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Abstract
Background and Aim: One of the leading groups that are susceptible to Upper Cross syndrome are army
personnel. Due to having more physical activities, the army officers are more likely to be exposed to Upper Cross
syndrome. In this line, the present study aims to comparatively investigate the relationship between the
performance of the shoulder, neck, and body muscles among the army personnel having this syndrome with those
not being exposed to it.
Methods: This research is cross-sectional regarding the time, applied research in terms of theme, and causalcomparative in terms of methodology or strategy. Research population of current research included one hundred
and twenty male army officers whose hometown was Kermanshah and ranged in age from thirty to forty-five
years old with at least seven years of experience. Having taken arrival and exiting requirements into consideration,
a number of seventy people were selected and assigned to two equal groups, named officers having Upper Cross
syndrome and those not having this syndrome, by using purposeful and convenient sampling designs. After getting
acquainted with the quality of the research and organizing the research procedure, the intended data was collected.
Different types of instruments including cameras, adaptable ruler, and dynamometer were used to measure
perturbed head, rounded shoulder, kyphosis, and isometric contraction of the muscles in the shoulder, neck and,
trunk respectively. Statistical analysis of the raw data was performed by SPSS version 23 and was presented in
two descriptive and inferential sections.
Results: People with the upper cross syndrome with a mean (age = 34.85 ± 3.57 years, height = 178 ± 0.04 cm,
weight = 76.77 ± 11.82 kg) and people without syndrome with a mean (age = 34.02 ± 2.93 years, height = 179 ±
0.05 cm, weight = 79.91 ± 11.01 kg) that statistical analysis showed that at a significance level of 0.05% there is
no significant difference between demographic characteristics. The results show that there is a significant
difference between shoulder, neck and, trunk muscle function with glenohumeral joint disorders in soldiers with
and without upper cross syndrome (P<0.05).
Conclusion: Given the findings of the present study, it can be observed that the fixed and repetitive positioning
pattern in the syndrome group, due to the type and extent of working with computer and creation of fixed posture,
was effective on muscular power and shoulder movement range. This issue can be less observed in the group
without the syndrome because of the type of occupational activity, which can be indicative of the positive effect
of correct positioning pattern during the activity on the happening of shoulder movement disorder.
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کلیدواژهها :عدم تعادل عضالنی ،اختالالت مفصلی ،سندرم متقاطع فوقانی ،افسران ارتﺶ.
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زمینه و هدف :یکی از مهمترین گروههایی که در معرض سندرم متقاطع فوقانی قرار میگیریند نظامیان هستند .نظامیان به واسطه
فعالیتهای بدنی که دارند اغلب دچار سندرم متقاطع فوقانی میشوند .در همین راستا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسهای عملکرد
عضالت شانه ،گردن و تنه با اختالالت مفصل گلنوهومرال در نظامیان با و بدون سندرم متقاطع فوقانی است.
روشها :این تحقیق از نظر زمان مقطعی ،از لحاظ موضوعی یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش یا استراتﮋی یک تحقیق علی-
مقایسهای میباشد .ﺟامعه آمارى تحقیق حاضر ،شامل  120افسر مرد  30-45ساله استان کرمانشا ه با حداقل  ٧سال سابقه کار بود .با در نظر
گرفتن شرایﻂ ورود و خروج آزمودنیها تعداد  ٧0نفر بهصورت هدفمند و دردسترس در دو گروه  35نفره افسران با و بدون سندرم متقاطع
فوقانی انتﺨاب شدند و پﺲ از هماهنگی و آشنایی با چگونگی و ماهیت پﮋوهﺶ و تکمیل فرم رضایت نامه ،اطالعات الزم گردآورى گردید.
از ابزارهای دوربین عکاسی ،خﻂکﺶ منعطف و داینامومتر به ترتیب برای اندازهگیری سر به ﺟلو ،شانه گرد ،کایفوزیﺲ و عملکرد ایزومتریک
برخی از عضالت شانه ،گردن و تنه استفاده شد .تﺠزیه و تحلیل آمارى دادههاى خام بهدستآمده از اندازهگیرىها توسﻂ نرمافزار SPSS
نسﺨه  23است که در دو بﺨﺶ توصیفی و استنﺒاطی اراﺋه شده است.
یافتهها :افراد با سندرم متقاطع فوقانی با میانگین (سن =  34/۸5 ± 3/5٧سال ،قد =  1٧۸ ± 0/04سانتیمتر ،وزن = ٧۶/٧٧ ± 11/۸2
کیلوگرم) و افراد بدون سندرم با میانگین (سن =  34/02 ± 2/۹3سال ،قد =  1٧۹ ± 0/05سانتیمتر ،وزن =  ٧۹/۹1 ± 11/01کیلوگرم)
بودند که تحلیل آماری نشان داد که در سطح معناداری  0/05درصد تفاوت معناداری بین ویﮋگیهای دموگرافیک وﺟود ندارد .نتایج نشان
میدهد که بین عملکرد عضالت شانه ،گردن و تنه با اختالالت مفصل گلنوهومرال در نظامیان با و بدون سندرم متقاطع فوقانی اختالف
معناداری وﺟود دارد (.)P>0/05
نتیجهگیری :با توﺟه به نتایج این پﮋوهﺶ میتوان مشاهده کرد که الگوهای وضعیت ثابت و تکراری در گروه با سندرم به دلیل نوع و
میزان فعالیتشان با رایانه و ایﺠاد پاسچر ثابت بر نمره قدرت عضالنی و دامنههای حرکتی شانه اثرگذار بوده ،که این مسئله در گروه بدون
سندرم به دلیل نوع فعالیت شغلی آنها کمتر دیده شده که میتواند نشاندهنده تاثیر الگوی صحیح وضعیتی در حین فعالیت بر بروز اختالل
حرکتی بازو باشد.

