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Abstract
Background and Aim: Due to their occupational nature, dentists may be prone to musculoskeletal disorders in
the upper body. The aim of the present study was to study of musculoskeletal disorders of the cervical spine and upper
extremity in dentists with a review approach.
Material and Methods: In this review article, an attempt was made to collect studies conducted on the subject
of research from 2000 to June 2021. The websites Google Scholar, PubMed, Science Direct, SID, ISC and Magiran
were used and keywords related to the topic were used to search for articles.
Results: According to the search method, 140 articles were found, which were finalized, according to the inclusion
and exclusion criteria abstract of 45 articles. Finally, 29 articles were reported based on the full text and compliance
with inclusion and exclusion criteria in the present study. Most studies have reported the cervical spine as the most
common area. Other results were included more than half of Dentists experience musculoskeletal disorders, more
among women than men, at least one disorder in the last 12 months, as well as temporary disability and lack of daily
activities due to pain and musculoskeletal disorders.
Conclusion: In general, the knowledge of specialist dentists about the use of protective glasses and their
performance is better than general dentists and there is a need for further education in the field of eye injuries and the
use of protective glasses.
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خالصه:
سابقه و هدف :دندانپزشكان با توجه به ماهيت شغلی خود ممكن است در معرض ابتال به اختالالت اسكلتی – عضالنی در نواحی فوقانی بدن
باشند .هدف از مطالعه حاضر بررسی اختالالت اسكلتی – عضالنی ستون فقرات گردنی و اندام فوقانی دندانپزشكان با رویكرد مروری بر
مطالعات بود.
مواد و روشها :در این مقاله مروری سعی شد مطالعات انجام شده در زمينه موضوع تحقيق از سال  2888تا ژوئن  2825جمعآوری شود .در
همين راستا وبسایتهایISC ،SID ،Science Direct ،PubMed ، Google Scholarو  Magiranمورد استفاده قرار گرفت و از
کليدواژههای مرتبط با موضوع نيز برای جستجوی مقاالت استفاده شد.
يافتهها :با توجه به روش جستجو  548مقاله یافت شد که با توجه به معيارهای ورود و خروج چكيده  42مقاله مورد بررسی نهایی قرار
گرفتند .در نهایت  25مقاله بر اساس متن کامل و انطباق با معيارهای ورود و خروج در مطالعه حاضر گزارش شدند .بيشتر مطالعات ناحيه
ستون فقرات گردنی را به عنوان شایعترین نواحی درگير گزارش کردند .تجربه بيش از نيمی از دندانپزشكان در ابتال به اختالالت اسكلتی
عضالنی ،بروز اختالالت بيشتر در زنان ،تجربه حداقل یک اختالل در  52ماه گذشته و همچنين از کارافتادگی موقت و عدم رسيدگی به
فعاليتهای روزمره به دليل درد و اختالالت اسكلتی عضالنی از جمله نتایج مطالعات مورد بررسی بودند.
نتيجهگيری :به نظر می رسد شایع ترین اختالالت اسكلتی – عضالنی در دندانپزشكان ناحيه گردن بوده و حدود نيمی از دندانپزشكان ناحيه
گردن بوده و حدود نيمی از دندانپزشكان از اختالالت مربوط رنج می برند .شيوع این امر در زنان بيش از مردان بوده و افزایش ساعات کاری
ارتباط مستقيم با بروز اختالالت عضالتی -اسكلتی اندام فوقانی دارد.
کليدواژهها :اختالالت اسكلتی – عضالنی ،پاسچر ،ستون فقرات گردنی ،اندام فوقانی ،وضعيت شغلی ،دندانپزشک.
(.)5

مقدمه:
پاسچر یک عادت حرکتی است که نشان دهنده اثر مكانيكی
حس حرکت و همچنين تعادل عضالنی و هماهنگی عصبی
عضالنی است ( .)5همچنين پاسچر به موقعيت بخشهای بدن
در ارتباط با یكدیگر در موقعيتهای ایستا و پویا اشاره دارد،
که بسياری از عوامل خارجی و داخلی در طول عمر بر روی
آن اثر میگذارند ( .)2وقوع یک پاسچر در افراد در طی فرآیند
یادگيری خود شامل وضعيتهای متداول نشستن ،ایستادن
و راهرفتن شكل میگيرد و همچنين وضعيتهای بدنی
مختلف که در محيطهای کار و خانه به خود میگيرد
میتواند پاسچر فرد را به مرور زمان تحت تأثير قرار دهد

(.)2

پاسچر مناسب وضعيت تعادل اسكلتی عضالنی است که

شامل حداقل استرس یا فشار به بدن است ( .)4به طور کلی
پاسچر به عنوان یک شاخص مهم سالمتی بر فعاليت سایر
اندامها و سيستمهای بدن تأثير میگذارد ( .)2بنابراین هرگونه
تغيير میتواند باعث تغيير یا بر هم خوردن راستای پاسچر
شود .اختالالت اسكلتی عضالنی یا پاسچر ضعيف منجر به
استرس بر روی مفاصل ،عضالت و ساختارهای استخوانی
میشود .وضعيت نامناسب طوالنی مدت منجر به تجمع فشار
در ساختارهای اطراف میشود

(.)5

پاسچر غلط بدن میتواند

منجر به خستگی عضالنی یا تغيير شكل استخوانی و بروز
سایر بيماریها در افراد بالغ شود.

