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are highly prevalent with a variety of negative effects such as cervicogenic headache. The present study
aims to investigate the effect of a 12-week corrective exercise program on head and shoulder alignment
and balance in women with cervicogenic headache and Forward Head and Rounded Shoulder Posture (c).
Methods Participants were 32 women with cervicogenic headache and FHRSP who were selected purposefully. The sample size was determined using GPower software, considering a test power of 80%,
a confidence interval of 95%, and an effect size of 0.9. The participants were randomly divided into
two groups of exercise (n=16, Mean±SD age= 42.4±36.12 years; Mean±SD height= 49.5±162.93 cm,
and Mean±SD weight=69.3±25.6 kg) and control (n=16, Mean±SD age= 44.4±93.35 years; Mean±SD
height=84.3±162.12 cm, and Mean±SD weight: 58.62±68.3 kg). The balance was evaluated in four
modes using the Biodex device and imaging method (lateral view) was used to measure the angles of
forward head and rounded shoulder. The intervention was presented for 12 weeks. All tests were repeated after the intervention. The collected data were analyzed in SPSS v. 24 software using paired t-test
and independent t-test to evaluate the within-group and between-group differences, respectively.
Results After completing the exercises, head and shoulder angles and balance in both groups improved
significantly (P<0.05). Between-group comparison of post-test scores showed that the three variables
improved more in the exercise group compared with the control group (P=0.0001).
Conclusion The corrective exercise program can improve the head and shoulder alignment and balance
of women with cervicogenic headache. Therefore, these exercises are recommended to patients with
cervicogenic headaches and FHRSP.
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Extended Abstract
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1. Introduction

ead and shoulder deformities are closely
related to each other and are often seen
simultaneously. Forward head posture
can cause the upper quarter of the body
to deviate from the normal direction [2].
This abnormality can also be one of the causes of headache,
which is called cervicogenic headache [6]. Neurologically,
this type of headache has no specific pathological origin
and is caused by musculoskeletal disorder [7, 8]. Since one
end of the neck muscles is on the shoulder and clavicle and
the other end is on the neck and skull, due to the integration
of the afferents of the upper three cervical vertebrae and
the trigeminal nerve into the trigeminal nucleus, the pain in
the cervical region is transmitted to the oral, forehead, and
parietal areas that are innervated by these nerves [9, 10].
In people with head and shoulder complex abnormalities
due to changes in the head and shoulder alignment, there
are changes in the afferents of cervical proprioception, resulting in difficulty maintaining postural stability [11]. This
study aims to evaluate the effect of 12 weeks of corrective
exercises on head and shoulder alignment and balance of
women with cervicogenic headache and Forward Head and
Rounded Shoulder Posture (FHRSP).

2. Methods
Participants were 32 women with cervicogenic headache
and FHRSP who were selected using a purposive sampling
method. The sample size was determined using GPower
software and considering 80% power, 95% confidence interval and an effect size of 0.9. Participant were randomly
divided into two groups of exercise (n=16, Mean±SD
age= 36.12±4.42 years, Mean±SD height=162.93±5.49
cm, and Mean±SD weight= 60.25±3.69 kg) and control (n=16, Mean±SD age=35.93±4.44 years, Mean±SD
height= 162.12±3.84 cm, and Mean±SD weight=
58.62±3.68 kg) (Table 1). Using lateral view imaging, the
angles of the head and shoulders were measured, and the
Biodex device was used to evaluate the balance in four
modes. The intervention was performed for 12 weeks. All
tests were repeated after intervention. The collected data
were analyzed using paired t-test to examine within-group
differences and independent t-test to examine betweengroup differences in SPSS v. 24 software.

3. Results
After exercise, head and shoulder angles and balance improved significantly in both groups (P<0.05). However, the
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between-group comparison results in the post-test phase
showed that the exercise group had more significant improvement in all three variables compared to the control
group (P= 0.0001).

4. Discussion and Conclusion
In this study, it was observed that the improvement of
head and shoulder alignment as well as balance were significant in both exercise and control groups. By comparing the pre-test and post-test means in both groups and by
between-group comparisons, the results showed that the exercise group had more significant improvement compared
to the control group. The effect size of all study variables
indicates the high effect of the corrective exercise program
on the variables. One of the features of the exercise program was the comprehensiveness of the exercises that consider the human body as an integrated system and the used
exercises including stretching, resistance and mobilization
were conducted on the neck, shoulder and arm. The next
reason for the effectiveness of the exercise program may
be the increase of the knowledge of subjects from the beginning of the research; the orthodontist and neurologist,
by explaining the mechanism of headache and the purpose
of performing the exercises and how they affect the subjects, increased the knowledge in them and caused them
to be actively involved from the beginning. Moreover, all
exercises were performed dynamically and actively. The
greatest involvement of proprioceptive receptors is when
the activity is performed by the person dynamically [36].
With more proprioception involvement, more sensory afferents are sent to the central nervous system and more
precise movements are created in a suitable posture with
high efficiency [5, 23]. Therefore, it can be understood that
after active and dynamic training and more involvement
of proprioceptive receptors, there is more improvement in
the postural alignment [5, 36]. After improvement of head
and shoulder alignments, since the arthrokinematics of the
joints become normal and the muscles are in their normal
length, the sensory afferents sent to the central nervous system by proprioceptive receptors in the neck and shoulders
are normalized with higher quality, which in turn leads to
an improvement in the stability [5]. Considering that in the
exercise group, more improvement was made in the alignment of head and shoulders, the rate of improvement in
balance was also higher in this group. The next important
reason for the positive effect of the corrective exercise program is the use of endurance exercises. The nature of the
neck muscles is mostly postural and includes type I fibers.
This type of muscle fibers are endurance based; hence, performing endurance exercises improves the function of these
muscles in maintaining the neck alignment [37].
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Table 1. The Mean±SD of variables

Variables

Neck angle (degree)

Shoulder angle (degree)

Balance – Mode 1

Balance – Mode 2

Balance – Mode 3

Balance – Mode 4

Group

Sig.

Mean±SD
Pre-test

Post-test

Within-group

Exercise

94.58±1.90

34.22±1.78

0.0001

Control

94.57±1.96

74.00±2.10

0.0001

Exercise

55.66±2.43

94.93±1.99

0.0001

Control

65.14±2.90

55.19±3.17

0.035

Exercise

0.96±0.29

0.14±0.17

0.0001

Control

0.86±0.29

0.85±0.23

0.001

Exercise

6.87±2.26

3.93±1.48

0.0001

Control

7.12±2.20

6.68±2.28

0.022

Exercise

2.39±1.18

1.35±0.79

0.0001

Control

2.58±1.17

2.55±1.09

0.002

Exercise

01.11±1.92

7.80±1.33

0.0001

Control

01.91±2.39

9.41±2.29

0.008

Between-group
0.0001

0.0001

0.034

0.0001

0.005

0.004

Mode 1= Standing on two legs with eyes open on stability level 12;
Mode 2= Standing on two legs on stability level 2, performing head hyperextension;
Mode 3= Standing on two legs with eyes closed on stability level 12, performing head hyperextension;
Mode 4= Standing on two legs with eyes closed on stability level 2.

