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مقدمه
درد و آسیب عضالنی زمانی اتفاق می افتد که واحد تاندونی-عضالنی در معرض اضافه بار بیومکانیکی قرار گیرد .محققان دریافتند
کهمنشااصلیدردحدود  75%افرادیکهبا شکایتازدردعضالنی – اسکلتیمراجعهمیکنند ،نقطهماشهایاست .نقاط ماشه ای در پی آسیب
اولیه مانند تروما یا وجود میکروتروماهای تکراری ,اضافه بار مکرر یا نگه داشتن عضله در حالت انقباض طوالنی مدت ایجاد می شوند.
روشهای درمانی متعددی وجود دارند که شامل فشار ایسکمیک  ،اسپری و کشش  ،تکنیک انرژی عضالنی  ،ماساژ ،امواج ماوراءصوت،
مانیپوالسیون تزریق به ناحیه و  ...می باشند( ) .ماساژ نقاط ماشه ای میوفاشیال معموال جهت تخفیف درد ناشی از آسیب و
همچنین ریلکس کردن عضله استفاده می شود( ) .سرما یا اعمال یخ برای بیماران مبتال به آسیب های اسکلتی-عضالنی بسیار معمول
می باشد .سرمادرمانی با انقباض عروق باعث کاهش جریان خون ,متابولیسم بافت ,کاربرد اکسیژن ,اسپاسم و التهاب عضله می شود( )
و همچنین استفاده از سرما قبل از کشش باعث کاهش پیامهای ورودی حسی درد می شود( .)3نظر به اینکه که حجم بار وارده بر
ورزشکارانی که فعالیتهای باالی سر انجام می دهند مانند والیبالیست ها بسیار زیاد است ,لذا تکرار و اعمال بار مستقیم ناشی از
تمرین ,ساختار اسکلتی عضالنی کمربند شانه ای را در معرض اضافه بار و خستگی قرار داده و در نتیجه خطر آسیب را افزایش می
دهد .با این تفاسیر مقاله حاضر با هدف مقایسه تاثیر ماساژ ورزشی و کشش توام با سرما برآستانه درد زنان والیبالیست نخبه مبتال به
نقاط ماشه ای در ناحیه کمربند شانه ای انجام خواهد گرفت.
روش شناسی
نفر از زنانوالیبالیست عضو تیم ملی در گروه سنی – سال تشکیل دادند که بر اساس معیار های حذف و
جامعه آماری را
اضافه به صورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند .روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی،از نوع نمونه گیری هدف دار بود .آزمودنیها به
نفری ماساژ ورزشی ,کشش توام با سرما و یک گروه  1نفری کنترل قرار گرفتند .ابزار و روش جمع
طور تصادفی در دو گروه
آوری اطالعات شامل دستگاه الگومتر ,جهت اندازه گیری آستانه درد ،روغنجهتاجرایپروتکلماساژ ،تخت ماساژ ،یخ جهت اعمال سرما،
پروتکل ماساژ ورزشی و پروتکل کشش توام با سرما می باشد .جهت جمع آوری اطالعات زمینه ای ،پرسشنامه مشخصات فردی
تکمیلگردید و در ابتدا قد و وزن آزمودنی ها توسط آزمونگر اندازه گیری و ثبت شد .پس از اندازه گیری اولیه ,آزمودنی ها تحت پروتکل
دقیقه به حالت درازکش
دقیقه بود قرار گرفتند ,قابل ذکر است گروه کنترل نیز
مورد نظر( ماساژ یا کشش توام با سرما) که
استراحت نمودند .بالفاصله پس از اعمال مداخله آزمون آستانه درد مجددا تکرار شد .بهمنظورتعیینآستانهدرداز دستگاه الگومتر
(محصول شرکت  ,Jtech medicalمدل  FG-5020ساخت کشور تایوان) استفاده گردید .به منظور توصیفدادهها از
1 .Ischemic Compression
2 .Spray-Stretch
3 .Muscle Energy Technique
4 .manipolation
)5 .Myofascial trigger-point massage therapy (MTPT
6 .overhead
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شاخصهایگرایشمرکزی و پراکندگی و جهت بررسی دادهها ابتدا از آزمون آماری کولموگروفاسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن
توزیعدادهها استفاده شد .سپس با توجه به نرمال بودن توزیعمتغیرها از آزمونهای آماری پارامتریک برایتجزیه و تحلیل داده های
بدست آمده از متغیرهای مورد مطالعه استفاده گردید .به منظور مقایسه بین گروهها از آزمون  Tو تحلیل واریانس یک طرفه استفاده
شد .در تمامی محاسبات آماری سطح معنیداری 5 ٪در نظر گرفته شد.