()2

اختالالت اسكلتی عضالنی ،وضعيت یا صدماتی هستند که به

به عبارتی قرار گرفتن در وضعيتهای مختلف به ویژه از
زمان کودکی میتواند فرد را در معرض تغييرات جسمی قرار
دهد که به مرور زمان موجب شكلگيری پاسچر فرد میشود

عضالت ،اعصاب ،تاندونها ،مفاصل ،غضروفها و سایر
ساختارهای پشتيبانی کننده وارد میشوند ،که در اثر فشار
ناگهانی یا قرار گرفتن طوالنیمدت مانند استفاده بيش از
حد ،نيرو ،فشار و وضعيتهای نامناسب ایجاد و تشدید
میشوند .این اختالالت مرتبط به وضعيت شغلی افراد شامل
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کليه اختالالت اسكلتی  -عضالنی هستند که در اثر

درد افزایش یافته در نواحی مختلف بدن ،همراه بوده است.

فعاليتهای محل کار ایجاد یا تشدید میشوند ( .)3پرستاران،

این تغييرات ممكن باعث کاهش بهرهوری در زندگی روزمره
(.)5

پاسچر غلط ،در صورت اصالح نشدن،

پزشكان ،جراحان و دندانپزشكان از جمله افرادی هستند که

و یا شغلی شود

به واسطه وضعيت شغلی خود مستعد ابتال به اختالالت

منجر به افسردگی ،استرس ،مشكالت گوارشی ،تنفس
()58

اسكلتی عضالنی هستند .گزارش شده است که در ميان

ضعيف ،کمردرد و سردردهای تنشی میشود

ارائهدهندگان خدمات بهداشتی ،دندانپزشكان بيشترین

کوتاه شدن یک عضله باعث تغييرات جدی در ساختارهای

ميزان شيوع ابتال به اختالالت اسكلتی  -عضالنی را دارند.

استخوانی مجاور میشود ،که در نهایت تمام عضالت دیگر

شيوع دردهای اسكلتی  -عضالنی تا  % 35در ميان جمعيت

که با این ساختارهای استخوانی در ارتباط هستند نيز دچار
()5

 .به طورکلی

دندانپزشكان گزارش شده است .همچنين بيش از % 38

تغييراتی میشوند.

دندانپزشكان در بيش از یک ناحيه بدن مبتال به اختالل

دندانپزشكان و همچنين اتخاذ پاسچر متناسب با شرایط

هستند ( .)4با توجه به وضعيت شغلی دندانپزشكان ،همچون

آنها انتظار میرود بيشترین اختالالت اسكلتی – عضالنی در

بررسی وضعيتهای نواحی فک ،صورت ،دندانها و به طور

این جمعيتها در نواحی اندام فوقانی و سر و گردن رخ

کلی جمجمه ،در بيشتر اوقات وضعيتهای بدنی نامناسب

دهند .با توجه به اهميت بررسی و شناسایی مطالعات صورت

طوالنیمدت را به خود میگيرند که این عامل موجب

گرفته در زمينه بررسی شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی

میشود آنها به یكی از مستعدترین افراد برای ابتال به

در دندانپزشكان جهت کسب اطالعات و پيشينه الزم برای

اختالالت اسكلتی  -عضالنی ناشی از وضعيت شغلی تبدیل

برنامهریزیهای تمرینی به منظور پيشگيری و اصالح

شوند.

()0

با توجه به ویژگیهای شغلی

وضعيتهای دچار اختالل ،این مطالعه با هدف بررسی

پاسچر معمول دندانپزشكان در طی معاینه بيمار و در طول

اختالالت اسكلتی  -عضالنی ستون فقرات گردنی و اندام

فعاليتها با خم شدن بدن به جلو همراه با سر و گردن

فوقانی دندانپزشكان در سایر مطالعات انجام شده است تا در

چرخش یافته برای دست یافتن به دید بهتر ،در حالیکه

آینده محققين با استفاده از اطالعات جمعبندی شده حاصل

بازوها باال آمده و به طور کامل حمایت نمیشوند ،میباشد.

از آن برنامههای متناسب با وضعيتهای موجود را طرحریزی

بيشترین عالئم شایع ناشی از اختالالت اسكلتی  -عضالنی

کنند.

