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Abstract
Background and Aim: Improper body posture and differences in spinal angles can lead to orthopedic injuries.
Forward head and kyphosis are some of the complications of improper posture that can lead to back pain. The aim
of the present study was to investigate the relationship between forward head position and dorsal kyphosis with
non-specific chronic low back pain in military mans.
Methods: In this cross-sectional study, 60 middle-aged military men aged were purposefully divided into two
groups of 30 people with non-specific chronic low back pain and healthy (Age range: healthy 43.4 ± 10/10 years
and low back pain 45.1 ± 6.6 years). Then, information related to dorsal kyphosis was collected with a kyphometer,
range of motion of the back by goniometer, and forward head position using a body-vision device. Kolmogorov
– Smirnov test was used for data normality and Independent t and chi-square tests were used for data analysis in
Spss19 software with significant level (P <0.05).
Results: The results showed that there was a significant difference between forward head position in patients
with chronic low back pain and without low back pain (P = 0.036). While there was no significant difference
between kyphosis in people with chronic low back pain and without low back pain (P = 0.73). In the correlation
study, it was found that there was no significant relationship between kyphosis and forward head in people with
chronic back pain (P = 0.924) and healthy people (P = 0.062). The angle of range of motion of the lumbar spine
was not significantly related to the angle of the thoracic kyphosis angle in patients with chronic low back pain (P
= 0.088) and healthy individuals (P = 0.544). In addition, forward head position was not significantly associated
with VAS in patients with chronic low back pain (P = 0.330), but a significant association between forward head
position and VAS was confirmed in healthy subjects (P = 0.006).
Conclusion: By examining the spine and examining neck pain in healthy military men, it is possible to detect
postural changes and prevent chronic back pain. Postural evaluation also helps to correct any pain and abnormal
condition of weak muscles by prescribing corrective exercises.
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زاده 1

