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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

اثر تمرینات کششی و ماساژ رهاسازی بر درد ،دامنۀ حرکتی و ناتوانی عملکردی
گردن ناشی از نقاط ماشهای مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه
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حسین شاهرخی ،1حامد عباسی ،2کاظم حاجیان

 .1استادیار ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری،
سبزوار ،ایران( .نویسندۀ مسئول)
 .2استادیار ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران.
 .3کارشناس ارشد آسیبشناسی و حرکات اصالحی ،دانشگاه رجا ،قزوین ،ایران
تاریخ پذیرش 1399/11/26

تاریخ ارسال 1399/07/07

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسة اثر تمرین کششی و ماساژ رهاسازی بر درد ،دامنة حرکتی و ناتوانی
عملکردی گردن ناشی از نقاط ماشهای مایوفاشیال عضلة ذوزنقه بود 30 .بیمار در سه گروه شامل گروه
ماساژ ،گروه تمرینات کششی و گروه کنترل قرار گرفتند .بیماران گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرین
کردند .درد ،دامنة حرکتی و ناتوانی عملکردی بهترتیب با مقیاس دیداری درد ،گونیامومتر و شاخص درد
و ناتوانی گردن ارزیابی شدند .نتایج نشان داد تمرینات کششی و ماساژ در دو گروه تجربی با افزایش
معنادار دامنة حرکتی و کاهش معنادار درد و ناتوانی عملکردی همراه بود .همچنین ،در تمام متغیرها بین
دو گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت .بر اساس نتایج ،ماساژ ،در مقایسه با تمرینات
کششی میتواند مزیت بیشتری داشته باشد ،ولی با توجه به مزایای حرکات کششی بهعنوان رویکردی
تمرینی ،این تمرینات برای نقاط ماشهای پیشنهاد میشوند.
واژگان کلیدی :ماساژ ،تمرینات کششی ،ناتوانی عملکردی ،درد ،نقاط ماشهای مایوفاشیال عضلة ذوزنقة
فوقانی.