در دندانپزشكی ،درد ،خستگی ،بیحسی ،سفتی مفاصل،
درد شانه ،دست و مچ دست میباشد ( .)3عدم شناخت درست
از پاسچر صحيح بدن ،سبک زندگی کم تحرك ،الزامات
شغلی ،سفتی مفصل ،کاهش آمادگی جسمانی ،کاهش
قدرت ،ضعف عضالنی ،ثبات ضعيف ناحيه مرکزی و
ایستگاههای کاری با ارگونوميک ضعيف از عوامل شایع بروز
اختالالت اسكلتی – عضالنی در جمعيتهای مختلف هستند
( .)2این اختالالت در سالهای اخير با مشكالت مرتبط ،مانند

مواد و روشها
در این مطالعه سعی شد تا پژوهشهای انجام شده در زمينه
پاسچر دندانپزشكان در نواحی سر و گردن و اندام فوقانی در
طی سالهای اخير به ویژه از سال  2888الی 2825
جمعآوری شود .این مقاالت از طریق جستجوی در منابع
الكترونيكی در پایگاههای تخصصی انگليسی و فارسی
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بررسی اختالالت اسكلتی  -عضالنی ستون فقرات گردنی و اندام فوقانی دندانپزشكان

،PubMed ،Science Direct ،Google Scholar

و به بررسی برنامههای پيش گيری و ی ا توانبخش ی و درم ان

پایگاه مجالت کشور ( ،)Magiranپایگاه اطالعات علمی

آنها پرداخته بودند.

جهاد دانشگاهی ( )SIDو پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

پس از جستوجو در پایگاهه ای م ذکور ،تع داد  548مقال ه

( )ISCانجام شد .واژگان کليدی انگليسی جهت جستجو

یافت شد که پس از بررسی عنوان و چكيده مطالعات ،تع داد

musculoskeletal

 42مقاله بر اساس چكيده و همچنين حذف م وارد تك راری،

musculoskeletal disorders, posture, working
positions, neck pain, shoulder pain, wrist
 pain, elbow pain, Dentistsو فارسی شامل

مورد بررسی دقيق قرار گرفت .حاصل جستوجوهای صورت

شامل

موارد

injuries,

آسيبهای اسكلتی – عضالنی ،اختالالت اسكلتی – عضالنی،
پاسچر ،وضعيت شغلی ،گردن درد ،درد شانه ،درد مچ دست،
درد آرنج و دندانپزشكان بودند.
جستجوی مقاالت در ابتدا به شيوههای الكترونيكی و سپس

گرفته بر اساس معيارهای ورود و خروج از پژوهش در نهایت
به شناسایى  25مقاله بر اساس متن کامل در زمين ه م ورد
بررسی انجاميد .چن انچ ه مق االت ب ا معي ار ورود و خ روج
همخوانی داشت ،از نتایج آن در مطالعه مروری استفاده و در
غير این صورت کنار گذاشته میشد.

به طریق دستی از ميان مقاالت چاپ ش ده در پایگ اهه ای
مذکور انجام شد.

يافتهها

معيارهای ورود به پژوهش برای مقاالت انتخاب ش ده ب دین

نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی در جدول شماره  5ارائه

شكل میباشند :به زبان انگليسی و ی ا فارس ی باش ند؛ م تن

شده است.

کامل مقاله در دس ترس باش د؛ ح داقل در نش ریات علم ی
پژوهشی چاپ شده باشند؛ در مورد بررسی شيوع اخ تالالت
اسكلتی  -عضالنی و یا پاس چر در جمعي ت دن دانپزش كان
پژوهش صورت گرفته باشد.

تعداد  548مقاله یافت شد

شناسایی مقاالت (بر اساس عنوان و چكيده)

با بررسی عنوان و چكيده ،تعداد  42مقاله انتخاب شدند

غربالگری مرحله اول (بر اساس متن کامل مقاله)

غربالگری مرحله دوم (بر اساس معيارهای ورود و خروج)

با بررسی متن کامل مقاالت ،تعداد  25مقاله در نهایت مورد تأیيد قرار گرفت

معيار خروج از پژوهش نيز شامل مطالعاتی بود که اخ تالالت
اسكلتی  -عضالنی و یا پاسچر دندانپزشكان را بررسی نكرده
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جدول  .1مشخصات مطالعات و نتايج حاصل از بررسي آنها

نام نویسنده/
نویسندگان

عنوان

سال
انتشار

حجم نمونه

نتایج

 Homayanو
همكاران ()55

عوامل تعيين کننده فيزیكی و وضعيتی اختالالت اسكلتی
 -عضالنی در ميان متخصصان بهداشت دندان

2825

 522دندانپزشک

زنان ( )% 25/4در مقایسه با مردان ()% 38/3
بيشتر تحت تأثير قرار گرفتند .عالوه بر این،
بيشتر افراد از درد گردن ( )% 32/0شكایت
داشتند

 Sidraو همكاران
()3

فراوانی اختالالت اسكلتی  -عضالنی گردن و اندام فوقانی
در دندانپزشكان

2828

 532دندانپزشک
  22مرد و 558زن

از  532دندانپزشک 552 ،نفر ( )% 45از
اختالالت اسكلتی  -عضالنی رنج می بردند.
شانه شایعترین منطقه آسيب دیده ( )% 28/5و
پس از آن گردن ( ،)% 22/5آرنج ( )% 3/2و
بازو ( )% 22/5میباشد

