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Abstract
Background and Aims: Tennis elbow is one of the most common injuries due to overuse in athletes
and even non-athletes. The purpose of the present study was to compare the effect and durability of
four weeks of eccentric and stretching exercises with dry needle therapy on pain (pain during rest and
pain during activity) of athletes suffering from tennis elbow.
Materials and Methods: The statistical samples of the study consisted of 20 patients with tennis
elbow who were randomly divided into two groups of combined exercises (10 participants including 5
women and 5 men) and dry needling (10 participants including 3 women and 7 men). The combined
exercises group did tensile and eccentric exercises three days a week, and dry-needling was performed
for the other group three days a week. In the present study, intra-group changes in the variables of the
research were measured from pre-test until the end of the fourth week. Regarding the normal
distribution of data, paired t-test was used to examine intra-group variation and ANCOVA test was
used to examine intergroup differences.
Results: The results of paired t-test and covariance analysis showed that four weeks of combined
eccentric and tensile training as well as dry-needling significantly reduced pain (pain during rest and
pain during activity) of patients with tennis elbows (P ≥0.05).
Conclusion: According to the results, both methods of combinational training and dry needling
significantly reduced pain in athletes suffering from tennis elbow after four weeks of intervention, but
the effect size in dry needling was larger.
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چکیده
مقدمه و اهداف
آرنج تنیسبازان شایع ترین آسیب ناشی از استفاده بیش از حد در ورزشکاران و حتی در غیرورزشکارن می باشد .هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر چهار
هفته تمرینات ترکیبی کششی و اکسنتریک با سوزن زدن خشک بر درد (درد در حین استراحت ،درد در حین فعالیت ،درد برانگیخته) در ورزشکاران مبتال
به آرنج تنیسبازان میباشد .تحقیق از نوع نیمهتجربی بود.
مواد و روشها
نمونههای آماری تحقیق حاضر  22فرد مبتال به بیماری آرنج تنیسبازان بودند که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرینات
ترکیبی ( 12نفر شامل  5زن و  5مرد) و سوزن خشک ( 12نفر شامل  1زن و  7مرد) تقسیم شدند .گروه تمرینات ترکیبی سه روز در هفته به تمرینات
کششی و اکسنتریک پرداختند و گروه سوزن خشک نیز سه روز در هفته تحت برنامه درمانی سوزن خشک قرار گرفتند .در این تحقیق تغییرات درون-
گروهی متغیرهای تحقیق از زمان پیشآزمون تا انتهای هفته چهارم سنجیده شد .با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون تی زوجی برای بررسی
