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مقاله پژوهشی

بررسی شدت درد و اضطراب /افسردگی در مبتاليان به کمردرد مزمن
غیراختصاصی
مرتضی دهقان
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تاریخ پذیرش46/22/19 :

تاریخ دریافت46/9/3 :

چکیده:
زمينه و هدف :افراد مبتال به کمردرد همچون سایر بيماری های مزمن ،عالوه بر عوارض جسمی ،عوارض روانی را
هم ممکن است تجربه کنند که باعث بدتر شدن وضعيت این بيماران و کاهش کيفيت زندگی آنان میشود .با توجه به
کمبود مطالعات بالينی در این زمينه ،مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط ميزان درد با شدت افسردگی و اضطراب در
بيماران مبتال به کمردرد غيراختصاصی مزمن طراحی و اجرا شد.
روش بررسی :این مطالعه توصيفی-تحليلی ،بر روی  052بيمار مبتال به کمردرد غيراختصاصی مراجعه کننده به
کلينيک ارتوپدی شهرکرد با روش نمونه گيری در دسترس انجام گرفت .پرسشنامه اطالعات دموگرافيک ،مقياس
دیداری شدت درد ،پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک جهت جمعآوری اطالعات بيماران ،سنجش
شدت درد ،اضطراب و افسردگی استفاده شد .برای تحليل دادهها از نرمافزار  Stata 14استفاده شد.
یافتهها :ميانگين و انحراف معيار درد در زنان  4/6±2/02و بيشتر از مردان  4/2±2/05بود .شدت درد در بين گروه های
مختلف بيماران در سطوح مختلف اضطراب و افسردگی تفاوت معنی داری داشت ( .)P>2/22در بين افراد غير سيگاری
اختالف بين گروههای مختلف ازلحاظ ميزان درد ،با توجه به سطوح افسردگی معنی دار بود (.)P>2/25
نتيجهگيری :با افزایش شدت افسردگی و اضطراب ،بيماران مبتال به کمردرد غيراختصاصی مزمن درد بيشتری را تجربه
میکنند .الزم است در برنامه درمانی مبتالیان به کمردرد غيراختصاصی عالوه بر درمان مشکالت جسمانی جهت کاهش
درد ،به ابعاد روحی روانی آنها نيز توجه گردد و جهت تعدیل اضطراب ،افسردگی و ارتقای کيفيت زندگی بيماران
اقدام شود.
واژههای کليدی :کمردرد غيراختصاصی مزمن ،افسردگی ،اضطراب.

مقدمه:
بر اساس تعریف انجمن بینالمللی مطالعه درد و

ساختمانی ،اختالل التهابی ،یا سندرم دم اسبی) نسبت

تشخیص گذاري آناتومیکی آن ،کمردرد به دردي که

داد ( %55 .)2-5تا  %09کمردردها از نوع کمردرد

در ناحیه کمر یا خاجی ستون فقرات احساس شود

غیراختصاصی بوده و درصورتیکه بیش از سه ماه

اطالق میگردد ( .)1کمردرد یک مشکل شایع و

طول بکشد به آن کمردرد غیراختصاصی مزمن گفته می

ناتوانکننده بوده که در اکثر موارد هیچ علت قابل

شود (.)6،7

شناسایی ندارد و غیراختصاصی نامیده می شود یعنی

بسیاري از بیماران مبتال به کمردرد شکایات

نمی توان آن را به یک پاتولوژي مشخص شناخته شده

پایدار و عودکننده دارند ( .)5مبتالیان به کمردرد همچون

(مثل عفونت ،تومور ،استئوپروز ،شکستگی ،دفورمیتی

سایر بیماري هاي مزمن ،عالوه بر عوارض جسمی ،به

*
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بررسی شدت درد و اضطراب/افسردگی در مبتالیان به کمردرد مزمن