 Olilendorfو
همكاران ()52

شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی در بين دندانپزشكان
و دانشجویان دندانپزشكی در آلمان

2828

 428دندانپزشک
و دانشجو
دندانپزشكی

دندانپزشكان به طور مكرر از اختالالت
اسكلتی – عضالنی رنج میبرند .نواحی
آسيبدیده بدن شامل گردن ( ،)% 42/4شانهها
( )% 25/0و کمر ()% 22/5

 Tariqو همكاران
()0

شيوع گردن درد و تأثيرات آن بر فعاليتهای زندگی
روزمره در بين دندانپزشكان شاغل

2828

 28دندانپزشک

 % 32از دندانپزشكان از درد گردن رنج
میبردند و  % 20آنان گردن درد نداشتند

 Yazdanianو
همكاران ()52

ارزیابی شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی و وضعيت
پاسچر حين کار دندانپزشكان یک کلينيک دندانپزشكی
وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران

2850

 33دندانپزشک

بيشترین ميزان شيوع درد و ناراحتی اسكلتی
عضالنی در نواحی مختلف طی  52ماه گذشته
در ناحيه گردن ( )% 33مشاهده شد

 ArtenraJoseو
همكاران ()54

اختالالت اسكلتی  -عضالنی و درك شرایط کار :بررسی
دندانپزشكان برزیل

2854

284
دندانپزشک که
در کلينيکهای
بهداشت عمومی
کار میکردند

بيش از نيمی از دندانپزشكان ( )% 05/4از
اختالالت اسكلتی  -عضالنی به ویژه درد گردن
به دنبال آن شانهها و درد بخش تحتانی ستون
فقرات را گزارش کردند

 JaliliNasabو
همكاران ()52

بررسی شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی و عوامل
مرتبط با آن در دندانپزشكان عمومی قزوین

2854

 28نفر
دندانپزشک
عمومی شهر
قزوین

 % 32مرد و  % 20زن ،بيشترین شيوع ناراحتی
در ناحيه گردن ( )% 32و همچنين اختالل در
کار روزانه بر اثر درد گردن ( )% 24بيشترین
فراوانی را داشت

 Khanو همكاران
()53

شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی مرتبط با کار در بين
دندانپزشكان

2854

 28دندانپزشک
( 23زن24 ،
مرد)

عالئم بالينی اصلی آنها دردی است که اغلب در
ناحيه گردن ( ،)% 53شانه ( )% 58و اندام
فوقانی ( )% 02احساس میشود

 Phedyو همكاران
()4

شيوع اختالالت اسكلتی عضالنی و عوامل مرتبط با آن
در بين دندانپزشكان جوان در اندونزی

2853

245
دندانپزشک

گردن ،بخش فوقانی ستون فقرات و کمر
شایعترین نواحی بودند که به ترتيب با شيوع
 % 22/4 ،% 22/4و  % 28/4درگير بودند

 Nedriو همكاران
()54

بررسی شيوع اختااللت اسكلتی عضالنی و ميزان ناراحتی
بدن در بين دندانپزشكان با استفاده از مقياس آنالوگ
بصری

2852

 528نفر
دندانپزشک

نواحی گردن ،شانه  -بازو و پایين کمر به
ترتيب با  28و  42/2و  24/2درصد به ترتيب
بيشترین اختالالت را داشتند

رفيع منش و
همكاران ()24

مطالعهای در مورد وضعيت کار و اختالالت عضالنی -
عضالنی در دندانپزشكان

2852

 32دندانپزشک

 42/5درصد گردن 20/3 ،درصد برای شانهها،
 40/2درصد برای کمر و  44/0درصد برای مچ
دست
نتایج نشان داد ميانگين سنی دندانپزشكان

/پياپی 45
5485
ميانگين /بهار
/شماره اول
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره نوزدهم
حدود 52
سابقه کار آنها
 45سال و
ابراهيميان و
همكاران ()22

ارزیابی ارگونوميكی ریسک فاکتورهای اختالالت اسكلتی
– عضالنی دندانپزشكان استان خراسان شمالی به روش
REBA

بررسی اختالالت عضالنی -اسكلتی و عوامل خطر

2852

 38دندانپزشک
استان خراسان
شمالی

 40نفر از

سال بود .ميزان شيوع درد و ناراحتیهای
دستگاه اسكلتی – عضالنی در نواحی مختلف
بدن طی  52ماه گذشته در ناحيه گردن (24
 ،)%شانه ( ،)% 48آرنج ( )% 28و دست ()% 22
بودند
شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی در افراد

05

بررسی اختالالت اسكلتی  -عضالنی ستون فقرات گردنی و اندام فوقانی دندانپزشكان

جدول  .1مشخصات مطالعات و نتايج حاصل از بررسي آنها
Rafieو همكاران
()50

شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی اندام فوقانی در
دندانپزشكان :عالئم و عوامل خطر

2852

 528دندانپزشک
( 04مرد و 43
زن)