 1مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش ،پژوهشکده سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 2دانشیار طب فیزیکی و توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
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زمینه و هدف :پوسچر نامناسب بدن و اختالف در زوایای ستون فقرات منجر به آسیبهای ارتوپدی میشود .وضعیت سر به جلو و
کیفوز از جمله عوارض ناشی از پوسچر نامناسب میباشد که میتواند به کمردرد ختم شوند .هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین وضعیت
سر به جلو و کیفوز پشتی با کمردرد مزمن غیر اختصاصی در مردان نظامی بود.
روشها :در این مطالعه تحلیلی -مقطعی 60 ،مرد نظامی میانسال به صورت در دسترس هدفمند به دو گروه  30نفره دارای کمر درد
مزمن غیر اختصاصی و سالم تقسیم شدند (با دامنه سنی :سالم  43/4 ± 10/01سال و کمردرد  45/1 ± 6/6سال) .سپس اطالعات مرتبط
با کیفوز پشتی با کایفومتر ،دامنه حرکات کمر به وسیله گونیامتر ،وضعیت سر رو به جلو به کمک دستگاه بادی ویژن جمع آوری شد .برای
طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون  Kolmogorov–Smirnovو برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای  Independent tو chi-
 squareدر نرم افزار  SPSS 19با سطح معنیداری استفاده گردید (.)P >0/05
یافتهها :نتایج نشان داد که بین وضعیت سر روبه جلو در افراد با کمر درد مزمن و بدون کمر درد تفاوت معنی داری وجود داشت
( .)P = 0/036در حالی که بین کیفوز در افراد با کمر درد مزمن و بدون کمردرد تفاوت معنیداری وجود نداشت ( .)P = 0/73در بررسی
همبستگی نیز مشخص شد که بین کیفوز با سر رو به جلو در افراد با کمر درد مزمن ( )P = 0/924و افراد سالم ( )P = 0/062ارتباط معنی
داری وجود نداشت .میزان زاویه دامنه حرکت کمر ارتباط معنی داری با میزان زاویه کیفوز ناحیه توراسیک در افراد با کمر درد مزمن ()P = 0/088
همچنین افراد سالم ( )P = 0/544نداشت .عالوه بر این وضعیت سر به جلو ارتباط معنیداری با  VASدر افراد با کمر درد مزمن نداشت
( ،)P = 0/330اما ارتباط معنی داری بین وضعیت سر به جلو با  VASدر افراد سالم تایید شد (.)P = 0/006
نتیجهگیری :با معاینه ستون مهره و بررسی دردهای گردنی در مردان سالم نظامی میتوان تغییرات وضعیتی را تشخیص داد و از ایجاد
کمر دردهای مزمن جلوگیری کرد .همچنین ارزیابی پوسچر کمک میکند تا با تجویز ورزشهای اصالحی هرگونه درد و وضعیت غیرطبیعی
عضالت ضعیف را اصالح کنیم.
کلیدواژهها :سر رو به جلو ،کیفوز ،کمردرد مزمن غیراختصاصی.
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این مطالعـه تحلیلی-مقطعی در سـال  1398در درمانگاه
طب فیزیکی بیمارستان بقیه اهلل (عج) انجام شد .بعد از ارائه
پوستر برای شناسایی بیماران در بیمارستان ،تعـداد  30آزمودنی
سالم و  30بیمار دارای کمر درد مزمن غیر اختصاصی با ا ستفاده
از نمونه گیری غیر احتمالی ساده انتخاب شدند .دو گروه از نظر
سن و جنس و تعداد بصورت گروهی همسان سازی شدند .گروه
بیمار دارای کمر درد مزمن بر اساس معیارهای تعریف شده
بودند و کمر درد مزمن غیر اختصاصی بیشتر از سه ماه داشتند
و آزمون باال آوردن مستقیم پا در آن ها منفی بود .در این گروه
تمام کسانی که درد ،به علتهای دیگری به غیر از کمردرد
مکانیکال داشتند ،و یا علل شناخته شده کمر درد داشتند نظیر:
تروما ،عفونت ،بدخیمی ،شکستگی ،بیماری های روماتیسمی و