تغییرات درونگروهی استفاده شد و از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تفاوتهای بین گروهی استفاده گردید.
یافتهها
نتایج آزمون تی زوجی و آنالیز کواریانس (آنکوا) نشان داد که  1هفته تمرینات ترکیبی اکسنتریک و کششی و همچنیین سیوزن زدن خشیک بیه طیور
معناداری باعث کاهش درد (درد در حین استراحت ،درد در حین فعالیت ،درد برانگیخته) مبتالیان به آرنج تنیسبازان میشود (.)P≥2/25
نتیجهگیری
هر دو روش تمرینات ترکیبی اکسنتریک و کششی و سوزن زدن خشک به طور معناداری باعث کاهش درد در بیماری آرنج تنیسبیازان مییشیود ،امیا
اندازه اثر کاهش درد در گروه سوزن زدن خشک بیشتر از گروه تمرینات ترکیبی اکسنتریک و کششی بود.
واژگان کلیدی
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مقدمه و اهداف
آرنج تنیسبازان که نامهای دیگری از جمله اپیکوندیلیت خارجی آرنج ،1درد اپیکوندیل خارجی ،تندینوزیس 2تاندونهای اکستنسور و اپی-
کوندیاللژیا 1دارد[ ،]1شایعترین آسیب ناشی از استفاده بیش از حد 1در ورزشکاران و حتی افراد غیرورزشکار میباشد ]2[.شیوع آن در جمعییت
عمومی جامعه بین  %1-1گزارش شده است و اکثرا افراد  15تا  55ساله را درگیر میکند ]1[.این عارضه معموالً در سمت بازوی غالب اتفاق
میافتد و میزان شیوع آن  1-1%در جمعیت عمومی میباشد ،اما میزان شیوع آن تا  %11در سنین  12-02سالگی افزایش مییابد و به نظر
میرسد در خانمها به مدت طوالنیتری پایدار میماند ]1[.به طور کلی مدت زمانی که آرنج تنیسبازان پایدار میماند بین  0میاه تیا  2سیال
میباشد]5[.
اگرچه این بیماری به طور معمول در تنیسبازان ایجاد میگردد ،اما التهاب و اپیکوندیلیت ممکن است به علت فعالیتهای بییش از حید و
استفاده مکرر از اکستانسورهای ساعد باشد مانند تایپیستها ،نوازندگان پیانو و سایر مشاغلی که به نحیوی از مید دسیت و انگشیتان زییاد
استفاده میکنند ]0[.بیشتر مطالعات تاندون عضله بازکننده کوتاه زند زبرینی مد دست 5را شایعتیرین منبیع درد و اخیتالل عملکیرد بیمیاران
مبتال به آرنج تنیسبازان میدانند]7[.
هرچند ویژگیهای بالینی آرنج تنیس بازان به خوبی مشخص و تعریف شده است ،اما هنوز هید مداخله درمانی خاص و مشخصی بیرای آن
تعیین نشده است[ ]8و برای آن بیش از  12شیوه و متد درمانی تعیین گردیده است ]1[.هرچند توافق کلی بر این اسیت کیه ابتیدا بیا درمیان
محافظهکارانه 0نظیر ورزشدرمانی ،تزریق کورتیکواستروئید ،]12[7دارودرمانی ،لیزر[ ،]11تحریک الکتریکی[ ،]12اصالح ارگونومییک[ ،]11بیریس
کانترفورس ،]11[8اکوپانکچر ]15[1و اسپلینت ]10[12شروع شده و نهایتاً در صورت جواب ندادن موارد فوق ،درمان جراحی ( %5-12موارد) گزینه
نهایی خواهد بود]17[.
تمرینات ورزشی یکی از درمانهای اصلی در مدیریت آرنج تنیسبازان میباشد که اثربخشی آن هم در استفاده به تنهایی و هم در ترکیب با
سایر درمانها مشخص شده است ]18-22[.به نظر میرسد در مدیریت عارضه آرنج تنیسبازان برنامه تمرینات اکسنتریک عضالت میثثرتر از
دیگر اشکال تمرینات درمانی دیگر بوده که این تمرینات شامل تقویت اکسنتریک عضالت اکستانسور مد دست و انگشتان از جمله بازکننده