1. Email: h.shahrokhi@hsu.ac.ir
2. Email: h.abbasi@ssrc.ac.ir
3. Email: kazemhajian97@gmail.com
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مقدمه
سندرم درد مایوفاشیال اختاللی دردناک و شایع است که توسط نقاط ماشهای مایوفاشیال ایجاد
میشود .نقاط ماشهای مایوفاشیال به نواحی حساسی گفته میشودکه ممکن است در اثر آسیبهای
ماهیچهای ،فعالیتهای بیشازاندازه و انقباضهای پیوسته یا طوالنیمدت ایجاد شوند .ویژگی این
نقاط وجود نقطهای مشخص در لمس باندهای سفت عضله است ( .)1مطالعاتی که در زمینۀ
اپیدمیولوژی 1دردهای عضالنی انجامشدهاند ،نشان میدهند نقاط ماشهای مایوفاشیال فوقالعاده
شایعاند ،بهطوریکه  ۵۵درصد دردهای گردن و  ۸۵درصد دردهای کمر و پشت به دلیل نقاط ماشهای
مایوفاشیال است ( .)2اختالل وضعیتی ،نداشتن تعادل عضالنی 2،آسیبهای خیلی شدید ،استفادۀ
بیشازاندازه از عضله ،استرسهای سایکولوژیکی 3و اختالل عملکرد عضالنی 4از عوامل ایجادکنندۀ
نقاط ماشهای بهشمار میروند (.)3
نقاط ماشهای آثاری زیانباری بر سالمت و زندگی اجتماعی ،فعالیتهای مرتبط با کار افراد و کیفیت
زندگی آنها دارند ،بهویژه در ناراحتیهایی که با گردن و شانه ارتباط دارند .تحریکپذیری و مشکالت
روحی و روانی به دلیل تحمل درد از دیگر آثار آسیبرسان این عارضه است ( .)4این نقاط باعث تغییر
در فعالیت پایانۀ حرکتی یا تغییر در ویژگیهای درد میشود و ممکن است مشکالت بسیاری مانند
پردردی ،درد انتشاری ،محدودیت دامنۀ حرکتی ،سفتی مفصلی ،ضعف عضالنی ،اختالل حس عمقی،
کاهش هماهنگی و همچنین مشکالتی نظیر سردرد ،سرگیجه ،حالت تهوع و تغییر دمای پوستی
بهوجود آورند ( .)۵نقاط ماشهای باعث بههمریختگی الگوی طبیعی فراخوانی واحد حرکتی و کفایت
حرکتی میشود .همچنین ،احتمال دارد این نقاط تحت تأثیر چندین عامل مانند فعالیتهای تکراری
یا ثابت شانه فعال شود که میتواند عاملی مهم در ایجاد آسیبهای بعدی در ورزشکاران باشد (.)6
بهطورکلی ،در ادبیات سه نوع مداخله برای نقاط ماشهای وجود دارد که عبارتاند از :درمان دارویی،
درمان تهاجمی و درمان غیرتهاجمی .درمان دارویی شامل داروهای ضد-درد و داروهایی برای تحریک
خواب و شل شدن عضالت است که اغلب ترکیبی از داروهای ضدافسردگی ،نورولپتیکها۵و داروهای
ضدالتهاب غیراستروئیدی است ( .)7شواهد در مورد اثر این داروها بر درمان نقاط ماشهای محدود و
نامشخص است ( .)۸بهعالوه ،درمانهای دارویی نقش تسکینی دارند و علت اولیه را برطرف نمیکنند
1. Epidemiology
2. Muscle Imbalance
3. Psychological Stress
4. Muscle Dysfunction
5. Neuroleptics
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( .)2درمان تهاجمی شامل درمان با سوزن خشک یا تزریق بیحسکنندههای موضعی،
کورتیکواستروئیدها و سم بوتولیسم است .تزریق نادرست به نقاط ماشهای میتواند عوارضی چون
عفونت ،تزریق داخل ورید ،آسیب عصب و حتی ایست قلبی-ریوی را به همراه داشته باشد (.)9
درمانهای غیرتهاجمی به دو دستۀ درمانهای دستی و الکتروتراپی تقسیمبندی میشوند .استفاده از
مدالیتههای درمانی ازجمله تحریک وراپوستی الکتریکی اعصاب ،)TENS(1تحریک الکتریکی عضله2
( ،)EMSلیزرتراپی ،اولتراسوند ،مگنتوتراپی و  ...سالهاست که در درمان نقاط ماشهای کاربرد دارند،
اما هزینههای زیاد و اثر کوتاهمدت مدالیتهها ،استفاده از آنها را با چالش روبهرو کرده است (.)10
یکی دیگر از روشهای غیرتهاجمی استفاده از ماساژ است .ماساژ با سازوکار آزادسازی اندروفینها و
کنترل دریچۀ عصبی و کاهش ایسکمی از طریق افزایش و تقویت گردش خون موضعی و ایجاد
آرامش در عضلۀ اسکلتی از طریق تحریک سمپاتیک عمل کرده و باعث آرامسازی عضالنی میشود.
تأثیر ماساژ بر کاهش درد و بهبود عالئم بیماران مختلف در مطالعات بسیاری مدنظر قرار گرفته است.
نشان داده شده است که ماساژ میتواند تغذیه و سوختوساز عضالنی را افزایش دهد ،همچنین
بهخروج سریع مواد زائد از خون و برطرف کردن تورم کمک کند .ماساژ عضله را از حالت سفتی خارج
میکند؛ بنابراین با کاهش تنش غیرفعال عضلههای مخالف میتواند به افزایش انعطافپذیری کمک
کند ( .)11مطالعاتی که در زمینۀ اثرات فیزیولوژیک ماساژ انجام شده است ،کاهش درد را بعد از
انجام ماساژ گزارش کردهاند که نتیجۀ فعال شدن سیستم مهار درونزای3درد است ( .)11النجار و
همکاران ( )2020اثر ماساژ و تکنیک مهار عصبی-عضالنی را بر درد و عملکرد بررسی کرد و نشان
داد ماساژ باعث بهبود معنیدار در درد و عملکرد میشود ( .)12موراسکا و همکاران ( )2017با بررسی
اثر ماساژ تک یا چندگانه بر آستانۀ فشار درد یا نقاط ماشهای مایوفاشیال در افراد مبتال به سردرد
تنشی با نقاط ماشهای نشان دادند استفاده از ماساژ باعث افزایش آستانۀ درد در نقاط ماشهای
مایوفاشیال میشود (.)13
با وجود نتایج پژوهشها مبنی بر اینکه ماساژ اثرات مثبتی بر درمان نقاط ماشهای دارد ،استفاده از
ماساژ محدودیتهایی دارد از قبیل :در دسترس نبودن متخصص (ماساژور) و هزینههای زیاد .همچنین
بر اساس مطالعات ،اثربخشی برنامۀ ماساژ زمانی مشهود است که این برنامهها بهطور مستمر و منظم
1. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
2. Electrical Muscle Stimulation