عوارض روانی هم دچار میشوند و کیفیت زندگی آن ها

بیماران مبتال به کمردرد مزمن مطرح شدند (.)12

تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ( .)0کمردرد بهطور عمده

همچنین گزارششده کیفیت زندگی در زنان ایرانی

یک مشکلزیستی روانی  -اجتماعی شناخته میشود و اثر

مبتال به کمردرد بسته بهشدت آن ممکن است متفاوت

منفی برجسته اي بر ابعاد اجتماعی ،اقتصادي ،سالمت

باشد (.)29

روانی و عمومی دارد .نشانه هاي بیماري کمري می توانند

مطالعه  Kaptanو همکاران ،براي تعیین رابطه

بهطور مشخصی به وضعیت روانی حساس باشند (.)19

میان درد کمر ناشی از تنگی کانال و افسردگی نشان داد

درواقع کمردرد غیراختصاصی مزمن یک اختالل مولتی

میانگین درد بهصورت قابلتوجهی در بیمارانی که با

فاکتوریال است که فاکتورهاي جسمی ،اسکلتی عضالنی

توجه به پرسشنامه هاي پرشده از افسردگی رنج می بردند،

و فاکتورهاي روانی -اجتماعی نقش مهمی در آن ایفا

باالتر بوده و با افزایش سطح افسردگی ،میزان درد بیمار

میکنند ()11؛ لذا انجام پژوهش و توجه بیشتر

نیز افزایشیافته است (.)21

بر روي عوامل روانشناختی مرتبط در مبتالیان ضروري

نتایج یک مطالعه مروري کوکران نشان داد،

است و در برنامه درمانی مبتالیان به کمردرد مزمن توجه

بیماران کمردرد مزمن به طور وسیعی با افسردگی

به میزان افسردگی و اضطراب جهت کنترل بیماري الزم

مراجعه میکنند ولی کاهش درد قابلتوجهی با درمان

است (.)12

ضدافسردگی نسبت به درمان با دارونما ایجاد نشد (.)4

افسردگی بهصورت شایع بهعنوان یک نتیجه

فاکتورهاي روانی همچنین در مزمن شدن درد

درد مزمن رخ می دهد و براي بهبود کیفیت زندگی نیاز

نقش دارند .مطالعه بیشتر بیماران مبتال به کمردرد

به درمان دارد .اضطراب بهصورت منفی افکار و رفتارها

غیراختصاصی مزمن جهت یافتن نشانههاي اختالالت

را تحت تأثیر قرار می دهد و توانبخشی را به تأخیر

روانی ازجمله افسردگی و اضطراب احساس میشود.

می اندازد .کنترل ضعیف درد و اختالالت خلقی

با توجه به کمبود مطالعات بالینی در این زمینه و

قابلتوجه قبل از عمل جراحی در ایجاد درد مزمن بعد از

اینکه ارتباطات آماري بین شدت درد کمر و وضعیت

عمل جراحی شرکت دارند ( .)11-15مطالعه روي

سالمت روانی اثبات نشده است .مطالعه حاضر براي

 15151کارمند یک شرکت بزرگ آمریکایی نشان داد

اولین بار در استان چهارمحال و بختیاري با فرهنگ

افرادي که درد کمر و افسردگی را بهصورت همزمان

خاص خود طراحی گردید و میانگین شدت درد در

تجربه کرده بودند ،نسبت به کسانی که هرکدام از این

بیماران مبتال به کمردرد غیراختصاصی مزمن تعیین و

مشکالت را بهتنهایی داشتهاند ،دو برابر از مرخصی

ارتباط شدت درد با میزان اضطراب و افسردگی در

استفاده کرده و متقبل هزینه هاي پزشکی شده بودند که

بیماران مبتال به کمردرد غیراختصاصی مزمن تعیین

نشانگر اهمیت همراهی کمردرد و افسردگی است (.)17

گردید .از طرفی این مطالعه بهطور خاص فقط بر روي

در بررسی تعداد  5566نفر توسط ،LA McWilliams

مبتالیان به نوع کمردرد غیراختصاصی انجام گردید که
عامل پاتولوژیک مسبب بیماري نبوده است.