The corrective exercise program can improve head and
shoulder alignment and balance of women with cervicogenic headache. Researchers and experts are recommended
to use this exercise program.
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مقاله پژوهشی
تأثیر تمرینات اصالحی بر راستای سر و شانه و تعادل در زنان مبتال به سردرد سرویکوژنیک با
کمپلکس سر و شانهبهجلو
صبا یزدانی* ، 1فؤاد صیدی ، 1سمانه حقیقی
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 .1گروه بهداشت و طب ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2گروه آموزشی مغز و اعصاب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علومپزشکی تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 13 :اردیبهشت 1399
تاریخ پذیرش 31 :خرداد 1399
تاریخ انتشار 01 :خرداد 1400

کلیدواژهها:

تمرینات اصالحی،
سردرد سرویکوژنیک،
کمپلکس سر و
شانهبهجلو ،تعادل

اهداف تغییرات بهوجودآمده در راستای مطلوب سر و گردن و متعاقب آن کمربند شانه از شیوع باالیی برخوردار است که پیامدهای
گوناگونی ،از جمله سردرد سرویکوژنیک را به دنبال دارد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر دوازده هفته تمرینات اصالحی بر راستای
سر و شانه و تعادل زنان مبتال به سردرد سرویکوژنیک با کمپلکس سر و شانهبهجلو بود.

مواد و روشها  32زن بر اساس نرمافزار جی پاور با توان  80درصد ،فاصله اطمینان  95درصد و افکت سایز  0/9که مبتال به سردرد
سرویکوژنیک و کمپلکس سر و شانهبهجلو بودند ،نمونههای پژوهش کنونی را تشکیل دادند .آزمودنیها ب ه صورت هدفمند انتخاب
شدند و بهطور تصادفی در دو گروه شانزدهنفری آزمایش (با میانگین سنی  36/12±4/42سال و قد  162/93±5/49سانتیمتر و وزن
 60/25±3/69کیلوگرم) و کنترل (با میانگین سنی  35/93±4/44سال و قد  162/12±3/84سانتیمتر و وزن  58/62±3/68کیلوگرم)
قرار گرفتند .با استفاده از روش تصویربرداری از نمای جانبی زوایای سر و شانهبهجلو و توسط دستگاه بایودکس شاخص تعادل در چهار
حالت ارزیابی شد .آزمایش تمرینی بهمدت دوازده هفته انجام گرفت .تمامی آزمونها در پسآزمون دوباره تکرار شد .نتایج این پژوهش با
استفاده از آزمون آماری تی زوجی به منظور بررسی تفاوتهای درونگروهی و آزمون تی مستقل به منظور بررسی تفاوتهای بینگروهی
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  24تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها بعد از اتمام تمرینات ،تمامی متغیرهای زوایای سر و شانه و شاخصهای تعادل در هر دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون ب ه
طور معناداری بهبود یافتند ( ،)P>0/05ولی مقایسه بینگروهی نتایج در پسآزمون نشان داد که گروه آزمایش در هر سه متغیر زاویه
سربهجلو ،شانهبهجلو و تعادل نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری داشته است (.)P=0/0001
نتیجهگیری از آنجا که تمرینات اصالحی در هر مکان و زمانی توسط خود فرد قابل اجراست و با توجه به تأثیرات مثبت آن بر بهبود راستا
و تعادل ،به افراد مبتال به سردرد سرویکوژنیک با ناهنجاری یادشده توصیه میشود.

مقدمه
یکی از انحرافات شایع نواحی سر و گردن که منجر به تغییر
پاسچر این ناحیه و متعاقباً نواحی پایینتر میشود ،ناهنجاری
سربهجلو است .شیوع این ناهنجاری در بین مبتالیان به
اختالالت ناحیه گردن و شانه تقریباً به  60درصد میرسد
[ .]1ناهنجاری سر و شانهبهجلو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر
داشته و اغلب به صورت همزمان مشاهده میشود .پس
ناهنجاری سربهجلو میتواند باعث انحراف یکچهارم فوقانی
بدن از راستای طبیعی شود [.]2

از جمله عوارضی که کمپلکس سر و شانهبهجلو به دنبال دارد،
میتوان موارد زیر را نام برد :مشکالت مفصل تمپورومندیبوالر 1که
سبب اختالل در جویدن میشود [  ،]3، 4کاهش ظرفیت تنفسی
[ ،]5کاهش جریان خون مهرهای به سمت مغز و ساقه مغز که
بر اثر افزایش فشار روی عروق خونی به وقوع میپیوندد [ ]3، 4و
همچنین اختالل در راستای دید [ ]2را نیز میتواند ایجاد کند.
1. Temporomandibular Joint

