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Abstract
Background and Aim: Neck musculoskeletal disorders are common among dentists. The
aim of the current study was to investigate the effect of proprioceptive exercises on pain and
disability index in female dentists with nonspecific chronic neck pain.
Materials and Methods: The questionnaire was distributed among 24 female
dentists matched by age, gender, and neck pain complaints in the past three months.
Particpants were randomly divided into two groups: the first group received
proprioceptive exercises and the second group were not give any intervention. The
pain and disability assessment were administered in the baseline and after six weeks
of exercises. The Kolmogorov Smirnoff and Wilcoxon were used for statistical data
analysis (α≥0.05).
Results: The results of the present study revealed significant decrease in neck pain
(P=0.006) and disability index (P=0.008) after six weeks of proprioceptive exercise.
Conclusion: According to the results, the proprioceptive exercise intervention was
successful in decreasing pain and disability in female dentists with chronic neck
pain. Considering the extreme effect of the proprioceptive exercise group, we
recommend that this program be used in the correction of individuals with chronic
neck pain and muscles imbalance.
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چکیده
مقدمه و اهدا ف
اختالالت اسکلتی  -عضالنی و درد گردن بین دندانپزشکان بسیار شایع میباشد .هدف از مطالعه حاضر تاثیر تمرینات حس عمقی بر درد
گردن و ناتوانی گردن دندانپزشکان زن با درد گردن مزمن غیراختصاصی میباشد.
مواد و روشها
بر اساس پرسشنامهای که بین دندانپزشکان توزیع شد 34 ،نفر از دندانپزشکان که بر اساس سن و جنس همگن بودند و در سه ماه
گذشته درد گردن داشتند ،انتخاب شدند .آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول تمرینات حس عمقی دریافت
کردند و گروه دوم هیچ مداخلهای دریافت نکردند .اندازهگیری درد گردن و ناتوانی گردن در ابت دا و پس از شش هفته مداخله صورت گرفت.
آزمونهای آماری کولموگروف -اسمیرنف و ویلکاکسون برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها استفاده شد (.)α≥5/55
یافتهها
نتایج تحقیق بیانگر کاهش معنادار درد گردن ( )P=5/550و ناتوانی ( )P=5/550بعد از شش هفته تمرینات حس عمقی بود.
نتیجهگیری
نتااایج تحقیااق حاضاار نشااان داد مداخلااه تمرینااات حااس عمقاای در کاااهش درد و ناااتوانی گااردن در دناادانپزشااکان دارای گااردندرد
مزمن موفق بوده است .باا توجاه باه انادازه اثار بااالی گازار شاده بارای تمریناات حاس عمقای ،پیشانهاد مایشاود کاه ایان برناماه
تمرینی برای اصالح گردندرد مزمن و عدم تعادل عضالنی مورد استفاده قرار بگیرد.
واژگان کلیدی
تمرین حس عمقی؛ گردندرد؛ عضالت سطحی گردن؛ دندانپزشکان عمومی
نویسنده مسئول :دکترای حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی ،مرکز تحقیقات بهداشت کار ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران،
ایران
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مقدمه و اهداف
