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 1401دوم خرداد  ی /هفته666 ی/شوارهچهلنسال  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 14/3/1401تاریخ چاپ:  12/12/1400تاریخ پذیزش:  24/7/1400تاریخ دریافت: 

  
 : بازان نیدل شدن بر شدت درد بیماران مبتال به آرنج تنیس ثیر تسریق کورتیکواستروئید با و بدونأت

 کارآزمایی بالینیی  یک مطالعه

 
 3جام برسنگ سارا، 2عباس عبدلی تفتی، 2سید حسیه سعید بنادکی، 1محمدحسیه بشارتی

 
 

چکیده

حاضر با َذف  ی گردد. مطالعٍ کٍ بٍ دلیل اکستاوسیًن بیص از حذ مچ، درد در لسمت خارجی آروج احساس می ضًد بازان بٍ يضعیتی اطالق می آروج تىیس مقدمه:

 .َمراٌ با ویذل ضذن بر ريی ضذت درد بیماران اوجام ضذثیر ريش درماوی تسریك مًضعی کًرتیکًاستريئیذ بٍ تىُایی ي یا أت ی ممایسٍ

بازان مًرد مطالعٍ لرار گرفتىذ. در گريٌ  مًرد( با آروج تىیسگريٌ وفر  45ي  ضاَذ گريٌ وفر 45بیمار ) 90 ،باضذ در ایه مطالعٍ کٍ از وًع کارآزمایی بالیىی می ها: روش

اکستىسًر کارپی  ی ضذن )حرکات متىايب سرسًزن جُت زخمی کردن کًرتکس استخًان در مىطاء عضلٍستريئیذ َمراٌ با ویذل اتسریك مًضعی کًرتیکً ،مًرد
درد لبل از ضريع درمان ي سٍ  ی آوالًگ بصری، ومرٌ ستريئیذ بٍ تىُایی اوجام گرفت. در وُایت با استفادٌ از ممیاساتسریك کًرتیکً ضاَذ،رادیالیس بريیس( ي در گريٌ 

 .ي ضص ماٌ بعذ از درمان بیه دي گريٌ ممایسٍ گردیذ

 ی ممایسٍ .دار وبًد یسال بًد کٍ اختالف مطاَذٌ ضذٌ از وظر آماری معى 62/46 ± 23/6 ضاَذ،سال ي در گريٌ  17/45 ± 93/7 ،میاوگیه سه در گريٌ مًرد ها: یافته
کٍ بعذ از تعذیل اثر سه ي  بًدداری کمتر  طًر معىیٍ ب ضاَذضذت درد در گريٌ مًرد در ممایسٍ با گريٌ  ی ومرٌ ،ضذت درد در دي گريٌ وطان داد

َای مًرد مطالعٍ از وظر آماری  َای مختلف مطالعٍ در گريٌ ضذت درد در طی زمان ی دار بالی ماوذ. تغییرات ومرٌ ایه ارتباط َمچىان معىی ،جىسیت
 .دار وبًد یمعى

ًاستريئیذ ب ،وتایج وطان داد گیزی: نتیجه ًاستريئیذ ٍب تىُایی، در کاَص ضذت درد مٍ تسریك مًضعی کًرتیک  .باضذ ثرتر میؤَمرٌا ویذل ضذن بیمار در ممایسٍ با تسریك کًرتیک

 مذیریت درد ؛کًرتیکًاستريئیذ ؛آروج تىیس بازان؛ درد؛ سًزن واصگان کلیدی:

 
نیدل شدن بز  ثیز تشریق کورتیکواستزوئید با و بدونأت .جام برسىگ سارا، عبذلی تفتی عباس، بىادکی سیذ حسیهسعیذ بطارتی محمذحسیه،  ارجاع:

 202-208(: 666) 40؛ 1401مجلٍ داوطکذٌ پسضکی اصفُان . کارآسمایی بالینیی  یک مطالعه: باسان شدت درد بیماران مبتال به آرنج تنیس

 