 / 11۶۸غفوری و همکاران

مقدمه

این تحقیق از نظر زمان مقطعی ،از لحاظ موضوعی یک تحقیق
کاربردی و از لحاظ روش یا استراتﮋی یک تحقیق علی -مقایسهای
میباشد .اندازهگیرىهاى مربوطه و همچنین اطالعات تکمیلی
افسران از طریق پرسشنامه و مصاحﺒه در پادگان شهید رﺟایی،
گردان ذوالفقار و ستاد فرماندهی انﺠام شد .در این تحقیق افسران
مرد پادگان شهید رﺟایی ،استان کرمانشاه در سال 1400پﺲ از
کسب موافقت آگاهانه ،از نظر داشتن یا نداشتن سندرم متقاطع
فوقانی غربالگری شدند .بر اساس غربالگری انﺠام شده در این
مطالعه 35 ،فرد مﺒتال به سندرم متقاطع فوقانی و  35نفر بدون
سندرم انتﺨاب شدند .معیار ورود به مطالعه شامل ،داشتن دامنه
سنی  30تا  45سال و مﺜﺒت یا منفی شدن اختالالت مفصل
گلنوهومرال و آزمون سندرم متقاطع فوقانی برای گروه دارای
سندرم که کایفوزیﺲ پشتی بیشتر از  42درﺟه ،سر به ﺟلو بیشتر از
 45درﺟه و شانه گرد بزرگتر از  52درﺟه داشتند میشد (.)11،10
که برای قرارگرفتن گروههای مورد مطالعه انﺠام شد .معیارهای
خروج ،داشتن سابقه بیماریهای قلﺒی عروقی ،بیماریهای عصب -
شناختی ،بیماریهای بافت همﺒند ،دررفتگی ،شکستگی و بیماری-
های مفصلی کمربندشانهای ،ناهنﺠاریهای مادرزادی و محدودیت
حرکتی شانه بود.
برای تعیین وﺟود یا نﺒود اختالل مفصل گلنوهومرال از آزمون
مشاهدهای دیسکینزیﺲ استفاده شد ( .)12بدینترتیب که
آزمودنیها در وضعیت ایستاده قرار گرفتند ،در حالی که دستها در
کنار بدن ،آرنجها صاف و شانهها در وضعیت خنﺜی از نظر چرخﺶ
قرار میگرفت .آزمونگر با فاصلهای پشت او میایستاد .از
شرکتکنندهها خواسته شد با شمارش سه ثانیهای در حالیکه
شستهایشان باال قرار گرفتهاند ،هر دو دستشان را در صفحات
فرونتال و ساژیتال باال و سپﺲ طی سه ثانیه پایین بیاورند .حرکات
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سندرم متقاطع فوقانی که سﺒب بروز تغییرات گسترده در یک
چهارم فوقانی بدن میشود ،غالﺒاً با ناهنﺠاریهای سر به ﺟلو ،شانه
به ﺟلو ،کتفهای دورشده و کیفوز سینهای افزایﺶ یافته همراه
است .درنتیﺠه این سندرم ،باالرفتن شانهها و کتف بالدار نیز ﻇهور
میکند .سر به ﺟلو در این سندرم باعﺚ تغییر وضعیت استراحت
فک تحتانی میشود ،بهدلیل افزایﺶ فعالیت عضالت کمکی
تنفسی ،تنفﺲ دچار مشکل میشود ،تنفﺲ دهانی نیز در اثر ﺟابه
ﺟایی وضعیت استراحت زبان دچار تغییر میشود و احتمال دارد
مفصل فکی -گیﺠگاهی نیز دچار ساییدگی شود ،که این عامل نیز
به گردن درد مزمن منﺠر میشود .ناهنﺠاری سر به ﺟلو فشار زیادی
را بر گردن ،مهره های C5-C4و مهره  T4وارد میکند ،فشار زیاد
بر مفصل T4گاهی میتواند باعﺚ درد در ناحیه سینه شود .تغییر
ﺟهت محور حفره گلنوﺋید باعﺚ تغییر در حرکات چرخشی و دور
شدن در مفصل شانه میگردد .این تغییرات باعﺚ فعالیت بیشتر
عضالت باالبرنده کتف و ذوزنقه فوقانی برای ثﺒات سر مفصل بازو
میشود که این افزایﺶ فعالیت عضالت میتواند دلیل انحطاط اولیه
عضله باشد ( .)1در مطالعات انﺠامشده دیگر نشان میدهد که
سندرم متقاطع فوقانی میتواند دلیل بسیاری از اختالالت در بدن
مانند سر درد ،درد گردن ،درد در ناحیه فک ،تغییرات بیومکانیکی
ستون مهرههای گردنی باشد که باعﺚ ازدست دادن قوس گردن و
حتی دژنراتیو مهرههای گردنی میشود ( .)2ازآنﺠاکه قسمتهای
مﺨتلف ستون فقرات بهوسیلﺔ سیستﻢ مهرهای به یکدیگر متصل
هستند ،بروز تغییر در یک ناحیه ممکن است درقالب واکنشی
زنﺠیرهای ،نواحی دیگر را تحت تﺄثیر قرار دهد ( .)3درقالب واکنﺶ
زنﺠیرهای ،چرخﺶ خلفی لگن به ترتیب سﺒب کاهﺶ زاویه لوردوز
کمری ،افزایﺶ زاویه کایفوز سینهای و در نهایت بروز وضعیت سر
به ﺟلو میشود .راستای طﺒیعی ستون فقرات به عملکرد ساختاری،
عضالنی و استﺨوانی آن بستگی دارد ،بنابراین ضعف در عضالت
نگهدارنده آن میتواند باعﺚ بر هﻢ خوردن تعادل ایستا ،پویا و قامت
آدمی گردد که در کل ناهنﺠاریهای وضعیتی نامیده میشود (.)4
عالوهبر این کایفوز باعﺚ بر هﻢ خوردن توازن سر و تنه نسﺒت به
حالت طﺒیعی میشود وموقعیت مرکز ثقل آن را تغییر میدهد.
باتوﺟه به این که سر وتنه حدود  5۸درصد وزن کل بدن را تشکیل
میدهند .کوچکترین تغییری در موقعیت مرکز ثقل سر وتنه باعﺚ
تغییر موقعیت مرکز ثقل کل بدن میشود .از طرف دیگر ،عدم توازن
سر وتنه باعﺚ قرارگیری نامناسب اندامها و مفاصل مﺨتلف بدن
در ارتﺒاط با یکدیگر (وضعیت نامطلوب یا ضعیف) میشود (.)5
هنگامی که مرکز ثقل یک قسمت از بدن از راستای طﺒیعی خود
خارج میشود ،ناهنﺠاری وضعیتی اتفاق میافتد و از کارایی بدن
کاسته میشود ( .)۶راه رفتن رایجترین فرآیند ﺟابهﺟایی و بهعنوان
مهارت پایهای ،بیشترین بﺨﺶ فعالیت حرکتی روزمره را به خود
اختصاص میدهد که در آن بدن به صورت تناوبی به وسیله یکی