 )4( ...از مطالعه خارج شدند .برای مقایسه قوسهای گردنی،
پشتی و کمری گروه بیمار و تفاوت آن ها با شرایط سالم ،گروه
سالم نیز از بین پرسنل به طور تصادفی و با میانگین سنی
نزدیک به افراد دچار کمردرد انتخاب شدند .پژوهشگران متعهد
بودند که از نظر اخالقی پای بند عهد نامه هلیسنکی بوده و
تمام اطالعات پرسشنامه محرمانه باشد و تمام اطالعات کلی
ارائه گردد و از ذکر اطالعات فرد به فرد خودداری شود .فرم
مالحظات اخالقی قبل از تکمیل پرسشنامه توسط شرکت
کنندگان تکمیل گردید.
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کمردرد یکی از شایعترین عارضههای عضالنی -اسکلتی است
که شایعترین نوع آن کمردرد مزمن غیراختصاصی است،
بهطوریکه از هر پنج نفر یک نفر دچار این عارضه میشود و بیشتر
از  %80افراد حداقل یک بار دچار کمردرد شدهاند ( .)1کمردرد حاد
طی شش هفته عالئم بهبودی را نشان میدهد درحالیکه  %40از
این افراد دچار کمردرد مزمن میشوند که بیشتر از سه ماه ادامه
پیدا میکند ( .)2در انگلستان سالیانه در حدود دو میلیون نفر بیش
از  15سال ،به علت کمردرد به پزشک مراجعه میکنند %10.از این
افراد پس از یک مرتبه مراجعه بهبود نیافته و برای دفعات بعد
مراجعه میکنند %80 ،از این افراد جهت ادامه درمان در بیمارستان
بستری شده و فقط  %10از بیماران بستری احتیاج به درمان جراحی
دارند ( .)2در آمریکا نیز از بین بیماریهایی که موجب غیبت شغلی،
از کار افتادگی و تغییر شغل میشود ،کمردرد در درجه اول قرار دارد.
همچنین نشان داده شده که در افراد بین  45-64سال بعد از
بیماریهای قلبی و آرتریت روماتوئید ،کمردرد در درجه سوم قرار
دارد ( .)3در بین افراد نظامی نیز به علت وجود ماموریتهای سخت
و طاقت فرسا ،و همچنین ساعات طوالنی مدت کار بیشتر افراد در
سنین میانسالی و بازنشستگی ،کمردرد را تجربه میکنند (.)4-6
با شیوع فراوان بیماری و علل متعددی که برای آن بیان می-
شود کمردرد هنوز یکی از معماهای پزشکی است .شاید بتوان گفت
که هنوز علت مشخص و قطعی برای تعدادی از کمردردهای مزمن
(بیش از سه ماه) مشخص نشده است .تعدادی از این بیماران صرف
نظر از نوع درمانی که برای آنها انجام میگیرد کمردرد آنها بهبود
مییابد ،در حالیکه تعدادی از آنها هرگز بهبود نمییابند (.)7
ضایعات در مهرههای انتهای کمر و نسوج نرم اطراف آن منشا
قسمت اعظم دردهای کمر است ( .)8در مطالعات نشان داده شده
که اختالالت قامتی و ناهنجاریهای اسکلتی ناشی از سبک زندگی
اشتباه نیز سبب اختالل در بیو مکانیک بدن و آسیب ستون فقرات
میشود ( .)8از جمله این اختالالت قامتی وضعیت سر به جلو می-
باشد ،که در این ناهنجاری ،سر جلو تر از محور تعادل بدن قرار
دارد که با جلو تر بودن گوش از خط شاغولی بدن ظاهر میشود و
امروزه تعداد کسانی که دچار وضعیت سر رو به جلو هستند بدلیل
استفاده متعدد از ابزار های الکتریکی مانند تلفن همراه و رایانه
افزایش یافته و بی شک این وضعیت برای انسان عوارضی را به
دنبال خواهد داشت و توجه و پیشگیری از ابتالی به آن اهمیت
باالیی دارد ،چرا که نه تنها باعث درد های گردن میشود بلکه
میتواند فرد را به درد کمر و کیفوز توراسیک مبتال سازد (.)9
تحقیقات نشان دادهاند که اختالل سر به جلو ،همچنین با
اختالالت پوسچرال دیگری مانند پروترکشن شانه و افزایش کیفوز
توراسیک همراه است ( .)10ستون فقرات سینهای (پشتی) به طور
طبیعی از مهره اول تا مهره دوازدهم پشتی با مختصر برآمدگی
(کیفوز)  20-45درجه کشیده شده است .موقعی که برآمدگی قوس