 مقدمه

(نEpicondylitis lateral)نیججا(نElbow tennis)نتججاص  نآسنججتنیسجج  

یجشی نػتجدندسدنآسنجتن کجدنیج ن یج ندسدن ؼرجقسمندسن  جردننننننننننشایغ

هجانوننن.ن ی نت راسینػضالت،نیانذو (1)شقدننخاسجینآسنتن ح اسن ی

ی ن حلننیقنذیلن)یکنتشج تگین کتخق نیندسنکطحنخاسجینآسنتن پی

تاشجذ(نآسنجتنس نننن یظالنتشخین صنػضالتنکاػذنت ن کجتخق  نتجاصون جیننن

ت شتشندسنتضسگ جاس نتجاسینکجیننننن،تاص  ن.نآسنتنیس  (2)یسذنندسگ شن ی

هجانونننپشد صنجذ،ن اان جکنننطقستن ذ ومن جینننکالنی نت نوسصشنیس  نت 

یقنجذیل،ننن.ندسدنونح اک دنت نلرج ندسن پجینن(3)شقدنننجاسهاندیذهن ی

 شجدنعجؼ ونوندسدنهسگججامن شجدنیججشد ،ندسدندسنهسگجامنحشیججاتننننن

گقشتینیانتاصینیسج  نننپ چشیندکدنیانتاصو،ن ثالمنهسگامن کتفادهن صنپ چ

.ندسنس دیجقگش یین یج ن یجش دنننن(2)اسینه جتسذنن صنجرت نػالئمن یج نت رجنن

ن.ن(4)خاطین شهقدنن  دننیننات 

هجاینننتجاص  نونسوشنن طالؼاتن ختتفجیندسنس تطج نتجانآسنجتنیسج  ننننن

هایندس انینندس انینآ ن نجامنشذهنی نحاطلن ی ن طالؼاتن نق عنسوش

 صنجرت :نیرپشسنگشمنیانکشدن قعؼی،نی ضیجقیش پی،ن حجذودنیجشد نونننن

 مقاله پژوهشی
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هفت نت ت نت نشذتندسگ جشیننن8یانن3 ذتنننآویض  نیشد ندکدن ثتالنت 

تش ین ذتنیجکن جاهنتجقدهن کجد.ن کجتفادهن صننننننننونیاهشنیؼال دندکد

هاینعذ لتهابنغ ش کتشوئ ذین) انسذنتشوی ،نناپشوی ج نونغ جشه(ننند سو

یسسجذهندسنننحج ننونیضسیقن قعؼینیقسیق ن)یقسی اق کجتشوئ ذ(نیجانتجیننن

.ن گشنتجانن(3) ینه تسذننهایندس انینون ذ خت ن حلندسگ شن صندیگشنسوش

 جاهنتهثجقدینحاطجلننشجذنننننن12یجاننن6 ذتن ن نجامن  ذ  اتنریشنشذهنت

.نجش حجینن(3) را ن کدنػرلنجش حینتتق نذنتج نت رجاسنیرجکنیسجذننننن

طقستنآص دنیشد ن حلن یظالنػضالتن ی تان جقسنکجاػذننن نتن ؼرقسم

ػرقجینػظجةننننین صن پینیسذیلنخجاسجینونگجاهینآص دنیجشد نشجاخ نننن

طقستنتجاصنیجاننن نجش حین را ن کدنتنآسنتن کد.نینس دیالندسنناح  

ن.(5)یقکطنآسیشوکاقجن نجامنشقدن

تاشجذننن کتفادهن صنیقسی اق کتشوئ ذن جینن،هایندس انینیاین صنسوش

 جذننأیدس جانینیقسی اق کجتشوئ ذنس نیننن ثجشن ثثجدننن، صن طالؼات ی نتشخی

ن.ن(6-4) نذنننرقدهنونتشخین ی نیشع  نس نسدننرقده

صنینیکنیاس کنونسوشندس انینجذیذن کدنی ننن ذل سگنیانکقص 

شقد.ن صن یج نسوشننن صنیکنکقص نت  اسنناصکنون خظقصن کتفادهن ی

 ی،ن یجض یشننندس انیندسنتهثقدنوندس ا ن کپاکمنػضالتنوننقجا ن اشج نن

هاین کااسنناشجین صنجش حجیننننگشدشنخق ن قعؼی،ن صنت  نتشد نتاید

نأشجقد.نتهثجقدنیقیجاهینػضجت ،ن صنتج  نتجشد ن سشجنننننننن کتفادهن ینغ شهون

ناس حتینػضت ،ننش النیشد نح اک دنػظجةن ح طجی،نتهثجقدنتایجدننننن

خقدینػضجت ن صن هجذ دندس جانیننننن ونیاهشنیؼال دنخقدتنطذ  ندیذه

ن.(7)تاشسذننن ذل سگن ی

 ینیایدننشذنیج نننطثقنج تجقهاین نجامنشذهنیقکطن حققا ،ن طالؼ 

س ندسنت راس  نیحدنیضسیقنیقسی اق کجتشوئ ذنتشسکجیننرجقدهنننن ن ذل سگ ث شأی

دسنت رجاس  نآسنجتننن ن جذل سگن تاشجذنونیسهجاندسنیجکن طالؼج ن ثجش تنصودسسننننن

 طالػایینونیسا ضجاتننن.نتساتش ی نت ندل لنخأل(8)تشسکینشذهنتقدن تاص  نیس  

تج ن پجیننننشذتندسدندسنت راس  ن ثجتالننین انتشنآ نشذیمنیانت ن قای  ن، قجقد

 نتجاص  (نتؼجذن صنیضسیجقنیقسی اق کجتشوئ ذنتجننننننیسذل دنخاسجین)آسنتنیسج  ن

ن.یسهایینونهرش هنتانن ذلنشذ نت راس  ندسنشهشنیضدنتپشد صیم

ن

 ها روش

تاشجججذنیججج نتجججانیجججذنن یججج ن طالؼججج ن صننجججقعنیاسآص جججایینتجججال سین جججی

IRCT20161225031559N4دسن شیضنیاسآص ایینتال سین یجش  نتج نثثجدننننن

ت رجاسنتجانننن90ندسنشهشنیضدنتجشنسوینن1399 ی ن طالؼ ندسنکالنسک ذهن کد.ن

شاایدندسدنلتش لنآسنتنی ندسدندسنهسگامن ی تان  ق نیؼجالن جچندکجدندسنننن

هاینحرجایتیننن نجامنگشید.نت راس  نت ندس ا ن،شذنیشذیذن ین، قاتلن قاو د

ن(Non-steroidal anti-inflammatory drugs)ن صنجرتججج ند سوهجججای

NSAIDsاهندس ا نپاکخننذ دهنتقدنذنوندسندونگشوهنن6تسذندسننآسنتنون 

ندس انین قسدنتشسکین ش سنگشیتسذ.

