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 چکیده

های  ناتوانی بهبود دردهای بخش پایینی کمر و ، درد در کاهش درمان بیوفیزیکی است که  شده مشخص 

مزمن   ی مار یب کلیوی در  یسازپاک زنانه مقاوم به درمان، افزایش نرخ  ی هاعفونت ، درمان  ناشی از آن

موثر   آنناشی از  عالیم بالینی کاهش  و در نتیجه   مزمنبار آلوستاتیک ناشی از استرس کلیوی و کاهش 

تاثیرات احتمالی درمان بیوفیزیک روی مدیریت   با هدف بررسی   ایمطالعه گونه چ ی ه تاکنون . است 

 .است  گرفته نصورت   گردنیو نخاع   هامهره  پذیری تحرک 

درمانی  ارزیابی اثربخشی یک روند  و جهت   گروه کنترل دارونما با حضور یکیک پژوهش  این 

جانبی و   شدگیخم گردنی برای چرخش محوری،   هایمهره بیوفیزیکی در ایجاد تغییرات در دامنه حرکتی 

 . طراحی شد  جلویی -شدگی و کشیدگی پشتیخم 

  صورت به گردنی در این پژوهش شرکت کردند و  های مهره حرکت  دامنه کاهش  ی هانشانه هشتاد بیمار با 

یک درمان بیوفیزیکی با استفاده از  شد که  می بیمار  40اتفاقی در دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل 

یک درمان دارونما را دریافت کردند.   ، را دریافت کردند و گروه دوم بیماران  Medselect 729دستگاه 

  ر سه جهت فضایی:گردنی( جهت ارزیابی دامنه حرکتی گردنی د  آزمون ارزیابی با کمک کامپیوتر )

  ،پشت به سمت   کشیدگیخمیدگی به سمت جلو و ، راست ـچپ جانبی   یدگیخمچرخش از راست به چپ،  

 .پیش و پس از درمان صورت گرفت 

درمان بیوفیزیکی در   کننده دریافت گردنی در گروه  های مهره در دامنه حرکات  توجهقابل یک بهبودی 
نتایج این پژوهش )گروه درمان در برابر گروه کنترل( در ادامه آورده    مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد.

  در p < 0.0001راست ) چرخش  ، (p = 0.18 در برابر p < 0.0001برای چرخش چپ )  شوند:می
 pراست )  ی جانب یدگیخم  ، (p = 0.81 برابر  در p < 0.0001)  جانبی چپ  یدگ یخم  (؛p = 0.14  برابر

( و  p = 0.3 برابر  در  p < 0.0001جلو )  ی سوبه  یدگیخم ؛ و برای (p = 0.52ر  براب در  0.0001 >
 (. p = 0.2  برابر در  p < 0.0001کشیدگی به سمت پشت ) 
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ر القای بهبودی در دامنه  باید عنوان کرد که درمان بیوفیزیکی ابزاری بالقوه موثر د   گیرینتیجه  عنوان به 

به مدیریت کاهش فزاینده   و در نتیجه این درمان گردنی در هر سه جهت فضایی است  های مهره حرکتی 

  افزایش  پروسه با  و گاها مرتبط است   ناتوانیکه معموال با درد گردنی و  گردنی  هایمهره دامنه حرکتی  

 . کند یم کمک  شود،همراه می سن  

 مقدمه 

برای بهبود درد   و  [ 1] دهد ی مکلی کاهش  صورت به درمان بیوفیزیکی درد را است که  شدهدادهنشان 

  افزایش  ،[3دستگاه تناسلی زنانه مقاوم به درمان ]  ی هاعفونت [، درمان  2بخش پایینی کمر و معلولیت ]

بار آلوستاتیک  و  عالیم بالینی  [ و کاهش 4]  مزمن کلیوی ی مار یبنرخ فیلتراسیون کلیوی در مراحل اولیه  

[،  6زانو ] در مدیریت آرتروز اثربخشی متدهای بیوفیزیکی  کاربرد دارد. [ 5]ناشی از استرس مزمن 

[، یبوست مزمن و  9]  الکترولیتی [، مشکالت 8متابولیکی ] ی هات یفعالتنظیم ، [7آرتریت روماتوئید ]

به دلیل تاثیرات رزونانسی   بیوفیزیکی  های درمان که  رود ی مگمان مشخص شده است.  نیز [ 10اسهال ]

