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Abstract
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Background and Aim: Low back pain (LBP) is a multidimensional disorder which is common among
military personnel. It may cause disability, reduced productivity and combat readiness of forces, and increased
health care costs. Therefore, the aim of this study was to assess the risk factors associated with LBP in male
military personnel.
Methods: This study is a case-control study of 250 military personnel with chronic LBP and 250 healthy
military men were assessed through simple nonprobability sampling. A three-part questionnaire (demographic,
occupational and clinical data) was used for both groups with closed questions, Job Related Physical Demands
questionnaire (JRPD), and Health Risk Appraisals questionnaire (HRA). Evaluation of relationship between risk
factors associated with low back pain in both groups was done.
Results: Age, height, weight, and work record were not significantly different between the two groups of
military personnel. Among the factors studied, there was a positive significant relationship between LBP and hard
job titles (p=0.012), prolonged work experience (p=0.002), heavy and continuous physical activity (p=0.015), and
awkward posture (0.034) (p=0.003). Also, attendance in exercise programs (P=0.003), body mass index (p=0.025)
education level (p=0.005), smoking (p=0.011), duration of LBP (p=0.003) spine deformity (p=0.002), history of
LBP (p=0.011) showed significant negative correlation. No significant relationship was found between the
variables of severity of pain, and having diffuse pain with low back pain.
Conclusion: The hard job titles, high work history, heavy and consecutive physical activity, poor posture, lack
of exercise, high BMI, smoking, duration of back pain, deformity in the spine, and history of previous pain are
risk factors associated with low back pain in in male military personnel. It seems possible to reduce the amount
of these factors by preventing new lesions or expanding them, and improving the level of military personnel
efficiency.
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 0دانشیار ،رشته فیزیوتراپی ،مرکز تحقیقات مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ،ایران
 2استادیار ،رشته علوم تشریحی ،مرکز تحقیقات فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 9دانشیار ،رشته طب کار ،مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :کمردرد یک بیماری چندوجهی و یک اختلال نسبتاً زودرس و رایج در میان پرسنل نظامی میباشد که باعث ناتوانی،
کاهش بهره وری و آمادگی رزمی نیروها ،و افزایش هزینههای مراقبت های بهداشتی میشود .لذا هدف این تحقیق بررسی عوامل خطرساز
مرتبط با کمردرد در نیروهای پایور مذکرنظامیبود.
روش ها :این یک مطالعه مورد شاهدی بود که طی آن  251فرد پایور نظامی مذکر مبتلا به کمردرد مزمن و  251فرد نظامی سالم از
طریق نمونه گیری غیراحتمالی ساده  Simple Nonprobabilityمورد بررسی قرارگرفتند .از پرسشنامه سه قسمتی ( اطلاعات فردی و
دموگرافیک ،اطلاعات شغلی ،و اطلاعات بالینی) با سوالات بسته ،پرسشنامه استاندارد  ،JRPDپرسشنامه  ،HRAبرای ثبت دادهها در هر دو
گروه استفاده شد .آنالیز و بررسی ارتباط بین عوامل خطرساز مرتبط با کمردرد در هر دو گروه پرداخته شد.
یافتهها :سن ،قد ،وزن ،سابقه کاری در دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت .متغیرهای رسته شغلی سخت ( ،)p=1/102سابقه کاری
بالا ( ،)p=1/112فعالیتهای فیزیکی سنگین و متوالی ( ،)p=1/105و وجود پوسچر بد ( )p=1/190ارتباط معنادار مثبت ،و متغیرهای تمرینات
ورزشی ( ،)p=1/119میزان  ،)p=1/125( BMIسطح تحصیلات ( ،)p=1/115مصرف دخانیات ( ،)p=1/100مدت زمان ابتلا به کمردرد
( ،)p=1/119وجود دفورمیتی در ستون فقرات ( ،)p=1/112و سابقه قبلی درد ( )p=1/100ارتباط معنادار منفی با ابتلاء به کمردرد در نیروهای
پایور مذکرنظامی داشتند .بین متغیرهای میزان شدت درد ،و داشتن درد انتشاری با ایجاد کمردرد نیز ارتباط معناداری پیدا نشد.
نتیجهگیری :متغیرهای رسته شغلی سخت ،سابقه کاری بالا ،فعالیتهای فیزیکی سنگین و متوالی ،و وجود پوسچر بد ،نداشتن تمرینات
خطر ساز مرتبط با کمردرد در نیروهای پایور مذکرنظامی میباشند .بنظر میرسد بتوان با کاهش میزان این عوامل از ایجاد ضایعات جدید و
یا وسعت یافتن آنها جلوگیری نمود و از این طریق تلاش نمود تا سطح کارائی نیروهای نظامی را بهبود بخشید.
کلیدواژهها :عوامل خطرساز ،کمردرد ،نیروی نظامی.
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ورزشی ،داشتن  BMIبالا ،مصرف دخانیات ،مدت زمان ابتلا به کمردرد ،وجود دفورمیتی در ستون فقرات ،و سابقه درد قبلی درد از عوامل مهم

عوامل خطرساز با کمردرد در نیروهای پایور نظامی :مطالعه مورد شاهدی 500 /

مقدمه

عادی از میزان بیشتری برخوردار است و علت عمده آن نیز سنگینی

کمر درد به عنوان درد در ناحیه کمری یا ناحیه شکم با یا بدون

کار و ماموریت این افراد مخصوصا در رستههای عملیاتی میباشد.

