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چکیده
مقدمه :شیوع باالی گردن درد در بین دندانپزشکان به یک معضل مهم سالمت در شاغلین دندانپزشکی تبدیل شده است که پیامدهایی نظیرر کراهک کرارایی
نیروی انسانی ،فرسودگی شغلی و بازنشستگی پیک از موعد را در پی دارد .هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان ارتباط بین ریسرک فاکتورهرای فرردی ،شرغلی و
اختالل راستایی وضعیت سرجلوآمده با گردن درد دندانپزشکان و نیز تعیین اولویت فاکتورهای مورد بررسی در ایجاد گردن درد است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی-تحلیلی  71نفر از دندانپزشکان شاغل در دو مرکز دندانپزشکی شرهر تهرران برا اسرتفاده از تسرت کلینیکری ارزیرابی
وضعیت سرجلوآمده مورد بررسی قرار گرفتند .ویژگیهای فرد ی و شغلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گردید و شدت درد در نواحی مختلر
بدن با استفاده از مقیاس دیداری درد ( )VASتعیین شد .از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانره بررای بررسری
ارتباط و میزان تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر ایجاد گردندرد استفاده شد.
یافتهها :بر اساس نتایج بیشترین درد در ناحیه گردن ( )% 66/6بودهاست .همچنین  41نفر ( )% 57/3از دنردانپزشرکان شررکتکننرده در ایرن مطالعره دچرار
وضعیت سر جلو آمده بودند .بر اساس نتایج رگرسیون خطی چندگانه ،اختالل وضعیت سرجلوآمده با ضریب استاندارد ( )β =1/64موثرترین فاکتور در پیکبینی
بروز گردندرد بود.
نتیجهگیری :اختالل راستایی سرجلوآمده نسبت به سایر عوامل فردی و شرغلی ،ترأثیر بیشرتری در ایجراد گرردن درد دارد .ازآنجاکره در ایرن مطالعره ریسرک
فاکتورهای غیر شغلی مؤثر در ایجاد اختالل راستایی سرجلوآمده حذفشده بودند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در مشاغل نشسته ایستا مانند دندانپزشرکی،
پوسچر نامناسب گردن مهمترین ریسک فاکتور برای ایجاد گردن درد میباشد.
کلیدواژه :گردن درد ،وضعیت سر جلوآمده ،ویژگیهای شغلی ،دندانپزشکان.

 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیطزیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2دکترای تخصصی دندانپزشکی ،استادیار ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .3دکترای تخصصی طب کار ،استادیار ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیطزیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .4دکترای تخصصی آمار ،دانشیار ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیطزیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
( .*5نویسنده مسئول) دکترای تخصصی ارگونومی ،استادیار ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیطزیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران ،پست الکترونیکی:
m.saremi@sbmu.ac.ir
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اخررتالالت اسررکلتی -عضررالنی ناشرری از شررغل (Work Related