پجایتقت،ن خجتالدننننیندکدنآ ذهن صن طالؼ  نهاینتنتان کتسادنت ند ده

تاندسننظشنگشیت نخطایننجقعننن34ون نحش دن ؼ اسن شتشکنن20  انگ  ن

ت رجاسندسنهجشنگجشوهننننن45دسطجذ،نیؼجذ دننرقنج ،ننننن80ونیق  نن05/0 ولن

نفشنو جذنشش یطنتج نطجقستنیظجادییننننن90نت ن ی نیشی ةن حاکث نشذ.

ندسنیاین صندونگشوهندس انین ش سنگشیتسذ.

شذنیج ننن ذن نجامن یئیقسی اق کتشوندسنهشندونگشوهندس انی،نیضسیق

نت رججاس(نهرججش هنتججانن ججذلنشججذ نوندسنگججشوهندومننن45دسنیججکنگججشوهن)

نت راس(نتذو نن ذلنشذ نتقد.ننن45)

کجیننن شات نونشا لنیکنکجیننیشی ةنیضسیقندسنهشندونگشوهنیا الم

 ذنیضسیقینتاننجامنیججاسیندپق جذسولنونتجانننننئ صنیکننقعنیقسی اق کتشو

نکینل ذویای  نتقد.نکین1گشمنونن  تین40ق ن کمنطنشیکن ت لنپشدن ضول

نیضسیجقن شجات نشجا لنکجشنگننننننیندسندونگشوهنهرچسج  ن صنوکج ت نن

  کتفادهنگشدیذ.ن(ن64/0*32نmm)ن23نینکینونکشکقص نشراسهنکین2

نگشوهنیقکطنپضشکن تخظضن نججامنشجذننن نجامنیضسیقندسنهشندو

یضسیجقنونیحجدنشجش یطنننننینکاصین جادهننت ن ی نطقستنی نپ ن صنآ اده

 تشن جذ مننن  تین5یسذیلنخاسجی،نن ذلننیشد ن پین کتشیل،نتانلر نونپ ذ 

ن،شذنیانت ن کتخق  نتشخقسدنیسجذننوندی تالنت نطقستنػرقدینو سدن ی

حجذودنننینکپ نتانپای  نآوسد ن نتهاینکشنگنت نکردنص   نتجانص ویج نن

و ن جانغننشذنیانتتق نذنتجذنندسج ،نکشنن ذلنت نکردن ذ منهذ یدن ین30

ن کتخق نینحشیدنیسذ.

ثان ج نیضسیجقندسنننن15دسنػجشعننن،شذ ن ذلدسنگشوهنیضسیقنتذو نن

ن ججزیقسن نجججامنشججذهنونکججپ نکشکججقص نخججاس نونننننننین حججذوده

 .گشدیذنپان را ن ی

تج نهرج  نطجقستنیضسیجقنننننن،شجذ نن ذلدسنگشوهنیضسیقنت نهرش هنن

کشکقص ندسن حلنت ن ذتنیکنن،شذنولینپ ن صن یرامنیضسیقن نجامن ی

کجپ نتج ن جذتنکجینننننن.شذنث شنل ذویای  ننگ ند شت ن یأد  ق نجهدنی

ثان  نتانحشیدنسیدنونتشگشتین صنتاسنت نپای  نونتجالؼا ،نکجشنن جذلنننن

ػضالتندسن حلنوسودین ثتینکشکقص نکؼیندسنخش ش ذ ننأسوین ثذ

گشیججد.ن ثججشننػضججالتنطججقستن ججینأ ثججذنScratchingنون طججطالحام

کپ نن جذلنخجاس نننن،شذن نتان سیؼاشنکشکقص نصیشندکدنح ن یخش ش ذ

نگشدیذ.نت راسنطین ی نحشیاتنه چنگقن ندسدیننذ شد.نونپان را ن ی

تشسکیندسدنت راس  نونپاکخنتج ندس جا نتجانیرجکن ؼ جاسن ق جاسننننننن

ی نیکن ق جاسنننVASن(Visual analogue scale)نآنالقگنچشرینیا

 تشینچجاجنننکانتین10تظشینیؼ   ن  ض  ندسدن کدنونشا لنیکنخطن

 جقسدننن،شذهنتشنسوینیکنیا نیاغزنتاننشانگشهاییندسنهجشن نتهجان کجدننن

ن سصیاتین ش سنگشید.