درد رادیکولار به اندامهای پایینی تعریف میشود.اکثریت قریب به

لذا پیشنهاد گردید در نیروهای نظامی به موارد ذیل توجه گردد:

اتفاق افراد مبتلا به کمر درد دارای تشخیص خاص نیستند که از

انجام معاینات ادواری ،گماردن پرسنل در رستههائی که با وضعیت

آن به عنوان کمردرد غیر اختصاصی نام برده میشود ( .)0کمردرد

فیزیکی آنها سازگاری دارد ،روشهای تصحیح وضعیت در

ازشایع ترین اختلالات اسکلتی -عضلانی در جمعیتهای مختلف

موقعیتهای مختلف شغلی ،آموزشهای ضمن خدمت ،و رعایت

میباشد و باعث ناتوانی بالائی در سطح جهانی میگردد ( .)2شیوع

اصول ارگونومیک و انجام تمرینات ورزشی جهت بالا بردن آمادگی

اشکال شدید کمردرد در طول زمان با افزایش سن ادامه مییابد

ستون فقرات ( .)06با توجه به مطالب فوق و شیوع بالای ابتلا به

( .)9این افراد سطح آمادگی جسمانی کمتری نسبت به افراد سالم

اینگونه ضایعات در نیروهای نظامی و کم بودن تحقیقات مرتبط

دارند و دارای ظرفیت هوازی پایینتر و درصد چربی بالاتری نسبت

بصورت خاص و حساسیت تقویت توان رزمی کشور ،هدف این

به افراد سالم میباشند ( .)0بین میزان و شدت فعالیت بدنی و ابتلاء

تحقیق بررسی عوامل خطرساز مرتبط با کمردرد در نیروهای پایور

به کمردرد یک چالش خاص وجود دارد .هر دو حالت میزان و شدت

مذکرنظامی بود.

کم و زیاد فعالیت بدنی ( )5سیگار کشیدن و اضافه وزن (،)6
اختلالات خواب ( )1و سطح نامناسب سلامت ( )1از عوامل خطرساز
برای ابتلا کمردرد هستند .تفاوتهای نژادی ،جنس و سن از عوامل
خطر مهم برای ابتلا به کمردرد حاد هستند و اختلاف معنی داری
بین جنس و سن با ابتلا به کمردرد حاد بین گروههای نژادی مختلف
وجود دارد ( .)0مطالعات نشان میدهد که ویژگیهای فردی مانند
سطح تحصیلات و  BMIورفتارهای سلامت (ورزش و وضعیت
کشیدن سیگار) نقش مهمی در شروع و تشدید کمردرد غیر
اختصاصی مزمن ایفا میکنند ( .)01ازعوامل اصلی بیومکانیکی
گسترش کمردرد در محل کار میتوان به مواردی مانند :کار فیزیکی
سنگین و مکرر ،کار در وضعیتهای نامناسب استاتیک و داینامیک،
وارد شدن ارتعاش به کل بدن و بلند کردن بار اشاره نمود (.)00
کمر درد اختلالی رایج در میان پرسنل نظامی است که باعث
ناتوانی ،کاهش بهره وری و افزایش هزینههای مراقبتهای
بهداشتی میشود ( .)02مشکلات کمردرد ناشی از اختلالات عضلانی
عوامل فزایندهای در محیط نظامی وجود دارد که میتوانند کمردرد
را تحریک یا ایجاد نمایند .رستههای مختلف خدماتی در ارتش،
نوع نیروی خدمتی (نیروی زمینی ،دریایی یا هوایی) ،سن بالاتر از
 01سال ،سابقه خدمتی ،تروماهای حین کار و  ...همه عوامل خطر
برای کمر درد در نیروهای نظامی است ( .)00کمردرد مزمن علت
مکرر غیبت از کار و ناتوانی در انجام کارپرسنل نظامی است (.)05
غنجال و همکاران در سال  0911طی تحقیقی در ستون فقرات
نظامیان مبتلا بیان داشتند که شغل و نوع کار فرد در ابتلا او به
کمردرد موثر است .کمردرد در نیروهای نظامی نسبت به مردم

مطالعه مورد شاهدی حاضر در سال  0905در پادگانهای یکی
از نیروهای نظامی شهر تهران انجام شد و طی آن  251فرد
پایورنظامی مذکرمبتلا به کمردرد مزمن و همین تعداد افراد نظامی
سالم مورد بررسی قرارگرفتند ( 511نفر).
برای تعیین حجم نمونه از متغیر درجه پوسچر بد و انجام
فعالیتهای فیزیکی آسیب رسان حاصل از آن استفاده شد .حجم
نمونه بعد از انجام مطالعه پایلوت و در نظر گرفتن نسبت شانس 2
با در نظر گرفتن قدرت آزمون  01درصد و سطح معناداری  1/15با
استفاده از نرم افزار  GPowerبرای هر گروه  251نفر در نظر گرفته
شد .بعد از توجیه نمونه ها نسبت به تحقیق و اهداف آن ،از همه
رضایتنامه کتبی دریافت شد و افراد واجد شرایط وارد تحقیق شدند.
معیارهای ورود برای گروه مورد (مبتلا) عبارت بودند از :داشتن
درد در ناحیه کمر (با یا بدون درد انتشاری به اندامهای تحتانی)،
داشتن درد مداوم بمدت بیش از سه ماه ،داشتن سابقه کاری سه
سال به بالا ،داشتن سن بین  21تا  51سال .داشتن  BMIبین 21
تا  .21معیارهای خروج برای گروه مورد (مبتلا) عبارت بودند از:
داشتن سابقه تروما و جراحی قبلی در ناحیه کمر ،داشتن مشکلات
زمینه ای دیگر (ارتوپدی ،روماتولوژی ،عفونت یا آسیبهای مستقیم
در ستون فقرات و  ،).....داشتن درد شدید و حاد ( VASبالاتر از ،)1
و عدم تمایل برای شرکت در تحقیق.
معیارهای ورود برای گروه شاهد (سالم) عبارت بودند از:
نداشتن سابقه درد در کمر و اندامهای تحتانی از حدود دو سال قبل،
نداشتن درد کمر در طول مطالعه ،داشتن سابقه کاری سه سال به
بالا ،داشتن سن بین  21تا  51سال ،داشتن  BMIبین  21تا .21
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اسکلتی در افراد نظامی تاثیر اساسی برآمادگی این نیروها دارد (.)09

روشها

 / 502غنجال و همکاران

داشتن پاسچر سالم .معیارهای خروج برای گروه شاهد (سالم)

پشتیبانی و زیرشاخههای آن که فعالیتهای بدنی غیرسنگین داشتند

عبارت بودند از :عدم تمایل برای شرکت در تحقیق.