3. Endogenous Inhibition System
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انجام شوند که این موضوع در دنیای واقعی به دلیل محدودیتهایی نظیر هزینه ،زمان و امکانات کم
برای همگان در دسترسی نیست و اجرای آن را تا حد زیادی با محدودیت مواجه میکند.
در مقایسه با رویکردهای کلینیکال که نیازمند صرف هزینه و نیروی متخصص برای اعمال مداخله
است و پیگیری درمان را برای فرد مبتال تا حدودی با دشواری مواجه میکند ،اخیراً رویکردهای
تمرینی با قابلیت پیشگیری و درمان برای مشکالت مرتبط با نقاط ماشهای پیشنهاد شده است .استفاده
از تمرینات کششی برای درمان نقاط ماشهای یکی از رویکردهای تمرینی است که میتوان با توجه به
ماهیت نقاط ماشهای و سازوکار اثر تمرینات کششی بهکار گرفته شود .تمرینات کششی ویژگیهایی
از قبیل در دسترس بودن و قابلیت اجرا توسط خود فرد در تمام محیطها حتی در محیط کار دارد که
یکی از عوامل اصلی ایجاد نقاط ماشهای است .همچنین تمرینات کششی برخالف سایر روشهای
درمانی به صرف هزینه و امکانات خاصی نیاز ندارد .با وجود این ،پژوهشهایی که به بررسی اثربخشی
تمرینات کششی در مقایسه با رویکردهای کلینیکال مانند ماساژ پرداخته باشند ،بسیار محدودند؛
ازاینرو ،هرگونه توصیه مبنی بر بهکارگیری تمرینات کششی نیازمند آن است که در گام اول اثربخشی
این نوع مداخالت در مطالعات بررسی شده باشد .به همین دلیل در پژوهش حاضر اثر تمرین کششی
بهعنوان رویکردی تمرینی بدون نیاز به درمانگر با ماساژ بهعنوان رویکرد بالینی نیازمند درمانگر بررسی
و مقایسه شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون بود .شرکتکنندگان در پژوهش 30
مرد  40تا  ۵۵ساله مبتال به درد در ناحیۀ نقاط ماشهای در عضلۀ ذوزنقۀ فوقانی بودند .آزمودنیها
بهصورت هدفمند و در دسترس ،بر اساس معیارهای تشخیصی ارائهشده بهوسیلۀ سیمونز1و همکاران
( )1999و با کمک پزشک انتخاب شدند ( .)14بر اساس این معیار ،چهار ویژگی اساسی نقاط ماشهای
فعال و غیرفعال عبارتاند از :وجود یک باند محکم قابللمس در عضله ،سفتی کوچک در مرکز تارهای
عضله که در برابر فشار دردناک است ،شکایت بیمار از درد منتشر (نقطۀ ماشهای فعال) یا شکایت از
دردی نامشخص که با تحریک نقطۀ ماشهای ایجاد میشود (نقطۀ ماشهای غیرفعال) و دارای محدودیت
دردناک در حرکت است ( .)14این مطالعه با کد اخالق  IR.SSRC.1399.023در کمیتۀ اخالق
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی و با کد کارآزمایی بالینی  IRCT20200107046035N3در مرکز
کارآزمایی بالینی ایران به ثبت رسیده است .پس از انتخاب شرکتکنندگان ،مراحل انجام پژوهش و
هدف کلی آن برای تمام آزمودنیها شرح داده شد فرم رضایتنامۀ کتبی دریافت شد .آزمودنیها
1. Simons
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بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی و یک گروه کنترل قرار گرفتند .اطالعات آزمودنیها ،قبل و بعد
از مداخله ،برای بررسی جمعآوری آمد .در پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای درد ،ناتوانی عملکردی
و دامنۀ حرکتی بهترتیب با استفاده از مقیاس دیداری درد ،شاخص ناتوانی و درد گردن و گونیامومتر
اندازهگیری شدند (.)1۵
اندازهگیری درد
برای ارزیابی میزان درد از مقیاس دیداری درد1استفاده شد .مقیاس دیداری درد نشاندهندۀ درد در
حالت کلی است .این مقیاس بهصورت خطی  10سانتیمتری رسم میشود و برای درک مفهوم میزان
درد بین صفر تا  10سانتیمتر درجهبندی میشود .عدد صفر هیچگونه دردی را نشان نمیدهد ،عدد
 1تا  3درد خفیف ،عدد  4تا  6درد متوسط و عدد  7تا  10درد شدید را بیان میکند .روایی و پایایی
این وسیله در اندازهگیری درد بسیار زیاد گزارش شده است (.)1۵
اندازهگیری ناتوانی عملکردی
برای ارزیابی میزان ناتوانی عملکردی از شاخص درد و ناتوانی گردن2استفاده شد .این شاخص ،که
بهوسیلۀ موسوی و همکاران ( )9به فارسی ترجمه و اعتبارسنجی شده است ( ،)r=0/۸۸مقیاسی
خودمدیریتی است که شامل  20بخش و چهار بعد شدت درد گردن ،اختالالت درد گردن ،اثر درد
گردن روی احساسات و تداخل با فعالیتهای روزمرۀ زندگی است .نمرۀ هر شاخص بین صفر تا ۵
است و نمرۀ کل با جمع نمرات همۀ شاخصها تقسیم بر  10محاسبه میشود .نمرۀ صفر به معنای
نبود درد و نمرۀ  10نشاندهندۀ بیشینۀ درد است.)1۵( .
اندازهگیری دامنة حرکتی
برای اندازهگیری دامنۀ حرکتی از گونیامتر استفاده شد ( .)16 ،1۵برای اندازهگیری دامنۀ حرکتی خم
شدن گردن ،آزمودنی روی صندلی مستقر میشد بهصورتی که گردن و سر در وضعیت آناتومیکی قرار
داشتند .در این حالت ستون فقرات فرد با پشتی صندلی حمایت میشود .سپس محور گونیامتر روی
مجاری گوش خارجی ،بازوی ثابت گونیامتر عمود بر زمین و در راستای سر و بازوی متحرک گونیامتر
نیز روی سطح بینی قرار میگرفت .از آزمودنی خواسته میشد تا حد ممکن گردن را به جلو خم کند
و در این حالت عدد گونیامتر بهعنوان رکورد فرد ثبت میشد .آزمون دو بار انجام و میانگین آن
بهعنوان رکورد فرد ثبت میشد (( )17شکل .)1
1. Visual Analog Scale
2. Neck Pain and Disability Scale
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شکل  -1اندازهگیری دامنة حرکتی خم شدن گردن