کوتاه و بلند زند زبرینی مد دست میباشد ]21[.دلیل اصلی کارآمد بودن تمرینات اکسنتریک این است که تمرینیات میوکور باعیث افیزایش
طول کمپلکس عضله تاندون و نهایتاً تغییر شکل ساختاری به صورت هایپرتروفی و افزایش ویژگیهای قدرتی کششی تاندون میشیود[]22؛
از سوی دیگر ،تمرینات اکسنتریک باعث اثرات مفید نوروماسکوالری از طریق سازگاری مرکزی گیروه عضیالنی آگونیسیت و آنتاگونیسیت
میشود]21[.
از دیگر تمرینات مهم دیگر در درمان آرنج تنیسبازان تمرینات کششی به روش استاتیک میباشد ]25-21[.کشش استاتیک ،کششی است که
واحد تاندونی عضالنی را در وضعیت حداکثر کشش ،به صورت مداوم و در مدت زمان مشخص تحت کشش قرار میدهد .کششی که برای
بیماران آرنج تنیسبازان مفید است ،وضعیتی است که در طی آن بیشترین کشش روی عضله بازکننده کوتاه زند زبرینی مید دسیت اعمیال
میشود]20[.
درمان دیگری که در سایر مطالعات مطرح شده است ،سوزن خشک 11میباشد ]27[.طبق گفته تراول ،12آن بخش بیماری که در بسییاری از
درمانها مغفول مانده است ،باندهای سفت و محکمی است که در عضالت اکستنسور ساعد ایجاد میشود کیه ایین نیواحی سیفت (تریگیر
پوینتها) 11باعث ایجاد استرین مزمن بر اپیکوندیل خارجی میگردد .تریگر پوینتها نقاط حساسی در درون عضیالت هسیتند کیه ایجیاد
باندهای سفتی در درون فیبرهای عضله میکنند که به هنگام تحریک ایجاد درد مینمایند .این گونه فرض میشود کیه بیا درمیان سیوزن
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خشک می توان این نواحی را درمان کرد و نهایتاً درد و اختالل عملکردی را تقلییل داد ]21[.سیوزن زدن خشیک عمقیی سیبب کیاهش درد
موضعی 1و انتشاری تریگر پوینتها[ ،]12افزایش دامنه حرکتی و کاهش تحریکپویری تریگرپوینتها به صورت موضعی و نیز ناحیهای می-
گردد .سوزن زدن خشک سبب نرمال شدن محیط شیمیایی و  PHعضله اسکلتی و بازگرداندن گردش خون موضعی مختلشده مییشیود.
با وجود اثرات درمانی سوزن زدن خشک اما تا به حال تحقیقی در مورد اثر این روش درمانی بر آرنج تنیسبازان انجام نشده است.
با وجود مطالعات متعدد در درمان آرنج تنیسبازان با این حال پیشنهاد شده است که تحقیقات تکمیلی جهت به دست آوردن روشی کیه بیه
درمان بهینه و سریعتر این عارضه بیانجامد ،انجام شود .الزم به ذکر است برحسب جستجوهای محققان در مورد درمان با سیوزن خشیک،
مطالعهای اثر این روش درمانی را به تنهایی بر روی آرنج تنیسبازان مورد بررسی علمی و دقیق قرار نداده است و همچنین مقایسهای بیین
این روش جدیداً پرطرفدار با تمرینات اکسنتریک که به عقیده بسیاری ارجحترین روش درمانی در آرنج تنیسبازان میباشید[ ،]11-22صیورت
نگرفته است .با توجه به مطالب گفتهشده ،هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه اثر  1هفته درمان با سوزن زدن خشک بیا برنامیه تمرینیات
ترکیبی اکسنتریک و کششی بر درد (درد در حین استراحت ،درد در حین فعالیت ،درد برانگیخته) در ورزشکاران مبتال به آرنیج تنییسبیازان
میباشد.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی است .جهت انجام تحقیق حاضر  22ورزشکار مبتال به آرنج تنیسبازان که بیر اسیاس تشیخیص پزشیکان
متخصص به کلینیک های فیزیوتراپی ارجاع داده شده بودند ،با توجه به معیارهای ورود بیه صیورت هدفمنید انتخیاب شیدند .داشیتن درد و
