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Abstract
Background and Objectives: The effect of rehabilitation after intervertebral disc displacement surgery has not
been studied yet and the proper time for starting of treatment is still controversial.The aim of this study is to assessing
early rehabilitation period after lumbar disc surgery.
Materials and Methods: In this clinical trial, 60 candidates of lumbar disc surgery were randomized in two
groups, with 30-patient in each groups; group A were patients who received rehabilitation during the first 24 hours
after operation and B were whom don’t received rehabilitation services. All patients were followed for three months
after surgery.Severity of pain (based on VAS), functional status (using the Modified Oswestry index), physical
examination findings quality of life (using the quality of life questionnaire sf-36) and returning to work were
determined and compared among patients in group A and in group B.
Results: The two groups were matched for age, sex, occupation and preoperational physical status.Changing of
pain, findings of physical examination, returning to work and the functional score at the end of follow-up period in
two groups were not significantly emotional problems was significantly lower in group A.
Conclusion: According our findings, there wasn`t an eyecatching difference in two groups with and without
early rehabilitation after surgery in midterm follow-up.So early rehabilitation has not additional benefit in these
patients.
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چكيذٌ
سميىٍ ي اَذاف 4سبثيط ثطًبهِ ّبي ثبظسَاًي دؽ اظ ػول فشك زيؿه ووطي ٌَّظ هكرم ًكسُ اؾز ٍ ظهبى هٌبؾت خْز آغبظ زضهبى ٌَّظ هَضز ثحث
هي ثبقسّ .سف اظ ايي هغبلؼِ ،اضظيبثي ثبظسَاًي ظٍزٌّگبم دؽ اظ خطاحي زيؿه ووطي اؾز.
مًاد ي ريش َا 4زض ايي وبضآظهبيي ثبليٌي  60ثيوبض وبًسيس ػول خطاحي ثؼلز فشك زيؿه ووطي ثغَض سهبزفي ثِ زٍ گطٍُ ً 30فطي سمؿين قسًس :گطٍُ
الف وِ زض آًْب الساهبر سَاًجركي عي  24ؾبػز اٍل دؽ اظ ػول زض هسر ثؿشطي آغبظ قس؛ ٍ گطٍُ ة وِ زضهبى ّبي سَاًجركي زض هسر ثؿشطي زضيبفز
ًىطزًس .سوبهي ثيوبضاى ثوسر ؾِ هبُ دؽ اظ ػول ديگيطي قسًس .قسر زضز (ثطاؾبؼ ٍ ،)VASضؼيز ػولىطزي (ثطاؾبؼ قبذم،)Modified Oswestry
ًشبيح هؼبيٌبر فيعيىي ،ويفيز ظًسگي (ثب اؾشفبزُ اظ دطؾكٌبهِ ويفيز ظًسگي  ٍ )SF-36ثبظگكز ثِ وبض لجلي سؼييي ٍ ثيي  26ثيوبض زض گطٍُ الف ٍ  29ثيوبض زض
گطٍُ ة همبيؿِ قس.
يافتٍ َا 4زٍ گطٍُ اظ ًظط ؾي ،خٌؽ ،قغل ٍ ٍضؼيز فيعيىي لجل اظ ػول ّوؿبى ثَزًس .سغييطار زضزً ،شبيح هؼبيٌبر فيعيىي  ،ثبظگكز ثِ وبضٍ اهشيبظ
ػولىطزي زض اًشْبي ظهبى ديگيطي زض زٍ گطٍُ سفبٍر هؼٌي زاض آهبضي ًساقز .زض همبيؿِ ويفيز ظًسگي ،سٌْبهحسٍزيز زض ًمف ثيوبض ثؼلز هكىالر
احؿبؾي ثغَض هؼٌي زاضي زض گطٍُ الف ووشط ثَز.
وتيجٍ گيزي 4ثطاؾبؼ ًشبيح فؼلي ،زٍ گطٍُ ثب ٍ ثسٍى سَاًجركي ظٍزضؼ دؽ اظ ػول خطاحي زيؿه ووط زض ديگيطي هيبى هسر سفبٍسي چكوگيطي
ًساقشٌس .ثٌبثطايي سَاًجركي ظٍزٌّگبم سبثيط اضبفي زض ثْجَزي ايي زؾشِ اظ ثيوبضاى ًساضز.
کليذياصٌ َا 4خبثدب قسى زيؿه ثيي هْطُ اي ،سَاًجركي ،ديف آگْي.

مقذمٍ

فشك زيؿه ووطي ٍ ؾٌسضم ضازيىَلط حبز وِ گبّي ثسًجبل آى
ضخ هي زّسٍ ،الؼِ قبيؼي اؾز .ؾي ٍ دٌح زضنس ثيوبضاى ثب فشك
زيؿه ووطي ،ؾيبسبلػي ٍالؼي ضا ظبّط هي ًوبيٌس .زض ثيوبضاى ظيط
 60ؾبل 20 ،سب  35زضنس هَاضز زچبض فشك زيؿه ووطي ثسٍى
ػالئن ّؿشٌسًَ .ز زضنس وؿبًي وِ اٍليي حولِ ؾيبسبلػي ضا زاضًس،
ثب زضهبى هحبفظِ وبضاًِ ثْجَز هي يبثٌس .زض ثيوبضاى ثب ػالئن
ضازيىَلط زض ثطذي هَاضز خطاحي زض ًظط گطفشِ هي قَز (.)1
زض هَضز ضطٍضر ٍ هسر هحسٍزيز فؼبليز دؽ اظ خطاحي
زيؿه ووطي ػسم سَافك ٍخَز زاضز .گطچِ چٌسيي ًَع ثطًبهِ