برای ارزیابی دامنۀ حرکتی باز شدن گردن ،روی صندلی مستقر میشد بهصورتی که گردن و سر در
وضعیت آناتومیکی قرار داشتند .در این حالت ستون فقرات فرد با پشتی صندلی حمایت میشود.
سپس ،محور گونیامتر روی مجاری گوش خارجی ،بازوی ثابت گونیامتر عمود بر زمین و در راستای
سر و بازوی متحرک گونیامتر نیز روی سطح بینی قرار میگرفت .از آزمودنی خواسته میشد تا حد
ممکن گردن را به عقب خم کند و عدد گونیامتر بهعنوان رکورد فرد ثبت میشد .آزمون دو بار انجام
و میانگین آن بهعنوان رکورد فرد ثبت میشد (( )17شکل .)2

شکل  -2اندازهگیری دامنة حرکتی اکستنشن گردن

برای ارزیابی دامنۀ حرکتی خم شدن جانبی گردن ،آزمودنی روی صندلی مستقر میشد بهصورتی که
گردن و سر در وضعیت آناتومیکی قرار داشتند .در این حالت ستون فقرات فرد با پشتی صندلی
حمایت میشود .سپس ،محور گونیامتر روی زائدۀ خاری هفتمین مهره گردنی ،بازوی ثابت گونیامتر
عمود بر زمین و در راستای زائدۀ خاری مهرههای سینهای و بازوی متحرک گونیامتر نیز روی قسمت
خلفی خط میانی سر و در راستای برآمدگی پس سری قرار میگرفت .از آزمودنی خواسته میشد تا
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حد ممکن گردن را به پهلو خم کند .بعد از اینکه آزمودنی گردن را تا بیشترین حد ممکن به پهلو خم
میکرد ،عدد گونیامتر بهعنوان رکورد فرد ثبت میشد .آزمون دو بار انجام و میانگین آن بهعنوان
رکورد فرد ثبت میشد (( )17شکل .)3

شکل  -3اندازهگیری دامنة حرکتی خم شدن جانبی

برای ارزیابی دامنۀ حرکتی چرخش گردن ،آزمودنی روی صندلی مستقر میشد بهصورتی که گردن و
سر در وضعیت آناتومیکی قرار داشتند .در این حالت ستون فقرات فرد با پشتی صندلی حمایت
میشود .سپس ،محور گونیامتر در مرکز جمجمه ،بازوی ثابت گونیامتر موازی با خط فرضی بین دو
زائدۀ آخرمی و بازوی متحرک گونیامتر نیز در راستای نوک بینی و موازی با دیپرسور زبان قرار
میگرفت .سپس از آزمودنی خواسته میشد تا حد ممکن گردن را بچرخاند .بعد از اینکه آزمودنی
گردن را تا بیشترین حد ممکن میچرخاند ،عدد گونیامتر بهعنوان رکورد فرد ثبت میشد .آزمون دو
بار انجام و میانگین آن بهعنوان رکورد فرد ثبت میشد (( )17شکل .)4