* نویسنده مسئول:
دکتر فؤاد صیدی
نشانی :تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،گروه بهداشت و طب ورزشی.
تلفن+98 (21) ۶۱۱۱۸۹۲۸ :
رایانامهfoadseidi@ut.ac.ir :
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در حیطه حرکات اصالحی غالباً به عوارض اسکلتی عضالنی
این ناهنجاری پرداخته میشود ،در حالی که این ناهنجاری
عالوه بر ایجاد عوارض نامبرده میتواند یکی از علل بهوجودآورنده
سردرد هم باشد که بهاین نوع سردرد» ،سردرد سرویکوژنیک«2
گفته میشود [.]6
 15تا  20درصد از افرادی که از سردرد رنج میبرند ،مبتال به
سردرد سرویکوژنیک هستند [ ]6کهاین سردرد بین زنان و در
سنین میانسالی شیوع باالتری دارد [ .]7در بحثهای نورولوژیک،
این نوع سردرد منشأ پاتولوژیک مشخصی نداشته و ناشی از ضعف
و اختالل سیستم اسکلتی عضالنی است [.]7، 8
از آنجا که یک سر عضالت ناحیه گردنی روی شانه و ترقوه و
انتهای دیگر آنها روی گردن و جمجمه است و همچنین بهدلیل
ادغام آورانهای اعصاب سه مهره باالیی گردن و عصب سهشاخه
در هسته ترایجمینال( 3هسته عصب سهشاخه) ،درد ایجادشده
در ناحی ه گردنی به نواحی دهانی ،پیشانی و آهیانه که توسط این
دسته از اعصاب عصبرسانی میشود ،انتقال مییابد [.]9، 10
حفظ ثبات وضعیتی ،برآیند اطالعاتی است که از مناطق
بینایی ،وستیبوالر ،حس پیکری و حس عمقی به دست میآید
[ .]11منطق ه گردنی حاوی مقدار زیادی گیرنده حس عمقی
است [ .]12گیرندههای حس عمقی ،اطالعات حسی از مناطق
مختلف بدن را جمعآوری میکند و به سیستم عصبی مرکزی
انتقال میدهد و اینگونه در حفظ ثبات وضعیتی و راستا شرکت
میکند [.]13
در افراد مبتال به ناهنجاری کمپلکس سر و شانهبهجلو بهدلیل
تغییر در راستای سر و شانه ،تغییراتی در آورانهای حس عمقی
گردنی به وجود میآید که متعاقب آن حفظ ثبات پاسچر در این
افراد با مشکل مواجه میشود [.]11
برای درمان سردردهای نوع اول مانند میگرن و سردردهای
تنشی ،اغلب دارودرمانی ،اولین رویكرد به شمار میآید ،اما
سردردهای ثانویه در بیشتر موارد به این شیوه درمانی جواب
نمیدهد .درمانهای رایج شامل تحریك الكتریكی زیرپوستی،
رادیوفركانسی ،درمانهای دستی ،انقباض و كشش مكانیكی و
تمریندرمانی است [.]14
ناهنجاری سر و شانهبهجلو یكی از عوامل بهوجودآورنده سردرد
سرویكوژنیك و نقص در عملكرد یك چهارم فوقانی بدن است.
پس منطقی به نظر میرسد كه اصالح کمپلکس سر و شانهبهجلو
با استفاده از تمرینات اصالحی که از روشهای رایج اصالح
ناهنجاری یادشده به شمار میآید [ ،]2سبب بهبود عوارض این
ناهنجاری ،از جمله سردرد سرویکوژنیک شود.
2. Cervicogenic Headache
3. Trigeminal Nucleus
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با مروری بر ادبیات پیشینه مشخص میشود که بیشتر مطالعات
صورتگرفته درخصوص مبتالیان سردرد سرویکوژنیک ،تأثیر
آزمایشات درمانی گوناگون را بر شاخصهای درد ،از جمله شدت،
مدت و فرکانس درد بررسی کردهاند [ ]15-20و تعدادی دیگر از
تحقیقات به بررسی آزمایشات درمانی بر شاخصهای درد گردنی
[ ،]17شاخص ناتوانی گردن [ ،]20-23شاخص ناتوانی سردرد
[ ]20، 23، 24و دامنه حرکتی گردنی [ ]20، 22، 23پرداختهاند.
مطالعاتی که درخصوص راستای سر و گردن مبتالیان سردرد
سرویکوژنیک صورت گرفته ،بسیار اندک است که از آن جمله به
مطالعه پارک و همکاران میتوان اشاره کرد که در این تحقیق
زاویه کرانیوورتبرال 4و تنش و سفتی عضالت ذوزنقه فوقانی و تحت
پس سری ،پس از سه هفته آزمایشی تمرینی که شامل تمرینات
ِ
کششی و تمرینات فلکشن کرانیوسرویکال بود ،بررسی شد.
پس از انجام آزمایشات ،تغییرات بزرگتری در تنش عضالت
یادشده در گروه آزمایش مشاهده شد که البته معنادار نبود.
همچنین تغییرات بزرگتری در سفتی عضالت یادشده و زاویه
کرانیوورتبرال در گروه آزمایش مشاهده شد [.]21
از دیگر تحقیقاتی که زاویه کرانیوورتبرال مبتالیان به سردرد
یادشده را مورد توجه قرار دادهاند ،مطالعه نوبری و همکاران است
که در این مطالعه تنها به منظور انتخاب آزمودنیهای تحقیق،
زاویه کرانیوورتبرال سنجیده شد و پس از انجام آزمایشات درمانی
روی این افراد ،تغییرات این زاویه مد نظر قرار نگرفت [.]18
درخصوص تعادل مبتالیان سردرد سرویکوژنیک نیز همانند
راستای سر و شانه ،مطالعات بسیار محدود است که از آن جمله به
مطالعهای که در سال  2018صورت گرفته میتوان اشاره داشت
که در این تحقیق تعادل افراد مبتال به سردرد سرویکوژنیک و
میگرن با استفاده از دستگاه نوسانسنج اندازهگیری و با یکدیگر
مقایسه شد [.]12
همچنین در سال  2019طی مطالعهای به مقایسه تعادل افراد
دارای درد گردنی با یا بدون سردرد سرویکوژنیک پرداختند .پس
از شش هفته آزمایش که شامل درمانهای دستی و تمرینات
فیزیوتراپی بود ،تعادل آزمودنیها با تست سازماندهی عصب
حسی سنجیده شد و تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد [.]23
با بررسی ادبیات پیشینه مشاهده شد که آزمایشات روتین
مانند دارو و فیزیوتراپی ،بهصورت مقطعی عمل کرده و عالئم،
پس از قطع درمان ،دوباره ظاهر میشود .علت این امر آن است
که منشأ اصلی این درد ،همانگونه که قب ً
ال به آن اشاره شد ،ضعف
سیستم اسکلتی عضالنی است.
درمانهای رایج تنها باعث رفع مقطعی عالئم میشود و
علت اصلی ایجاد آن را برطرف نمیکند .درنتیجه ،عالئم پس
4. Craniovertebral Angle
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از مدتی دوباره آشکار میشود .از سوی دیگر ،مراکز درمانی و
متولی سردرد ایران اذعان داشتند که بازخورد مفید و مؤثری
پس از اجرای درمانهای رایج ،از بیماران نمیگیرند و به دنبال
روشهای جایگزین برای بهبود این بیماران میشوند .عالوه بر
موارد یادشده ،برهم خوردن راستای مطلوب سر و شانه در این
فراد ،سبب اختالل در تعادل میشود [.]24
با توجه به موارد یادشده درخصوص تحقیقات پیشین ،بر اساس
دانستههای نویسندگان ،به نظر میرسد که تاکنون تحقیقی که
راستای سر و شانه و تعادل مبتالیان سردرد سرویکوژنیک را
همزمان مد نظر قرار داده باشد و به بررسی این موضوع بپردازد که
آیا تمرینات اصالحی بر بهبود راستای سر و شانه ،بهعنوان منشأ
اصلی سردرد و برهم خوردن تعادل مبتالیان مؤثر است یا خیر،
صورت نگرفته و لزوم انجام تحقیق حاضر را مشخص میکند.

مواد و روشها
با توجه به گزینش هدفمند آزمودنیها ( 32زن مبتال به سردرد
سرویکوژنیک با کمپلکس سر و شانهبهجلو) ،بر اساس معیارهای
ورود و خروج و اعمال متغیر آزمایشگر (تمرین) تحقیق حاضر از
نوع نیمهتجربی بود .در مطالعه حاضر ،برای تعیین تعداد افراد
مورد نیاز بر اساس تعداد فاکتورهای وابسته و مستقل ،از نرمافزار
جی پاور با توان آزمون  80درصد و فاصله اطمینان  95درصد
و افکت سایز  0/9استفاده شد .بر اساس فرمول ،نیاز به حضور
شانزده نفر در هریک از گروههای آزمایش و کنترل بود که در
مجموع  32نفر انتخاب شدند.
معیارهای ورود به تحقیق حاضر شامل زنان در محدوده سنی
 20تا  45سال بود که طبق تشخیص نورولوژیست دارای سردرد
سرویکوژنیک هستند .مطابق با معیارهای طبقهبندی بینالمللی
اختالالت سردرد ،5زمانی سردردهای ثانویه به عنوان سردرد
مزمن به حساب میآید که فرد حداقل ،در  50درصد روزها ،در
حداقل سه ماه ،دارای سردرد باشد [.]25
از آنجا که نمونههای تحقیق حاضر ،نباید دارای سردرد مزمن
باشند و با توجه به این موضوع که از نظر اخالقی ،امکان بررسی
بیماران بهمدت سه ماه (به منظور تشخیص افرادی که سردرد
مزمن دارند) و رها کردن آنها بدون هیچگونه درمانی طی این
زمان وجود نداشت ،تنها افرادی وارد تحقیق شدند که کمتر از
یک ماه دارای سردرد بودند.
سپس از بین مبتالیان سردرد سرویکوژنیک افرادی که زاویه
سربهجلو و شانهبهجلوی آنها به ترتیب بزرگتر از  46درجه و
 52درجه بود ،بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند و جهت شرکت
داوطلبانه در تحقیق ،فرم رضایتنامه کتبی را تکمیل کردند [.]2
)5. International Classification of Headache Disorders (ICHD-3

