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بررسی اختالالت اسکلتی عضالنی در کاربران کامپیوتر بانکهای دولتی کاشان
1

1

2

2

2

2

مهندس عباس بهرامی ،مهندس میترا حنانی  ،مریم السادات بکایی  ،ریحانه ملکی  ،مهرنوش بنوفاطمه  ،زهرا امینی

خالصه
سبثقِ ٍ ّذف :اهزٍسُ استفبدُ اس کبهپیَتز در اکثز هطبغل ثِ عَر چطوگیزی در حبل افشایص است ٍ کوتز حزفِ ای را هیتَاى
یبفت کِ ثی ًیبس اس کبهپیَتز ثبضذ.پضٍّص ّبی هختلفی اًجبم ضذُ کِ ًطبى دٌّذُ ضیَع ثبالی اختالالت اسکلتی ػضالًی
) (msdsدر کبرثزاى کبهپیَتزاست ٍ اس آًجبیی کِ اهزٍسُ اکثز کبرّب در ثبًکْب ثِ غَرت هبضیٌی ٍ ثب استفبدُ اس کبهپیَتز اًجبم
هیطَد لذا کبرهٌذاى ثبًکْب یکی اس اغلی تزیي کبرثزاى کبهپیَتز در ثیي هطبغل هختلف تلقی هیطًَذ کِ در هؼزؼ خغزات ًبضی
اس آى قزار دارًذ.هغبلؼِ حبضز ثِ هٌظَر تؼییي هیشاى ضیَع اختالالت اسکلتی ػضالًی در اًذاهْبی هختلف در ثیي کبرثزاى
کبهپیَتز ثبًکْب اًجبم ضذُ است.
هَاد ٍ رٍضْب :ایي هغبلؼِ هقغؼی ثز رٍی ً320فز اس کبرهٌذاى ثبًکْبی ضْز کبضبى کِ ثِ غَرت تػبدفی اس ثیي ثبًکْبی دٍلتی
اًتحبة ضذُ اًذ اًجبم ضذُ است.ثزای ثزرسی اختالالت اسکلتی ػضالًی اس پزسطٌبهِ ًَردیک استفبدُ ضذّ.وچٌیي ثزای تجشیِ
تحلیلْبی آهبری دادُ ّب اس ًزم افشار  spssاستفبدُ ضذ.
یبفتِ ّب%74.7 :جبهؼِ هَرد هغبلؼِ را هزداى ٍ  %25.3آى را سًبى تطکیل هیذٌّذً.تبیج ثِ دست آهذُ ًطبى داد ضیَع اختالالت
اسکلتی ػضالًی در 12هبُ گذضتِ در گزدى  %55در ساًَ  %49.1در قسوت فَقبًی کوز  %38.1در قسوت تحتبًی کوز  %37.8در
هچ دست  %31.9در راى ٍ %19.1در ضبًِ ّب  %13.7هیجبضذ.ثز اسبط ًتبیج ثِ دست آهذُ ثیطتزیي آهبر ضیَع اختالالت اسکلتی
ػضالًی کبرهٌذاى ثبًک در ًبحیِ گزدى ٍ ساًَ ٍ قسوت فَقبًی کوز گشارش ضذُ استّ.وچٌیي آسهَى آهبری ارتجبط هؼٌب داری را
ثیي درد ساًَ ٍ جٌسیت ًطبى داد.
ًتیجِ گیزیً :تبیج ایي هغبلؼِ ًطبى داد کِ ػلیزغن هیبًگیي سبثقِ کبر ًسجتب سیبد کبرثزاى کبهپیَتز،راثغِ هؼٌبدارآهبری هیبى
اختالالت اسکلتی-ػضالًی ثب ضغل ایي کبرثزاى ٍجَد ًذارد.
ٍاصگبى کلیذی :اختالالت اسکلتی ػضالًی،پزسطٌبهِ ًَردیک،کبرثزاى کبهپیَتز.
1
2

ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ ػلَم پشضکی کبضبى
داًطجَی کبرضٌبسی هٌْذسی ثْذاضت حزفِ ای داًطگبُ ػلَم پشضکی کبضبى
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مقدمه :
ثیوبریْبی اسکلتی -ػضالًی ضغلی  ،تجوؼی اس ثیوبریْبی
ػضالت  ،تبًذٍى ّب ٍ اػػبة ّستٌذ کِ اس عزیق ضغل
ایجبد ٍ یب تطذیذ هی ضًَذ . Myung Hwan Yanایي
ثیوبریْب  ،ثیوبریْبی ٍیضُ ای ّستٌذ اس جولِ کطیذگی
تبًذًٍْب  ،فطبر رٍی اػػبة ثب ًطبًِ ّبیی کِ ػوَهی
ّستٌذ یب ٍیضگی ّبیی ثِ ّوزاُ درد در ثبالتزیي حذ ّز
ػضَی را ضبهل هی ضًَذ (ّ ٍ )1وچٌیي اس دالیل ػوذُ
ثزٍس ًبراحتی ٍ ًبتَاًی کبرگزاى  ،افشایص غزاهت ّبی
پزداختی ٍ کبّص ثْزُ ٍری در کطَرّبی غٌؼتی ٍ در
حبل تَسؼِ هی ثبضذ .ضزر ٍ سیبى ّبی اقتػبدی ًبضی اس
ایي اختالالت ًِ تٌْب فزد ثلکِ سبسهبى ٍ جبهؼِ ای کِ ٍی
در اى سًذگی هیکٌذ را هتأثز هی سبسد ( . )2ثغَریکِ ثز
خالف گستزش فزایٌذّبی هکبًیشُ ٍ خَدکبر اختالالت
اسکلتی – ػضالًی ًبضی اس کبر اس ػوذُ تزیي ػبهل اس
دست رفتي سهبى  ،افشایص ّشیٌِ ٍ اسیت ّبی اسبسی
ًیزٍی کبر هی ثبضذ ( ٍ )3یکی اس ثشرگتزیي هؼضالت
ثْذاضت حزفِ ای در کطَرّبی غٌؼتی استّ .وچٌیي اس
جولِ هسبئلی است کِ ارگًََهیست ّب ثب اى در سزاسز
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در ضبًِ ٍ گزدى در کبرّبی سجک ثزاثز ٍ حتی ثیص اس
ضیَع اى در کبرّبی سٌگیي است (ً . )5تبیج هغبلؼبت
ػلوی هختلف  ،فبکتَرّبی فیشیکی( ،)6رٍاًی  ،اجتوبػی/
سبسهبًی ( ٍ )8ٍ7فزدی ( )9را ثِ ػٌَاى ریسک فبکتَرّبی
ثزٍس اختالالت اسکلتی -ػضالًی ًبضی اس کبر ضٌبسبیی
کزدُ اًذ .اس جولِ ریسک فبکتَرّبی فیشیکی هْن در ثزٍس
ایٌگًَِ اختالالت هی تَاى ًیزٍ  ،پَسچز  ،حزکبت تکزاری
ٍ هذت سهبى اًجبم کبر اضبرُ کزد کِ در ایي هیبى پَسچز
فبکتَر اغلی در ارسیبثی ریسک هیجبضذ .ایي اهز سجت ضذُ
است تب در ثسیبری اس ضیَُ ّبی ارسیبثی خغز اختالالت
اسکلتی-ػضالًی  ،اًبلیش پَسچز ثِ ػٌَاى اسبط ارسیبثی در
ًظز گزفتِ ضَد ( . )2در هغبلؼِ ی هیلکب دًٍچیي ٍ
ّوکبراى جٌجِ ّبی هتفبٍت video display (VDT
( terminalکِ هٌجز ثِ اختالالت اسکلتی-ػضالًی هی
ضًَذ ثزرسی گزدیذ ثزای هثبل اختالالت دست ٍ هچ کِ ثِ
ٍسیلِ استفبدُ ثیص اس حذ اس غفحِ کلیذ ثب ٍضؼیت ّبی
پزخغز اس لحبػ ارگًََهیک ( فطبرّبی هکبًیکی رٍی ثبفت
ًزم سبػذ ٍ هچ ) ٍ فبکتَرّبی سبسهبًی ( سبػبت استفبدُ اس
غفحِ کلیذ در رٍس ) ایجبد هی ضًَذ (. )10

