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  :نقدي بر مقاله

 .د و فيزويوتراپييمقايسه نتايج درمان قوس دردناك شانه با دو روش تزريق كورتيكواستروئ

  ).86پاييز/ 3شماره  /دوره نهم/ مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد( چاپ شده در 

  احمد رضا عسگري

  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان–مربي گروه فيزيوتراپي 

  

 درخواست ارايه مباحث علمي در مورد مقاالت چاپ شده در مجله را ،اپ به منظور ارتقاي علمي مقاالتاين مجله از ابتداي چ

بدين منظور در اين شماره نظرات آقاي احمد رضا عسگري به همراه جوابيه نويسنده مسئول مقاله فوق ارايه . نموده است

پژوهشي تبديل گردد تا از اين طريق  -ي در مجالت علمي اميد است كه رويه نقد مقاالت پژوهشي به سنتي جار. گرديده است

  .كيفيت و عمق تحقيقات كشور ارتقا يابد

  

  :مقدمه

در نگارش مقاله نويسندگان از اصطالحات التين )الف

جهت مفاصل استفاده كرده اند كه اين امر در مورد كليه 

از واژه التين الزم  مفاصل استفاده نشده است اگر استفاده

 چنبري اصطالح – در مورد مفصل جناقي است چرا

Sterno-clavicularرا به كار نبرده اند  .  

اشاره اي به اين مطلب داشته اند كه فيزيوتراپي شامل )ب

امواج اولتراسوند و دياترمي براي كاهش درد و التهاب 

 است كه در اين جا اين نكته قابل توجه است كه اوالً

 شامل )Painful Arch Syndrom(سندرم قوس دردناك 

ضايعه با ديگري فيزيوتراپي هر  كه استندين ضايعه چ

 هيچگاه دو گرماي عمق براي درمان متفاوت است ثانياً

مين خاطر استفاده  ه نمي شود بهاستفادهيك ضايعه 

  . دياترمي كاربرد ندارد وهمزمان اولتراسوند

 و Van der Windtاند كه  در قسمتي از مقدمه اشاره كرده)ج

و با روش درماني   روي همين بيمارياًكارانش دقيقهم

ه ــــــ و نتيج،ات فعلي كار كرده اندـــ مشابه با تحقيقكامالً

ــيي كورتيكواستروه تزريقـــگرفته اند ك ــد بهتــ ر است يعني ـ

ــج ــوابي كه محققين فعــ ــلي بـ ــ ــدست آورده انه ـ ـــد حــ   ال اين ــ

  

  

  

 اين كار اًكه چرا محققين مجددـت اس ال مطـرحؤـــــــس

كرده اند آيا مي خواستند چيز جديدي را ثابت  را تكرار

  .كنند كه عمالٌ چنين چيزي اتفاق نيافته است

در مقدمه اشاره كرده اند كه ميزان اثر بخشي درمان )د

د بخوبي ييدر مقايسه با تزريق كورتيكواستروفيزيوتراپي 

وتراپي در جلسات ضمن اينكه فيزي. روشن نشده است

الزم است  .مختلف انجام شده وقت گير و هزينه بر است

  :االت را بدهند كهؤجواب اين سمحترم محققين 

و مدركي و با چه رفرنسي اظهار مي دارند   چه دليلبه.1

  كه فيزيوتراپي نقشي در درمان قوس دردناك شانه ندارد؟

 يد و عوارضيال بعدي اينكه تزريق كورتيكواستروؤس.2

 يا چند جلسه استآن براي مردم مشكل ساز  ناشي از

اگر قرار   عوارض جانبي؟بدونو  فيزيوتراپي بدون خطر

باشد هزينه بر بودن و وقت گير بودن را مالك عدم درمان 

زيوتراپي براي هيچ ــيك روش درماني بدانيم پس في

در ضمن بعضي از . گردد اري نبايستي استفاده ـــبيم

  .هزينه بر نبايستي انجام گيرند و  گيرراحي هاي وقتـج
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  :روش كار