افراد مبتال به سردرد سرویکوژنیک با ارجاع به نورولوژیست،
از کلینیک فیزیوتراپی و مغز و اعصاب سینا واقع در شهر تهران
6
انتخاب شدند .این افراد مطابق با معیارهای انجمن جهانی سردرد
و گروه بینالمللی سردرد سرویکوژنیک 7دارای یکی ازشرایط زیر
بودند [:]9
عالئمی از درگیری گردن :8تسریع سردرد 9به دنبال حرکت
گردنی یا حفظ یک وضعیت نادرست سر 10و در اثر یک فشار
خارجی بر ناحیه باالیی گردن یا ناحیه اکسیپیتال سمت درگیر11؛
محدودیت در دامنه حرکتی گردن12؛ درد گردن ،شانه و بازو در
همان سمت درگیر .13شواهد تأییدی توسط بالککنندههای
حسی تشخیصی 14و سردرد یکطرفه بدون انتقال به سمت
15
مقابل
معیارهای خروج از تحقیق حاضر شامل سردرد با منشأ
غیرگردنی [ ،]26مشکالت پاتولوژیک یا ساختاری مانند آرتریت
روماتوئید [ ،]18مشکالت بینایی ،وستیبوالر و شنوایی [،]12
سابقه جراحی بهدلیل شکستگیهای صورت و گردن [،]18، 27
داشتن فعالیت بدنی منظم هفتگی عالوه بر تمرینات اصالحی و یا
انجام فیزیوتراپی در دوازده ماه گذشته و هر گونه آزمایشی که بر
نتایج تحقیق تأثیر بگذارد [ ،]9عدم عالقه آزمودنی به ادامه برنامه
یا عدم اتمام برنامه تمرینی بر اساس اهداف تحقیق [ ،]2سابقه
قهرمانی و عضویت در تیمهای ورزشی ،بیماریهای مادرزادی
مربوط به ستون فقرات ،کمربند شانه و لگن مانند بدشکلیهای
قفسه سینه ،تورتیکولی ،اسکولیوز ،کایفوز و همچنین مشاهده
ناراستاییهای دستگاه اسکلتی عضالنی در ناحیه ستون فقرات
ب ه جز سر و شانهبهجلو [ ،]28وزن بدنی خارج از محدوده نرمال
( BMIبین  18تا  25ب ه عنوان وزن بدنی نرمال محسوب میشود)
[ ]2بود و همچنین در روز پیشآزمون پسآزمون به سردرد دچار
باشند و نداشتن تعادل کافی به هنگام ایستادن بهدلیل مشکالت
ارتوپدی در اندام تحتانی [.]26
اندازهگیری زاوی ه سر و شانهبهجلو

در تحقیق حاضر با روش فتوگرامتری تعداد  32زن مبتال که
دارای زاویه سربهجلو بزرگتر از  46درجه و زاویه شانهبهجلو
بزرگتر از  52درجه بودند ،گزینش شدند .به منظور اندازهگیری
)6. International Headache Society (IHS
)7. Headache International Study Group (CHISG
8. Symptoms and Signs of Neck Involvement
9. Precipitation of Head Pain
10. By Neck Movement and/or Sustained Awkward Head Posturing
11. By External Pressure Over the Upper Cervical or Occipital Region
on the Symptomatic Side
12. Restriction of the Range of Motion (ROM) in the Neck
13. Ipsilateral Neck, Shoulder, or Arm Pain of Rather Vague
Nonradicular Nature or, Occasionally, Arm Pain of a Radicular
Naturek
14. Confirmatory Evidence by Diagnostic Anesthetic Blockades
15. Unilaterality of the Head Pain, Without Sideshift
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تصویر  .1محاسبه زوایای سر و شانهبهجلو توسط روش عکسبرداری از نمای
جانبی با استفاده از نرمافزار اتوکد

زاوی ه سر و شانهبهجلو در تحقیق حاضر از روش فتوگرامتری از
نمای جانبی که توسط صیدی و همکاران در سال  1392توضیح
داده شد ،استفاده شده است [.]2
این روش در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته و دارای
تکرارپذیری 16مطلوبی است [ .]2روایی 17روش یادشده با روش
رادیوگرافی بین  0/837تا  0/885گزارش شده است .همچنین
پایایی بین آزمونگر در این روش  0/933و پایایی درونآزمونگر
بین  0/847تا  0/895است [.]29
در این روش ،ابتدا ب ه وسیل ه لندمارک سه نشان ه آناتومیکی
19
تراگوس گوش ،18زائده خاری مهره  C7گردنی و زائده آخرومی
مشخص میشود .سپس از آزمودنی خواسته میشود تا کنار دیوار
بایستد ،به گونهای که بازوی چپ آزمودنی رو به دیوار باشد.
سپس سهپای ه دوربین در فاصل ه مناسب از آزمودنی قرار گرفته
و ارتفاع آن تا سطح شان ه آزمودنی تنظیم میشود.
از آزمودنی خواسته میشود که سهبار دستهایش را باال و
پایین برده و سهبار به سمت جلو خم شود و سپس بهصورت
طبیعی ایستاده و به نقطهای فرضی روی دیوار نگاه کند (چشمها
در راستای افق).
پس از گذشت  5ثانیه ،آزمونگر سه عکس متوالی از نمای
جانبی آزمودنی میگیرد .در آخر ،عکسها به رایانه منتقل شده و
توسط نرمافزار اتوکد زاوی ه بین خط واصل تراگوس گوش و  C7با
خط عمود ،ب ه عنوان زاوی ه سربهجلو و زاوی ه بین خط واصل زائده
آخرومی و  C7با خط عمود ،بهعنوان زاوی ه شانهبهجلو محاسبه
میشود.
16. Reliability
17. Validity
18. Tragus
19. Acromion
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تصویر  .2اندازهگیری تعادل توسط دستگاه بایودکس

درنهایت ،میانگین سه مرتبه اندازهگیری محاسبه شده و اعداد
بهعنوان زاوی ه سر و شانهبهجلو گزارش میشود .صورت آزمودنیها
در عکس با نرمافزار پینت پوشانده شد (تصویر شماره .)1
اندازهگیری تعادل