سَاًجركي فؼبل ،ثطًبهِ ؾالهز فيعيىي يب دطٍسىل خْز ثبظگكز
ثِ وبض ثيوبضاى دؽ اظ خطاحي زيؿه ووطي ديكٌْبز قسُ اؾز ،اهب
ٌَّظ سطؼ اظ ٍلَع هدسز آؾيت ،فشك هدسز يب ًبدبيساضي ٍخَز
زاضز .سبوٌَى اعالػبر اًسوي زض هَضز هَثط ثَزى ايي زضهبًْب ٍخَز
زاضز (.)2
ّط چٌس زض هَضز سبثيط هغلَة فيعيَسطادي دؽ اظ اػوبل خطاحي
زيؿه ووط گعاضقبر فطاٍاًي هَخَز هي ثبقسٍ ،لي ٌَّظ زض
هَضز ًَع ايي زضهبى ّب ٍ ظهبى آغبظ آًْب سَافك ٍخَز ًساضز (.)3-4
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هؼيبضّبي ٍضٍز ٍ ذطٍج سؼييي ٍ ثغَض سهبزفي (ثب اؾشفبزُ اظ
دبوز حبٍي حطٍفبر الف ٍ ة) ثِ زٍ گطٍُ ً 30فطُ سمؿين
گطزيسًس :گطٍُ الف زضيبفز وٌٌسُ الساهبر سَاًجركي ثَزًس ٍلي
گطٍُ ة وؿبًي ثَزًس وِ اًشمبل ثِ ثرف سَاًجركي ًساقشِ ٍ زض
ثرف هطثَعِ الساهبر دطؾشبضي ضا زضيبفز ًوَزًسّ.سف اظ
اًشربة يه خطاح يىؿبى ًوَزى سىٌيه خطاحي ثَز .الجشِ الظم ثِ
شوط اؾز وِ الساهبر دطؾشبضي ّط زٍ گطٍُ ثغَض وبهل ازاهِ زاقشِ
اؾز ًشبيح هيبى هسر زض ايي زٍ گطٍُ سؼييي ٍ همبيؿِ قس.هىبى
اًدبم دػٍّف ثرف عت فيعيىي ٍ سَاًجركي ثيوبضؾشبى قْسا
سجطيع ثَزُ اؾز .هسر ظهبى اًدبم هغبلؼِ  16هبُ ثَزُ اؾز وِ اظ
اٍل هطزاز هبُ ؾبل ّ 1387دطي قوؿي لغبر اٍل آشض هبُ ؾبل
 1388خوغ آٍضي اعالػبر اٍليِ ٍ سدعيِ ٍ سحليل زازُ ّب
نَضر دصيطفشِ اؾز .هغبلؼِ زض گطٍُ الف زض  26ثيوبض ٍ زض گطٍُ
ة زض  29ثيوبض هيؿط گطزيس ،وِ ثِ ػلز ػسم هطاخؼِ  4ثيوبض اظ
گطٍُ هَضز ٍ  1ثيوبض اظ گطٍُ قبّس زض ديگيطي ؾِ هبُ ثؼس ثسليل
ثؼس هؿبفز ،اظ هغبلؼِ ذبضج قسًس .ثطضؾي هشغيطّب دؽ اظ اًشمبل
ثِ ثرف ،ظهبى سطذيم اظ ثيوبضؾشبى ٍ  3هبُ ثؼس نَضر گطفشِ
اؾز .هؼيبضّبي ٍضٍز ايي هغبلؼِ ػجبضر ثَز اظ:زاقشي خطاحي
زيؿه ووط حسالل زض  24ؾبػز گصقشِ ،ؾي ثيي  30-60ؾبل،
زاقشي زضز لجل اظ خطاحي،زاقشي خطاحي زيؿه زض يه ؾغح،
زاقشي  MRIسبييس وٌٌسُ زيؿه ّطًيِ ،سوبيل ثِ قطوز زض هغبلؼِ.
هؼيبضّبي ذطٍج اظ هغبلؼِ قبهل:خطاحي زيؿه ووط ثيف اظ يه
ؾغح،زاقشي ليؿشعيؽ ٍ خطاحي آى،زاقشي افشبزگي دب ،ػسم وٌشطل
ازضاض يب هسفَع ثيف اظ  72ؾبػز لجل اظ خطاحي،ؾبثمِ ثيوبضيْبي
هرشل وٌٌسُ ضاُ ضفشي لجل اظ خطاحي ًظيط دبضويٌؿَىً ،بضؾبيي للجي
ٍٍخَز ّطگًَِ ػبضضِ خطاحي ٍ ثيوبضاى زاضاي وبض ؾٌگيٌي هثل
وبضگطاى نٌبيغ ؾٌگيي ٍ ٍظًِ ثطزاضاى ثَز.