 ول  ن ثلن صنیضسیقنونتاننرایشند د ننرقد سنشاتین صننین تتذ ننرشه

ندهجینتج ندسدنخجقدنتجشنننننق کدن صنت راسنجهدننرشهوندسخنVAS ؼ اسن

ن کاسننگاهنیشد نت ننرقد سنون ػالمن  ض  ندسدنت نطقسیینیج نشجش یطننن
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 شاَدي در گريٌ  بازان در گريٌ مًرد آروج تىیسبیماران مبتال بٍ متغیرَای دمًگرافیک  .1جديل 

P  نشده( یدل)ن شاهدگروه 

 انحراف معیار±  میانگین

 شده(مورد )نیدل گروه 

 انحراف معیار ± میانگین

 متغیرها

 *سه )سال( 93/7 ± 17/45 23/6 ± 62/46 34/0*

 **جىسیت   

 (درصدمرد ) 19 (7/48) 20 (3/51) 5/0**

 (درصدزن ) 26 (51) 25 (49) 

*: Independent sample t-test; **: Chi-square  
ن

«ندسدنغ جشن اتجلنوطجوننن»یجانن«نتذیشی ندسد»طفشنوننیننرشه«نتذو ندسد»

نطقستنگشیدنون طالػاتنثثدنشذ.نننن،س نتگ شدن10نیننرشه

 صنطشیقنیراسنیتفسجینتجانت رجاسننننن، اهنتؼذن6ونن3ها،ننکپ نپ گ شی

هانن ضنت ن  ض  ننطقستنگشیدنون صن یشا ندسنخق کدنشذندسن ی نص ا 

نشذ.نثثدن یدسدنخقدنطثقننرقد سن ثتیننرشهنتذهسذنون طالػاتن

یقسن نجامنشذنت ن ی ن ؼسینی نت رجاس  نونننکقنطقستندو ن طالؼ نت

ن حققنه چنیکن طالعننذ شجتسذنیجذ منت رجاسندسنیجذ منگجشوهندس جانیننننننن

نگ شد.ن ش سن ی

نIR.SSU.MEDICINE.REC.1399.051 ی ن قال نتانیجذن خجال ننن

پضشای،ند نشگاهنػتجقمنپضشجاینشجه ذنننننین خال ند نشاذهنین ت ذنیر أیت نی

نطذو ینیضدنسک ذهن کد.

نن21نینن جججججخ نSPSS یجججججض سننهجججججانیقکجججججطننجججججشمنند ده

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY)ونتان کتفادهن صنن

نونRepeated measures ANOVA،نT-testوننChi-squareهجاینننآص ق 

دسنیرجا ینننهاینپش یسذگین قسدنیجضی نونیحت لن جش سنگشیتسجذ.نننشاخض

ن.دسننظشنگشیت نشذن05/0د سینیرتشن صنن ق سدنکطحن ؼسی

ن

 ها افتهی

نشجا ننن1 طالؼ ندسنججذولنننیسسذگا ن قسدن طالػاتند قگش ی کنششید

کالنن17/45± ن93/7ن،شذهن کد.ن  انگ  نک ندسنگشوهنن ذلنشذهنند ده

کالنتقدنی ن خجتالدن شجاهذهنننن62/46± ن23/6ن،دسنگشوهنن ذلننشذهون

ن(.نP;نن34/0د سننثقدن)ننظشنآ اسین ؼسیشذهن صن

ص نتقدنجذ.ندسنگجشوهنننن،نفجشنن26 جشدنوننن،نفشن صنگشوهنن ذلنشذهن19

نفشنص نتقدنذنون ختالدن شاهذهنشذهن صنن25نفشن شدنونن20نن ذلننشذه،

ن (.ن1(ن)جذولنPن;ن50/0د سننثقدن)ننظشنیقصیغنجس  دن ؼسی

دسدنس ندسندونگشوهن قسدن طالؼ ن)ن جذلنننین  انگ  ننرشهن،2جذولن

دهجذ.نننشذهنونن ذلننشذه(نت نیفا جکنص جا ن نججامن طالؼج ننشجا ن جینننننن

نیندسنهشندونگشوهنت شجتشی ننرجشهننند د،هرانگقن نی ننتایتنجذولننشا ن

 اهنتؼذن صندس ا ن شاهذهنن6ن،دسدنینیشی ننرشهندسدن ثلن صن ذ خت نونیم

ن(.2شذن)جذولن

شنشذتندسدندسنطقلنص ا ن طالؼ ،ن صنآص جق ننجهدنتشسکین ثشندس ا نت

(نRepeated measures ANOVAهجاینیاجش سین)نننآنال ضنو سیان ن نجذ صهن

.نگشدیذ کتفادهنشذ.ندسن ی نآنال ضن تتذ ن ثشن تقاتلنص ا نوندس ا نتشسکین

(نت ن یج ن ؼسجین کجدنیج نننننPن;ن264/0د سین ی ن ثشن تقاتلن)نػذمن ؼسی

طینص ا ندسن   شهاین شجات ن یفجا نننسیتاسنشذتندسدندسندونگشوهندسن

شذتندسدنت  ندونگشوه،نت نطجقسنننینیق  نتش ین قای  ن یتادهن کدنون ی

شجذتندسدندسندونگجشوهننننینیتین ی ندونگشوهنس ن قای  ننرقد.ن قای ج ن

د سیندسنگشوهنن جذلنشجذهنیرتجشن صنننننشذتندسدنت نطقسن ؼسین،نشا ند د

 ثشنص ا نتشنشجذتندسدن ثجشننننین.ن قای  (Pن<ن001/0گشوهندیگشن کدن)