شکل  -4اندازهگیری دامنة حرکتی چرخش گردن

مداخالت
بعد از ارزیابیهای پیشآزمون ،در هر دو گروه تجربی مداخالت به مدت هشت هفته و هر هفته سه
جلسه و هر جلسه به مدت  4۵دقیقه انجام شد.
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تمرینات کششی
بهطورکلی هر جلسه تمرین کششی شامل  ۵تا  10دقیقه گرم کردن 30 ،تا  3۵دقیقه برنامۀ تمرین
اصلی که خود آزمودنی انجام میداد و پژوهشگر بر انجام آن نظارت میکرد و  ۵دقیقه سرد کردن و
بازگشت به حالت اولیه بود .تمرینات گرم کردن شامل کشش دستها به باالی سر ،آزاد کردن شانهها
به سمت پایین ،نزدیک کردن شانهها از پشت به همدیگر ،حرکات گردن به (جلو ،عقب و پهلو)،
چرخش گردن به راست و چپ ،حرکت کتفها و مفصل شانه به طرف جلو ،عقب ،باال و پایین و حرکت
دورانی در دامنۀ حرکتی بدون درد بود .برنامه اصلی شامل حرکت زیر بود:
 -1خم کردن سر به جلو تا انتهای دامنۀ حرکتی در حالتی که آزمودنی روی صندلی نشسته است و
حفظ این وضعیت به مدت  20تا  40ثانیه
 -2باز کردن سر به عقب تا انتهای دامنۀ حرکتی در حالتی که آزمودنی روی صندلی نشسته است و
حفظ این وضعیت به مدت  20تا  40ثانیه
 -3خم کردن جانبی سر به سمت راست و چپ و چرخش سر به پهلوی چپ و راست تا انتهای دامنۀ
حرکتی در حالتی که آزمودنی روی صندلی نشسته است و حفظ این وضعیت به مدت  20تا  40ثانیه
این تمرینات با هدف افزایش و بهبود انعطافپذیری عضالت ناحیۀ گردن شامل عضالت طویل گردنی،
جناغی-چنبری-پستانی ،طویل رأسی ،نردبانی ،گوشهای ،مهرهای-رأسی ،مهرهای-گردنی ،طویل
رأسی ،نردبانی ،گوشهای ،راست رأسی ،مورب رأسی ،چندسر ،نیمخاری گردنی ،بخش فوقانی عضلۀ
ذوزنقهای ،راستکنندههای ستون فقرات ،کاهش خستگی ،رفع انقباض و کاهش درد در بافتهای
اطراف گردن بهصورت دینامیک انجام شد .در هر جلسه مدت کشش برای هر تمرین  60تا  120ثانیه
در نظر گرفته شد که بر این اساس آزمودنیها کشش را در هر وهلۀ تمرینی به مدت  20تا  40ثانیه
حفظ و تمرینات را در سه ست تکرار کردند .با توجه به اصل اضافهبار و افزایش تدریجی تمرین ،مدت
نگهداری هر کشش در هفتههای اول از  20ثانیه به  40ثانیه در هفتههای پایانی رسید (.)1۸
ماساژ
پروتکل ماساژ به مدت  4۵دقیقه در هر جلسه انجام شد .بهطورکلی هر جلسه ماساژ شامل  1۵دقیقه
رهاسازی مایوفاشیال برای گرم کردن بافتهای نرم در قسمت فوقانی پشت ،شانه ،قفسه سینه و
گردن 20 ،دقیقه رهاسازی نقاط ماشهای برای عضالت ذوزنقهای فوقانی بهطور دوطرفه و در نهایت
ده دقیقه تمرینات مربوط به سرد کردن بود .فشار به نقاط ماشهای مایوفاشیال عضالت ذوزنقهای
فوقانی با گریپ کردن1با استفاده از انگشت شست و انگشت اشاره انجام شد .نیروی کافی استفادهشده
فقط در حد از بین بردن درد ارجاعی یا بر اساس گزارش ذهنی شامل نمرۀ شش در مقیاس ده بود.
1. Grip
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نیروی اعمالشده بر نقاط ماشهای مایوفاشیال حداکثر تا  60ثانیه یا تا زمانی ادامه داشت که بیمار
گزارش میداد درد از بین رفته است .این کار حداکثر تا  ۵مرتبه در هر طرف اعمال میشد .زمان
استراحت بین تکرارها برای برگشت مجدد خون به محل ده ثانیه بود (.)19
در طول دورۀ تمرین ،آزمودنیهای گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند و فقط فعالیتهای
روزمره را انجام میدادند .در نهایت ،بعد از پایان هشت هفته برنامۀ تمرینی ،در پسآزمون تمام متغیرها
در هر سه گروه دوباره اندازهگیری شدند.
تجزیهوتحلیل آماری
برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای مرتب کردن و توصیف
دادهها از آمار توصیفی استفاده شد .برای مقایسۀ مداخالت درونگروهی و بین گروهی از آزمون تی
همبسته ،آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری  0/0۵استفاده شد.
یافتهها
جدول  1مشخصات فردی آزمودنیها را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین و
انحراف استاندارد نشان میدهد .نتایج نشان داد بین سن ،قد و وزن آزمودنیها در دو گروه تفاوت
معناداری وجود نداشت.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی آزمودنیها
گروه

تعداد

تمرینات کششی
ماساژ
کنترل
p

10
10
10

سن
(سال)
43/3±۵۵/۸۸
44/4±62/۵1
42/4±۸3/7۵
0/۸۸

قد
(سانتیمتر)
179/۵±44/۵4
172/6±۵0/23
170/۵±33/3۵
0/64

وزن
(کیلوگرم)
73/7±۵۵/0۸
77/۸±۸0/69
7۵/4±33/۵۸
0/79

با توجه به نتایج آزمون تی همبسته که در جدول  2ارائهشده ،مشاهده میشود هشت هفته تمرین
کششی و ماساژ بر میزان درد ،دامنۀ حرکتی (خم شدن ،اکستنشن ،خم شدن جانبی و چرخش گردن)
و ناتوانی عملکردی گردن افراد مبتال به سندرم درد مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه تأثیر معناداری دارد،
درحالیکه بین پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری در گروه کنترل گزارش نشد.
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جدول  -2نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسة درونگروهی متغیرها در سه گروه تمرین و کنترل
متغیر

درد

دامنۀ حرکتی خم شدن گردن
(درجه)

دامنۀ حرکتی اکستنشن گردن
(درجه)

دامنۀ حرکتی خم شدن جانبی
گردن (درجه)

دامنۀ حرکتی چرخش گردن
(درجه)