از اندامهای تحتانی حمایت میشود .همچنین راه رفتن به مﺜابه
فعالیت عضالنی مستمر در شکلگیری وضعیت بدنی افراد تﺄثیر
فراوانی دارد و وضعیت بدنی افراد نیز به گونهای متقابل میتواند
راه رفتن آنان را تحت تﺄثیر قرار دهد ( .)٧بر اساس شواهد فوق
کاهﺶ تعادل ایستا ،پویا و تغییرات مرکز ثقل در اثر ناهنﺠاری
سندرم متقاطع فوقانی امری اﺟتناب ناپذیری است ( .)۹،۸تحقیقات
اندکی اثرات ناهنﺠاریهای اندام فوقانی بر عملکرد عضالت شانه،
گردن و تنه را مورد بررسی قرار داده است .یکی از مهمترین
گروههایی که در معرض این اختالل قرار میگیریند نظامیان
هستند .نظامیان به واسطه فعالیتهای بدنی که دارند اغلب دچار
سندرم متقاطع فوقانی میشوند .در همین راستا هدف اصلی تحقیق
حاضر بررسی مقایسهای عملکرد عضالت شانه ،گردن و تنه با
اختالالت مفصل گلنوهومرال در نظامیان با و بدون سندرم متقاطع
فوقانی است.
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پنج بار تکرار شد و در هر پنج بار الگوی حرکتی کتف مشاهده
می شد .در هریک از سطوح حرکتی نیز حرکات پنج بار تکرار شد.
باال رفتن و پروترکشن بیﺶ از حد و برﺟستگی زاویه تحتانی و کنار
داخلی کتف ،اختالل دیسکینزیﺲ کتف در نظر گرفته میشد سپﺲ
با توﺟه به گفتههای سرمن از طریق ارتﺒاط بین اختالالت کتف و
اختالل های مفصل گلنوهومرال شامل اخنالل سرخوردن قدامی
بازو ،سر خوردن فوقانی بازو ،چر خﺶ داخلی و هایپو موبیلیتی بازو
ثﺒت شد ( .)12-14همچنین غربالگری سندرم متقاطع فوقانی از
طریق عکسﺒرداری ( )r = 0/۹5و خطکﺶ منعطف ()r = 0/۹3
توسﻂ محقق صورت گرفت (.)11،10
برای اندازهگیری حداکﺜر نیروی ایزومتریک حرکات کمربند
شانهای ،تنه و گردن از دستگاه دینامومتر دستی استفاده شد.
همچنین برای اﺟتناب از تﺄثیر خستگی بر نتایج مطالعه ترتیب
آزمونها بهطور تصادفی برای هر فرد انتﺨاب میشد؛ بدین ترتیب
که بر اساس فهرست آزمونها که از قﺒل نوشته شده بود و فرد در
شروع ﺟلسه انتﺨاب میکرد ،تعیین میشد.
روش اندازهگیری حداکثر نیروی ایزومتریک حرکات

داخل (عملکرد عضله ساب اسکاپوالریس)
آزمودنی روی شکﻢ میخوابید ،سر به سمت آزمون چرخانده
میشد .شانه در وضعیت  ۹0درﺟه ابداکشن روی تﺨت و حوله

