــد و در دســترس بــود .ابتــدا یــک مطالعــه
آزمایشــی بــا نزدیــک بــه ده درصــد حجــم نمونــه آمــاری و یــک
متغیــر درد بــه مــدت یــک هفتــه اجــرا شــد و اطالعــات در
فرمــول زیــر وارد شــده و تعــداد آزمودنیهــای مــورد نیــاز بــرای
تحقیــق حاضــر  11/76نفــر بدســت آمــد کــه بــرای غلبــه بــر
ریــزش آزمودنیهــا ،تعــداد بیشــتری در هــر گــروه قــرار داده
شــد تــا ریــزش آزمودنیهــا بــر نتایــج آمــاری تاثیرگــذار نباشــد.
بــه همیــن منظــور  18آزمودنــی در هــر گــروه قــرار داده شــد
کــه تــا انتهــای تحقیــق نیــز هیچگونــه ریزشــی در آزمودنیهــا
اتفــاق نیفتــاد.
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بــا سیســتمهای بینایــی و وســتیبوالر هســتند( .)۵تراکــم بــاال
و شــکل خــاص دوکهــای عضالنــی گــردن اهمیــت اطالعــات
حــس عمقــی و نقــش کلیــدی ایــن ناحیــه را در وضعیــت ســر،
آشــکار میســازد( .)۶بــروز اختــال حــس عمقــی در بیمــاران بــا
گــردن درد مزمــن گــزارش شــده اســت(.)۷،۸
گــردن درد مــداوم عامــل تغییــر بیومکانیــک ســتون فقــرات
گردنــی اســت .گــزارش شــده اســت تقریبــا  ۶۰درصــد از
بیمــاران مبتــا بــه گــردن درد ،وضعیــت ســر بــه جلــو دارنــد،
وضعیــت ســر بــه جلــو ،نیروهــا را در ســاختارهای خلفــی گــردن
ماننــد اســتخوان ،ربــاط ،کپســول مفصلــی و عضــات افزایــش
میدهــد( .)۹عــوارض موضعــی دیگــری متعاقــب وضعیــت ســر
بــه جلــو وجــود دارد كــه شــامل همتــراز نبــودن مفصــل
تمپورومندیبــوالر و اختــال در عمــل جویــدن ،افزایــش فشــار
روی عــروق خونــی و كاهــش جریــان خــون مهـ رهای بــه ســمت
مغــز و ســاقهی مغــز ،تحــرك بیــش از حــد قســمت میانــی
گــردن بــه علــت شــل شــدن لیگامنــت پسســری و بیثباتــی
ایــن منطقــه ،كــم تحركــی ،قســمت فوقانــی توراكــس و كاهــش
ظرفیــت تنفســی میباشــد( .)۱۰ضعــف عضــات تنفســی(،)۱۱
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فرزانه الوندی و همکاران

 :S1انحراف استاندارد گروه تجربی در پس آزمون
 :S2انحراف استاندارد گروه کنترل در پس آزمون
معیارهــای ورود بــه تحقیــق عبــارت بــود از :زنــان مبتــا بــه
گــردن درد حداقــل بــه مــدت  ۳مــاه در یــک ســال گذشــته،
ناتوانــی ضعیــف (برابــر یــا کمتــر از  ۲۰درصــد) بــر حســب
نمــره ناتوانــی بدســت آمــده از پرسشــنامه مربــوط بــه ناتوانــی
عملکــردی گــردن ،کســب رتبــه  ۳و پایین-تــر در سیســتم
درجــه بنــدی بصــری درد ،و عــدم شــرکت در برنامــه توانبخشــی
عضــات گــردن در  ۳مــاه گذشــته بــود(.)۱۸-۳،۱۶
معیارهــای حــذف از تحقیــق عبــارت بــود از :ابتــا بــه ســرگیجه
و آســیب سیســتم وســتیبوالر و یــا بیمــاری ناشــناختهای کــه
ســبب اختــال در تعــادل فــرد شــده باشــد ،ســابقه هــر نــوع
تغییــر شــکل ،شکســتگی و یــا دررفتگــی در گــردن و کمربنــد
شــانهای و هرگونــه جراحــی در ســتون فقــرات ،اســتفاده از
داروهــای خــوابآور و کاهنــده درد ،ســابقه بیمــاری عصبــی
عضالنــی ماننــد فیبرومیالژیــا ،ابتــا بــه بیمــاری سیســتمیک
ماننــد روماتیســم و یــا وجــود عالئمــی ماننــد درد و التهــاب
در مفصــل ،ســابقه ویپلــش ،اســتفاده از الــکل و مــواد مخــدر،
افــراد بــا ســابقه بیماریهــای قلبــی و تنفســی و همچنیــن بــه
درخواســت شــرکتکننده اگــر ادامــه همــکاری را بــه میــل
خــود قطــع کنــد و یــا بــه علــت افزایــش درد گــردن حیــن
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