 بيمار مورد مطالعه از درد 124اشاره اي داشته اند كه  )الف

شانه يا محدوديت حركتي يا از هر دو عالمت شكايت 

ال اين است كه آيا بيماران با ؤ س.داشته اند انتخاب شده اند

العه ي مورد مطهاه م فوق به نسبت مساوي در گرويعال

 انتخاب شده اند Randomقرار گرفته اند يا به صورت 

د محدوديت حركتي در گروه فيزيوتراپي اآيا بيشترين افر

 افرادي كه درد داشته اند در نقرار گرفته اند و بيشتري

د كه اين امر در تحقيق نويسندگان ييگروه كورتيكواسترو

   .نامشخص است

ه نوع در فيزيوتراپي انجام شده هيچ اشاره اي ب )ب

فيزيوتراپي انجام شده نكرده اند كه فيزيوتراپي شامل چه 

 ا چه هايي ياز چه دستگاه درمانهايي بوده است؟

 تمرينات داده شده ،پارامترهاي درماني استفاده شده است

  به بيمار از چه نوع هستند؟

مالك ماهر بودن فيزيوتراپيست از نظر نويسندگان چه )ج

  ؟.....بوده است سابقه كار يا

اشاره اي به اين امر داشته اند كه در هفته اول روزي سه  )د

  . تجويز كرده اندگروهقرص ديكلوفناك براي بيماران هر دو 

ا مي  از كجاً دليل انجام اين كار چه بوده است و ثانياوالً

و  ير اين دارو نبوده است؟ثاتوان فهميد كه بهبودي بعلت ت

ي بايستي يك گروه  اگر قصد چنين كاري داشتند مثالثاً

هاي دوگانه فوق اضافه كنند و به آنها فقط ه به گروديگر 

بنابر اين روش كار نيازي به  قرص ديكلوفناك مي دادند؟

  .بازنگري داشته است

رسد پرسشنامه ناتواني شبانه در مقاله بخوبي  به نظر مي)ـه

در اين حد اشاره كرده اند  مورد بررسي قرار نگرفته است؟

زينه درد دارم و درد ندارم يا گان جوابها را باسه كه بيمار

 اگر بيماران درد نداشته است اندانجام نداده ام پاسخ داده 

  ضمن. هاي مورد مطالعه قرار گيرندپس نبايستي در گروه 

  

   تعيين كرده اند و VASاينكه درد را بر اساس معيار 

 در ضمن منظور از.  صورت گرفته استارزيابي درد قبالً

اژه انجام نداده ام چيست؟ الزم به ذكر است كه و

 توسط تعدادي از اًپرسشنامه ارزيابي ناتواني شانه اخير

محققين به فارسي ترجمه و اعتبار سنجي شده است كه 

محققين مي توانستند از آن در تحقيقات خود استفاده 

  .كنند

محققين درمان را به صورت كم شدن درد و كم شدن  )و

ولي به نظر مي رسد  . در نظر گرفته اندناتواني شانه

فاكتورهاي قابل اندازه گيري از جمله دامنه حركتي مفصل 

  .نيز مي توانند مد نظر باشند... قدرت و تحمل عضله و 

  

  :نتايج

ح ها با ـــنمودارها به اشتباه چاپ شده اند و توضي-1

  .نمودار ها هم خواني ندارند

فته اند كه هر دو گروه به عوارض در آخر نتايج نيز گ-2

اين نكته . مبتال نشده اند... درمان مانند پارگي تاندون و 

قابل ذكر است كه درمانهاي فيزيكي و فيزيوتراپي مانند 

  .كورتن اثبات شده است

  

  :بحث

 در بحث آورده شده مطالب ارايه شده در مقدمه مجدداً-1

ست است در قسمت بحث به بررسي علل موفقيت و شك

  موضوع تحقيق مي پردازند كه 

  .سفانه در اين مقاله اين اصل رعايت نشده استمتا

در بحث همچنين عود بيماري را مطرح كرده اند -2

عود بيماري در گروه محققين اعتقاد دارند كه 

گروه فيزيوتراپي كمتر است  و دريد بيشتر كورتيكواستروي

تند و با اين حال محققين حاضر به پذيرش آن نيسولي 

   .يد را ترجيح مي دهنديكماكان كورتيكواسترو
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  پاسخ نويسنده مسئول