چرخش به باالیي کتف (عملکرد عضله سراتوس
انتریور)
حداکﺜر نیروی ایزومتریک حرکت ابدکشن و چرخﺶ باالیی
کتف در وضعیت طاقباز انﺠام میشد؛ بدین ترتیب که بازو در ۹0
درﺟه فلکشن با اکستنشن آرنج قرار میگرفت .دینامومتر کف دست
او قرار میگرفت و در حالی که دست به ﺟلو حرکت میکرد،
مقاومت اعمال میشد (.)1٧،1۶
آزمون حداکثر نیروی ایزومتریک حرکت اداکشن و
چرخش به پایین کتف (عملکرد عضالت رومبوئید و
تراپزیوس میاني)
آزمودنی روی شکﻢ خوابید و شانه در وضعیت چرخﺶ داخلی
بود ،بازو اداکشن شد و آرنج خﻢ در پشت کمر قرار میگرفت .به
شﺨص گفته میشد دستﺶ را باال بیاورد و اﺟازه ندهد آزمونگر آن
را در نیمه فاصله بین پایین بﺒرد .دینامومتر بین شانه و آرنج ،دقیقا
زایده آخرومی تا اپیکوندیل خارﺟی ،قرار میگرفت .آزمونگر کتف
سمت مقابل را با دست ثابت میکرد .نیروی ایزومتریک شﺨص
روی صفحه دیﺠیتالی دستگاه مشﺨص شد (.)1٧،1۶
آزمون حداکثر نیروی ایزومتریک حرکات گردن
برای اندازهگیری عملکرد ایزومتریک گردن از آزمودنی خواسته
می شد که برروی صندلی مهار شده بنشیند و با قرار دادن صفحه
نیروسنج بر روی پیشانی از آزمودنی خواسته شد که بدون کمک
گرفتن از عضالت تنه به نیروسنج فشار اعمال کند .همچنین با قرار
دادن صفحه نیروسنج در پشت سر از آزمودنی خواسته شد بدون
کمک گرفتن از عضالت تنه به نیروسنج فشار اعمال کند .برای
اندازهگیری لترال فلکشن نیز صفحه نیروسنج را در کنار سر قرار
2022, Volume 24, Issue 3
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خارج (عملکرد عضالت اینفرااسپیناتوس و ترس مینور)
آزمودنی روی شکﻢ میخوابید ،سر به سمت آزمون چرخانده
میشد .شانه در  ۹0درﺟه ابداکشن روی تﺨت ،آرنج کامال روی
تﺨت و ساعد عمود از لﺒه تﺨت آویزان بود .یک حوله تاشده نیز
زیر بازو قرار داده میشد .دینامومتر نزدیک زایده استیلوﺋید استﺨوان
رادیوس و در سطح پشتی مچ قرار میگرفت و فرد در مقابل نیرویی
که به سمت چرخﺶ به داخل اعمال میشد ،مقاومت میکرد .فرد
ساعد را به سمت باال در دامنه چرخﺶ خارﺟی به حرکت درمیآورد.
در این حالت نیروی ایزومتریکی که شﺨص وارد میکرد ،بر صفحه
دیﺠیتالی دینامومتر ثﺒت میشد (.)1۶
آزمون حداکثر نیروی ایزومتریک حرکت چرخش به

(عملکرد عضله سوپرااسپیناتوس)
آزمودنی در وضعیت نشسته و شانه در زاویه  ٧5درﺟه ابداکشن
در صفحه کتف آزمایﺶ میشد (انگشت شست به سمت باال و
ساعد در وضعیت میانه قرار میگرفت) .با یک دست کتف آزمودنی
ثابت نگه داشته میشد و با دست دیگر دینامومتر میانه فاصله شانه
و آرنج (بین زاﺋده آخرومی تا اپیکندیل خارﺟی استﺨوان بازو) قرار
میگرفت .در این حالت آزمودنی در مقابل نیرویی که برای پایین
بردن دست وارد شد ،مقاومت میکرد .در این حالت نیروی
ایزومتریک او روی دستگاه ثﺒت میشد (.)1۶
آزمون حداکثر نیروی ایزومتریک حرکت ابداکشن و
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کمربند شانهای ،تنه و گردن
روش اندازهگیری عملکرد ایزومتریک عضالت فلکسور و
اکستنسور شانه به منظور اندازهگیری عملکرد فلکشن ،آزمودنی در
وضعیت طاقباز بر روی تﺨت دراز کشیده؛ شانه از روی تﺨت آویزان
و کف دست رو به زمین بود؛ دستگاه بر سطح انتهای تحتانی بازو
حفظ شده از و آزمودنی خواسته میشد آرنج صاف به سمت باال
نیرو وارد کند .برای اندازهگیری عملکرد اکستنشن آزمودنی در وضعیت
دمر روی تﺨت دراز کشیده؛ شانه او از تﺨت آویزان و کف دست
رو به باال بود دستگاه بر سطح انتهای تحتانی بازو حفظ شده و از
آزمودنی خواسته میشد با آرنج خﻢ به سمت باال نیرو وارد کند (.)15
آزمون حداکثر نیروی ایزومتریک حرکت چرخش به