برهعنروان ریسرک فراکتور ایجراد گرردن درد مطرر مریباشرد (.)34

)) Musculoskeletal Disorders (WMSDsاز مشررکالت عمررده

همچنین در مطالعه انجامشده توسط دارتیکوئس و همکراران ()3322

از دسرت رفرتن روزهرای

بین چرخک مهرههای گردن و گردن درد رابطه معنیدار بدست آمرد

کاری ،افزایک غیبت از کار و تحمیل هزینههرای انسرانی ،اقتصرادی و

( .)35در مقابل ،یافتههای برخی مطالعات تائید کننده ارتبراط مرذکور

اجتماعی فراوانی میشوند .این اخرتالالت دارای مشخصرههرای ایجراد

نبرروده اسررت بررهعنرروان نمونرره موسررون و همکرراران ( )3323رابطرره

نرراراحتی ،نرراتوانی و درد مررزمن در عضررالت ،تانرردونهررا ،مفاصررل و

معنرریداری بررین چرررخک مهرررههررای گررردن و گررردن درد گررزارش

بافتهای نرم بدن بوده و براثرر عرواملی ماننرد حرکرات تکرارشرونده،

نکردند( .)36همچنین در مطالعه ای که توسط مستمند وهمکراران در

پوسچر کاری نامناسب و بد ،اعمال نیروی زیاد و استرسورهای روانری-

سال  2132انجام شد ،هیچگونه رابطه معنیداری بین قروس گرردن و

اجتماعی محیط کار ایجاد یا تشدید میشوند( .)3-3بر اساس گرزارش

گردن درد در دندانپزشکان مشاهده نگردید( .)37این نترایج متفراوت

سالیانه دفتر تحقیقات بهداشت شغلی آمریکا از سال  2112ترا 2131

نیاز به بررسی بیشتر تأثیر وضعیت گردن بر ایجاد گردن درد را نشران

میزان آمار سالیانه  WMSDsافزایکیافته و در بین گروههای شرغلی،

میدهد.

مشاغل مرتبط با مراقبتهای بهداشتی ودرمانی براالترین میرزان ایرن

در تحقیق حاضرر ،ترالش برر اتخرای رویکرردی جدیرد و ترا حردودی

اختالالت را به خود اختصاص دادهانرد( .)3در مشراغل نشسرته ماننرد

متفرراوت برررای بررسرری علررل زمینررهسرراز گررردن درد در مشرراغل

دندانپزشکی WMSDs ،گزارششده در ناحیه گردن و شانهها شایعتر

نشسرررته ایستاسرررت .در ایرررن رویکررررد وضرررعیت سررررجلوآمده

بوده و نشاندهنده آن است که باوجود انجرام اصرالحات ارگونرومیکی

( ، )Posture (FHP) Forward Headکه از شایعتررین اخرتالالت

مانند تغییر وضعیت انجام کار از حالت ایستاده به نشسته ،اسرتفاده از

راستایی ناشی از وضعیت خمیده گردن اسرت ( )32،33انردازهگیرری

صندلیهای قابرل تنظریم و اسرتفاده از دسرتیار دندانپزشرکی (چهرار

مرررریشررررود FHP .در اثررررر فعالیررررت برررریکازحررررد عضررررالت

دست) ،همچنان ماهیت انجام کار دندانپزشکی که انجام کار دقیرق در

استرنوکالیدوماستوئید و مهار عضالت فلکسور عمقی گردن و عضرالت

محدوده کوچک دهان و در وضعیت پوسچر استاتیک اسرت ،آسریبزا

اکستانسور تحتانی و فوقانی توراسیک ایجاد میشود .فعالیتهایی کره

میباشد(.)4-31

انجام آنها نیازمند قرارگیری اندام فوقانی و سر در وضعیتی جلروتر از

در سررالهای اخیررر شرریوع آسرریبهررای اسررکلتی عضررالنی شررغلی در

تنه است به عنوان یکی از شرایع تررین فاکتورهرای ایجادکننرده FHP

دندانپزشکان رو به افزایک بوده و با تغییر شیوه انجام کار از ایسرتاده

مطر میباشند .چنین شررایطی برا تغییرر دادن الگروی حرکتری برر

به نشسته ،باالترین میرزان اخرتالل اسرکلتی عضرالنی از کمرردرد بره

پاسخهای ثباتی تأثیر منفی گذاشته و در اثر استمرار میتواند کنتررل

گردندرد و شانه درد تغییریافته است .بسریاری از مطالعرات مقطعری

پوسچر را دشروار نمایرد .از عوامرل دیگرر ایجادکننرده  ،FHPآسریب

شیوع باالی گردن درد را در دندانپزشرکان نشران داده اسرت(.)4،33

شالقی ( )Whiplashاست که درنتیجه ضربه ناگهانی به گرردن و بره

گردن درد به یک ریسک فاکتور مهم سالمت در شاغلین دندانپزشکی

دنبال آن اسپاسم شدید محافظتی در عضالت این ناحیه بروز میکنرد.