ارتباط کامالً معنی داري بین درد مزمن با خلقوخو فرد
مشاهده و بیان شد درمان اختالالت اضطرابی به پروتکل

روش بررسی:

درمانی درد کمک میکند ( .)16مطالعات مختلفی
ارتباط مستقیم بین نمره کلی ناتوانی با شدت درد را

این بررسی یک مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع

Klemenc-Ketivs

مقطعی است که بر روي بیماران مراجعهکننده به

وجود و ظهور عالئم اضطراب و افسردگی بهعنوان

کلینیک تخصصی ارتوپدي در شهرکرد که مبتال به

عوامل همراه با کیفیت زندگی ضعیف و ناتوانی بسیار

کمردرد غیراختصاصی مزمن بودند ،در بازه زمانی پاییز

نشان داده اند ( .)10،15،1در مطالعه
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 1104تا بهار  1105انجام گرفت .پس از تصویب طرح

جهت مشخص کردن شدت درد از مقیاس

در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با کد

دیداري درد ) VAS (Visual Analogue Scaleاستفاده

" ،"IR.SKUMS.REC.1394.310نمونه گیري به روش

شد .براي بررسی افسردگی از پرسشنامه استاندارد 21

در دسترس انجام شد .معیار ورود به مطالعه ،ابتال به

سؤالی افسردگی ) Beck (BDIو براي بررسی اضطراب

کمردرد غیراختصاصی بود و بیمارانی که سابقه ابتال به

از پرسشنامه استاندارد اضطراب  Beckاستفاده گردید.

کمردرد (درد در ناحیه کمر یا خاجی) به مدت حداقل

پرسشنامه افسردگی بک توسط آرون بک و

سه ماه را داشتند و با بررسی پرونده و سابقه بیمار توسط

همکارانش در سال  1071منتشر گردید و یکی از

متخصص ارتوپدي یافتههاي بالینی و رادیولوژیک مبنی

متداولترین ابزار اندازهگیري افسردگی میباشد .فرم

بر وجود پاتولوژي یا عفونت وجود نداشت ،بهعنوان

استاندارد آنکه در این مطالعه استفاده گردید 21 ،سؤال

بیماران مبتال به کمردرد اختصاصی مزمن وارد مطالعه

چهار گزینهاي دارد و از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

شدند .بررسی ازنظر طبیعی بودن گرافی ستون فقرات،

میانگین ضریب همسانی آزمون بک  9/57گزارششده

 MRIستون فقرات کمري و انجام آزمایشات جهت رد

است .ضریب همسانی درونی  9/65و پایایی بازآزمایی

وجود عفونت صورت گرفت .معیار خروج نمونه ها،

 9/61نیز براي این پرسشنامه گزارششده است ( .)24،21در

وجود یافتههاي بالینی و یا رادیولوژیک مبنی بر وجود

مطالعه رحمانی و هاشمیان پایایی کل افسردگی با استفاده از

پاتولوژي مشخص درد کمر و وجود سابقه بیماري عمده

ضریب آلفاي کرونباخ 9/56 ،به دست آمد (.)25
براي سنجش میزان اضطراب از پرسشنامه

روانپزشکی برحسب شرححال بود.
مطابق فرمول حجم نمونه براي برآورد نسبتها

اضطراب بک ( )BAI= Beck Anxiety Inventoryبراي

با در نظر گرفتن سطح اطمینان  %05و خطاي نوع اول به

سنجش میزان اضطراب استفاده شد که شامل  21عبارت

میزان  %5و مقدار شیوع  9/66و دقت  ،%19حجم نمونه

چهار گزینه است و عالئم اضطراب را بررسی میکند

مورد نیاز به تعداد  115بیمار بوده که با در نظر گرفتن

نمرات در دامنه  0تا  71قرار میگیرند .نمره  9تا  6هیچ یا

دو گروه بیماران با و بدون افسردگی ،حجم نمونه

کمترین اضطراب ،نمره  5تا  15اضطراب خفیف 17 ،تا

مذکور دو برابر ( )n=219و براي کاهش خطاي

 25اضطراب متوسط و  27تا  71اضطراب شدید را نشان

تصادفی و افزایش دقت نمونهگیري  %19به حجم نمونه

میدهد .این پرسشنامه از اعتبار باالیی برخوردار بوده و

تعیینشده اضافه و به تعداد  259حجم نمونه تعیین شد.