تمام مفاصل بدن و ساختارهای حمایتکننده آنها تحت تأثیر نیروها ی تخریب ی ناش ی از افزایش سن ،پوسچرها ی طوالن یمدت و نیروها ی
تکرار ی قرار میگیرند .مهرههای گردن ی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به علت فعالیتهای تکرار ی در معرض تغییرات تخریب ی قرار
گرفته که این تغییرات باعث آسیب و کاهش دقت حرکات میشود .در این میان بیشترین آسیبی که به دنبال راستای نامطلوب ایجاد می -
گردد اکستانسیون ثانو یه گردن در نتیجه جلو آمدن سر است که در حدود  %05افراد دارای دردها ی گردنی ،به این عارضه مبتال میباشند و
به دنبال تغییر تئور ی کنترل عصبی -عضالنی ،حرکات ناحیه سرویکال تغییر کرده و منجر به ناتوانی در این ناحیه میشود.
حدود  %05افراد درد گردن را در دورهای از زندگی خود تجربه کردهاند .در هر سال  %15افراد بالغ درد گردن را گزار دادهاند و %5- 35
این افراد به علت درد گردن دچار ناتوانی و عدم فعالیت فیزیکی گشتهاند] ،[3زیرا گردندرد یک اختالل اسکلتی -عضالنی رایج است که
منجر به ناتوانی قابل توجهی در افراد میگردد [1 ,3].ناتوانی گردن بر روی فعالیتهای روزمره از جمله مراقبتهای شخصی ،بلند کردن
اشیاء ،مطالعه کردن ،رانندگی ،خوابیدن ،تفریح و غیره تاثیر دارد[5 ,4].
در مقایسه با دیگر رشتههای بهداشتی ،دندانپزشکان و بهداشتکاران دندان ،مشکالت اسکلتی -عضالنی مربوط به کار بیشتری را گزار
دادهاند [0].دردهای اسکلتی -عضالنی مزمن خیلی زود در حرفه دندانپزشکی نمایان میشود .در سال سوم دوره دندانپزشکی ،بیش از %05
دانشجویان از درد گردن شکایت میکنند [0].به علت دقت باال در شغل دندان پزشکی ،این افراد مجبور هستند در هنگام کار ،ستون فقرات
گردنی را به سمت جلو خم کنند و در این ناحیه چرخش داشته باشند که این وضعیت بار استاتیک زیادی را در ناحیه گردن ایجاد میکند.
ریسکفاکتورهای فیز یکی و مکانیکی عمده که باعث بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی یا پی شرفت آن و درد گردن دندانپزشکان میگردد،
در نتیجه عوامل مختلفی از جمله پوسچر ثابت در طوالنی مدت ،حرکات تکراری و دید کمتر از حد مطلوب میباشد [3].وقوع درد گردن در
دندانپزشکان نتیجه تکرار پوسچر در حالت استاتیک میباشد که در این حالت بیشتر از  %55عضالت باید در حالت انقباض باشد تا بدن را
در برابر جاذبه حفظ کند [0].از طرفی دیگر ،پوسچر ثابت طوالنیمدت منجر به تغییراتی میشود که میتواند منجر به درد شود و همچنین
مشکالت شغلی و اسکلتی -عضالنی را ایجاد کند[9].
اختالل اسکلتی -عضالنی به هرگونه آسیب بافتی در سیستم عضالنی و اعصاب که باعث اشکال در عملکرد هر یک از آنها گردد ،گفته
میشود و یکی از عمده علل ناتوانی مرتبط با کار در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه میباشد [35].طبق تحقیقات مختلف ،عدم تعادل
عضالنی بین عضالت ثباتدهنده و حرکت دهنده گردن و شانه منجر به مشکالت بسیاری مانند درد و ناتوانی گردن شده] [1 ,3و در صورتی
که درد گردن به م دت سه ماه یا بیشتر ادامه داشته باشد ،گردندرد مزمن نامیده میشود [33 ,33].جاندا از اولین افرادی بود که بحث الگوهای
حرکتی را مطرح کرد .وی معتقد است سیستم حسی  -حرکتی به عنوان یک نهاد واحد جهت هماهنگی سیستم عصبی مرکزی و سیستم
اسکلتی -عضالنی در فعالیتهای مختلف عمل می کند .تمرینات حس عمقی گردن ،جهت افزایش حس عمقی و تعادل برنامهریزی شده