تبدیل شده است که پیامدهایی نظیر کاهک کرارایی نیرروی انسرانی،

عوارض ناشی از  FHPشامل پایین افتادن خط افقی بینرایی ،اخرتالل

فرسودگی شغلی و بازنشستگی پیک از موعد را در پری دارد(.)7،2،32

در مکانیسم بلع ،اختالل در مکانیسم حس عمقری در ناحیره گرردن و

در بررسرریهررای انجررامشررده بررر روی پوسررچر کرراری دنرردانپزشررکان

احساس درد است( .)21برا توجره بره مطالعرات فرو الرذکر ،علیررغم

مشخص شده است که در بیک از  %21زمران کراری سرر و گرردن در

احتمال شیوع اختالل اسکلتی -عضالنی "وضعیت سرر جلوآمرده" در

وضعیت خمیرده برین  35ترا  31درجره قررار دارد( .)33در مطالعرات

دندانپزشکان ،تاکنون در این گروه شغلی FHP ،و اثرات ناشری از آن

آسیبشناسی مرتبط با گردن درد در مشاغل نشسته ،قرارگیرری سرر

از منظر پاتولوژیک مورد ارزیابی مستقیم قرار نگرفته است.

سالمتی نیروی کار است که سرالیانه باعر
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میباشند که از جمله مهم ترین آنها میتروان بره برخری فاکتورهرای

شررررکتکننررردگان برررا اسرررتفاده از مقیررراس دیرررداری شررردت درد

فردی یا شغلی اشاره نمود .بهعنوان نمونره در مطالعرات گونراگون بره

)) (Visual Analog Scale(VASنرواحی از بردن کره در  32مراه

سن( ،)23جنسیت( ،)22وزن ،قد ،سابقه کاری ،تخصرص شرغلی()23

گذشته دردناک بوده وشدت درد آنها را بر اساس مقیاس  311ترایی،

بهعنوان عوامل پیکبینی کننده ایجاد گردن درد اشاره شده است.

مشخص کردند .در این مقیاس عدد صفر بدون درد بودن و عردد 311

بر این اساس هدف از مطالعره حاضرر تعیرین عوامرل فرردی و شرغلی

بیشترین میزان درد درک شده ،بود( .)24نواحی مورد بررسی در ایرن

زمینهساز گردن درد در میان دندانپزشکان و اولویتبندی آنهاسرت.

مطالعه شامل گردن ،شانهها و کمر بود ،که بر اساس مطالعات پیشرین

ازآنجاییکه همه ریسک فاکتورهای غیر شغلی بروز اخرتالل راسرتایی

شررایعترررین قسررمتهررای درگیررر در اخررتالالت اسررکلتی -عضررالنی

سر جلو آمده در این مطالعه حذفشدهانرد ،بنرابراین  FHPنیرز جرز

دندانپزشکان محسوب میشوند(.)3،31،25

ریسک فاکتورهای شغلی محسوب میگردد.

بررسی اختالل وضعیت سر جلوآمده

مواد و روشها

بهمنظور ارزیابی این وضعیت از یک تست کلینیکی معتبر استفاده شد
( .)37،26تمام تستها در یک مکان مشرخص و در محردوده زمرانی 2

در این مطالعه توصیفی -تحلیلی  71نفر از دندانپزشکان شاغل در دو

صبح تا  32ظهر انجام شد .طبق پروتکل تسرت ،فررد در کنرار دیروار

مرکز دندانپزشکی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند .از بین هشرت

