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Abstract
Background and purpose: Proprioception is one of the somatic senses which is used by the
nervous system for muscular control. Inappropriate posture or pain could result in impaired
proprioception. One of these poor postures is forward head posture (FHP). The aim of this study was to
investigate cervical repositioning error in FHP subjects with and without neck pain and normal individuals.
Materials and methods: A case-control study was conducted consisting of people who had
FHP without neck pain (n=31), individuals with FHP and neck pain (n=31), and healthy subjects (n=31).
Cervical total range of motion (ROM) and then repositioning error in target angle (50% of full ROM in
each movement( of flexion, extension, right and left lateral flexion, and right and left rotation were
measured by cervical range of motion (CROM) device. Pain intensity was measured using the visual
analog scale (VAS).
Results: Cervical ROM in FHP subjects was significantly less than that of healthy subjects in
most movement directions. The absolute repositioning error of the target angle in FHP subjects was found
to be significantly more than that of healthy subjects in most movement directions (p<0.05). The mean
VAS score in patients with neck pain was 4±0.68.
Conclusion: FHP whether with or without pain may increase the cervical repositioning error.
But presence of pain do not leads to higher rates of error.
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چكیده
سابقه و هدف :حس عمقی یکی از حسهای پیکری است که به منظور کنترل عضالنی توسط سیتطتم عصطیی مطور
استفا ه قرار می گیر  .پوسچر نا مناسب یا ر از عوامل برهم زننده حس عمقی است .یکی از پوسچرهای نامناسب ،پوسچر
جلوآمده سر میباشد .هدف از این مطالعه بررسی خطای بازسازی وضعیت گر ن ر افرا میتال بطه جلطو آمطدگی سطر بطا و
بدون گر ن ر و افرا سالم است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع مور  -شاهدی است که  13فر میتال به جلو آمدگی سطر بطدون گطر ن ر 13 ،
فر میتال به جلو آمدگی سر با گر ن ر و  13فر سالم ر آن شرکت کر ند .ابتدا امنه حرکات گطر ن ر سطه گطروه ،ارزیطابی
شد و سپس خطای بازسازی وضعیت گر ن ر زاویهی هدف ( 05رصد ازکل امنه حرکتطی ر هطر حرکطتب بطرای حرکطات
خمشدن گر ن به جلو و عقب ،خم شدن جانیی گر ن به راست و چپ و چرخش گطر ن بطه راسطت و چطپ ،بطا اسطتفا ه از
ستگاه سنجش امنه حرکتی گطر ن (Cervical Range Of Motionب انطدازهگیری شطد .بطه منظطور بررسطی شطدت ر از
مقیاس آنالوگ یداری ر (VASب استفا ه شد.
یافتهها :امنه حرکتی ر افرا میتال به جلو آمدگی سر ر برخی جهات به ططور معنطی اری کمتطر از افطرا سطالم بطو
(p <5/50ب همچنین خطای مطلق بازسازی زاویه هدف ر بیشتر حرکات ر افرا میتال به جلو آمدگی سطر (بطا و بطدون ر ب
به طور معنی اری بیشتر از افرا سالم بو (p <5/50ب .ر افرا میتال به گر ن ر  ،میانگین شدت ر 4 ±5/86گزارش شد.
استنتاج :احتماالً وجو پوسچر جلوآمده سر چه با ر و چه بدون ر باعث میشطو کطه خططای بازسطازی وضطعیت
تحت تاثیر قرار گرفته و میزان خطا بیشتر شو اما وجو ر باعث ایجا خطای بیشتر نمیشو .
واژه های کلیدی :پوسچر ،سر ،حس وضعیت ،گر ن ر

مقدمه
حس عمقی یکی از حسهای پیکری اسطت(3ب کطه

سگطمانهای بدن اسطت(2ب و بطه منطظور کنترل عضطالنی

شامل حسهای مختلفی از جمله حس وضطعیت ،حرکطت،

توس سیتتم عصیی مور استفا ه قرار میگیر (3ب .حطس
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مقایسه ی خطای بازسازی وضعیت گردن در افراد مبتال به جلو
آمدگی سر مبتال به گردن درد و بدون گردن درد

پژوهشی

زینب رئوفی و همکاران

فعالیتهای شغلی و ورزش ضروری است .از بطین رفطتن
فیططدب

هططای حططس عمقططی باعططث محططدو یت عملکططر

اختالل ر فاکتورهایی از قییل زمطان عکطس العمطل(22ب،
کنترل پوسچر و ثیطات پوسطچرال(24،21ب ارتیطاط وجطو