ند سین صنیغ  ججش تنشججذتندسدندسنطججینص ججا ننشججا ننججذ دننننننن ؼسججی

نین(.ندسن ی نآنال ضنتش ینیستشلن ثشنشذتندسدن ول  نتشننت ج Pن;ن715/0)

ن(.3دس ا ،ن ی ن تغ شنت نػسق  نیقوسیدنت نآنال ضنو سدنشذن)جذولن

ن

 بٍ تفکیک زمان اوجام مطالعٍشاَد بازان در گريٌ مًرد ي در گريٌ  آروج تىیسبیماران مبتال بٍ  درد در ی ومرٌمیاوگیه  .2جديل 

 های مورد مطالعه گروه زمان انحراف معیار ± میانگین میانه حداقل حداکثر

 (ویدل شدٌگريٌ مًرد ) قبل مداخلٍ 35/8 ± 21/1 9 6 10

 درمانماٌ بعد  3 29/4 ± 90/2 3 1 10

 ماٌ بعد درمان 6 39/3 ± 62/2 3 1 10

 مجمًع 51/5 ± 10/3 6 1 10

 (ویدل وشدٌگريٌ شاَد ) قبل از مداخلٍ 10/8 ± 04/1 8 6 10

 ماٌ بعد درمان 3 93/5 ± 86/1 5 3 10

 ماٌ بعد درمان 6 91/4 ± 92/1 4 1 9

 مجمًع 31/6 ± 12/2 7 1 10
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 و همکاران محمدحسیه بشارتی انبازیسبر شدت درد آرنج تنبا و بدون نیدل شدن  یکواستروئیدکورتتأثیر

 205 1401ديم خرداد  ی/ َفت666ٍی / شمارٌ 40سال  –مجلٍ داوشکدٌ پسشکی اصفُان 

 RM-ANOVAاثر وًع درمان ي شدت درد ابتدایی بر شدت درد پس از درمان با استفادٌ از مدل  ی اودازٌبرآيرد پارامترَا ي  .3جديل 

Effect size P  F Mean Square df Type III Sum of Squares پارامتر 

008/0 41/0 69/0 57/4 1 56/4 Intercept 

 گريٌ درماوی 31/103 1 31/103 51/15 < 001/0 15/0

 baselineشدت درد  88/116 1 89/116 55/17 < 001/0 17/0

   66/6 87 36/579 Error 

ن

ث شنکج نونججس ن یجش دننننأجانی نشذتندسدن را ن کدنیحدنیجنن صنآ 

نهججججججاینیاججججججش سین جججججججذدنندسنآنججججججال ضن نججججججذ صهن،تاشججججججذ

(Repeated measures ANOVAن ی ندون تغ شنن ضن عای نشذ.ندسن یج نن،)

د سین یج ن ثجشنننن،نػذمن ؼسجینگشدیذآنال ضن تتذ ن ثشن تقاتلنص ا نوندس ا نتشسکین

ت ن ی ن ؼسجین کجدنیج نسیتجاسنشجذتندسدندسندونننننن(نPن;ن338/0 تقاتلن)

یجق  نننگشوهندسنطینص ا ندسن   شهاین شات ن یفا ن یتجادهن کجدنون جیننن

شذتندسدنت  ندونگشوهنت نطقسنیتین یج ندونگجشوهنس ننننینتش ین قای  

شذتندسدننی نشذتندسدندسندونگشوهننشا ند دنین قای  ننرقد.ن قای  

د سیندسنگشوهنن ذلنشذهننتؼذن صنیؼذیلنتش ینک نونجس نت نطقسن ؼسی

 ثشنص ا نتجشنشجذتننننین.ن قای  (Pن<ن001/0یرتشن صنگشوهندیگشن کدن)

نشجا ننجذ دنننس نن تنشذتندسدندسنطینص ا د سین صنیغ  شن ثشن ؼسین،دسد

نین(.ندسن ی نآنال ضنتش ینیستشلن ثشنشذتندسدن ول  نتشننت ج Pن;ن270/0)

ن(.4دس ا ،ن ی ن تغ شنت نػسق  نیقوسیدنت نآنال ضنو سدنشذن)جذولن

هجاین ختتجونس نتج ننننندسدندسنگجشوهننین  جانگ  ننرجشهننن،1ندسنشال

نتایتننرقد س،نگشوهنن ذلنندهذ.نتانیقج نت نیفا کنص ا ندس ا ننشا ن ی

دسدنیرتجشینس نننین  جانگ  ننرجشهننن، اهنتؼذن صنن ذلنشذ ن6ونن3شذهندسن

ن(.1نشالدسن قای  نتانگشوهنن ذلننشذهننشا ند دنذن)