ناتوانی عملکردی گردن

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

X  SD

X  SD

t

p

7/1±42/12

3/1±33/2۸

۵/76

0/0001

7/0±37/9۵
7/1±41/06

2/1±3۸/17
7/2±4۵/1۵

4/۸1
1/01

0/0001
0/9۵

۵3/6±۵4/23

62/7±۸۵/9۸

۵/7۸

0/0001

۵2/۸±1۸/7۵
۵4/9±22/11

67/۸±90/06
۵3/10±۵4/33

6/22
0/9۸

0/0001
0/۸7

27/3±6۵/76

36/4±79/09

۵/49

0/0001

2۸/4±12/۸3
27/3±39/66

43/3±۵6/71
2۸/4±32/91

۵/۵3
0/16

0/0001
1/7۵

31/4±21/4۵

40/4±44/۸4

4/69

0/0001

گروه ماساژ

30/4±۸9/76

4۵/4±۵7/02

4/۸۸

0/01

گروه کنترل
گروه تمرین
کششی

31/3±31/19

31/۵±04/69

1/12

0/۸9

67/7±۵4/3۸

۸1/9±66/97

6/44

0/0001

گروه ماساژ

6۵/6±2۸/7۸

91/۸±03/71

10/71

0/0001

گروه کنترل
گروه تمرین کششی
گروه ماساژ
گروه کنترل

66/7±14/۸0
6/1±96/67
6/0±6۸/۸۸
6/1±67/04

6۵/۸±77/۵0
3/0±43/77
2/0±۸2/76
7/1±0۵/23

0/9۵
3/14
4/39
1/6۵

1/34
0/023
0/0001
0/0۸

گروه تمرین
کششی
گروه ماساژ
گروه کنترل
گروه تمرین
کششی
گروه ماساژ
گروه کنترل
گروه تمرین
کششی
گروه ماساژ
گروه کنترل
گروه تمرین
کششی

همچنین با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس ارائهشده در جدول  3در مورد مقایسه سه گروه از
نظر میزان درد ،دامنۀ حرکتی (خم شدن ،اکستنشن ،خم شدن جانبی و چرخش گردن) و ناتوانی
عملکردی گردن در افراد مبتال به سندرم درد مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه در مرحلۀ پیشآزمون مشاهده
میشود در مرحلۀ پیشآزمون بین آزمودنیها اختالف معناداری وجود ندارد .اما مقایسۀ این شاخصها
در مرحلۀ پسآزمون نشان داد بین میزان درد ،دامنۀ حرکتی (خم شدن ،اکستنشن ،خم شدن جانبی
و چرخش گردن) و ناتوانی عملکردی گردن افراد مبتال به سندرم درد مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه در
سه گروه اختالف معناداری وجود دارد (.)p≤0/0۵
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جدول  -3نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسة بین سه گروه قبل و بعد از مداخله
متغیر

مجموع
مرکبات

F

درجه

سطح

مجموع

آزادی

معناداری

مرکبات

پیشآزمون
درد
دامنۀ حرکتی خم
شدن گردن (درجه)
دامنۀ حرکتی
اکستنشن گردن
(درجه)
دامنۀ حرکتی خم
شدن جانبی (درجه)
دامنۀ حرکتی چرخش
گردن (درجه)
ناتوانی عملکردی
گردن

F

درجه

سطح

آزادی

معناداری

پسآزمون

1/027

0/۵06

29

0/610

۵69۵/936

17/429

29

*0/0001

0/939

0/432

29

0/۵43

4۵۵3/0۸

14/۸7

29

*0/0001

0/71۸

0/29۵

29

0/7۸4

3179/74

16/36

29

*0/0001

0/73۵

0/321

29

0/۵۸۸

3421/74

17/7۸

29

*0/0001

0/970

0/443

29

0/661

404۵/70

1۵/۵7

29

*0/0001

0/244

1/37

29

0/1۵4

1321/۵6

23/16

29

*0/0001

از طرفی نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه دوبهدو گروهها در جدول  4نشان میدهد این اختالف
بین هر سه گروه تمرین کششی ،ماساژ و کنترل برای میزان درد ،دامنۀ حرکتی (خم شدن ،اکستنشن،
خم شدن جانبی و چرخش گردن) و ناتوانی عملکردی گردن معنادار است (.)p≤0/0۵
جدول  -4نتایج آزمون توکی برای مقایسة چندگانه (اختالف بین گروهی) در پسآزمون
دامنة حرکتی

دامنة حرکتی

خم شدن

چرخش

ناتوانی

جانبی گردن

گردن

عملکردی

(درجه)

(درجه)
*0/021

*0/001

*0/001

*0/0001

دامنة حرکتی

دامنة حرکتی

خم شدن

اکستنشن

گردن (درجه)

گردن (درجه)

*0/007

*0/002

*0/002

*0/001

ماساژ -کنترل

*0/0001

*0/0001

*0/0001

*0/0001

تمرین کششی-
ماساژ

*0/02۵

درد

تمرین کششی-
کنترل

*0/03۸

*0/031

*0/047

*0/049

*0/01۸

78

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،12شماره  ،27بهار و تابستان 1399