جزو رستههای سبک (غیرسخت) لحاظ شدند (.)06

نمونه گیری بصورت  Simple Nonprobabilityانجام گرفت

فعالیتهای فیزیکی آسیب رسان در وضعیت نامناسب پوسچر

و از پرسشنامه محقق ساز  ،نمودار  ،VASپرسشنامه استاندارد

بدن مانند جابجا کردن اشیاء ستگین و حجیم (بلند کردن یا هل

 ،)Job Related Physical Demands( JRPDپرسشنامه

دادن یا کشیدن) ،خم و راست شدن بدن و کمر  ،انجام حرکات

 ،)Health Risk Appraisals( HRAمتر نواری و ترازو بعنوان

چرخشی در کمر ،برداشتن یا گذاشتن بار از ارتفاع ،کار کردن در

ابزار استفاده شد .پرسشنامه محقق ساخت شامل سه قسمت

وضعیت چمباتمه زانوها بوسیله پرسشنامه

استاندارد Job ( JRPD

اطلاعات فردی و دموگرافیک (سن ،قد ،وزن ،BMI ،تحصیلات،

 )Related Physical Demandsکه دارای روائی و پایائی بالائی

انجام تمرینات ورزشی و فعالیتهای بدنی) ،اطلاعات شغلی (رسته

میباشد بر اساس طول مدت انجام فعالیت در روز و تعداد دفعات

شغلی فعلی ،رسته یا رستههای شغلی قبلی ،سابقه کاری ،فعالیتهای

آن در هفته در چهار سطح (سطح اول یعنی انجام حرکات کمتر از

فیزیکی مرتبط با شغل ) و اطلاعات بالینی (مدت ابتلا به کمردرد،

پنج ساعت در هفته یا عدم انجام این امور ،سطح دوم یعنی انجام

داشتن یا نداشتن درد انتشاری ،داشتن یا نداشتن دفورمیتی در ستون

حرکات بمدت دو ساعت در روز ،سطح سوم یعنی انجام حرکات

فقرات ،داشتن یا نداشتن پوسچر نامناسب ،محل درد ،نوع درد،

بین دو تا چهارساعت در روز ،و سطح چهارم یعنی انجام حرکات

شدت درد ،سابقه قبلی درد ،داشتن فعالیتهای فیزیکی سنگین،

بیش از چهار ساعت در روز بررسی شد (.)09

سابقه مصرف سیگار) بصورت سوالات بسته بود .نحوه ارزیابی

میزان مصرف دخانیات براساس یکی از آیتمهای پرسشنامه HRA

متغیرهای مورد سنجش بشرح ذیل بود:

( )Health Risk Appraisalsکه میزان مصرف دخانیات ،الکل،

برای تعیین میزان  BMIاز فرمول قد بر اساس متر و وزن بر

عادات تغذیه و ورزش و کارهای مربوط به ایمنی را بررسی میکند

اساس کیلوگرم (قد تقسیم بر وزن) استفاده شد .و  BMIدر سه

و دارای روائی و پایائی مطلوبی است ( )00در دو گروه افرادی که

سطح مورد بررسی قرار گرفت :سطح کمتر و یا مساوی  ،21سطح

سیگار میکشیدند و کسانی که سیگار نمیکشیدند بررسی شد.

بین  21/0تا  ،25و سطح  25/0به بالا (.)01

در ادامه برای افراد هر دو گروه  9پرسشنامه قید شده پر گردید

میزان شدت درد توسط معیار ( VASمعیاری است که دارای

و از آنها اطلاعات فردی ،شغلی و بالینی مورد نظر و انجام تستهای

نمره بین صفر تا ده میباشدکه طبق بیان بیمار شدت درد به نمره

قید شده طی یک جلسه اخذگردید و به آنالیز و بررسی ارتباط بین

صفر تا  01تعیین میشود .نمره صفر یعنی عدم درد و نمره 01

عوامل خطر و کمردرد در هر دو گروه پرداخته شد.

درد بین شدت  0-9بعنوان درد خفیف ،درد بین شدت  0-5بعنوان

نرم افزار  SPSS 18و از آزمونهای آماری زیر استفاده شد :از فراوانی

درد متوسط ،درد بین شدت  6-1زیاد ،و درد بین شدت 0-01خیلی

و درصد فراوانی برای متغیرهای کیفی و از میانگین و انحراف معیار

زیاد لحاظ شد ( .)01سطح تحصیلات در چهار سطح (ابتدائی تا

برای متغیرهای کمی ،و از آنالیز واریانس چندگانه با استفاده از مدل

سیکل ،متوسطه تا دیپلم ،عالی تا فوق لیسانس ،تحصیلات تکمیلی

رگرسیون لاجستیک دوتائی (برای بررسی ارتباط بین عوامل خطر

از فوق لیسانس به بالا) بررسی شد (.)01

و کمردرد) و  Odds ratioجهت تعیین قدرت ارتباط استفاده شد.

انجام تمرینات ورزشی و فعالیتهای بدنی بر اساس انجام

سطح معناداری  1/15در نظر گرفته شد.

حداقل  21دقیقه تمرین در هر بار در سه سطح (عدم انجام تمرینات

ملاحظات اخلاقي :داوطلبان برای شرکت در این تحقیق

یا انجام تمرینات بصورت گذری درسطح یک ،یک یا دوبار تمرین

کاملاً مختار بودند .به داوطلبان اطمینان داده شد که اطلاعات آنها

در هفته در سطح دو ،سه یا بیشتر از سه بار در هفته در سطح سه

کاملاً محرمانه حفظ خواهد شد و در اختیار فرد یا افراد دیگر قرار

بصورت سه بار در هفته بررسی شد (.)01

نمیگیرد و از آنها صرفا در راستای اهداف تحقیق استفاده خواهد

در خصوص رستههای شغلی ،رسته عملیات و رسته فنی

شد و هر داوطلب مختار بود در هر مرحله از تحقیق که خواست از

مهندسی و زیرشاخههای آن که فعالیتهای بدنی سنگین و مستمر

ادامه همکاری انصراف دهد.