(Mechanoreceptorب نامیطده مطیشطوند و ر عضططالت،

گر ن ر پر اختند ،نتایج متفاوتی را گزارش نمو هانطد

مفاصططل و پوسططت قططرار ارنططد(4ب .تصططور مططیشططو کططه

به گونهای که برخی بیان کر هاند که گطر ن ر باعطث

گیرندههای عضالنی بیشترین اهمیت را رتامین اطالعات

محدو یت ر حس عمقی گر ن میشطو (28،20ب و بعضطی

مربوط به حس عمقی ارند(8،0ب .تمرکز این گیرنطدههطا

یگر بین گر ن ر مزمن و اختالل حس عمقی ارتیطاطی

ر ناحیططه گططر ن ر عضططالت عمقططی بططیشتططر ازعضططالت

مشاهده نکر ند(21-23ب .با این وجو  ،تاکنون بررسی اثر

سطحی است(1ب .پوسچر نامناسیی مانند پوسطچر جلطو آمطده

تعاملی ر  ،اختالل حس عمقی و پوسچر جلو آمده سر

سر ،باعث تغییر ططول عضطالت قطدامی و خلفطی گطر ن

مور توجه قرار نگرفته است .هدف از این مطالعه تعیطین

میشو  .به گونهایی که بیشتر عضالت سططحی کوتطاه

و مقایته وضعیت حس عمقی گر ن ،ر افطرا میطتال بطه

شده و عضالت عمقی طویل و ضعیف میشوند(3،6ب .از

جلو آمدگی سر بدون گطر ن ر  ،افطرا میطتال بطه جلطو

اینرو به نظر میرسد که این اختالل پوسطچرال بتوانطد بطر

آمدگی سر همراه با گر ن ر و افطرا سطالم ،از طریطق

حس عمقی ناحیه گر ن تاثیر بگذار  .پوسچر جلو آمده

ارزیابی خطای بازسطازی وضطعیت ( Reposition errorب

سر یکی از شایعترین پوسچرهای غیرطییعی ر ناحیه سر

سر و گر ن ر این افرا بو ه است.

و گر ن است(33،35ب که ر آن سر از وضعیت طییعی چار
انحراف شده و ر صطفحه سطاجیتال جلطوتر از تنطه قطرار

مواد و روش ها

میگیر (32ب .ر مطالعات مختلطف یطده شطده کطه بطین

انتخاب نمونه ها

پوسچر جلو آمده سر با ر گر ن ارتیطاط وجطو ار (31ب.

مطالعططه حاضططر از نططوع مططور  -شططاهدی اسططت و

حفظ پوسچر جلو آمده سر برای مدت طوالنی بطه لیطل

نمونهگیری به صورت آسان یطا ر سطترس انجطام شطد.

اعمال نیروهای فیزیکی با شدت کم ر مدت زمان ططوالنی

این پژوهش توس کمیته اخالق انشگاه علوم پزشطکی

باعث ایجا گطر ن ر مطیشطو (30،34ب .بطرای ارزیطابی

ایران تایید شده است .تعدا افرا شرکت کننطده ر هطر

حس عمقطی از روشهای مختلفططی استفططا ه مطیشططو .

گروه با استفا ه از مقالههای مطرتی

ر سطترس(23،25ب،

یکی از این روشهطای متطداول ارزیطابی حطس وضطعیت

از طریق فرمول مربوط به حجم نمونه ر مطوار مقایتطه

(Joint Position senseب اندازهگیطری خططای بازسطازی

سه گروه ،با سطح معنی اری  30رصد و تطوان  65رصطد،

عضو به صورت

محاسیه شد ( 20نفرب 13 .انشجوی ختر میطتال بطه جلطو

اکتیو یا پاسیو اسطت(31،38،8ب .ر مطالعطه حاضطر خططای

آمدگی سر بدون گر ن ر  12 ،انشجوی ختطر میطتال

مطلق به عنوان متغیر مور مطالعه ،مور تجزیه و تحلیطل

به جلو آمدگی سر با سطابقه گطر ن ر و  13انشطجوی

قرار گرفته است .خطای مطلق قدر مطلطق تفطاوت زاویطه

ختر سالم بطا میطانگین سطنی  36-15سطال کطه از لحطا

زاویه (Repositioning erroeب ر ی

هدف و زاویه تخمین ز ه شده توس فطر اسطت بطدون

مشخصات موگرافی

اینکه جهت خطا ر نظر گرفته شو (33،36ب .ر مطالعطات

تو ه بدنیب با همجور شده بو ند ،به گونهای کطه آزمطونگر

گذشته مشاهده شد که بین جلو آمدگی سر و اختالل حس

از گروهبندی آنها مطلع بطو  ،وار ایطن مطالعطه شطدند.

