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Background and Aims Headache is one of the most common problems in adults and almost 47% of the 
world's population suffer from some kind of headache. High percentage of these headaches come from 
neck muscles these are called cervicogenic headaches. The purpose of this study is Comparison of the 
effect of comprehensive therapeutic protocol with and without manual treatment and kinesiotaping 
on pain and disability, postural and electrical activity of some neck muscles in men with non-traumatic 
cervicogenic headache.
Methods 43 men aged 35 to 55 years with non-traumatic cervicogenic headache were selected for this 
study and randomly divided into four groups.Forward head angle, pain and disability and power of neck 
superficial muscle activation measured by using the photogrammetry, neck pain and disability scale 
(NPDS) and surface electromyography respectively in pre-test and after six weeks in post-test. Statisti-
cal methods, Shapiro-wilk and then repeated measures ANOVA and one-way ANOVA and paired t-test, 
repeated measure variance and finally and Bonferroni were used (α≤0.05).
Results The results showed a significant decrease in pain and disability, forward head angle and also a 
decrease in the activity of the superficial neck muscles in the experimental groups after six weeks of 
intervention. (P=0.00). Comparing the above three experimental groups, the comprehensive exercise 
therapy group with manual therapy had the highest statistical significance in reducing pain and disability, 
reducing the angle of head forward and reducing the activity of superficial neck muscles. (P=0.00).
Conclusion comprehensive exercise therapy intervention with manual therapy had the greatest effect on 
improving the symptoms of men with non-thromatic  cervicogenic headache.
Keywords Exercise therapy, Manual therapy, Kinsiotyping, Pain, Disability, Postural, Electrical activity, 
Headache
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M
Extended Abstract

Introduction

achine life and decreased mobility in re-
cent decades have caused musculoskel-
etal complications and chronic pain. 
Headache is one of the most common 
problems in adults and approximately 

47% of the world population suffers from some kind of 
headache. The most common forms of headache are cer-
vicogenic, tension, and migraine. Cervicogenic headaches 
were first introduced in 1860 by Hilton in the medical 
book, but Justad first used the term “cervicogenic head-
ache” in 1983 about this type of headache. The criteria for 
diagnosing headaches include headaches associated with 
neck pain and stiffness, which are often unilateral, start-
ing on the posterior side of the head and neck and mov-
ing forward, sometimes accompanied by discomfort in 
the arm of the same side. Cervicogenic headaches affect 
approximately 2.5% of the adult population and 20-15% 
of all chronic and common headaches, with a prevalence 
ratio of 4 to 1 in women to men. According to reports, at 
least seven million people suffer from cervicogenic head-
aches, leading to the loss of millions of working days and 
production. Medical interventions usually start with drug 
interventions; however, cervicogenic headache patients 
often do not respond to medication. In the next step, the 
dominant invasive therapeutic approach suggested in the 
resources includes occipital nerve block and steroid anes-
thetics and blockers. Due to the risk associated with these 
approaches and the lack of appropriate studies, more con-
servative interventions, including exercise therapy and 
manual therapy are usually prescribed. Success in the 
treatment of headaches will be possible with good clinical 
examination and accurate diagnosis. The results of several 
studies recommend multimodal therapeutic approaches, 
including modalities, manual therapy, and therapeutic ex-
ercises for people with headaches. Therefore, the aim of 
this study was to compare the effect of the comprehensive 
therapeutic protocol with and without manual treatment 
and kinesio taping on pain and disability and postural and 
electrical activity of some neck muscles in men with non-
traumatic cervicogenic headaches. 

Materials and Methods

The statistical population of the present study consisted 
of male employees of some offices and banks in Saqqez 
city who were in the age range of 35-55 years with a 
forward head angle range of 45 to 55 degrees and had 
non-traumatic cervical headache symptoms (not caused 
by trauma and accident). They were selected by mak-

ing a call to the offices and according to the diagnosis of 
the specialist physician and the inclusion and exclusion 
criteria using the available sampling method. They were 
then randomly divided into four groups of 12 (control 
group, comprehensive exercise therapy group, compre-
hensive exercise therapy group with manual therapy, and 
comprehensive exercise therapy group with kinesiotype). 
The exercises in this study included aerobic, respiratory, 
stretching, postural correction, strengthening, endurance, 
and sensory-motor during six weeks (the first week, three 
sessions one day in between, and the other four sessions 
per week). They were according to Dr. Phil Page’s review 
article [12] and Verma et al. [1] that explained the clini-
cal textual recommendations on recent studies in cervico-
genic headaches and other studies of cervicogenic head-
ache therapy and considering the principles of corrective 
exercises have been designed by changing in three parts: 
posture, the center of gravity, and level of reliance,. Man-
ual therapy includes massage of neck muscles according 
to Diana et al. [18] and Ramezani et al. [19] suboccipital 
myofascial release (release of connective tissue), which 
was performed for six weeks and three times a week be-
tween and each time eight minutes for the third group. 
Kinesio typing was also performed for the fourth group 
based on the study by Oleg et al. [22] and Sayme ai et 
al. [37] with upper trapezius muscle inhibition techniques 
and correcting shoulder joint posture for six weeks and 
twice a week for the fourth group. Pain, functional dis-
ability, forward head posture, and electrical activity of the 
superficial neck muscles (including the upper trapezius, 
erector spin, sternocleidomastoid, and anterior scalene) 
with neck pain and disability scale (NPDS), the method 
of photography of the body’s semi-face view and surface 
electromyography device (data link) made in the UK 
during muscular flexion, and neck extension task while 
sitting on the chair in pre-test and after six weeks of in-
terventions in post-test were measured. The Shapiro-Wilk 
test was used to evaluate the normality of the data and 
the analysis of variance with repeated measures ANOVA, 
paired t-test, and finally, the Bonferroni test were used. 
Also, the effect size was calculated by Cohen’s d method 
for each of the significant differences in intergroup vari-
ables. The results were evaluated using SPSS software 
version 26. The significance level was 95% and the alpha 
level was smaller or equal to 0.05. 

Results

The results showed a significant decrease in pain, dis-
ability, and forward head angle, and also a decrease in the 
activity of superficial neck muscles in the experimental 
groups after six weeks of intervention (P=0.00). In the 
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control group, pain and functional disability (P=0.63), 
forward head angle changes (P=0.343), and electrical ac-
tivity of superficial neck muscles (P≥0.33) were not sig-
nificant. Comparing the above three experimental groups, 
the comprehensive exercise therapy group with manual 
therapy showed the highest significant decrease in pain 
and disability, the angle of the head forward, and the ac-
tivity of superficial neck muscles (P=0.00).

Discussion

The findings of this study showed that comprehensive 
exercise therapy interventions with manual therapy and 
kinesio toping reduce pain and functional disability, as 
well as reduce head posture and decrease the activity of 
superficial neck muscles in men with non-traumatic cer-
vicogenic headaches, and comprehensive exercise thera-
py with manual therapy has the most effect on improving 
symptoms of men with non-traumatic cervicogenic head-
ache. It is suggested that this study be used by therapists in 
the treatment of men with cervicogenic headaches.
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مقاله پژوهشی

مقایسه اثر پروتکل تمرین درمانی با و بدون کینزیوتیپ و درمان دستی بر درد و ناتوانی و عملکرد 
عضالنی مردان مبتال به سردردگردنی

زمینه و هدف سردرد یکی از شایع ترین مشکالت در بزرگساالن است و تقریباً 47 درصد جمعیت جهان از نوعی سردرد رنج می برند. 
درصد باالیی از این سردردها از گردن منشأ می گیرند که اصطالحاً سردرد گردنی نامیده می شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر پروتکل 
تمرین درمانی جامع با و بدون درمان دستی و کینزیوتیپ بر درد، ناتوانی عملکردی، پاسچر و فعالیت الکتریکی برخی از عضالت گردن 