داشتند جزو رستههای شغلی سخت ،و رسته خدمات و رسته اداری

نتایج
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یعنی شدت درد فوق العاده زیاد درد) انجام گرفت .در این تحقیق

تجزیه و تحلیل آماری دادهها :جهت آنالیز اطلاعات از

عوامل خطرساز با کمردرد در نیروهای پایور نظامی :مطالعه مورد شاهدی 509 /

نتایج دموگرافیک پایه نشان داد که دو گروه در متغیرهای کلی

تمرینات ورزشی ( ،)p= 1/119میزان  ،)p=1/125( BMIسطح

مورد بررسی (قبل از شروع تحقیق) شرایط یکسانی داشتند و تفاوت

تحصیلات ( ،)p=1/115و مصرف دخانیات ( )p=1/100ارتباط منفی

آماری معناداری بین آنها وجود نداشت (جدول.)0-

معناداری با ابتلا به کمردرد داشتند (جدول.)2-

بر اساس یافتههای رگرسیون لوجستیک تحقیق ،در ارتباط بین
کمردرد با ویژگی های فردی و رفتارهای سلامت ،میزان (سطح)
جدول .8-نتایج دموگرافیک پایه دو گروه مورد و شاهد
متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)

گروه مورد (کمردرد)

گروه شاهد (سالم)

P value

90/9±00/1

95/6±01/5

1/560

019/0±6/5

015/1±1/1

1/925

وزن (کیلوگرم)

10/5±0/6

10/0±1/5

1/200

سابقه کاری (سال)

00/0±01/5

01/9±00/9

1/020

جدول .2-ارتباط بین کمردرد با ویژگیهای فردی ورفتارهای سلامت بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک
متغیر

گروه مورد

گروه شاهد

سطح

نسبت

( 250نفر)

( 250نفر)

معناداری

شانس

فراواني ()%

فراواني ()%

فاصله اطمینان  %35برای نسبت شانس
کرانه پائین

کرانه بالا

میزان تمرینات ورزشي
سطح 8

)00( 95

)6( 05

1/112

---

---

---

سطح 2

)51( 005
)21( 11

)61( 051
)90(15

1/256
1/110

1/199
1/909

1/119
1/101

1/265
2/102

زیر  20تا 20

)02(015
)09(92
)05(009

)11(005
)02(91
)01( 25

1/101
1/092
1/125

1/000
1/001
---

1/129
1/160
---

1/605
0/206
---

)1(01
)20(59
)01(011
)25(62

)5(02
)21(51
)05(009
)91(15

1/152
1/095
1/115
1/119

--1/50
00/002
1/919

--1/105
2/201
1/105

--2/920
06/500
9/292

سطح 9
میزان BMI
 20تا 25
 25به بالا
سطح تحصیلات
ابتدائي و سیکل
دیپلم
تا لیسانس
بالاتر از لیسانس
مصرف دخانیات
بله
خیر

)05(91
)15(202

)1(21
)02(291

کمردرد با ویژگیهای مرتبط با شغل ،رسته شغلی سخت

پوسچر بد ( )p=1/190با ایجاد کمردرد ارتباط معنادار مثبت
مشاهده شد (جدول.)0-

( ،)p=1/102سابقه کاری بالا ( ،)p=1/112و فعالیتهای فیزیکی

بر اساس یافتههای رگرسیون لوجستیک تحقیق ،در ارتباط بین

سنگین و متوالی ( )p=1/105ارتباط مثبت معناداری با ابتلا به

کمردرد با پوسچرهای بد بین حرکات همراه با خم شدن تنه

کمردرد داشتند (جدول .)9-بر اساس یافتههای رگرسیون

( ،)p=1/110حرکات همراه با چرخش تنه از ناحیه کمر

لوجستیک تحقیق ،در ارتباط بین کمردرد با ویژگیهای مرتبط با

( ،)p=1/110حرکات همراه با بلند کردن بار سنگین (،)p =1/115

بالین بین میزان شدت درد ،و داشتن درد انتشاری با ایجاد کمردرد

حرکات همراه با جابجائی اشیاء حجیم ( ،)p =1/192حرکات همراه

ارتباط معناداری پیدا نشد .اما بین مدت زمان ابتلا به کمردرد

با جابجائی بار سنگین ( ،)p =1/110و حرکات همراه با کار کردن

( ،)p=1/119وجود دفورمیتی در ستون فقرات ( ،)p=1/112سابقه

در وضعیت چمباتمه ( )p =1/110با ایجاد کمردرد ارتباط معنادار

قبلی درد ( )p=1/100با ایجاد کمردرد ارتباط معنادار منفی ،و وجود

مثبت مشاهده شد (جدول.)5-
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بر اساس یافتههای رگرسیون لوجستیک تحقیق ،در ارتباط بین

1/195
1/100

--1/19

--1/112

--1/092
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جدول .9-ارتباط بین کمردرد با ویژگیهای مرتبط با شغل بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک
گروه مورد
( 251نفر)
فراواني ()%

متغیر

گروه شاهد
( 251نفر)
فراواني ()%

سطح

نسبت

معناداری

شانس

فاصله اطمینان  %35برای نسبت شانس

کرانه پائین

کرانه بالا

رسته شغلي

سخت

)50(001

)55(091

1/102

---

---

---

سبک

)00(012

)05(009

1/100

1/195

1/119

1/205

 9-5سال
 5-01سال

)05(91
)21(51

)25(69
)21(61

1/115
1/101

5/159
1/006

1/151
1/100

5/550
1/200

 01-05سال

)01(011

)09(99

1/112

---

---

---

 05سال به بالا

)25(69

)95(11

1/109

1/955

1/112

0/259

)60(052
)90(01

)59(099
)01(001

1/105
1/100

--1/192

--1/115

--1/205

سابقه کاری

فعالیتهای سنگین فیزیکي و متوالي

بله
خیر

جدول .4-ارتباط بین کمردرد با ویژگیهای مرتبط با بالین بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک
متغیر

گروه مورد

گروه شاهد

سطح

نسبت

( 250نفر)

( 250نفر)

معناداری

شانس

فراواني ()%

فراواني ()%

فاصله اطمینان  %35برای نسبت شانس
کرانه پائین

کرانه بالا

مدت زمان ابتلا به کمردرد(سال)