قبــل از اجــرای تحقیــق ،آزمودنیهــا فــرم رضایتنامــه
کتبــی شــرکت در تحقیــق را مطالعــه و امضــا کردنــد .ســپس
پیشآزمــون درد ،حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .پــس از هشــت هفتــه تمرینــات تنفســی
بــر روی آزمودنیهــا ،پــس آزمــون انجــام گرفــت.
روش اندازهگیری متغیرهای وابسته
اندازهگیری درد و ناتوانی

بــرای اندازهگیــری درد از بخــش مقیــاس دیــداری درد اســتفاده
شــد کــه یــک مقیــاس حســاس درد اســت و اطالعــات آن دارای
روایــی و پایایــی اســت .ایــن مقیــاس یــک خــط کــش مــدرج
بــه طــول صــد میلیمتــر اســت کــه بیمــار بایــد ارزیابــی خــود
از درد موجــود را ،روی ایــن خــط مــدرج از صفــر (بــدون درد) تــا
صــد (شــدیدترین درد قابــل تصــور) مشــخص کنــد.
نمــره ناتوانــی عملکــردی بــا اســتفاده از پرسشــنامه شــاخص
ناتوانــی عملکــردی گــردن تعییــن شــد .ایــن پرسشــنامه دارای
روایــی و پایایــی بــرای اندازهگیــری درد و ناتوانــی گــردن درد
مزمــن اســت( )۲۱بــا اســتفاده از ایــن سیســتم کســب نمــرهی
 ۱۰-۲۸درصــد؛ نشــانه ناتوانــی خفیــف ،نمــرهی  ۳۰-۴۵درصــد؛
نشــانه ناتوانــی متوســط ،نمــرهی  ۵۰-۶۸درصــد؛ نشــانه ناتوانــی
شــدید و نمــرة  ۷۲درصــد یــا بیشــتر؛ نشــانه ناتوانــی کامــل
است(.)۲۵،۴-۲۲
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 :M1میانگین گروه تجربی در پس آزمون
 :M2میانگین گروه کنترل در پس آزمون

تســت قــادر بــه ادامــه همــکاری نباشــد(.)۲۰،۳-۱۸

تاثیر تمرینات تنفسی بر درد ،ناتوانی ،حس عمقی و زاویه سر به...

حس عمقی

جهــت محاســبهی خطاهــای بازســازی زاویــه اســتفاده میشــد.
وضعیت سر به جلو

در مطالعــه حاضــر زاویــه کرانیوورتبــرال بــا اســتفاده از گونیامتــر
دســتی اندازهگیــری شــد .روایــی و پایایــی کونیامتــری بــرای
اندازهگیــری زاویــه ســر بــه جلــو آمــده بــه ترتیــب  0/98و
 0/91گــزارش شــده اســت.
جهــت اندازهگیــری زاویــه کرانیوورتبــرال از فــرد خواســته شــد
در یــک حالــت راحــت بایســتد و ســه بــار حرکــت فلکشــن و
اکستنشــن گــردن را انجــام دهــد ،ســپس ســر را در موقعیــت
راحــت نگهــدارد .میانگیــن ســه مرتبــه گــزارش شــد.
در ایــن مرحلــه آزمونگــر بــا قــرار گرفتــن در ســمت راســت
آزمودنــی بــازوی ثابــت گونیامتــر را عمــود بــر زمیــن و بــازوی
متحــرک را بــر روی زایــده خــاری مهــره هفتــم گــردن و
تراگــوس تنظیــم کــرد .بــه ایــن ترتیــب زاویــه بیــن خــط افقــی
کــه از مهــره هفتــم گــردن عبــور میکنــد و خطــی کــه از
نقطــه میانــی تراگــوس و مهــره هفتــم گــردن عبــور میکنــد،
بعنــوان زاویــه کرانیوورتبــرال در نظــر گرفتــه شــد .زاویــه کمتــر
از  48درجــه بــه عنــوان زاویــه ســر بــه جلــو در نظــر گرفتــه
شد(.)۳۰
پروتکل تمرینات تنفسی