درمانی   های سیگنال   در بین  تواند ی ممفید باشند. رزونانس در بهبود روندهای فیزیولوژیکی  [ 11خود ]

هیچ  . تاکنون  دهد میرخ یا کل ارگانیسم هدف   هااندام ، هابافت و   ـزاد برون یا  زاد درون ـ دریافت شده 

در زمینه تاثیرات احتمالی درمان بیوفیزیکی روی مدیریت قابلیت حرکت نخاع گردنی صورت  پژوهشی 

 . است گرفته ن

 ها روش . مواد و 2

 طراحی آزمایش  . 2.1

بیوفیزیکی در ایجاد    روند ک یجهت ارزیابی اثربخشی  بوده و ش دارای گروه کنترل دارونما  هپژو این 

و   راست ـچپ جانبی  شدگیخم ، راست ـچپ  حرکات محوریهای زمینه تغییرات در دامنه حرکتی در 

 .است  شدهی طراح  پشتی ـجلویی کشیدگی  و  شدگیخم 

 موردمطالعهجمعیت  . 2.2

در این پژوهش شرکت نمودند و  بردند، رنج می کاهش دامنه حرکتی نخاع گردنی  که از هشتاد بیمار 

دارونما(   کنندهدریافت و کنترل )  درمان بیوفیزیکی(  کننده دریافت اتفاقی در دو گروه درمان ) صورت به 

یک درمان بیوفیزیکی را با استفاده از دستگاه   ،شد ی م بیمار  40گروه اول که شامل اعضای ند. د تقسیم ش

Medselect 729  گروه   عنوان به  ،د شی م نفر باقیمانده  40دریافت کردند و گروه دوم نیز که شامل

کنترل ایفای نقش نمودند و تنها یک درمان دارونما را دریافت کردند. تمامی بیماران پس از آگاهی یافتن  

رو،  . مطالعه پیش نمودند کتبی خود را تسلیم  یها نامهت یرضا آن،  ی بند زمان و   هاروش از هدف پژوهش، 

 .  دارد هماهنگی  3با مفاد بیانیه هلسینکی 

 
3declaration of Helsinki : شودیم یانسان  یهاشی آزما نهیزم در یاخالق اصول شاملاین بیانیه . 
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 گردنی  هایمهره ارزیابی قابلیت حرکت . 2.3

 Chinesport Rehabilitation andدستگاه ) با کمک کامپیوتر و آزمایش گردنی  و یک ارزیابی  

Medical Equipment, Udine, Italy)   جهت ارزیابی دامنه  و پیش از پس از درمان  به ترتیب

و   شدگیخم ، راست ـچپ  شدگیخم راست، ـحرکتی گردن در سه جهت فضایی صورت گرفت: چرخش چپ 

 جلویی. ـکشیدگی پشتی 

 روند درمان بیوفیزیکی. 2.4

قرار گرفت. پروسه درمانی شامل انتخاب برنامه "درمان   یامرحله هر بیمار تحت یک درمان یک 
  .شد ی م Medselect 729 (Wegamed, GmbH, Essen,Germany )در دستگاه  "  کننده م یتنظ 

الکترومغناطیسی   های سیگنال ثبت و   دریافت و ناحیه گردنی هر بیمار از زاد درون ورودی   های سیگنال 
 شد ی م اندازی ریزشامل  ،هاابزارهای دریافت و تحویل سیگنال  شدند.ه می تحویل داد بدن  تمام    به زاد برون 

  صورت به که الکترودهایی الکترومغناطیسی و  د یکشی مدراز روی آن دقیقه  5مدت  که بیمار برای
مغناطیسی فرکانس   یهادان یماز  ، شدند. این دستگاه درمانیی متصل مشخص به ناحیه گردنی   زمانهم 

  Tμ 50  ی برابرحداکثر شدت و ( با شدتی مشابه میدان مغناطیسی کره زمین 20تا   kHz 0پایین )بین  
برای هر بیمار صورت گرفت.    یکسانزمان   با مدت  یاجلسه یک بیوفیزیکی  یک درمان    .کند ی م استفاده 

در نظر گرفته شد. ده   یایه پا مقدار  عنوانبه پیش از درمان شرایط هر بیمار ارزیابی شد و این مقدار 
هر دو گروه کنترل و درمان   اعضای  برای بار دیگر  رزیابی شرایط بیمار ا دقیقه پس از انجام درمان نیز

 صورت پذیرفت. 