زض عي يه همبلِ هطٍضي زض ؾبل  2009شوط قسُ اؾز وِ قطٍع
سَاًجركي ٍ ثطًبهِ ّبي ٍضظقي ّ 4-6فشِ ثؼس اظ خطاحي ؾجت
وبّف ؾطيؼشط زضز ٍ ًبسَاًي هي گطزز( )5زض حبلي وِ زض همبلِ
چبح قسُ اي زض ؾبل  2011ثب هغبلؼِ ثط ضٍي  338ثيوبض خطاحي
قسُ ثِ ايي ًشيدِ ضؾيسُ اًس وِ سبثيط سَاًجركي ٍ زازى زفشطچِ
آهَظقي ثؼس اظ خطاحي زيؿه ووطضٍي اًسوؽ ًبسَاًي سبثيطي
ًساقشِ اؾز (ً Morris ٍ )6يع زض ّوبى ؾبل همبلِ اي هجٌي ثط
ػسم ثهطفِ ثَزى اؾشفبزُ اظ سَاًجركي يب زازى زفشطچِ آهَظقي
زضثيوبضاى دؽ اظ خطاحي زيؿه ووطي هٌشكط ًوَزُ اؾز)7( .زض
حبليىِ زض همبلِ چبح قسُ زض ؾبل 2008ثب سؼييي ضيؿه
فبوشَضّبي اظ زؾز زازى ظهبى وبضي ثيوبضاى دؽ اظ خطاحي
زيؿه ووطي ثِ ايي ًشيدِ ضؾيسُ اًس وِ ثيوبضاى ثب دطٍگٌَظ ًب
هغلَة ثْشط اؾز لجل اظ اظ زؾز زازى قغل ذَز ثِ سَاًجركي
اضخبع زازُ قًَس (.)8
ثب سَخِ ثِ سٌبلضبر شوط قسُ ٍ ضوٌبً ثب سَخِ ثِ قطايظ
فطٌّگي وكَض هب وِ ثيوبضاى دؽ اظ خطاحي سب هسسْب سحز
حوبيز ذبًَازُ لطاض هي گيطًس ،ثطآى قسين سب اثط سَاًجركي
ثالفبنلِ ثؼساظ خطاحي ضا زض يه هغبلؼِ وبضآظهبيي ثبليٌي هَضز
اضظيبثي لطاض زّين.

مًاد ي ريش َا

زض ايي هغبلؼِ وِ اظ ًَع وبضآظهبيي ثبليٌي سهبزفي يه ؾَ
وَضثَزُ ٍ فطز هؼبيٌِ گط زض ايي هغبلؼِ اظ گطٍُ ثٌسي ثي اعالع
ثَز 60 ،ثيوبض ثب ّطًيبؾيَى زيؿه ووط وِ ثب زاقشي قَاّس ثبليٌي ٍ
سهَيطثطزاضي سكريم زازُ قسُ ٍ ثِ زضهبًْبي وٌؿطٍاسيَدبؾد
ًسازُ ثَزًس ٍزض هطوع آهَظقي – زضهبًي قْسا سجطيع سَؾظ يه
خطاح هغع ٍ اػهبة سحز خطاحي لطاض گطفشِ ثَزًس ،ثطاؾبؼ

کل بيماران
N=60

خروج
N=1

خروج
مقايسه
N=30

مداخله
n=30

مقايسه نهايي

مداخله نهايي

N=29

N=26
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جذول  :1متوسط امتياز کيفيت زندگي پايه و انتهايي در هشت زير گروه پرسشنامه کيفيت زندگي
قبل
زيرگروه
گروه مقايسه
گروه مذاخله
2/11±7/17
4/15±0/6
عملکرد فيسيکي
9/8±7/22
4/7±4/21
محذوديت در نقش بذليل مشکالت فيسيکي
8/69±3/31
2/37±4/41
محذوديت در نقش بذليل مشکالت روحي
2/42±7/14
9/37±1/16
انرشي و خستگي
5/53±7/18
8/47±1/19
احساس خوب بودن روحي
3/15±6/17
1/29±7/25
عملکرد اجتماعي
5/19±9/15
9/23±9/20
درد
4/51±9/10
4/59±0/15
سالمت عمومي
 Pکمتر از ./05معني دار مي باشد.
انحراف معيار  ±متوسط واجد اعداد درصد مي باشد.