اکثر دردهای اسكلتی عضالنی در ناحيه گردن
( 22/5درصد) و شانه ( 42/0درصد) ،کمر
( 25/2درصد) ،مچ دست ( 24/2درصد) ،و کمر
( 22/2درصد) بود

)55(Moodley

شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی در ميان
دندانپزشكان

2852

 585دندانپزشک

درد در گردن ( 50/2درصد) ،و شانه (50/2
درصد) گزارش شده است .بيش از نيمی (22/2
درصد) درد شدید گردن و  40/2درصد درد
خفيف و متوسط کمر گزارش کردند

 Aljanakhو
همكاران ()28

شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی در بين دندانپزشكان
در عربستان سعودی

2852

 22دندانپزشک

بيشترین نواحی تحت تأثير گردن ( 33درصد)
و شانهها ( 42/2درصد)

Rabieiو
همكاران ()25

اختالالت اسكلتی  -عضالنی در دندانپزشكان

2852

 52دندانپزشک

نقاط دردناك بدن به شرح زیر است :گردن
( 42/4درصد) ،کمر ( 22/0درصد) ،و شانه و
مچ دست ( 22درصد)

Khayatiو
همكاران ()22

بررسی عوامل پيشبينی کننده گردن درد در
دندانپزشكان

2854

 45نفر از
دندانپزشكان
شاغل در دو
مرکز
دندانپزشكی
شهر تهران

بر اساس نتایج بيشترین درد در ناحيه گردن
( )% 33/3بوده است .همچنين  48نفر (24/5
 )%از دندانپزشكان دچار وضعيت سر جلو آمده
بودند

Kooshaو
همكاران ()22

بررسی اختالالت اسكلتی -عضالنی و عوامل مرتبط با آن
در دندانپزشكان به روش  REBAدرکلينيکهای
تخصصی وابسته به دانشكدههای دندانپزشكی تهران

2854

588
دندانپزشک

یافتههای حاصل از پرسشنامه نوردیک،
بيشترین اختالالت اسكلتی -عضالنی مربوط به
گردن ( )% 38و پس از آن به ترتيب ناحيه کمر
( )% 20و ستون فقرات سينهای ()% 43
میباشد

مطالعهای در مورد وضعيت کار و اختالالت عضالنی -
عضالنی در دندانپزشكان

2852

 32دندانپزشک

 42/5درصد گردن 20/3 ،درصد برای شانهها،
 40/2درصد برای کمر و  44/0درصد برای مچ
دست

Ebrahimianو
همكاران ()22

ارزیابی ارگونوميكی ریسک فاکتورهای اختالالت اسكلتی
– عضالنی دندانپزشكان استان خراسان شمالی به روش
REBA

2852

 38دندانپزشک
استان خراسان
شمالی

نتایج نشان داد ميانگين سنی دندانپزشكان
 45سال و ميانگين سابقه کار آنها حدود 52
سال بود .ميزان شيوع درد و ناراحتیهای
دستگاه اسكلتی – عضالنی در نواحی مختلف
بدن طی  52ماه گذشته در ناحيه گردن (24
 ،)%شانه ( ،)% 48آرنج ( )% 28و دست ()% 22
بودند

 Askaripoorو
همكاران ()23

بررسی اختالالت عضالنی -اسكلتی و عوامل خطر
ارگونوميكی در بين دندانپزشكان شهرستان سمنان و
ارائه راهكارهای کنترلی

2852

 40نفر از
دندانپزشكان
شهر سمنان

شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی در افراد
مورد پژوهش به ترتيب در گردن  20درصد،
مچ دست  24درصد ،کمر  43درصد ،شانه 24
درصد و پا  4درصد بود

 .Saxenaو
همكاران ()24

درد اسكلتی  -عضالنی مرتبط با کار در بين
دندانپزشكان در مادیا پرادش ،هند :شيوع ،عوامل خطر
مرتبط و اقدامات پيشگيرانه

2852

252
دندانپزشک

از مجموع  252شرکت کننده 02/5 ،درصد
حداقل یک درد اسكلتی-عضالنی در  52ماه
گذشته داشتهاند .گردن درد ( 25/54درصد) و
درد مچ دست ( 54/04درصد) بود

چمانی
و همكاران ()20

شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی در بين دندانپزشكان
کرمان ،ایران

2852

558
دندانپزشک

Rafeemanesh
و همكاران ()24

 554دندانپزشک

لين و همكاران
()25

چوبينه و همكاران
()28

قبل از
دهندگان در سال
/شمارهپاسخ
نوزدهمنيمی از
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره بيش از
/پياپی 45
5485
اول /بهار
( 543مرد و 25
شيوع و عوامل خطر اختالالت اسكلتی  -عضالنی در بين
دندانپزشكان تایوانی

شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی و ارزیابی پاسچر به
روش  RULAدر دندانپزشكان عمومی شيراز در سال

2852

2852

زن)  22جراح و
 22دندانپزشک
525
دندانپزشک

بررسی عالئم شانهها ( 42درصد) ،گردن (42
درصد) و کمر ( 33درصد) را تجربه کردهاند.