در ایــن تحقیــق از پروتــکل تمرینــات تنفســی شــامل تمرینــات
تنفســی دیافراگماتیــک و تمرینــات تنفســی دهانــی اســتفاده
شــد( .)۱۱جلســه اول بــه آزمودنیهــا تنفــس دیافراگمــی صحیــح
آمــوزش داده شــد .تنفــس دیافراگماتیــک بــا تنفــس مقاومتــی
در وضعیــت نیمــه خوابیــده ترکیــب شــده اســت.
آزمودنیهــا در وضعیــت طاقبــاز و تنــه در ۳۰-۵۰درجــه
فلکشــن ،مفصــل ران در ۵۰درجــه فلکشــن و زانوهــا در یــک
وضعیــت فلکشــن راحــت بــود .از آزمودنیهــا خواســته شــد تــا
دســتها را روی شــکم خــود قــرار دهنــد و تنفــس عمیــق و
کنــد بــا اســتفاده از بینــی بــه مــدت  ۱۰ثانیــه انجــام دهنــد.
بــه هنــگام بــازدم آهســته از آزمودنیهــا خواســته شــد بــه
جــای اســتفاده از فشــار لبهــا بــرای خــروج هــوا از فشــار
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 1397
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یكــی از روشهــای رایــج مــورد اســتفاده در بســیاری از تحقیقات
بــرای ارزیابــی حــس وضعیــت گــردن ،اســتفاده از تســت
بازســازی زاویــه ســری -گردنــی پــس از چرخــش ســر بصــورت
اكتیــو در صفحـهی عرضــی بــه راســت و چــپ اســت( .)۲۶ ،۲۷،۲۸از
افــراد خواســته شــد آزمــون بازســازی ســری-گردنی بــه وضعیت
نوتــرال را كــه رول و همــكاران طراحــی کردهانــد( )۲۹و دارای
روایــی و پایایــی مناســبی اســت( )۲۶را اجــرا كننــد .افــراد در
حالــت نشســته و بــه فاصلــه یــک متــر از صفحـهی نصــب شــده
روی دیــوار قــرار میگرفتــد.
از افــراد خواســته میشــد كــه بــه پشــتی صندلــی تكیــه دهنــد
و دس ـتها را آویــزان بگذارنــد .چشــم بنــدی روی چشــم فــرد،
جهــت حــذف پیامهــای بینایــی قــرار میگرفــت ،پــس از آن،
یــک کاله ک ـموزن و راحــت بــه کمــک بندهایــی بــه ســر هــر
فــرد تنظیــم میشــد .روی کاله یــک لیــزر یــا نشــانگر نــور
لیــزری متصــل میشــد.
نشــانگر لیــزری توســط ســیم بــه كلیــدی وصــل بــود كــه بــه
دســت فــرد داده میشــد و او میتوانســت در زمــان مناســب
نــور نشــانگر لیــزری را روشــن و یــا خامــوش كنــد.
ســپس افــراد ســر و گــردن خــود را در وضعیــت عــادی و راحــت
قــرار میدادنــد و آن را بــه ذهــن ســپرده و بــا فشــار دادن دگمــه
و روشــن شــدن نــور لیــزر وضعیــت هــدف ثبــت میشــد .ســپس
ســر و گــردن خــود را در صفحـهی عرضــی تــا انتهــای دامنـهی
طبیعــی بــه ســمت راســت و چــپ چرخــش میدادنــد و پــس
از برگشــت بــا نهایــت دقــت ســعی در بازســازی وضعیــت شــروع
اولیه داشــتند.
بــرای ثبــت وضعیــت بازســازی شــده افــراد مجــددا دگمــه را
فشــار میدادنــد تــا نشــانگر دوبــاره روشــن شــود .ایــن كار
س ـهبار بــرای چرخــش بــه راســت و س ـهبار بــرای چرخــش بــه
چــپ تكــرار شــد و میانگیــن آن میــزان خطــای بازســازی بــه
ثبــت رســید(.)۲۸،۲۹
در حیــن اجــرای تســت هیــچ بازخــوردی توســط آزمونگــر
بــه افــراد داده نمیشــد .تمامــی آثــار نــور لیــزر توســط یــك
دوربیــن دیجیتــال ثبــت میشــد و بعــدا از تصاویــر ثبــت شــده
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فرزانه الوندی و همکاران