زض گطٍُ الف الساهبر سَاًجركي زٍ ثبض زض ضٍظ ثهَضر
هَزاليشِ ّبي ايٌفطاضز ،سحطيىبر الىشطيىي ػهجي سطاًؽ
وَسبًئَؼ زض هؿيط زضز ،سحطيه الىشطيىي ثطاي ػضالر ضؼيف،
ٍضظقْبي ايعٍهشطيه ثطاي ػضالر اعطاف دلَيه ٍ ّيخ ٍ ظاًَ،
ٍضظقْبي ايعٍسًَيه ثطاي ػضالر هچ دب ،حطوبر دبؾيَ زاهٌِ
هفهلي ،ثطاي فلىؽ ّيخ (ثب ظاًَي ذن قسُ) ووشط اظ  90زضخِ
ٍ ؾذؽ لغعاًسى ضيكِ ػهجي ،اوؿشطًبل ضٍسبؾيَى ّيخ،
ٍضظقْبي سمَيشي ديكطًٍسُ ثطاي ػضالر اًسام فَلبًي ،هبؾبغ
ػضالر وبف ،فيعيَسطادي ؾيٌِ ،ايؿشبزى ثب ٍؾيلِ حوبيشي ،آهَظـ
هىبًيه ثسى ثب حفظ لَضزٍظ ووط خْز وليِ فؼبليشْب ثب دطّيع اظ
فلىؿيَى ٍ چطذف ووط ٍ ،آهَظـ ٍضظقْبي ثؼس سطذيم
نَضر گطفز .الساهبر سَاًجركي زض زاذل ثرف سَؾظ يه
فيعيَسطاديؿز هبّط ثِ هسر يه ّفشِ اًدبم قسٍحيي اًدبم
الساهبر اظ اػوبل سٌكي ضٍي ؾيؿشن ػهجي ٍ يب حطوبر ذؿشِ
وٌٌسُ دطّيع هي قس.ضوٌب سَنيِ ٍ آهَظـ الظم خْز اًدبم
ٍضظـ ّبي هطثَط ثِ ووط ثِ هسر قف ّفشِ ثؼس اظ خطاحي زض
عي ثؿشطي ثِ ثيوبضاى زازُ هي قس .فطز هؼبيٌِ وٌٌسُ اظ گطٍُ ثٌسي
ثيوبض هغلغ ًجَزُ اؾز .هشغيطّبي ثطضؾي قسُ قبهل هَاضز ظيط
ثَزُ اؾز زضز ثطاؾبؼ ٍ ،VASضؼيز ػولىطزي ثطاؾبؼ
دطؾكٌبهِ ،Modified Oswestryهؼبيٌبر فيعيىي ،ظهبى ثبظگكز ثِ
وبض ،ويفيز ظًسگي ثطاؾبؼ دطؾكٌبهِ ويفيز ظًسگي ()SF – 36
زض ايي هغبلؼِ دؽ اظ سَضيح وبهل ثِ ثيوبضاى ٍ وؿت ضضبيز اظ
آًبى ثيوبضاى ٍاضز هغبلؼِ قسُ ٍ ّط ظهبى وِ هبيل ثَزًسهي سَاًؿشٌس
هغبلؼِ ضا سطن ًوبيٌس.اعالػبر ثيوبضاى هحطهبًِ ثبلي هبًسُ اؾز
ٍايي هغبلؼِ ثِ سبييس وويشِ اذاللي زاًكگبُ ػلَم دعقىي سجطيع
ضؾيسُ اؾز .زازُ ّب ثِ زؾز آهسُ ثهَضر هيبًگيي  ±اًحطاف
هؼيبض (ً ٍ )Mean ± SDيع فطاٍاًي ٍ زضنس ثيبى قسُ اؾز .ثطًبهِ
آهبضي ثىبض ضفشِ ً spssؿرِ  15اؾز .آظهًَْبي آهبضي سؿز زليك
فيكط-وبي زٍ -هي ٍيشٌي-سي ظٍج هؿشمل ٍ Repeated measure
 of Anova testثطحؿت قطايظ خْز همبيؿِ ثىبض گطفشِ قسُ
اًس.زض سوبهي هَاضز هَضز هغبلؼًِ ،شبيح زض نَضر زاضا ثَزى
 P≤ 0/05اظ ًظط آهبضي هؼٌي زاض قٌبذشِ قسًس.

يافتٍ َا

اظ  30ثيوبض قطوز وٌٌسُ زض ّط گطٍُ ‚ 26ثيوبض زض گطٍُ الف
ٍ ً 29فط زض گطٍُ ة ثبلي هبًسًس وِ زض گطٍُ الف  15ثيوبض
( )%57/7هطز ٍ  11ثيوبض ( )%42/3ظى ٍ زض گطٍُ ة  14ثيوبض
( )%48/3هطز ٍ  15ثيوبض ( )%51/7ظى ثَزًس .هشَؾظ ؾي ثيوبضاى

گروه مذاخله
5/36±7/14
7/8±4/24
7/89±15/8
6/67±7/11
7/69±5/13
3/29±0/18
5/50±5/16
7/66±5/12

بعذ

گروه مقايسه
6/32±6/9
9/0±6/4
1/93±4/16
9/65±4/16
1/68±9/12
9/29±0/18
8/45±5/19
7/69±4/12