جْبى رٍ ثِ رٍ ّستٌذ ( . )4در سبلْبی اخیز استفبدُ اس

ادارُ اهَر اهزیکب اػالم کزدُ است کِ در ایبالت هتحذُ

کبهپیَتز در ّز کبری ضزٍری ضذُ ٍ کوتز حزفِ ای را هی

اهزیکب  %44اس کل ثیوبریْبی ضغلی گشارش ضذُ هزثَط ثِ

تَاى یبفت کِ در اى اس کبهپیَتز استفبدُ ًطَد .گشارضبت

اختالالت اسکلتی –ػضالًی هی ثبضذ .ثز اسبط گشارش

ػلوی ٍ هقبالت هٌتطز ضذُ ًطبى هی دّذ کِ خغز اثتال ثِ

هؤسسِ ثیي الوللی ایوٌی ٍ ثْذاضت ضغلی اهزیکب ،

اختالالت اسکلتی -ػضالًی در استفبدُ کٌٌذگبى اس کبهپیَتز

اختالالت اسکلتی -ػضالًی رتجِ دٍم را در ثیي ثیوبریْبی

ًسجت ثِ سبیز هطبغل ثبالتز است .ثبثت ضذُ کِ ضیَع درد
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ًبضی اس کبر اس ًظز اّویت  ،فزاٍاًی  ،ضذت ٍ احتوبل

در ایي هغبلؼِ ضوي تَغیف ثزخی هتغیزّب چگًَگی

پیطزٍی ثِ خَد اختػبظ دادُ است (. )3

ارتجبط ثؼضی هتغیزّب هَرد ثزرسی قزار گزفت.

رایبًِ ّب ٍایستگبّْبی کبری رایبًِ ای کِ ّوِ آًْب ثغَر

اس هجوَع 600کبرهٌذ ثبًک ّبی دٍلتی  %60ثِ تػبدف

کلی ً VDTبهیذُ هی ضًَذ ثغَر رٍسافشًٍی در هحیظ ّبی

اًتخبة ضذًذ،در کل ثِ ً 360فز پزسطٌبهِ تحَیل دادُ ضذ

کبری ٍهحیظ سًذگی در عی 20سبل گذضتِ گستزش یبفتٌذ.

کِ ً 40فز ثِ ػلت کبهل ًجَدى پزسطٌبهِ ٍ ػذم تغبثق ثب

گشارش ّبی هقبالت ػلوی هطخع سبختٌذ کِ کبرثزاى
رایبًِ ثیطتز در هؼزؼ اختالالت اسکلتی-ػضالًی اًذام
ّبی فَقبًی ّستٌذ) 12(.
هغبلؼِ حبضز ثِ هٌظَر تؼییي هیشاى ضیَع اختالالت
اسکلتی ػضالًی در اًذاهْبی هختلف در ثیي کبرثزاى رایبًِ
ثبًکْبی دٍلتی کبضبى اًجبم ضذُ است.

هؼیبر ٍرٍد هغبلؼِ(حذاقل 3سبػت در رٍس کبر ثب کبهپیَتز)
اس هغبلؼِ حذف ضذًذ.
ٌّگبم ارائِ پزسطٌبهِ ثِ کبرهٌذاى تَضیحبت السم دادُ هیطذ
ٍ در غَرت توبیل پزسطٌبهِ ثِ آًْب تحَیل دادُ هیطذ
ٍچٌذ رٍس ثؼذ پزسطٌبهِ ّب جوغ آٍری ضذًذ.در پبیبى
اعالػبت جوغ آٍری ضذُ اس 320پزسطٌبهِ اس عزیق
ًسخًِ 16زم افشار آهبری  SPSSهَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار

روش بررسی

گزفتٌذ

ایي پضٍّص یک هغبلؼِ تَغیفی ثَدُ کِ ثِ غَرت هقغؼی

یافته ها

ٍ اس عزیق پزسطٌبهِ ًَردیک در ثیي کبرهٌذاى ثبًک ّبی
دٍلتی کبضبى غَرت گزفتِ است.پزسطٌبهِ اس دیذگبُ
اپیذهیَلَصیک ثیطتز ثزای هغبلؼبت هقغؼی کبرثزد دارد ٍ
اعالػبت هفیذی در هَرد اختالالت اسکلتی –ػضالًی
فزاّن هیکٌذ.
رٍایی ٍپبیبیی پزسطٌبهِ تَسظ هتخػػیي سٌجیذُ ٍ هَرد
تبییذ قزار گزفتِ است)13(.