تاشدهای زیر دیستال بازو قرار میگرفت .ساعد نیز عمود از لﺒه
تﺨت آویزان بود .دینامومتر نزدیک زایده استیلوﺋید رادیوس و در
سطح کف دستی مچ قرار داده میشد .فرد در مقابل نیرویی که به
سمت چرخﺶ به خارج وارد میشد ،مقاومت میکرد .در این حالت
میزان نیروی ایزومتریکی که شﺨص وارد میکرد ،روی صفحه
دیﺠیتالی ثﺒت میشد (.)1۶
آزمون حداکثر نیروی ایزومتریک حرکت اسکاپشن
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داده شد و از آزمودنی خواسته شد بدون کمک گرفتن از عضالت
تنه به نیروسنج فشار اعمال کند (.)1۸
آزمون حداکثر نیروی ایزومتریک فلکسورها و
اکستنسورهای تنه
برای اندازهگیری عملکرد ایزومتریک فلکسورهای تنه آزمودنی
به پشت دراز کشیده ،در حالی که مفصل زانو در وضعیت  ۹0درﺟه
فلکشن قرار داشت ،پاها بهوسیله فرد کمکی به میز معاینه محکﻢ
میشد ،سر داینامومتر بر روی ﺟناغ سینه و در مرکز قفسه سینه
قرار داده میشد .برای اندازهگیری عملکرد ایزومتریک اکستنسورهای
تنه آزمودنی به شکل دراز کشیده پاها بهوسیله باند ثابتکننده به
میز معاینه محکﻢ میشد .سر داینامومتر در زاویه تحتانی کتف و در
مرکز پشت بدن بین تیغههای شانه قرار میگرفت (.)1۹

نتایج
این بﺨﺶ شامل تﺠزیه و تحلیل آمارى دادههاى خام بهدست
آمده از اندازهگیرىها توسﻂ نرمافزار  SPSSنسﺨه  23است .ابتدا

به اطالعات فردى آزمودنیها و اطالعات توصیفی متغیرهاى
پﮋوهﺶ در بﺨﺶ توصیفی و سپﺲ بﺨﺶ استنﺒاطی پرداخته شده
است .براى بررسی مقایسه عملکرد بین گروههای مورد نظر از
آزمونهاى آمارى تی مستقل ،براى بررسی تفاوت بین دو گروه در
متغیرهاى مورد نظر از آزمون آمارى خی دو استفاده شد .تمام آزمون
ها در سطح معنادارى برابر یا کوچکتر از  0/05انﺠام شد.
نتایج مربوط به متغیرهای دموگرافیکی چون سن ،قد و وزن
در ﺟدول  1آورده شده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که
در سطح معناداری  0/05تفاوت معناداری بین ویﮋگیهای دموگرافیک
وﺟود ندارد.
نتایج آزمون خی دو برای مقایسه اختالالت حرکتی مفصل
گلنو هومرال بین دو گروه نشان داد در سندرم سر خوردن فوقانی
بازو ( )P = -0/031و سندرم چرخﺶ داخلی بازو ()P = 0/002
بین دو گروه تفاوت معنی داری وﺟود دارد اما در سندرم سرخوردن
قدامی بازو و سندرم هیپوموبیلیتی بازو بین دو گروه تفاوت معنی
داری وﺟود ندارد (ﺟدول .)2

جدول .١-ویﮋگیهای دموگرافیک
متغیر

سن (سال)
وزن (کیلوگرم)

متغیر

اختالل سرخوردن قدامی بازو
اختالل سرخوردن فوقانی بازو
اختالل چرخﺶ داخلی بازو
اختالل هیپوموبیلیتی بازو

انحراف استاندارد  ±میانگین
34/02 ± 2/۹3

انحراف استاندارد  ±میانگین
34/۸5 ± 3/5٧

0/2۹3

٧۹/۹1 ± 11/01

٧۶/٧٧ ± 11/۸2

0/254

1/٧3 ± 0/05

1/٧۸ ± 0/04

0/۶52

جدول .2-نتایج آزمون خی دو برای مقایسه اختالالت حرکتی مفصل گلنوهومرال بین دو گروه
سندرم متقاطع فوقانی
آماره خی دو
دارد
ندارد
15
1۶
ندارد
0/05۸
20
1۹
دارد
25
32
ندارد
4/۶2۹
10
3
دارد
۸
21
ندارد
۹/۹50
2٧
14
دارد
33
35
ندارد
2/05۹
2
0
دارد
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0/۸10
*0/031
*0/002
0/151

ﺟدول  4نشان میدهد که در تمامی شاخصهای عملکرد
عضالت گردن در سطح  0/05اختالف معناداری بین دو گروه با و
بدون سندرم متقاطع فوقانی وﺟود ندارد (.)P>0/05
ﺟدول  5مربوط به آماره تی در شاخصهای مﺨتلف عملکرد
عضالت تنه میباشد .بر اساس نتایج بهدست آمده در تمامی موارد
و شاخصها به ﺟز فلکسور در اختالل سرخوردن فوقانی بازو در
سطح معناداری  0/05اختالف معناداری بین دو گروه با و بدون
سندرم متقاطع فوقانی وﺟود ندارد.
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ﺟدول  3مربوط به مقایسه بین شاخصهای عملکرد عضالت
کمربند شانه با اختالالت مفصل گلنوهومرال در دو گروه با و بدون
سندرم متقاطع فوقانی است .نتایج نشان میدهد که به ﺟز در
شاخصهای عملکرد چرخﺶ داخلی و خارﺟی در اختالل سرخوردن
فوقانی بازو و همینطور در شاخص عملکرد اداکشن بازو و چرخﺶ
تحتانی کتف در اختالل چرخﺶ داخلی بازو تفاوت معناداری
( )P>0/05بین دو گروه با و بدون سندرم متقاطع فوقانی وﺟود
ندارد.