شایعترین عالیم در  52ماه گذشته ،به ترتيب
در گردن  582نفر معادل ( ،)% 32/3شانهها
 08نفر برابر ( ،)% 28کمر  43نفر برابر با

02

دکتر پریسا صادقی و همكاران
جدول  .1مشخصات مطالعات و نتايج حاصل از بررسي آنها

 558دندانپزشک

عالئم گردن در  43/4درصد از دندانپزشكان گزارش
شده است .عالئم مچ دست ،کمر و شانه در طی 52
ماه گذشته در بين دندانپزشكان  20/0 ،22/0و
 24/2درصد بود

 Tzu-HsienLinو
همكاران ()25

شيوع و عوامل خطر اختالالت اسكلتی  -عضالنی در بين
دندانپزشكان تایوانی

2852

 554دندانپزشک
( 543مرد و 25
زن)  22جراح و
 22دندانپزشک

بيش از نيمی از پاسخدهندگان در سال قبل از
بررسی عالئم شانهها ( 42درصد) ،گردن ( 42درصد)
و کمر ( 33درصد) را تجربه کردهاند.

Choobinehو همكاران
()28

شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی و ارزیابی پاسچر به روش
 RULAدر دندانپزشكان عمومی شيراز در سال 5205

2852

 525دندانپزشک

شایعترین عالیم در  52ماه گذشته ،به ترتيب در
گردن  582نفر معادل ( ،)% 32/3شانهها  08نفر
برابر ( ،)% 28کمر  43نفر برابر با ( ،)% 44/2مچ
دست  32نفر معادل ()% 25/4

Hayesو همكاران ()25

بررسی سيستماتيک اختالالت اسكلتی  -عضالنی در بين
متخصصان دندانپزشكی

2885

بررسی  22نسخه
خطی مناسب

شایعترین مناطق درد در دندانپزشكان ستون فقرات
پشتی ( 23/2تا  38/5درصد) و گردن ( 55/0تا 02
درصد) است ،درحالی که مناطق دست و مچ دست
بيشترین شيوع را در ميان دندانپزشكان (25/3–38
درصد) نشان داده شده است

Leggatو همكاران ()22

اختالالت اسكلتی-عضالنی که توسط دندانپزشكان در
کوئينزلند ،استراليا گزارش شده است

2883

 202دندانپزشک

شایعترین اختالالت اسكلتی  -عضالنی در طی 52
ماه گذشته از ناحيه گردن ( 24/2درصد) ،کمر
( 22/4درصد) و شانه ( 22/2درصد) گزارش شده
است

ارزیابی ارگونوميكی وضعيتهای کاری شاغلين حرفههای
دندانپزشكی شهرستان بيرجند به روش ()REBA

2882

 40نفر
دندانپزشک

در این بررسی شيوع ناراحتی گردن  ،% 32شانه 20
 %و مچ دست % 25بود .شيوع ناراحتیهای گردن،
شانه و مچ دست در زنان بيشتر از مردان بود

بررسی مشكالت اسكلتی عضالنی در دندانپزشكان شهر یزد

2884

 48نفر از
دندانپزشكان شهر
یزد

 % 05/3از دندانپزشكان حداقل یكی از مشكالت
اسكلتی-عضالنی را دارا بودند .ميزان ابتال به گردن
درد  ،% 44/5درد دست  ،% 24/0درد ستون فقرات
پشتی و کمری  % 22/2و درد شانه  % 55/25بود

بررسی شيوع و عوامل خطرزا در ایجاد دردهای اسكلتی-عضالنی
در دندانپزشكان شاغل شهر تبریز

2884

 54دندانپزشک

بهطور کلی شایعترین عالمت درد در مردان ناحيه
گردن ( 33/3درصد) و پس از آن کمر درد (22/5
درصد) و در زنان درد ناحيه گردن ( 38/4درصد) و
مچ دست ( 28درصد) قرار داشت .در این مطالعه
عالیم موجود ارتباط آماری معناداری با مدت اشتغال
به کار در طول هفته و دست غالب نشان ندادند.
همچنين مجموعا 55/2درصد موارد در اثر بروز
مشكالت اسكلتی عضالنی مجبور به ترك موقت کار
شده بودند .زنان ( 02/4درصد) بيشتر از مردان
( 32/2درصد) از مشكالت اسكلتی عضالنی رنج
میبرند

بررسی شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی در دندانپزشكان

2882

 55دندانپزشک
( 33مرد) ( 22زن)

ميزان شيوع دردهای اسكلتی عضالنی بدین ترتيب
بود :گردن درد  25/5درصد ،درد پشت  24/2درصد،
درد شانه  45/4درصد ،سردرد  20/2درصد ،درد مچ
دست  20/4درصد .بسياری از این افراد همزمان از
دو ضایعه عضالنی یا بيشتر رنج میبردند