 . تحلیل آماری 2.5

  tبرای هر کدام از شش پارامتر مربوطه توسط آزمون ( درمانیـ پسا)  نهاییو    یاه یپا مقایسه میان مقادیر  

 در نظر گرفته شد.  P 0.05( برابر  p-value) آماری صورت پذیرفت. سطح معناداری 

 . نتایج 3

عوارض جانبی از این درمان   گونه چ ی هکامل به پایان رساندند.   صورت به دوره درمانی را  تمامی بیماران 

.  محاسبه شدند اما پیش از اعمال پروتکل درمانی  ،روز درمان در همان یاه یپامشاهده نشدند. مقادیر 

 دقیقه پس از پایان روند درمانی ثبت شدند.  10 ،مقادیر نهایی

 راستـچرخش محوری چپ  . 3.1

برای    52.9 ± 15.2برای چرخش چپ و   64.4 ±20.4برابر  گروه بیوفیزیکی  ( ±SD) مقادیر میانگین 

  86.0±  21.9 مقادیر میانگین بدین شکل تغییر پیدا کردند: ، درمانپس از دقیقه  ده . ند چرخش راست بود 

 برای چرخش سمت راست.   74.3±18.7سمت چپ و   چرخش برای  
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در چرخش   59.8±17.1در چرخش چپ و  68.1  ±17.8برابر ( ±SD) میانگین  ، گروه کنترلدر 

در   69.9± 17.2مقادیر میانگین به این شکل تغییر پیدا کردند:  درمان  از پس  قه یدق ده راست بودند. 

 در چرخش راست.  61.7±16.9چرخش چپ و 

گردنی گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترل هم برای   های مهره  یک بهبودی معنادار در دامنه حرکتی 

 p < 0.0001راست )  ی محور چرخش ( و هم p = 0.18  برابر در p < 0.0001چرخش محوری چپ )

 (. 1)جدول ثبت شد   (p = 0.14  برابر در 

 راستـجانبی چپ  شدگیخم . 3.2

جانبی   شدگیخم در  34.9 ±7.3برابر (  SD±مقادیر میانگین ) ،درمان بیوفیزیکی کننده دریافت در گروه 

مقادیر   ،درمان از پس  قه یدق ده. بودند جانبی به سمت راست  شدگیخم در  32.2 ± 7.3به سمت چپ و  

در   48.2±10.6 سمت چپ وبه  چرخش در  52.5 ±11.4میانگین به شکل زیر تغییر پیدا کردند: 

 چرخش به سمت راست ثبت شدند. 

جانبی به سمت چپ و   شدگیخم در   37.48 ±9.25( برابر ±SDمقادیر میانگین ) ، کنترل گروهدر 

مقادیر به شکل زیر تغییر   درمان از پس  قه ی دق ده. بودند   جانبی به سمت راست   شدگیخم در   8.1±34.4

 جانبی سمت راست.  شدگیخم در   34.9 ± 6. 8 چپ و سمت  یجانب  یشدگخم در  37.24 ± 7.88یافتند: 

در گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترل هم  گردنی  های مهره یک بهبودی معنادار در دامنه حرکات 

سمت  جانبی  شدگیخم هم برای و    ( p = 0.81  برابر در p < 0.0001سمت چپ )  یجانب  یشدگخم برای  

 (. 1)جدول  ند ( ثبت شد p = 0.52  برابر  در   p <  0.0001راست )

 جلوییـپشتی  شدگیخم . 3.3

  جلو سمت  به  یشدگخم در   55.5 ±14.7برابر در این مورد ( ±SD)مقادیر میانگین   ، در گروه درمانی

مقادیر میانگین به شکل   ،ده دقیقه پس از درمان. بودند  جلو  سمت  به یشدگخم در  42.3 ± 8.0و 

به    شدگیخم در  61.2 ± 12.9و   جلو  سمت  به شدگیخم در  74.2 ±10.0تغییر یافتند:   صورت بدین 

 . پشت سمت 

  ±11.22و  جلو روبه در خمیدگی  56.76 ±14.82برابر  (±SD)در گروه کنترل مقادیر میانگین 

مقادیر میانگین به این شکل تغییر پیدا   درمان پس از دقیقه  در خمیدگی به سمت پشت بودند.  46.36

 در خمیدگی به سمت پشت.  48.82 ±12.76و  جلو روبه در خمیدگی  53.29 ± 29 کردند:

گردنی در گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل در هر   های مهره معنادار در دامنه حرکتی  ی یک بهبود 

 = p برابر  در p < 0.0001( و رو به پشت ) p = 0.3در برابر   p < 0.0001) جلو روبه دو خمیدگی 

 (. 1)جدول ثبت شد ( 0.2
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جانبی  شدگیخم، راستـچپارزیابی آماری تغییرات مقادیر میانگین پیش و پس از روند درمانی برای چرخش  :1جدول 

 جلویی در هر دو گروه مورد مطالعه-و خمیدگی پشتی راستـچپ

خمیدگی  
 پشتی 

 نام گروه  چرخش چپ  چرخش راست خمیدگی چپ  خمیدگی راست خمیدگی جلویی 

p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001  گروه
  کنندهدریافت
درمان 

 بیوفیزیکی 
p=0.2 p=0.3 p=0.52 p=0.81 p=0.14 p=0.18  گروه

  کنندهدریافت
 دارونما

 

 . بحث 4

  جدید  استراتژییک   وبرای درمان بیورزونانس   ی کاربرد هدف پژوهش حاضر، شناسایی یک پتانسیل 

این روش  گردنی بود، اما  های مهره بیماران دچار کاهش دامنه حرکتی  به پروتکل درمانی   الحاق جهت 

و برای افرادی که در اثر    دهند ی نممعمول فیزیوتراپی پاسخ   هایدرمان بیمارانی که به  برای درمانی  

و غیره( دچار ناراحتی و عوارض جانبی   ی درماناستخوان دستی )مانند ماساژدرمانی،  هایدرمان

شامل   در حقیقت [ که 12] زاد درون . انتقال اطالعات الکترومغناطیسی نیز مناسب است  شوند یم

تنها  الزم است  زیرا که   ؛است  امیدوارکنندهدرمانی  روش، یک شود می درونی خود بیمار  های سیگنال 

یک رویکرد نوین برای    تواند ی مروش یک درمان روی بیماران توسط پزشک صورت پذیرد. این 

  توانی م را  این روند  نکته مهم آن است کهدر زمان بیماران و منابع بیمارستانی باشد.   جوییصرفه

است.   هزینهکم زیرا که امن، سریع و  نمود؛بالینی یا پیشگیرانه دیگری الحاق   درمان  هرگونهبه  سادگیبه 

مختل شده خود بیمار در ناحیه گردنی   های سیگنالاستفاده از و با ثبت   درمان  از آنجایی کهبعالوه 

 . [13] برخوردار است نیز  درمانی شخصی شده  روش یک   یها ویژگیپذیرد، از صورت می 

 گیری نتیجه. 5

  ،[15و پزشکی ] ی شناسست ی زعلوم  به درون الحاق روش درمانی با استفاده از امواج الکترومغناطیسی  

قابلیت روندهای  . [11] داشته باشد درمانی و پیشگیری  هایزمینه مفیدی در بسیاری از  ها ل یپتانس  تواند یم

  تواند می  ،اوبه  آنها  و انتقالبیمار   زاد درون  های سیگنالالگوهای الکترومغناطیسی بیوفیزیکی برای ثبت 

  های مهره کاهش تحرک   درباعث القای بهبودی  ،ترمیمیتنظیمی و خودـ روندهای خودـ  سازیفعال از راه 

که رزونانس پدیده کلیدی   م ی کنی مما این فرضیه را مطرح [. 5]  د وشمتعاقب آن   های ناتوانی گردنی و  

 [. 11است ]اعمال این درمان  ناشی ازدر بدن   ایجاد شده مسئول تغییرات موضعی و سراسری 

همچنان مورد نیاز هستند. مطالعه ما  مقدماتی این پژوهش   ی هادادهتایید  جهت   یمطالعات بیشتر  حالبااین 

  های مهره دامنه حرکتی  کاهش رویکردهای بیوفیزیکی برای مدیریت  کاراییبرای اثبات مدارک مقدماتی  
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  بکارگیریبنابراین  . اثربخش، ایمن و سریع باشد  تواند ی مداد که این روش  نو نشا   فراهم ساخت گردنی 

کاهش کلی درد گردن و  جهت  موثرعملی   عنوانبه  تواند ی مبیوفیزیکی شامل متدهای  پروتکل درمانی 

 . [ 16] در نظر گرفته شود  مرتبط با آن  هایناتوانی 
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