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مقایسه وضعیت ستون فقتات

در صتحهه ستاییوا بتی زنتا و متادت وتبستوه بته

تپینئیدهای تهت درما تنسط موادو با تفاتد سالم

*4

آناهیوا یننسی رمدتنی ،1مهمدحسی علیزتده ،2هنم مینن نژتد ،3سیدعلی تمامی هاشمی
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 .1کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران  ،تهران ،ایران
 .4دانشجوی دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

دریافت  23مرداد 1393؛ پذیرش  9آبان 1393

واژگان کلیدی
افراد وابسته به اپیوئیدها
افراد تحت درمان با متادون
وضعیت ستون فقرات
صفحه ساجیتال

چکیده
زمینه و هدف :اعتیاد به گروه اپیوئیدها عالوه بر آثار زیان بار بر ابعاد روحی بر جسم و سیستم اعصاب
مرکزی و دستگاه اسکلتی عضالنی تأثیرات منفی دارد و میتواند بر وضعیت پاسچر انسان اثرگذار
باشند .پاسچر نابهنجار باعث ایجاد فشار بر ساختارهای مختلف بدنی شده و اندامهای داخلی و حیاتی
را در معرض آسیب قرار میدهد.
روش بررسی 03 :زن و  03مرد وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان با متادون به صورت هدفمند از
بین معتادانی که تمایل به همکاری داشتند انتخاب شدند ،همچنین 03زن و  03مرد سالم که از نظر
سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی با نمونههای معتاد همگن بودند بهعنوان گروه کنترل انتخاب
شدند .کایفوز و لوردوز آزمودنیها توسط خط کش منعطف و به روش هوپنفلد و میزان انحنای
گردنی با روش فتوگرامتری اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین وضعیت ستون فقرات گردنی ()P=3/3330؛
کایفوز سینهای ( )P= 3/3330و لوردوز کمری ( )P= 3/335مردان و زنان معتاد و مردان و زنان
سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :بین وضعیت ستون فقرات زنان و مردان معتاد به مواد مخدر و زنان و مردان سالم تفاوت
معنیدار با اندازه اثر بزرگ وجود داشت .در نهایت میتوان چنین استنباط کرد که وابستگی به مواد
مخدر بر وضعیت ستون فقرات زنان و مردان تأثیر منفی میگذارد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن33000303500 :
 پست الکترونیکیaemami@ut.ac.ir :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2017.6281.1106 :)DOI
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مقدمه
وابستگی به مواد مخدر (اعتیاد) را بیماری جسمی ،روانی و
اجتماعی بیان میکنند (تبریزی .)0036 ،اعتیاد به انواع
مواد مخدر در جهان دارای رشد نگران کننده ای است .دفتر
مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (0)UNODC
اعالم کرد تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر طی دو دهه
( )0303 -0333در جهان از  033به  060میلیون نفر
رسیده است و اینکه در سال  0303-0333حدود 05 -02
میلیون نفر در جهان گرفتار اعتیاد به تریاک و مشتقات آن
بوده اند (حیدری و همکاران .)0030 ،بر اساس آخرین
گزارش تحقیق ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف در ایران
در سال  ،0037حدود  0033333معتاد در کشور وجود
داشته که از این تعداد  0006733نفر مرد و  70233نفر زن
بودند (حیدری و همکاران 05/6 .)0030 ،درصد این
جمعیت که بیشترین تعداد محسوب میشدند را افراد  05تا
 03سال تشکیل میدادند (حیدری و همکاران.)0030 ،
بیشترین مواد مصرفی نیز گروه اپیوئیدها بودند که به ترتیب
عبارت بودند از  %02تریاک %03/0 ،هروئین %2/2 ،شیره
تریاک %0/0 ،داروهای مخدر و  %3/0بوپره نورفین (حیدری
و همکاران.)0030 ،
یافتههای تحقیقات نشان میدهد که اعتیاد به گروه
اپیوئیدها آثار زیانباری بر ابعاد روحی و جسمی مبتالیان به
مصرف آن دارد (هال و برودی0335 ،؛ جوکار.)0033 ،
بهگونهای که تظاهرات ابتال به مصرف بر بدن را به شکل
کاهش اشتها ،کم خونی ،کاهش مقاومت بدن در برابر
عفونت ،بیحالی و خستگی و همچنین تأثیر منفی بر
دستگاه اسکلتی عضالنی و اندوکرینی بدن نام بردهاند
(جوکار .)0033 ،عوامل ذکر شده و مشکالتی از این دست و
تأثیرات منفی بهوجود آمده بر دستگاههای مختلف بدن که
میتواند در اثر مصرف مواد مخدر ایجاد شود بر وضعیت
بدنی فرد تأثیر میگذارد .تغییر در راستای ستون فقرات و
ایجاد پاسچری ضعیف و نابهنجار باعث ایجاد مشکالتی از
قبیل دردهای اسکلتی عضالنی ،فشار بر اعضای حیاتی،
کاهش کارایی بدنی و حتی تأثیر منفی بر تعادل فرد
میشود (هال و برودی0335 ،؛ جوکار.)0033 ،
مطالعه احتمال تأثیر مواد مخدر بر وضعیت بدنی
معتادان میتواند با شناسایی اثرات احتمالی این مواد بر
1. UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime

راستای بدن امکان ارائه راهکارهای درمانی حرکتی و غیر
دارویی را برای کمک فراهم کند تا آنان عالوه بر درمان
روحی ،جنبههای جسمانی و حرکتی خود را نیز بهبود
بخشند .اطالعات بهدست آمده در این تحقیق با همکاری
گروهی متخصصین مربوطه میتواند برای پیشبینی و
جلوگیری از خطرات با کمک اصالح وضع کنونی معتادان
توسط طراحی و ارائه تمرینات ورزشی مناسب برای این
گروهها در مراکز درمانی و ترک اعتیاد بهکار رود .از آنجا که
تأثیر مثبت ورزش بر روند ترک اعتیاد ثابت شده است
(برودی و همکاران0303 ،؛ مک الکالن و همکاران)0332 ،
بکارگیری صحیح و هدفمند آن برای این افراد میتواند
کمک بسزایی در روند درمان آنها باشد که انجام چنین
عم لی از طریق سنجش وضعیت بدنی این افراد امکان پذیر
است.
برخی از پژوهشها تالش نمودهاند تا اثر مصرف
اپیوئیدها را بر سیستم حرکتی بررسی نمایند .در این ارتباط
سریکومار 0و همکاران ( )0333اثرات مصرف دارو بر کوتاهی
عضالت و عملکرد دستگاه اسکلتی عضالنی را مورد بررسی
قرار دادند .یافتهها نشان داد که فرد مبتال دچار کاهش
دامنه حرکتی در مفاصل ،فیبروز ،0و تغییرات منفی در بافت
چربی و بافت عضالنی شده بود (سریکامار و همکاران،
 )0333وونگ 2و همکاران ( )0303و کوالمکو و کورن5
( )0333با رویکرد بررسی آثار مصرف این مواد بر یکی از
مهمترین بخشهای دستگاه حرکتی یعنی عضالت
پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که مصرف مخدرها بر ترشح
هورمونهایی همچون تستسترون تأثیر دارد و موجب
کاهش آن میگردد و بارزترین نتیجه آن کاهش توده
عضالنی بود (کوالمکو و همکاران 0333 ،و واونگ و
همکاران .)0303 ،پژوهشهای دیگر نیز نشان دادند مصرف
اپیوئیدها باعث افزایش تونوس عضالت و سفتی آنها میشود
(سانفورد و همکاران0332 ،؛ یووم و همکاران0333 ،؛
نشاطی و همکاران .)0300 ،نشاطی و همکاران ( )0300در
مطالعهی خود شاخصهای تندرستی و آمادگی جسمانی را
در معتادان مورد بررسی قرار دادند .آنان دریافتند که
مواردی همچون ظرفیت هوازی ،ترکیب بدنی و قدرت
2. Srikumar
3. Fibrosis
4. Vuong
5. Colameco and Coren
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عضالت پشت با اعتیاد رابطه دارند و این موارد در معتادان با
نقص و کاهش همراه است .هرچند رابطهای میان
انعطافپذیری و اعتیاد مشاهده نشد .از نکات جالب پژوهش
مذکور این است که هر چه زمان اعتیاد طوالنیتر باشد
اثرات جسمانی آن نیز بیشتر و عمیقتر میشود (نشاطی و
همکاران.)0300 ،
با توجه به نتایج ذکر شده از تحقیقات و فاکتورهای
بدنی که مصرف مواد مخدر بر آنها تأثیر سوء داشته است
میتوان انتظار داشت اعتیاد به مواد مخدر بر وضعیت ستون
فقرات تأثیرگذار باشد .اگرچه اینگونه تحقیقات مشابه
بیانگر تأثیر انکارناپذیر اعتیاد بر ابعاد جسمانی افراد مبتال
است .اما تأثیر آن بر وضعیت بدنی بهویژه ستون فقرات افراد
معتاد مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین تحقیق حاضر
در پی پاسخ به این سؤال است که آیا مصرف مواد مخدر بر
وضعیت ستون فقرات زنان و مردان معتاد تأثیرگذار است و
یا خیر؟
روش بررسی
روش تحقیق حاضر بهصورت توصیفی و از نوع مقایسهای
است .جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان و مردان وابسته به
