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اثر یک دٍرُ توریٌبت درهبًی بر فعبلیت ّبی الکترٍهیَگرافی عضالت پْي هبیل داخلی ٍ پْي 

 راًی –خبرجی در بیوبراى بب سٌذرٍم درد کشککی 

 4هعتصن ابراّیوی .3،سْیال ًظری2شٌْبز شْرجردی،**ایوبى بختیبری

 بسی ،داًشگبُ اراکداًشجَی کبرشٌبسی ارشذ رشتِ تربیت بذًی گرایش حرکبت اصالحی ٍآسیب شٌ -1

 دکترای طب ٍرزشی،عضَ ّیئت علوی تربیت بذًی ٍ علَم ٍرزشی، داًشگبُ اراک -2

 کبرشٌبس ارشذ تربیت بذًی گرایش حرکبت اصالحی ٍ آسیب شٌبسی ٍرزشی، داًشگبُ اراک -3

 داًشجَی کبرشٌبسی ارشذ تربیت بذًی گرایش حرکبت اصالحی ٍ آسیب شٌبسی ٍرزشی،داًشگبُ اراک -4

 

 خالصه

 لیػضالت پْي هب یَگزافیالىتزٍه یّب تیثز فؼبل یدرهبً ٌبتیدٍرُ توز هیاثز  یهغبلؼِ، ثزرع يیّذف اس اًدبم ا

 يیوِ در ا ثَدُ یتدزث وِیهغبلؼِ اس ًَع ً يیثبؽذ.ا یه یراً -یثب عٌذرٍم درد وؾىى یوبراًیدر ث یٍ پْي خبرخ یداخل

در دٍ هزحلِ ٍ در  وبریداٍعلجبى عبلن ٍ ث ِیثِ اخزا درآهذ. ول هزحلِدر دٍ آسهَى ٍ پظ آسهَى ثب دٍ گزٍُ  ؼیرٍػ عزح پ

سًبى هجتال ثِ عٌذرٍم درد  ِیرا ول كیتحم یگزفتٌذ. خبهؼِ آهبر لزار یَگزافیالىتزٍه یهَرد ثزرع یّز دٍ اًذام تحتبً

تب  20افزاد  یداهٌِ عٌ ذٌّذ،یه لیؽْزعتبى اران تؾى یٍ ارتَپذ یدرهبً یّب هیٌیهزاخؼِ وٌٌذُ ثِ ول یراً -یوؾىى

 یدر اًذام تحتبً حیرا یجْبیساًَ،ٍ آع یؽزوت وزدى افزاد عبلن، ػذم ّزگًَِ خزاح بریهؼ بىیه يیعبل ثَدُ اعت.در ا 30

 تیثز فؼبل یدرهبً ٌبتیدٍرُ توز هیصَرت ثَدوِ:  يیدادُ ّب ثذعت آهذ، ثِ ا لیٍتحل ِیوِ ثب اعتفبدُ اس تدش یثَد. اعالػبت

 90ثب اوغتٌؾي  یراً -یعٌذرٍم درد وؾىى وبراىیدر ث یٍ پْي خبرخ یداخل لیػضالت پْي هب یَگزافیهالىتزٍ یّب

درد ساًَ  شاىیه يیبًگیه يیث یاعت وِ اختالف هؼٌبدار يیهغبلؼِ ًؾبى دٌّذُ ا يیا حیدارد. ًتب یهؼٌبدار زیدرخِ ساًَ تبث

ػولىزد ساًَ لجل اس  يیبًگیه يیث یاختالف هؼٌبدار يیٍ ّوچٌ ِثزًبه ٍ ثؼذ اس اًدبم یٌیلجل اس اػوبل ثزًبهِ هٌتخت توز

 یدرهبً ٌبتی.توزp<0.05))داؽت ٍخَد) 9/46±01/5( آى اتوبم اس پظ ٍ)2/28±08/7( یٌیاػوبل ثزًبهِ هٌتخت توز

 ؽذُ اعت. یٍ پْي خبرخ یداخل لیػولىزد دٍ ػضلِ پْي هب ؼیهٌتخت ثبػث افشا

 یدرهبً ٌبتی،توزیَگزافی،الىتزٍهیراً -یوؾىىعٌذرٍم درد  :یذیکلوبت کل
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 مقدمه