کامالً صاف ،که تراز بودن آن با استفاده از شاقول ارزیابیشده و محرل

کلینیررک دندانپزشررکی دانشررگاهی در شررهر تهررران بررا حرردود 511

آن با متر نواری مشخصشده بود ،در وضعیت راحت و در حرالتی کره

دندانپزشک شاغل ،دو مرکز بهطور تصرادفی سراده انتخراب و از برین

مرکز قوس پشتی و پاشنه پاها به دیوار برخورد داشت ،مریایسرتاد .از

 316فرد شاغل در این مراکز  71نفر در پاسخ به فراخوان اعالم شرده

شرکتکنندگان خواسته میشد چند بار گردن را خم و راست کنند تا

در انجام پژوهک شرکت نمودند .افراد داوطلرب شررکت در پرژوهک

عضالت گردن در وضعیت استراحت قرار گیرند .سپس در حرالتی کره

پس از دریافت اطالعات کافی در مورد اهداف و روش اجررای مطالعره،

دستها در کنار بدن آویزان بوده و فرد کامالً به روبرو نگراه مریکررد،

رضایتنامه کتبی را امضا نموده و به پرسشنامه محقق سراختهای کره

فاصله زائده خاری مهره میانی قوس گردن با دیوار بهوسیله خرطکرک

شامل سه بخک مجزا بود ،پاسخ دادند .سؤاالت بخک اول در ارتباط با

استاندارد اندازهگیری و مقدار آن به سانتیمتر ثبت میشد .برر اسراس

مشخصات دموگرافیک ،بخک دوم مرتبط باسابقه بیماریهرا و بخرک

معیار مورداستفاده در این مطالعه فاصرله ترا  2سرانتیمترر طبیعری و

سوم در مورد مشخصات و سوابق شغلی بود .بعد از ارزیرابی پاسرخهرا،

فاصله بیشتر از  2سانتیمتر بهعنوان وضرعیت جلوآمرده سرر در نظرر

افراد شرکتکننده بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه از برین

گرفته شد(.)26

افراد داوطلب انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعره شرامل سرابقه

دادههای بدست آمده در این مطالعره برا اسرتفاده از نررمافرزار آمراری

شغلی بیشتر از  3سال ،داشتن میرانگین سراعت کراری  35سراعت و

 SPSSنسخه 21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .از آزمونهای آمراری

بیشتر در هفته ،قرار داشتن در دامنه سنی  25تا  55سال و معیارهای

ضریب همبسرتگی پیرسرون و اسرپیرمن بررای بررسری ارتبراط برین

خروج از مطالعه شامل داشتن سابقه بیماریهرای نروپاتیرک ،دیابرت،

متغیرهای موردمطالعه با گردن درد ،و از رگرسریون خطری چندگانره

ضربه و شکستگی در ستون فقرات و اندامهای تحتانی ،سابقه تصرادف

برای بررسی ارتباط بین میانگین واریانس متغیرهای مستقل با متغیرر

رانندگی و آسیب ویپ لک( )Whiplashگردن ،ابتال به بیمراریهرای

وابسته گردن درد و میزان تأثیر هر یک از آنها بر متغیرر گرردن درد،

روماتیسمی و آرتروز ،مشکالت بینایی اصال نشده و عردم تمایرل فررد

استفاده شد .سطح معنیداری یافتهها در آزمرونهرای تحلیلری1/15 ،

به ادامه آزمون بود.

در نظر گرفته شد.
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از سوی دیگر ریسک فاکتورهای دیگری نیز برای گرردن درد مطرر

بررسی شدت درد

Archive of SID
بررسی عوامل پیک بینی کننده گردن درد در دندانپزشکان

۲۷

شرکتکننده در این مطالعه دچار وضعیت سر جلو آمده بودند .تعرداد

یافتهها

 2نفر ( )% 21از افراد مبتال به وضعیت سرجلوآمده ،زن بودند.

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون کلمروگروف -اسرمیرنوف توزیرع

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی ،بین گردندرد

تمام دادهها نرمال بود ( .) p<1/15از بین  71نفر شررکتکننرده37 ،

بررا سررن ( ،) r=1/26، p=1/13سررابقه شررغلی ( ) r=1/24 ، p=1/14و

نفر ( )% 24/3زن بودنرد .همره افرراد شررکتکننرده در ایرن مطالعره

اخررتالل وضررعیت سرررجلوآمده ( ،) r =1/65 ، p>1/113همبسررتگی

منظم ورزشی داشتند .همچنین  5نفر ( )% 7/3سریگار مریکشریدند.

وضعیت سر جلوآمده با گردن درد باالتر است .بین سایر عوامل شرغلی

نتایج بدست آمده از روشهای آمار توصیفی در ارتبراط برا مشخصرات

( نوع تخصص ،ساعت کار هفتگی ،تعرداد روزهرای کراری در هفتره و

دموگرافیک و شرغلی شررکتکننردگان در جردول شرماره  3نمرایک

زمان استراحت بین بیماران) و عوامل دموگرافیک (قد ،وزن ،جنسیت،

دادهشده است.

 ،BMIفعالیت منظم ورزشی و سیگار کشریدن) برا گرردندرد رابطره

بر اساس نتایج بدسرت آمرده از مقیراس دیرداری درد %73 ،شررکت-

معنرریداری بدسررت نیامررد ( .)p<1/15بررر همررین اسرراس در معادلرره

کنندگان در یکسال گذشته در یک یا تعداد بیشتری از نرواحی مرورد

رگرسیون خطی چندگانه ،گردن درد برهعنروان متغیرر وابسرته مرورد

بررسی درد گزارش نموده اند .بیشترین فراوانری درد در ناحیره گرردن

بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج بدسرت آمرده از معادلره رگرسریون

( )% 66/6و پس از آن در ناحیه شانه چپ ( )% 53/3بیانشرده اسرت.