0-5
5-01

)00(029
)90(11

)60(061
)21(50

1/115
1/905

1/902
1/191

1/150
1/192

2/961
1/600

بالاتر از 01

)21(00

)06(90

1/119

---

---

---

دفورمیتي ستون فقرات

بله

)01(05

)6(05

1/105

---

---

---

خیر

)12(215

)00(295

1/112

1/211

1/112

1/202

سابقه قبلي درد

بله

)21(52

)2(5

1/100

---

---

---

خیر

)11(001

)01(205

1/100

1/11

1/119

1/999

پوسچر بد

خیر

)96(11

)60(059

1/150

1/190

1/119

1/960

سنگین و متوالی ،میزان شدت درد ،داشتن درد انتشاری ،مدت زمان

بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل خطرساز مرتبط با کمردرد

ابتلا به کمردرد ،وجود دفورمیتی در ستون فقرات ،سابقه قبلی درد،

در نیروهای پایور مذکرنظامی و ارائه راهکارهای کاهش آن بود .در

وجود پوسچر بد ،حرکات همراه با خم شدن تنه ،حرکات همراه با

این تحقیق  0دسته متغیر (فردی ورفتارهای سلامت ،مرتبط با شغل،

چرخش تنه از ناحیه کمر ،حرکات همراه با بلند کردن بار سنگین،

مرتبط با بالین ،و مرتبط با پوسچرهای بد) در 01عنوان (میزان یا

حرکات همراه با جابجائی اشیاء حجیم ،حرکات همراه با جابجائی

سطح تمرینات ورزشی ،میزان  ،BMIسطح تحصیلات ،مصرف

بار سنگین ،و حرکات همراه با کار کردن در وضعیت چمباتمه) مورد

دخانیات ،رسته شغلی سخت ،سابقه کاری بالا ،فعالیتهای فیزیکی

بررسی قرار گرفتند.
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بله

)60(062

)90(01

1/115

---

---

---

عوامل خطرساز با کمردرد در نیروهای پایور نظامی :مطالعه مورد شاهدی 505 /
جدول .5-ارتباط بین کمردرد با پوسچرهای بد بر اساس نتایج رگرسیون لوجستیک
سطح و حالات مختلف متغیر
پوسچر بد

گروه مورد
( 251نفر)
فراواني ()%

گروه شاهد
( 251نفر)
فراواني ()%

سطح

نسبت

معناداری

شانس

فاصله اطمینان  %35برای نسبت شانس
کرانه پائین

کرانه بالا

حرکات همراه با خم شدن تنه

سطح 0
سطح 2
سطح 9
سطح 0
حرکات همراه با چرخش تنه
سطح 0
سطح 2
سطح 9
سطح 0
بلند کردن بار سنگین
سطح 0
سطح 2
سطح 9
سطح 0
جابجائی اشیاء حجیم
سطح 0
سطح 2
سطح 9
سطح 0
جابجائی بار سنگین
سطح 0
سطح 2
سطح 9
سطح 0
کار کردن در وضعیت چمباتمه
سطح 0
سطح 2
سطح 9
سطح 0

)91(05
)29(51
)09(99
)26(65

)16(001
)06(01
)9(1
)5(09

)51(026
)06(01
)21(51
)00(90

)11(211
)00(95
)0(01
)2(5

)96(01
)01(05
)00(95
)92(11

)11(005
)00(95
)5(09
)9(1

)26(65
)21(51
)02(91
)02(015

)16(001
)06(01
)05(6
)5(2

)92(11
)06(01
)01(25
)02(015

)10(015
)06(01
)5(2
)21(1

1/110

22/005

2/190

010/905

1/112
1/111
1/110

59/506
95/092
---

0/560
2/090
---

609/002
520/510
---

1/115

5/599

1/651

50/909

1/112
1/059
1/110

902/501
1/999
---

0/160
1/102
---

011/501
6/000
---

1/691

1/690

1/150

0/061

1/101
1/112
1/115

1/010
00/560
---

1/165
6/092
---

01/926
01/020
---

1/110

6/222

1/155

02/165

1/010
1/102
1/192

5/015
01/020
---

1/511
9/006
---

61/002
061/611
---

1/120

1/120

1/110

1/065

1/105
1/111
1/110

91/605
5/65
---

2/206
1/615
---

00/615
01/911
---

)50(095
)00(95
)02(91

)12(215
)01(25
)0(01

1/101

1/611

1/191

09/222

1/222
1/110

5/050
005/00

1/205
1/905

002/156
060/110

)21(51

)0(01

1/110

---

---

---

نتایج تحقیق حاضر نشان داد فعالیتهای کاری و روزمره ای

نیروهای پایور مذکر نظامی دارد .بین میزان شدت درد ،و داشتن

سنگین و متوالی ،حرکات همراه با خم شدن تنه ،حرکات همراه با

براساس نتایج تحقیق حاضر ،متغیر رسته شغلی سخت ارتباط

چرخش تنه از ناحیه کمر ،حرکات همراه با بلند کردن بار سنگین،

معنادار مثبتی با ابتلاء به کمردرد داشت ( .)p=1/102یعنی انجام

حرکات همراه با جابجائی اشیاء حجیم ،حرکات همراه با جابجائی

فعالیت در رستههای شغلی با استرس جسمی و روحی بالا احتمال

بار سنگین ،و حرکات همراه با کار کردن در وضعیت چمباتمه ،وجود

ابتلا به کمردرد را افزایش میدهد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج

پوسچر بد تاثیرمعنادار مثبت و فعالیتهای غیر کاری مانند میزان

تحقیق دیگر همین نویسنده که به بررسی " ارتباط شغل و رسته

(سطح) تمرینات ورزشی ،میزان  ،BMIسطح تحصیلات ،بین مدت

کاری با دیسکوپاتیهای ستون فقرات در پرسنل مذکرنظامی" در

زمان ابتلا به کمردرد ،وجود دفورمیتی در ستون فقرات ،سابقه قبلی

نیروهای نظامی پرداخته بود همخوانی دارد .در آن تحقیق افراد

درد مصرف دخانیات تاثیر معنادار منفی بر ابتلاء به کمردرد در

مبتلا به دیسکوپاتی  251مورد ( )% 09/0در رسته عملیاتی،
020مورد ( )%20در رسته فنی مهندسی 50 ،مورد ( )% 01/9در
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مانند رسته شغلی سخت ،سابقه کاری بالا ،فعالیتهای فیزیکی

درد انتشاری با ایجاد کمردرد ارتباط معناداری پیدا نشد.