وضعیت گر ن ارتیاط وجطو ار (23،25ب .ر تحقیقطات

معیارهای ورو بطه مطالعطه ،اشطتن زایطه کرانیطوورتیرال

یگری هم مشخص شد که بین کطاهش حطس عمقطی و

تر از 46
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حرکتی میشو (1ب .گیرندههای حس عمقی مکانورسپتور

ار  .مطالعاتی که به بررسی حس عمقی ر افرا میتال بطه

بازسازی وضعيت گردن در افراد مبتال به جلو آمدگي سر

گر ن ر ی که حداقل  8ماه از شروع آن گذشته باشد،

(ICC=5/63-5/36ب و هططمچنططین ارای قتططی بطه میططزان

برای افرا میتال به گر ن ر و عدم وجو سابقه گطر ن

 5/3-3/2رجه می باشد(15ب CROM .قابلیت تراز شدن

ر ر افرا بطدون گطر ن ر بطو  .وجطو گطر ن ر

با حرکات صطفحات کار ینطال را ار (13ب .بطرای انجطام

حا  ،سابقه آسیب تروماتی

گر ن مثل آسیب ویطپلش،

تتت ابتدا ناحیه سر بدون پوشش شد تا

ستگاه CROM

را یکولوپططاتی یططا میلوپططاتی گططر ن ،اخططتالل ر سیتططتم

به رستی روی سر جاسازی شو  .افرا شطرکتکننطده ر

وستییوالر ،اسکولیوز گر نی و اختالل شنوایی از معیارهطای

وضعیت نشتته راحت ،ر حالی که زانوها  35رجه خطم

خروج از مطالعه بو ند .اوطلیان پس از آگاهی از نحوه

و کف پاها روی زمین بو ند و فقرات توراسی

با پشطتی

انجام تحقیق فرم رضایتنامه را امضا نمو ند .متغیرهطای

صندلی تماس اشتند ،قرار گرفتند.

مور سنجش ر این پژوهش شامل شدت ر  ،امنه ی
حرکتی و خطای بازسازی وضعیت گر ن بو .

بررسی شدت ر
بططه منظططور بررسططی شططدت ر از مقیططاس آنططالوگ
یطداری ر )Visual Analog Scale : VASب اسطتفا ه
شد .از اینرو خطی به طول  35سانتیمتر رسم گر یطد و
از افرا شرکت کننده خواسته شد که شدت ر خو را

تصویر شماره  :1ستگاه CROM

ر آن مشططخص کننططد .منظططور از گططر ن ر ر ایططن
تحقیق ،گر ن ر ی بو که حداقل  8مطاه از شطروع آن
گذشته باشد و ر سه هفته اخیر منجر به غییت از کار یطا
استراحت ر منزل نشده باشد.

بررسی پوسچر و آما ه سازی بیمار
بررسی وضعیت پوسچرسر و گر ن ،با استفا ه از از
روش عکططسبططر اری بططا ورب طین یجیتططال ر وضططعیت
ایتتا ه و تعیین زاویه کرانیطوورتیرال (توسط نطرم افطزار
MB-Rulerب انجام شد .بطه گونطهای کطه افطرا بطا زاویطه
کرانیوورتیرال کمتر از  46رجه ر گروه پوسطچر جلطو
آمده سر و افرا بطا زاویطه کرانیطوورتیرال بطیشتطر از 46
رجه ر گروه سالم قرار گرفتند.

ر مرحله اول تتت ،امنه کامل حرکتی سر ر هر
ی

از جهات حرکتی (خم کر ن به جلو ،خم کر ن به

عقب ،خم کر ن به راست و چپ و چرخش به راست و
چپب ،ر سه تکرار ،توس

ستگاه  CROMاندازهگیطری

شد .سپس مقدار میانگین این سه حرکت به عنوان امنطه
حرکتی ر هر جهت محتوب شد .ر مرحله بعد ،جهت
ارزیابی خطای بازسازی وضعیت سر و گر ن ،اطالعطات
بینایی با استفا ه از چشم بند و نیطز اطالعطات شطنوایی بطا
اجرای تتت ر محیطی بدون سر و صدا ،حذف شطدند.
بعالوه به منظطور کطاهش فیطدب

حطس عمقطی از انطدام

فوقانی و قفته سینه و نیز برای جلوگیری از حرکات این
نواحی ر حطین حرکطات گطر ن ،شطانههطا توسط یط
کمربند پهن به صندلی بتته شطدند .بطرای اجطرای تتطت