خطی چندگانه به روش گامبهگرام ،اخرتالل وضرعیت سررجلوآمده برا

اطالعات مربوط به چگونگی توزیع یافتههرای مررتبط باتجربره درد در

ضریب اسرتاندارد ( )β =1/64مروثرترین فراکتور در پریکبینری برروز

 32ماه گذشته در جدول  2ارائه شده است.

گردن درد میباشد (جدول شماره .)3

بر اساس نتایج معاینره برالینی 41 ،نفرر ( ) % 57/3از دنردانپزشرکان

جدول  .1مشخصات دموگرافیک و شغلی دندانپزشکان شرکتکننده () n =07

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداکثر -حداقل

سن (سال)

43/65

6/23

23-55

قد(سانتیمتر)

372/63

2/23

353-327

وزن(کیلوگرم)

73/36

3/47

53-34

( BMIکیلوگرم/مترمربع)

24/76

2/33

33/32-23/41

سابقه شغلی(سال)

36/13

6/12

5-32

تعداد روز کاری در هفته (روز)

5/37

1/36

2-7

ساعت کار در هفته (ساعت)

37/24

32/47

35-55

جدول .2یافتههای توصیفی توزیع درد در نواحی مختلف بدن بر اساس مقیاس دیداری شدت دردn=07،

ناحیه دردناک

میانگین

انحراف معیار

حداکثر-حداقل

(درصد)تعداد

گردن

26/35

26/33

1-21

(46 )65/7%

کمر

33/26

23/13

1-65

(25 )35/7%

شانه چپ

23/51

25/32

1-311

(37)52/3 %

شانه راست

31/73

33/52

1-21

(22 )33/4 %
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راست دست بودند .از بین شرکت کننردگان  34نفرر ( )%42/6فعالیرت

مثبت معنیدار وجرود دارد و در برین ایرن عوامرل مقردار همبسرتگی

Archive of SID
۲۸

فاطمه خیاطی و همکاران
جدول .3رگرسیون خطی چندگانه ،برای بررسی میزان تأثیر متغیرهای پیشبینی کننده گردن درد