تندرنس 2اطراف اپیکندیل خارجی که با اکستنشن فعال مد دست بیشتر میشد[ ،]18ورزشکار بودن ،به معنی حیداقل هفتیهای سیه بیار در
برنامه ورزشی شرکت کردن بود (ورزشکارانی که حین ورزش ،اندام فوقانی آنها دخیل بود مثیل والبییال ،بسیکتبال ،هنیدبال و ورزشهیای
راکتی) ،مثبت بودن یکی از آزمونهای تشخیصی (کزن 1یا میلز )1و درد هنگام مشت نمودن دست ،معیارهای ورود به تحقیق حاضیر بیود.
معیارهای خروج از تحقیق نیز شامل تزریق در ناحیه درگیر طی  0ماه قبل[ ،]18ابتال به دیابت ،زنان باردار ،گیرافتادگی اعصاب محیطیی بیه
تشخیص پزشک[ ]22و رادیکولوپاتی گردنی ]22[5بود .پس از کنترل معیارهای ورود ،خروج و معاینه ،در صورت واجد شرایط بودن ،افیراد فیرم
رضایتنامه و موافقت آگاهانه برای شرکت در طرح تحقیقاتی را تکمیل و امضا کردند.
سپس تمامی نمونهها در پیشآزمون شرکت کردند تا متغیرهای تحقیق شامل درد در حین استراحت ،درد در حین فعالییت و درد برانگیختیه
مورد ارزیابی قرار گیرد .در این پژوهش از خطکش درد برای تعیین میزان درد بر اساس معیار  VASاستفاده شد .معیار قیاسی بینیایی 0درد
خطی است به طول  122میلیمتر که یک انتهای خط مشخصکننده درد حداکثر (نمره  )122و انتهای دیگر نشیاندهنیده عیدم وجیود درد
(نمره  )2میباشد .برای سنجش درد به فرد گفته شد که برحسب طول خط شدت درد خود را مشخص کند .روایی و پایایی ایین وسییله در
اندازهگیری درد بسیار باال گزارش شده است .در این روش جهت کورسازی ،فرد محل درد را بر روی خط مشخص کرد و سپس با گواشیتن
خطکش مدرج بر روی خط میزان درد برحسب میلیمتر اندازهگیری شد .برای اندازهگیری درد برانگیخته ،از نمونهها خواسته شد به درد خود
به ترتیب در حین آزمون کُزِن ،در حالتی که دست هید فعالیتی ندارد ،نمره دهند .بیرای انیدازهگییری درد در حیین اسیتراحت ،از نمونیههیا
خواسته شد به درد خود در هنگامی که دست هید فعالیتی ندارد ،نمره دهند .برای اندازهگیری درد در حین فعالیت ،از نمونهها خواسته شد به
درد خود هنگام فعالیت در  21ساعت گوشته نمره دهند .بعد از انجام پیشآزمون نمونهها به صورت تصادفی به دو گیروه تمرینیات ترکیبیی
( 12نفر شامل  5زن و  5مرد) و سوزن خشک ( 12نفر شامل  1زن و  7مرد) تقسیم شدند.
سپس آزمودنیهای گروه تمرینات ترکیبی اکسنتریک و کششی  1جلسه در هفته و به مدت  1هفته تحت نظارت مستقیم آزمونگر در برنامه
تمرین درمانی شرکت کردند .در برنامه تمرینی از یک نوع تمرین کششی استاتیک استفاده شد .مشیخص شیده اسیت کششیی کیه بیرای
مبتالیان به عارضه تنیسبازان مفید است ،وضعیتی است که در طی آن بیشترین کشش روی عضله بازکننده زند زبرینی کوتیاه مید دسیت
اعمال میشود[ ،]20به این صورت که آرنج در اکستنشن ،ساعد در پرونیشن و مد دست در فلکشن و انحراف به سمت اولنار 7باشد (شکل )1
و شدت کشش در حد تحمل فرد باشد .در تحقیقات مدت زمانی که کشش استاتیک به طول میانجامد ،از  1ثانیه شروع و تا  02ثانییه بیه
تدریج ادامه مییابد ،اما درمانگران مدت زمان  12ثانیه به باال را بهترین و مثثرترین زمان جهت افزایش انعطافپویری میداننید و در ایین
Referred pain