برای اندازهگیری تعادل ایستا و پویا از دستگاه بایودکس (مدل
 BALANCE SYSTEM SDساخت کمپانی  Biodexآمریکا)
آزمایشگاه حرکات اصالحی دانشکده تربیتبدنی دانشگاه تهران
استفاده شد .این دستگاه سه شاخص ثبات کلی ،ثبات قدامی
خلفی و ثبات داخلی خارجی را نشان میدهد که نمره باالتر این
شاخصها نشاندهنده تعادل پایینتر شخص است .اعتقاد بر این
است که شاخص ثبات کلی بهترین راهنمای توانایی کلی فرد در
سکوی تعادل است [.]30
قبل از انجام تست ،به مدت یک دقیقه به فرد مورد آزمون
آموزش داده شد و به او امکان سهبار تمرین با دستگاه داده شد.
برای انجام تست از فرد مورد آزمون خواسته شد که بدون پوشش
کفش و جوراب روی صفحه دایرهای دستگاه برود .محل قرارگیری
پاها در تمام طول تست ثابت است .سپس تست ثبات پاسچر
[ ]31از افراد در چهار حالت زیر گرفته شد (تصویر شماره :)2
حالت  :1ایستاده روی دو پا ،با چشمهای باز و در سطح
پایداری 12؛
حالت  :2ایستاده روی دو پا ،با انجام هایپراکستنشن سر در
سطح پایداری 2؛
حالت  :3ایستاده روی دو پا ،با انجام هایپراکستنشن سر و
چشمان بستهشده با چشمبند در سطح پایداری 12؛
حالت  :4ایستاده روی دو پا ،با چشمهای بسته با چشمبند در
سطح پایداری .]31[ 2
در حالت  ،1سه سیستم حسی که در کنترل پاسچر نقش
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تصویر  .3برنامه تمرینات اصالحی

دارند با یکدیگر همکاری میکنند .در حالت  ،2سیستمهای
حسی پیکری و دهلیزی از کار افتاده و فقط دادههای بینایی
در کنترل پاسچر نقش دارند .در حالت  ،3دادههای بینایی و
دهلیزی مسدود و تنها دادههای حسی پیکری مورد استفاده قرار
میگیرند .در حالت  4نیز دادههای سیستم دهلیزی در کنترل
پاسچر مورد استفاده قرار میگیرند و دو سیستم دیگر مختل
میشود [.]31
در تحقیقات پیشین برای گروه کنترل روشهایی مانند
دارودرمانی و دارونما [ ،]18تمرینات سبک کششی [ ]28، 30و
تمرینات شبهدرمانی تریگرپوینت [ ]11به کار برده شد و یا گروه
کنترل را بدون درمان در طول تحقیق رها کردهاند [.]32
با توجه به مالحظات اخالقی و این موضوع که شرکتکنندگان
تحقیق درد داشتند و امکان رها کردن آزمودنیهای گروه
کنترل ،بدون انجام هیچگونه آزمایشی وجود نداشت و از آنجا
که درمان رایج مبتالیان به سردرد سرویکوژنیک ،فیزیوتراپی

است و با در نظر گرفتن این موضوع که در مطالعه حاضر،زمان
انجام تمرینات اصالحی توسط گروه آزمایش طوالنی بود و مقدور
نبود که فرایند فیزیوتراپی روتین (الکتروتراپی ،اولتراسونددرمانی،
لیزردرمانی و منوالتراپی توسط فیزیوتراپ) برای گروه کنترل به
کار رود و همچنین به منظور مشابهسازی ،گروه کنترل ،برنامه
روتیندرمانی و موبیلیزاسیون ستون فقرات گردنی و ستون
فقرات پشتی فوقانی و آزادسازی عضالت درگیر را که توسط
فیزیوتراپ طراحی شده بود ،بهمدت دوازده هفته و سه جلسه
در هفته انجام دادند.
این برنامه شامل تمرینات چینتاک ،تمرینات کششی برای
عضالت ذوزنقه فوقانی ،جناغی چنبری پستانی و باالبرنده کتف
و همچنین تمرینات تقویتی برای عضالت فلکسور عمقی گردن،
اکستنسورهای گردن ،ذوزنقه میانی و متوازیاالضالع بود.
پس سری ،باالبرنده کتف ،ذوزنقه فوقانی و
برای عضالت ِ
میانی و متوازیاالضالع ،از تکنیک فشاری بهوسیله یک توپ

جدول  .1میانگین و انحراف معیار مربوط به ویژگیهای فردی آزمودنیها
متغیر

میانگین±انحراف معیار
آزمایشات فیزیوتراپی

تمرینات اصالحی

سن (سال)

35/93±4/44

36/12±4/42

قد (سانتیمتر)

162/12±3/84

162/93±5/49

وزن (کیلوگرم)

58/62±3/68

60/25±3/69

BMI

22/31±1/40

22/72±1/53
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جدول  .2اطالعات آزمون تی مستقل گروه اصالحی و فیزیوتراپی برای زوایای سر و شانه در پسآزمون
میانگین±انحراف معیار

متغیر

شاخص آماری

اندازه اثر

آزمایشات فیزیوتراپی

تمرینات اصالحی

درجه آزادی

t

معناداری

راستای ستون فقرات گردنی (درجه)

47/00±2/10

43/22±1/78

29

5/462

0/0001

0/71

راستای شانه (درجه)

55/91±3/17

49/39±1/99

29

6/953

0/0001

0/78

کوچک ،استفاده شد .گروه آزمایش تحت نظر متخصص حرکات
اصالحی ،تمرینات اصالحی [( ]2تصویر شماره  )3را به مدت
دوازده هفته و سه جلسه در هفته با حضور در کلینیک مغز و
اعصاب بیمارستان سینا انجام دادند .بهطور کلی ،هر جلسه از
برنام ه تمرینات اصالحی شامل چهار تمرین ترکیبی (کششی،
مقاومتی و تحرکبخشی) بود که اجرای این تمرینات بین  30تا
 60دقیقه به طول انجامید .در ابتدا و انتهای هر جلسه تمرین
نیز آزمودنی طبق دستورالعمل مشخصی که متخصص حرکات
اصالحی به وی داده بود ،به گرم کردن و سرد کردن (حدود 5
دقیقه) بدن پرداخت.
تمام تمرینات برای دوازده هفته و با توجه به اصل تفاوتهای
فردی و اضافهبار طراحی شد که تعداد تکرار حرکات از شش به
دوازده تکرار و از  5ثانیه کشش به  15ثانیه کشش افزایش یافت.
تمامی تمرینات اصالحی تجویزشده در این مطالعه با توجه به
پیشنهادات مطالعات گذشته طراحی شد.

پس از پایان دوازده هفته ،تمامی آزمودنیها بار دیگر مورد
ارزیابی قرار گرفتند و میزان زوایای سر و شانهبهجلو و تعادل آنها
با استفاده از روشهای یادشده دوباره سنجیده شد.
در تحقیق حاضر از شاخصهای آماری گرایش به مرکز و
پراکندگی در سطح آمار توصیفی استفاده شد .آزمون شاپیرو
ویلک به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها به کار رفت
که نتایج این آزمون نشان داد که همه متغیرهای تحقیق از توزیع
طبیعی برخوردار هستند ( .)P<0/05از آزمون تی مستقل به
منظور مقایسه بینگروهی دادهها و از آزمون تی وابسته برای
مقایسه درونگروهی نتایج استفاده شد.