 / 506غنجال و همکاران

رسته خدماتی و  006مورد ( )% 25/9در رسته اداری پشتیبانی بودند

بیومکانیکی خطرناکی که باعث گسترش کمردرد میشود کار در

که نشان میدهد نوع رسته شغلی و میزان فشار و سختی حاصل از

وضعیتهای نامناسب استاتیک و داینامیک میباشد .شیوع بالای درد

آن میتواند با ابتلاء به کمردرد در نیروهای پایور مذکرنظامی ارتباط

ناحیه پشت ،و تغییرات دژنراتیو زود هنگام ستون فقرات و مشکلات

معنادار مثبت داشته باشد ( Knox .)06و همکاران نیز در تحقیق

دیسک کمری و سیاتیک ،در گروههای شغلی تحت تأثیر این

خود بیان داشتند که رستههای مختلف خدمتی در ارتش ،نوع نیروی

فاکتور گزارش شده است ( Karunanayake .)00و همکاران نیز

خدمتی (نیروی زمینی ،دریایی یا هوایی) ،سن بالاتر از  01سال،

در تحقیق خود بیان داشتند که پوسچرهای بد با دژنراسیون

سابقه خدمتی ،تروماهای حین کار و  .....همه از عوامل خطر برای

دیسکهای بین مهرهای و ابتلا به کمردرد در ارتباط مستقیم هستند

ابتلا به کمر درد در نیروهای نظامی میباشند (.)00

( Kobayashi .)20نیز در تحقیق خود بیان داشت که فشار زیاد

متغیر سابقه کاری بالا ارتباط معنادار مثبتی با ابتلاء به کمردرد

ناشی از اثر پوسچرهای نامناسب میتواند باعث وارد شدن فشار و

نشان داد ( .)p=1/112یعنی داشتن سابقه کاری بالا و عوارض

خستگی زیاد روی عضلات فقرات کمری شده و این مطلب باعث

حاصل از آن (مخصوصا همراه با داشتن فعالیتهای سنگین و یا

فشار زیاد بر روی ساختارهای غیرفعالی مانند دیسکها و مهرهها

داشتن پوسچرهای بد) در طول زمان احتمال ابتلا به کمردرد را

شده و ایجاد کمردرد میگردد ( .)22رمضانی و همکاران نیز در

افزایش میدهد Knox .و همکاران نیز در تحقیق خود بیان داشتند

تحقیق خود به این مطلب اشاره نمودند و بیان داشتند که وجود

که سابقه خدمتی از جمله عوامل خطر برای ابتلا به کمر درد در

پوسچرهای بد منجر به افزایش احتمال ابتلا به کمردرد میشود

نیروهای نظامی میباشد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد

( )21که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.
متغیر تمرینات ورزشی ارتباط معنادار منفی با ابتلاء به کمردرد

(.)00
با ابتلاء به کمردرد نشان داد ( .)p=1/105یعنی انجام فعالیتهای

ابتلا از کمر درد از خود نشان دادند .انجام تمرینات ورزشی منظم

فیزیکی سنگین و متوالی احتمال ابتلا به کمردرد را افزایش میدهد.