است و بر روی کاهش ایمباالنس عضالت سطحی و عمقی گردن و شانه اثر میگذارد [31].در تحقیق اکبری و همکاران در سال  3559که
بر روی  30بیمار با تشخیص درد مزمن گردن انجام شد ،بیماران به صور ت تصادفی در دو گروه  31تایی تمرینهای ثباتدهنده و دینامیک
قرار گرفتند و میزان درد پس از  34جلسه تمرین  45دقیقهای در  3روز در هفته ،پس از  33هفته بررسی شد و مشخص گردید میانگین درد
گردن در گروه ثباتدهنده از  30/31به  0/54و در گروه دینامیک از  30/13به  33/05کاهش یافت .میانگین ناتوانی نیز در گروه ثبات -
دهنده از  33/09به  0/31و در گروه دینامیک از  33/31به  34/93کاهش یافت  .طبق نتایج این مطالعه هر دو رو تمرینهای ثباتدهنده
و دینامیک گردن در بیماران با درد گردن مزمن سبب افزایش قدرت عضالت سطحی و عمقی گردن ،افزایش دامنههای حرکتی آن و
کاهش درد و ناتوانی میشود .همچنین استفاده از تمرینهای ثبات دهنده در کاهش درد و ناتوانی و افزایش قدرت ،موثرتر از تمرینهای
دینامیک بود [34 ,31].همچنین در مطالعه انجامشده توسط فاال و همکاران در سال  3535در بیماران با درد گردن مزمن نشان داده شد افراد
مبتال به گردندرد مزمن ،توانایی کمتری جهت حفظ حالت ایستاد در زمان ناراحتی دارند .مداخله با برنامه تمرینی هدفمند  0هفتهای
عضالت فلکسور ناحیه کرانیوسرویکال ،بهبود در توانایی حفظ ساختار گردن در حالت خنثی در نشستنهای طوالنیمدت را نشان داد [34].با
توجه به تحقیقات انجام شده ،ارائه برنامه تمرینی جهت کاهش درد گردن و ناتوانی آن ،از اهمیت باالیی برخوردار میباشد و تاثیر یک برنامه
تمرینی ویژه بر روی دندانپزشکان که به صورت مکرر در وضعیتهای نامناسب قرار دارند ،از اهمیت ویژهای برخودار است؛ لذا تحقی ق
حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرینات حس عمقی که یک برنامه بازآموزی با تاکید بر روی هماهنگی و حفظ توانایی عضالت
فلکسور و اکستنسورهای گردن و عضالت کمربند شانه ای طبق گفته ژول و همکاران] [31میباشد ،بر روی درد گردن و ناتوانی گردن در
دندانپزشکان عمومی زن انجام پذیرفت.
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مواد و روشها
در ابتدا جهت تعیین حجم مورد نیاز مطالعه ،برای یکایک اهداف حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفت که از این میان بیشترین حجم نمونه
مربوط به درد گردن بود که با توجه به تحقیقات انجامشده طبق فرمول] [30 ,35تعداد  34دندانپزشک عمومی زن دارای درد گردن مزمن
غیراختصاصی با احتمال ریز  %35در محدوده سنی  15تا  45سال از طری ق فرم پرسشنامه ویژه اطالعات دموگرافیک مانند سن ،جنس،
قد ،وزن ،سابقه کار و میزان فعالیت بدنی و همچنین شاخصهایی نظیر گردندرد و فعالیت ورزشی انتخاب شدند]( [30 ,35جدول  .)3افراد به
صورت تصادفی در دو گروه  33نفره قرار گرفتند .الزم به ذکر است افراد انتخاب شده ،از دارو یا تمرین خاصی استفاده نمیکردند .گروه اول
تمرینات ثبات دهنده و حس عمقی گردن را دریافت کردند و گروه دوم تمرینی دریافت نکردند .جهت رعایت اصول اخالقی ،پس از پایان
طرح ،ت مرینات در اختیار گروه کنترل نیز قرار گرفت .حجم نمونه بر اساس فرمول و با اطمینان  %95برآورد شد .در طی مراحل کار  3نفر از
گروه کنترل و یک نفر از گروه تجربی به علت عدم همکاری ،از تحقیق کاربردی حاضر خارج شدند .
جدول  :9آمارههای توصیفی مربوط به گروههای مورد مطالعه ()n=09
سن
گروه تجربی
گروه کنترل