پشتی از  45درجه بیشتر شود نوعی ناهنجاری قامتی محسوب
میشود ( .)10در رابطه با ارتباط اختالل سر به جلو با کایفوزیس
مطالعات نشان داد که پوسچر سر رو به جلو نه تنها بر میزان حرکت
سر موثر است ،بلکه ارتباط غیر مستقیم با اختالل کیفوز توراسیک
دارد ( .)11نتایج محققین در بررسی رادیولوژی در کیفوز ،نشان داد
که بین کیفوز و کمردرد مزمن ارتباط وجود دارد و با رادیولوژی
قابل تشخیص میباشد ( .)12همچنین پژوهشهایی به بررسی
اصالح پوسچر سر پرداختند و نتایج آنها نشان داد که رفع پوسچر
سر به جلو باعث کاهش درد کمر و رادیکولوپاتی و بهبود عملکرد
آن میشود ( .)13در تناقض با نتایج مطالعه حاضر جوادیان و
همکاران اثر تمرین درمانی را بر جا به جایی مرکز چرخش مهره-
های کمری در بیماران با کمردرد مزمن غیراختصاصی بررسی
کردند .نتایج آنها نشان داد استفاده از ابزارهای اندازه گیری گلوبال
تغییرات معنی دار چرخش مهرهای و تغییرات قوسکمری را نشان
نداد .لذا پیشنهاد داد از این ابزارها تنها به عنوان یک شاخص عینی
استفاده شود ( .)14از آنجایی که کمردرد یکی از شایع ترین بیماری
ها بوده و اساس برخی از درمانها با کاهش یا افزایش قوسهای
ستون فقرات مرتبط میباشد ،این مقاله ارتباط وضعیت سر به جلو
و کیفوز پشتی با کمردرد مزمن غیر اختصاصی در آزمودنیهای
میانسال مرد نظامی را بررسی میکند.
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برای اندازهگیری کیفوز توراسیک از کیفومتر ( Debrunner's