راًی، یه اختالل هزثَط ثِ ثبفت ّبی اعزاف وؾىه یب پؾت وؾىه هی ثبؽذ وِ اغلت در  -عٌذرٍم درد وؾىىی

ٍرسؽىبراى ٍ سًبى اتفبق هی افتذ، وِ ایي در تؼذادی اس فبوتَرّبی ٍرسؽی ّوبًٌذ ثبال رفتي اس پلِ،اعىبت سدى ٍ ًؾغتي 

راًی ثِ یىغزی اس اختالالت اعال ق هی ؽَد وِ  -.عٌذرٍم درد وؾىه]1[ی عَالًی هذت ٍ فلىؾي ساًَ اتفبق  هی افتذّب

 . ایي اختالالت ػجبرتٌذ اس : وٌذرٍ هبالعی وؾىه،ًیوِ]2ٍ3[راًی دیذُ هی ؽَد -ّوزاُ ثب اختالل هفصل وؾىىی

غیز عجیؼی وؾىه. ػلی رغن تفبٍت ّبی هَخَد در  داخلی ٍ راعتبی هبیل پْي ػضلِ وبرایی وؾىه،ػذم دررفتگی

راًی، ػوَهب ًظز ثِ ایي اعت وِ در توبهی هَارد، حزوت ًبهٌبعت  -اصغالحبت هَرد اعتفبدُ ثزای عٌذرٍم درد وؾىىی

. تحمیمبت ًؾبى هی ]4[وؾىه در داخل ًبٍداى لزلزُ ای اعتخَاى راى ػبهل هْن ٍ هَثز در ایدبد ایي عٌذرٍم هی ثبؽذ

راًی هجتال هی ؽًَذ ٍ در ٍرسؽىبراى ؽیَع آى ثیؾتز  -وِ اس ّز چْبر ًفز، یه ًفز ثِ عٌذرٍم درد وؾىىی دّذ

. فؾبرّبی ٍارد ثز ساًَ ًبؽی اس پیبدُ رٍی، دٍیذى آرام ثز رٍی سهیي ًبّوَار، دٍیذى در عزاؽیجی، پزػ ، ]5ٍ6ٍ7[اعت

زخِ عَاری، اعىی ٍ ٍسًِ ثزداری اس خولِ فؼبلیت ّبیی ّغتٌذ ًؾغت ٍ ثزخبعت )اعىبت(، ثبال ٍ پبئیي آهذى اس پلِ، دٍچ

. در هدوَع، اختالل در هىبًیغن اوغتٌغَری ػضلِ ]5ٍ8[راًی را تمَیت هی ًوبیٌذ -وِ احتوبل ثزٍس عٌذرٍم درد وؾىىی

خظ  چْبرعز راًی ٍ ػذم تؼبدل ػضالت پْي هبیل داخلی ٍ پْي خبرخی عجت هیؾَد وِ وؾىه در راعتبی غیز عجیؼی

. اگزچِ ػلت عٌذرٍم درد ]3ٍ9ٍ10ٍ11[راًی ایدبد ؽَد -وؾؼ ػضلِ چْبرعز راًی لزار گزفتِ ٍ در ًْبیت درد وؾىىی

 – ثیَهىبًیىی اختالالت اس: ػجبرتٌذ راًی -وؾىىی درد ایدبد در هَثز راًی تبوٌَى هؾخص ًؾذُ اعت، اهب ػَاهل -وؾىىی

ىبى ٍخَد دارد وِ هَلفِ ّبی هزثَط ثِ آى هٌدز ثِ خبثِ خبیی وؾىه ایي اه .ػضالًی تؼبدل ػذم – ًزم ثبفت وَتبّی

، تَعؼِ پزًٍیؾي پب ٍ چزخؼ داخلی ٍ خبرخی تیجیبل ٍ ّن چٌیي ػذم تؼبدل عجت Qؽَد. ثِ ػٌَاى هثبل، افشایؼ  ساٍیِ 

بط تزیي ثخؼ آتزٍفی ٍ ًبتَاًی ثخؾی اس ػضلِ پْي هبیل داخلی هی ؽًَذ. ػضلِ پْي هبیل داخلی ضؼیف تزیي ٍ حغ

. ایي ػضلِ هتؼبلت درد ٍ ثی حزوتی ]7[ػضلِ چْبرعز راًی اعت وِ در ًتیدِ تَرم، وبرایی آى ثِ عزػت وبّؼ هی یبثذ