ایي هغبلؼِ ثز رٍی ً320فز اس کبرثزاى کبهپیَتز ثبًک ّبی
دٍلتی اًجبم ضذ کِ اس ایي تؼذادً 67فز( )%20.9در گزٍُ
سٌی 20-30سبلً 149،فز( )%46.6در گزٍُ سٌی31-40
سبلً 85،فز( )%26.6در گزٍُ سٌی 41-50سبل ٍ19
ًفز( )%5.9ثبالی 50سبل سي داضتٌذ.
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ثیطتزیي افزاد هَرد هغبلؼِ در گزٍُ سٌی 31تب40
سبل()%46.6قزار داضتٌذ.

جدول:3توزیع شکایات اسکلتی-عضالنی در اندام های مختلف بر اساس BMIدر
کاربران رایانه بانکهای دولتی کاشان

سبثقِ کبر آًْب ثیي 5-375هبُ (هیبًگیي )137.97ثَدُ است.

اندام

14.41-0

24.1-14.5

100-25

PV

ٍ %5آًْب ضغلی ثَدُ است.

گردن

100

54.3

60.5

0.40

زانو

100

51.2

51.5

≈1

فوقانی پشت

100

31.3

44.2

0.36

تحتانی
پشت
مچ دست

0

35.0

31.4

0.0

0

4.3

13.0

0.33

ران

100

21.4

14.1

0.15

شانه ها

0

40.5

41.2

≈1

ّوچٌیي  %85.3ایي افزاد سبثقِ ثیوبری قجلی ًذاضتٌذ ٍاس
افزاد دارای سبثقِ ثیوبری قجلی %9.7آًْب ثیوبریطبى غیز
ضغلی ثَدُ است.
جدول:1توزیع شکایات اسکلتی عضالنی در اندامهای مختلف بر اساس
جنسیت درکاربران رایانه بانکهای دولتی کاشان

اندام
گردن
زانو
فوقانی پشت

تحتانی پشت
مچ دست
ران
شانه ها

زن
60.5
66.0
46.1
25.1
12.3
20.2
31.5

مرد
60.3
46.0
41.4
35.1
12.6
14
41.4

PV
0.16
0.002
0.34
0.12
≈1
0.00
0.00

OR
1.01
2.26
1.25
0.6
0.14
1.0
0.1

جدول:4توزیع شکایات اسکلتی عضالنی در اندامهای مختلف بر اساس سابقه
کار بر حسب سال
جدول :2توزیع شکایات اسکلتی عضالنی در اندامهای مختلف بر اساس سابقه
بیماری قبلی

اندام

شغلی

بدون بیماری

PV

گردن

غیر
شغلی
44.4

60.4

0.11

05

0.24

زانو

64.5

43.4

50.1

فوقانی پشت

21

50

44

0.23

تحتانی پشت

21

30.5

33

0.4

مچ دست

6.5

0

13.1

0.24

ران

32.3

0

20.1

0.3

شانه ها

35.5

56.3

41

0.34

اندام

4-0

1-5

≤10

PV

گردن

60

56.4

61.1

0.04

زانو

50.1

44.6

51.1

0.50

فوقانی پشت

40.1

54.1

36.4

0.025

تحتانی پشت

35.0

32.4

31.4

0.43

مچ دست

12.1

1.5

13.6

0.65

ران

20

10.6

21.6

0.06

شانه ها

34.3

44.6

42.6

0.31
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-در ایي هغبلؼِ ثیي  BMIکبرثزاى ثب ضکبیبت اسکلتی-

بحث
هغبلؼِ حبضزًطبى داد کِ ثیطتزیي درد در ًبحیِ گزدى%55

ػضالًی راثغِ هؼٌبدار هطبّذُ ًطذ.