 )kyphometerاستفاده شد ،بیمار در وضعیت معمولی خود و پشت
به آزمونگر میایستاد ،یک بازوی کیفومتر مقابل مهره گردنی C7
و سر دیگر روی مهره  T12قرار میگرفت و زاویه بین دو مهره
طبق درجهبندی نقاله مشاهده و روی برگه مربوطه ثبت شد (.)14
در مرحله بعد میزان پوسچر سر به جلو ( )FHPاندازهگیری
شد :به این ترتیب که فرد مورد بررسی مقابل دستگاه vision

 )Medical INC,U.S.A( Bodyدر حالت طبیعی خود و به
پهلو میایستاد و به روبروی خود خیره میشد ،نور لیزر در باالی
دستگاه روشن و امتداد نور لیزر از تراگوس گوش تا مالئول خارجی
دنبال میشد .نور لیزر ابتدا طوری تنظیم میشد که از پشت مالئول
خارجی عبور کند و سپس راستای آن تا پروگزیمال و گوش مشاهده
میشد که یک مشاهده ظاهری از نظر وضعیت سر به جلو و پوسچر
به ما میداد (شکل .)1

نتایج
سن آزمودنیهای سالم و بیمار در جدول  1نشان داده شده است.
جدول .1-میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها
سن (سال)

سالم

بیمار

43/4 ± 10/01

45/1 ± 6/6

نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که تفاوت معنیداری در
وضعیت سر رو به جلو افراد با کمر درد مزمن و بدون کمر درد
مزمن وجود داشت ( )P = 0/036در بررسی اندازه گیری های سر
به جلو ،میانگین زاویه  Craniovertebralدر افراد بدون درد
2021, Volume 23, Issue 2

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.23.2.186

برای محاسبه زاویه وضعیت سر به جلو ( )FHPابتدا به وسیله
مارکرها نقاط مورد نظر (برجستگی  C7و تراگوس) عالمتگذاری
شد .سپس با دوربین عکاسی که در فاصله  2متری محل ایستادن
فرد نصب شده بود تصویر تمام قد از فرد مورد نظر گرفته شد سپس
برای محاسبه در رایانهای که متصل به دوربین و دستگاه بود
تصاویر در نرم افزار  Body analysisمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .بدین صورت که یک خط بین این دو نقطه رسم کرده و
زاویه بین این خط و خط افقی که از مهره  C7میگذرد را به عنوان
زاویه کرانیوورتبرال ( )Craniovertebral angleنشان میداد
که معیار ما برای سنجش وضعیت سر به جلو طبق مطالعات پیشین
بود .بدین صورت که عدد  50درجه ،میانگین زاویه  CVAدر نظر
گرفته شد .بیشتر از  50درجه طبیعی و کمتر از آن وضعیت FHP
در نظر گرفته شد (.)15
در مرحله بعد برای به دست آوردن میزان زاویه دامنه حرکت
کمر ،بیمار به شکل ایستاده قرار میگرفت و از فرد درخواست می-
شد خود را به جلو خم کند ،سپس مرکز گونیامتر روی تروکانتر
بزرگ ،یک سر آن در امتداد پا و عمود بر زمین و سر دیگر در امتداد
بدن قرار میگرفت زاویه خم شده را که در محل تالقی دو بازو
مشاهده بود ثبت میشد ( .)16در آخر برای سنجش میزان درد به
بیمار برگه ای داده میشد ،بیمار بر روی خط  100میلیمتری معیار