اپیوئیدهای تحت درمان با متادون شهر تهران تشکیل
میدادند .نمونههای تحقیق حاضر را  03زن و  03مرد
وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان با متادون تشکیل
میدادند که بهصورت هدفمند از بین معتادانی که تمایل به
همکاری داشتند انتخاب شدند ،همچنین 03زن و  03مرد
سالم که از نظر سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی با
نمونههای معتاد همگن بودند بهعنوان گروه کنترل انتخاب
شدند .معیارهای ورود به تحقیق بدین صورت بود که
آزمودنیها در محدوده سنی  03تا  05سال قرار داشتند.
حداقل  0سال و حداکثر  5سال از زمان اعتیاد به مواد
مخدر و حداکثر  5ماه از درمان معتادان میگذشت و فقط
از درمان نگهدارنده متادون بهعنوان شیوه درمانی استفاده
میکردند.
معیارهای خروج از تحقیق حاضر عبارت بود از :وجود
ناهنجاریهای مادرزادی ،خروج از برنامه درمانی متادون،
ورزشکار بودن ،اشتغال به برخی کارها همچون آرایشگری،
خیاطی و دندانپزشکی که بهطور واضح بر پاسچر تأثیر
میگذارند.
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از یک فرم پرسشنامه جهت جمعآوری اطالعات شخصی
هر آزمودنی از قبیل سن ،قد ،وزن ،شغل ،سابقه ورزشکار
بودن و دچار بودن به بیماری یا آسیبدیدگی و یا
ناهنجاری ،نوع ماده مخدر مصرفی و طریقه مصرف آن،
مدت زمان ابتال به اعتیاد و مدت زمان تحت درمان بودن،
استفاده شد .از فرم رضایتنامه جهت مشخص شدن شرکت
داوطلبانه آزمودنیها در تحقیق استفاده شد.
ابتدا هدف از اجرای تحقیق و نحوه انجام اندازهگیری و
آزمونها توسط آزمونگر به آزمودنیها شرح داده شد و
رضایت اولیه و شفاهی جهت شرکت در تحقیق از آنها کسب
شد .بعد از مطمئنشدن از واجد شرایط بودن نمونهها
بهعنوان آزمودنی ،با توجه به معیارهای ورود و خروج پس از
پرکردن (فرم اطالعات زمینهای) و انجام تست ادراری جهت
حصول اطمینان از عدم مصرف مواد مخدر در روز انجام
تست ،برای شرکت در تحقیق از آنها خواسته شد در صورت
تمایل فرم «رضایتنامه شرکت داوطلبانه در تحقیق» را
امضا کنند و در محیط کلینیک اندازهگیری و آزمونها انجام
میشدند.
کایفوز و لوردوز آزمودنی توسط خطکش منعطف 53
سانتیمتری با مارک کرینگ اندازهگیری شد .در مطالعه
آزمایشی میزان تکرارپذیری بین آزمونگر  3/36محاسبه شد.
به این منظور ابتدا سه نشانه استخوانی بهعنوان نقاط
ابتدایی و انتهایی قوسهای سینهای و کمری تعیین شد که
در تحقیق حاضر ،برای قوس سینهای از زوائد خاری
مهرههای  T2و  T12و برای قوس کمری از زوائد خاری
مهرههای  T12و  S2استفاده شد .بدین منظور از لمس بدن
و از روش هوپنفلد 0استفاده شد (تایپن و همکاران 0303 ،و
هارمن و همکاران.)0335 ،
میزان انحنای گردنی با استفاده از روش عکسبررداری از
نمای نیمرخ بدن برا دوربرین مرارک کرانن و وضروح تصرویر
 02/0مورد اندازهگیری قرار گرفت .این روش از تکرارپرذیری
مطلوبی برخوردار بوده و در تحقیقات متعردد از آن اسرتفاده
شررده اسررت .میررزان تکرارپررذیری بررین آزمررونگر در مطالعرره
ابتدایی که بر روی  5نمونه انجام شرد برابرر  3/36برهدسرت
آمد (رجبی و همکراران .)0300 ،بررای انردازه گیرری زاویره
گردنرری بررا اسررتفاده از روش مررذکور ابترردا بایررد سرره نشررانه