وزن

قد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

14/30
14/05

3/03
1/15

3/04
3/04

5/39
5/51

04/05

3/04

00/55

3/30

کل
3/45
05/15
5/30
3/04
1/53
14/41
معیارهای ورود به تحقیق حاضر عبارت بودند از قرار داشتن در محدوده سنی مورد نظر ،گردندرد ی که پزشک معالج علت خاصی برای آن
ذکر نکرده باشد و بر اساس مقیاس بصری درد کمتر از  1بوده و  33هفته یا بیشتر ادامه داشته باشد .در صورت وجود افراد با عارضه کایفوز
یا اسکولیوز مادرزادی یا اکتسابی ،افرادی با بیماری های ستون فقرات مانند فشردگی نخاعی ،تومور ،شکستگی ،بیثباتی ،عفونتها،
اختالالت عصبی ،افرادی که عمل جراحی گردن داشته اند ،وجود آرتریت روماتوئید ،استئوآرتریت ،احساس خوابرفتگی و ب یحسی در دست،
وجود سردردها ی دورهای یا شدید و افراد دارای گردندرد با منشا غیرمکانیکی ،فرد از مطالعه خارج میشد  .سپس از افراد متقاضی شرکت
در طرح ،رضایت نامه کتبی جهت رعایت اخالق در پژوهش دریافت شد و مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز تایید
گردید 34 .نفر از نمونه های همگن ،به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند؛ به طوری که میانگین مشخصات (شامل
قد ،وزن ،جنس و سابقه کار) دو گروه تقریباً یکسان بود .برای اندازهگیری درد از بخش مقیاس دیداری پرسشنامه کوتاه  3VASدرد مک -
گیل استفاده شد که یک مقیاس حساس درد بوده و اطالعات آن دارای روایی و پایایی است .این مقیاس یک خط مدرج به طول 355
میلیمتر است که بیمار باید ارزیابی خود از درد موجود رو ی این خط مدرج از صفر (بدون درد) تا ( 35شدیدترین درد قابل تصور) مشخص
کند .جهت ارزیابی ناتوانی گردن نیز از شاخص ناتوانی گردن استفاده گردید .این مقیاس چگونگی متاثر شدن فعالیتهای روزمره به دنبال
درد را بیان میکند .مقیاس شامل  35گزینه برای ارزیابی شدت درد ،مراقبتهای شخصی ،بلند کردن اشیاء ،مطالعه کردن ،سردرد ،تمرکز،
کار کردن ،رانندگی ،خوابیدن و تفریح است .هر گزینه از صفر تا پنج رتبهبندی میشود .رتبه " صفر" نشانه عدم وجود مشکل و رتبه "پنج"
نشانه حداکثر ناتوانی است .با استفاده از این سیستم کسب نمره  35- 30نشانه ناتوانی خفیف ،نمره  15- 45درصد نشانه ناتوانی متوسط و
کسب نمره  55- 00درصد نشانه ناتوانی شدید و نمره  03درصد یا بیشتر نشانه ناتوانی کامل است NDI .معیار معتبر ی است و پایایی و
پیوستگی داخلی آن خوب گزار شده است  [5 ,4].برنامه تمرینی شامل تمرینات حس عمقی شش هفتهای و  1روز در هفته بود که در منزل
انجام میشد .این تمرینات جهت افزایش حس عمقی برنامه ریزی شد و تمرکز اصلی آنها بر روی کاهش ایمباالنس عضالت سطحی و
عمقی گردن و شانه بود .تمرینات شامل تمرینات افزایش دامنه حرکتی گردن ،تمرین ایزومتریک مفصل کرانیوسرویکال ،تمرینات سر و
گردن ،تمرینات کمربند شانه ای ،تمرینات ایزومتریک گردن ،تمرینات هماه نگی و تعادل و تمرینات تعادلی بود که هر یک شامل تمرینات
متنوعی بود (جدول .)3