ضریب همسانی آن  9/02و پایایی آن با روش بازآزمایی

شایان ذکر است ،بر اساس مطالعات مشابه  Tetsunagaو

به فاصله یک هفته  9/65بهدستآمده است (.)27
مقیاس دیداري درد

همکاران با حجم نمونه  121بیمار مبتال به کمردرد

)Visual Analog Scale (VAS

گزارش نمود .رابطه معنی داري بین امتیاز بهدستآمده

بهصورت یک خط افقی یا عمودي  19سانتی متري

از  VASو نمره میزان افسردگی در بیماران مبتال به

است که نقطه صفر نشاندهنده عدم وجود درد و نقطه

بیماري کمري وجود دارد (.)22

 19شدیدترین درد یا درد غیرقابلتحمل را نشان میدهد.

اطالعات دموگرافیک (سن ،جنسیت ،وضعیت

این مقیاس نیز در مطالعات قبلی مورد استفاده قرارگرفته

تأهل ،شغل ،محل سکونت ،سطح تحصیالت ،سطح درآمد،

و اعتبار آن تأیید شده است ،در ایران میزان پایایی 9/51

سابقه خانوادگی کمردرد ،وجود بیماري زمینه اي ،سابقه

براي آن گزارش شده است (.)26-20

مصرف داروهاي ضدافسردگی و ضد اضطراب ،مصرف

داده ها پس از جمع آوري وارد نرمافزار stata14

سیگار و اعتیاد به مواد مخدر ،شدت درد) با استفاده از

شد و آنالیز آماري انجام گردید .داده ها بهصورت

چکلیست و پرسشنامههاي معتبر جمع آوري شد.

میانگین و انحراف معیار یا فراوانی گزارش شد و از
22
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آزمونهاي تحلیلی  ،Chi Square ،T-testآزمون دقیق

بودند %59 .بیماران در مطالعه را مردان و  %59را زنان

فیشر ،آزمون همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی

تشکیل دادند .میانگین وزن بیماران مورد بررسی

استفاده گردید.

 61/04±12/70کیلوگرم و قد آنها برابر 176/02±5/22
سانتیمتر و متوسط شاخص نمایه توده بدنی آنها

يافتهها:

 27/17±1/60بود .توزیع فراوانی سایر عوامل
دموگرافیک بررسیشده در بیماران مورد مطالعه در

شرکتکنندگان در مطالعه حاضر در دامنه
سنی  29-52سال و میانگین سنی  79/45±15/77سال

جدول شماره  1نشان داده شد.

جدول شماره  :1توزیع فراوانی متغيرهای دموگرافيک بيماران مبتال به کمردرد غيراختصاصی مزمن
متغير
جنسيت
وضعيت تأهل

گروه
مرد

(210 )00

زن

(210 )00

مجرد

(96 )23/9

متأهل

(270 )63
(7 )1/3

جداشده
محل زندگی

فوت همسر

(17 )20/3

شهر

(260 )66

روستا

(31 )81/3
(8 )2/1

نامشخص
سطح تحصيالت
سطح درآمد

سابقه خانوادگی کمردرد
سابقه مصرف داروی ضدافسردگی
سابقه مصرف داروی ضد اضطراب
مصرف سيگار
سابقه اعتياد

فراوانی (درصد)

بیسواد یا تحصيالت قبل دانشگاهی

(260 )69

دارای تحصيالت دانشگاهی

(40 )86

زیر یکميليون

(70 )80

یک تا سه ميليون

(299 )07/6

سه تا ده ميليون

(14 )22/6

باالی ده ميليون

(1 )0/3

خير

(294 )04/6

بلی

(202 )90/9

خير

(188 )48/1

بلی

(27 )6/3

خير

(187 )49/3

بلی

(28 )0/1

خير

(240 )73

بلی

(00 )11

خير

(103 )38/1

بلی

(90 )26

نامشخص

(1 )0/3

* :مقدار عدد  Pکمتر از  0/00معنیدار تلقی شد.
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میانگین کلی نمره درد بیماران شرکتکننده در