سطح معنی داری
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قد (متر)

گروه بدون سندرم

گروه با سندرم

سطح معناداری

مقایسه عملکرد عضالت شانه ،تنه و گردن در نظامیان 11٧1 /
جدول .٣-نتایج آزمون تی برای مقایسه بین عملکرد عضالت کمربند شانه با اختالالت مفصل گلنوهومرال در دو گروه با و بدون سندرم متقاطع فوقانی
گروه

متغیر

فلکشن
اکستنشن
آبداکشن و چرخﺶ باالیی
اختالل سرخوردن قدامی بازو

اداکشن و چرخﺶ پایینی
چرخﺶ داخلی
چرخﺶ خارﺟی
اسکاپشن
فلکشن
اکستنشن
آبداکشن و چرخﺶ باالیی

اختالل سرخوردن فوقانی بازو

اداکشن و چرخﺶ پایینی

چرخﺶ خارﺟی
اسکاپشن
فلکشن
اکستنشن
اختالل چرخﺶ داخلی بازو
آبداکشن و چرخﺶ باالیی
اداکشن و چرخﺶ پایینی

بحث

1/٧12

0/0۶۹

0/۸21

0/221

0/۸21

0/221

1/121

0/101

1/41۸

0/05۹

1/٧1۸

0/055

0/٧۸۹

0/251

1/124

0/111

1/٧4۸

0/14٧

1/14۸

0/0۸1

2/41۸

*0/041

3/0۹۶

0/01۸

0/231

0/۸٧1

1/45۶

0/0٧۹

1/۸11

0/055

1/٧٧٧

0/05۹

5/2۶1

0/000

معنیداری نشان داده شد اما میان اختالالت مفصل گلنوهومرال و
قدرت عضالت گردن در هیچ کدام از گروه ها ارتﺒاط معنیداری
یافت نشد .بهنظر میرسد در گروه با سندرم عدم تعادل عضالنی
که بهصورت ضعف و کوتاهی عضالت یا تاخیر در فعالسازی
عضالت بوده باعﺚ بروز اختالالت گلنوهومرال شده است .احتماال
این موضوع به دنﺒال ضعف در عضالت بازکننده ستون مهرهها یا
تاخیر در فعالسازی عضالت که در ثﺒات تنه نقﺶ دارند نظیر
عضالت مولتی فیدوس یا عرضی شکﻢ ایﺠاد شده که سﺒب
ناپایداری تنه و ناحیه سینهای-کتفی شده و به دنﺒال آن باعﺚ بروز
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طﺒق نتایج بهدست آمده در این تحقیق ارتﺒاط بین اختالالت
مفصل گلنوهومرال و قدرت عضالت شانه ،گردن و تنه در
گروههای با و بدون سندرم متقاطع فوقانی ،ارتﺒاط معنیداری
درمیان اختالل سرخوردن فوقانی بازو و چرخﺶ داخلی و خارﺟی
بازو در گروه با سندرم نشان داده شد و ارتﺒاط معنیداری میان
اختالل چرخﺶ داخلی بازو و قدرت چرخﺶ تحتانی کتف در گروه
با سندرم مشاهده شد .همچنین در ارتﺒاط میان اختالل سر خوردن
فوقانی بازو و قدرت عضالت فلکسور تنه در گروه با سندرم ارتﺒاط

1/۶21

0/0٧1
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چرخﺶ داخلی

بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم
بدون سندرم
با سندرم

آماره تي

سطح معنيداری
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جدول .4-نتایج آزمون تی برای مقایسه بین عملکرد عضالت گردن با اختالالت مفصل گلنوهومرال در دو گروه با و بدون سندرم متقاطع فوقانی
گروه

متغیر

فلکشن
فلکشن ﺟانﺒی چپ
اختالل سرخوردن قدامی بازو
فلکشن ﺟانﺒی راست
اکستنشن
فلکشن
فلکشن ﺟانﺒی چپ
اختالل سرخوردن فوقانی بازو
فلکشن ﺟانﺒی راست
اکستنشن
فلکشن
فلکشن ﺟانﺒی چپ
اختالل چرخﺶ داخلی بازو
فلکشن ﺟانﺒی راست
اکستنشن

آماره تي

سطح معني داری

1/04۹

0/1۹۹

1/04٧

0/201

0/041

0/۹5۹

0/2۶1

0/٧3۹

0/3۸4

0/۶03

0/124

0/۸3۹

0/314

0/۶03

0/011

0/۹۸5

1/051

0/1۹4

0/411

0/51۶

0/0۸0

0/۹20

0/341

0/۶4٧

جدول  .5-نتایج آزمون تی برای مقایسه بین عملکرد عضالت تنه با اختالالت مفصل گلنوهومرال در دو گروه با و بدون سندرم متقاطع فوقانی
گروه

متغیر

اکستنسور
اختالل سرخوردن قدامی بازو
فلکسور
اکستنسور
اختالل سرخوردن فوقانی بازو
فلکسور
اکستنسور
اختالل چرخﺶ داخلی بازو
فلکسور
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0/421