( )core stabilization exercisesباعث تقویت عضلات ثبات

تحقیقات مختلف نشان داده اند که انجام فعالیتهای سنگین و تکرار

دهنده مرکزی ستون فقرات کمری شده و میتواند اثر محافظتی

شونده و وارد شدن ارتعاش به کل بدن و بلند کردن بار از عوامل

در جلوگیری از ابتلا به کمردرد داشته و برای پیشگیری از آن مفید

ابتلا به دردهای ستون فقرات از جمله کمر درد میباشند (.)21،00

باشد .این تمرینات موجب کاهش فشار وارده بر مهرهها و

این نتایج با نتایج تحقیق دیگر همین نویسنده همخوانی دارد .در

دیسکهای بین مهرهای میشوند ( .)29در این میان نقش و اثر

آن تحقیق افراد مبتلا به دیسکوپاتی کمری که در رستههایی با

تمرینات ثبات دهنده عمقی کمر نسبت به تمرینات روتین دیکر در

فعالیت فیزیکی سنگین و متوالی مانند عملیات و فنی مهندسی

کاهش کمردرد از اهمیت بیشتری برخوردار است ( .)20غنجال و

بودند میزان آسیب بیشتر بود ( Knox .)06و همکاران نیز در تحقیق

همکاران نیز در تحقیق خود بیان داشتند که انجام تمرینات ورزشی

خود بیان داشتند رستههایی که در آن تروماهای حین کار بالاتر

ستون فقرات با بالا بردن آمادگی ستون فقرات از ایجاد کمردرد در

است خطر ابتلا به کمر درد نیز بیشتر میباشد ( .)00البته این مطلب

نیروهای نظامی جلوگیری مینماید لذا توصیه نمودند که افراد

فقط مختص نیروهای نظامی نیست بلکه در سایر فعالیتهای شغلی

نظامی جهت جلوگیری از ابتلا به کمردرد حتما به انجام تمرینات

روزانه و کار در صنایع دیگر هم دیده میشود .رمضانی و همکاران

ورزشی اهتمام داشته باشند (.)06

نیز در تحقیق خود که به بررسی عوامل خطر مربوط به کمردرد

متغیر میزان شاخص توده بدنی ( )BMIارتباط معنادار منفی

غیراختصاصی مزمن در نیروهای نظامی مرد پرداخته بودند به این

با ابتلاء به کمردرد داشت ( .)p=1/125یعنی افرادی که دارایBMI

مطلب اشاره نمودند که انجام فعالیتهای سنگین و بلند کردن اشیاء

طبیعی هستند احتمال کمتری برای ابتلا به کمردرد دارند .مشخص

سنگین منجر به افزایش احتمال ابتلا به کمردرد میشود (.)21

شده که افراد دارای  BMIطبیعی شانس کمتری برای ابتلا به

متغیر وجود پوسچر بد ارتباط معنادار مثبتی با ابتلاء به کمردرد

کمردرد دارند و افرادی که دارای  BMIکمتر یا بیشتر از حدِ طبیعی

نشان داد ( .)p =1/190یعنی انجام فعالیت با داشتن پوسچرنامناسب

دارند شانس ابتلا بیشتری برای ابتلا به کمردرد دارند ( .)20افزایش

احتمال ابتلا به کمردرد را افزایش میدهد .یکی از عوامل اصلی

 BMIضمن افزایش خستگیهای عضلانی و افزایش بار بر ستون
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داشت ( )p=1/119و تمرینات ورزشی نقش محافظتی را در برابر
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فقرات شانس ابتلا به فتق دیسک را افزایش میدهد ( .)21از طرف

و عود مجدد کمردرد افزایش مییابد .مزمن شدن کمردرد و عدم

دیگر نیز مشخص شده بین انجام فعالیت فیزیکی و میزان BMI

توجه مناسب جهت انجام درمان آن منجر به پیشرفت ضایعات

با ابتلا به کمردرد ارتباط وجود دارد .میزان شیوع کمردرد هنگامی

حاصله شده و با تاثیری که بر بافتهای صدمه دیده میگذارد باعث

که فعالیت فیزیکی کم و شاخص توده بدنی بالا باشد ،بیشتر از وقتی

تخریب بیشتر ستون فقرات و دیسکها و فشار بیشتر بر عضلات و

است که فعالیت فیزیکی بالا و شاخص توده بدنی کم است (.)25

بافتهای نرم ناحیه کمر را فراهم میآورد ( .)21لذا دیده میشود که

نیروهای نظامی که دارای فعالیت بدنی و شغلی بالا و سنگین و

در افراد مبتلا به کمردردهای مزمن روند تخریب بیشتر و روند درمان

 BMIبالا هستند در معرض خطر ابتلا بیشتری نسبت به نیروهای

طولانیتر و نتایج مثبت درمانی محدودتر میباشد ( .)51نتایج این

نظامی که دارای فعالیت بدنی و شغلی سبک و  BMIپایین هستند

تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر همخوانی دارد .لذا توصیه میشود

از کمر درد قرار دارند .لذا توصیه شده که افراد نظامی جهت

که افراد نظامی مبتلا جهت جلوگیری از ابتلا به کمردرد مزمن حتما

جلوگیری از ابتلا به کمردرد حتما نسبت به داشتن  BMIطبیعی و

نسبت به درمان سریع کمردرد و اصلاح سبک زندگی و فعالیتهای

پرهیز از فعالیتهای سنگین و مستمر اهتمام داشته باشند (.)06 ،21

شغلی خود اهتمام لازم را مبذول نمایند.

متغیر سطح تحصیلات ارتباط معنادار منفی با ابتلاء به کمردرد

وجود دفورمیتی در ستون فقرات ارتباط معنادار منفی با ابتلاء

داشت ( .)p =1/115در مطالعات مختلف بین سطح تحصیلات و

به کمردرد داشت ( .)p=1/112یعنی وجود دفورمیتی در ستون

ابتلا به کمردرد ارتباط معناداری گزارش شده است و بیان شده که

فقرات و بخصوص فقرات کمری شانس ابتلا به کمردرد را بیشتر

افرادی که دارای سطح بالاتری از تحصیلات هستند و دارای جایگاه

میکند Cockerill .و همکاران در تحقیق خود بیان داشتند که

اجتماعی بالاتری هستند بیشتر در گروه افراد سالم قرار دارند و افراد

دفورمیتی ستون فقرات و محل ایجاد آن در ستون فقرات با ناتوانی

با تحصیلات کم که در جامعه مشغول انجام فعالیتهای سنگین و یا

و درد پشت همراه است .)21( .دفورمیتی ستون فقرات معمولا بعد

مشاغل سطح پائین و یا سبک زندگیهای نامناسب هستند عمدتا

از شکستگی در مهرهها رخ میدهد و ممکن است منجر به صدمات

به این عارضه مبتلا میگردند ( Dionne .)21در تحقیق خود بیان

جدی و ماندگار گردد ( .)20در نیروهای نظامی ایجاد آسیبهای

میدارد که بین سطح پایین تحصیلات با ابتلا به بیماریها و شرایط

ستون فقرات و دفورمیتیهای حاصل از آن (مانند شکستگی

مختلف (از جمله اختلالات اسکلتی عضلانی و به طور خاص تر

مهرهها و تغییر شکل در مهرهها و صدمات دژنراتیو) حین انجام

کمردرد) ارتباط وجود دارد ( .)26نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق

آموزشها ،مانورها و عملیاتهای نظامی و ماموریتهای محوله شایع

حاضر همخوانی دارد و بنظر میرسد هر چه سطح تحصیلات افراد

است و در رستههای عملیانی و فنی مهندسی و رستههایی که

بالاتر باشد احتمال ابتلا به کمردرد در آنها کاهش مییابد.

بارسنگین جابجا میکنند مانند خدمه توپخانه (جابجا کردن گلوله

داشت ( .)p=1/100نتایج تحقیقات مختلف نیز نشان میدهد که

همراه با ضربه و استرس فیزیکی و گذر از موانع و  ،)...خلبانان (بال

کشیدن سیگار شانس ابتلا به کمردرد را بیشتر میکند ( .)21برخی

ثابت و متحرک و نوسانات وارده بر ستون فقرات آنها حین پرواز)،

مقالات بیان میکنند که مصرف سیگار باعث کاهش تغذیه خونی

پرسنل یگانهای زرهی به وفور دیده میشود .لذا توصیه میشود در

بویژه در عروق کوچک شده و از آنجا که استخوان و دیسکهای

وهله اول از ایجاد چنین مشکلاتی پیشگیری نموده و از نکات و

بین مهرهای از این عروق تغذیه میشوند بنابراین توانائی عملکردی

روشهای ایمنی و تجهیزات لازم استفاده گردد و افراد مبتلا نیز جهت

انها کاهش یافته و این مطلب بمرور باعث تخریب مهره ها و شروع

جلوگیری از ابتلا به کمردرد مزمن حتما نسبت به درمان سریع آن

درد میشود .و در مواردی که تخریب از قبل شروع شده باشد باعث

و اصلاح سبک زندگی و فعالیتهای شغلی خود اهتمام لازم را مبذول

تسریع روند تخریب و تشدید درد میگردد ( .)21نتایج این تحقیق

نمایند.