مردان دارای سردرد گردنی غیرتروماتیک است.
مواد و روش ها در این مطالعه نیمه تجربی 43 مرد با دامنه سنی 35 تا 55 سال، مبتالبه سردرد گردنی شرکت کردند که طبق معیارهای 
ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 4 گروه شامل 1 گروه کنترل، 3 گروه تمرین درمانی جامع، تمرین درمانی جامع همراه با درمان 
دستی و تمرین درمانی جامع همراه با کینزیوتیپ تقسیم شدند. میزان درد، ناتوانی عملکردی، پاسچر سر به جلو و میزان فعالیت الکتریکی 
عضالت سطحی گردن )شامل تراپزیوس فوقانی، ارکتور اسپاین، استرنوکلوئیدوماستوئید و اسکالن قدامی( به ترتیب با مقیاس درد و ناتوانی 
گردن، روش عکس برداری و دستگاه الکترومیوگرافی در پیش آزمون و بعد از 6 هفته اجرای پروتکل های تمرینی در پس آزمون  با روش های 
آماری شاپیرو ویلک، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی زوجی، تحلیل واریانس تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی و سپس اندازه اثر دی 

.)α≤0/05( کوهن تجزیه و تحلیل شد
یافته ها نتایج تحقیق بیانگر کاهش معنادار درد و ناتوانی، زاویه سر به جلو و نیز کاهش میزان فعالیت عضالت سطحی گردن در گروه های 
آزمایش مورد مطالعه بعد از 6 هفته مداخله بود )P= 0/00(. در گروه کنترل درد و ناتوانی عملکردی )P= 0/63(، تغییرات زاویه سر به 
جلو )P= 0/343( و فعالیت الکتریکی عضالت سطحی گردن )P≥0/33( معنادار نشده بودند. در مقایسه 3 گروه آزمایش مذکور، گروه 
تمرین درمانی جامع همراه با درمان دستی، بیشترین معناداری آماری را در کاهش درد و ناتوانی، کاهش زاویه سر به جلو و کاهش میزان 

)P= 0/00( فعالیت عضالت سطحی گردن به خود اختصاص داد
نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهند مداخالت تمرین درمانی جامع با درمان و کینزیوتیپ باعث کاهش میزان درد و ناتوانی 
عملکردی، همچنین کاهش وضعیت سر به جلو و کاهش میزان فعالیت عضالت سطحی گردن در مردان دارای سردردگردنی شده اند 
و مداخله تمرین درمانی جامع با درمان دستی بیشترین اثر را در بهبود عالئم مردان مبتالبه سردرد گردنی غیرتروماتیک داشته است. 

پیشنهاد می شود نتایچ این تحقیق در درمان مردان دارای سردردگردنی مورد استفاده درمانگران قرار گیرد.
کلیدواژه ها سردرد گردنی، تمرین درمانی، کینزیوتیپ، فعالیت الکتریکی، درد و ناتوانی
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مقدمه

زندگی ماشینی و کاهش تحرک در دهه های اخیر باعث شیوع 
عوارض اسکلتی عضالنی و بروز دردهای مزمن شده است. سردرد 
درگیر  را  بشر  که  است  دردناکی  شایع ترین حالت های  از  یکی 
است  مطرح شده  آن  برای  فراوانی  علل  تا به حال  و  است  کرده 
که شایع ترین فرم های آن نوع تنشی، سردرد با منشأ گردن و 
میگرن است ]1[. بر اساس طبقه بندی انجمن بین المللی سردرد1 
برای اختالالت سردرد، 14 نوع مختلف و زیر مجموعه از سردردها 
وجود دارند که 2 مجموعه اصلی از سردردها شامل اولیه و ثانویه 
هستند. سردردهای اولیه شامل مواردی می شود که منشأ عروقی 
دارند )سردردهای خوشه ای و میگرنی( و به همان صورت آن هایی 
ثانویه  که منشأ عضالنی دارند )سردردهای تنشی( سردردهای 
ناشی از علل دیگر شامل التهاب یا صدمات سر و گردن هستند. 
سردردگردنی در مجموعه سردردهای ثانویه قرار می گیرد ]2[. 
معیار تشخیص سردردگردنی شامل سردرد همراه با درد و سفتی 
گردنی است. اغلب سردردهای گردنی یک طرفی هستند که از یک 
طرف در خلف سر و گردن شروع می شوند و به سمت جلو می روند 

و گاهی همراه با ناراحتی در بازوی همان سمت هستند ]3[. 

هیلتون  در سال 1860  ابتدا  را  گردنی  منشأ  با  سردردهای 
اوتار سجاستاد  بار  اولین  اما برای  درکتب پزشکی مطرح کرد، 
در سال 1983 اصطالح »سردرد سرویکوژنیک« را در مورد این 
نوع سردرد به کار برد ]4[. اشخاص دچار این نوع سردرد عموماً 
وضعیت سر به جلو دارند که به نظر می رسد با ناهنجاری های  
مجموعه سرویکوتوراسیک مرتبط باشد. سردردهای گردنی تقریباً 
2/5 درصد جمعیت بالغ را متأثر می کنند و 15 تا 20 درصد همه 
سردردهای مزمن و رایج را شامل می شود و نسبت شیوع در زنان 
به مردان 4 به 1 است. برطبق گزارشات، حداقل 7 میلیون نفر از 
سردردهای سرویکوژنیک رنج می برند که باعث می شود میلیون ها 
روز کاری و تولیدات از بین برود ]4، 5[. جامعه بین المللی سردرد 
در سال 1998 معیارهای زیر را به عنوان اینکه سردرد می تواند 

منشأ گردنی داشته باشد، پیشنهاد کرد:

1. درد از ناحیه گردن و یا پشت سر منشأ گرفته و یا به طور 
غالب این مناطق را درگیر کند و ممکن است به قسمت های دیگر 

سر منتشر شود.

یا  و  بدتر شود  یا  و  ایجاد  با حرکات خاص گردنی   2. درد 
به وسیله وضعیت گردنی مدام آغاز و یا تشدید پیدا کند.

وجود  زیر  یافته های  از  یکی  حداقل  بالینی  معاینه  در   .3  
داشته باشد: مقاومت و یا محدودیت در حرکات گردن، تغییر 
در ساختمان قوام و تون عضالت گردنی و یا انقباض و تندرنس 

غیرطبیعی در عضالت گردنی.

1. International Headache Society

این  از  یکی  است  ممکن  رادیولوژیک  بررسی های  در   .4  
و  خم  وضعیت  در  غیر طبیعی  حرکات  باشد:  موجود  یافته ها 
پاتولوژیک  راست کردن گردن، وضعیت غیرطبیعی و شواهد 
به جز تغییرات شایع مانند اسپوندیلوز. ثابت ترین عالمت در این 
نوع سردردها را حساسیت در لمس دومین و سومین مفاصل 

فاست گردن می دانند ]6[.

مداخالت پزشکی معموالً با مداخالت دارویی شروع می شوند. 
به هر حال بیماران سردرد گردنی اغلب به دارو جواب نمی دهند 
]7[. رویکرد تهاجمی غالب که در منابع پیشنهاد شده است شامل 
بالک عصب اکسی پیتال و بی حس کننده ها و بلوکر کننده های 
استروئیدی است ]10-8[. به دلیل ریسک همراه با این رویکردها 
محافظه کارانه تر  مداخالت  معموالً  مناسب،  مطالعات  فقدان  و 
می شود  تجویز  دستی  درمان های  و  درمانی  تمرینات  شامل 
]11[. موفقیت در درمان سردرد گردنی با بررسی بالینی خوب 
درمانی  رویکردهای  بود.  خواهد  امکان پذیر  دقیق  تشخیص  و 
درمانی  تمرینات  دستی،  درمان  مدالیته ها،  شامل  چندمدلی 
برای افراد مبتالبه سردرد گردنی توصیه می شود ]12[. یلین و 
همکاران اثر تمرین درمانی را در 180 زن کارمند غیرفعال مبتالبه 
سردرد گردنی در 3 گروه تمرینات قدرتی )ایزومترک، دینامیک 
و کشش( و استقامتی )دینامیک و کشش( و کنترل )کشش( 
بررسی کردند. در نهایت هر 3 گروه کاهش درد را گزارش کردند، 
اما کاهش درد در گروه کنترل کمتر از 2 گروه دیگر بود و کشش 
همراه با تمرینات قدرتی و استقامتی تأثیر بیشتری در کاهش درد 
داشت ]13[. مطالعات دیگر شامل این موارد بود: جول و همکاران 
که از تست فلکشن سری گردنی2 برای تقویت عضالت عمقی 
خم کننده گردن استفاده کردند ]14[، مور و همکاران که ارتباط 
سندرم متقاطع فوقانی با سردردگردنی و تأثیر تمرین درمانی و 
کایروپراکتیک  تکنیک های  با  همراه  را  مایوفاشیال  رهاسازی 
برنامه  تأثیر 8 هفته  و همکاران که  فاال  مطالعه کردند ]15[، 
تمرینی بر درد و فعالیت عضالت گردنی در بیماران مبتالبه گردن 
درد مزمن را بررسی کردند ]16[ و لطافت کار و همکاران که در 
مطالعه ای اثر 6 هفته تمرین اصالحی بر زوایه سر به جلو، درد 
و فعالیت عضالت سطحی گردن در اغتشاش خلفی قدامی در 
زنان دچار گردن درد مزمن را بررسی کردند ]17[. این مطالعات 
همگی اثر مثبت تمرین درمانی بر کاهش درد در گردن و سردرد 
گردنی را گزارش کرده اند. همچنین مطالعاتی درزمینه بررسی اثر 
درمان دستی در سردرد گردنی انجام شده  است: مطالعه دایانا و 
همکاران که اثر کوتاه مدت ماساژ ناحیه گردن بر دامنه حرکتی 
در 8 زن غیر فعال مبتال به سردردگردنی را بررسی کردند ]18[، 
مطالعه رمضانی و همکاران که اثر تکنیک رهاسازی مایوفاشیال 
ساب اکسی پیتال و تمرینات بر قدرت عضالت گردنی بیماران 
و   ]19[ کردند  مقایسه  و  بررسی  را  گردنی  سردرد  مبتالبه 