شد .به طوري که این میزان در زنان بهطور معنی داري بیشتر

مطالعه حاضر  4/25±1/2بود .میزان شدت درد در جنس

از مردان بود ( .)P=9/92نمرات اضطراب  %02/4افراد کمتر

مذکر  4/19±1/25و در جنس مونث  4/47±1/21بود که

از  25و  %6/7بیشتر از  25بود .نمره افسردگی  %46/2کمتر

اختالف معنی داري ازلحاظ میزان درد بین دو گروه مشاهده

از  6و  %52/5بیشتر از  6بود (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2توزیع فراوانی بيماران مبتال به کمردرد غيراختصاصی مزمن در سطوح مختلف اضطراب و
افسردگی به تفکيک نمره درد
گروهها

نمره اضطراب
نمره افسردگی

ميزان معنیداری ()P

شدت درد

نمره درد ≤ 9

نمره درد > 9

تعداد کل (درصد)

(291 )06/3

(203 )98/1

≤13

(182 )41/9

286

40

>13

(24 )7/6

6

28

≤7

(223 )97/1

73

90

>7

(281 )01/3

69

63

P>0/02
P>0/02

بین گروه هاي مختلف بیماران در سطوح

بررسی ارتباط نمره درد با افسردگی در افراد

مختلف اضطراب و افسردگی ازلحاظ شدت درد تفاوت

سیگاري و غیر سیگاري نشان داد ،در گروهی که سیگار

معنی داري وجود داشت ( .)P>9/91بین نمرات

مصرف میکردند ،میزان درد  4/90±1/10بود و در گروهی

اضطراب و نمره درد با ضریب همبستگی  r=9/76و

که سیگار مصرف نمیکردند ،میزان درد  4/11±1/25بود.

سطح معنیداري  P=9/99ارتباط وجود داشت و

نتایج آزمون پیرسون کاي اسکور نشان داد که در بین افراد

همچنین ارتباط نمرات افسردگی و نمره درد (،P=9/992

غیر سیگاري تفاوت معنیداري ازنظر میزان درد در افراد با

 )r=9/44از طریق آزمون همبستگی پیرسون مثبت و

سطوح مختلف افسردگی وجود داشت ( ،)P>9/95اما در بین

معنی دار بود.

افراد سیگاري این اختالف معنیدار نبود (جدول شماره .)1

جدول شماره  :3مقایسه ارتباط شدت درد با افسردگی در بيماران سيگاری و غير سيگاری
ارتباط نمره افسردگی و نمره درد

استعمال سيگار نداشتند

سيگار استعمال میکردند

≤7

>7

≤7

>7

≤9

60

97

23

27

>9

86

94

6

27

جمع کل

46

46

19

89

ميزان معنیداری ()P

0/012

0/042

نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد ،سطح

معنیداري بود ( %12همبستگی) و در ادامه با اضافه

اضطراب با میزان درد داراي همبستگی مثبت و

کردن فاکتورهاي دیگر از قبیل سابقه خانوادگی
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بررسی شدت درد و اضطراب/افسردگی در مبتالیان به کمردرد مزمن

کمردرد ،وضعیت زناشویی و سطح  BMIاین میزان

مضطرب میتواند در ارتباط مستقیم با استرس ناشی از

افزایش پیدا کرد و میزان همبستگی مجموع این

درد کمر در مقایسه با سایر حوادث زندگی باشد (.)11

فاکتورها با میزان درد به حدود  %42رسید .آنالیز

در مطالعه پورهادي و همکاران بهمنظور بررسی

 ANOVAنتایج بهدستآمده براي این مدل ها را تأیید

کیفیت زندگی  125بیمار مبتال به کمردرد غیراختصاصی

کرد و کارآیی مدل رگرسیون بهدستآمده تأیید شد.

مزمن ،میانگین شدت درد  54/61±21/12و میانگین
نمره کلی پرسشنامه ناتوانی نیز  11/57±17/70بود.

بحث:

شدت درد با سالمت عمومی و سالمت روان رابطه
در تحقیق حاضر مشاهده شد که در بین بیماران

معکوس و با نمره کلی ناتوانی ارتباط مستقیم داشت.