0/540

0/511

0/40٧

0/211

0/٧۸5

2/142

*0/025

1/04۶

0/215

0/521

0/454

االضالع ،دندانهای قدامی) ثابت شده باشد ،میتواند 0/23تا 0/24
درصد افزایﺶ یابد ،همسو است ( .)20،21در همین راستا Laudner
و همکاران ( )22گزارش کردند که بین ناهنﺠاری شانههای روبه
ﺟلو و سفتی عضالت خلفی شانه رابطه معنیداری وﺟود دارد و این
امر ریتﻢ کتفی بازویی را در حرکات بازو تحت تاثیر قرار داده و
آسیب شانه را ایﺠاد میکند .کندال نیز بیان میکند که شانههای
رو به ﺟلو در اثر کوتاهی عضله سینهای کوچک و ضعف ذوزنقه
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اختالل در کتف و حرکات مفصل بازو شده است .این نتایج با
مطالعات پیشین که نشان داد  0/۸5فعالسازی عضالنی مورد نیاز
برای کاستن از حرکت روبه ﺟلو بازو هنگام پرتاب ،از
پایدارکنندههای ناحیه مرکزی تنه و سینهای-کتفی تامین میشود.
همچنین این موضوع که فعالسازی حداکﺜری عضالت چرخﺶ-
دهندههای دست ،در صورتی که کتف توسﻂ ساختار عضالنی ناحیه
مرکزی تنه و پایدار کنندههای سینهای-کتفی (ذوزنقه ،متوازی
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محدودیتهای مطالعه
انﺠام هر تحقیقی محدودیتهایی را در پی دارد .از مهمترین
محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 نتایج تحقیق حاضر مربوط به افسران مرد پادگان شهید رﺟایی،استان کرمانشاه است و نمیتوان نتایج آنها به مکانها و نهادهای
دیگر تعمیﻢ داد.
 نتایج تحقیق حاضر مربوط به سال  1400میباشد و نمیتواننتایج آن را به سالهای دیگر تعمیﻢ داد.
 -خطاهای ابزار از دیگر محدودیتهای تحقیق حاضر بود.
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با توﺟه به نتایج این پﮋوهﺶ میتوان مشاهده کرد که الگوهای
وضعیت ثابت و تکراری در گروه با سندرم به دلیل نوع و میزان
فعالیتشان با رایانه و ایﺠاد پاسچر ثابت بر نمره قدرت عضالنی و
دامنههای حرکتی شانه اثرگذار بوده ،که این مسئله در گروه بدون
سندرم به دلیل نوع فعالیت شغلی آنها کمتر دیده شده که میتواند
نشان دهنده تاثیر الگوی صحیح وضعیتی در حین فعالیت بر بروز
اختالل حرکتی بازو باشد .همچنین نوع کارکرد اندام در حین
فعالیتشان ،متفاوت است که اهمیت الگوی صحیح وضعیتی و
حرکتی در حین فعالیت را نشان میدهد .این نتیﺠه همسو با نظریه
سهرمن مﺒنی بر تاثیر الگوی حرکتی و حرکات تکراری بر بروز
اختالل حرکتی بوده و در راستای آن میباشد .از طرف دیگر
بررسیها نشان داد در گروههای مﺨتلف بروز اختالالت حرکتی
بازو با هﻢ متفاوت بوده و در نتیﺠه الگوهای وضعیتی و حرکتی
متفاوت در نوع فعالیت دو گروه عاملی اثرگذار بر بروز انواع
اختالالت بازو میباشد .به عنوان مﺜال درگروه با سندرم به دلیل
الگوی وضعیتی و حرکتی که در حین فعالیت دست در ﺟلوی بدن
بوده که با گرد شدن شانهها و کایفوز بازوها و همینطور کتفها در
ابداکشن بودند و همچنین بازوها در چرخﺶ داخلی قرار میگرفت
و در مقابل گروه بدون سندرم کمتر دارای اختالالت مفصل
گلنوهومرال بودند ،که این میتواند به دلیل الگوی وضعیتی و
حرکتی درگروه بدون سندرم باشد .در فعالیتهایی که با کار کرد
بیشتر دستها در ﺟلوی بدن همراه است .وضعیت نامناسب و
حرکات تکراری و عدم تقویت عضالت مﺨالف میتواند عاملی
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میانی ایﺠاد میشود؛ همچنین محققان بیان میکنند که ضعف
عضالت نزدیککننده کتف مانند ذوزنقه و متوازی االضالع باعﺚ
افزایﺶ ابداکشن کتف با شانههای رو به ﺟلو میشود .همچنین
نتایج  )23( Kendallنیز نشان داد که پاسچر ضعیف شانه و عدم
تعادل عضالنی احتماال موﺟب اختالل در عملکرد مفصل گلنوهومرال
شده زمینه بروز درد در مفصل شانه را فراهﻢ میکند ( .)1۶نتایج
این پﮋوهﺶ همچنین با گفتههای  )24،14( Sahrmannکه
تغییرات در طول ،قدرت و سفتی عضالنی میتواند عملکرد مطلوب
حرکات مفصل را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیﺠه این سازگاری
میتواند مشکلساز شود ،همسو است .در بررسی ارتﺒاط میان
راستای کتف با اختالالت مفصل گلنوهومرال نتایج نشان داد بین
سندرم سرخوردن فوقانی بازو با اختالل کتف صفر درﺟه در گروه
با و بدون سندرم رابطه مﺜﺒت معنیداری وﺟود دارد ،همچنین بین
سندرم سرخوردن فوقانی بازو با اختالل راستای کتف  ۹0درﺟه در
گروه با سندرم رابطه مﺜﺒت معنیداری وﺟود دارد .در سایر موارد
رابطه معنیدار وﺟود ندارد .بهنظر میرسد به دلیل الگوی وضعیتی
گروه با سندرم در حین فعالیت که کتفها معموال در وضعیت دور
شده قرار دارند ،اختالل سر خوردن فوقانی بازو بروز کرده باشد.
باتوﺟه به گفتههای  )24،14( Sahrmannمیتوان اختالل در
راستای کتف را به عدم تعادل عضالنی نسﺒت داد که در افراد با
اختالل حرکتی کتف در بررسی قدرت عضالنی ،عضالت ذوزنقه
فوقانی و رومﺒوﺋید در مقایسه با سراتوس آنتریور و دلتوﺋید قدرت
کمتری داشته ،همچنین عضله دلتوﺋید نسﺒت به عضالت تحت
خاری و گرد کوچک غالبتر بود که میتواند باعﺚ ابداکشن در
کتف شود ( .)21در همین راستا عدم تعادل در عضالت آگونیست
و آنتاگونیست باعﺚ تغییر آرتروکینماتیک اختالالت حرکتی و در
نهایت تغییرات ساختاری مفصل خواهد شد .افراد دارای ایمپینﺠمنت
تحت آخرمی الگوهای مشﺨصی از عدم تعادل عضالنی شامل
ضعف در ذوزنقه میانی ،دندانهای قدامی ،تحت خاری و دلتوﺋید و
سفتی و کوتاهی در ذوزنقه فوقانی ،عضالت سینهای و باال برنده
کتف نشان میدهد .این الگو عموما به عنوان سندرم متقاطع فوقانی
ﺟاندا شناخته میشود .در پﮋوهﺶ حاضر بررسی میانگین قدرت
فلکشن و اکستنشن در افراد دو گروه نشان داد که قدرت اکستنشن
شانه نسﺒت به قدرت فلکشن شانه کمتر بوده که میتواند به علت
انﺠام الگوی وضعیتی تکراری و انقﺒاضات ایزومتریکی بهصورت
قابل توﺟهی دچار افزایﺶ قدرت شود که با توﺟه به وضعیت
قرارگیری افراد در حین فعالیت قابل توﺟیه میباشد ،و با مطالعات
پیشین غیرهمسو است ( .)23همچنین بررسی میانگین قدرت
ابداکشن و اداکشن در افراد نشان داد که قدرت ابداکشن شانه
نسﺒت به قدرت اداکشن شانه بیشتر بود .این نتایج با مطالعات
پیشین غیرهمسو است .طﺒق نتایج بهدست آمده از مطالعه حاﺟی
حسینی و همکاران ( )10نسﺒت قدرت عضالت اداکتور به مقدار
قابل توﺟهی بیشتر از عضالت ابداکتور است .الگوهای وضعیتی در