با نتایج تحقیقات دیگر همخوانی دارد.

سابقه قبلی درد ارتباط معنادار منفی با ابتلاء به کمردرد داشت

متغیر مدت زمان ابتلا به کمردرد ارتباط معنادار منفی با ابتلاء

( .)p=1/100یعنی وجود سابقه ابتلا و درد قبلی در ستون فقرات و

به کمردرد داشت ( .)p=1/119یعنی هرچه مدت زمان ابتلا به

بخصوص فقرات کمری شانس ابتلا به کمردرد را بیشتر میکند.

کمردرد بیشتر باشد کمردرد حالت مزمن بخود گرفته و احتمال ابتلا

 Papageorgiouو همکاران در تحقیق خود تحت عنوان تأثیر

2019, Vol. 21, No. 5

J Mil Med

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-01-17

متغیر مصرف دخانیات ارتباط معنادار منفی با ابتلاء به کمردرد

های توپ) ،پرسنل تکاور و کماندوها (به علت چتربازی و فعالیتهای

 / 501غنجال و همکاران

تجربه درد گذشته در بروز حاد کمردرد بیان داشتند ،در کسانی که

وجود پوسچر بد ،نداشتن تمرینات ورزشی ،داشتن  BMIبالا،

در حال حاضر کمردرد ندارند ،وجود سابقه قبلی علائم کمردرد ،خطر

مصرف دخانیات ،مدت زمان ابتلا به کمردرد ،وجود دفورمیتی در

ابتلا درد در یک قسمت دیگر را افزایش میدهد و ممکن است

ستون فقرات ،و سابقه درد قبلی درد از عوامل مهم خطر ساز مرتبط

منجر به ایجاد درد در قسمتهای دیگر گردد ( Carragee .)91و

با کمردرد در نیروهای پایور مذکرنظامی میباشند .لذا بنظر میرسد

همکاران نیز بیان داشتند بین سابقه قبلی درد با ریسک فاکتورهای

بتوان با کاهش میزان این عوامل و رعایت اصل پیشگیری ،و انجام

روانشناختی در ابتلا به کمردرد ارتباط زیادی وجود دارد (فاکتورهای

چکهای دورهای از ایجاد ضایعات جدید و وسعت یافتن آنها تا حد

روانشناختی و سابقه قبلی درد میتوانند منجر به ایجاد درد

زیادی جلوگیری نمود و از این طریق تلاش نمود تا سطح کارائی

مجددگردند) در حالیکه این ارتباط بین ریسک فاکتورهای ساختاری

نیروهای نظامی را بهبود بخشید.

(بررسی ساختار ستون فقرات و بافتهای ناحیه کمر از طریق MRI

و دیسکوگرافی) عود مجدد درد بسیار ضعیف تر است (.)90
بین متغیرهای میزان شدت درد ،و داشتن درد انتشاری با ایجاد
کمردرد نیز ارتباط معناداری پیدا نشد.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،بنظر میرسد توجه به
موارد ذیل بتواند در کاهش خطر ابتلا به کمردرد در نیروهای نظامی
موثر باشد )0 :توجه به اصل پیشگیری و انجام اقدامات پیشگیرانه
هدفمند )2 .توجه به وضعیت بدنی افراد متقاضی و مختصات شغل
مورد نظر (هنگام استخدام) )9 .کاهش فشارهای وارده به بدن از
طریق :تقویت عضلات ،ایجاد کشش در بافتهای درگیر و مهم،
رعایت اصول ارگونومیکی ،داشتن  BMIمناسب ،اصلاح دفورمیتی-
های موجود )0 .توجه به حفظ آمادگی بدنی (جسمی و روحی) افراد
متقاضی استخدام و پرسنل موجود برای اشتغال در شغل مورد نظر.

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي
• کمردرد یک بیماری چند وجهی و یک اختلال نسبتا زود رس و
رایج در میان پرسنل نظامی می باشد که باعث ناتوانی ،کاهش
بهرهوری و آمادگی رزمی نیروها ،و افزایش هزینه های مراقبت
های بهداشتی می شود.
• از آنجا که شاغلین در امور نظامی با استرس و فشارهای خاصی
همراه هستند لذا ضروری است که توجه ویژه ای به بحث پیشگیری
و سلامت در آنها معطوف گردد تا از آسیبهای شغلی زودرس در امان
بمانند.
• توجه به ویژگی های فردی و شغلی برای استخدام پرسنل نظامی
در رسته های مختلف باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا میزان ایجاد
آسیبها کاهش یابد.
• انجام چکهای دوره ای پایش سلامت پرسنل نظامی میتواند از

 )5توجه به وجود تحرک وآمادگی بدنی متناسب با نوع شغل)6 .

ایجاد ضایعات جدید و وسعت یافتن آنها تا حد زیادی جلوگیری

انتخاب شغل متناسب با شرایط فیزیکی و ساختاربدن )1 .توجه به

نماید.

ایمنی در کار (آموزش خطرات و صدمات حین کار ،استفاده از وسائل
محافظتی ،اصلاح ابزار مورد استفاده) )1 .انجام چکهای دورهای

تشکر و قدرداني :نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را

جهت شناسائی و جلوگیری از وسعت یافتن ضایعات )0 .اقدام درمان

از کلیه کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند اعلام

سریع ضایعات (تا از وسعت یافتن ضایعه و ناتوانی در افراد مبتلا

مینمایند.

جلوگیری گردد).

نتیجهگیری
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