درد ( )VASکه از چپ به راست مقدار آن افرایش مییافت میزان
درد خود را با مداد عالمت میزد .بدین وسیله طبق معیار VAS
تخمین میزان شدت درد بر اساس درک فرد معین شد (.)17
برای توصیف جمعیت از شاخصهای مرکزی و پراکندگی
استفاده شد .برای نرمال بودن دادهها از آزمون –Kolmogorov
 Smirnovو برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون
های  Independent tو  chi-squareدر نرم افزار SPSS 19
با سطح معنیداری استفاده گردید (.)P >0/05
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شکل .1-در سمت راست یک فرد طبیعی  CVA=61و در سمت چپ یک فرد دچار  FHPبا  CVA = 42مشاهده میشود
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مزمن برابر با  50/34 ± 4/20و در افراد با کمر درد مزمن برابر با
 43/73 ± 4/14بود .این در حالی بود که تفاوت معنیداری در
وضعیت کیفوز کمری افراد با کمر درد مزمن و بدون کمر درد مزمن
وجود نداشت ( .)P = 0/73زیرا که میانگین کیفوز کمری در افراد
بدون درد مزمن برابر با  43/86 ± 4/72و در افراد با کمر درد مزمن
برابر با  44/66 ± 5/11بود.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که کیفوز توراسیک
ارتباط معنی داری با وضعیت سر به جلو در افراد با کمر درد مزمن
نداشت ( P = 0/924و  )r = - 0/018هم چنین ارتباط معنی داری

بین کیفوز توراسیک و وضعیت سر رو به جلو در افراد بدون کمر
درد مزمن نیز وجود نداشت ( P = 0/62و ( )r = 0/09جدول .)2
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که میزان زاویه دامنه
حرکت کمر ( )66/75 ± 12/17ارتباط معنی داری با میزان زاویه
کیفوز ناحیه توراسیک ( )44/26 ± 4/89در افراد با کمر درد مزمن
نداشت ( P = 0/088و  )r = -0/317هم چنین ارتباط معنی داری
بین میزان زاویه دامنه حرکت کمر ( )77/46 ± 8/00و میزان زاویه
کیفوز ناحیه توراسیک ( )66/75 ± 12/17در افراد بدون کمر درد
مزمن نیز وجود نداشت ( P = 0/544و ( )r = -0/115جدول .)2

جدول .2-نتایج همبستگی پیرسون بین کیفوز و سر به جلو و همچنین همبستگی پیرسون بین میزان زاویه دامنه حرکت کمر و میزان زاویه کیفوز ناحیه توراسیک در
هر دو گروه مورد مطالعه
سالم

سر به جلو

کمر درد مزمن

سر به جلو

سالم

کیفوز

کمر درد مزمن

کیفوز

1

تعداد

30
1

تعداد

30
کیفوز

ROM

1

-0/115
0/544
30
0/317
0/088
30

r
p
r
p

r
p

30
1

تعداد
r
p

30

تعداد

جدول .3-نتایج همبستگی پیرسون بین  VASبا میزان زاویه کیفوز و سر به جلو در هر دو گروه مورد مطالعه
سالم

VAS

کمر درد مزمن

VAS

r
p

تعداد
r
p

تعداد
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-0/489
*0/006
30
-0/184
0/330
30

0/109
0/565
30
0/360
0/051
30

گروه مورد تایید قرار نگرفت (( )P <0/05جدول .)3

بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین وضعیت سر به جلو و
کیفوز پشتی با کمردرد مزمن غیر اختصاصی در آزمودنیهای
نظامی بود .در بررسی وضعیت سر به جلو بین افراد با و بدون
کمردرد مزمن غیراختصاصی مشخص شد که تفاوت معنیداری
وجود دارد .همچنین همبستگی سر به جلو با  VASدر افراد سالم
مورد تایید قرار گرفت .در این راستا رستمی و همکاران به مقایسه
اثر تمرینات سنتی و اصالحی آکادمی ملی آمریکا بر درد گردن و
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مقیاس دیداری درد ( )VASنیز در گروه سالم برابر با 0/086
 0/5 ±و گروه کمر درد مزمن برابر با  6/13 ± 1/27بود .نتایج
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که وضعیت سر به جلو ارتباط
معنی داری با  VASدر افراد با کمر درد مزمن نداشت (P 0/330
= و  )r = -0/184اما ارتباط معنی داری بین وضعیت سر به جلو
با  VASدر افراد بدون کمر درد مزمن تایید شد ( P = 0/006و
( )r = -0/489جدول  .)3لذا در این گروه با افزایش هر  1نمره در
معیار  VASمیزان زاویه  Craniovertebral Angleبرابر 0/4
درجه کاهش مییافت که این به معنی بیشتربودن  FHPمیباشد.
در مقابل ارتباط معنیداری بین میزان کیفوز و  VASدر هر دو