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شکل ( ) و ( ) به ترتیب نمودار مقایسه میانگین نمره آستانه درد در گروه ماساژ و کشش را نشان می دهد ,همانطور که مشاهده می
شود نمرات آستانه درد در هر دو گروه پس از اعمال مداخله افزایش معنی داری نیافت.
بحث و نتیجه گیری
مقایسهیآزمون آستانه درد قبل و بعد از جلسهی ماساژ(  )p= 1/ ،t= /و در گروه کشش توام با سرما ( )p= 1/ ،t= /
بوده که تفاوتمعنیداریرا نشاننداد و تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده نشان دهندهی عدم تاثیر هر دو مداخله بر آستانه درد بوده
است ,همچنین بین این دو روش تفاوتی وجود نداشته است .مر ور کارآزمایی های بالینی نشان می دهد که درمانهای دستی متعددی
برای نقاط ماشه ای استفاده می شود و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده که نتایج مثبتی دریافته اند برای مثال چودهاری و
همکاران (  ) 1که رهاسازی میوفاشیال  +تمرین ,پک سرما  +تمرین و تمرین به تنهایی را روی اسپاسم ذوزنقه ای فوقانی آزمون
نمودند ( ) و یا تحقیق فرناندز و همکاران (  ) ( ) 11در بررسی تاثیر ماساژ فریکشن عرضی بر آستانه درد ,بوتاجات و همکاران
( ) 115که نتایج مثبتی در آستانه درد یافتند ( ) .قابل ذکر است که تعداد جلسات ,مدت زمان هر جلسه ,نوع مداخله با توجه به
سبکهای ماساژ و آزمودنی ها قطعا در نتایج این تحقیقات موثر بوده است .همانطور که تجزیه و تحلیل آماری نشان داد در تحقیق
حاضر افزایش معنی داری در اعداد آستانه درد مشاهده نشد ,هر چند که از نظر کلینیکی آزمونگر شاهد افزایش آستانه درد بوده است.
گمان می رود عدم مثبت بودن تاثیر دو روش مداخله را می توان در مرحله نخست مربوط به مداخله دستگاه الگومتر و سپس قرار
گرفتن بازیکنان در معرض استرس مسابقات و فشار تمرینی دانست .به نظر م ی رسد این موضوع می تواند نه تنها در این تحقیق بلکه
در تحقیقات دیگر نیز مشکل ساز باشد .بنابراین گمان می رود از یک سو موارد روانی و از سویی کم بودن تعداد جلسات مداخله منجر
به عدم نتیجه گیری در آستانه درد شده است.
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با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان نمود از آنجایی که روشهای فوق بسیار ساده و کم هزینه و بدون عوارض جانبی هستند و اتکا به
 پیشنهاد می شود از روشهای فوق در جوامع آماری دیگر و با.درمانهای الکتریکی و استفاده غیر ضروری از آنها را کاهش می دهند
.تعداد جلسات بیشتر جهت مدیریت و کنترل نقاط ماشه ای مایوفاشیال استفاده گردد
 نقاط ماشه ای, آستانه درد, کشش توام با سرما, ماساژ ورزشی:واژه های کلیدی
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