1

Tenderness

2

Cozen test

3

Mill’s test

4

Cervical Radiculopathy

5

Visual Analog Scale

6

Ulnar
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تحقیق نیز کشش از  12ثانیه شروع و به  15ثانیه در هفته چهارم رسید ]18[.این کشش  0بار تکرار شد ( 2ست و در هر ست  1تکرار ،ییک
ست قبل از تمرینات اکسنتریک و یک ست بعد از تمرینات اکسنتریک) .الزم به ذکر است نمونهها در ابتدای هر جلسه تمرینی پینج دقیقیه
به گرم کردن پرداختند.

تصویر  :9نحوه انجام تمرین کششی استاتیک عضالت بازکننده مچ دست

تمرین اکسنتریک روی صندلی دستهدار انجام شد ،در حالتی که آرنج در اکستنشن کامل ،ساعد در پرونیشن و مد در حداکثر اکستنشن قرار
داشت و فرد یک وزنه آزاد (دمبل) در دست گرفته بود .سپس از فرد خواسته شد مد دستش را به آهسیتگی از حالیت اکستنشین کامیل بیه
سمت فلکشن (انقباض اکسنتریک) ببرد و سپس با دست سمت مقابل به اکستنشن آورد (این کار باعث میشد تیا انقبیاض کانسینتریک در
عضالت اکستنسور صورت نگیرد) (شکل  .)2برای تمرین اکسنتریک ،اگر بیمار احساس درد و ناخوشی نداشت ،بار افزایش مییافت که این
کار با استفاده از وزنه انجام میشد ]18[.این تمرین در  1ست با  12تکرار اجرا گردید و فرد بین هر ست یک دقیقه استراحت کرد.

تصویر  :0نحوه انجام تمرین اکسنتریک

گروه درمان با سوزن خشک سه روز در هفته و به مدت  1هفته توسط محقق تحت درمان قرار گرفتند .ابتدا عضالت اکستنسیور درگییر در
این عارضه شامل عضالت برونگرداننده ساعد ،1بازویی زند اعالیی ،2بازکننده زند اعالیی دراز و کوتاه انگشتان ،1اکستنسیور انگشیتان  1و
توسط محقق ارزیابی شد .در مواردی که فرد در بیش از یک عضله دارای تریگر پوینت بود ،عضلهای که بیشتر دردناک بود ،سوزن زده شد.
در بیشتر آزمودنیها عضله بازکننده کوتاه زند زبرینی آنان درگیر بود ،لوا سوزن خشک در این عضله زده شد .درمان تریگر پوینت با تکنیک
راچلین 1و راولی 1انجام گردید .برای زدن سوزن ،تریگر پوینت بین انگشت شست و بقیه انگشتان قرار گرفت و سیوزن مربوطیه بیه ناحییه
1

Supinator
Brachioradialis
3
Extensor Carpi Radialis Longus & Brevis
2

Rachlin
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تریگر پوینت وارد شد ،سپس سوزن کمی بیرون کشیده و در یک مسیر دایرهوار وارد شد تا پاسخ انقباضی موضعی رخ بدهد .سپس سوزن 5
دقیقه در همان جا باقی ماند و بعد از سپری شدن این زمان خارج شد.

تصویر  :3سوزن زدن خشک در عضله راستکننده کوتاه زند زبرینی مچ دست

قابل ذکر است نمونهها در حین انجام تحقیق در هید برنامه تمرینی و درمانی دیگری شرکت نکردنید .پیس از  1هفتیه تمیرین درمیانی و
درمان با سوزن خشک مجدداً متغیرهای تحقیق در تمامی نمونههای تحقیق با روش و شرایط قبلی اندازهگیری شدند (پسآزمون) .با توجیه
به نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون تی زوجی برای بررسی تغییرات درونگروهی استفاده شد و از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسیی
تفاوتهای بین گروهی استفاده گردید .سطح معناداری در سراسر تحقیق حاضر در سطح  %15با آلفای  2/25در نظر گرفته شد.
یافتهها
اطالعات دموگرافیک آزمودنیها در گروههای تحقیق در جدول شماره  1نشان داده شده است .نتایج آزمون تی مسیتقل نشیان داد تفیاوت
معناداری میان دو گروه از نظر قد ،وزن ،سن و شاخص توده بدنی آنها وجود ندارد ( )P<2/25و دو گروه در تمامی موارد فیوق همگین بیه
حساب میآیند.
جدول  :9اطالعات دموگرافیک آزمودنیهای تحقیق ()n=02
متغیر