.هؼوَال دٍ ػالهت در ایي عٌذرٍم ]10[ثغیبر سٍد آتزٍفی ؽذُ ٍ ًیش ًغجت ثِ ثزًبهِ تَاى ثخؾی ثغیبر وٌذ پبعخ هیذّذ

اوغتٌؾي وبهل ثَدُ ٍ ػضلِ چْبرعز راًی ؽل اعت، اگز وؾىه را ثِ عَی پبئیي ٍخَد دارد: الف( ٍلتی وِ ساًَ در 

وؾیذُ ٍآى را ثزرٍی راى فؾبر دّین، درد ثزٍس هی وٌذ. ة( التْبة تبًذًٍی در لوظ هغتمین عغح هفصلی داخلی وؾىه 

م عٌیي ثزٍس وٌذ، اهب در راًی هی تَاًذ در توب -ٍخَد دارد،هؼوَال صذای خؼ خؼ ثِ ػٌَاى یه ًؾبًِ اعت. درد وؾىىی

.در افزاد پیز درد ]12ٍ 10[ثیؾتزاس پغزاى اعت 2ثِ  3ًَخَاًی ؽیَع ثیؾتزی دارد ٍ هغبثك ثزخی آهبر در دختزاى ًغجت 

راًی ّوزاُ ثب ػالئن اعتئَآرتزیت ساًَ یؼٌی تَرم، هحذٍدیت حزوتی ٍ تغئیزات رادیَلَصیه دیذُ ؽذُ اعت وِ  -وؾىىی

. درد اثتذا در یه هٌغمِ ٍعیؼتزی ٍ در ًَاحی اعزاف وؾىه ٍ ًبحیِ داخلی ]13[افشایؼ هی یبثٌذ ایي ػالئن ثِ تذریح

ساًَ احغبط هی ؽَد.ایي ثیوبراى اغلت اس درد هجْوی در لذام ساًَ ؽىبیت هی وٌٌذ، ؽزٍع درد تذریدی اعت ٍ ثیوبر اغلت 

ًیزٍ رٍی آى اعت درد افشایؼ هی یبثذ،هبًٌذ ثبال ٍ پبئیي  اظْبر هی دارد در فؼبلیت ّبیی وِ هغتلشم ثبس ؽذى ساًَ ٍ اػوبل

 .]10[رفتي اس پلِ، ًؾغتي ٍ خن ؽذى ساًَ ثِ هذت عَالًی

هْن تزیي درهبى اٍلیِ، وبّؼ فؼبلیت ّبیی اس لجیل : ثبال ٍ پبئیي رفتي اس پلِ، ًؾغتي ثب ساًَی خن اعت وِ ثز رٍی هفصل 

. ]14[ُ ثبیذ هؼغَف ثِ تمَیت ػضلِ پْي هبیل داخلی ٍ تغْیل وبرایی آى ثبؽذراًی فؾبر هی آٍرًذ، ٍ تَخِ ٍیض -وؾىىی
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(اثز 1384درایي راعتب ثِ ثزخی تحمیمبت پزداختِ ؽذُ ثِ ایي هَضَع در داخل ٍ خبرج اس وؾَر هی پزداسین. ؽبوزی )

گبُ الىتزٍهیَگزافی ثز رٍی تمَیت ػضلِ چْبرعز یه عزف ثب توزیٌبت ٍیضُ را ثز رٍی ػضالت چْبرعز ّز دٍ اًذام اس دیذ

داًؾدَ، هَرد ثزرعی لزار داد. ثؼذ اس ارسیبثی ًْبیی ٍ همبیغِ همبدیز، هؾبّذُ ؽذ وِ در گزٍُ توزیٌی هتغیزّبی  23

. سافبریب ٍ ]15[اعتمبهت، لذرت ٍ حذاوثز الىتزیىی ػضالت پْي داخلی ٍ پْي خبرخی افشایؼ هؼٌبداری داؽتِ اًذ

بفتي فؼبلیت تزخیحی ثزای تمَیت ػضلِ پْي داخلی در درهبى افزاد هجتال ثِ ساًَ درد وِ دچبر ( در پی ی2007ّوىبراًؼ)

تحلیل ٍ آتزٍفی ػضلِ پْي داخلی ؽذُ ثَدًذ ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ اًمجبض در خبی ػضلِ چْبرعزراًی)حزوت در 