2. Craniocervical Flexion (CCF) Exercise
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مطالعه مروری راکیکی و همکاران با موضوع بررسی مداخالت 
فیزیوتراپی در درمان سردردگردنی. این مطالعات به این نتیجه 
رسیده اند که ترکیبی از درمان های دستی و تمرینات تقویتی 
ناحیه گردنی کتفی، مؤثرترین درمان محافظه کارانه در کاهش درد 

مبتالیان به سردردگردنی است ]20[.

درزمینه اثر کینزیوتیپ3 نیز بر سر دردگردنی مطالعاتی انجام 
درمان  اثر  مقایسه  مطالعه ای  در  همکاران  و  االنزی  است:  شده 
مرسوم، لیزر کم توان و کینزیوتیپ در 45 بیمار دارای سردردگردنی 
درمان  ترکیب  که  گرفتند  نتیجه  در نهایت  و  کردند  بررسی  را 
مرسوم با کینزیوتیپ تأثیر بهتری در کاهش درد و ناتوانی و بهبود 
پاسچر سر به جلو داشته است ]21[. همچنین اولگ و همکاران 
با  افراد دارای سردرد گردنی  اثر کینزیوتیپ در  در مطالعه ای به 
نقاط ماشه ای و سندرم متقاطع فوقانی پرداختند. نتایج نشان داد 
گروه های کینزیوتیپ و تمرین درمانی اختالف معناداری در درد 
داشته اند و کینزیوتیپ باعث بهبود درد در بیماران شده است ]22[. 

مطالعاتی که درزمینه تأثیر تمرینات درمانی، درمان های دستی 
انجام شده است،  و کینزیوتیپ در مبتالیان به سردرد گردنی 
اکثراً تأثیرات مثبت این رویکردها را تأیید کرده اند. در این میان، 
و  رویکردهای محافظه کارانه  از  تأثیر مجموعه ای  مطالعاتی که 
مؤثرتر را نشان دهند، کمتر مورد توجه بوده است. بنابراین ارائه 
یک برنامه جامع تمرین درمانی همراه با سایر رویکردهای مؤثر 
برای سردرد گردنی که تمامی جوانب عصبی عضالنی اسکلتی را 

دربر گیرد، به نظر می رسد بسیار الزم است.

مواد و روش ها

مداخله ای،  عوامل  از  بعضی  بودن  غیر قابل کنترل  باتوجه به 
داشتن گروه کنترل و انتخاب آزمودنی ها به طور تصادفی، تحقیق 
حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. محل 
انجام تحقیق مرکز توان بخشی توانا در استان کردستان شهرستان 
سقز و زمان اجرای تحقیق پاییز 1398 بود. تعداد آزمودنی ها 
میانگین  مقادیر  )باتوجه به  مقدماتی  مطالعه  یک  بر اساس 
متغیرهای تحقیق و انحراف معیار( انتخاب شدند که باتوجه به 
مطالعات مشابه قبلی ]17، 22[ و انجام یک مطالعه آزمایشی 
و پیشگیری از بروز مشکالت ریزش، این تعداد حدود 12 نفر 
برای هر گروه تخمین زده شد. آزمودنی های تحقیق حاضر طبق 
تشخیص پزشک متخصص و معیارهای ورود انتخاب و به صورت 
تصادفی به 4 گروه با تعداد 12 نفر )جمعاً 48 نفر( تقسیم شدند. 
4 گروه شامل گروه 1 کنترل )تمرینات هوازی و کششی(، گروه 
2 تمرین درمانی جامع )تمرین هوازی، تمرینات کششی، اصالح 
پاسچرال، تمرینات تقویتی و استقامتی، تمرینات حسی حرکتی(، 
گروه 3 تمرین درمانی جامع با درمان دستی، گروه 4 تمرین درمانی 

جامع با کینزیوتیپ. 

3. Kinesio Tap (KT)

و  اعصاب  و  مغز  متخصص  به  مراجعه  از  پس  آزمودنی ها 
با  سپس  و  شدند  معرفي  محقق  به  گردنی  سردرد  تشخیص 
شدند.  گزینش  مطالعه  خروج  و  ورود  معیارهای  سایر  رعایت 
معیارهای ورود مطالعه: کارمندان مرد مبتالبه سردرد گردنی 
تمام وقت واحد اداری و پشت میز نشین، با سابقه حداقل 6 ماه 
درد گردنی و سردرد بدون سابقه ضربه و تصادف در ناحیه سر و 
گردن طبق تشخیص پزشک متخصص، دامنه سنی 35 الی 55 
سال و زاویه سر به جلو 45 الی 55 درجه با روش عکس برداری. 
ستون فقرات  خاص  بیماری های  مطالعه:  از  خروج  معیارهای 
ازقبیل فتق دیسک، تنگی کانال نخاعی، عوارض بعد از عمل، 
مکرر  میگرن  اسپاستیک،  ترومای شدید، کج گردنی  تاریخچه 
)بیشتر از دو بار در ماه(، آسیب اعصاب محیطی، فیبرومیالژیا، 
بیماری های شانه، بیماری های روماتوئیدی التهابی، بیماری های 

روانی شدید ]2، 6، 23[. 

افراد پس از مراجعه، با رعایت اخالق در پژوهش، فرم رضایت نامه 
جمعیت شناختی  مشخصات  سپس  کردند.  تکمیل  را  کتبی 
آزمودنی ها از طریق فرم جمع آوری اطالعات و میزان درد و ناتوانی 
آزمودنی ها به وسیله فرم مقیاس درد و ناتوانی گردن ثبت شد. 
همچنین برای افراد شرح داده شد که در هر زمان از مراحل انجام 
تحقیق در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری می توانند انصراف 
دهند. در جلسه پیش آزمون، ابتدا افرادی که با توضیحات کتبی 
و شفاهی برای انجام آزمون ها آموزش داده شدند، قرار گرفتند. 
پس از 5 دقیقه گرم کردن پیش آزمون الکترومیوگرافی عضالت 
سطحی و سنجش زاویه سر به جلو انجام شد. به آزمودنی ها گفته 
شده بود که 2 جلسه غیبت متوالی و 3 غیبت غیر متوالی سبب 
حذف آن ها در برنامه می شود. طی مراحل تحقیق 5 نفر، به علت 
غیبت متوالی و دالیل شخصی از مطالعه خارج شدند و درنهایت 
مطالعه با 43 نفر آزمودنی ادامه پیدا کرد. در نهایت گروه اول با 
تعداد10 نفر، گروه دوم و سوم و چهارم با 11 نفر مراحل تحقیق 

را تکمیل کردند.

پس از انجام 6 هفته مداخالت درمانی، سنجش متغیرهای 
وابسته در پس آزمون در شرایط اندازه گیری پیش آزمون صورت 

گرفت و نتایج تجزیه و تحلیل آماری شد. 