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

شاخص توده بدنی

گروه

میانگین±
انحراف معیار

سوزن زدن خشک

11/12±5/18

تمرینات ترکیبی

28/1±1/81

سوزن زدن خشک

171/82±8/58

تمرینات ترکیبی

172/12±7/11

سوزن زدن خشک

70/21±12/27

تمرینات ترکیبی

77/12±8/11

سوزن زدن خشک

21/82±2/21

تمرینات ترکیبی

20/27±2/21

F

P

2/27

2/17

2/17

1/11

2/221

2/11

2/81

2/21

برای مقایسه میزان درد در حالتهای مختلف بین پیشآزمیون و پیسآزمیون (تغیییرات درونگروهیی) در دو گیروه سیوزن زدن خشیک و
تمرینات ترکیبی از آزمون تی زوجی استفاده گردید .نتایج این آزمون در جدول شماره  2گزارش شده است .نتایج آزمون تی زوجی نشان داد
که در هر دو گروه تمرینات ترکیبی کششی و اکسنتریک و همچنین سوزن زدن خشک درد در هر سه حالت (درد در حین استراحت ،درد در
حین فعالیت ،درد برانگیخته در پسآزمون به طور معناداری کمتر از پیشآزمون بود ( .)P≥2/25همچنین انیدازه اثیر در گیروه سیوزن زدن
خشک بیشتر از گروه تمرینات ترکیبی اکسنتریک و کششی بود.
Rowley

1
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جدول  :0نتایج آزمون تی زوجی جهت بررسی میزان تغییرات درد بین پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه
گروه

سوزن خشک

متغیر

مرحله

درد در حین

پیشآزمون

5/22±1/82

استراحت
)(VAS

پسآزمون

1/72±1/11

درد در حین

پیشآزمون

0/82±1/51

)(VASفعالیت
درد برانگیخته
)(VAS
درد در حین
استراحت
)(VAS
فعالیت
)(VAS
درد برانگیخته
)(VAS

71/81

*2/221

2/81

انحراف معیار

پسآزمون

2/22±1/11

پیشآزمون

8/02±1/20

پسآزمون

1/22±1/11

پیشآزمون

1/12±1/77
1/52±2/17

پیشآزمون

0/12±1/71

پسآزمون

2/22±1/15

پیشآزمون

7/02±2/20

پسآزمون

2/02±2/10

پسآزمون

درد در حین
تمرینات ترکیبی

میانگین±

T

P

partial η2

*2/221

222/58

2/15

257/17

*2/221

2/10

51/17

*2/221

2/85

*2/221

11/11

*2/221

112/01

2/11

2/11

جهت مقایسه اثر تمرینات ترکیبی کششی و اکسنتریک با سوزن زدن خشک بر درد مبتالیان به آرنج تنیسبازان از آزمون آنالیز کوارییانس
(آنکوا) با در نظر گرفتن پیشآزمون به عنوان کوریت استفاده گردید .نتایج این آزمون در جدول شماره  1گزارش شده اسیت .نتیایج آزمیون
آنالیز کواریانس نشان داد که پس از کنترل اثر پیشآزمون (کوریت) ،در میزان درد در حالتهیای مختلیف (درد در حیین اسیتراحت ،درد در
حین فعالیت و درد برانگیخته) در پسآزمون بین دو گروه سوزن خشک و تمرینات ترکیبی کششی و اکسنتریک اخیتالف معنیاداری وجیود
ندارد (.)P<2/25
جدول  :3نتایج آزمون آنالیز کواریانس جهت مقایسه اثر تمرینات ترکیبی کششی و اکسنتریک با سوزن زدن خشک بر درد آزمودنیها

متغیر

گروه

درد در حین استراحت
)(VAS

سوزن خشک

1/55

تمرینات ترکیبی

1/01

سوزن خشک

1/11

تمرینات ترکیبی

2/22

سوزن خشک

2/77

تمرینات ترکیبی

2/82

درد در حین فعالیت
)(VAS
درد برانگیخته
)(VAS
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پسآزمون*

F

P

partial η2

2/25

2/81

2/221

2/28

2/221

2/02

2/12

2/210

2/221
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تنظیمشده بر اساس مقادیر پیشآزمون (کوریت)