Visual Analogue Scale

1
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جدول  :0پروتکل تمرینات افزایش حس عمقی
هفته

تمرین

تعداد تکرار -زمان نگهداری حرکت

استراحت بین حرکات

استراحت بین ستها

9

D،C،B،A

 0تکرار  35-ثانیه

 35ثانیه

 35ثانیه

0

A,D,E,F,G,H

 0تکرار  33-ثانیه

 33ثانیه

 33ثانیه

0

E,F,G,H,I,J

 0تکرار  33-ثانیه

 33ثانیه

 34ثانیه

4

F,G,H,I,J,K

 9تکرار  31-ثانیه

 31ثانیه

 30ثانیه

0

E,F,G,I,J,L,M

 35تکرار  34-ثانیه

 34ثانیه

 30ثانیه

0

K,L,M,N,O

 33تکرار  35-ثانیه

 35ثانیه

 15ثانیه

دادهها با نسخه  33نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد و به علت نرمال نبودن داده ها ،از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون برای بررسی درد
و ناتوانی گردن در گروهها و آزمون منویتنی برای مقایسه بین گروهها ،در سطح معناداری  5/55استفاده گردید.
یافتهها
در مقایسه درونگروهی هر یک از گروه های مورد مطالعه ،میانگین درد با مقیاس دیداری در گروه دریافت کننده تمرینات حس عمقی،
کاهش معناداری را نشان داد ( ،)P=5/550ولی در گروه کنترل که تمرینی دریافت نکردند ،میزان درد گردن پس از شش هفته افزایش یافت
(( )P=5/350جدول .)1
جدول  :0م یزان درد گردن قبل و بعد از شش هفته در گروه تجربی و کنترل ()n=09

گروه تجربی
گروه کنترل

پیشآزمون

میانگین
3/54

انحراف معیار
5/00

پسآزمون

3/30

5/95

پیشآزمون

3/35

5/00

پسآزمون

3/05

5/09

سطح معناداری
5/550
5/350

همچنین میانگین ناتوانی گردن نیز با مقیاس  NDIدر پایان شش هفته تمرینات حس عمقی ،در گروه تجربی کاهش معناداری را نشان
داد ( ،)p=5/550در حالی که در گروه کنترل میزان ناتوانی گردن افزایش پیدا کرد (( )p=5/509جدول .)4
جدول  :4میزان ناتوانی گردن قبل و بعد از شش هفته در گروه تجربی و کنترل ()n=09