ٍ کوتزیي درد در ًبحیِ ضبًِ %13.7هی ثبضذ کِ ثب هغبلؼِ

ّوچٌیي درهغبلؼِ چَثیٌِ ٍّوکبراى ًیش ثیي ٍسى ٍ ضکبیبت

ثبستبًی ٍ ّوکبراى هغبثقت دارد .در هغبلؼِ ثبستبًی

اسکلتی-ػضالًی ارتجبط هؼٌبداری هطبّذُ ًطذ)5(.

ثیطتزیي درد در گزدىٍ %53کوتزیي در ضبًِ %12ثَدُ
است)11(.

ً BMIزهبل ثَدًذ.

ػلت ایي اهز را هیتَاى ساٍیِ ًبهٌبست گزدى در کبرثب
کبهپیَتز داًست- .در ایي هغبلؼِ ً 112فز()%46.7اس آقبیبى
ًٍ 54فز( )%66.7اس خبًن ّب هطکل ساًَ داضتٌذ کِ اس لحبػ
آهبری ثب

ػلت ایي اهز را هیتَاى چٌیي تَجیِ ًوَد کِ

افزاد دارای

هؼٌی دار است ٍ ًطبى هی دّذ کِ هیشاى فزاٍاًی

درد ساًَ در سًبى ثیطتزاس هزداى هَرد هغبلؼِ است ثذیي
ضکل کِ سًبى 2.26ثزاثز هزداى ساًَ درد داضتٌذ.
هغبلؼِ حبضز ًطبى داد کِ ضیَع اختالالت اسکلتی ػضالًی

ًتبیج هغبلؼِ ًطبى دادکِ سبثقِ ثیوبری ّبی قجلی کبرثزاىکبهپیَتز ثب ضکبیبت راثغِ هؼٌبدار ًذارد ٍػلت ایي اهز را
هیتَاى ػذم سبثقِ ثیوبری قجلی در  %85.3افزاد
داًست،ػالٍُ ثز آى کِ تٌْب  %5کبرثزاى دارای سبثقِ ثیوبری
ضغلی ثَدًذ.
نتیجه گیری

ثیي سًبى ٍ هزداى تقزیجب یکسبى ثَد در حبلیکِ در هغبالؼِ

ًتبیج ایي هغبلؼِ ًطبى داد کِ ػلیزغن هیبًگیي سبثقِ کبر

رحین آثبدی ٍ ّوکبراى هیشاى ثزٍس اختالالت در سًبى ثیطتز

ًسجتب سیبد کبرثزاى کبهپیَتز،راثغِ هؼٌبدارآهبری هیبى

اس هزداى ثَد)15(.

اختالالت اسکلتی-ػضالًی ثب ضغل ایي کبرثزاى ٍجَد

هغبلؼِ ًطبى داد کِ ثیي سبثقِ کبر ٍ درد اًذام ّب ثِ جشقسوت فَقبًی پطت ارتجبط هؼٌبدار هطبّذُ ًطذ.در حبلیکِ
در هغبلؼِ ػشالذیٌی اردکبًی ٍّوکبراى  %77.3افزاد ثب سبثقِ
کوتز ٍ هسبٍی 10سبل ٍ%60افزاد ثب سبثقِ ثیطتز اس 10سبل
اس درد گزدى رًج هی ثزًذ(14).
ػلت ایي اهز را ثب تَجِ ثِ هیبًگیي سبثقِ کبر( 137.97هبُ)
هیتَاى پزًکزدى غحیح پزسطٌبهِ تَسظ کبرثزاى کبهپیَتز
ثیبى ًوَد.

ًذارد .هغبلؼِ حبضز کِ ثز رٍی اغلی تزیي کبرثزاى رایبًِ
در ثیي هطبغل هختلف اًجبم ضذُ ًطبى هیذّذ کِ ضیَع
ػالئن اختالالت اسکلتی-ػضالًی در جوؼیت هَرد هغبلؼِ
در اًذام ّبی فَقبًی ثبالست.در ًتیجِ اجزای ثزًبهِ ّبی
هذاخلِ ای ارگًََهی در هحیظ کبر ضزٍری ثِ ًظز هیزسذ
ٍ ثِ هٌظَر کبّص ضیَع اختالالت اسکلتی-ػضالًی در
جوؼیت هَرد هغبلؼِ اقذاهبت اغالحی سیز تَغیِ هیطَد:
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