بحث
هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر  1هفته تمرینات ترکیبی کششی و اکسنتریک با سوزن زدن خشک بر درد (درد در حین استراحت ،درد در
حین فعالیت ،درد برانگیخته) ،در ورزشکاران مبتال به آرنج تنیسبازان بود .نتایج آزمون تی زوجی نشان داد کیه  1هفتیه تمرینیات ترکیبیی
اکسنتریک و کششی و همچنین سوزن زدن خشک به طور معناداری باعث کاهش درد مبتالیان به آرنج تنیسبازان میشود ( ،)P≥2/25اما
نتایج آزمون آنالیز کواریانس مشخص کرد بین اثر دو روش تمرینات ترکیبی اکسنتریک و کششی و سوزن زدن خشک بر درد در پسآزمون
تفاوت معناداری وجود ندارد ()P<2/25؛ لوا  1هفته تمرینات ترکیبی کششیی و اکسینتریک بیا سیوزن زدن خشیک بیر درد (درد در حیین
استراحت ،درد در حین فعالیت ،درد برانگیخته) بیماران مبتال به آرنج تنیسبازان اثر یکسانی دارد.
استاسینوپولوس .د و استاسینوپولوس .آی )2220( 1طی یک مطالعه بر روی  1گروه  25نفره و اندازهگیری درد و عملکرد بعد از  1هفتیه8 ،
هفته 10 ،هفته و  28هفته که به ترتیب گروه اول با روش سیریاکس 2تحت درمان بودند ،گروه دوم برنامه تمرین اکسنتریک و گروه سیوم
از نور المپ بیوپترون 1استفاده میکردند ،مشاهده کرد که گروهی که به انجام تمرین میپرداختند ،کاهش درد و بهبود عملکرد بیشیتری از
خود نشان دادند ]11[.همین محققان در مطالعهای دیگر ( )2212دو گروه آزمودنی  15نفره را مورد ارزییابی قیرار دادنید ،ییک گیروه تمیرین
اکسنتریک در منزل و گروه دیگر این تمرین را تحت نظر و در کلینیک انجام دادند که بعد از  1ماه و  0ماه پیگیری هر دو گروه کاهش درد
و بهبود عملکرد معناداری داشتند ،اما گروه تحت نظر وضعیت بهتری داشتند ]22[.هنوز نامعلوم است که چگونه تمرینیات اکسینتریک باعیث
کاهش درد میشود ،اما مشخص است که تمرینات اکسنتریک در تاندون ،باعث تحریک مکانورسپتورهای 1موجود در تنوسیتها 5شده و بیا
ایجاد فعل و انفعاالت بیوشیمیایی که به احتمال زیاد کلید مکانیسم سلولی تعیینکننده در بهبود آسیبهای تاندونی میباشید ،سیبب ایجیاد
افزایش غلظت گلیکوزآمینوگلیکان 0میشود و این ماده ممکن است سبب بهبود راستای کالژن تاندون و تحریک تشکیل پلهیای عرضیی
کالژنشده و نهایتاً سبب بهبود قدرت کششی شود که این امر توسط مطالعات حیوانی تاییید شیده اسیت .در نهاییت اثیر مثبیت تمرینیات
اکسنتریک بر روی تاندون آسیبدیده ممکن است به علت اثر استرچ باشد که با افزایش طول واحد تاندون-عضله و در نتیجیه تحمیل بیار
کمتر بر روی واحد تاندون–عضله (به علت افزایش سطح مقطع) میباشد ،یا به علت اثر افزایش بار بر روی واحد تاندون–عضله به واسیطه
هایپرتروفی و افزایش قدرت کششی در تاندون است .اوهبرگ 7و همکارانش بیان داشتند که در طیی تمیرین اکسینتریک جرییان خیون در
ناحیه آسیبدیده متوقف میشود و این مسئله باعث ایجاد رگهای خونی در ناحیه میشود که سبب بهبود رگهای خونی و پروسیه تیرمیم
در درازمدت میشود.