در سطوح مختلف اضطراب و افسردگی ازلحاظ شدت

بیشترین تأثیر شدت درد بر سالمت روان بود (.)1

درد تفاوت معنی داري وجود دارد ()P>9/91؛ به طوري

مطالعه بر روي  15بیمار مبتال به کمردرد مزمن

که افراد داراي اضطراب و افسردگی میزان درد را بیشتر

نشان داد ،افسردگی با ایجاد بی احساسی ،بیانگیزهي و

تجربه میکنند .بیشتر مطالعات درباره انواع کمردرد ،در

خلق پایین ،عامل خطر مهمی در پیدایش و گسترش

خصوص روش هاي درمان و اثرشان بر کیفیت زندگی

کمردرد مزمن است ،همانگونه که کمردرد متقابالً

بیماران مبتال به کمردرد صورت گرفته است .در ایران

باعث ایجاد افسردگی میشود (.)12

نیز اکثر مطالعات بر اثربخشی روش هاي درمانی مرتبط

کلیه این نتایج مبین این مطلب است که شدت

با کمردرد صورت گرفته است .مطالعات محدودي نیز

درد در این بیماران عالوه بر جسم بر کیفیت زندگی و

درباره میزان رضایتمندي یا کیفیت زندگی بیماران مبتال

ابعاد روانی بیماران نیز تأثیر میگذارد و در درمان این

به کمردرد در خصوص روش درمانی یا آموزش انجام

افراد عالوه بر تالش جهت کاهش درد جسمانی

شده است (.)1

میبایست جهت تقویت کیفیت زندگی و ابعاد سالمت

 Tetsunagaو همکاران ،جهت مشخص کردن

روان و بهبود سطح توانایی افراد مبتال به کمردرد

رابطه میان میزان افسردگی و تظاهرات بیماري کمري

غیراختصاصی مزمن نیز تالش کرد .به نظر میرسد

روي  121بیمار مبتال به کمردرد ،نشان دادند که رابطه

پرداختن به فعالیتهاي ورزشی زیر نظر متخصص،

معنی داري بین امتیاز بهدستآمده از  VASو نمره میزان

عالوه بر بهبود کمردرد با کاهش سطح افسردگی و

افسردگی در بیماران مبتال به بیماري کمري وجود دارد

اضطراب بیماران بسیار مفید باشد.

و نمره درد در گروه داراي افسردگی از گروهی که

با توجه به اینکه بسیاري از بیماران مبتال به

افسردگی ندارند بیشتر بوده است و اکثریت بیماران

کمردرد بدون عالئم آسیب جسمی و رادیولوژیک

( ،)%66از افسردگی نیز رنج میبرند ( )22و این نتیجه در

مربوط به یک اختالل ارگانیک مراجعه می کنند،

تطابق با مطالعه حاضر میباشد .در مطالعه  Mellohو

همچنین بعضاً مبتالیان به کمردرد پس از درمان مشابه و

همکاران فاکتورهاي روانی و فاکتورهاي شغلی بیشترین

روتین دچار عالئم تکرارشونده پایدار شدند؛ لذا در این

اعتبار را در میان فاکتورهاي پروگنوستیک مزمن شدن

موارد فاکتورهاي روانی میتوانند دخیل باشند و احتمال

کمردرد در بیماران داشتند ( Atkinson .)19و همکاران

داده میشود افسردگی و اضطراب با درمان درد مزمن

گزارش کردند ،مبتالیان به کمردرد که به افسردگی نیز

تداخل کند و در موارد شکست درمان کمردرد ممکن

دچار بودند ،بهطور معنی داري از مشکالت و حوادث

است ،علت فقط یک مسئله روانی زمینه اي یا افسردگی

استرسزاي زندگی در مقایسه با گروه کنترل شکایت

باشد که تشخیص داده نشده یا بهدرستی درمان نشده

داشتند .همچنین بیان شد که افزایش استرس در گروه

است (.)22،11
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در خصوص متغیرهاي دموگرافیک در تحقیق