یافتهها
اطالعات بهدستآمده در تحقیق کنونی بهوسیله آمار توصیفی
و استنباطی تجزیهو تحلیل شد .به منظور بررسی ویژگیهای
آزمودنیهای تحقیق مانند سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی از

جدول  .3اطالعات آزمون تی مستقل گروه اصالحی و فیزیوتراپی برای شاخصهای تعادل در پسآزمون
حالت

1

2

3

4
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شاخص ثبات

شاخص آماری

میانگین±انحراف معیار

درجه آزادی

اندازه اثر

0/37

تمرینات اصالحی

آزمایشات فیزیوتراپی

t

معناداری

کلی

0/41±0/17

0/58±0/23

2/218

0/034

30

قدامی خلفی

0/38±0/13

0/51±0/21

2/073

0/047

30

0/35

خارجی داخلی

0/33±0/10

0/43±0/17

2/140

0/041

30

0/36

کلی

3/39±1/48

6/68±2/28

4/823

0/0001

30

0/66

قدامی خلفی

2/53±0/82

4/83±1/77

4/719

0/0001

30

0/65

خارجی داخلی

2/20±0/90

3/37±1/38

2/833

0/008

30

0/45

کلی

1/53±0/79

2/55±1/09

2/999

0/005

30

0/48

قدامی خلفی

1/21±0/53

2/24±1/24

3/028

0/005

30

0/48

خارجی داخلی

0/68±0/28

1/10±0/62

2/458

0/020

30

0/40

کلی

7/08±1/33

9/14±2/39

3/098

0/004

30

0/49

قدامی خلفی

5/08±1/20

6/99±1/83

3/474

0/002

30

0/53

خارجی داخلی

3/08±0/64

4/85±1/04

5/775

0/0001

30

0/72
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جدول  .4اطالعات آزمون تی همبسته مربوط به زاوی ه سر و شانه گروه اصالحی و فیزیوتراپی
متغیر

گروه

تمرینات اصالحی

آزمایشات فیزیوتراپی

شاخص آماری

میانگین±انحراف معیار
پیشآزمون

پسآزمون

t

معناداری

زاویه گردن (درجه)

49/85±1/90

43/22±1/78

17/965

0/0001

زاویه شانه (درجه)

55/66±2/43

49/39±1/99

14/080

0/0001

زاویه گردن (درجه)

49/75±1/96

47/00±2/10

15/168

0/0001

زاویه شانه (درجه)

56/41±2/90

55/91±3/17

2/323

0/035

آمار توصیفی استفاده شد (جدول شماره  .)1آزمون شاپیرو ویلک
به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها به کار گرفته شد
که نتایج این آزمون نشان داد که همه متغیرهای تحقیق از توزیع
طبیعی برخوردار هستند (.)P<0/05
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین گروههای پژوهش
در تمامی متغیرها در مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری وجود
نداشت (. )P<0/05
اطالعات آزمون تی مستقل گروه اصالحی و فیزیوتراپی برای
زوایای سر و شانه در پسآزمون در جدول شماره  2آمده است.
اطالعات آزمون تی مستقل گروه اصالحی و فیزیوتراپی برای
شاخصهای تعادل در پسآزمون در جدول شماره  3آمده است.
با توجه به نتایج جدول شماره  4مشخص شد که بین گروههای
پژوهش پس از اعمال تمرینات و آزمایشات فیزیوتراپی ،در زاویه
سر و شانهبهجلو تفاوت معناداری وجود داشت (،P=0/0001
.)P=0/0001
حالت  :1ایستاده روی دو پا ،با چشمهای باز و در سطح پایداری
12
حالت  :2ایستاده روی دو پا ،با انجام هایپراکستنشن سر در
سطح پایداری 2
حالت  :3ایستاده روی دو پا ،با انجام هایپراکستنشن سر و
چشمان بستهشده با چشمبند در سطح پایداری 12
حالت  :4ایستاده روی دو پا ،با چشمهای بسته با چشمبند در
سطح پایداری 2
همچنین مشخص شد که در مرحل ه پسآزمون بین گروههای
پژوهش در شاخصهای ثبات (اعم از ثبات کلی ،قدامی خلفی و
داخلی خارجی) تفاوت معناداری وجود داشت (.)P>0/05
از سوی دیگر مشخص شد که میزان زاویه سر و شانهبهجلوی
آزمودنیهای گروه آزمایش پس از شرکت در برنام ه تمرینات
اصالحی بهطور معناداری بهبود یافت ()P=0/0001 ،P=0/0001
که نتایج بهدستآمده برای گروه کنترل نیز مشابه گروه آزمایش

بود و بهبود زاوی ه سر و شانهبهجلو پس از شرکت در تمرینات
فیزیوتراپی معنادار گزارش شده است (.)P=0/0001 ،P=0/0001
حالت  :1ایستاده روی دو پا ،با چشمهای باز و در سطح
پایداری 12؛
حالت  :2ایستاده روی دو پا ،با انجام هایپراکستنشن سر در
سطح پایداری 2؛
حالت  :3ایستاده روی دو پا ،با انجام هایپراکستنشن سر و
چشمان بستهشده با چشمبند در سطح پایداری 12؛
حالت  :4ایستاده روی دو پا ،با چشمهای بسته با چشمبند در
سطح پایداری 2؛
همچنین تجزی ه وتحلیل نتایج نشان داد که میزان شاخصهای
ثبات در آزمودنیهای گروه آزمایش پس از شرکت در تمرینات
اصالحی بهطور معناداری بهبود یافتند ( .)P>0/05نتایج دادهها
برای گروه کنترل نیز مشابه گروه آزمایش بود (.)P>0/05
اطالعات آزمون تی همبسته مربوط به شاخصهای تعادل گروه
اصالحی و فیزیوتراپی در جدول شماره  5آمده است.

بحث
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،مشاهده شد که بهبود
راستای سر و شانه و همچنین شاخصهای ثبات در هر دو گروه
آزمایش و کنترل معنادار بوده است ،اما با مقایسه میانگینها در
پیشآزمون پسآزمون در هر دو گروه و مقایسه بینگروهی نتایج
تحقیق مشاهده شد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،از
نظر آماری بهبود معناداری داشته است (.)P>0/05
همچنین اندازه اثر 20همه متغیرهای تحقیق ،گویای تأثیر باالی
تمرینات گروه آزمایش در متغیرهای مورد نظر است (جداول
شماره  2و  .)3فارمر و همکاران نشان دادند که هرچه لوردوز
گردنی افزایش یابد ،احتمال ابتال به سردرد سرویکوژنیک نیز
افزایش مییابد که نتایج آن همسو با تحقیق حاضر است [.]33
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جدول  .5اطالعات آزمون تی همبسته مربوط به شاخصهای تعادل گروه اصالحی و فیزیوتراپی
حالت