در خصوص روش سوزن خشک ،هاسول )2222( 8به بررسی تاثیر سوزن خشک بر تریگر پوینت عضالت اکستنسور التهیاب اپییکونیدیل
خارجی پرداخت .در این مطالعه از سوزن پالسبویی برای مقایسه با سوزن اصلی نیز استفاده شید .وی مشیاهده کیرد افیرادی کیه در گیروه
درمانی با سوزن واقعی بودند ،درد و اختاللشان بیشتر کم شده بود .وی پیشنهاد کرد که مطالعهای به منظور مقایسه اثر سوزن زدن خشک
با سایر درمانها صورت پویرد .دامر هولت 1و برون )2211( 12در مطالعهای برای باندهای سفتشده اطراف مفصیل شیانه بیه خصیوص در
عضالت تحت خاری ،ذوزنقهای فوقانی ،گرد بزرگ و دلتوئید قدامی ،سوزن زدن خشک را انجام دادند که به ترتیب باعیث کیاهش درد بیه
میزان  %18 ،%11 ،%58 ،%77در آنها گردید .برون ( )2211در مطالعهای دیگر طی  12هفتیه سیوزن زدن خشیک کیاهش درد و افیزایش
عملکرد طبق پرسشنامه عملکردی اندام فوقانی ،در افرادی که شانه درد مزمن داشتند را مشاهده نمود .دامر هولیت و بیرون ( )2211طیی
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) در تحقیقی بییان نمودنید2215(  و برون1 فرناندز.مطالعهای اظهار نمودند که سوزن زدن خشک سبب آزاد شدن اندورفین در بدن میشود
 البته، شانه و قفسه سینه شد، گردن،که سوزن زدن خشک در باندهای سفتشده عضالنی باعث بهبود دردهای ناحیه سینهای ستون فقرات
 بیه نظیر. سوزن زدن خشک با تاثیر بر روی تریگر پوینتها سبب کاهش درد در عضالت میشیود.نیاز به مطالعات بیشتر احساس میشود
 استرین وارده به اکستنسور کم میشود و درد بیمار نیز کیاهش،میرسد که با درمان موثر تریگرپوینتهای میوفشیال در عضالت اکستنسور
 باندهای سفت و محکم موجود در عضالت اکستنسور منجر به استرین مزمنی بر اتصاالت تاندونی اکستنسورها میشود کیه نهایتیا.مییابد
 طبق گفته راچلین چندین مکانیسم برای کاهش درد بیماران درمانشده با سوزن خشک متصیور اسیت؛ ایین.عالئم بیمار را تشدید میکند
 ازهمگسیختگی مکانیکال فیبیر.2  ازهمگسیختگی مکانیکال تریگر پوینت به دنبال ازهمگسیخته شدن عضله و.1 مکانیسمها عبارت اند از
. فیبر عصبی و در نتیجه ترشح پتاسیم داخل سلولی میشود2عضالنی که منجر به دپالریزیشن
نتیجهگیری
به طور کلی نتایج تحقیق حاضر در کاهش درد در آرنج تنیسبازان در اثر انجام تمرینات ترکیبی اکسنتریک و کششی با سوزن زدن خشک
) و فرنانیدز و2211 ( ) و2211(  دامر هولت و بیرون،)2222( ) هاسول2212( ) و2220(  آی. د و استاسینوپولوس.با نتایج استاسینوپولوس
 در مطالعات گوشته دیده نشد؛ لیوا یافتیههای تحقییق حاضیر،) همراستا میباشد و تحقیقی که با مطالعه حاضر همراستا نباشد2215( برون
 از تمرینات اکسنتریک و کششی و یا استفاده از سیوزن،پیشنهادهای ارائهشده در این خصوص را با به کار بردن یک برنامه تمرینی ترکیبی
. در نتیجه استفاده از هر دو روش شبیه هم بوده و هیدکدام بر دیگری ارجحیت ندارد.زدن خشک را مورد تأیید قرار میدهد
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