فؼبلیت الىتزیىی ػضالت پْي داخلی هبیل  درصذی در 20سًدیزُ ثبس( تَام ثب دٍرعی فلىؾي هچ پب هی تَاًذ عجت افشایؼ 

(، اثز پٌح ثزًبهِ توزیٌی هٌتخت را ثز فزاخَاًی ػضلِ پْي داخلی هبیل 2010. الیزاد ٍ ّوىبراى )]16[ٍ پْي خبرخی گزدد

اًَ، راًی ٍ افزاد عبلن هَرد همبیغِ لزار دادًذ. پٌح ثزًبهِ توزیٌی ؽبهل: اوغتٌؾي س -افزاد هجتال ثِ عٌذرٍم درد وؾىىی

آداوؾي ساًَ تَام ثب اوغتٌؾي ساًَ،چزخؼ داخلی درؽت ًی ٍ چزخؼ داخلی درؽت ًی تَام ثب اوغتٌؾي ساًَ هَثزتزیي 

توزیي ثزای فزاخَاًی ٍاحذّبی حزوتی ػضلِ پْي داخلی هبیل ٍ افشایؼ ًغجت فؼبلیت الىتزیىی ػضلِ پْي داخلی هبیل 

 .[17.18]راًی ثَدُ اعت -بلن ٍ هجتالیبى ثِ عٌذرٍم درد وؾىىیًغجت ثِ ػضلِ پْي خبرخی در ّز دٍ گزٍُ افزاد ع

 

 مواد و روش ها 

هغبلؼِ اس ًَع ًیوِ تدزثی ثَدُ وِ در ایي رٍػ عزح پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى ثب دٍگزٍُ در دٍ هزحلِ ثِ اخزا 

ٍهیَگزافی ؽذُ اًذ. خبهؼِ آهبری درآهذ. ولیِ داٍعلجبى عبلن ٍ ثیوبراى در دٍ هزحلِ ٍ در ّز دٍ اًذام تحتبًی ثزرعی الىتز

راًی هزاخؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه ّبی درهبًی ٍ ارتَپذی ؽْزعتبى اران تؾىیل  -را ولیِ سًبى هجتال ثِ عٌذرٍم درد وؾىىی

عبل ثَدُ اعت. اس ثیي افزاد هزاخؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه ّبی درهبًی ؽْزعتبى اران،  30تب  20هی دّذ، داهٌِ عٌی افزاد 

ًفز اس افزاد عبلن ثِ رٍػ ًوًَِ ّبی در دعتزط اًتخبة ؽذًذ.  10راًی ٍ  -ًفز دارای عٌذرٍم درد وؾىىی 10تؼذاد 

درایي هیبى هؼیبر ؽزوت وزدى افزاد عبلن، ػذم ّزگًَِ خزاحی ساًَ، ٍ آعیت ّبی رایح در اًذام تحتبًی ثَد. اثشارّبی هَرد 

-   Risingmed-4ch.emg .ep.2009ُ الىتزٍهیَگزاف هذل دعتگب-ًیبس خْت اًدبم ایي هغبلؼِ ػجبرت ثَدًذ اس: 

%، خویز ّبدی ، چغت ضذ حغبعیت وبغذی ، گًَیبهتز اًؼغبف پذیز ثب 60الىل -،  1cm2دٍالىتزٍد عغحی ثِ هغبحت 

درخِ ثزای تؼییي سٍایبی هفصل ساًَ ٍ وٌتزل ساٍیِ در عی  180هیلی هتز اس صفز تب  1دٍ ثبسٍی ًغجتب ثلٌذ ثب دلت 

راًی در افزاد هزاخؼِ وٌٌذُ اس آًْب خْت ؽزوت در عزح تحمیك  -سهبیؾْب. پظ اس تؾخیص دلیك عٌذرٍم درد وؾىىیآ

دػَت ثِ ػول آهذُ اعت.هحمك، ضزٍرت تحمیك، لشٍم ؽزوت در توزیٌبت ٍ چگًَگی اخزای تحمیك را ثزای آسهَدًی ّب 

ؽذُ ثَد ثزای اػالم هَافمت آسهَدًی ّب خْت ؽزوت در ؽزح داد. عپظ فزم ّبی رضبیت ًبهِ ای وِ تَعظ هحمك فزاّن 

 Qعزح تحمیك در اختیبر آًْب لزار گزفت. در هزحلِ پیؼ آسهَى ثؼذ اس اًذاسُ گیزی ٍسى ٍ عَل لذ آسهَدًی ّب ٍ ساٍیِ 