اندازه گیری امنه حرکتی و خطای بازسازی وضعیت گر ن

ابتدا از فر خواسته مطیشطد ،سطر را ر وضطعیت نطوترال

برای انجام تتت از ستگاه سنجش امنطه حرکتطی

قرار هد و محقق چشمهای فر را میبتت سطپس از او

گر ن (CROMب مدل لوکس ،ساخت آمریکا اسطتفا ه

خواسته میشد سرش را به صورت اکتیطو بطه  05رصطد

شططد (تصططویر شططماره 3ب .بررسططیهططای گذشططته نشططان

امنه حرکتی (وضطعیت هطدفب ،ر هطر کطدام از شطش
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رجه برای گروه با پوسچر جلو آمده سر و وجو سابقه

ا هاند که ایطن ابطزار ارای تکرارپطذیری بطاالیی اسطت

پژوهشی

زینب رئوفی و همکاران

تا آنرا به خاطر بتپار و سپس به وضعیت نوترال برگطر .

این افرا بررسی شد .نتایج آزمون آنرا نشان ا کطه ر

ر نهایت از فر خواسته میشد زاویهی هدف را مجد ا

میططزان امنططه حرکتططی ر جهططات خططم شططدن بططه عقططب

بازسازی کند .حرکات با سرعت آهتطته انجطام شطدند و

(p=5/524ب ،چططرخش بططه سططمت راسططت (p =5/538ب و

ر هر کدام از صفحات حرکتی ،سه بار ثیت انجطام شطد

خمشدن جانیی گر ن به سمت چپ (p =5/513ب ر بین

و میانگین آنها برای تجزیه و تحلیل آماری استفا ه شد.

سه گروه تفاوت آماری معنی اری وجو اشت (جدول
شماره 2ب .ر آزمون تعقییی بونفرونی مشخص شطد کطه

آمار

ر حرکات خم شدن به عقب (p =5/52ب و چطرخش بطه
آزمططططون آمططططاری کولمططططوگروف اسططططمیرنوف

سمت راست (p =5/521ب گروه پوسچر جلطو آمطده سطر

(Smirnov Test Kolmogorov-ب برای تطییق ا هها بطا

با گر ن ر امنه حرکتی کمتری نتیت به گروه نرمال

منحنی نرمال ،آزمون آماری  ANOVAبطرای تشطخیص

ار ( p =5/52و p =5/521ب .ر حرکت خم شدن جانیی

تفططاوت بططین گططروههططا و آزمططون آمططاری بططونفرونی

به سمت چپ گروه پوسچر جلو آمده سر بطدون گطر ن

(Bonfferoniب جهت آزمون تعقییی استفا ه شطد .سططح

ر امنه حرکتی کمتری نتیت به گروه نرمطال اشطت

معنی اری ر تمام آزمونهطا  5/50ر نظطر گرفتطه شطد.

(p =5/50ب .هططمچنططین مقایتططه خطططای مطلططق بازسططازی

آزمونهطای آمطاری توسط نطرم افطزار ( spssورژن 22ب

وضعیت هدف نشان ا که بین سه گروه تفاوت آماری

انجام شد.

معنی اری وجو ار (p <5/53ب (جدول شماره 1ب .ر
آزمون تعقییی مشخص شد کطه خططای مطلطق بازسطازی

یافته ها

وضعیت ر حرکات خطم شطدن بطه جلطو ،خطم شطدن بطه

ر مطالعه حاضر افرا میتال به پوسچر جلو آمده سر

عقب ،خم شدن جانیی به راست و چرخش بطه چطپ ر

با و بدون گر ن ر و افرا سالم که از نظطر مشخصطات

و گططروه پوسططچر جلططو آمططده سططر بططدون گططر ن ر و

با هم تفطاوت آمطاری معنطی اری نداشطتند،

پوسچر جلو آمده سر با گر ن ر  ،بطه ططور معنطی اری

موگرافی

بیشتر از افرا نرمال است (p =5/553ب .اما ر حرکات

شرکت کر ند (جدول شماره 3ب .امنه حرکتی و خطای
جدول شماره  :1شاخص مرکزی و پراکندگی مشخصات موگرافی
گروه