تجزیه و تحلیل آماری

بــرای آنالیــز آمــاری از نرمافزار  SPSSنســخه  20اســتفاده شــد.
برای بررســی نرمال بودن دادهها از آزمون شــاپیروویلک اســتفاده
شــد .بــا توجــه بــه نرمــال بــودن توزیــع دادههــا ،بــرای مقایســه
نتایــج هــر گــروه قبــل و پــس از مداخلــه از آزمــون تــی زوجــی
اســتفاده شــد .آلفــا کمتــر از  0/05معنــادار در نظــر گرفتــه شــد.
نتایج
مشــخصات آنتروپومتریکــی آزمودنیهــا در جــدول یــک ارائــه
شــده اســت.

جدول  :1مشخصات آنتروپومتریکی گروههای تجربی و کنترل؛ میانگین و انحراف استاندارد
گروه مورد مطالعه

تجربی ()n=18

کنترل ()n=15

متغیر

میانگین ±انحراف استاندارد

سن (سال)

36/07±5/59

قد (سانتیمتر)

162/07±7/156

وزن (کیلوگرم)

63/20±13/57

سن (سال)

37/60±5/85

قد (سانتیمتر)

161/13±6/52

وزن (کیلوگرم)

67/87±10/78

اطالعــات ارائــه شــده در جــدول یــک نشــاندهنده ایــن اســت کــه بیــن مشــخصات آنتروپومتریکــی گروههــای تحــت مطالعــه تفــاوت
آمــاری معنــاداری وجــود نــدارد.
نتایــج (میانگیــن و احــراف اســتاندارد ،میــزان تغییــرات) در متغیرهــای مطالعــه در دو گــروه تجربــی و کنتــرل در جــدول دو ارائــه شــده
ا ست .
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شــکم خــود اســتفاده کننــد .حداکثــر دم و بــازدم را بــا اســتفاده
از یــک لولــه بــه طــول  ۱۰ســانتیمتر و قطــر یــک ســانتیمتر
و عمدتــا بــا اســتفاده از حرکــت شــکم و کاهــش حرکــت قفســه
ســینه فوقانــی انجــام دادنــد.
آزمودنیهــا بــا یــک دســت وزنــه  ۲/۵کیلوگــرم (هفتــه )۱-۴و
پنــج کیلوگــرم (هفتــه  )۵-۸را بــر روی شــکم خــود ثابــت نگــه
داشــتند .آزمودنیهــا ســه ســت بــا  ۱۰تکــرار بــه نســبت یــک
ثانیــه دم و دو ثانیــه بــازدم ،ســه ســت بعــدی شــامل  ۱۵تکــرار
بــا نســبت دو ثانیــه دم چهــار ثانیــه بــازدم و ســه ســت نهایــی
شــامل ۲۰تکــرار بــا نســبت ســه ثانیــه دم بــه شــش ثانیه بــازدم
را تکمیــل کردنــد.
یــک دوره  ۶۰ثانی ـهای اســتراحت بیــن س ـتها داده شــد .ایــن
تمرینهــا ســه بــار در هفتــه و بــه مــدت هشــت هفتــه انجــام