ىزد ساًَ )خْت افزاد، اثتذا پزعؾٌبهِ اعتبًذارد هیشاى درد ساًَ )خْت ارسیبثی هیشاى درد( ٍ عپظ پزعؾٌبهِ اعتبًذارد ػول

ٍضؼیت هختلف  3ػبت اس ّز دٍ پبی آسهَدًی ّب در ارسیبثی ػولىزد ساًَی آسهَدًی ّب( تَعظ ثیوبراى تىویل ؽذ. اعال

خوغ آٍری ؽذ. ٍضؼیت اٍل: حبلتی ثَد وِ فزد ثز رٍی تخت آسهبیؼ ًؾغتِ ٍ پبّب را ثِ عوت سهیي آٍیشاى وزدُ ثَد ٍ 
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درخِ فلىغیَى، در حبلی وِ ساٍیِ هچ پب صفز درخِ )ػوَد ثز عبق(  90هی ثبیغت حزوت اوغتبًغیَى وبهل ساًَ را اس 

ؽذ را اًدبم هی داد. ٍضؼیت دٍم: آسهَدًی در حبلت ًؾغتِ ثب پبی آٍیشاى اس تخت وِ رٍی چْبرپبیِ وَتبّی لزار گزفتِ، ثب

درخِ فلىغیَى در حبلی وِ ساٍیِ هچ پب صفز درخِ ثَد را اًدبم هی داد.  45اًدبم حزوت اوغتبًغیَى وبهل ساًَ اس 

بت را اًدبم دّذ، یؼٌی ثز رٍی صٌذلی ًؾغتِ ٍ ثِ عَر وبهل ثبیغتذ. ٍضؼصت عَم: اس آسهَدًی خَاعتِ ؽذ تب حزوت اعى

ثؼذ اس ثجت فؼبلیت الىتزیىی ػضالت پْي داخلی هبیل ٍ پْي خبرخی آسهَدًی ّب، اخزای توزیٌبت درهبًی تَعظ آًْب ؽزٍع 

 ؽذ.

تَعظ آسهَدًی ّب اًدبم خلغِ در صجح ٍ ظْز ٍ ؽت  3رٍس ٍ رٍسی  5ّفتِ، ّز ّفتِ  5ثزًبهِ هٌتخت توزیٌی ثِ هذت 

ؽذ. پظ اس اتوبم دٍرُ توزیٌی، هزحلِ پظ آسهَى اخزا ؽذ وِ هبًٌذ هزحلِ پیؼ آسهَى ؽبهل پز وزدى دٍ پزعؾٌبهِ درد 

ٍ ػولىزد ساًَی افزاد ثَدُ اعت ٍ عپظ فؼبلیت الىتزیىی ػضالت پْي داخلی هبیل ٍ پْي خبرخی در ّوبى ٍضؼیت پیؼ 

ى اعالػبت خوغ آٍری ؽذ ٍ ّز دٍ هزحلِ ثزای تؼییي ًتبیح دٍرُ توزیٌی ثز ثْجَد عٌذرٍم درد آسهَى ثجت گزدیذ ٍ در پبیب

 راًی هَرد تدشیِ تحلیل آهبری لزار گزفت. -وؾىىی

 

 یافته ها 

ثِ هٌظَر آؽٌبیی ثب آسهَدًی ّبی هَرد هغبلؼِ، اعالػبت تَصیفی در راثغِ ثب عي،لذ، ٍسى ٍ عبثمِ درد  1در خذٍل ؽوبرُ 

 دًی ّب ارائِ هی ؽَد.آسهَ

 راًی -. هشخصبت دهَگرافیک آزهَدًی ّبی گرٍُ هبتال بِ سٌذرٍم درد کشککی1جذٍل شوبرُ 

 

ثذعت آهذُ  10هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر هیشاى درد آسهَدًی ّبی ؽزوت وٌٌذُ  در تحمیك وِ ثز اعبط پزعؾٌبهِ صفز تب 

در دُ فؼبلیت ایغتب ٍ هتحزن هختلف خذاگبًِ پزعؼ ؽذُ ٍ پزعؾٌبهِ ّب در دٍرُ ّبی پیؼ آسهَى  ٍ پظ آسهَى یؼٌی 

 پظ اس اًدبم حزوبت توزیٌی تىویل ؽذُ اًذ.