ن

 بحث

حاعش،نیضسیقن قعؼینیقسی اق کجتشوئ ذنتج ننننینتشن کاسننتایتن طالؼ 

هرش هنن ذلنشذ نت راسندسن قای  نتانیضسیقن قعؼینیقسی اق کجتشوئ ذنن

ند سین سجشنت نتهثقدن  جض  ندسدندسنطجینکج نوننننطقسن ؼسی نت نیسهایی،نت

،نیؼتجیننین طالؼج نهاین جا،نننطثقنتشسکیشقد.ننششن اهنتؼذن صندس ا ن ی

س نتقدهنوندسنػ  نحالننتایتن اتجلنندسن ی نص   ستششنشذهن ول  نتشسکین

 .هرش هند شت ن کد ن ینتن الحظ 

ن

ن
در گريٌ )بازان  آروج تىیسبیماران مبتال بٍ  درد در ی میاوگیه ومرٌ .1 شکل

مًرد تسریق مًضعی کًرتیکًستريئید َمراٌ با ویدل شدن ي در گريٌ 

 بٍ تفکیک زمان اوجام مطالعٍ (تسریق کًرتیکًستريئید بٍ تىُایی شاَد

ن

وننVerhaar ینیقکجطننن طالؼج نینحاعجش،ننن شات نتاننتجایتن طالؼج نن

دسنسویشد منتانػسجق  نیضسیجقنیقسی اق کجتشوئ ذن قعجؼیندسننننننهرااس  

ت رجاسننن53تاص  ن نجامنشجذ.نننتش ینآسنتنیس  نCyriax قاتلنی ضیقیش پین

طینشجشنهفتج ،ننننو سدن طالؼ نشذنذ.ننتایتن ی ن طالؼ ننشا ند دنی ندس

تجقدهنننCyriaxثشیشن صنی ضیقیش پینؤ ن،دس ا نتانیضسیقنیقسی اق کتشوئ ذ

وننقی سذگا ندل لنآ نس نکشػدنػرجل،نیجاهشندسدنونػجذمنػجق سعننننن

ن.(6) نذننجانثینت ا ننرقده

ن

 بعد از تعدیل اثر سه ي جىس  RM-ANOVAبرآيرد پارامترَا ي اودازٌ اثر وًع درمان ي شدت درد ابتدایی بر شدت درد پس از درمان با استفادٌ از مدل  .4جديل 

Effect size P value F Mean Square df Type III Sum of Squares پارامتر 

008/0 402/0 71/0 614/4 1 614/4 Intercept 

 جىسیت 260/1 1 26/1 194/0 661/0 002/0

 گريٌ درماوی 06/112 1 06/112 17/249 < 001/0 169/0

 baselineشدت درد  230/99 1 99/23 15/274 < 001/0 152/0

 سه 07/26 1 075/26 014/4 048/0 045/0

   6/497 85 21/552 Error 

ن
ن
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 و همکاران محمدحسیه بشارتی انبازیسبر شدت درد آرنج تنبا و بدون نیدل شدن  یکواستروئیدکورتتأثیر

 206 1401ديم خرداد  ی/ َفت666ٍی / شمارٌ 40سال  –مجلٍ داوشکدٌ پسشکی اصفُان 

هرااس  ن نججامند دنجذنتج نننننونMcShaneدیگشینی ننیندسن طالؼ 

یان کتفادهن صنیقسی اق کتشوئ ذنپج ننآتشسکین ی ن قعقعنپشد ختسذنی ن

 صنیسقیق ینتان کتفادهن صنن ذلنپقکتینعشوسین کدنیجانخ جش.ندسن یج نننن

 ثتالنت نیانجذون دن ی تان جقسن شجتشکنننننت راسن57 طالؼ نی نت نتشسکین

یحدنگایجذننن، نیحدنیسقیق یسنتنپشد ختسذ،نت راس  نپ ن صن ش سنگشیتآ

 کاسننتایتنت ندکجدنآ جذهننننکقنقن قسدن سصیاتینیتفسین ش سنگشیتسذ.نتش

نتجایتنػجالینس نگجض سشننننندسطجذ(نن7/53)هجاننننفشن صنآ ن30ت راس،نن52 صن

نفجشننن3نفشند س یننتایتنخقبنتقدنذ،نیکننفشننتایتن  انج نوننن18یشدنذ،ن

ن ن طالؼجج ، کججاسننتججایتن یججن.نتججشنرقدنججذنتججایتنعججؼ ونس نگججض سشن

(Percutaneous needle tenotomy)نPNTهجججذ یدنشجججذهنتجججانن

ثشن کدنؤیکنسوشن ن،کقنقگش یینتش ینیانذون دن قاومنخاسجینآسنت

دسن یج ن طالؼج نننن.(9) ذنپ ن صنآ نسصمنن  دنئونیضسیقنیقسی اق کتشو

پقکجتین ثثجدنگجض سشنشجذهنولجینننننننن ذل نجامنن، انینهرگامنتان طالؼ 

  ذن قسدنن اصننثقدهن کد.ننئدس ا نتانیقسی اق کتشو

دسنن2012دسنکجالنننToraudomوننLekkreusuwan ینی نندسن طالؼ 

نPercutaneous needle releaseنینت نتشسکجینون قای ج ننن،یایتسذن نجامند دنذ

تجاص  نننتانیضسیقنیقسی اق کتشوئ ذن قعجؼینتجش یندس جا نآسنجتنگتجوننننن

ت رجاسننن49نگجشنتج نتشسکجیننننن ینآیسجذهنن ذ ختج ننین ی ن طالؼج ننپشد ختسذ.