مقاديرP
0/135
0/419
0/002
0/06
0/501
0/084
0/186
0/275

زض گطٍُ الف  42/2±9/3ؾبل ٍ زض گطٍُ ة  44/7±7/6ؾبل ثَز.
زض زٍ گطٍُ هَضز ثطضؾي اظ ًظط ؾي ،خٌؽ ،قغل ،هسر ظهبى زضز
ووط لجل خطاحي سفبٍر هؼٌي زاضي ٍخَز ًساقز .زض هؼبيٌبر
ثبليٌي وِ قبهل سؿز  ،SLRضفلىؿْبي ٍسطي ػومي ،سؿز
ػضالًي زؾشي ،لوؽ ؾغحي ٍ زضز ػومي سغييطار ًشبيح دبيِ ٍ
اًشْبيي ثيي گطٍّْب هؼٌي زاض ًجَز .زض ّط زٍ گطٍُ وبّف VAS
اًشْبيي ًؿجز ثِ دبيِ هؼٌي زاض ثَز (ٍ .)p= 0/001لي هشَؾظ
وبّف  VASعي هسر ثؿشطي زض زٍ گطٍُ سفبٍر هؼٌي زاض
آهبضي ًساقز ( .)p= 0/97زض ّط زٍ گطٍُ وبّف اهشيبظ ػولىطزي
اًشْبيي ًؿجز ثِ دبيِ هؼٌي زاض ثَز ( )p=0/001اهب ثيي گطٍّْب
سفبٍر هؼٌي زاضي ٍخَز ًساقز( .)p= 0/11هشَؾظ اهشيبظ ويفيز
ظًسگي دبيِ ٍ اًشْبيي زضّكز ظيط گطٍُ دطؾكٌبهِ ويفيز ظًسگي
زض خسٍل قوبضُ  1زض زٍ گطٍُ هَضز ٍ قبّس ذالنِ قسُ اؾز.
زض هَاضز ثبظگكز ثِ وبض ،هشَؾظ فبنلِ ظهبًي ػول خطاحي سب
ثبظگكز ثِ وبض زض گطٍُ هساذلِ  )2-3( 2/6±0/3هبُ ٍ زض گطٍُ
همبيؿِ  )2-5/2( 2/4±0/2هبُ ثَز .اظ ايي ًظط ًيع سفبٍر هؼٌي زاض
آهبضي ثيي زٍ گطٍُ ٍخَز ًساقز (.)p= 0/17