برای کنترل داروی مصرفی و کاهش تأثیر آن بر نتایج تحقیق، 
گروه با حداقل درد و ناتوانی در مدت زمان تحقیق با مشورت و 
طبق نظر پزشک هیچ گونه مصرف دارویی نداشتند. گروه با درد 
و ناتوانی متوسط در صورت وجود درد، قرص استامینوفن 325 
میلی گرمی )یک بار در روز( و گروه با درد و ناتوانی شدید در 
صورت وجود درد، قرص استامینوفن کدئین 500 میلی گرمی 
)یک بار در روز( مصرف کردند ]8، 10، 12، 13[. برای بررسی 
درد و ناتوانی عملکردی آزمودنی ها از مقیاس درد و ناتوانی گردن4 

4. Neck Paindisability Scale (NPDS)
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استفاده شد ]17[. این مقیاس یک مقیاس خود مدیریتی است که 
شامل 20 سؤال در 4 بعد، شدت درد گردن، اختالالت گردن درد، 
اثر گردن درد بر روی احساسات و تداخل با فعالیت های روزانه 
زندگی است. محدوده هر بخش از صفر )بدون درد و عملکرد 
است.  عملکردی(  ناتوانی  و  بسیار شدید  )درد  تا 10  طبیعی( 
بیمار هر بخش را به وسیله عالمت زدن در طول یک پیوستار 
100 میلی متری با مقیاس بصری پاسخ می دهد. این مقیاس در 
تحقیقات مختلف استفاده شده و در ایران ترجمه و بومی سازی 
شده و روایی و پایایی آن خوب گزارش شده است ]24[. کل نمره 
مقیاس درد و ناتوانی گردن 200 است که برای تبدیل آن به 
واحد درصدی، نمره هر آزمودنی تقسیم بر 200 و در 100 ضرب 
می شود و جهت نرمال سازی گروه ها، هر گروه نیز طبق مقیاس 
مذکور به 3 زیر گروه تقسیم می شود. گروه صفر تا 24 حداقل درد 
و ناتوانی، گروه 25 تا 54 درد و ناتوانی متوسط و گروه 55 تا 100 

درد و ناتوانی شدید ]13[. 

روش  استفاده  با  حاضر  تحقیق  در  جلو  به  سر  زاویه  میزان 
عکس برداری از نمای نیم رخ بدن اندازه گیری شد )تصویر شماره 
1(. برای اندازه گیری زوایای سر به جلو با استفاده از روش مذکور، 
اخرمی  برجستگی  و  گوش  تراگوس  آناتومیکی  نشانه   3 ابتدا 
سمت راست و همچنین زایده خاری مهره هفتم گردنی مشخص 
می شود و با لند مارک نشانه گذاری می شود. سپس از آزمودنی 
خواسته می شود تا در محل تعیین شده در کنار دیوار )در فاصله 
سمت  به  وی  بازوی چپ  تا  بایستد  طوری  سانتی متری(   23
دیوار باشد. آن گاه سه پایه عکس برداری که دوربین دیجیتال نیز 
روی آن است، در فاصله 265 سانتی متری دیوار قرار گرفته و 
ارتفاع آن در سطح شانه راست آزمودنی تنظیم می شود. در این 
از آزمودنی خواسته می شود تا 3 مرتبه به سمت جلو  شرایط 
خم شود و 3 بار نیز دست هایش را به باالی سر ببرد و سپس 
کاماًل راحت و طبیعی ایستاده و نقطه ای فرضی را بر روی دیوار 
مقابل نگاه کند )چشم ها در راستای افق(. آن گاه آزمونگر پس از 
5 ثانیه مکث اقدام به گرفتن 3 عکس متوالی از نمای نیم رخ بدن 
می کند. درنهایت عکس های مذکور به رایانه منتقل با استفاده 
از نرم افزار کینوا، زاویه خط واصل تراگوس گوش و مهره هفتم 
گردنی و برجستگی اخرمی اندازه گیری می شود و میانگین 3 زاویه 
به دست آمده به عنوان زاویه مورد نظر برای سر به جلو ثبت می شود 

.]26 ،25 ،17[

Bio- هثبت تغییرات الکترومیوگرافی عضالت گردن با دستگا
metrics( Data Link( ساخت انگلستان )8 کاناله( انجام شد. 
ارکتور  فوقانی،  تراپزیوس  عضالت  الکترودگذاری  طرح  محقق 
اسپاین گردنی، استرنوکلوئیدوماستوئید و اسکالن قدامی راست 
و چپ در وضعیت نشسته را مطابق با الگوی سنیام انجام داد. 
نقره5  نقره/کلرید  نوع  از  الکترومیوگرافی  سطحی  الکترودهای 

5. Ag/AgCl

دارای قسمت مرکزی حاوی ژل رسانا با سطح مقطعی به قطر 
10 میلی متر بودند که با فاصله مرکز به مرکز 2 سانتی متر در 
در  نیز  زمین  الکترود  شدند.  نصب  عضالنی  فیبرهای  امتداد 
وضعیت عمود بر 2 الکترود ثبات و به فاصله یکسان از هر دو به 
پوست متصل شد. فعالیت الکتریکی هر عضله در حداکثر انقباض 
ارادی 5 ثانیه ثبت شد. سپس آزمودنی در حالت نشسته روی 
صندلی قرار  گرفت و 5 مرتبه حرکت فلکشن و اکستنشن گردن 
را انجام  داد، به طوری که ابتدا وضعیت شروع را 4 ثانیه نگه دارد 
و سپس با خم کردن سر به جلو، چانه را به جناغ نزدیک کند. 
4 ثانیه در وضعیت حداکثر فلکشن گردن باقی می ماند و طی 4 
ثانیه به وضعیت ابتدایی )اکستنشن گردن( بر می گشت. در هر 
مرتبه اجرای حرکت فلکشن و اکستنشن گردن، فعالیت الکتریکی 
عضالت ثبت شد. داده های ثبت شده در نرم افزار اکسل ذخیره شد 
و با استفاده از نرم افزار متلب تحلیل شد. داده های الکترومیوگرافی 
عضالت با استفاده از فیلتر باتروورث میان گذر با فرکانس برش 
15 و 500 هرتز فیلتر شدند. میزان ریشه میانگین مربع6 داده های 
الکترومیوگرافی عضالت در هر حرکت فلکشن و اکستنشن گردن 
محاسبه شد و ریشه میانگین مربع فعالیت هر عضله به ریشه 
میانگین مربع حداکثر انقباض ارادی همان عضله تقسیم و ضربدر 
100 شد تا به صورت درصدی از حداکثر انقباض ارادی محاسبه 
شود. سپس اعداد محاسبه شده در 5 تکرار میانگین گیری شدند 
و به عنوان میزان فعالیت الکتریکی هر عضله در حرکت فلکشن و 

اکستنشن گردن در نظر گرفته شدند. 

پروتکل تمرین درمانی جامع در این تحقیق شامل تمرین هوازی، 
تمرین تنفسی و اصالح پاسچر، تمرینات کششی، تمرینات تقویتی 
و استقامتی، تمرینات حسی حرکتی بود که برطبق مقاله مروری 
دکتر فیل پیج طراحی شده است که توصیه های بالینی متنی بر 
مطالعات اخیر را در سردرد گردنی تشریح کرده است. همچنین 
سایر مطالعات تمرین درمانی سردرد گردنی در نظر گرفته شد و 
اصول تمرینات اصالحی با تغییر در 3 بخش وضعیت بدنی، مرکز 
ثقل و سطح اتکا برای 6 هفته نیز مد نظر قرار گرفت ]12-17[. 

تمرینات 4 مرحله ای به این صورت انجام شد: 

مرحله اول 

تمرین هوازی دویدن روی تردمیل با شدت متوسط به مدت20 
دقیقه، با سرعت 50 تا 65 درصد حداکثر ضربان قلب فعالیت و 
شیب صفر درجه ]27[ جهت بهبود عملکرد قلبی ریوی و گرم 

کردن بدن برای شروع تمرینات. 

مرحله دوم

 با تأکید بر تمرینات کنترل شده اصالح پاسچرال و تنفس و 
کشش های آرام با درد اندک. 

6. Root Mean Square (RMS)
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مرحله سوم

 با تأکید بر قدرت و استقامت عضالت.