حین فعالیت به گونهای است که عضالت ابداکتور به صورت مکرر
در گیر انقﺒاضات ایزومتریک میشوند و قدرت آنها به نسﺒت
عضالت مﺨالف افزایﺶ چشمگیری مییابد .در بررسی میانگین
قدرت چرخﺶ دهندههای داخلی و خارﺟی در افراد بدون سندرم
نشان داده شد که قدرت چرخﺶ داخلی شانه نسﺒت به قدرت
چرخﺶ خارﺟی شانه بیشتر بوده که این نتایج با مطالعات پیشین
همسو است .درحالیکه در گروه با سندرم نتایج با مطالعات پیشین
غیرهمسو بود.

 غفوری و همکاران/ 11٧4

.به آنتاگونیست در افراد با اختالالت حرکتی بازو توﺟه شود
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 از آنﺠایی که ناهنﺠاریهای موﺟود در اندامهای فوقانی
نقﺶ بسیار مهمی در انﺠام فعالیتهای طوالنی با وضعیت
ثابت دارند و ساالنه هزینههای بسیاری برای درمان این
 توﺟه به تشﺨیص به موقع این،ناهنﺠاریها صرف میشود
.سندرمها و اختالالت سﺒب بهﺒود عملکرد افسران خواهد شد
 مقاله حاضر حاصل بﺨشی از پایاننامه:تشکر و قدرداني
IR.SSRI.REC.1400.937 مقطع کارشناسیارشد با کد اخالق
 مولفین.است که با حمایت دانشگاه گیالن صورت گرفته است
 همچنین از،مراتب سپاسگزاری خود را از این بابت اعالم میدارند
شرکت و حمایت افسران شرکتکننده در پﮋوهﺶ حاضر قدر دانی
.میشود
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وﺟود ندارد

برای ایﺠاد ناهنﺠاریهای کمربند شانه و تنه از ﺟمله اختالالت
حرکتی بازو باشد که این مسئله عالوهبر ایﺠاد ناهنﺠاریها میتواند
،به صورت ﺟﺒرانی عاملی مرتﺒﻂ با تشدید ناهنﺠارهای کایفوز
سربهﺟلو و شانهبهﺟلو و بروز مشکالت بیشتر برای افراد و به دنﺒال
.آن پرهیز از فعالیت شود
پیشنهادات مطالعه
 در پﮋوهﺶ حاضر ناهنﺠاریهای ستون فقرات و شانه به عنوان.فاکتور ورود به مطالعه برای گروه با سندرم در نظر گرفته شده بود
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده رابطه و تاثیر این ناهنﺠاری ها
با اختالالت حرکتی بازو در کارمندان یا رانندهها مورد بررسی قرار
.گیرد
 در پﮋوهﺶ حاضر شیوع اختالالت حرکتی بازو در دو گروهافسران مرد با و بدون سندرم متقاطع فوقانی مورد بررسی قرار
 پیشنهاد میشود این بررسی در افسران زن نﺨﺒه هﻢ مورد.گرفت
.بررسی قرار گیرد
 دست غالب، همچنین در پﮋوهﺶ حاضر در انﺠام بررسی متغیرها پیشنهاد میشود در مطالعات پیﺶرو به.مورد توﺟه قرار گرفت
دست غیر غالب و نسﺒت دامنه حرکتی و قدرت عضالنی آگونیست
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