Chamani,و همكاران
()20

Seraji

 Naslو همكاران
()22

شيوع اختالالت اسكلتی  -عضالنی در بين دندانپزشكان کرمان،
ایران

2852

EZ Aldini
 Ardakaniو همكاران
()24

Pourabbasو همكاران
()22

Dehghanو
()23

همكاران

مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره نوزدهم /شماره اول /بهار
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بررسی اختالالت اسكلتی  -عضالنی ستون فقرات گردنی و اندام فوقانی دندانپزشكان

پس از تعيين کليدواژهها و معيارهای ورود و خروج برای

شایعترین نواحی گزارش دادند .مطابق گزارشات در بيشتر

بررسی مقاالت و انجام غربالگری آنها ،در نهایت  25مقاله

مطالعات ،دندانپزشكان به بيش از یک اختالل دچار میشوند

جهت بررسی در مطالعه حاضر گزارش شد .پس از بررسیها

که در این صورت درد بيشتر آنها اختالالت گردن و در ناشی

و غربالگریها ،مقاالتی یافت شد که تنوع بسيار زیادی از

از آن به عنوان یكی از اختالالت مشاهده شده است.

لحاظ بازه زمانی تا حجم نمونه را شامل میشدند .بيشتر

همچنين بيشتر مطالعات در جمعيت دندانپزشكان ایرانی

مطالعات از ابزار پرسشنامه ،به ویژه پرسشنامه نوردیک –

یافت شد که نشان میدهد اختالالت اسكلتی – عضالنی در

پرسشنامه خودارزیابی اختالالت اسكلتی  -عضالنی ،استفاده

ميان دندانپزشكان ایرانی علیرغم پژوهشهای انجام شده

کرده بودند .بيشتر مطالعات ناحيه گردن را به عنوان

کماکان به عنوان یک چالش در نظر گرفته میشود.

گزارش

در بيشتر بررسیهای گزارش شده بود که در  52ماه گذشته

شایعترین

کرده بودند ( .)23-22 028 020-55 00 04دو مطالعه نيز ناحيه شانه را

از انجام بررسیها بيشتر دندانپزشكان از آسيبهای اسكلتی

به عنوان نواحی شایع گزارش کرده بودند ( .)25 03یک مطالعه

عضالنی رنج میبردهاند .طبق گزارشات بيشتر آسيبهای

هم ناحيه ستون فقرات پشتی را به عنوان نواحی شایع

اسكلتی عضالنی در باالتنه به نواحی گردن ،شانه ،آرنج و مچ

گزارش کرده بود (.)25

دست مرتبط بوده است .اختالالت و دردهای ناحيه ستون

تعداد زیادی از مقاالت نيز گزارش کردند در حدود 28

فقرات گردنی شيوع باالیی در بين دندانپزشكان ایرانی دارد،

درصد یا بيشتر ،دندانپزشكان از اختالالت اسكلتی عضالنی

که به همين منظور بيشتر مطالعات یافت شده نيز در

همچنين برخی

جمعيت دندان پزشكان ایرانی بود .همچنين نشان داده شده

گزارشات نشان دادند که حداقل در  52ماه گذشته

که دندانپزشكان با تجربه کاری زیاد ،بيشتر در معرض

دندانپزشكان مورد بررسی تحقيقاتشان از یک یا دو مورد

اختالالت اسكلتی – عضالنی نسبت به دندانپزشكان با

و نيز این دردها و

سابقه کمتر هستند .توضيح این مسئله به احتمال زیاد به

اختالالت دندانپزشكان را به صورت موقت از فعاليتهای

دليل بار استاتيكی طوالنیمدت در نتيجه فعاليت عضالنی

روزمره دور میکند ( .)22 052در برخی مطالعات نيز گزارش

پایدار در عضالت جناغی-چنبری-پستانی یا ذوزنقه

شد زنان بيشتر از مردان دچار اختالالت اسكلتی عضالنی

میباشد که یک عامل اوليه اصلی درد گردن در بين

رنج میبرند

نواحی

(.)25 028-53 054 052 055 00 03

اختالل رنج میبرند

میشوند

دچار

اختالل

و

()22 028 020 024 052

درد

دندانپزشكان است( .)28از طرفی مطالعات دیگری نيز وجود

(.)22 052 055

دارد که مطابق با برخی مطالعات قبلی گزارش شده است .در
همين راستا ،تحقيقات از دندانپزشكان تایلندی نشان داد

بحث
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،پس از بررسی
مطالعات صورت گرفته در خصوص پاسچر و شيوع اختالالت
اسكلتی عضالنی در دندانپزشكان در مطالعات مشاهده شده،
بيشتر مطالعات اختالالت ناحيه گردن و دردهای ناشی از
وضعيتهای غلط و پاسچر ضعيف این ناحيه را به عنوان

که دندانپزشكان با تجربه کم نسبت به همتایان با تجربه
بيشتر خود ،بيشتر از دردهای اسكلتی  -عضالنی رنج
میبرند .توضيحات احتمالی این بود که دندانپزشكان با
تجربه بيشتر برای جلوگيری از مشكالت اسكلتی  -عضالنی
در مقایسه با افراد با تجربه کمتر ،احتماال در تنظيم موقعيت
کار و تكنيکهای خود بهتر عمل میکنند
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در گزارشاتی که در مقاالت  Ohlendorfو همكاران ( ،)52و