مرحله چهارم

 با تأکید بر تمرینات حسی حرکتی که به تفصیل ذکر شده اند.  
بازه زمانی 45 تا 60 دقیقه برای انجام تمرینات جامع در نظر 
گرفته شد و هر 2 هفته یک بار 20 درصد به حجم تمرینات 
اضافه شد ]28-30[. در طول تمرینات، تأکید بر حفظ راستای 
ستون فقرات در موقعیت های مختلف طا ق باز، نشسته و ایستاده با 
انقباض و به داخل کشیدن عضالت شکم بوده است که این خود 
باعث کاهش قوس کمری از یک سو و افزایش فعالیت عضالت 
انتریور )دچار ضعف در وضعیت  تراپزیوس تحتانی و سراتوس 
سر به جلو(، و کاهش فعالیت ارکتور )دچار کوتاهی( می شود 
]31-33[. وضعیت دیگر تأکید کردن بر دست ها بر روی بالش یا 
پا که بیشترین تأثیر را در کاهش فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی 
دارد. هنگامی که فعالیت بیش از حد این عضله به دلیل وضعیت 
استراحتی مناسب حین اجرای حرکات کاهش یابد، بروز خستگی 
در آن به تأخیر می افتد و کسب وضعیت و راستای مستقیم گردن 

به شکلی مؤثرتر رخ می دهد ]36-34[. 

بر طبق مطالعه دیانا و همکاران درمان دستی شامل ماساژ عضالت 
ناحیه گردن و همچنین مقاله رمضانی و همکاران تکنیک رهاسازی 
مایوفاشیال ساب اکسی پیتال است ]18، 19[. درمان دستی 6 هفته 
و هر هفته 2 بار به فاصله 3 روز و هر بار 8 دقیقه برای گروه سوم 
انجام شد. آزمودنی در وضعیت سوپاین قرار می گرفت و دمای اتاق 
حدود 24 درجه بود. برجستگی خارجی استخوان پس سری و قسمت 
فوقانی خط نوکایی روی بالش قرار می گرفتند، به طوری که گردن و 
شانه ها بدون پوشش مشخص باشند. هر آزمودنی 8 دقیقه ماساژ 

خاص بافت نرم تکنیک رهاسازی مایوفاشیال ساب اکسی پیتال با 
می کرد.  دریافت  را  بو(  بدون  زیتون  روغن  )ترجیحاً  ماساژ  روغن 
سوم،  انگشت  دیستال  پد  به وسیله  ابتدا  دایره ای7  ماساژ  تکنیک 
3 بار روی بافت هدف اجرا می شد. قسمت خاص ماساژ به صورت 
دو طرفه بر روی سطوح مفصلی فقرات گردنی از مهره هفتم گردنی تا 
استخوان اکسی پوت انجام می شد. هر حرکت دایره ای ماساژ 3 بار در 
هر سطح مهره ای تکرار می شود. در ادامه سر به یک سمت چرخانده 
می شود تا ماساژ یک طرفه عضله لواتور اسکاپوال از اتصال دیستال بر 
روی لبه فوقانی و زاویه فوقانی اسکاپوال تا اتصال پروگزیمال بر روی 
زواید عرضی مهره های گردنی اول و دوم و برجستگی های فوقانی 
مهره های سوم و چهارم گردنی اجرا شود. این فرایند برای سمت 

دیگر نیز انجام می شود. 

همان تکنیک ماساژ دایره ای به صورت دو طرفه از زایده ماستوئید 
و  استرنوکلوئیدوماستوئید  عضالت  برای  نوکایی  فوقانی  خط  و 
تراپزیوس فوقانی انجام می شود. این توالی 3 بار تکرار می شود و 
به همین ترتیب به سمت پایین و خارج برای عضالت لونگیسموس 
کاپیتی، اسپلنیوس کاپیتی و با حرکت بیشتر به داخل و عمقی تر 
برای عضله سمی اسپاینالیس کاپیتی انجام می شود. ماساژ به سمت 
عضالت ساب اکسی پیتال و از سمت خارج به سمت داخل می رود.

کینزیوتیپ بر اساس مطالعه اولگ و همکاران و سایمه آی و 
همکاران اجرا شد ]22، 24، 37[. در این مطالعه از تکنیک های 
کینزیوتیپ مهار عضله تراپزیوس فوقانی و اصالح وضعیت مفصل 
شانه استفاده شد ]34، 38[ . روش کینزیوتیپ )ساخت کره با 
نمانامTemTex 8( 6 هفته و هر هفته 2 بار برای گروه چهارم 
انجام شد. به صورتی که چسب 3 روز روی پوست  ماند و 1 روز 
جهت پیشگیری از حساسیت و عوارض پوستی بدون چسب بود. 
محل کینزیوتیپ باید تمیز و بدون مو باشد و درست قبل از انجام 

کینزیوتیپ با پد الکلی دوباره تمیز  شود. 

در تکنیک مهار عضله تراپزیوس با توجه به محل عضله و جهت 
فلکشن  لترال  و  فلکشن  در جهت  آزمودنی  سر  آن،  فیبرهای 
می رود و بعد از کشش در عضله نوار کینزیوتیپ که به شکل 
باند I بریده شده از محل اتصال پایینی روی زاویه خارجی کتف 
تا محل اتصال باالیی روی برجستگی اکسیپوت با کشش نزدیک 
به حداکثر برای هر دو طرف چسبیده می شود. ابتدا و انتهای 
کینزیوتیپ بدون کشش چسبیده می شود. سپس جهت تکنیک 
اصالح وضعیت مفصل شانه، آزمودنی در حالت نشسته کتف ها 
را به هم نزدیک کرده و شانه را به عقب داده و کینزیوتیپ از 
مدیال مفصل شانه به موازات سطح افقی تا وسط پشت با کشش 
نزدیک به حداکثر در دو طرف چسبیده می شود. ابتدا و انتهای 
کینزیوتیپ بدون کشش چسبیده می شود ]38[. کینزیوتیپینگ 

را درمانگر دارای مدرک، انجام می دهد.

7. Circular kneading
8. Marque/ Brand

تصویر 1. لندمارک ها برای اندازه گیری زاویه گردنی
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استنباطی  و  توصیفی  آمار  بخش   2 در  تحقیق  متغیرهای 
تجزیه و تحلیل شدند. از آمار توصیفی به منظور برآورد میانگین 
کولموگروف  آزمون  از  شد.  استفاده  آزمودنی ها  انحراف معیار  و 
بودن  نرمال  بودن داده ها و در صورت  نرمال  اسمیرنف9 جهت 
آزمون  و  مکرر  اندازه گیری های  با  واریانس  تحلیل  آزمون  از 
واریانس  تحلیل  بین گروهی  و  زوجی10  تی  درون گروهی 
یک طرفه11 و درنهایت آزمون تعقیبی بونفرونی12 استفاده شد. 
همچنین اندازه اثر13 به روش دی کوهن14 برای هریک اختالفات 
معنا دار متغیرهای بین گروهی محاسبه شد، به نحوی که مقادیر 
0/2 تا 0/5 اندازه اثر کوچک، 0/8 تا 0/5 اندازه اثر متوسط و 0/8 
به باال به عنوان اندازه اثر بزرگ در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده 
از نرم افزار SPSS نسخه 26 ارزیابی شدند. سطح معنا داری نیز 
برابر با 95 درصد و میزان آلفا کوچک تر یا مساوی با 0/05 در 

نظر گرفته  شد. 

یافته ها

ویژگی های  انحراف معیار  و  میانگین   1 شماره  جدول 
آزمون  برطبق  می دهد.  نشان  را  آزمودنی ها  جمعیت شناختی 
ویژگی های  در  آماری  معنا دار  تفاوت  اسمیرنف  کولموگروف 
یافت  پیش آزمون  داده های  سایر  و  گروه ها  جمعیت شناختی 
نشد. در آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر اثر بین 
آزمودنی ها و درون آزمودنی ها در آزمون المبدای ویلکز15 تفاوت 
معنا دار را نشان داد )P= 0/00(. میزان F برای اثر بین آزمودنی ها 

)1/78( و برای اثر درون آزمودنی ها )18/31( بوده است. 