افرا شرکت کننده

پوسچرسالم( 13نفرب

پوسچرجلوآمده ی سر بدون گر ن ر ( 13نفرب

پوسچرجلوآمده ی سر با گر ن ر ( 13نفرب

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

22/58±3/34

23/10±3/31

22/58±2/11

5/185

قد(cmب

384/58±4/06

382/58±4/66

382/31±0/83

5/153

وزن(kgب

06/38±4/64

01/10±0/31

01/80±0/43

5/642

شاخص تو ه ی بدنی(kg/m2ب

23/01±3/31

23/61±3/61

23/15±3/83

5/103

مشخصات موگرافی
سن(سالب

سطح معنا اری

جدول شماره  :2مقایته امنه حرکتی بین سه گروه افرا مور آزمون
پوسچرسالم( 13نفرب

پوسچرجلوآمده ی سر بدون گر ن ر ( 13نفرب

پوسچرجلوآمده ی سر با گر ن ر ( 13نفرب

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

گروه

83/15±0/05

81/00±3/81

82/54±6/33

5/803

خم شدن به سمت عقب

62/51±6/11

13/53±3/61

10/51±35/36

5/524

خم شدن جانیی به سمت راست

40/11±0/41

41/23±0/21

44/12±0/01

5/336

خم شدن جانیی به سمت چپ

41/44±0/08

41/33±4/33

44/20±8/44

5/513

چرخش به سمت راست

13/64±6/08

13/18±1/15

88/65±0/65

5/538

چرخش به سمت چپ

12/33±3/81

11/53±1/24

86/32±1/03

5/336

امنه حرکتی ( رجهب
خم شدن به سمت جلو
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جهت حرکتی بر ه و  35ثانیه این وضعیت را حفظ کنطد

مطلق بازسازی وضعیت هطدف ر  8جهطت حرکتطی ر

بازسازی وضعيت گردن در افراد مبتال به جلو آمدگي سر

جدول شماره  :3مقایته خطای مطلق ر بازسازی وضعیت هدف ر شش جهت حرکتی ر بین سه گروه افرا مور آزمون
پوسچرسالم( 13نفرب

پوسچرجلوآمده سر بدون گر ن ر ( 13نفرب

پوسچرجلوآمده ی سر با گر ن ر ( 13نفرب

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

گروه

3/24±3/58

1/63±3/11

2/13±5/32

5/553

خم شدن به سمت عقب

2/01±2/01

0/50±3/11

0/36±2/03

5/553

خم شدن جانیی به سمت راست

3/05±3/58

1/15±3/33

1/12±3/21

5/553

خم شدن جانیی به سمت چپ

2/53±2/53

2/62±3/84

1/32±3/13

5/532

چرخش به سمت راست

2/31±3/06

1/64±2/58

4/44±3/83

5/551

چرخش به سمت چپ

2/23±3/05

1/31±2/35

4/13±3/16

5/553

خطای مطلق ( رجهب
خم شدن به سمت جلو

سطح معنی اری

(p =5/550ب خطای بازسازی ر گروه پوسچر جلو آمده

امنه حرکتی خم شدن به عقب هم اغلطب ر ایطن افطرا

سر با گطر ن ر  ،بطه ططور معنطی اری بطیشتطر از افطرا

کاهش مییابد .علطت احتمطالی یگطر بطرای ایطن پدیطده

نرمال اسطت .ر رابططه بطا شطدت ر ر افطرا میطتال بطه

کوتاهی عضالتی مانند استرنوکالیدوماستویید و عضالت

گر ن ر  ،حطداقل ر ر ایطن افطرا بطر اسطاس معیطار

اسکالن قدامی است(11ب .ر واقع این احتمال وجو ار

یداری ر  15میلی متر و حداکثر آن  05میلیمتر بو .

که اثر تجمعی ر و کوتاهی عضالنی باعث محدو یت
بیشتر امنه حرکتی ر افرا میتال به جلوآمدگی سطر و

بحث

گر ن ر ر مقایته با افرا چار جلوآمدگی سر بدون

یکی از اهداف این تحقیق بررسی امنه حرکتطی گطر ن

گر ن ر و افرا سالم شده است .طیق یافتههای حاصل

ر افرا میتال به جلو آمدگی سر با و بدون گر ن ر و

از بررسی امنهی حرکتی ،میزان آن ر حرکات خمشدن

مقایته آن با افرا سالم بو  .یافته هطای پطژوهش حاضطر

جانیی سر به چپ و چرخش به راست ر افرا میطتال بطه

نشان می هند که امنه حرکتی خم شدن سر به عقب ر

پوسچر جلو آمده سر کمتر از افرا سالم اسطت امطا ایطن

افرا میتال به جلوآمدگی سر کمتر از افطرا سطالم اسطت
اما این تفاوت فق

ر افرا میتال به پوسچر جلوآمده سر

تفاوت ر حرکت خم شدن جانیی به چپ فق

ر افرا

میتال به جلو آمدگی سر بدون گر ن ر نتیت به افطرا

همراه با گر ن ر ر مقایته با افرا سالم معنی ار شد.