سر به جلو

کیفوز
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سر به جلو

کیفوز

0/092
0/627
30
-0/18
0/924
30
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زاویه سر به جلو در دانشجویان مرد پرداختند .نتایج آنها نشان داد
دو گروه تفاوت معنیداری را در قبل و بعد از مداخله در مورد مقیاس
درد و میزان زاویه سر به جلو نشان دادند .مقایسه دادههای بین دو
گروه در مورد مقیاس درد و زاویه سر به جلو تفاوت معنی داری را
در قبل و بعد از دوره تمرین نشان داد ،به طوری که میزان بهبودی
در گروه تمرینات اصالحی آکادمی آمریکا بیشتر از گروه تمرینات
سنتی بود ( .)15هر چند در مطالعه رستمی و همکاران از مداخله
تمرینی استفاده شد اما با توجه به اینکه قبل از مداخله نیز تفاوت
معنی داری را در مقیاس درد گردن بین گروه ها نشان دادند لذا از
جهاتی با نتایج مطالعه حاضر همسو میباشد .گردن درد مداوم عامل
تغییر بیومکانیک ستون فقرات گردنی است .گزارش شده است
تقریبا  60درصد از بیماران مبتال به گردن درد ،وضعیت سر بـه جلو
دارند ،وضعیت سر بـه جلو ،نیروها را در ساختارهای خلفی گردن
مانند استخوان ،رباط ،کپسول مفصلی و عضالت افزایش میدهد
( .)16عوارض موضعی دیگری متعاقب وضعیت سر به جلو وجود
دارد که شامل همتراز نبودن مفصل تمپورومندیبوالر و اختالل در
عمل جویدن ،افزایش فشار روی عروق خونی و کاهش جریان
خـون مهرهای بـه سمت مغز و ساقه مغز ،تحرک بیش از حد
قسمت میانی گردن بـه علت شل شدن لیگامنت پس سری و بی
ثباتی ایـن منطقه ،کم تحرکی قسمت فوقانی توراکس و تخریب
قوس مهرههای پشتی و کمری متعاقب تقسیم نامناسب نیروهای
بیومکانیکی میباشد ( .)17تمام این عوامل میتواند در القای درد
ناحیه گردنی و دردهای مهرههای پشتی و کمری موثر باشد که در
مطالعه حاضر مقیاس دیداری درد این مهم را مورد تایید قرار داد.
تغییر شکل لوردوز گردنی ،جایگزینی بافت چربی به جای بافت
عضالنی ،تأخیر در شروع فعالیـت عضالت ،تغییر در فعالیت حس
عمقی و تغییر در نوع فیبرهای عضالنی ،از جمله تغییراتی هستند
که در بیماران دارای گردن درد مزمن و دارای سر به جلو مشاهده
شدهاند ( .)18با تاثیرات ذکر شده به نظر میرسد تغییرات سر به
جلو با کمردرد مزمن غیراختصاصی نیز ارتباط داشته باشد ،این در
حالی بود که در مطالعه حاضر این ارتباط در افراد سالم و افراد دارای
کمردرد مزمن غیر تخصصی مورد تایید قرار نگرفت .به نظر میرسد
عوامل متعددی نظیر سن ،مدت زمان دچار شدن به این دو عارضه
بر این نتایج تاثر گذار بوده باشد .مطالعات گذشته نشان دادند که
اصالح پوسچر سر به جلو ،باعث کاهش درد کمر و رادیکولوپاتی و
بهبود عملکرد آن میشود در مطالعه ما نیز ارتباط معنی داری بین
زاویه سر رو به جلو ( )FHPبا  VASتایید شد و لذا مطالعه فوق
همسو با نتیجه مطالعه ما بود ( .)13دالیل متعددی در این کاهش
درد میتواند موثر باشد .زیرا که به نظر میرسد اصالح وضعیت سر
و گردن به جلو میتواند با تغییر وضعیت شانه و کاهش فشار بر
روی ریشههای عصبی ،از ایجاد دردهای مزمن و کمر درد پیش-
گیری کند ( .)13از دیگر مکانیسمها میتوان اشاره کرد به مهار
فشردگی اعصاب تحت جمجمهای ،کنترل پایداری مهرههای