متغییر

ضریب B

ضریب استاندارد بتا

t-value

P-value

وضعیت سر جلوآمده

3/13

1/64

6/63

1/1113

سن

1/27

1/23

3/14

1/315

سابقه شغلی

1/45

1/33

1/52

1/615

2

( .)33با توجه به مطالعات بررسیشرده قررار گررفتن سرر و گرردن در

بحث

پوسچر استاتیک نامناسب و خمیده ،می تواند احتمال برروز اخرتالالت

نتایج بدست آمده از مطالعره حاضرر نشران داد کره اخرتالل راسرتایی

اسکلتی عضالنی ناحیه گردن در دنردان پزشرکان را افرزایک دهرد .در

سرجلوآمده بهعنروان یکری از ریسرک فاکتورهرای گرردن درد ،ترأثیر

اختالالت راستایی نظیر وضعیت سرجلوآمده ،به دلیل به هرم خروردن

بیشتری نسبت به عوامل دموگرافیرک و شرغلی برر ایجراد گرردن درد

رابطه بیومکانیکی اجزای اسکلتی وعضالنی ،فشار فیزیکری زیرادی برر

دارد .با توجه به نتایج بدست آمرده در مطالعره حاضرر ،میرزان شریوع

ساختارهای نگهدارنده آن ناحیه وارد میشود .به طور مثال در وضعیت

اختالل وضعیت سر جلوآمده در دندانپزشکان مرورد بررسری % 57/3

سرجلوآمده عضالت استرنوکالیدوماستوئید در حالرت انقبراض مرداوم

بود .در بین مطالعات بررسی شده موردی که به ارزیابی مستقیم شیوع

قرار میگیرند .این عضله در وضعیت طبیعی یک عضرله تنرد انقبراض

وضعیت سرجلوآمده در دندانپزشکان پرداخته باشرد ،یافرت نشرد .در

بوده و فیبر عضالنی آن از نوع  IIمیباشد .در وضعیت سرر جلرو آمرده

مطالعررهای کرره توسررط نجرراتی و همکرراران بررر روی ارزیررابی وضررعیت

به دلیل قرار گرفتن سرر جلروتر از خرط ثقرل بردن ،سرر در وضرعیت

سرجلوآمده در کارمندان دفتری انجامشده اسرت ،میرزان شریوع ایرن

بررریثبرررات قرارگرفتررره و بررررای جبرررران ایرررن وضرررعیت عضرررله

اختالل  % 63/3گزارش شده است( .)27همچنین در مطالعه انجامشده

استرنوکالیدوماستوئید منقبض میشود تا سر را در وضعیت ثابت نگره

توسط چوی و همکاران برر روی کارمنردان اداری در هنرن کنرن ،از

دارد .عضالت نگهدارنده وضعیت بدن کند انقباض بوده و فیبر عضالنی

بین افرادی که در هنگام کار با کامپیوتر دچار گردن درد بودند61/5 ،

آنها از نوع  Iمریباشرد .فیبرهرای نروع  Iتوانرایی نگهرداری انقبراض

 %دچار وضعیت سر جلرو آمرده بودنرد( .)22دلیرل براال برودن شریوع

طوالنیمدت را دارند و اولین فیبرهای عضالنی هسرتند کره در تغییرر

وضعیت سرجلوآمده در کارمندان اداری وضعیت نشسته طوالنیمردت

وضعیتها منقبض شده و دیرتر از سایر فیبرها از حالت انقباض خرارج

همراه با پوسچر نامناسرب و خمیرده سرر و گرردن در هنگرام کرار برا

میشروند ( .)32،33ازآنجراییکره عضرالت استرنوکالیدوماسرتوئید در

کامپیوتر بوده اسرت ،کره از ایرن نظرر مشرابه برا ریسرک فاکتورهرای

شرایط غیرطبیعی فعالیت قرار مریگیرنرد و خرونرسرانی عضرله نیرز

وضعیت کاری دندانپزشکان میباشد .در سایر مطالعات انجامشرده برر

متناسب با فعالیت جدید آن نیست ،در طوالنیمدت باع ایجاد نقراط

روی دندانپزشکان از روشهای پوسچرنگاری و ) )EMGبرای ارزیابی

هیپوکسی و دردناک در عضله شرده و ایرن درد مریتوانرد برهصرورت

وضررعیت پوسررچر کرراری و میررزان فعالیررت عضررالت ،اسررتفاده شررده

موضعی یا انتشاری به اندامها باشد (.)33

است( ،)33،23،31و برر اسراس نترایج ایرن مطالعرات در  %22 -37از

همچنین فشار مکانیکی واردشده به مفاصل و عضالت ایرن ناحیره برر

زمان انجام کار دندانپزشکی ،سر و گردن در وضعیت خمیده  35تا 31

اثر به هم خوردن ارتباط طبیعی این ساختارها در وضعیت  FHPخود

درجرره قرررار دارد .همچنررین میررزان انقبرراض عضررالت تراپزیرروس و

میتواند از عوامل ایجاد گردن درد باشد .بر اثرر طروالنی شردن زمران

استرنوکالیدوماستوئید در هنگرام انجرام فعالیرت کراری دندانپزشرکی

انقباض ،بافت نرم عضالنی دچار آسریب مریشرود .مکانیسرم کنترلری

بهطور معنیداری باالتر از زمان استراحت بین کاری گزارششده است

التهاب در بافت آسیبدیرده ،زمینرهای بررای تجمرع یرون کلسریم در
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R =1/44

F =51/41
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بررسی عوامل پیک بینی کننده گردن درد در دندانپزشکان

گیرندههای درد در عضله میشود ( .)35،34تشکیل حلقه معیوب درد

نیافتند ،همخوانی دارد .عدم تأثیر افزایک سابقه کار بر میرزان گرردن

التهاب یک مکانیسم پاتوژنز مؤثر در ایجاد دردهای مزمن اسرت (.)36

درد گزارششده میتواند در ارتباط با روش انجام کار در افراد باسرابقه

دردهای مزمن از عوارض شایع اختالالت اسکلتی -عضالنی در نرواحی

باال باشد ،که معمرو ًال سراعت کرار و روزهرای کراری خرود را کراهک

درگیر است.