ناتوانی
گردن

گروه تجربی
گروه کنترل

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

پیشآزمون

34/01

1/04

5/550

پسآزمون

9/03

3/10

پیشآزمون

34/05

3/50

پسآزمون

35/35

3/30

5/509

در مقایسه بین گروهی نیز اختالف معناداری پس از  0هفته از نظر میزان درد و ناتوانی گردن وجود داشت.
بحث
در مطالعه حاضر کاهش درد گردن و ناتوانی گردن پس از انجام تمرینات حس عمقی قابل توجه بود و کاهش میزان ناتوانی گردن در گروه
دریافت کننده تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش چشمگیری داشت .در بیماران با درد گردن ،قدرت عضالت اطراف گردن کاهش می -
یابد [0].عضالت عمقی مهمترین عضالت ثباتدهنده در گردن میباشد] ،[30زمانی که فعالیت عضله دچار اختالل میشود ،تعادل بین
عضالت ثباتدهنده و عضالت سطحی تحت تاثیر قرار میگیرد و منجر به اختالل در پوسچر میگردد که در طوالنیمدت اگر ادامه پیدا
کند ،باعث آسیبهای ناحیه گردنی میشود  [30].طبق نظر اکبال و همکاران ،تمرینات حس عمقی جهت افزایش استقامت عضالت سطحی
پیشنهاد شده که باعث بهبود درد گردن میگردد  [30].بر اساس مطالعات انجام شده ،بین درد گردن و ناتوانی آن با اختالل عملکرد عضالت
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موضعی رابطه وجود دارد و طبق نظر پنجابی و همکار ان ،کاهش فعالیت عضالت موضعی ستون فقرات منجر به ایجاد عالئم بیثباتی در
گردن میشود [39].
در تحقیق اسک و همکاران در سال  3559که بر روی  35بیمار انجام گردید ،به افراد  3یا  3جلسه تمرین  15دقیقهای در طی  0هفته داده
شد .گروه تمرینات موتور کنترل ،یک برنامه بازآ موزی با تاکید بر هماهنگی اجرای تمرینات فلکسور و اکستنسور و همچنین عضالت
کمربند شانهای بود .گروه دریافت کننده تمرینات استقامتی و قدرتی ،برنامه را مطابق با تمرینات یلین و همکاران] [35دریافت کردند که
شامل اعمال بار بیشتر بر روی عضالت سطحی بود .یکی از نتایج ا ولیه ،کاهش شاخص ناتوانی گردن گزار شد و نتایج تمرینات نشان
داد گروه تمرینی حس عمقی %95 ،سرعت انطباق داشت ،در حالی که گروه تمرینی استقامتی و قدرتی %04 ،انطباق را نشان دادند] ،[33ولی
در مطالعه ای دیگر که توسط فاال و همکاران در سال  3550بر روی  50زن با درد گر دن مزمن صورت گرفت ،به افراد دو گونه تمرینات
قدرتی  -استقامتی و تمرینات موتور کنترل داده شد و نتایج تفاوتی بین گروه ها برای تغییرات در درد گردن یا شاخص ناتوانی گردن را نشان
نداد [33].گرفیت و همکاران نیز در سال  3559نشان دادند تفاوت معناداری بین گروهها در ناتوانی گردن پس از  0هفته یا  0ماه وجود ندارد.
این مطالعه نشان میدهد تمرینات ویژه حس عمقی برتری نسبت به رسیدگیهای بالینی ندارد  [31].برخالف تحقیقات ذکرشده که انجام
تمرینات حس عمقی را موثر ندانستند ،نتیجه تحقیق حاضر به نوعی با نتایج حاصله از پژوهش اکبری و همکاران در سال  3559که بر روی
 30بیمار با تشخیص درد مزمن گردن انجام شد ،مطابق میباشد .در آن تحقیق ،بیماران به صورت تصادفی در دو گروه  31تایی تمرینهای
حس عمقی و دینامیک قرار گرفتند و میزان درد پس از  34جلسه تمرین  45دقیقهای  3روز در هفته ،پس از  1ماه بررسی شد و مشخص
گردید میانگین درد گردن در گروه ثباتدهنده از  30/31به  0/54و در گروه دینامیک از  30/13به  33/05کاهش یافت .میانگین ناتوانی نیز
در گروه ثباتدهنده از  33/09به  0/31و در گروه دینامیک از  33/31به  34/93کاهش یافت  .طبق نتایج این مطالعه هر دو رو تمرین -