گروه

1

2
تمرینات اصالحی
3

4

1

2
آزمایشات فیزیوتراپی
3

4

شاخص ثبات

میانگین±انحراف معیار

0/0001

پیشآزمون

پسآزمون

کلی

0/69±0/29

0/41±0/17

8/199

قدامی خلفی

0/69±0/35

0/38±0/13

5/088

0/0001

خارجی داخلی

0/48±0/23

0/33±0/10

4/038

0/001

کلی

6/78±2/26

3/39±1/48

10/699

0/0001

قدامی خلفی

4/80±1/52

2/53±0/82

10/103

0/0001

خارجی داخلی

3/73±1/48

2/20±0/90

8/885

0/0001

کلی

2/93±1/18

1/53±0/79

8/764

0/0001

قدامی خلفی

2/26±0/95

1/21±0/53

8/954

0/0001

خارجی داخلی

1/26±0/61

0/68±0/28

6/208

0/0001

کلی

10/11±1/92

7/08±1/33

8/676

0/0001

قدامی خلفی

7/31±1/46

5/08±1/20

11/096

0/0001

خارجی داخلی

5/59±0/95

3/08±0/64

20/269

0/0001

کلی

0/68±0/29

0/58±0/23

4/259

0/001

قدامی خلفی

0/65±0/28

0/51±0/21

5/745

0/0001

خارجی داخلی

0/45±0/20

0/43±0/17

1/000

0/333

کلی

7/21±2/20

6/68±2/28

2/566

0/022

قدامی خلفی

5/11±1/89

4/83±1/77

5/514

0/0001

خارجی داخلی

3/65±1/50

3/37±1/38

4/799

0/0001

کلی

2/85±1/17

2/55±1/09

3/680

0/002

قدامی خلفی

2/49±1/29

2/24±1/24

10/351

0/0001

خارجی داخلی

1/26±0/61

1/10±0/62

6/484

0/0001

کلی

10/19±2/39

9/14±2/29

3/087

0/008

قدامی خلفی

7/31±1/46

6/99±1/83

5/095

0/0001

خارجی داخلی

5/23±1/02

4/85±1/04

2/630

0/019

درخصوص اثربخشی تمرینات اصالحی بر راستای سر و شانه،
در سال  1396مطالعهای در کرمان صورت گرفت و تأثیر تمرینات
اصالحی و االستیک باند بر زاویه کرانیوورتبرال و شاخصهای درد
در مبتالیان سردرد سرویکوژنیک بررسی شد .پس از چهار هفته
بهبود معناداری در متغیرهای یادشده مشاهده شد که مشابه با
نتایج تحقیق حاضر است [.]34
همچنین صیدی و همکاران به بررسی تأثیر تمرینات اصالحی
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t

معناداری

بر زاویه سر و شانهبهجلو پرداختند .آزمودنیها به سه گروه تقسیم
شدند که گروه اول تمرینات کششی ،مقاومتی ،همراه با چینتاک
و راست کردن ستون فقرات را انجام میدادند .گروه دوم به انجام
تمرینات کششی ،خود تحرکبخشی و قدرتی پرداختند و گروه
کنترل بدون تمرین در نظر گرفته شد .نتایج بهدستآمده کاهش
معناداری در هایپرکایفوز و میزان زاوی ه سر و شانهبهجلو در دو
گروه اول نسبت به گروه کنترل نشان داد [.]27
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از دیگر تحقیقاتی که نتایج آن در راستای تحقیق حاضر قرار
میگیرد ،میتوان به مطالعهای که توسط پارک و همکاران روی
مبتالیان سردرد سرویکوژنیک صورت گرفت ،اشاره کرد که گروه
اول تمرینات کششی و گروه دوم تمرینات کششی و فلکشن
ل( 21بیمار به پشت دراز میکشد ،یک فشارسنج زیر
کرانیوسرویکا 
ناحیه گردنی بیمار قرار میگیرد و روی فشار  20میلیمتر جیوه
تنظیم میشود .سپس از بیمار خواسته میشود عمل فلکشن
کرانیوسرویکال را انجام داده و فشار را بین  20تا  10میلیمتر
جیوه افزایش دهد و بهمدت  10ثانیه فشار هدف را حفظ کند و
دهبار این عمل را تکرار کند) را بهمدت سه هفته دریافت کردند.
نتایج بهدستآمده نشان داد که زاوی ه کرانیوورتبرال (زاویه خط
عبوری از تراگوس گوش و مهره هفتم گردنی با خط افق) و سفتی
پس سری در گروه آزمایش نسبت
عضالت ذوزنقه فوقانی و تحت ِ
به کنترل ،تغییرات بزرگتری داشته و معنادار شده است [.]21
همانگونه که در بخش مقدمه بیان شد ،تاکنون تحقیقی که
تأثیر تمرینات اصالحی بر بهبود راستای سر و شانه و به دنبال
آن ،بهبود تعادل در مبتالیان سردرد سرویکوژنیک را بررسی کند،
انجام نشده است .با وجود این ،در سال  2018مطالعهای صورت
گرفت که در آن تعادل ایستای مبتالیان سردرد سرویکوژنیک و
میگرن با استفاده از دستگاهی بهنام نوسانسنج اندازهگیری شد.
در این تحقیق ،مبتالیان سردرد سرویکوژنیک بیشتر در جهات
قدامی خلفی و افراد میگرنی ،در جهات داخلی خارجی نوسان
داشتند [ .]12در مطالعه حاضر نیز نمره ثبات قدامی خلفی
بهدستآمده توسط بایودکس ،بیشتر از نمره ثبات داخلی خارجی
آزمودنیها بود که مشابه با تحقیق یادشده ،بیانگر آن است که
نوسان مبتالیان سردرد سرویکوژنیک در جهات قدامی خلفی
بیشتر است.
دالیل متعددی در کسب نتایج تحقیق حاضر میتواند دخالت
داشته باشد که از مهمترین دالیل احتمالی ،میتوان به جامع
بودن برنامه تمرینی ،برطرف کردن ضعف اسکلتی عضالنی و
ناراستایی ،به عنوان منشأ اصلی سردرد ،داینامیک و فعال بودن
تمرینات ،میزان درگیری گیرندههای حس عمقی ،اعمال همزمان
کشش و تقویت در عضالت ،ماهیت استقامتی تمرینات و نظارت
مستقیم متخصص حرکات اصالحی بر جلسات تمرینی و نحوه
اجرای حرکات اشاره کرد.
اولین مورد احتمالی که سبب مؤثر بودن تمرینات اصالحی
میشود ،دید کلینگر و جامع بودن تمرینات است .طبق نظر جاندا،
بدن انسان دارای یکپارچگی حسی حرکتی است که کل دستگاه
حسی حرکتی بهعنوان یک زنجیره نورولوژیک دارای اهمیت است.
عکسالعملهای زنجیرهای در غالب زنجیرههای مفصلی،
21. Cranio-cervical Flexion