شــد .هــر جلســه بــرای هــر نفــر از هفتــه اول تــا هفتــه آخــر
بیــن  ۲۰تــا  ۳۰دقیقــه طــول کشــید(.)۳۱
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جدول  :2دادههای توصیفی متغیرهای وابست ه تحقیق در پیشآزمون و پسآزمون

تجربی

کنترل

درد

VAS

5/27±1/98

2/87±1/68

2/47±0/36

0/014

*

ناتوانی

NDI

37/33±11/53

19/47±12/22

17/49±2/17

0/009

*

سر به جلو

عکس برداري

35/85±8/87

40/20±2/65

-20/43±5/2

0/026

*

حس عمقی

بازسازي زاويه سري -گردني

5/73±2/56

3/01±2/65

2/66±0/14

0/016

*

درد

VAS

4/47±2/031

5/20±1/27

-0/78±0/17

0/108

ناتوانی

NDI

37/27±11/10

38/53±12/05

-2/34±2/48

0/089

سر به جلو

عکس برداري

36/46±1/89

36/69±2/78

-1/73±1/03

0/098

حس عمقی

بازسازي زاويه سري -گردني

5/85±2/32

4/09±2/30

1/35±0/43

0/102

*ایجاد تغییرات معنادار

نتایــج ارائــه شــده در جــدول شــماره دو حاکــی از تاثیرگــذاری
تمرینــات بــر زاویــه ســر بــه جلــو ،درد ،ناتوانــی و حــس عمقــی
بــود در حالــی کــه تفــاوت معنــاداری در گــروه کنتــرل از پیــش
آزمــون بــه پــس آزمــون مشــاهده نشــد.
بحث
تحقیــق حاضــر بــه منظــور بررســی تأثیــر تمرینــات تنفســی بــر
متغیرهــای درد ،ناتوانــی ،حــس عمقــی و زاویــه ســر بــه جلــو در
زنــان دارای گــردن درد مزمــن انجــام شــد.
نتیجــه ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تمرینــات تنفســی بــر
کاهــش درد و ناتوانــی ،افزایــش حــس عمقــی ،بهبــود و اصــاح
وضعیــت ســر بــه جلــو زنــان دارای گــردن درد مزمــن تاثیرگــذار
بــوده اســت .کامرفــورد و موتــرام ( ،)۲۰۱۲عقیــده دارند؛ وجــود درد
گــردن ،بیمــار را در یــک چرخــة معیــوب قــرار میدهــد بــه
گون ـهای کــه بیمــاران مبتــا بــه گــردن درد مزمــن ،بــهعلــت
درد طوالنــی مــدت بــا محدودیــت حرکتــی روبــرو میشــوند.
کاهــش فعالیــت حرکتــی موجــب ضعــف عضالنــی در ایــن افــراد

میشــود .در حضــور درد ،تغییــر در فراخوانــی و هماهنگــی
عضــات همــکار اتفــاق میافتــد .بــر حســب شــدت مشــکالت
اســکلتی -عضالنــی در افــراد دارای درد گــردن ،حــرکات کنتــرل
نشــده در ســتون فقــرات گردنــی مشــاهده میشــود( .)۳۲بــا
توجــه بــه اســتفاده از نمــره ناتوانــی عملکــردی بــرای ارزیابــی
معلولیــت ناشــی از درد ،نتایــج نشــان میدهــد کــه آزمودنیهــا
بــه طــور متوســط دارای ناتوانــی بودهانــد .ناتوانــی بــه طــور قابل
توجهــی بــا شــدت درد مرتبــط اســت(.)۳۳
اطالعــات حــس عمقــی گــردن نقــش کلیــدی در وضعیــت ســر
دارنــد( .)۶حــس عمقــی خــوب ســر و گــردن باعــث وضعیــت
مناســب ســر و گــردن میگــردد( .)۳۴کاپرلــی و همــکاران
( ،)۲۰۰۶گــزارش کــرده انــد در بیمــاران دارای گــردن درد
مزمــن حــس عمقــی دچــار اختــال میگــردد( .)۷یافتههــای
فــاال و همــکاران ( )۲۰۱۶نشــان داد کــه تمرینــات حــس عمقــی
گــردن نــه تنهــا درد و ناتوانــی بیمــار را بهبــود میبخشــد،
بلکــه بــر دیگــر جنبههــای عملکــرد عصبی-عضالنــی بــه
ویــژه هماهنگــی بیــن فلکســورهای عمقــی و ســطحی گــردن
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فرزانه الوندی و همکاران