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد هشت هفته تمرین کششی بر درد ،دامنۀ حرکتی گردن و ناتوانی
عملکردی افراد مبتال به سندرم درد مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه اثر معناداری دارد .کاهش درد بعد از
تمرینات کششی در مطالعۀ حاضر میتواند به علت اثرات مهارکنندۀ اندامهای وتری گلژی باشد که
باعث کاهش تخلیۀ نورونهای حرکتی میشود و در نتیجه از طریق بازیابی طول استراحت و تغییر
عروق کرونری به کاهش ریلکسیشن واحد عضالنی وتری توسط منجر میشود .این رفلکسها باعث
ریلکسیشن در تنش عضالنی و کاهش درک درد میشوند ( .)20کوستوپولوس1و همکاران ()200۸
نیز با بررسی اثر تمرینات کششی غیرفعال بر نقاط ماشهای عضلۀ ذوزنقۀ فوقانی گزارش دادند تمرینات
به کاهش درد و فعالیت الکتریکی عضله منجر میشود ( .)21تمرینات کششی باعث کاهش استرس
بر ناحیۀ گردن میشود و میزان دامنۀ حرکتی در دسترس را افزایش میدهد .یکی از دالیل افزایش
دامنۀ حرکتی خم شدن سر و گردن در مطالعۀ حاضر میتواند تقویت عضالت عمقی سر و گردن و
افزایش طول و کاهش تون عضلۀ تراپزیوس فوقانی بعد از تمرینات باشد .تمرین به علت تأثیر بر
اجزای بیومکانیکی حرکت ،میتواند روشی مؤثر در افزایش دامنۀ حرکتی سر و گردن باشد (.)22،23
استفاده از رفلکس کششی و فعالیتهای تثبیتکنندۀ ریتمیک به تغییر طول دلخواه عضله منجر
میشود ،در نتیجه عملکرد عصبی-عضالنی در نتیجه این تمرینات بهبود مییابد .این تمرینات،
انعطافپذیری و تنش عضالنی مناسبی ایجاد میکند که به بهبود عملکرد موضع در حال توانبخشی
کمک میکند (.)23
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد هشت هفته ماساژ بر درد ،دامنۀ حرکتی گردن و ناتوانی
عملکردی افراد مبتال به سندرم درد مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه اثر معناداری دارد .در حالت طبیعی،
عملکرد متقابل چهار عضلۀ اصلی در دو طرف قدامی (جناغ -چنبری-پستانی و نردبانی) و خلفی
(نیمخاری رأسی و باالبرندۀ کتف) نواحی سر و گردن ،سبب حفظ تعادل و وضعیت بدنی مطلوب
میشود .در این عارضه تعادل بین این عضالت بر هم میخورد و استرس زیادی بر آنها وارد میشود.
همچنین به دلیل فعالیت مداوم و بیشازاندازهی عضالت اکستنسور فوقانی گردن برای تراز کردن
راستای دید ،این عضالت ممکن است دچار خستگی شوند ( .)24هدف اصلی برنامۀ ماساژ تسهیل و
تصحیح عصبی ناخودآگاه با فرآیند تفسیر و ادغام محیطی است ( .)2۵برنامۀ ماساژ نمونهای از تکنیک
توانبخشی طراحیشدۀ مناسب برای بازگرداندن ثبات دینامیکی و کنترل حرکت خوب در مفاصل و
عضالت است .در تکنیکهای ماساژ بهمنظور بهبود تکنیک توانبخشی از تسهیل فرایند ناخودآگاه
تفسیر و ادغام حسهای محیطی دریافتشده توسط سیستم عصبی مرکزی استفاده میشود .در واقع
1. Kostopouls
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این اثرگذاری ماساژ از طریق آرامش عضالنی و تحریک مکانیکی نقاط ماشهای و در پی آن افزایش
گردش خون در اطراف نقاط ماشهای است .احتماالً سازوکار ماساژ فشاری از طریق تخریب مکانیکی
 endplateاست .این  endplateکه اختالل عملکرد دارد ،با رها کردن مدام استیلکولین باعث انقباض
فیبرهای عضالنی مرتبط میشود و نقاط ماشهای را ایجاد میکند .با تخریب این موارد ،انقباض فیبر
و در نتیجه ،حس درد ایجاد شده نیز از بین میرود ( .)26بنابراین تحریک سیستم پاراسمپاتیک بر
اثر ماساژ میتواند به کاهش مقدار شاخصهای فیزیولوژیک منجر شود.
از طرفی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اثر دو برنامۀ مبتنی بر ماساژ و کشش بر درد ،دامنۀ
حرکتی و ناتوانی عملکردی گردن ناشی از نقاط ماشهای مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه تفاوت معناداری
وجود دارد و برنامۀ ماساژ اثر بیشتری بر جای گذاشته است .ماساژ با سازوکار آزادسازی اندروفینها
و کنترل دریچۀ عصبی ،کاهش ایسکمی از طریق افزایش و تقویت گردش خون موضعی و ایجاد
آرامش در عضلۀ اسکلتی از طریق تحریک سمپاتیک عمل میکند و باعث آرامسازی عضالنی میشود
( .)27همچنین ماساژ شامل مجموعهای از حرکات ریتمیک است که از طریق دست درمانگر سبب
کشش و فشردهسازی عضالت و بافت همبند میشود و با بهرهمندی از افزایش گردش خون ،تحریک
وریدی و لنفاوی ،بهبود سوختوساز و قابلیت ارتجاعی بافتهای عضالنی به افزایش فعالیت سیستم
عصبی پاراسمپاتیک و کاهش فعالیت سمپاتیک منجر میشود ( .)2۸بنابراین ماساژ بهتنهایی میتواند