از 6 هفته در تمامی  ناتوانی پس  نتایج، متغیر درد و  طبق 
گروه ها به جز گروه کنترل )P=0/63( به طور معناداری کمتر شده 
تمامی  در  به جلو  زاویه سر  میزان  )P=0/00(. همچنین  است 
به طور معناداری کمتر   )P=0/343( به جز گروه کنترل گروه ها 
شده است )P=0/00(. میزان فعالیت الکتریکی عضالت سطحی 
 ،)P≥0/33( موردمطالعه نیز در تمامی گروه ها بجز گروه کنترل
آزمون  نتایج   .)P=0/00( است  یافته  کاهش  معناداری  به طور 
بین گروهی تحلیل واریانس یک طرفه در پیش آزمون و پس آزمون 
در گروه ها تفاوت معنا دار نشان داده است )P=0/00(. در آزمون 
بونفرونی بیشترین میزان متوسط اختالف در متغیرهای درد و 
ناتوانی و زاویه سر به جلو بین گروه 1 و 3 )29/26 ، 12/19( بود. 
همچنین در متغیر فعالیت الکتریکی عضالت سطحی موردمطالعه  
و  فوقانی  تراپزیوس  قدامی،  اسکالن  )استرنوکلوئیدوماستوئید، 
ارکتور اسپاین( بیشترین میزان متوسط اختالف بین گروه 1 و 

9. Kolmogorov–Smirnov test
10. Paired Sample t test
11. One-way ANOVA
12. Bonferroni
13. Effect Size
14. Cohens d
15. Wilks Lambda

3 بوده است. درمجموع در متغیرهای مورد بررسی بین گروه 1 
با 3 گروه دیگر اختالف معنا دار وجود داشت )P=0/00( )جداول 

شماره 2 و 3(.

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بین گروهی 
آنووای  و  درون گروهی(  بررسی  )به منظور  وابسته  تست  تی  و 
یک راهه )به منظور بررسی بین گروهی( نشان داد در میزان فعالیت 
الکتریکی عضالت در گروه کنترل، بین پیش آزمون و پس آزمون  
فعالیت  با این حال   .)P˃0/05( ندارد  وجود  معناداری  اختالف 
الکتریکی عضالت پس از انجام مداخله در هر 3 گروه تمرین 

 .)P˃ 0/05( به طور معنا داری کاهش یافته است

بحث 

هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر پروتکل تمرین درمانی جامع با 
و بدون درمان دستی و کینزیوتیپ بر درد و ناتوانی، پاسچر و 
فعالیت الکتریکی برخی از عضالت سطحی گردن مردان دارای 
سردرد گردنی غیرتروماتیک بود. نتایج تحقیق، تغییرات معناداری 
را در درد و ناتوانی عملکردی، زاویه سر به جلو و فعالیت الکتریکی 
عضالت سطحی اطراف گردن نشان داد. این یافته ها با یافته های 

اکثر تحقیقات هم خوانی دارد ]13-22[.

طبق نتایج این تحقیق، بیشترین کاهش در میزان درد و ناتوانی، 
زوایه سر به جلو و میزان فعالیت الکتریکی عضالت سطحی گردن 
در گروه سوم )تمرین درمانی جامع با درمان دستی( مشاهده شده 
است. در گروه کنترل در تمامی متغیرها، به جز درد و ناتوانی 
با حداقل کاهش، تغییر معنا داری مشاهده نشد. تقریباً تمامی 
تحقیقات تأثیرات مثبت تمرین درمانی بر سردرد گردنی را نشان 
با درمان  تأثیر هم زمان تمرین درمانی جامع همراه  اما  داده اند، 
دستی و کینزیوتیپ و گزینش یک درمان مؤثرتر کمتر مورد 
توجه بوده است. باتوجه به اینکه رویکردهای درمانی مورد استفاده 
در مطالعات قبلی مورد تأیید بوده اند، آزمودنی ها تمامی مراحل 
تحقیق را تکمیل کردند و همگی از روند تحقیق و بهبودی در 

بیماری شان رضایت داشتند.

تمرینات هوازی باعث بهبود عملکرد قلبی ریوی فرد می شود و 
خون رسانی به تمامی قسمت های بدن را تسهیل می کند که به 
دنبال آن عوامل تغذیه ای و ترمیمی دردسترس سلول های بدن 
قرار می گیرد و آمادگی بدن برای فعالیت های کاری و روزمره 
باال می رود. پس از تمرینات هوازی، تمرینات اصالح پاسچرال در 
وضعیت های طاق باز، نشسته و ایستاده که وضعیت های روزمره 
هستند، مورد توجه بوده است، تا با اصالح این وضعیت ها میزان 
فشار بر مفاصل و اجزای حرکتی کاهش یابد. اصالح وضعیت 
جلوآمدگی سر در تمرینات اصالح پاسچرال با حرکت غبغب16 به 
افزایش طول عضالت کوتاه شده فوقانی در پشت گردن و افزایش 

16. Chin-tuck
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قدرت عضالت قسمت قدامی گردن منجر می شود که احتماالً با 
ایجاد تعادل بین گروه های عضالنی مذکور، ازنظر طول و تنشن 
عضالنی به اصالح ناهنجاری سر به جلو منجر می  شود. به نظر 
می رسد در صورت عدم انجام تمرینات و به دلیل وجود بی ثباتی 
در نواحی میانی مهره های گردنی و وجود عادات غلط، زمینه برای 
بازگشت مجدد این پاسچر وجود دارد و به همین دلیل این تمرین 

باید با دیگر تمرینات ترکیب شود ]32، 33[.

ثبات دهنده  موضعی  و  عمقی  عضالت  عملکرد  به  توجه   
ستون فقرات گردن بر حفظ پایداری بین مهره ای ستون فقرات 
هنگام وجود وضعیت های پاتولوژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و هرگونه اصالح پاسچر و یا بهبود عملکرد ستون فقرات 
گردن بدون توجه به عوامل ثبات دهنده دینامیک آن به عدم 
پایداری نتایج منجر می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد 
برنامه تمرین درمانی موجب فعال شدن عضالت عمقی و سطحی 
ستون فقرات گردنی در مقابل استرس های وارده ناشی از عادات 
غلط شده که درنهایت به پایداری اثرات اصالحی تمرینات منجر 

می شود، به گونه ای که کنترل حرکتی گردن بهبود و درد نیز 
فلکسور  کاهش می یابد ]34[. کاهش قدرت و ضعف عضالت 
عمقی گردن و کوتاهی ساختارهای خلفی گردن مثل عضالت 
و  دنبال جلوآمدگی سر  به  اسپاین  ارکتور  و  فوقانی  تراپزیوس 
اختالل عملکرد و تعادل عضالنی گردن ایجاد می شود. درنتیجه 
بهبود قدرت و کنترل حرکتی عضالت خم کننده عمقی گردن و 
ایجاد تعادل عضالنی مجدد و بهبود انعطاف پذیری ساختارهای 

خلفی گردن ازجمله اهداف تمرین درمانی در این مطالعه است.

تقویت عضالت ضعیف شده در سندرم متقاطع فوقانی شامل 
عضالت خم کننده عمقی و عضالت بین کتفی همراه با حرکت 
غبغب تمرینات کششی عضالت کوتاه شده در این عارضه شامل 
عضالت پکتورال و ساختارهای خلفی گردن باعث اصالح و ایجاد 

تعادل عضالنی در ناحیه سر گردن می شود.

)n=43( جدول 1. میانگین و انحراف معیار ویژگی های جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه

تعداد )نفر(گروه ها
میانگین±انحراف معیار

شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر متر مربع(سن )سال(

1/97 ± 4/7324/80 ±  1047/70گروه 1

1/89 ±4/6923/61  ± 1146/36گروه 2

3/01 ±5/9625/64  ± 1144/00گروه 3

2/45 ± 6/7526/05 ± 1145/09گروه 4

 )n=43( با آزمون تی زوجی در آزمودنی ها )جدول 2. مقایسه نمرات درد و ناتوانی و زاویه سر به جلو )بر حسب درجه

متغیرهاگروه ها
میانگین±انحراف معیار

tPاندازه اثر
پس آزمون پیش آزمون

گروه 1
3/670/63-16/28 ±16/4841/00 ±41/50درد و ناتوانی

1/000/343-2/76±2/9449/10 ±49/30زاویه سر به جلو

گروه 2
*10/941/126/520/01 ±20/3725/54 ±45/00درد و ناتوانی

*2/672/926/900/00 ± 3/6041/18 ± 49/27زاویه سر به جلو

گروه 3
*4/882/707/450/00 ± 19/5611/63 ± 45/36درد و ناتوانی

*4/032/609/520/00 ± 3/2339/63 ± 49/09زاویه سر به جلو

گروه 4
*7/441/906/130/00 ± 22/3217/90 ± 46/72درد و ناتوانی

*3/352/1124/240/00 ± 3/5443/54  ± 50/81زاویه سر به جلو

*وجود اختالف معنا دار آماری
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جدول 3. میانگین و انحراف معیار میزان فعالیت الکتریکی عضالت تراپزیوس فوقانی، ارکتور اسپاین، استرنوکلوئیدوماستوئید و اسکالن قدامی چپ و راست و نتایج 
آزمون تی وابسته