1. Hoppenfeld
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آناتومیکی تراگوس 0گوش و برجسرتگی آکرومیرون 0سرمت
راست و همچنین زائرده خراری مهرره  C7را مشرخص و برا
لندمارک نشانهگذاری کرد .در نهایت ،پس از عکس گررفتن،
عکس مذکور به رایانه منتقل و با استفاده از نرمافزار اتوکرد،
زاویه خط واصل تراگوس و  C7با خرط عمرود انردازهگیرری
شد .الزم بهذکر است ،صورت زنران برا پارچرهای مخصرو
پوشانده شد و لباس مخصوصی به تن داشتند که تنها ناحیه
گردنی و شانه راست آنها برهنه بود.
آنالیزهای آماری
اطالعات بهدست آمده از طریق اندازهگیری متغیرها در ایرن
تحقیق با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  03و برا اسرتفاده

از آمار توصریفی و اسرتنباطی مرورد تجزیره و تحلیرل قررار
گرفتند .برای مقایسه متغیرهای تحقیق در گروههرای مرورد
مطالعررره از آزمرررون تحلیرررل واریرررانس چنرررد متغیرررری
( 0)MANOVAاستفاده شد .سرطح معنریداری در تمرامی
تجزیه و تحلیلهای آماری  p≤3/35در نظر گرفته شد.
یافتهها
در این مطالعه وضرعیت سرتون فقررات  03زن معتراد و 03
مرد معتاد با وضعیت ستون فقرات  03زن سرالم و  03مررد
سالم و با یکدیگر مقایسره شرد .مشخصرات آنتروپرومتریکی
شرکتکنندگان در این مطالعه به قرار زیر است.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی در گروههای مورد مطالعه n=121
گروه

زنان سالم

زنان معتاد

تعداد

میانگین

انحراف معیار

متغیر
سن (سال)

03

00/66

0/56

قد (سانتیمتر)

03

056/0

03/27

وزن (کیلوگرم)

03

53/36

03/52

شاخص توده بدنی

03

00/50

0/73

سن (سال)

03

00/27

0/37

قد (سانتیمتر)

03

055/00

03/70

وزن (کیلوگرم)

03

57/00

3/00

شاخص توده بدنی

03

00/03

0/60

03

26

0/70

سن (سال)

03

00/63

0/73

قد (سانتیمتر)

03

060/00

03/33

وزن (کیلوگرم)

03

76/30

00/33

شاخص توده بدنی

03

00/03

0/50

سن (سال)

03

00/70

0/30

قد (سانتیمتر)

03

063/05

03/50

وزن (کیلوگرم)

03

72/00

00/03

شاخص توده بدنی

03

00/02

0/20

03

52

0/30

مدت زمان اعتیاد (ماه)