یضسیجقنیقسی اق کجتشوئ ذنننن، کاسننتایتنت ندکدنآ جذهننپشد خدنی نتش

تاػثنتهثقدندسدنون ذستنگشیت ندسن ی نت راس  نت شن صنکقص نپقکتین

 اهنپ ن صندس ا ،نت نطقستنآ اسینن1هفت نونن2شذ،ن  ان ثشنآ نیسهاندسن

  .(10)د سنتا ین انذنن ؼسی

ن ذل سگنتج نیسهجایینننن،حاعشنین نجامنشذه،نتشخالدن طالؼ نیندسن طالؼ 

 ذنتج ننئکجتشون  قسدن سصیاتین ش سنگشیت ن کجدنونن جثدنتج نیضسیجقنیقسی اقنننن

یق  نػتجدنآ نس نیؼجذ دننننیسهاییندسنیاهشندسدن ثشنیرتشیند شت ن کدنی ن ی

 جقسدن طالؼج نونهرچسج  نػجذمن کجتفادهن صند سونونهرچسج  ننننننننیننرقنج نیمن

نتجایتنتتسذ جذتننننینحاعجش،نن طالؼ ن ذتن طالؼ ند ن دنی ندسنتشسکینیقیاه

ن ضن قسدن سصیاتین ش سنگشیدنی ننتایتنت ندکدنآ ذهنحجایین صن ثجشندس جانینننن

 .ننتقدنNeedlingثشنیضسیقنیقسی اق کتشوئ ذنهرض ا نتانؤ 

طقستنیاسآص ایینت نونهرااس  ندسنیشی  نی ننAltayنیندسن طالؼ 

ت رجاسنیحجدندس جا نتجانل جذویائ  نیجانننننننن120تال سینیظادیین نجامنشذ،ن

ن جذتنن نهرش هنیشیا   سقلق ن ش سنگشیتسذ.نیرامنت رجاس  نتجنن نل ذویائ  نت

یشی ةن ننتایتنػالینتن،کالنپ گ شینشذنذ.ندسننهایدندسنهشندونگشوهن1

ت راسن شاهذهنشذ.ندسن ی ن طالؼ ن صنسوشنخاطینجهجدننن57ونن56دسن

یضسیقن کتفادهنشذ،نتذی ننحقنی نتذو نخاس نیشد نکجقص نیضسیجقندسننن

ن.(11)   شهاین تفاوتنطقستنگشیدن

یجق نونن صنیضسیقنیقسن،حاعشنیندسن ی ن طالؼ نن ضنهرگامنتان طالؼ 

ل ذویای  ن کتفادهنشذهنتقدنی ندسن ی ن طالؼ نن جضننتجایتندس جا نػجالیننننن

 .گض سشنشذهنتقد

دسنهتسجذ،نننونهراجاس  ننSmidtطقستنگشیت نیقکجطنننیندسن طالؼ 

نطقسنیظادیینت نکج نگجشوهنیق ج منونننن نتاص  نتنت راسنتانآسنتنیس  ن185

هفت نپ گ شینیاندس ا نشذنذ.نسوشندس جانین یج نکج نگجشوهنشجا لننننننن6

کجتشوئ ذ،نی ضیجقیش پینونسوشنطجثشنونننن یضسیقند خلن فظجتینیقسی اقن

 شاهذهنتقد.نپاس  تشهاین شیثطنتاننت جج ،ندسد،ننجایق نینونسعجایترسذینننن

 جقسدننن52ونن26،ن12،ن6،ن3ینننظشنگشیتج نشجذنیج ندسنهفتج نننننت راس  ندس

نهایدننتایتننشا ند دنی نیضسیقند خلن فظتینندسن قای  ن ش سنگشیتسذ.