  :مقدمه

در مورد استفاده از واژه التين براي مفاصل مطرح شده -1

در متن بديهي است كه بايستي موضوع سليس و به فارسي 

ه متن باشد كه سعي روان و قابل شناخت براي خوانند

ين هدف با استفاده يا  لذا ا.ين بوده استاينجانب نيز هم

عدم استفاده از كلمات خاص مختل نمي شود ضمن اينكه 

  . بوده استجلهنحوه نگارش بر اساس فرمت چاپي م

در مورد اساس كار فيزيوتراپي در درمان قوس دردناك -2

 جلب نموده و 4شانه نظر منتقد محترم را به رفرانس شماره 

ر مقدمه كه مستحضريد داظهار مي دارم كه همانگونه 

ه مرور مطالعات و اطالعات مربوط بر تحقيق سعي بر اراي

يات زيمي باشد و طبيعتاً قرار نيست تمامي درمان ها با ج

  .نوشته شود

و همكاران چنين  van der Windtدر مورد اينكه -3

 نظر مجدداً نتيجه مشابهي گرفته اند تحقيقي را انجام داده

و مطالعه مجدد تحقيق  5منتقد محترم را به رفرانس شماره 

تر به ضرورت انجام  اخير جلب مي نمايد تا با مقايسه دقيق

  .اين تحقيق معتقد شوند

در مورد اينكه فيزيوتراپي در درمان قوس دردناك شانه -4

نقشي ندارد چنين جمله اي در مقاله ذكر نشده است بلكه 

مطرح شده است كه با توجه به مطالعات انجام شده اثر 

د بخوبي در مقايسه با تزريق كورتيكواستروييبخشي آن 

  .روشن نشده است

چنين  دن فيزيوتراپي نبايدوببر در مورد اينكه بعلت هزينه -5

روشي جهت درمان قوس دردناك شانه مطرح شود اين 

 بلكه بعنوان دليلي براي مطلب در مقاله ذكر نشده است

ق در مقايسه با تزريثير اثر بخشي فيزيوتراپي بررسي تا

 به كورتيكواستروييد مطرح شده است ضمن اينكه اصالً

موضوع هزينه و وقت بر بودن بعنوان شاخص مقايسه در 

  .نشده است  تحقيق استفادهكسب نتايج

  

  :روش كار

روه تقسيم ــــدر مورد اينكه بيماران چگونه به دو گ-1

شده اند در مقاله به وضوح به اين نكته اشاره شده است كه 

و بيماران كور بوده  نوع كار آزماني باليني دو سومطالعه از

 نفري تقسيم شده اند كه 62بطور تصادفي به دو گروه 

انتخاب تعداد نمونه بر اساس فرمول مربوط وجهت 

پيشگيري از هر گونه تداخل در نوع تقسيم بندي دو گروه 

  .بوده است

در مورد روش هاي فيزيوتراپي همانگونه كه منتقد -2

 بر اساس نوع آسيب اً ذكر نموده است طبيعتمحترم نيز

درمان مناسب انجام مي شود و فيزيوتراپي توسط فردي با 

  . ساله بوده است20مدرك ليسانس فيزيوتراپي با سابقه 

محترم در مورد استفاده از قرص ديكلوفناك نظر منتقد -3

 با توجه به اينكه نمايم كه اساساًمي ه جلب  نكتبه اينرا 

اران به يك ميزان و مدت زمان از دارو استفاده تمامي بيم

نموده اند طبيعتاً در بحث مقايسه اثر بخشي فيزيوتراپي و 

به (يد تداخلي ايجاد نمي كند كورتيكواسترويتزريق 

ضمن اينكه اين ابتكار ) ل آماري توجه مجدد شوديمسا

  .جهت جلوگيري از خود درماني بيماران انجام شد

منتقد محترم جهت اطالع بيشتر مي در مورد پرسشنامه -4

   استفاده نمايند ليكن بنظر 8توانند از رفرانس شماره 

يات نحوه نگارش پرسشنامه در زينمي رسد ذكر كليه ج

  .مقاله ضرورتي داشته باشد

 ارزيابي ،در مورد پاسخ به درمان نيزمهمترين شاخص-5

  كه متعاقب تغيير در آن ميزان حركتي مفصل واستدرد 

  .ثير پذير خواهند بودبشدت تا.......  تحمل عضله وقدرت

  

  :نتايج

نمودارها صحيح و دقيق بوده و با توضيحات مربوط -1

در (  جابجا شده است2 و 1فقط شماره  و همخواني دارد

  .)شماره بعدي مجله به اطالع خوانندگان رسانده شد
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در خصوص عوارض چنين مطلبي ذكر نشده است كه -2

شده بلكه ذكر . ي شودعث پارگي تاندون مفيزيوتراپي با

پوستي  است كه عوارضي نبوده است كمـا اينكه واكنـش

  .مي توانند در فيزيوتراپي رخ دهد

  

  :بحث

  يز اصول رعايت شده است و بر اساسدر مورد بحث ن-1

  

  . اقدام شده استجلهفرمت م

 شده نقش  آيا در نتيجه ذكردر مورد تفاوت در عود-2

  .ر اساس يافته آماري اظهار نظر شده استدارد يا نه ب

  

  دكتر مرتضي دهقان                     

  استاديار گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

  

 