مردان سالم

مردان معتاد

مدت زمان اعتیاد(ماه)

بهمنظور تعیین همگن بودن گروهها در شاخصهای
سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدن و مدت زمان اعتیاد 0از
1. Tragus
2. Acromion

آزمون تی مستقل استفاده گردید 0.نتایج آزمون در رابطه با
این متغیرها نشان میدهد که بین گروهها تفاوت معناداری
وجود ندارد ( )p<3/35و گروهها در این متغیرها همگن
3. Multivariate Analysis of Variance
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میباشند .برای مقایسه متغیرهای تحقیق در گروههای مورد
مطالعه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.
جدول  :2نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه وضعیت انحنای ستون فقرات گردنی ،کایفوز سینهای و لوردوز کمری
بین گروههای تحقیق
متغیر

Wilks’ Lambda

آماره F

ارزش P

اندازه اثر

وضعیت انحنای ستون فقرات گردنی ،کایفوز سینهای و
لوردوز کمری

3/523

3/725

*3/3330

3/030

* تفاوت معنی دار بین گروهها (.)P ≤3/35

پس از معنیدار شدن نتایج آزمون تحلیل واریانس چنرد
متغیری ،هنگامی که نتایج برای هرر متغیرر بطرور جداگانره
مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند مشخص شد که در انحنرای

سررتون فقرررات گردنرری ( ،)P=3/3330کررایفوز سررینهای
( )P=3/3330و لرروردوز کمررری ( )P=3/335بررین گررروههررا
اختالف معنیداری وجود دارد( .جدول )0

جدول :3نتایج اثرات درون گروهی آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه وضعیت انحنای ستون فقرات گردنی،
کایفوز سینهای و لوردوز کمری بین گروههای مورد مطالعه n=121
گروهها

متغیر

درجه آزادی

آماره F

انحنای ستون فقرات گردنی
کایفوز سینهای
لوردوز کمری

0
0
0

00/05
3/23
2/22

ارزش P

اندازه اثر

*

3/055
3/033
3/030

3/3330
3/3330
*
3/335

*

* تفاوت معنیدار بین گروهها (.)P ≤ 3/35

برای مشخصشدن این که برین کردام گرروههرا تفراوت
معنیداری وجود دارد از آزمون تعقیبی توکی اسرتفاده شرد.
در جدول  2نتایج آزمون تعقیبی توکی بره تفکیرک انحنرای

ستون فقرات گردنی ،کایفوز سینهای و لروردوز کمرری برین
گروههای تحقیق را نشان میدهد.

جدول  :4نتایج آزمون تعقیبی توکی n=121
وضعیت

گروهها

اختالف میانگین

ارزش P

انحنای ستون فقرات گردنی

زنان سالم  -زنان معتاد
زنان سالم – مردان سالم
زنان سالم  -مردان معتاد
زنان معتاد – مردان سالم
زنان معتاد – مردان معتاد
مردان سالم  -مردان معتاد

-3/300
-0/000
-3/000
7/333
-3/033
-6/033

*

3/3330
3/636
*
3/3330
*
3/3330
3/337
*
3/3330

کایفوز سینهای

زنان سالم  -زنان معتاد
زنان سالم – مردان سالم
زنان سالم  -مردان معتاد
زنان معتاد – مردان سالم
زنان معتاد – مردان معتاد
مردان سالم  -مردان معتاد

-3/205
-3/550
-6/006
3/370
0/333
-7/675

*

3/3330
3/335
*
3/303
*
3/330
3/333
*
3/300

لوردوز کمری

زنان سالم  -زنان معتاد

-0/333

3/033
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زنان سالم – مردان سالم
زنان سالم  -مردان معتاد
زنان معتاد – مردان سالم
زنان معتاد – مردان معتاد
مردان سالم  -مردان معتاد