ضعــف عضــات گــردن و عضــات فرعــی تنفســی در بیمــاران
مبتــا بــه گــردن درد منجــر به کاهش تحــرک ســینه و در نتیجه
کاهــش حداکثــر تهویــه ارادی ،حداکثــر فشــار دمــی ،حداکثــر
فشــار بازدمــی میشــود ،همچنیــن ایــن اثــرات بــه شــدت بــا
وضعیــت ســر بــه جلــو مرتبــط هســتند( .)۳۶نتایج تحقیــق ویرث و
همکاران ( )۲۰۱۶نشــان داد تمرینات اســتقامت عضالت تنفســی
یــک روش موثــر بــرای توانبخشــی گــردن درد مزمــن اســت(.)۳۷
نتایــج تحقیــق کاپرلی و همــکاران ( )۲۰۰۹نشــان داد کــه افزایش
زاویــه ســر به جلــو منجر بــه افزایش معنـیدار در اختــال عملکرد
تنفســی میشــود( .)۳۸وضعیــت ســر بــه جلــو موجــب کوتاهــی و
ضعــف در عضــات استرنوکلیدوماســتوئید ،عضــات اســکالن،
تراپزیــوس و عضالت ارکتور اســپاین میشــود و بنابراین اســتقامت
و حــس عمقــی ایــن عضــات را کاهــش میدهــد .عــاوه برایــن،
وضعیــت ســر به جلــو تنــش عضالنــی را در اطــراف ســتون فقرات
قفســه ســینهای افزایــش میدهــد ،در نتیجــه دامنــه حرکتــی در
ســتون فقــرات فوقانــی قفســه ســینه را محــدود میکنــد(.)۳۹،۴۰،۳۵
همچنیــن فــاال و همــکاران ( )۲۰۰۷گــزارش کــرده انــد افــراد
دارای گــردن درد در حفــظ و نگهــداری وضعیــت ســر خــود
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

فاکتورهـای مـورد ارزیابـی را نشـان داد ،کـه ایـن مسـأله باعـث
کاهـش ناتوانـی ،بهبود عملکـرد و کیفیت زندگی در افراد میشـود.
نتیجهگیری
نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد تمرینـات تنفسـی بر کاهـش درد
و ناتوانـی ،افزایـش حـس عمقـی ،بهبـود و اصلاح زاویـه سـر به
جلـو زنـان دارای گـردن درد مزمن تاثیرگذار بوده اسـت .بنابراین
توصیـه میشـود متخصصـان از تمرینات تنفسـی بـرای کمک به
بیمـاران دارای گـردن درد مزمـن اسـتفاده کنند.
محدودیتهای تحقیق
از جملــه محدودیتهــای ایــن تحقیــق عــدم اســتفاده از
ابزارهــای تحقیقاتــی جدیــد و نیــز عــدم انجــام  Follow upبود.
تشکر و قدردانی
بدینوســیله نویســندگان مقالــه از کلیــه شــرکت کننــدگان در
ایــن تحقیــق نهایــت تقدیــر و تشــکر را بــه عمــل میآورنــد.
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تأثیــر میگــذارد( .)۱۵ارتبــاط نزدیــک بیــن شــاخصهای درد و
حــس عمقــی میتوانــد توجیــه کننــده کاهــش معنـیدار درد و
خطــای بازســازی در تمرینــات حــس عمقــی باشــد(.)۳۴
چانــگ و همــکاران ( )۲۰۱۵گــزارش کــرده انــد تقریبــا ۶۰درصد
از بیمــاران مبتــا بــه گــردن درد ،وضعیــت ســر بــه جلــو دارنــد،
وضعیــت ســر بــه جلــو ،نیروهــا را در ســاختارهای خلفــی گــردن
ماننــد اســتخوان ،ربــاط ،کپســول مفصلــی و عضــات افزایــش
میدهــد( .)۹بــه طــور کلــی ،تنفــس فعالیتــی اســت کــه تحــت
تاثیــر عوامــل بیومکانیکــی پیچیــده قــرار دارد و ثبــات ناحیــه
گــردن و ســتون فقــرات ســینهای اهمیــت زیــادی بــرای عملکرد
صحیــح تنفــس دارد .عضــات استرنوکلیدوماســتوئید ،عضــات
اســکالن ،تراپزیــوس فوقانــی ،عضــات ســینهای بــزرگ و ارکتــور
اســپاین توراکولومبــار عضــات تنفســی مهمــی هســتند کــه در
تنفــس نقــش دارنــد .وضعیــت ســر بــه جلــو طوالنــی مــدت ایــن
عضــات را ضعیــف میکنــد و در نتیجــه عملکــرد تنفســی آنهــا
کاهــش مییابــد( .)۳۵ویــرث و همــکاران ( )۲۰۱۴گــزارش دادنــد