عضلهگروه
میانگین±انحراف معیار

P مقایسه درون گروهی
پس آزمون پیش آزمون

کنترل

تراپزیوس فوقانی
6/200/504±6/2457/41±58/41چپ

10/750/880±9/9259/88±60/63راست

ارکتور اسپاین
8/910/334±7/3464/25±62/86چپ

7/630/886±14/3363/82±64/55راست

استرنوکلوئیدوماستوئید
8/380/715±6/0663/45±62/97چپ

10/160/771±12/0663/33±64/65راست

اسکالن قدامی
5/550/629±6/0149/02±48/58چپ

8/210/358±4/3549/69±47/35راست

تمرین درمانی 
جامع

تراپزیوس فوقانی
7/110/007±5/1956/84±66/98چپ

11/540/005±12/3353/69±64/90راست

ارکتور اسپاین
6/780/001±6/9361/54±71/07چپ

9/930/006±5/9156/42±67/74راست

استرنوکلوئیدوماستوئید
8/780/032±8/5961/58±70/65چپ

6/670/002±6/2856/06±68/98راست

اسکالن قدامی
3/820/006±5/3446/05±53/34چپ

4/540/001±4/2543/66±54/28راست

تمرین درمانی 
جامع با درمان 

دستی

تراپزیوس فوقانی
8/360/009±9/5856/58±67/17چپ

7/430/003±6/9258/08±68/72راست

ارکتور اسپاین
8/070/005±5/3463/27±73/62چپ

10/710/008±7/7060/58±71/63راست

استرنوکلوئیدوماستوئید
10/070/004±8/7660/15±70/93چپ

10/890/001±7/2957/89±68/61راست

اسکالن قدامی
6/280/001±5/3746/99±54/27چپ

6/200/004±5/6944/45±52/75راست

تمرین درمانی 
جامع با 
کینزیوتیپ

تراپزیوس فوقانی
7/250/001±8/6255/66±63/93چپ

7/480/001±10/1552/47±65/35راست

ارکتور اسپاین
11/120/002±7/1962/33±71/84چپ

7/580/008±7/4259/03±69/34راست

استرنوکلوئیدوماستوئید
8/090/001±7/3861/43±69/10چپ

11/360/007±9/1660/14±68/59راست

اسکالن قدامی
5/480/019±6/2149/56±54/06چپ

6/360/002±4/7845/45±53/91راست
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وجود درد در سر و گردن، بیمار را در یک چرخه معیوب قرار 
می دهد به گونه ای که بیماران مبتالبه سردرد گردنی به علت درد 
طوالنی مدت )بیش از 3 ماه( با محدودیت حرکتی روبه رو شده 
و میزان فعالیت فیزیکی آن ها شدیداً محدود می شود. محدودیت 
فعالیت بدنی نیز باعث ضعف عضالنی بیشتر می شود. بنابراین طبیعی 
به نظر می رسد که بیماران مبتالبه گردن درد، عضالت ضعیف تری 
نسبت به افراد سالم داشته باشند. ضعف در عضالت ستون فقرات 
گردن باعث کاهش ثبات ستون فقرات، نارسایی گیرنده های حس 
عمقی و اختالل در کنترل حرکت در ستون فقرات ناحیه گردن و 
در نهایت باعث به وجود آمدن گردن درد و سردرد گردنی می شود. 
بنابراین جهت بهبودی کامل این بیماران، تمرینات طراحی شده 
باید تمامی جنبه های نارسایی را دربرگیرد. انجام دقیق یک حرکت 

نیازمند کلیه اطالعات حسی است. 

و  وستیبوالر  بینایی،  اطالعات  به  وابسته  وضعیت  کنترل 
سوماتوسنسوری است ]34[. آزمودنی های این تحقیق مشکالت 
بینایی و وستیبوالر نداشتند و سردرد گردنی، مزمن و بر اطالعات 
سوماتوسنسوری بیماران تأثیرگذار بوده است. مطالعات نیز نشان 
داده اند بیشتر سازوکارهای کنترل وضعیت عمدتاً در ناحیه سر و 
گردن واقع شده اند. در ناحیه گردن ساختارهای متعددی شامل 
لیگامان وجود دارد و می توان گفت  مفاصل فاست، کپسول و 
ناحیه گردن، انباری برای جمع آوری اطالعات وضعیتی محسوب 
در  حسی حرکتی  تمرینات  از  استفاده  بنابراین   .]36[ می شود 
کنار سایر برنامه های تمرینی به نظر می رسد الزم است و طبق 
نتایج تحقیق، تأثیرات مثبت این تمرینات بر کاهش درد و بهبود 
کنترل حرکتی نشان داده شده است. همچنین بر اساس یافته های 
تحقیق، فعالیت الکترومیوگرافی عضالت استرنوکلوئیدوماستوئید، 
اسکالن قدامی ، تراپزیوس فوقانی و ارکتوراسپاین گردنی، بعد از 

انجام تمرینات در گروه ها، بهبودی قابل توجهی داشته اند.

درمورد تأثیر درد بر کنترل حرکت، چندین مکانیسم ارائه شده 
است که می توان به تغییر در تحریک پذیری سطوح نخاعی و 
قشری، تغییر در حس درک عمقی و تغییر در درجه حساسیت 
دوک عضالنی اشاره کرد ]33[. بنابراین باتوجه به اینکه در مطالعه 
حاضر بعد از انجام تمرینات و سایر رویکردهای درمانی میزان 
درد و ناتوانی کاهش یافته و تغییرات قابل توجهی در زاویه سر به 
جلو و کنترل حرکتی ایجاد شده است، می توان این تغییرات در 
مکانیسم های مذکور بررسی کرد. درکل مجموعه ای از پیام های 
دستورات  و  مفصلی  عضالنی،  پوستی،  آوران های  از  دریافتی 
نزولی مرکزی از نواحی فوق نخاعی بر روی نرون حرکتی گامای 
استاتیک و دینامیک، هم گرایی پیدا کرده و برطبق فرضیه ورودی 
مشترک نهایی، مجموع همه این عوامل حساسیت دوک عضالنی 
را تغییر می دهند. بنابراین پیش بینی می شود در بیماران دارای 
سردرد گردنی ، به دنبال درد، تغییر در پیام حسی ایجاد شود و 
همین عامل به ایجاد اختالل در کنترل حرکت و وضعیت، تغییر 

در فعالیت عضالت سطحی در برخی فعالیت ها منجر شده باشد 
که این تغییرات پاسخ عضالنی فرد را در فعالیت های کاری و 
روزمره دچار تأخیر می کند ]32، 33، 38[. تأخیر در فعال سازی 
عضالت در افراد دارای سردرد گردنی طی حرکات روزمره، آن ها را 
در معرض صدمه پذیری بیشتری قرار می دهد. از طرفی باتوجه  به 
تأثیر مثبت تمرین درمانی و سایر روش های درمانی در این تحقیق 
بر تغییر فعالیت عضالت سطحی گردن، این تغییرات را می توان 
تغییرات  و  سایکولوژیک  عوامل  بین  رابطه  بهبود  به  احتماالً 

فیزیولوژیک بعد از انجام متدهای درمانی ربط داد. 

الگوی فعالیت نوروماسکوالر تغییر  با وجود درد،  گفته شده 
می یابد و عضالت عمقی مهار یا دچار تأخیر در فعالیت می شوند. 
متعاقب مهار عضالت عمقی، فعالیت عضالت سطحی به منظور 
از  بیش  این عضالت دچار سفتی  و  یافته  افزایش  ثبات  ایجاد 
اندازه می شوند. بنابراین می توانند در فعالیت های روزانه ثبات را 
فراهم کنند و نیاز به افزایش سریع فعالیت آن ها در فعالیت های 
عضالت  داد  نشان  تحقیق  نتایج   .]35  ،16[ نیست  عضالنی 
استرنوکلوئیدوماستوئید، اسکالن قدامی، تراپزیوس و ارکتوراسپاین 
گردنی مردان دارای سردرد گردنی، دارای تأخیر در فعال شدگی 
هستند. بنابراین به طور کلی افراد دارای سردرد گردنی در معرض 
صدمات بیشتر طی فعالیت های روزانه هستند که با انجام متدهای 
درمانی این تحقیق تغییرات قابل توجه در به کارگیری عضالت 
مذکور ایجاد شده است که در استفاده از متدهای درمانی باید 

مورد توجه درمانگران قرار گیرد. 