0/005
-3/600
6/002
0/067
-2/303

3/056
3/332
*
3/330
3/076
3/030

* تفاوت معنیدار بین دو گروه (.)P ≤3/35

نمودار  :1مقایسه دیداری میانگینهای

نمودار  :2مقایسه دیداری میانگینهای

نمودار  :3مقایسه دیداری میانگینهای

وضعیت انحنای ستون فقرات گردنی در

کیفوز سینهای در دو گروه زنان معتاد و

لوردوز کمری در دو گروه زنان معتاد و

دو گروه زنان معتاد و زنان سالم

زنان سالم

زنان سالم

نمودار  :4مقایسه دیداری

نمودار  :5مقایسه دیداری میانگینهای

نمودار  :3مقایسه دیداری میانگینهای

میانگینهای وضعیت انحنای ستون

کیفوز سینهای در دو گروه مردان معتاد

لوردوز کمری در دو گروه مردان معتاد و

فقرات گردنی در دو گروه مردان

و مردان سالم

مردان سالم

معتاد و مردان سالم
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نمودار  :3مقایسه دیداری میانگینهای

نمودار  :8مقایسه دیداری

نمودار  :9مقایسه دیداری

وضعیت انحنای ستون فقرات گردنی در

میانگینهای کیفوز سینهای در دو

میانگینهای لوردوز کمری در دو

دو گروه زنان معتاد و مردان معتاد

گروه زنان معتاد و مردان معتاد

گروه زنان معتاد و مردان معتاد

بحث
کوتاهی عضالت و ضعف در ساختار عضالنی بدن از عوامل
تأثیرگذار بر پوسچر انسان است .تعادل عضالنی به حفظ
راستای مناسب بدن کمک میکند و در نهایت در صورت
وجود کوتاهی و ضعف و عدم تعادل عضالنی ،وضعیت بدنی
دچار اشکال میشود و از حالت طبیعی خود خارج میشود.
در مطالعاتی مشخص شده است که مصرف مواد مخدر بر
بافت عضله تأثیر منفی میگذارد .سریکومار 0و همکاران
( )0333اثرات مصرف دارو بر کوتاهی عضالت و عملکرد
دستگاه اسکلتی عضالنی را مورد بررسی قرار دادند .یافتهها
نشان داد که فرد مبتال دچار کاهش دامنه حرکتی در
مفاصل ،فیبروز ،0و تغییرات منفی در بافت چربی و بافت
عضالنی شده بود (سریکامار و همکاران.)0333 ،
پژوهشهای دیگر نیز نشان دادند مصرف اپیوئیدها باعث
افزایش تونوس عضالت و سفتی آنها میشود (یووم و
همکاران 0333؛ سانفورد و همکاران .0332 ،هاگان و برنی0
( )0335نشان دادند مصرف مورفین باعث سفت و منقبض
شدن عضالت قفسه سینه میشود (هاگان و برنی.)0335 ،
بیبی کر ( )0067چنین بیان کرده است که مصرف
1. Srikumar
2. Fibrosis
3. Hagan and Burney
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اپیوئیدها بر سطح طناب نخاعی اثر گذاشته ،باعث تشدید
تونوس عضالت بزرگ بدن ،سفتی ،انقباض و کوتاه شدن
عضالت قفسه سینه شده ،کمپلیانس 2سینه را کاهش داده و
از این رو روند تهویه را کاهش میدهد (کر .)0067 ،کمالی
سروستانی و همکاران ( )0302در پژوهش خود نشان دادند
 57/6درصد از نمونههای تحقیق که مصرفکننده هروئین
بودند دچار عارضه سر به جلو بودند .این تغییرات در ساختار
عضالنی بدن که بر اثر مصرف مواد مخدر ایجاد میشود
احتمال ایجاد ناهنجاری در پاسچر بدنی از جمله ستون
فقرات را بیشتر میکند (کمالی سروستانی و همکاران،
 .)0302به این ترتیب نتایج این پژوهشها همسو با نتایج