 گزٍُ                                  هتغیزّب

 

 

 عي )عبل( لذ )عبًتی هتز( ٍسى )ویلَگزم( عبثمِ درد ساًَ)هبُ(

 درد وؾىی 5/3±9/23 6/5±7/166 3/13±9/70 4/9±5/19

 راًی
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 هیبًگیي ٍ اًحراف استبًذارد هیساى درد آزهَدًی ّبی تحقیق در فعبلیت ّبی هختلف 2جذٍل شوبرُ 

 

راًی عی  -تالف هؼٌبداری ثیي هیشاى درد افزاد هجتال ثِ عٌذرٍم درد وؾىىیاخ 2ثب تَخِ ثِ ًتبیح تحمیك خذٍل ؽوبرُ 

فؼبلیت ّبی هختلف در پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى هؾبّذُ ؽذ. ثب همبیغِ هیبًگیي ًوزات هالحظِ ؽذ وِ هیشاى درد افزاد 

ی ػولىزد ساًَی آسهَدًی راًی ثؼذ اس اخزای پزٍتىل توزیٌی وبّؼ هؼٌبدرای یبفتِ اعت. خْت ثزرع -دارای درد وؾىىی

تب  5/0راًی ثؼذ اس تىویل پزعؾٌبهِ ارسیبثی ػولىزد ساًَ، گشیٌِ ّبی پزعؾٌبهِ اس  -ّبی هجتال ثِ عٌذرٍم درد وؾىىی

 ًوزُ گذاری ؽذُ ٍ هیبًگیي ًوزات پزعؾٌبهِ ثزای ّز فزد ثذعت آهذ. 5/3

راًی ثب  –آسهَى در آسهَدًی ّبی دارای درد وؾىىی آهبرُ همبیغِ ػولىزد ساًَ اس پظ آسهَى ثِ پظ  3در خذٍل ؽوبرُ 

 اعتفبدُ اس آسهَى آهبری تی سٍخی آٍردُ ؽذُ اعت.  

 گزٍُ   هتغیز

درد پظ 

 اس فؼبلیت

درد در 

ٌّگبم 

 اعتزاحت

ًؾغتي  ساًَ سدى

 چْبرساًَ

ؽزوت 

 در ٍرسػ

دٍی 

 عزػت

دٍیذى 

 ًزم

چوجبتوِ  راُ رفتي

 سدى

ثبالرفتي 

 اس پلِ

پیؼ  4/2±2/6 1/1±8/8 5/1±5/3 1/5±5/4 8/2±5/6 8/2±9/5 6/2±2/6 9/2±3/6 9/1±8/3 9/1±5/5

 آسهَى

پظ  3±3/4 6±4/3 5/3±4/0 8/1±9/2 8/0±9/0 8/1±9/1 4/1±8/4 6/1±8/2 7/1±9/4 7/0±5/0

 آسهَى 

00/0 01/0 00/0 00/0 01/0 02/0 04/0 00/0 00/0 00/0 P 

value 

 گزٍُ آهبرُ
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 بیسِ عولکرد زاًَ از پیش آزهَى بِ پس آزهَى بب استفبدُ از آزهَى آهبری تی زٍجی.هق3جذٍل شوبرُ 

 

ًبتَاى، اس  5/8تب  5/0گشیٌِ ای وِ اس  7هحممبى ثزاعبط یه همیبط اعتبًذارد ٍ عجك تؼذاد گشیٌِ ّبی پزعؾٌبهِ، داهٌِ 

تب  1/34ػولىزد هتَعظ، اس  34ب ت 6/25ػولىزد ضؼیف، اس  5/25تب 1/17را ػولىزد ثغیبر ضؼیف، اس  17تب  6/8

را ػولىزد ػبلی ثزای پزعؾٌبهِ اًتخبة وزدًذ. هیبًگیي ًوزات ػولىزد ساًَ در پیؼ  5/59تب  1/51ػولىزد خَة ٍ اس 5/42

آسهَى در داهٌِ هتَعظ لزار داؽت وِ در پظ آسهَى ثِ ػولىزد ثغیبر خَة ارتمب پیذا وزد ٍ ًوزات فزد ثزاعبط آهبری تی 

د همبیغِ لزار گزفتِ ٍ هؾبّذُ ؽذ وِ ػولىزد آسهَدًی ّب ثِ عَر لبثل تَخْی ثؼذ اس اخزای پزٍتىل توزیٌی سٍخی هَر