محيط نيز میتواند یكی از عوامل ایجاد اختالالت اسكلتی

دیده شد ،شيوع اختالالت در

عضالنی باشند .تفاوتهایی در بروز اختالالت اسكلتی

زنان را بيشتر از مردان گزارش گردید ،در مقابل مقاله

عضالنی وجود دارد که به دليل وضعيتهای مختلف کار،

 Tariqو همكاران این مورد را رد کرده است ( .)0از جمله

تنظيمات یا عادات (استفاده از المپهای غير مستقيم کار یا

مواردی که میتوان در باال بردن خطر ابتال زنان به اختالالت

جراحی ،تنظيم بهينه وضعيت بيمار و دندانپزشک و یا

اسكلتی عضالنی اشاره کرد این است که اصوال ادراك درد در

استراحتهای منظم) ،آموزش و آگاهی از سيستم اسكلتی

بين زنان و مردان متفاوت میباشد ،همچنين عوامل

عضالنی یا همكاری با دستياران دندانپزشكی باشد

(.)52

فرهنگی ،اجتماعی و بيولوژیكی نيز در زنان و مردان متفاوت

بنابراین ،خصوصيات شخصی و شغلی باید بيشتر مورد توجه

است .عالوه بر این سيستم اسكلتی عضالنی در زنان و مردان

قرار گيرند.

متفاوت میباشد بهطوری که سيستم اسكلتی عضالنی زنان

اختالالت اسكلتی عضالنی عمدتا به دليل حرکات و یا

میتواند فقط دو سوم نيرو را نسبت به مردان اعمال کند؛

وضعيتهای با تكرارهای طوالنی مدت رخ میدهند ،که به

بنابراین ،ثبات بدن و جبران فشار فيزیكی مرتبط با ارائه

دليل کارهای بدنی در وضعيتهای مختلف بروز پيدا

 Homayunو همكاران

()55

درمان های دندانپزشكی برای زنان دشوارتر است

(.)52

میکنند

()24

 .وضعيت بدنی فرد تحت تأثير عوامل ساختاری،

خم شدن یا پيچاندن ستون فقرات به روشی نامطلوب به

فيزیولوژیكی ،روانشناختی ،پاتولوژیكی ،محيطی ،اجتماعی،

ویژه ناحيه ستون فقرات گردنی ،ادامه کار در وضعيت غلط و

فرهنگی ،عاطفی و تكاملی میباشد Sahrmann .و همكاران

همراه با درد و آسيب در مدت زمان طوالنی ( ،)54و همچنين

ز وضعيت بدنی پایدار و حرکات تكراری به عنوان دو مورد از

نشستن طوالنیمدت که یكی از رایجترین عوامل تشدید

القاء کنندههایی یاد کرده است که از طریق سازگاری در

کننده اختالالت میباشد ،از جمله وضعيتهای غلط مشاهده

بافتهای عصبی -عضالنی -اسكلتی ،آسيبهای کوچک و به

گزارش شده رابطه

دنبال آن آسيبهای بزرگ در بافتهای بدن را در پی

معناداری بين درد اسكلتی عضالنی و ساعات کار روزانه و

خواهند داشت و در نهایت موجب بروز اختالل در ناحيه

شده در دندانپزشكان میباشند

(.)4

همچنين تعداد بيماران مشاهده شده توسط دندانپزشک
وجود دارد

(.)50

درگير خواهند شد

()20

وضعيت نامناسب یكی از مهمترین

مطالعه ای گزارش شده است که شيوع

عوامل خطر برای ایجاد اختالالت اسكلتی عضالنی در

اختالالت در گردن با افزایش تعداد روزهای کاری در هفته

دندانپزشكان در نظر گرفته میشود ،زیرا کار طوالنیمدت

افزایش مییابد ( .)25وضعيت ایستا و غلط و شيوههای کاری

در وضعيت ثابت باعث ایجاد فشار بر عضالت و ایجاد سفتی

نامطلوب ،بروز اختالالت اسكلتی  -عضالنی را در

عضالت میشود .حالتهای ثابت یا همراه با پاسچر نامناسب

دندانپزشكان افزایش میدهد ( .)3دندانپزشكانی که

طوالنیمدت منجر به انقباض عضالنی پایدار میشود که

استراحت منظمی در حدود  58دقيقه در فواصل کارشان

منجر به سفتی عضالنی میشود که فرد را مستعد ابتال به

دارند عالیم کمتری از خود نشان میدهند

(.)23

انواع اختالالت اسكلتی عضالنی میکند

(.)3

متاسفانه مطالعات کمی در رابطه با تجهيزات دندانپزشكی

اختالالت پاسچرال در نتيجه تكرار وضعيتها یا وضعيتهای

یا محيط ارگونوميک وجود دارد در حالیکه ابزار و تجهيزات

ثابت شده برای دورههای طوالنی است که میتواند به سطوح
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