پژوهش حاضر است.
در مطالعات دیگری نشان داده شده است که کاهش
چگالی استخوان ممکن است بر تغییرات پاسچر بدنی مؤثر
واقع شود (فلوید و تامسون .)0332 ،افرادی که در معرض
پوکی استخوان هستند ،مستعد شکستگیهای استخوان و
ضعیف شدن ساختار استخوانی و در نهایت تغییرات پاسچر
هستند .در مطالعات مختلف ثابت شده است که مصرف مواد
مخدر بر میزان مواد معدنی موجود در استخوان و چگالی آن
اثر منفی گذاشته و باعث کاهش آن میشود .پی وسترگارد
4. Compliance: the ability of a member like lung to expand
without being injured
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و همکاران ( )0300چگالی استخوان مصرفکنندگان مخدر
را پس از  03سال مصرف بررسی کردند .کاهش چگالی
استخوان و افزایش خطر شکستگی استخوان در این افراد
گزارش شد (وسترگارد و همکاران .)0300 ،ماریو پدرازونی
و همکاران ( )0300در تحقیق خود نشان دادند که چگالی
استخوان معتادین نسبت به گروه کنترل در سطح پایین
تری قرار داشت (پدرازونی و همکاران .)0330 ،همانطور
که پیش از این ذکر شد کاهش چگالی استخوان از عوامل
مستعد کننده تغییر پاسچر بدنی است .به این ترتیب نتایج
این پژوهشها همسو با نتایج پژوهش حاضر است.
تخریب دیسکهای بین مهره ای نیز منجر به تغییر
وضعیت ستون فقرات خواهد شد .کرمانی و افشار ()0337
در پژوهش خود بر روی موشها نشان دادند دیسکهای
بین مهرهای موشهای وابسته به مورفین دچار آسیب و
تخریب شد (کرمانی و همکاران .)0337
مصرف مواد مخدر بر ترشح هورمونهای درونریرز بردن
نیررز تررأثیر مسررتقیم مرریگررذارد .تستسررترون نیررز از جملرره
هورمونهایی است که تحت تأثیر مصرف مرواد مخردر قررار
گرفته و از ترشح آن کاسته مریشرود (هرافورد و همکراران،
 .)0300این هورمون برر بسریاری مروارد همچرون دسرتگاه
اسکلتی عضالنی ،آمادگی جسمانی و شررایط روحری انسران
اثرگذار اسرت .کراهش ترشرح ایرن هورمرون در اثرر مصررف
موادمخدر منجر به ایجاد مشکالتی بررای فررد خواهرد شرد.
کاهش ترشح تستسترون باعرث ایجراد افسرردگی ،اسرترس،
عصرربانیت ،کرراهش سررالمت ذهررن و روح فرررد مرریشررود.
تستسترون از عوامل سازنده گلبول قرمز خون اسرت کره در
صورت کاهش ،باعث ناکافی بودن گلبول قرمز در بدن شرده
و منجر به ایجاد خستگی دائمی و کاهش سطح انرریی فررد
میشود .همچنین این هورمون برر تروده عضرالنی و چگرالی
استخوان تأثیرگذار است و کاهش آن باعرث از دسرت رفرتن
چگالی استخوان و ساختار عضله میشود .کوالمکرو و کرورن
( )0333نشان دادند مصرف طوالنی مردت مرثال بریش از 0
ماه مواد افیونی باعرث ایجراد اخرتالل در غردد درون ریرز و
متعاقبا اثر بر سیستمهرای اثرکننرده مرواد مریشرود .نترایج
تحقیق نشان دادند مصرف مواد مخردر از جملره هرروئین و
متادون سطوح تستسترون بدن را کاهش میدهرد و از ایرن
طریق باعث ایجاد افسردگی ،خستگی ،اضافه وزن ،از دسرت
رفتن توده عضالنی و چگالی استخوان مریشرود (کالمکرو و