بحث

هب زض ايي هغبلؼِ ثِ ثطضؾي هيبى هسر (ؾِ هبُ) ثبظسَاًي
ظٍزٌّگبم دؽ اظ خطاحي زيؿه ووط زض همبيؿِ ثب گطٍُ قبّس
(ثسٍى ثبظسَاًي) دطزاذشين .ثط اؾبؼ يبفشِ ّبي ايي هغبلؼِ ،سغييطار
هيعاى زضز (ثطحؿت ً ،)VASشبيح هؼبيٌبر فيعيىي (حؽ ,هؼبيٌِ
لسضر ثب زؾز ،SLR ،زاهٌِ حطوشي) ٍ ٍضؼيز ثبظگكز ثِ وبضٍ
سغييطار اهشيبظ ٍضؼيز ػولىطزي زض زٍ گطٍُ سفبٍر هؼٌي زاض
آهبضي ًساقز .زض اضظيبثي ويفيز ظًسگي ثطاؾبؼ دطؾكٌبهِ ذبل
ويفيز ظًسگي ،هحسٍزيز زض ًمف ثيوبض ثؼلز هكىالر احؿبؾي
زض گطٍُ ثب سَاًجركي ظٍزضؼ دؽ اظ خطاحي ثغَض هؼٌي زاضي
ووشط اظ گطٍُ ثسٍى سَاًجركي ظٍزضؼ ثَز؛ ثب ايي ٍخَز زض ؾبيط
ظيط گطٍُ ّبي ويفيز ظًسگي سفبٍر هؼٌي زاضي آهبضي ثيي زٍ
گطٍُ ٍخَز ًساقز .سَاًجركي دؽ اظ خطاحي زيؿه ووط يىي اظ
هَاضزي اؾز وِ ّوَاضُ زض هغبلؼبر گًَبگَى هَضز سَخِ ٍ ثحث
ثَزُ اؾزّ .ط چٌس سبوٌَى ثطضؾي ّبي هشؼسزي زض ايي ظهيٌِ
نَضر دصيطفشِ اؾزٍ ،لي عيف گعاضقبر هَخَز ثؿيبض
ًبّوگَى ٍ هشغيط ّؿشٌس؛ ثگًَِ اي وِ ٌَّظ ثط زٍ دبضاهشط انلي
يؼٌي ًَع سَاًجركي ٍ ظهبى آغبظ آى سَافك لغؼي ٍخَز ًساضز (.)9
سَاًجركي ظٍزضؼ دؽ اظ ػول خطاحي زيؿه ووط اٍليي ثبض
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سَؾظ ّ ٍ Alarantaوىبضاى ٍ ؾذؽ  Mannicheهغطح ٍ ديكٌْبز
گطزيس (.)12-10
ّ ٍ Kitteringhamوىبضاى  12ثيوبض  20سب  65ؾبلِ ضا دؽ اظ
خطاحي زيؿه ووط ثغَض سهبزفي ثِ زٍ گطٍُ ً 6فطي سمؿين
ًوَز :زض گطٍُ هَضز سَاًجركي ظٍزضؼ (ثالفبنلِ ثؼس ػول)
سدَيع قس ٍ زض گطٍُ قبّس ،سَاًجركي نَضر ًگطفز .قف
ّفشِ ثؼس ،زضز (ثطاؾبؼ ً ،)VASشبيح هؼبيٌبر ثبليٌي (اظ خولِ
سؿز  ٍ )SLRقسر ًبسَاًي (ثطاؾبؼ  )Oswestry indexثيي زٍ
گطٍُ سفبٍر چكوگيطي ًساقزّ .وچٌيي ظهبى ثبظگكز ثِ وبض زض
زٍ گطٍُ سمطيجب يىؿبى ثَزّ)13( .وبى گًَِ وِ هالحظِ هي گطزز،
ًشبيح ايي هغبلؼِ ثب هغبلؼِ فؼلي ّورَاًي زاضز .حدن ًوًَِ دبييي
هكىل انلي هغبلؼِ اقبضُ قسُ اؾز .زض هغبلؼِ – Kjellby
ّ ٍ Wendtوىبضاى ًيع  60ثيوبض زض زٍ گطٍُ سَاًجركي ظٍزضؼ ٍ
ثسٍى سَاًجركي همبيؿِ قسًسّ 12 .فشِ ثؼسً ،شيدِ هؼبيٌبر (اظ
خولِ زاهٌِ حطوشي هفهل) ٍ هيعاى زضز زض زٍ گطٍُ سفبٍر آهبضي
ًكبى ًساز (ً.)14شبيح ايي هغبلؼِ ًيع ّوطاؾشب ثب ًشبيح هغبلؼِ هب ثَزُ
اؾز .زض هغبلؼِ ّ ٍ Lynnوىبضاى  47ثيوبض ثب ؾي هشَؾظ 45
ؾبل دؽ اظ زيؿىىشَهي سحز سَاًجركي ظٍزضؼ لطاض گطفشٌس.
ًشبيح ثلٌس هسر ( 12هبُ دؽ اظ خطاحي) ثب  12ثيوبض زيگط ثؼٌَاى
گطٍُ قبّس همبيؿِ قس .زض ايي هغبلؼِ اظ ًظط زضز سفبٍر هؼٌي
زاضي ثيي زٍ گطٍُ ٍخَز ًساقزٍ ،لي ٍضؼيز ػولىطزي ٍ هيعاى
ضضبيشوٌسي ثيوبض اظ ًشبيح زض گطٍُ هَضز ثيكشط ثَز .هحسٍزيز
ػوسُ ايي هغبلؼِ ،حدن ًوًَِ دبييي زض گطٍُ قبّس ػٌَاى قسُ
اؾز )15(.ػسم سفبٍر قسر زضز دؽ اظ ػول زض ايي هغبلؼِ ٍ
ثطضؾي فؼلي هكبثِ ثَزُ اؾز.
ّ ٍ Millisdotterوىبضاى  56ثيوبض ضا دؽ اظ ػول خطاحي
زيؿه ووط ثغَض سهبزفي زض زٍ گطٍُ ثطضؾي وطزًس :گطٍُ هَضز
قبهل  25ثيوبض وِ سحز الساهبر سَاًجركي ( Early
ّ 2 )neuromuscular customized trainingفشِ دؽ اظ ػول لطاض
گطفشٌس؛ ٍ گطٍُ قبّس قبهل  31ثيوبض وِ الساهبر سَاًجركي
هؼوَل دؽ اظ ّفشِ  6اضائِ گطزيس .يه ؾبل ثؼس ،سفبٍر چٌساًي اظ
ًظط ٍضؼيز زضز (ثطاؾبؼ  ٍ )VASهؼبيٌبر (اظ خولِ سؿز
 )SLRثيي زٍ گطٍُ ٍخَز ًساقزٍ ،لي اهشيبظ ًبسَاًي (ثطاؾبؼ
 )Roland - Morrisزض گطٍُ هَضز ثغَض هؼٌي زاضي ووشط ثَز
(ّ.)16وبى گًَِ وِ هالحظِ هي گطززً ،شبيح هغبلؼِ هصوَض اظ ًظط
قسر زضز ٍ هؼبيٌبر دؽ اظ ػول ثب ًشبيح هغبلؼِ هب ّورَاًي
زاضز .همبيؿِ ٍضؼيز ًبسَاًي زض زٍ هغبلؼِ ثسليل سفبٍر هؼيبضّبي
ثطضؾي اهىبى دصيط ًيؿز .اظ ؾَي زيگط هسر ديگيطي ثيوبضاى زض
هغبلؼِ فَق ثيكشط اظ هغبلؼِ هب ثَزُ اؾز.
ّ ٍ Nielsenوىبضاى زض يه هغبلؼِ زيگط  60ثيوبض وبًسيس ػول
خطاحي زيؿه ووط ضا ثغَض سهبزفي زض زٍ گطٍُ ثطضؾي وطزًس:
گطٍُ هَضز قبهل  28ثيوبض وِ سحز سَاًجركي لجل ٍ ثالفبنلِ
دؽ اظ ػول لطاض گطفشٌس؛ ٍ گطٍُ قبّس قبهل  32ثيوبض وِ