های ثبات دهنده و دینامیک گردن در بیماران با درد گردن مزمن سبب افزایش قدرت عضالت سطحی و عمقی گردن ،افزایش دامنه
حرکتی آن و کاهش درد و ناتوانی میشود .همچنین استفاده از تمرینهای ثبات دهنده در کاهش درد و ناتوانی و افزایش قدرت ،موثرتر از
تمرینهای دینامیک بود [34].همچنین عسگری آشتیانی و همکاران در سال  3531مطالعه ای انجام دادند که نتیجه آن نشان داد هر دو
رو تمرین ثبات دهنده و تمرین ایزومتریک حداکثری در بیماران با درد مزمن گردن سبب کاهش درد و ناتوانی ،کاهش ترس از درد و
حرکت و کاهش دیدگاههای اجتنابی ناشی از درد میشود ،هرچند تمرینات ثباتدهنده به طور معناداری از تاثیر بیشتری برخوردار بود [34].
تحقیقی که توسط فاال و همکاران در سال  3535انجام شد نیز نتیجه مشابهی داشت .همچنین او بیان کرد افراد مبتال به گردندرد مزمن،
توانایی کمتری جهت حفظ پوسچر ایستا در زمان درد دا رند و مداخله با برنامه تمرینی هدفمند بر روی عضالت فلکسور ناحیه
کرانیوسرویکال ،باعث بهبود و توانایی حفظ ساختار گردن در وضعیت ثبات پوسچر در طوالنیمدت میشود [34].
با بررسی تحقیقات انجامشده مشخص گردید تمرین درمانی میتواند بر روی اختالالت اسکلتی -عضالنی در مشاغل سخت و با حرکات
تکراری تاثیرگذار باشد .طبق نتیجه حاصل از تحقیق حاضر ،انجام  0هفته تمرینات حس عمقی که مبتنی بر شکل پیشرفته تمرینات تعادلی
میباشد ،تاثیر مثبتی بر روی درد گردن و ناتوانی گردن دندانپزشکان با شرایط کاری سخت دارد .این تمرینات شامل افزایش ثبا ت پوسچر
و حرکات چشمها و سر میباشد و به شکلی طراحی شده است که بتواند حس عمقی و تعادل را که تمرکز اصلی آنها بر روی کاهش
ایمباالنس عضالت سطحی و عمقی گردن بود ،افزایش دهد .
محدودیتهای تحقیق حاضر شامل عدم همکاری برخی دندانپزشکان در انجام تمرینات به صو رت منظم و عدم انجام دقیق تمرینات در
منزل بود.
از آنجا که با توجه به نتایج مطالعه حاضر  ،تمرینات حس عمقی منجر به بهبود کیفیت زندگی و کاهش درد شده است ،پیشنهاد میشود که
از تمرینات مورد استفاده در این تحقیق برای درمان درد گردن دندانپزشکان استفاده شود.
نتیجهگیری
از آنجا که دندانپزشکان به علت موقع یت کاری در طی روز مدت زمان زیادی تحت تاثیر انقباضات ایزومتریکی عضالت گردن قرار می -
گیرند و به علت تکرار این وضعیت در طوالنی مدت ،خستگی و کاهش استقامت در عضالت این افراد مشاهده میشود و از آنجا که عضالت
فرصت کافی برای بازگشت به حالت اولیه را ندارند ،درد و ناتوانی در آنها ایجاد می شود .حرکات ورزشی به دلیل تقویت ماهیچهها و انجام
حرکاتی برخالف حرکات تکراری دندانپزشک و افزایش خونرسانی و در نتیجه رساندن اکسیژن و مواد غذایی به سلولهای عضالنی،
برای جلوگیری از عوارض اسکلتی -عضالنی در مشاغل سخت مفید است و با وجود نقش تمامی عضالت در کنترل حرکت ،عضالت عمقی
نقش حیاتیتری ایفا میکنند؛ لذا در مقایسه با سایر رو های درمانی ،تمرینات حس عمقی که تاثیر مستقیمی بر روی فعالیت این عضالت
دارد ،در جهت کاهش درد و ناتوانی گردن تاثیرگذار میب اشد و با توجه به فراخوانی مجدد عضالت عمقی توسط این تمرینات ،بهبودی
حاصلشده از ماندگاری بیشتری نیز برخوردار است.
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تشکر و قدردانی
از معاونت پژوهشی و گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به خاطر حمایتهایشان در اجرای طرح حاضر قدردانی
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