عضالنی و عصبی به وقوع میپیوندد .اینکه کدامیک از این
زنجیرهها به عنوان زنجیره اصلی و کدامیک از آنها به عنوان
زنجیرههای ثانویه حادث شود ،به نیازهای عملکردی هر تکلیف
وابسته است و میزان موفقیت در انجام آن تکلیف به همکاری
متقابل بین این سه زنجیره بستگی دارد [.]5
با توجه به نکات یادشده ،از ویژگیهای برنامه تمرینی تحقیق
حاضر جامع بودن تمرینات است که به بدن انسان همانند دیدگاه
جاندا نگاه کرده است و تمرینات بهکاررفته ،مشتمل بر حرکات
کششی و مقاومتی و تحرکبخشی ،هم در موضع گردنی و هم در
کمربند شانه و بازوها است.
از طرفی دیگر ،همانگونه که قب ً
ال اشاره شد ،علت اصلی این
نوع سردرد ،ضعف اسکلتی عضالنی است .خارج شدن یک چهارم
فوقانی بدن از راستای مطلوب ،عامل ایجاد سردرد و عدم تعادل
در این افراد است .تمرینات اصالحی حاضر ،با برطرف کردن این
اختالل و بازگرداندن سیستم حرکتی فرد به راستای بهینه و
مطلوب ،باعث بهبود درد و تعادل در این افراد میشود.
علل بعدی در تأثیرگذاری تمرینات تحقیق حاضر ،ایجاد
شناخت در آزمودنیها از ابتدای تحقیق است .پس از آنکه افراد
مبتال به سردرد توسط نورولوژیست شناسایی شدند ،تیم تحقیق،
هدف از انجام تحقیق حاضر ،علل ایجاد سردرد و هدف هر تمرین
و نحوه اثرگذاری آن بر ناهنجاری سر و شانهبهجلو را به زبان ساده
برای آزمودنیها توضیح میدهد.
به این ترتیب ،از ابتدای تمرینات ،شناخت درونی در آزمودنیها
ایجاد میشود و آزمودنیها به صورت فعال درگیر هستند.
همچنین همه تمرینات ب ه صورت پویا و فعال اجرا میشود.
بیشترین میزان درگیری گیرندههای حس عمقی زمانی است که
فعالیت انجامشده توسط فرد و بهصورت پویا انجام گیرد [.]35
گیرندههای حس عمقی ،اطالعات حس وضعیت و حس
حرکت را از عضالت ،مفاصل و پوست دریافت کرده و به سیستم
عصبی مرکزی منتقل میکند و سپس وابرانهای حرکتی صادر
میشود و حرکت توسط عضالت شکل میگیرد [.]5
هرچه درگیری حس عمقی بیشتر باشد ،آورانهای حسی
بیشتری به دستگاه عصبی مرکزی فرستاده میشود و حرکات
دقیقتری در راستای وضعیتی مناسب با کارایی باال شکل
میگیرد [.]5، 23
با توجه به میزان باالی گیرندههای حس عمقی در ناحی ه
گردنی و اطالعات حسی آوران که از دوکهای عضالنی این
ناحیه به سیستم عصبی مرکزی فرستاده میشود ،آورانهای
ناحی ه گردنی نقش بسزایی در حفظ تعادل و ثبات وضعیتی ایفا
میکنند؛ بنابراین میتوان چنین برداشت کرد که پس از انجام
تمرینات به صورت فعال و داینامیک و میزان درگیری بیشتر
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گیرندههای حس عمقی ،بهبود بیشتری در راستای بدنی صورت
میگیرد [.]5، 35
در بیشتر تمرینات انجامشده در تحقیقات پیشین ،در مرحله
اول ،حرکات کششی توسط متخصص روی نمونهها انجام شده
و افراد خودشان فعال نبودهاند .سپس در فازهای بعدی ،تمرینات
ایزومتریک و تنها در یک زاویه خاص انجام شده است که همین
مورد عامل مهمی در تأثیرگذاری بیشتر برنامه تمرینی حاضر است.
پس از بهبود راستای سر و شانه ،بهدلیل آنکه آرتروکینماتیک
مفاصل طبیعی میشوند و عضالت در طول طبیعی خود قرار
میگیرند ،درنتیجه آورانهای حسی که توسط گیرندههای حسی
مناطق گردنی و شانهها به دستگاه عصبی مرکزی فرستاده میشوند،
طبیعی شده و کیفیت بیشتری پیدا میکنند که متعاقب آن ارتقای
شاخصهای ثبات در آزمودنیها دور از انتظار نیست [.]5
با توجه ب ه اینکه در گروه آزمایش ،بهبود بیشتری در راستای
سر و شانهها ایجاد شده است ،درنتیجه میزان بهبود شاخصهای
ثبات نیز در آزمودنیهای گروه آزمایش بیشتر است .عامل مهم
بعدی در تأثیرات مثبت تمرینات اصالحی ،استقامتی بودن
تمرینات است.
همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،برنامه تمرینی تحقیق حاضر،
شامل چهار حرکت است؛ هر حرکت ،ترکیبی از کشش ،قدرت
و استقامت است .ماهیت عضالت ناحیه گردنی بیشتر پاسچرال
و شامل تارهای نوع  Iاست .این نوع از تارهای عضالنی پایهای
استقامتی داشته که انجام تمرینات استقامتی باعث بهبود عملکرد
این عضالت در حفظ راستای ناحیه گردنی میشود [.]36
رابطه طول تنش مناسب ،کنترل عصبیعضالنی و فعالیت
سیرژیک مطلوب عضالنی ،رابطه جفت نیرو و آرتروکینماتیک
طبیعی مفاصل ،سبب راستای مطلوب و عملکرد بهینه همه اجزا
(و قطعات هر جزء) میشود [.]37، 38
در برنامه تمرینی تحقیق حاضر ،کشش اکستنسورهای باالیی
و فلکسورهای پایینی گردن و همچنین عضالت سینهای و
چرخشدهندههای داخلی بازو مد نظر قرار گرفتهاند .از سوی دیگر،
تقویت عضالت اکستنسورهای پایینی ،فلکسورهای عمقی باالیی
گردنی ،چرخشدهندههای خارجی بازو و عضالت نزدیککننده
کتف در برنام ه تمرینی گنجانده شد .در تمامی طول تمرین از
آزمودنی خواسته شد که صاف کردن تنه ،به داخل بردن چانه،
نزدیک کردن کتفها و چرخش خارجی بازوها را بدون حبس نفس
انجام دهد .طبق هرم حرکتی که توسط لدرمن بیان شد ،همانقباضی
و ارتباط متقابل جزء ویژگیهای سینرژیک عضالت است .ارتباط
ن معنا است که در طی یک حرکت ،تعدادی عضالت
متقابل بدی 
افزایش طول و تعدادی کاهش طول پیدا میکنند [.]35

با هم صورت میگیرد ،کنترل عصبیعضالنی و ویژگی سینرژیک
بودن عضالت رعایت میشود .از طرفی دیگر ،مفاصل در وضعیت
صحیح و عضالت در طول طبیعی خود قرار میگیرند و تنش
مناسب با طول خود را تولید میکنند .تمامی این موارد سبب
ایجاد راستای صحیح و عملکرد بهینه میشود.

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر که گویای
اثربخشی مطلوب تمرینات اصالحی بر بهبود راستای سر و شانه
و شاخصهای ثبات در مبتالیان سردرد سرویکوژنیک است،
به محققان و متخصصان پیشنهاد میشود که برنامه تمرینی
بهکاررفته در این تحقیق را با رعایت نکات یادشده ،به کار برند.
تحقیق حاضر تنها ،تأثیر تمرینات اصالحی را در زنان مبتال به
سردرد سرویکوژنیک بررسی کرده و تکجنسیتی است .عالوه بر
این ،ب ه دلیل دسترسی نداشتن به تمامی آزمودنیهای تحقیق،
مدتی پس از پایان تمرینات ،اندازهگیری مجدد متغیرها و فالوآپ
صورت نگرفته است که موارد نامبرده ب ه عنوان محدودیتهای
تحقیق حاضر در نظر گرفته میشود.
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