سَاًجركي ضٍسيي (دؽ اظ ّ 6فشِ) زض آًْب اخطا قس .قف هبُ دؽ
اظ ػول ،سفبٍسي اظ ًظط ويفيز ظًسگي (ثطاؾبؼ دطؾكٌبهِ اضظيبثي
ويفيز ظًسگي  15دبضاهشطي) ،زضز (ثطاؾبؼ ً ٍ )VASيبظ ثِ ػول
هدسز ثيي زٍ گطٍُ گعاضـ ًگطزيس؛ ثب ايي ٍخَز ،ثْجَزي ٍ
ثبظگكز ثِ وبض زض گطٍُ هَضز ظٍزسط نَضر دصيطفشِ ثَز (.)17
ّوبى گًَِ وِ ديكشط اقبضُ قس ،زض هغبلؼِ هب اظ ًظط ويفيز ظًسگي
سٌْب هحسٍزيز زض ًمف ثيوبض ثؼلز هكىالر احؿبؾي زض گطٍُ
ثب سَاًجركي ظٍزضؼ دؽ اظ خطاحي ثغَض هؼٌي زاضي ووشط اظ
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گطٍُ همبيؿِ ثَز؛ زض حبلي وِ زض ؾبيط دبضاهشطّبي هطسجظ ثب ويفيز
ظًسگي سفبٍر ٍاضحي هكبّسُ ًكسّ .يچ يه اظ ثيوبضاى زٍ گطٍُ
زض هغبلؼِ هب ًيبظهٌس ػول خطاحي هدسز ًجَزًس ٍ ايي اهط هي سَاًس
ثط ايوي ثَزى آغبظ ظٍزضؼ سَاًجركي دؽ اظ ػول زاللز ًوبيس.
ثطذالف ًشيدِ هغبلؼِ هصوَض ،اظ ًظط ظهبى ثطگكز ثِ وبض سفبٍسي
ثيي زٍ گطٍُ زض هغبلؼِ فؼلي ٍخَز ًساقز .الجشِ همبيؿِ ًشبيح
هغبلؼبر اظ ايي ًظط زقَاض اؾز؛ چطاوِ دبضاهشطّبي هرشلفي ًظيط
ٍضؼيز قغلي ثيوبضاىً ،حَُ حوبيز ّبي ثيوِ اي ،قسر ثيوبضي
اٍليِ ٍ ًَع ػول خطاحي زض ايي ظهيٌِ سبثيطگصاض هي ثبقٌس.
ّ ٍ Danielsenوىبضاى ًشبيح سَاًجركي ظٍزضؼ ٍ سْبخوي ضا
زض  63ثيوبض دؽ اظ ػول خطاحي زيؿه ووط ثطضؾي ٍ ًشبيح ضا ثب
گطٍُ قبّس وِ سحز سَاًجركي هطؾَم  2هبُ ثؼساظ ػول لطاض
گطفشِ ثَزًس ،همبيؿِ وطزًس .ايي همبيؿِ 12 ٍ 6 ،هبُ دؽ اظ ػول
خطاحي نَضر گطفز .زضز (ثطاؾبؼ ً ٍ )VASبسَاًي (ثطاؾبؼ
 )Disability Index Roland’sزض گطٍُ هَضز ثغَض ووشط اظ گطٍُ
قبّس ثَزٍ ،لي ًشبيح ثطضؾي ّبي ثبليٌي ٍ ػولىطزي زض زٍ گطٍُ
سفبٍر چٌساًي ًساقز (.)18زض هغبلؼِ هب ًيع ٍضؼيز ػولىطزي
هؼٌي زاضًجَز .اظ ايي ًظط ثيي ًشبيح هب ٍ هغبلؼِ فَق اظ ًظط ػسم
ثطسطي سَاًجركي ظٍزضؼ قجبّز ٍخَز زاضز .سفبٍر زض ًَع
سَاًجركي هي سَاًس سَخيِ وٌٌسُ اذشالف ًشبيح زض ايي زٍ هغبلؼِ
ثبقس.ديكشط ًيع ثطذي هغبلؼبر ديكٌْبز وطزُ اًس وِ ثْشط اؾز
ثدبي ؾطيغ سط آغبظ ًوَزى سَاًجركي ،اظ ضٍـ ّبي قسيس ٍ
سْبخوي اؾشفبزُ گطزز (. )13،14زض ايي ظهيٌِ ًيبظهٌس اًدبم
هغبلؼبر ثؼسي هي ثبقين.
ّ ٍ Hamdouh – Kahlaouiوىبضاى  50ثيوبض ثب هشَؾظ ؾٌي 30
ؾبل ضا ثهَضر گصقشِ ًگط ثطضؾي وطزًس .زض ايي ثيوبضاى
سَاًجركي قسيس ٍ ظٍزضؼ نَضر دصيطفشِ ثَز .زض ايي هغبلؼِ
ًشيدِ گيطي قس وِ ايي ًَع سَاًجركي هي سَاًس ثبػث ثْجَز
ػولىطز ،وبّف زضز ٍ ثبظگكز ؾطيغ ثِ وبض قَز ( .)19زٍ
هحسٍزيز ػوسُ زض ايي هغبلؼِ ،گصقشِ ًگط ثَزى ٍ ًجَز گطٍُ
قبّس ثَزُ اؾزّ ٍ Nielsen .وىبضاى ًشيدِ سَاًجركي ظٍزضؼ ضا
زض  28ثيوبض ثطضؾي وطزًس  32ثيوبض سحز سَاًجركي هؼوَلي لطاض
گطفشِ ثَزًس .دؽ اظ زٍ هبُ ًشيدِ گيطي قس وِ سَاًجركي ظٍزضؼ
هي سَاًس ثْجَز ضا ؾطيغ ٍ هيعاى ثؿشطي ضا وَسبُ سط وٌسٍ ،لي اظ
ًظط ػَاضو ،زضز ٍ ويفيز ظًسگي (ثطاؾبؼ دطؾكٌبهِ Modified
ّ ) Oswestryط زٍ گطٍُ يىؿبى ثَزًس (.)20
ّ ٍ Osteloوىبضاى زض زٍ هغبلؼِ خبهغ (هشبآًبليع) زض ايي ظهيٌِ
ًشيدِ گيطي وطزًس وِ ػسم سَافك زض هَضز ًَع ،ظهبى آغبظ ٍ قسر
سَاًجركي دؽ اظ ػول خطاحي زيؿه ووط ثبضظ اؾز .زض ايي زٍ
هغبلؼِ ثشطسيت  14 ٍ 13هغبلؼِ نَضر گطفشِ زض ايي ظهيٌِ ثطضؾي
ٍ همبيؿِ قسُ اؾز (ّ.)5 ،21وبى گًَِ وِ هالحظِ گطزيس ،هب ًيع
زض ثطضؾي ًشبيح هغبلؼبر هرشلف زض ايي ظهيٌِ ،سمطيجبً ثِ ًشيدِ
هكبثْي زؾز يبفشينّ .وبى گًَِ وِ ديكشط اقبضُ قسٍ ،خَز
دبضاهشطّبي هرسٍـ وٌٌسُ يىي اظ زاليل ػسم ضؾيسى ثِ ًشبيح
لغؼي زض ايي هَضز اؾزً .حَُ ٍ قسر سَاًجركي ،ظهبى آغبظ،
قسر ثيوبضي اٍليِ ٍ ثيوبضي ّبي ّوطاًَُ ،ع ػول خطاحي ٍ
هطالجز ّبي دؽ اظ ػولٍ ،يػگي ّبي فطزي ثيوبضاىً ،حَُ اًساظُ
گيطي ٍ اضظيبثي هشغيطّبي ثطضؾي ًشيدِ ٍ ثؿيبضي ػَاهل زيگط
اهىبى ايدبز قطايظ يىؿبى خْز همبيؿِ ًشبيح هرشلف ضا ؾلت
هي ًوبيٌس ( .)19-23اظ خولِ ػلل هطثَط ثِ ػسم سبثيط سَاًجركي
ظٍزٌّگبم زض ايي هغبلؼِ ،هي سَاى ثِ ًحَُ اًشربة ثيوبضاى ٍ ًيع