توانایــی کمتــری دارنــد و پــس از یــک دوره تمریــن درمانــی،
قــدرت اســتقامت ،دامنــه حرکتــی ،حــس عمقــی ،تحــرک پذیری
و توانایــی حفــظ وضعیــت ســر در افــراد دارای گــردن درد بهبــود
یافتــه اســت( .)۳۴هــان و همــکاران ( )۲۰۱۶بنابرایــن ،در درمــان
بیمــاران مبتــا بــه وضعیــت ســر بــه جلــو ،بهبــود در عملکــرد
تنفســی از طریــق اصــاح وضعیــت بدنــی و تقویــت عضــات
تنفســی فرعــی ضعیــف ممکــن اســت از لحــاظ بالینــی مهــم
باشــد .در نتیجــه تمریــن درمانــی بــا تقویــت حفــظ وضعیــت
صحیــح ســر و گــردن باعــث کاهــش فشــارهای وارده بــر گــردن
میشــود( .)۳۵موهــان و دیگــران ( )۲۰۱۶در تحقیقــی نشــان دادنــد
کــه تمرینــات تنفســی و آمــوزش اســتراتژی تنفــس بــه بهبــود
اســتقامت عضــات تنفســی كمــك میكننــد و باعث كاهــش درد
ناشــی از گــردن درد مزمــن میشــوند.
تمرینـات تنفسـی تجویز شـده بـرای بیماریهای ریوی اسـت ،که
الگـوی بکارگیـری عضلههای تنفسـی را افزایش میدهـد .عملکرد
عضالت استرنوکلیدوماسـتوئید ،اسـکالن و تراپزیوس بهبود مییابد
و باعـث ثبـات وضعیتـی میشـود( .)۱۱نتایـج مطالعـه حاضـر بهبود
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Abstract
Aims and background: Neck related dysfunction, especially chronic neck pain, has become considerably
prevalent in society. Neck pain is the most prevalent pain in middle-aged women and is more common in
women than men. The purpose of this study was to evaluate the effect of respiratory exercises on pain, disability,
proprioception and forward head posture in female patients with chronic neck pain.
Material and Methods: Thirty-six women with mean age of 35±3.4 years old with chronic neck pain were
recruited. Pain, disability, proprioception and forward head posture angle were measured via visual analog scale,
neck disability index, craniocervical joint repositioning (degree) test and craniovertebral angle, respectively
before and after 8-weeks of respiratory exercise program.
Findings: Significant changes were observed in pain (P=0.014), disability (P=0.009), proprioception (P=0.016)
and forward head posture (P=0.026) in women with chronic neck pain after an 8-week respiratory exercise
program.
Conclusion: The results of this study showed that respiratory exercise is effective on pain and disability
reduction and also on increasing proprioception accuracy and improvement of forward head posture in women
with chronic neck pain. Therefore, as an exercise therapy supplement, using the respiratory exercises in order
to help for treatment of signs and problems in patients with chronic neck pain is recommended.
Keywords: Neck Pain, Exercise Therapy, Pain, Disability
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