روشی استاندارد برای ایجاد آرامش در بدن ،کاهش درد ،بهبود حاالت روحی و استرس باشد .عالوه
بر این ،ماساژ باعث افزایش اندروفینها (نابودکنندههای درد) و افزایش ترشح هورمون سروتونین
(تعدیلکنندۀ وضعیت روانی) میشود ( .)2۸همچنین ماساژ بر کاهش ناراحتیهای جسمی و افزایش
آرامش روانی جسمانی تأکید میکند و ازاینرو پس از این مداخالت ،افراد در مورد مسائل جسمی
خود احساس بهتری پیدا میکنند و رنج جسمی و روانی حاصل از خستگیهای روزانه ،برای آنها
کمتر خواهد شد .همانطور که در مبانی پژوهشی نیز تأیید شده است ،هنگامی که فرد بتواند جسم
خود را در حالت آرمیدگی هرچهتمامتر قرار دهد ،ویژگیهای روانی مثبت و سازگارانه نیز بستر
مناسبتری برای بروز پیدا خواهند کرد ( .)29به همین دلیل مداخلۀ ماساژ به دلیل افزایش سطح
عمومی آرمیدگی جسمی روانی و کاهش رنج جسمانی حاصل از کارهای روزانه ،میتواند از یکسو
احتمال بروز هیجانات مثبت را در افراد افزایش دهد و از سوی دیگر ،سبب شود فرد با افزایش احساس
تسلط بر مسائل جسمی خود ،درد کمتری احساس کند .همچنین از دیگر دالیل اثربخشی بیشتر
ماساژ میتوان بهسرعت حسی بیشتر ماساژ در برابر حس درد اشاره کرد .سازوکار احتمالی مؤثر ،تئوری
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کنترل دریچهای است .بنا بر این تئوری ،میتوان از طریق تحریک فیبرهای قطور که سرعتی بیشتر
از فیبرهای درد دارند ،شدت درد را کاهش داد .فیبرهای قطور مانند آلفا و بتا  Aباعث تحریک
سلولهای مهاری مادۀ ژالتینی میشوند و این سلولهای مادۀ ژالتینی با مهار پیشسیناپسی هر دو
گروه فیبرهای آوران اولیه (فیبرهای کوچک و بزرگ) و همچنین مهار پسسیناپسی سلولهای انتقالی
اسپاینوتاالمیک از انتقال درد به مراکز باالتر جلوگیری میکنند که نتیجۀ آن تعدیل درد است .بدین
ترتیب از اثر درد دلتا  Aو  Cبر سلولهای انتقالی اسپاینوتاالمیک کاسته میشود .این نوع از تعدیل
درد در سطح نخاعی صورت میگیرد که بر طبق تئوری فوق ،سلولهای مهاری مادۀ ژالتینی در آن
بهعنوان فیلتر یا دریچه عمل میکنند ،به این صورت که فعالیت نکردن آنها باعث باز شدن دریچه و
فعال شدنشان به بسته شدن دریچه منجر میشود (.)29
نتایج پژوهش حاضر نشان داد هر دو برنامۀ ماساژ رهاسازی و تمرین کششی باعث کاهش درد ،افزایش
دامنۀ حرکتی و کاهش ناتوانی عملکردی حاصل از نقاط ماشهای مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه شدند .با
این حال ،برنامه ماساژ رهاسازی اثر بهتری داشت؛ بنابراین افراد دارای نقاط ماشهای مایوفاشیال عضلۀ
ذوزنقه میتوانند از هر دو این برنامهها ،بهویژه برنامۀ ماساژ برای درمان و کاهش عوارض حاصل از
نقاط ماشهای مایوفاشیال عضلۀ ذوزنقه استفاده کنند.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی آزمودنیهایی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند ،تشکر و قدردانی
میشود.
.
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Abstract
Introduction: The aim of this study was the effect of release massage and stretching
exercises on pain, ROM and functional disability of the Neck due to Myofascial Trigger
Points of the Trapezius Muscle.
Materials and Methods: 30 patients were divided into three groups including massage
group, stretching group and control group. Patients in experimental groups received
training for 8 weeks. Pain, ROM and functional disability were measured with a visual
analog scale, goniometer and Neck Pain and Disability Scale, respectively.
Results: The results showed that stretching exercises and massage led to a significant
increase in ROM and a significant decrease in pain and functional disability. Also,
significant differences were observed between the two groups for all variables.
Conclusion: Based on the results, massage can have more advantages than stretching
exercises, but due to the benefits of stretching movements as an exercises approach, these
exercises are recommended for trigger points.

Keywords: Massage, stretching exercises, functional disability, pain, myofascial trigger
points of upper trapezius muscle.
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