افشایؼ یبفتِ اعت. ّوبًغَر وِ هؾبّذُ هی ؽَد ػولىزد ساًَی آسهَدًی ّب در پظ آسهَى پیؾزفت لبثل هالحظِ ای 

ختالف هؼٌبداری ثیي ًوزات پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى ًغجت ثِ پیؼ آسهَى داؽتِ اعت ٍ ًتبیح آسهَى آهبری تی سٍخی ا

 (p<0.05ًؾبى هی دّذ ) 

 

 

 . هیبًگیي ٍ اًحراف استبًذارد دٍ عضلِ پْي هببل داخلی ٍ پْي خبرجی4جذٍل شوبرُ 

 

SIG DF T SD  اختالف

 هیبًگیي

 هیبًگیي

 پیؼ آسهَى 08/7±2/28 -30/17 05/10 -443/5 9 000/0

 پظ آسهَى 01/5±9/46 -30/17 05/10 -443/5 9 000/0

 گزٍُ آهبرُ

SIG DF T  هیبًگیي ٍ اًحزاف

 اعتبًذارد

 پْي هبیل داخلی 2/5±3/80 2/076 9 0/068

 پْي خبرخی 23/3±2/2- 32/55- 9 0/000
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پظ اس اًدبم پزٍتىل توزیٌی لذرت اًمجبض ػضالت پْي هبیل داخلی ٍ پْي خبرخی افشایؼ پیذا  4عجك خذٍل ؽوبرُ 

 وزدُ اعت.

 

 بحث و نتیجه گیری 

ّذف اس اًدبم ایي هغبلؼِ ثزرعی اثز یه دٍرُ توزیٌبت درهبًی ثز فؼبلیت ّبی الىتزٍهیَگزافی ػضالت پْي هبیل 

راًی هی ثبؽذ. ثبتَخِ ثِ ًتبیح حبصلِ، اختالف هؼٌبداری ثیي  -ي خبرخی در ثیوبراى ثب عٌذرٍم درد وؾىىیداخلی ٍ پْ

( ٍ پظ اس اتوبم آى 2/6هیبًگیي هیشاى درد ساًَ لجل اس اػوبل ثزًبهِ هٌتخت توزیٌی ثِ ػٌَاى هثبل در ثبال رفتي اس پلِ )

( ٍ پظ اس اتوبم 2/28لىزد ساًَ لجل اس اػوبل ثزًبهِ هٌتخت توزیٌی )( ٍ ّن چٌیي اختالف هؼٌبداری ثیي هیبًگیي ػو3/4)

 2/6(ًؾبى داد.  ّوبًغَر وِ در ثخؼ یبفتِ ّب آٍردُ ؽذ، هیبًگیي درد آسهَدًی ّب وِ لجل اس اػوبل دٍرُ توزیٌی 9/46آى )

ت وِ ثزًبهِ هٌتخت توزیٌی ثز ثؼذ اس اػوبل دٍرُ توزیٌی وبّؼ یبفت. ایي اعالػبت هَیذ آى اع 3/4ثذعت آهذُ ثَد، ثِ 

 راًی تبثیز لبثل هالحظِ ای داؽتِ اعت. -وبّؼ هیشاى درد ٍ ثْجَد ػولىزد افزاد هجتال ثِ درد وؾىىی

راًی در توبم فؼبلیت ّبی پزعؼ ؽذُ در ایي هغبلؼِ، در پظ آسهَى ثِ  -هیشاى درد هجتالیبى ثِ عٌذرٍم درد وؾىىی

ر فؼبلیت ّبیی هثل ثبال رفتي اس پلِ،چوجبتوِ سدى، راُ رفتي ، ًؾغتي چْبر ساًَ، دٍ صَرت هؼٌی داری وبّؼ یبفتِ اعت. د

 (p<0.05ثَدُ اعت.) 0.05ّب ووتز اس   p valueساًَ سدى ٍ درد پظ اس فؼبلیت، هیشاى 

ًؾبى ثِ عَرولی توزیٌبت درهبًی هٌتخت ثبػث افشایؼ عَل سهبى اًمجبض دٍ ػضلِ پْي داخلی هبیل ٍ پْي خبرخی ؽذ ٍ 

 دٌّذُ ایي اعت وِ توزیٌبت ثبػث افشایؼ لذرت دٍ ػضلِ ؽذُ اعت. 
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