سالم و ر حرکت چرخش به راسطت ر افطرا میطتال بطه

به عیارتی رست است کطه زاویطه کرانیطوورتیرال افطرا

جلوآمدگی سر همراه با گطر ن ر ر مقایتطه بطا افطرا

میتال به جلو آمدگی سر با و بطدون گطر ن ر کمتطر از

سالم معنی ار شد .یط

افرا نرمال است ،ولی ر مقایته امنطه حرکتطی ،میطزان

است که با توجه به اینکه اکثر افرا شطرکت کننطده ر

آن ر حرکطت خطم شطدن بطه عقطب ،ر افطرا میطتال بططه

این مطالعه راست سطت بو نطد ،از ایطنرو ایطن احتمطال

پوسچر جلو آمده سر همراه با گر ن ر بهطور معنطی اری

وجططو ار کططه انجططام مططداوم کارهططا ر ایططن وضططعیت

کمتر از افرا نرمال بطو  .پطس احتمطاالً یکطی از عوامطل

میتواند منجر به کوتاهی عضالتی مثطل تراپطز فوقطانی و

محدو شدن حرکات این افرا شده ر است .ر همین

استرنوکالیدوماستویید ر سمت راست شو و کوتطاهی

رابطه  Leeو همکاران(12ب بیان کر ند که امنه حرکتطی

این عضالت منجر به محدو یت ر امنطه حرکتطی خطم

حرکات خم شدن سر به عقب و چرخش به چطپ ر افطرا

شدن به سمت چپ و چرخش به سمت راسطت شطو  .از

میتال به گر ن ر ساب کلینیکال به میزان قابل تطوجهی

طرف یگر خو جلو آمدگی سر هم منجر بطه کوتطاهی

کمتر از افرا سالم بو  .توجیه آنها برای این یافتطه ایطن

این عضالت میشو (14ب و این امر ر تشدید محدو یت

بو که ر هنگام حضطور ر  ،از بطین حرکطات گطر ن،

امنه حرکتی خمشدن جانیی به چپ و چطرخش بطه سطمت

33
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خم شدن جانیی به چپ (p =5/553ب و چرخش به راسطت

حرکات صطفحه عرضطی بیشتطرین تطاثیر را میپطذیر و

پژوهشی

زینب رئوفی و همکاران

تحقیقات پیشین است که بیان کر هاند با افطزایش میطزان

بازسازی وضعیت نوترال ر بازگشت از امنه کامل خم

جلو آمدگی سر (کاهش زاویه ی کرانیوورتیرالب امنطه

شدن سر به جلو ،عقب وچرخش سر به طرفین میشطو .