رمضانی و همکاران افرادي که داراي  BMIعادي بودند

حاضر شدت درد در زنان بهطور معنی داري بیشتر از

شانس کمتري براي ابتال به کمردرد غیراختصاصی مزمن

مردان بود ( .)P>9/95در مطالعه پورهادي و همکاران،

داشتند ولی افرادي که  BMIپایینتر یا باالتر از حد

میانگین سنی شرکتکنندگان  16/6±11/65بود که %52

طبیعی دارند شانس بیشتري براي ابتال به کمردرد داشتند

زن و  %46مرد بودند و تفاوت معنی داري ازنظر سن و

و بیاشتهایی عصبی متعاقب پایین بودن  ،BMIفتق

جنس و تأهل درباره متغیرهاي سالمت جسم ،سالمت

دیسک بین مهره اي به دلیل افزایش  ،BMIسطح باالي

روان ،روابط اجتماعی ،سالمت محیط ،شدت درد و نمره

کلسترول و چربی هاي خون به دنبال افزایش وزن و

ناتوانی گزارش نشد؛ اما افراد با تحصیالت دانشگاهی درد

خونرسانی ناکافی به دیسک هاي کمر ،علت کمردرد

و ناتوانی کمتر و کیفیت زندگی بهتري داشتند ( .)1به هر

این افراد گزارش شد (.)11

حال ،مطالعه  Klemenc-Ketivsنشان داد که زنان مبتال

در مطالعه ما در بین افراد غیر سیگاري اختالف

به کمردرد در مقایسه با مردان ،ناتوانی بیشتر و کیفیت

بین گروههاي مختلف ازلحاظ میزان درد با توجه به

زندگی ضعیف تري داشتند ( .)12در مطالعه مفتاحی و

سطوح افسردگی معنی دار بود ( .)P>9/95به عبارتی ،در

همکاران دو گروه مورد مطالعه (زنان ورزشکار سالم با

گروه غیر سیگاري باال بودن افسردگی با افزایش میزان

زنان داراي کمردرد مزمن غیراختصاصی) ازنظر سن،

درد همراه بوده است؛ اما در بین افراد سیگاري این

وزن ،قد و شاخص توده بدنی تفاوت معنی داري را نشان

اختالف معنی دار نبود .در برخی مطالعات ارتباط بین

ندادند ( .)2بههرحال برگ خریدهایی مثل حجم نمونه ها،

مصرف طوالنیمدت سیگار با ابتال به دردهاي ناحیه

ترکیب و توزیع جنسیتی جمعیت مطالعه و اختالفات

کمر و خاجی مشاهده شد ولی در مطالعات دیگر

فرهنگی جوامع ممکن است علت این نتایج متناقض

ارتباطی بین مصرف سیگار و پیشرفت کمردرد یافت

مطالعات مختلف باشد.

نشده است .به نظر میرسد اثرات مضر نیکوتین بر

در مطالعه حاضر افراد مبتال به کمردرد اختصاصی

بافتهاي عضالنی اسکلتی ،استخوانها و دیسک بین

مزمن %74 ،تحصیالت دانشگاهی و  %17فاقد تحصیالت

مهرهاي در ایجاد درد کمر موثر است ( .)11با توجه

دانشگاهی بودند .در مطالعات قبلی گزارش شد که افراد با

بهاحتمال عدم بیان واقعیت در زمینه سابقه مصرف سیگار

سطح تحصیالت باالتر کیفیت زندگی بهتر و شدت درد

و مواد مخدر و الکل مطالعه با تمرکز بیشتر در زمینه این

و ناتوانی کمتر دارند ( .)10،1افراد با دانش باالتر و آگاه

فاکتور میبایست انجام شود .بررسی مطالعه با ارزیابی

از مسائل بهداشتی و علم سالمت با داشتن تغذیه سالم و

شدت درد در بازه زمانی طوالنی و نیز بررسی سایر

کافی ،رعایت اصول بهداشتی ،انجام فعالیتهاي فیزیکی

اختالالت سایکوسوشیال نظیر سوماتوفرم با پیگیري

و تمرینات ورزشی مفید کمتر در معرض خطر ابتال به

بیماران جهت مطالعات آینده پیشنهاد میگردد.