31-31  صفحات3131  مُز ي آبان4 ٌ شمار13 ٌ مجلٍ پششكي داوشگاٌ علًم پششكي ي خذمات بُذاشتي ـ درماوي تبزيش دير/ 31

 ػسم سٌَع زض الساهبر اًدبم قسُ خْز،ثَزى هسر ديگيطي
.همبيؿِ ضٍقْب ثب يىسيگط هي سَاى اقبضُ ًوَز

ِيىي اظ هَاضزي و.هسر ظهبى وَسبُ ديگيطي ثيوبضاى اقبضُ وطز
 ٍضؼيز،اهطٍظُ ثيكشط هَضز سَخِ هحمميي لطاض گطفشِ اؾز
ٌِضٍحي – ضٍاًي ثيوبضاى ٍ حوبيز ّبي دؽ اظ ػول زض ايي ظهي
 ًشبيح ثسؾز آهسُ زض هغبلؼِ هب اظ ًظط اضظيبثي.)24,25( اؾز
 ثٌبثطايي زض.ويفيز ظًسگي ًيع ثط اّويز ايي هشغيط سبويس هي ًوبيس
ًظط گطفشي ايي اهط زض هغبلؼبر اسي هي سَاًس زض ضؾيسى ثِ ًشبيح
ِ ثب سَخِ ثِ ًشبيح هغبلؼ، زض هدوَع.لغؼي سط ووه وٌٌسُ ثبقس
 ثٌظط ًوي ضؾس سَاًجركي ظٍزٌّگبم،فؼلي نطف ًظط اظ ثؼس ضٍاًي
دؽ اظ ػول زيؿه ووط ثط ديف آگْي ػولىطزي ثيوبض سبثيط
 زض ايي هغبلؼِ ًيع هحسٍزيشْبيي ٍخَز زاقز.هغلَثي زاقشِ ثبقس
 هشَؾظ،وِ اظ خولِ ثِ ػسم اهىبى وَض ثَزى ثيوبض ٍ سطاديؿز

وتيجٍ گيزي

سَاًجركي ظٍزٌّگبم دؽ اظ خطاحي زضسغييطار هيعاى زضز دؽ
 سغييطار اهشيبظ ٍضؼيز ػولىطزي ٍ ًشبيح هؼبيٌبر،اظ ػول
 هحسٍزيز، زض اضظيبثي ويفيز ظًسگي.فيعيىي سبثيط چٌساًي ًساضز
زض ًمف ثيوبض ثؼلز هكىالر احؿبؾي زض گطٍُ ثب سَاًجركي
ظٍزضؼ دؽ اظ خطاحي ثغَض ثبضظي ووشط اظ گطٍُ ثسٍى سَاًجركي
.ظٍزضؼ ثَز
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