کورن .)0333 ،همانطور کره پریش از ایرن ذکرر شرد ایرن
عوامل بر تغییرات پاسچر اثرگذار هستند .برا توجره بره ایرن
نتایج میتوان ابراز کرد که این یافترههرا برا نترایج پرژوهش
حاضر همسو است.
از دیگر عوامل که ممکن است بر پاسچر بدن تأثیرگذار
باشد آمادگی جسمانی است .مصرف مواد مخدر بر ظرفیت
هوازی ،ترکیب بدنی و بافت چربی نیز تأثیر منفی دارد.
نشاطی و همکاران ( )0300شاخصهای تندرستی و آمادگی
جسمانی را در معتادان مورد بررسی قرار دادند .آنان
دریافتند که مواردی همچون ظرفیت هوازی ،ترکیب بدنی و
قدرت عضالت پشت با اعتیاد رابطه دارند و این موارد در
معتادان با نقص و کاهش همراه است ( نشاطی و همکاران،
 .)0300به این ترتیب باز هم احتمال تأثیر منفی مصرف
مواد مخدر بر پاسچر بدنی از این طریق افزایش مییابد و
نتایج پژوهشها همسو هستند.
وضعیت لوردوز کمری مردان معتاد با لوردوز کمری
مردان سالم تفاوت معنیداری نداشت که این مسئله ممکن
است ناشی از باال بودن میانگین لوردوز کمری مردان سالم
باشد.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،مشاهده میشود که بین
وضعیت ستون فقرات گردنی ،سینهای و کمری زنان معتاد
به مواد مخدر و زنان سالم تفاوت معنیدار با اندازه اثر بزرگ
وجود دارد .در مقایسه بین مردان معتاد و مردان سالم نیز
نتایج مشابه است و تنها وضعیت لوردوز کمری مردان معتاد
با مردان سالم تفاوت معنیداری ندارد که ممکن است به
علت بیشتر بودن لوردوز کمری مردان سالم این نتیجه
بدست آمده باشد.
محدودیتهای این تحقیق شامل مواردی از این قبیل
بود که اعمال روزمره افراد و نمونهها همچون خوابیدن،
نشستن و غیره که ممکن بود بر پاسچر تأثیرگذار باشد ،قابل
کنترل نبود .وضعیت بدنی افراد حین مصرف مواد و مدت
زمان یک وعده مصرف نیز قابل کنترل نبود .متقاعد کردن
نمونههای معتاد برای همکاری نیز دشوار بود و به صرف
زمان و انریی زیادی نیاز داشت .پیدا کردن نمونههایی که با
معیارهای تحقیق حاضر مطابقت داشتند نیز از دیگر
مشکالت این پژوهش بود که زمان و انریی مضاعفی را
میطلبید .پنج مرکز ترک اعتیاد در شهر تهران در اجرای
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زنان سالم بود و معتادین از این منظر دچار وضعیت
 معنیدار نشدن تفاوت بین وضعیت ستون،ناهنجاری بودند
فقرات مردان معتاد و زنان معتاد میتواند نشان دهنده این
مطلب باشد که مصرف مواد مخدر ممکن است تأثیری
 در.همسان بر ستون فقرات هر دو جنسیت داشته باشد
نهایت میتوان چنین استنباط کرد که مصرف مواد مخدر و
وابستگی به آن بر وضعیت ستون فقرات زنان و مردان تأثیر
 برای تحقیقات آینده میتوان انجام تحقیقی.منفی میگذارد
مشابه بر مصرفکنندگان روانگردانها و یا طراحی پروتکل
ورزشی هدفمند برای معتادین برای کمک به ترک اعتیاد و
به حداقل رساندن عوارض حاصل از مصرف مواد و بررسی
میزان تأثیر پروتکل ورزشی مذکور بر وضعیت ستون فقرات
.این افراد را پیشنهاد داد

این تحقیق همکاری کردند که طبق قوانین اداره بهزیستی و
.خواسته مراکز از ذکر نام این مراکز معذوریم
نتیجهگیری
طبق یافتههای حاصل از این پژوهش بین وضعیت ستون
)P=3/3330( ) و کایفوز سینهایP=3/3330( فقرات گردنی
) مردان و زنان معتاد و مردان وp=3/335( و لوردوز کمری
 به گونهای که،زنان سالم تفاوت معنیداری وجود داشت
 انحنای سینهای و انحنای کمری در،میزان انحنای گردنی
زنان و مردان معتاد بهطور معنیداری بیشتر از مردان و زنان
 سینهای و، بین وضعیت ستون فقرات گردنی.سالم بود
کمری زنان معتاد و مردان معتاد تفاوت معنیداری مشاهده
 از آنجا که وضعیت ستون فقرات مردان و زنان معتاد.نشد
دارای تفاوت معنیداری با وضعیت ستون فقرات مردان و
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