میدهند و بهکارگیری این شیوه بدلیل کاهک بار فیزیکی ،میتواند ترا

بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعه حاضرر ،ماننرد غالرب مطالعرات

حدودی میزان درد ناشی از آسیبهرای اسرکلتی عضرالنی را کراهک

پیشین دردناک ترین ناحیه گزارش شده توسط دنردانپزشرکان ناحیره

دهد.

گردنرررری اسررررت ( .)4،7،2،33،32شرررریوع گررررردن درد در بررررین

یافتههای این تحقیق مبین آن است که مؤثرترین فاکتور پریکبینری

شرکتکنندگان  % 65/7بود .مطالعات گوناگون در سطح جهانی شیوع

کننده گردن درد ،وضعیت سر جلو آمده است .از آنجراییکره اخرتالل

درد در ناحیه گردن و شانه دندانپزشکان را بین  %34تا  %31گزارش

وضعیت سرجلوآمده غالباً بر اثر قرارگیری طوالنیمدت سر و گردن در

نمودهاند ( .)33،37،32مطالعات انجرام شرده برر روی دنردان پزشرکان

وضعیت خمیده رو به جلو ایجاد میشود ،نشاندهنده اهمیرت ریسرک

ایرانی با استفاده از پرسشنامههای ارزیابی اختالالت اسکلتی عضرالنی

فاکتور وضعیت استاتیک نامناسب و طوالنیمردت ،در برروز اخرتالالت

نیز بیانگر نتایج مشابهی هستند (.)43-33

اسررکلتی عضررالنی در مشرراغلی اسررت کرره برره دلیررل ماهیررت کرراری،

بر اساس مدل رگرسیونی بدست آمرده در ایرن مطالعره افرزایک سرن

زمینهایجاد پوسچر کاری ایستا را دارا میباشرند .ایرن یافتره برا نترایج

تأثیر معنیداری بر میزان گردن درد گزارششده ندارد .این نتیجره برا

بدست آمده از مطالعات فینسرن و همکراران در  ،)33( 3332آرینرز و

مطالعات چوبینه و همکراران در شریراز( )32و عیوضری وهمکراران در

همکاران در  )34( 2113و مک نری و همکراران در سرال )27(2133

تبریز( )43همخوانی دارد و در این مطالعرات نیرز ارتبراط معنریداری

همخرروانی دارد .همچنررین مطالعررات متعررددی رابطرره بررین وضررعیت

بین افزایک سن و میرزان گرردن درد یافرت نشرد .در مطالعره حاضرر

سرجلوآمده و گردن درد را نشان دادهاند ،که نشاندهنده میزان ترأثیر

تغییرات تخریبی ناشری از سرن ماننرد آرترروز از معیارهرای خرروج از

این اختالل بر بروز دردهای ناحیه گردنی و استمرار آن است(.)22،33

مطالعه بود و نمیتواند بهعنوان عاملی مخدوشگر تأثیر سرن برر ایجراد
درد در ناحیه گردنی را تحت تأثیر قرار دهد .البته نتیجه بدست آمرده

نتیجهگیری

در این مطالعه با نترایج مطالعره اردکرانی و همکراران در یرزد تفراوت

اختالل راستایی سر جلوآمده ( )FHPاولین عامل برروز گرردن درد در

دارد( .)42این تفاوت میتواند به دلیل دامنه سنی باالی مورداسرتفاده

دندانپزشکان اسرت کره مریتروان آن را پیامرد وضرعیت اسرتاتیک و

در مطالعه یزد باشد که باع افزایک تأثیر بیماریهای دژنراتیو ماننرد

خمیده گردن ناشی از ماهیت استاتیک شرغلی دانسرت .الزم بره یکرر

آرتروز بر بروز گردن درد میشود .در مطالعه یزد حداکثر دامنه سرنی

است که وظای دندانپزشکی ممکن اسرت متخصصرین مختلر را برا

 75سال بوده است و ابتال به بیماری آرتروز از معیارهای خروج نبروده

فشارهای عضالنی متفاوت و زمانهای مواجهه گونراگون مواجره کنرد

است به طوریکه  % 32/2از افراد شرکتکننده در آن مطالعره آرترروز

لیکن یافتههای این تحقیق در پیکبینی نقک احتمالی نروع تخصرص

ثابت شده داشتهاند که این مهم یک عامل ثابت شده در ایجاد درد در

بر روی اختالل  FHPو درد ناتوان است .شایسته است ایرن مرورد در

ناحیه گردنی است.