کمردرد میباشند .در مطالعه رمضانی و همکاران اگرچه

همچنین شرکتکنندگان در این مطالعه

ارتباط معنی داري بین کمردرد و سطح تحصیالت

ازلحاظ محل زندگی ،وضعیت تأهل ،سطح درآمد و

مشاهده نشد ولی افرادي که تحصیالت باالتر داشتند در

سابقه خانوادگی کمردرد متفاوت بودند که نشان

گروه سالم قرار داشتند (.)11

میدهد احتماالً این متغیرها بر میزان ابتال به کمردرد
موثر میباشند که میطلبد در مطالعات آتی بیشتر

در آنالیز نتایج مطالعه حاضر با افزودن متغیر

بررسی شود.

 BMIمیزان همبستگی درد با متغیرهاي مطالعه افزایش
پیدا کرد .داشتن وزن و  BMIغیرعادي یکی از عوامل

اگرچه افزایش افسردگی و اضطراب هر دو

ایجادکننده کمردرد ،گزارش شده است .در مطالعه

باعث افزایش درد بیماران مبتال به کمردرد
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افسردگی در مبتالیان به کمردرد مزمن/بررسی شدت درد و اضطراب

این مسئله مهم است که پزشک متخصص در اجراي

غیراختصاصی مزمن میشود ولی در این مطالعه نمره

پروتکل درمانی کمردرد غیراختصاصی عالوه بر درمان

افسردگی بیماران بیشتر از نمره اضطراب آنها بود به

 به،مشکالت جسمانی این بیماران جهت کاهش درد

25  بیماران نمره افسردگی باالي%14/5 طوري که

ابعاد روحی روانی آنها نیز توجه کرده و سالمت

 از بیماران باالي%6/7 داشتند؛ درحالیکه نمره اضطراب

 میزان اضطراب و به خصوص میزان افسردگی،روانی

 بود و به خصوص افسردگی این دسته از بیماران25

،این بیماران را بررسی نموده و در صورت وجود عالئم

.بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد

 افسردگی و ارتقاي کیفیت،جهت تعدیل اضطراب

از محدودیتهاي این مطالعه انجام نمونهگیري

.زندگی بیماران اقدام نماید

به شیوه در دسترس بود و دادهها به صورت گروه بندي
.شده جمعآوري گردید

:تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاران مرکز توسعه تحقیقات

:نتیجهگیری

بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

رابطه میان شدت درد و میزان افسردگی و

شهرکرد و معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم

اضطراب در بین نمونههاي بررسیشده در این مطالعه

پزشکی شهرکرد به دلیل حمایت مالی و معنوي

معنی دار بوده و مبین این نکته است که با افزایش شدت

 تشکر و قدردانی2970 از طرح مصوب با کد

 بیماران مبتال به کمردرد،افسردگی و اضطراب

.می گردد

 لذا.غیراختصاصی مزمن درد بیشتري را تجربه میکنند
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Background and aims: Patients with low back pain like other chronic diseases, may experience
psychological symptoms in addition to physical symptoms which leads to the exacerbation of the
condition of these patients and reduce their quality of life. Due to lack of clinical studies in this
field, this study was conducted to investigate the relationship between pain and severity of
depression and anxiety in patients with nonspecific chronic low back pain.
Methods: This analytic- descriptive study was performed on 250 patients with nonspecific low
back pain referring to the orthopedic clinic in Shahrekord selected by convenience sampling.
Demographic questionnaire, visual analogue scale of pain, Beck Depression Inventory and Beck
Anxiety Inventory were used to collect the patient’s information, pain severity, anxiety and
depression. Stata software 14 was used for data analysis.
Results: Mean ± SD of pain in women was 4.6±1.21 and higher than in men (4.1±1.25). Pain
severity showed a significant difference between the groups of patients with different levels of
anxiety and depression (P<0.01). There was a significant difference among non-smokers for pain
rate between the groups, according to the levels of depression (P<0.05).
Conclusion: Patients with nonspecific chronic low back pain experience higher level of pain
with increasing severity of depression and anxiety. It is necessary in treatment of patients with
nonspecific low back pain to pay attention to their psychological dimensions in addition to
treating physical problems to reduce pain, and take action to relieve for the modulation of
anxiety, depression and quality of life in these patients.
Keywords: Non-specific chronic low back pain, Depression, Anxiety.
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