طبق گفته والدیمیر جاندا در تمامی اختالالت اسکلتی عضالنی، 
الگوی تنفسی بیماران نیز دستخوش تغییر  می شود و افزایش 
فشار در عضالت کمک تنفسی و یا حذف عملکرد عضالت اصلی 
تنفس اتفاق می افتد که باتوجه به این نکته مهم و تأثیر عملکرد 
عضالت تنفسی بر ناحیه سر و گردن، اصالح و آموزش الگوی 
موارد  از  یکی  تنفسی  عضالت  درست  به کارگیری  و  تنفسی 
تمرین درمانی بوده است. تمرینات کششی، استقامتی و تقویتی 
عضالت به طور گسترده در مقاالت مختلف بررسی شده اند و اثرات 
مثبت آن ها نیز بر بهبود عالئم سردرد گردنی تأیید شده اند و در 
این مطالعه نیز چندین تمرین براساس تمرکز بر عضالت اصلی و 
درگیر در سردرد گردنی با بررسی مقاالت معتبر انتخاب شده اند.

 درمان دستی، روشی مؤثر در کاهش استرس و فشار عضالنی 
را  بهبودی  روند  و  است  ایجاد  شده  آسیب ها  از  ناشی  درد  و 
سرعت می بخشد و موجب کاهش درد، بازیابی توان حرکتی و 
بهبود خشکی و سفتی مفاصل خواهد شد. انجام منوال تراپی 
اثر بازدارنده بر ریشه های عصبی متصل به طناب نخاعی بدن و 
همچنین ریشه های عصبی موجود در محل آسیب دیده داشته 
درمان  می کند.  جلوگیری  بدن  نقاط  سایر  به  درد  انتشار  از  و 
دستی سبب تحریک آزاد سازی هورمون های ضد درد می شود و 
از این طریق نیز به کاهش درد و سایر مشکالت کمک می کند 
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]18-20[. همچنین تحقیقات متعددی اثرات درمان دستی و 
ماساژ همراه با تمرین درمانی را بر سردرد گردنی بررسی کردند و 
تأثیرات مثبت هر دو روش با هم را تأیید کردند و کاربرد این دو 

روش را با هم مؤثرتر دانسته اند ]15، 20[.

و  گردنی  بر سردرد  )کینزیوتیپ(  بانداژاالستیک  اثر  بررسی 
اختالالت سر و گردن کمتر مورد توجه بوده است و در برخی 
مطالعات اثرات مفید آن گزارش شده است ]22، 24[. کینزیوتیپ 
الیه هاي باالیي پوست را می کشد و فضاي بیشتري بین غشاي 
میاني پوست و عضله ایجاد مي کند. این فضاي ایجاد شده فشار بر 
روي کانال هاي لنف در ناحیه بین عضله غشاي میاني پوست را 
کاهش مي دهد، فضاي بیشتري براي جریان لنف ایجاد مي کند و 
بنابراین لنف امکان جریان بهتري در یک منطقه آسیب دیده دارد. 
این فضا همچنین دربردارنده گیرنده هاي مختلف عصبي است که 
اطالعات خاصي را به مغز مي فرستند. وقتي که فضاي بین اپیدرم 
و عضالت تحت فشار قرار مي گیرد، همانند وقوع یک آسیب، 
گیرند ه هاي عصبي نیز تحت فشار بوده و اطالعاتي راجع به لمس 
مستمر، لمس سبک، سرما، درد، فشار و گرما را به مغز مي فرستند. 
این اطالعات باعث مي شوند که مغز سیگنال هاي مشخصي را 
درمورد چگونگي واکنش به تحریکات خاص به بدن ارسال کند. 
کینزیوتیپ اطالعاتي را که این گیرنده ها به مغز مي فرستد، تعدیل 
می کند و باعث پاسخ هاي واکنشي کمتري در بدن مي شود. این 
فرایند اجازه مي دهد که بدن به شیوه طبیعي تري کار کند و 
برخي موانع را که به طور طبیعي فرایند بهبودي را کند مي کنند، 

از سر راه بردارد ]36[.

نتایج این تحقیق نشان داد در گروه های 2، 3 و 4، 6 هفته 
با درمان دستی و کینزیوتیپ باعث کاهش درد  تمرین جامع 
عملکرد عضالت سطحی  بهبود  و  به جلو  زاویه سر  ناتوانی،  و 
گردن شده است، اما تمرین درمانی جامع همراه با درمان دستی 
بیشترین اثر را بر بهبود بیماران داشته است و در مرحله دوم، 
تمرین درمانی جامع با بانداژ کینزیو تیپ اثرگذار تر بوده است. این 
نتایج در راستای یافته های تحقیقات قبلی است. برخی مطالعات 
در  توانایی  کاهش  مزمن  گردن درد  دچار  افراد  کرده اند  بیان 
ریلکس کردن اسکالن قدامی و استرنوکلوئیدوماستوئید را بعد 
از فعال شدن نشان می دهند. همچنین اظهار  کرده اند توانایی 
حرکات  متعاقب  شدن  ریلکس  برای  فوقانی  تراپزیوس  عضله 
تکراری بازو کاهش یافته و زمان استراحت آن در تکالیف تکراری 
کاهش می یابد. بنابراین تغییرات به وجود آمده در فعالیت عضالت 
مورد بررسی در این تحقیق می تواند بیانگر ریلکس شدن عضالت 
و تغییر استراتژی کنترل حرکتی در تکالیف حرکتی باشد ]36[. 

درد موجب افزایش تأخیر در فعالیت عضالت سطحی گردن در 
افراد دارای سردرد گردنی مزمن شده و احتماالً فعالیت عضالت 
عمقی را کاهش داده و سبب تغییر در فعالیت عضالنی می شود 
که می تواند خطر آسیب را در این بیماران افزایش دهد ]34، 

38[. از مکانیسم های احتمالی تأثیر گذاری متدهای تمرینی که 
باعث کاهش زمان فعال سازی عضالت سطحی شده اند، می توان 
به بهبود هماهنگی، افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی و افزایش 
سرعت فراخوانی در هر واحد حرکتی اشاره کرد. احتمال می رود 
روش های درمانی باعث افزایش کارآمدگی نوروماسکوالر و بهبود 
استراتژی های کنترل حرکتی گردن شده باشند که از این طریق 
باعث بهبود درد و ناتوانی و فعالیت عضالت سطحی گردن شده اند.

نتیجه گیری

باعث  جامع  تمرین درمانی  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج   
بهبود درد و ناتوانی، کاهش زاویه سر به جلو و میزان فعالیت 
عضالت سطحی گردن شده است، اما تمرین درمانی جامع همراه 
با درمان دستی بیشترین اثر را بر کاهش درد و ناتوانی، زاویه سر 
به جلو و بهبود عملکرد عضالت سطحی گردن در مردان مبتالبه 
سردردگردنی داشته است و در مرحله دوم تمرین درمانی جامع با 

بانداژ کینزیو تیپ اثرگذار تر بوده است.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه شهید بهشتی تهران در نظر گرفته شده 
است و کد اخالق به شماره IR.SBU.REC.1399.002 دریافت 

شده است.

حامي مالي

با  یوسف پور  کیوان  دکتری  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
راهنمایی دکتر سید صدر الدین شجاع الدین و مشاوره دکتر ملیحه 
حدادنژاد در گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه 
خوارزمی تهران است. حامی مالی مرکز توان بخشی توانا واقع در 

شهرستان سقز استان کردستان است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تقدیر و تشکر

کردند،  یاری  مطالعه  این  انجام  در  را  ما  که  افرادی  از همه 
قدردانی می شود.

کیوان یوسف پور و همکاران. اثر تمرین درمانی جامع با وبدون درمان دستی و کینزیوتیپ بر سردردگردنی
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