تحقیقات بعدی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از مدل رگرسریون ،در مطالعره

با توجه به عوارض ناشی از وضعیت سر جلوآمده ،که میتواند منجر به

حاضر ،افزایک سابقه کار بر میزان گردن درد تأثیر معنیداری نداشت.

ایجاد درد ،اختالل در سیستمهای بینایی ،حس عمقی و مکانیسم بلع

این یافته با نتایج مطالعه نسل سراجی و همکراران در بیرجنرد( )33و

در افراد مبتال شود ،پیشنهاد میشود:

عیوضی و همکاران در تبریز( )43که رابطره معنریداری برین افرزایک
مجله ارگونومی ،دوره  ،2شماره ،3پاییز 3333
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سارکولمای عضله بوده و این نقراط سرخت باعر افرزایک حساسریت

سابقه کاری و افزایک دردهرای اسرکلتی عضرالنی در دنردانپزشرکان

۲۹
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، در جهت ایجاد تناوب زمانی مناسب در بین ویزیت بیماران-4
.زمان استراحت مناسب لحاظ شود
 از ابزارهای کمک بینایی نظیر آیینههای بزرگنمایی و تنظیم-5
مناسب سطح یونیت در جهت کاهک میزان خمک سر و
.گردن استفاده شود

تقدیر و تشکر
نویسررندگان مقالرره از همکرراری صررمیمانه تمررامی دنرردانپزشررکان
 که مرا را در انجرام ایرن پرژوهک یراری،شرکتکننده در این مطالعه
 این مطالعه برگرفته از پایراننامره. تشکر و قدردانی مینمایند،نمودند

.کارشناسی ارشد میباشد

۳۰

 ارزیابیهای دورهای جهت بررسی اختالالت راستایی و-3
شناسایی به موقع این اختالالت و درمان عوارض آنها انجام
.شود
 دورههای آموزشی چگونگی بهکارگیری مالحظات ارگونومیک-2
-در هنگام انجام کار در جهت جلوگیری از آسیبهای اسکلتی
 برای،عضالنی بهصورت دورهای و توسط متخصصان ارگونومی
شاغلین در حرفههای با ریسک باال نظیر دندانپزشکی برگزار
.شود
 تنوع وضعیت انجام، در طراحی ایستگاه کاری دندانپزشکان-3
 در نظر گرفته،کار برای کاهک زمان وضعیتهای استاتیک
.شود
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Predictive factors of neck pain in dentists
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Abstract
Introduction: High prevalence of neck pain has become an important health complain among dental practitioners
which is followed by reduced working performance, burnout and early retirement. The purpose of this study is to
assess the relationship between individual and occupational risk factors as well as forward head posture (FHP) with
dentist’s neck pain and to determine the priority of these factors in the development of the neck pain.
Material and Methods: In this cross - sectional study, 70 dentists of two dental centers in Tehran were examined with
clinical testing of FHP. Individual and job characteristics were collected by means of a questionnaire. The visual
analog scale (VAS) was applied in order to determine the severity of pain in various parts of the body. Spearman and
Pearson correlation coefficient and multiple linear regressions were used to examine the relationship and effect of the
studied variables in creating the neck pain.
Results: According to the results, neck was the most painful part of the body (66.6%). Indeed, 40 (57.1%) of
participating dentists were suffering from the forward head posture. The results of the multiple linear regression
showed that the FHP with the standard coefficient (β= 0.64) was the most influential factor in predicting the incidence
of neck pain.
Conclusion: The FHP has a greater impact than any other individual and job factors in creating neck pain. It may be
concluded that awkward neck posture is the most important risk factor for neck pain in static sitting jobs such as
dentistry.
Keywords: Neck pain, Forward head posture, Occupational characteristics, Dentists.
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