حرکتی گر ن کاهش مییابد(14-18ب .ر همین راستا ر

آنها علت این امر را ایجا اختالل ر عملکطر وکهطای

بررسیهای  Hyolyun Roو همکاران(11ب هطم مشطخص

عضالنی به نیال جلو آمدگی سر انتتند .مطالعه  Leeو

شطد که امنطه حطرکات خم شطدن به جلططو ،خطم شطدن

همکاران به چند علت نتیت بطه مطالعطه حاضطر از قطت

به عقب و چطرخش بطه راسطت و چطپ ر بیمطارانی کطه

اجرایی کمتری برخور ار بطو  ،از جملطه ایطنکطه آنهطا

نوکلئوس پولپوسوس گر نشان بیرون ز ه اسطت ،نتطیت

صفحه حرکتی فرونتال مور ارزیابی قرار ندا ند ،ر این

به افرا نرمال ،به لیل تغییر راستای فقطرات گر نطی کطه

تر از  01رجه گطروه میطتال

مطالعه افرا با زاویه کوچ

ر اثر افزایش جلو آمدگی سر ایجا شده ،به میزان قابل

به پوسچر جلو آمطده سطر قطرار گرفتنطد ر حطالیکطه ر

توجهی کاهش مییابد .از سوی یگر بر اساس یافتههای

و گروه از حتاسیت باالتری

مطالعات گذشته(13،16ب ی

مطالعه حاضر ،مرز تفکی

علت احتمالی یگطر بطرای

برخططور ار بططو ه و افططرا بططا زاویططهی کرانیططوورتیرال

معنی ار شدن تفاوت امنه حرکتی چطرخش بطه راسطت

تر از  46رجه به عنوان افطرا میطتال بطه پوسطچر

کوچ

ر افرا میتال به جلوآمدگی سر همراه با گر ن ر ایطن

جلو آمده سر ر نظر گرفته شدند .عالوه بطر ایطن  Leeو

است که ر هنگام حضور ر  ،از بین حرکطات گطر ن،

همکاران از روش نشطانگر لیطزری بطرای بررسطی خططای

حرکات صفحه عرضی بیشترین تطاثیر را مطیپطذیر  .از

بازسازی وضعیت استفا ه نمو ند که نتطیت بطه سطتگاه

اینرو ممکن است اثر تجمعطی ر و کوتطاهی عضطالنی

 CROMکه ر تحقیق حاضر استفا ه شد ،قت پایینتری

باعث محدو یت بیشتر امنه حرکتی ر جهت چطرخش

ار  .از یگر تفاوتهای این و پژوهش این اسطت کطه

به راست ر افرا میتال به جلوآمدگی سطر و گطر ن ر

ر کار  Leeو همکاران ،افرا سطر و گطر ن را بطه امنطه

ر مقایته با افرا چار جلوآمدگی سر بدون گر ن ر

حرکتطی کامطل بطر ه و عضططالت و لیگامطانهطای خلفططی

و افرا سالم شده است .یکی یگر از اهداف ما بررسطی

گر ن را ر طول کشیده قرار ا ند .ر این حالت مخابره

حس وضعیت گر ن ر افرا میتال به جلو آمدگی سر با

حس عمقی افزایش یافته و قت ارزیابی کاهش مییابد.

و بدون گطر ن ر و افطرا سطالم بطو  .نتطایج حطاکی از

ر حالی که ر مطالعه ما افطرا سطر و گطر ن را بطه نیمطه

بیشتر بو ن خطای بازسازی وضعیت هدف و وضطعیت

امنه حرکتی بر ند تا از کشیدگی عضالت ،لیگامانهطا،

نوترال ر و گروه میتال به جلطو آمطدگی سطر ر اغلطب

پوسططت و سططایر اجططزای مخططابره کننططده اطالعططات حططس

حرکات نتیت به افرا نرمال بو  .پطس احتمطاالً اخطتالل

عمقی کاسته شو و ارزیابی خطای ناشی از این حس ر

پوسططچر باعططث ایجططا خطططا ر بازسططازی وضططعیت و ر

سه گروه با قطت بطاالتری انجطام شطد .هطمچنطین  Leeو

نتیجه اختالل حس عمقی مطیشطو  .بطه عیطارتی پوسطچر

همکاران ،سرعت حرکت را کنتطرل نکر نطد و افطرا بطا

جلو آمده سر باعث تغییر طول عضالت گر ن می شطو

سرعت ترجیحی خو  ،تتت را انجام ا ند که ر واقطع

و از آنجایی که مهمترین گیرندههای حس عمقی گر ن

ناشی از نا یده گرفتن سیتتم وستییوالر میباشد و باعث

یعنی وکهای عضالنی ر این سطاختارها قطرار ارنطد،

ایجا اختالل ر میزان خطای بازسازی وضعیت میشو .

ر نتیجه ر عملکر آنها اختالل ایجا شده و ایطن امطر

سیتتم وسطتییوالر ر برسطیهطای مطا ،بطا کنتطرل سطرعت

منجر به اختالل ر حس عمقی این ناحیه شوند.
ر پژوهش  Leeو همکطاران(25ب مشطاهده شطد کطه
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راست موثر است .یافتطههطای فطوق همتطو بطا گزارشطات

پوسططچر جلططو آمططده سططر باعططث افططزایش خطططای مطلططق

بازسازی وضعيت گردن در افراد مبتال به جلو آمدگي سر

بیشتر از  10رجه ر ثانیه ایجا میشو ب(45ب .مشابه بطا
یافتههای تحقیق حاضر ،گروه شقایق فر

و همکاران(23ب

کططه ر مطالعططه حاضططر ارزیططابی کامططل تططر بططو و شططامل
صفحهی عرضی هم میشد.

به جلو آمدگی سر ر بازگشت از حرکت خم شطدن بطه

خطای بازسازی وضعیت نوترال به نیال حرکت چطرخش

جلو بیشتر از افرا نرمال بو  .آنها پیشنها کر نطد کطه

سر ،ر افرا میتال به گطر ن ر بطیشتطر از افطرا سطالم

جلو آمدگی سر باعث تغییر طول عضالت خطمکننطده و

است .آنها عالوه بر حرکت چطرخش سطر ،از حرکطات

بازکننده گر ن شده و این تغییرات بیومکانیکی منجر بطه

پیچیدهتری مثل شکل هشت انگلیتی برای بررسی حس

افزایش گشطتاور بازکننطدگی ر ناحیطه کرانیوسطرویکال

وضعیت استفا ه کر ند تا اغتشطاش بطیشتطری ر حطس

شده و تمایل این افرا به خم شدن به عقب ر بازسطازی

عمقی ایجا شو  .که این فرضیه با شکتت مواجطه شطد.