بخش میانی گردن و بهبود دامنه حرکتی بازویی-گلونوهومرال که
در عارضه سر به جلو اتفاق میافتند ( .)20 ,19این در حالی بود که
در افراد دارای کمردرد مزمن همبستگی سر به جلو با  VASمورد
تایید قرار نگرفت .تغییرات درد گردن و جابه جایی صحیح گردن
میتواند تحت تاثیر حس عمقی قرار بگیرد .وضعیت سر به جلو
موجب کوتاهی و ضعف در عضالت استرنوکلیدوماستوئید ،عضالت
اسکالن ،تراپزیوس و عضالت ارکتور اسپاین میشود و بنابراین
استقامت و حس عمقی این عضالت را کاهش میدهد .عالوه بر
این ،وضعیت سر به جلو تنش عضالنی را در اطراف ستون فقرات
قفسه سینهای را افزایش میدهد ،در نتیجه دامنه حرکتی در ستون
فقرات فوقانی قفسه سینه را محدود میکند ( ،)21که این ثبات و
عدم تحرک میتواند در کنترل درد موثر باشد .با این وجود استفاده
از این مقیاس برای ارزیابی ارتباط بین سر به جلو و کمر درد مزمن
غیر تخصصی نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
در این مطالعه همچنین تغییرات کیفوز و کمردرد مزمن غیر
تخصصی مورد تایید قرار نگرفت .در این رابطه نشان داده شده که
پوسچر سر رو به جلو نه تنها بر میزان حرکت سر موثر است ،بلکه
ارتباط غیر مستقیم با اختالل کیفوز توراسیک دارد نتایج این مطالعه
مغایر با نتایج مطالعه ما بود زیرا که در مطالعه ما ارتباطی بین کیفوز
و پوسچر سر رو به جلو وجود نداشت ( .)11همسو با نتایج مطالعه
حاضر Mirbagheri ،و همکاران پیرامون ارتباط لوردوز کمر و
کیفوز توراسیک با کمر درد توسط خط کش منعطف ،نشان دادند
بین کیفوز توراسیک و درد پشت ارتباط معنیداری وجود ندارد (.)22
بر خالف مطالعه حاضر  Liuو همکاران نشان دادند که بین کیفوز
و کمردرد مزمن ارتباط وجود دارد که این ارتباط را با رادیولوژی
تشخیص دادند ( .)12این در حالی بود که در مطالعه حاضر از
ابزارهای اندازهگیری دقیق نظیر تصاویر رادیواوژی استفاده نشد .لذا
تغییر در نتایج را به روشهای اندازهگیری میتوان نسبت داد.
همچنین جامعه آماری محدود نیز میتواند یکی از دالیل متفاوت
بودن نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات باشد .همسو با نتایج
مطالعه حاضر  Fengو همکاران ارتباط بین کمر درد و مورفولوژی
مهرههای کمری در نوجوانان و جوانان را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج آنها نشان داد در بیمارانی که کیفوز خفیف دارند کمر درد با
کیفوز مرتبط نیست و فقط در کیفوز شدید است که کمر درد با این
عامل مرتبط میباشد ( .)23در شرایط آسیبهای شدید مانند کیفوز
شدید به طور کلی فشار در وضعیت کایفوتیک خیلی زیاد است و
هرگونه کیفوز در ستون مهرهها نامطلوب است به طوری که هر
اینچ جابجایی سر به جلو فشار بر ستون مهرهها را دو برابر میکند.
در واقع در هر اینچ جلو آمدن سر ،وزنی که ستون مهرهها باید
تحمل کنند دو برابر میشود .یکی از روشهای اندازه گیری کیفوز
کمری استفاده از خط کش منعطف میباشد و یک روش دیگر نیز
استفاده از کیفومتر است .ما در این مطالعه از کیفومتر برای اندازه
گیری کیفوز استفاده کردیم که شاید علت تفاوت در نتایج مطالعه
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با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،ارتباط معنیدار بین
سر به جلو و  VASتایید شد ولی ارتباطی بین کیفوز کمری و درد
مزمن تایید نشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که ارزیابی قوسهای
ستون فقرات در بیماران با کمردرد مزمن غیراختصاصی میتواند
کمک کننده باشد و با توجه به مطالعات ضد و نقیض در مورد
کایفوز و کمردرد مزمن غیر اختصاصی نیاز به مطالعات بیشتر در
این زمینه میباشد.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 از آنجا که پرسنل نظامی دارای ماموریتهای سخت و طاقت
فرسا هستند که موجبات بازنشستگی در سنین میانسالی به علت
کمردرد میشود ،از کاربردهای بالینی میتوان به پیشگیری و
تشخیص زودهنگام و همچنین درمان مناسبتر دردهای
کمری مردان نظامی و بهبود سالمت پرسنل نظامی با در نظر
گرفتن مشکالت آنها اشاره نمود ،زیرا با معاینه ستون مهره
در مردان سالم نظامی میتوان تغییرات وضعیتی را تشخیص
داد و از ایجاد کمر دردهای مزمن جلوگیری نمود.
تشکر و قدرداني :این طرح در دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اهلل (عج) بررسی و تصویب شده است .همچنین
نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند که از همه مردان نظامی
مشارکتکننده در این پژوهش قدردانی و سپاسگزاری را به عمل آورند.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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ما با سایر مطالعات میتواند به علت تفاوت در ابزار اندازهگیری
باشد .سه روش اندازهگیری غیر رادیولوژیکی برای اندازهگیری
کیفوز وجود دارد که شامل ،Debrunner kyphosis angle
 flexicurve kyphosis indexو flexicurve kyphosis
 angleمیباشد در مطالعهای که در سال  2010انجام شد روایی و
پایایی این سه روش بررسی شد و نهایتا به این نتیجه رسیدند که
هرکدام از این سه روش روایی و پایایی مناسب دارند و روایی و
پایایی آنها مشابه یکدیگر میباشد و از نظر هزینه نیز ،هزینه کمی
برای بیمار دارند (.)24
در بررسی اعتبار ابزار اندازهگیری مطالعه Lau ،و همکاران
( )2009به بررسی پوسچر سر ،با استفاده از دستگاه الکترونیکی
) (EHPIدر بیماران با و بدون گردن درد پرداختند که طی آن
زاویه های سر به روش الکترونیک بررسی شد ،نتایج مطالعه آنها
نشان داد که این روش جهت بررسی پوسچر روش قابل اعتمادی
میباشد ( .)25نتایج بررسی  Salahzadehو همکاران در
( )2014نشان داد ،روش بررسی زاویه کرانیو ورتبرال ( )CVAدر
زنان دچار وضعیت پوسچر سر رو به جلوی شدید ،اختصاصیت
بیشتری نسبت به متودهای بررسی سایر زاویهها (مانند Gaze
 )angleسر به جلوی دارد ( .)26این در حالی بود که در مطالعه
حاضر از این ابزار اندازهگیری در آزمودنیهای مرد استفاده شد.
همچنین بررسی ما از نوع فتوگرامتری ولی با عکس دیجیتال
میباشد و در آن  CVAبررسی شد .از جمله محدودیتهای
تحقیق حاضر این بود که تاکنون مطالعهای در مورد بررسی این
چند فاکتور اندازهگیری با همدیگر صورت نگرفته و پیشینه
پژوهش محدود بود  .محدودیت بعدی در مورد نوع کمردرد بود
که توصیه بر این است که انواع مختلف کمردرد در سنین مختلف
نیز مورد بررسی قرار گیرد و از ابزارهای اندازهگیری دقیقتر نیز
استفاده شود.
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