زوایا افزایش مطییابطد .ر ایطن تحقیطق فقط بطه بررسطی

از اینرو به نظر میرسد که وضعیت هدف آشطنا ،ممکطن

حرکات صفحه ساجیتال پر اخته شطد و سطایر صطفحات

است اثر بهتری اشطته باشطد .شطاید علطت ایطن مغطایرت

حرکتی مور بررسی قرار نگرفتنطد .بعطالوه تعطدا افطرا

تفاوت ر روش ارزیابی ،تفاوت افرا شرکتکننطده ر

شرکت کننده ر کار شقایق فطر و همکطاران کطمتطر از

مطالعه و یا تفاوت ر نقططهای از امنطه حرکتطی کطه بطه

گروهها ر پژوهش

مطالعه حاضر بو و نیز مرز تفکی

حاضر ( 46رجهب نتیت به تحقیق شقایق فر و همکاران
( 43رجهب از حتاسیت باالتری برخور ار بو .

عنوان وضعیت هدف ر نظر گرفته شده بو  ،باشد.
ر پایان میتوان نتیجهگیری کر که پژوهش حاضر
تنها مطالعهای است که اثطر تعطاملی جلطو آمطدگی سطر و

ر رابطططه بططا تططاثیر ر بططر حططس عمقططی گططر ن ،از

گر ن ر بر حس وضعیت گر ن را بررسطی کطر ه اسطت.

آنجایی که ر افرا میتال به گر ن ر  ،ر ر انتهطای

یافتططههططای ایططن مطالعططه نشططان ا کططه خطططای بازسططازی

امنه حس میشد و ر نیمه امنه ر وجو نداشت ،از

وضعیت ر افرا میتال به پوسچر جلو آمده سر بیشتر از

اینرو به نظر میرسد که به همین خطاطر ر تطاثیر قابطل

افرا سالم است .اما بین و گروه افرا میتال بطه جلوآمطدگی

توجهی ر ایجا اختالل ر حس عمقی ر اکثر حرکات

سر همراه با گر ن ر و افرا میتال به جلو آمطدگی سطر

نداشت .نتایج برخی از مطالعات پیشین هم نشان ا هانطد

بدون گر ن ر تفاوت آماری معنی اری وجو نطدار .

که بین وجو گر ن ر و اختالل حس عمقی ارتیطاطی

با توجه به این یافتهها میتوان نتیجطه گرفطت کطه وجطو

یگر نتایج مطالعطه Lee

پوسچر جلوآمده سر چه با ر و چطه بطدون ر باعطث

وجو ندار (43،20-26ب از سوی

و همکاران(42ب که به بررسی ارتیاط بطین حطس کینتطتزیای

شده که خطای بازسازی وضعیت تحت تاثیر قرار گرفتطه

سططر و گططر ن و فرکططانس گططر ن ر ر افططرا میططتال بططه

و میزان خطا بیشتر شو اما وجو ر به تنهطایی باعطث

گر ن ر ساب کلینیکطال پر اختنطد ،نشطان ا کطه ر

ایجا خطای بیشتر نشده است .از جمله محدو یتهای

افرا ی که گطر ن ر را بطا فرکطانس بطیشتطری تجربطه

پژوهش حاضر عدم بررسی ارتیاط جلو آمطدگی سطر بطا

میکر ند ،خططای بازسطازی وضطعیت نطوترال ،بطه ططور

اختالل حس عمقی ر آقایان و نیز ر سطایر گطروههطای

معنی اری بیشتر بو  .آنها علت را این انتتند که ر

سنی بو  .همچنین این احتمال وجو ار که افرا میتال

میتواند باعث تغییراتی ر انتقال پیامها توس

وکهطای

عضالنی و ویژگیهای حس عمقی نورونهای ساقه مغز
شو  .ر این مطالعه خطای بازسازی وضعیت ر صفحات
فرونتال و ساجیتال مور ارزیابی قطرار گرفطت ر حطالی
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به گر ن ر به علت ترس از ر و آسیب ،از حرکطت
تا انتهای امنه اجتناب کر ه باشند.
با توجه به یافتههای این مطالعطه پیشطنها مطیگطر
مطالعات مشابهی ر هر و جنس (زن ومر ب ،ر گروههای

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 931مرداد 9311
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ریافتند که خطای بازسازی وضعیت نوترال افطرا میطتال

همچنین طیق گزارشات  Kristjanssonو همکاران(41ب

پژوهشی
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سپاسگزاری

. سنی مختلف و با تعدا نمونههای بیشتری انجطام شطو

نویتندگان این مقاله مراتب سپاس و قدر انی خطو را

بهعالوه مطیتطوان اثطرات تمرینطات اصطال پوسطچر و یطا

از معاونت تحقیقات و فناوری انشگاه علوم پزشطکی ایطران

روشهای کاهنده ر بر حس عمقی را هم بررسطی نمطو تطا

.وهمه افرا شرکتکننده ر این پژوهش را اعالم می ارند

. برنامه جامع توانیخشی تدوین نمو
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