دسن ی ن طالؼج ننن.(12)کتشوئ ذنتشندونسوشندیگشنتشیشیند سدن یقسی اق

نینکتشوی ذن کتفادهنشذنی ن شات ن طالؼ  ن ضن صنیضسیقن قعؼینیقسی اق

ن.کتشوی ذنتاػثنیاهشندسدنشذهنتقد نتایتندس ا نتایقسی اقن،حاعش

ونهراجاس  ندسنیشی ج نتجانهجذدننتجایتنننننننToker ینیقکطنن طالؼ 

تاص  نتاند سوهاینعذن لتهاتینت نیسهایینیجاننن ذتندس ا نآسنتنیس  نیقیاه

دسنیشی ةنتانیضسیجقن قعجؼینیقسی اق کجتشوئ ذنون ختجق نت هقشجینننننن

کالنو سدن ی ن طالؼج نشجذنذ.نننن45ت راسنتان  انگ  نکسینن21 نجامنشذ.ن

طجقسن اتجلنیجقجهینتاػجثن یجض یشنننننن ندس ا نیشی ثینتند د،نتایتننشا ن

اشذ.نهرچس  نػق سعن ذتنتندس ا نشذهن کدنولین را ن کدنیقیاه

ن(.4هانتایذندسننظشنگشیت نشقدن)نجانثینیقسی اق کتشوئ ذهانسوینیانذو 

دسن یتال ججانتججانػسججق  نیضسیججقننننSaccomanni ینیقکججطنن طالؼجج 

یسذل دنخجاسجی،ن نججامننننتاص  نیان پینیقسی اق کتشوئ ذنتش ینآسنتنیس  

کنیجنن،شذ.ننتایتن ی ن طالؼج ننشجا ند دنیج نیضسیجقنیقسی اق کجتشوئ ذننننن

دس ا نجانثین کد.ن ی ندس ا ن حجایظتینتجقدهنونتاػجثنی جا  ندسد،ننننن

ن.(13)شقدننیاهشن لتهاب،ن یض یشنتهثقدینونتاصگشدنت نیؼال دن ی

نتجایتندس جا نآسنجتننننن،ونهراجاس  ننHsiehدسنیکنتشسکینیقکجطنن

تاص  نیقکطنیضسیقن قعؼینیقسی اق کتشوئ ذنیانل ذویائ  ن جقسدنننیس  

طجقستنیاسآص جایینتجال سینننن ن قای  ن ش سنگشید.ندسن ی ن طالؼ نیج نتجنن

نت رججاسندسنگججشوهن ولنن30یظججادیینشججذهندوکججقیقسن نجججامنپججزیشید،ن

ل تجشن صننن  تجینن1)ت راسندسنگشوهندومنن31گشمنیشیا   سقلق (نونن  تین10)

نهایدننتایتندس انینن(ن قسدن سصیاتین ش سنگشیتسذ.ندسدسطذن1ل ذویائ  ن

 ججاهنپجج ن صندس ججا ن قای جج نشججذنذ.ننتججایتنیفججاوتنآ ججاسینن2 ثججلنون

 کاسن  ض  ننجایق نینون  جض  ندسدنننند سینت  ندونگشوهنت راس  ،نتشن ؼسی

یجکن صننننشا ننذ دنهشچسذنتهثقدن اتلن الحظ ندسنیرا ین جق سدندسنهجشنن

ن.(14)دونگشوهن شاهذهنشذن

ث شنیضسیقند خجلن فظجتینننأین،ونهرااس  نGulabiدسنیکن طالؼ ،ن

تجاص  نس نتجانونتجذو نننننیقسی اق کتشوئ ذندسنت راس  ندچجاسنآسنجتنیسج  ننن

طجقسنیظجادیینتج ندونننن نت راسنتن40هذ یدنکقنقگش یینتشسکیننرقدنذ.ن

گشوهنیق  منوننتایتندس انین قای  نشجذ.ند سوین جقسدن کجتفادهن ت جلننننن

نکجی(نتجقد.نپج ن صنننننکجینن2گشمن صن حتقلنن  تین40پشدن ضولق ن کتاتن)

د سندسنشجذتندسدنننتهثقدن ؼسینتانوجقد اهنپ گ شیننشا ند دهنشذنی نن6

 ند سنآ اسینت  ندونگشوهنوجقدننذ شد.نتجننیین نذ م،نیفاوتن ؼسیآونیاس
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ػالوهنػق سعنک  تر کنیان قعؼین اتلن الحظ نن ضندسنه چنیجکن صنن

ن.(15)ت راس  ن الحظ ننگشدیذن

ی ذن ف ذنتقد نیضسیقند خجلن فظجتینننأنتایتن ی ن طالؼ نػالوهنتشنی

طجقسنغ ش  جتق مننن نیقی اق کتشوئ ذندسندس ا ن ی ندکت ن صنت رجاس  ،نتجنن

ی جذننأ انس نن ضن قسدنینیندینن ذل سگندسن طالؼ یق نذن اان  منپ شسهان ی

  اجا نآکج ةنننن، ش سندهذ،نچش ی ندسنیضسیقنتذو نهذ یدنکجقنقگش یین

یق نجذنننیقنذیلنخاسجینیقکطنکقص نوجقدند شت نونهر  ن  ش،ن جینن پی

هرش هند شت نتاشذ،نهشچسذندسن ی ن طالؼ نیفجاوتنن ننتایتنتال سینتهتشینت

نینی نشایذندل لن ی ن  جشنحججمننرقنج ننند سننگشدیذنن صننظشنآ اسین ؼسی

نپای  نت راس  ندونگشوهنتاشذ.

ن

 گیری نتیجه

حاعجش،نیضسیجقن قعجؼینیقسی اق کجتشوئ ذننننننینتشن کاسننتایتن طالؼج ن

کتشوئ ذنتج نن هرش هنتانن ذلنشذ ،ندسن قای  نتانیضسیقن قعؼینیقسی اق

 جاهننن6نون3د سین سجشنت نتهثقدن  ض  ندسدندسنطیننطقسن ؼسی نیسهایی،نت

یجاهشنطجقلننننثشنجهدؤػسق  نیکنسوشن  نشقدنونتنتؼذن صندس ا ن ی

ن.شقدندس ا نون سیقانی ف دنػرتاشدندکدنت راس  نیقط  ن ینیندوسه

هانن جذل سگنتجان تض سهجاین تفجاوتنننننن نجامن طالؼاتن شات نی ندسنآ 

هاینکجایضهاین تفجاوتننننن ثدنت ن ی ن طالؼ ن انسذن کتفادهن صنکشکقص 

 گ شد.ونحتینپ  نطقستن

یج نیقجطننننVASهانػالوهنتشن ؼ اسنن نجامن طالؼاتن شات نی ندسنآ 

پشد صدن ؼ اسهایندیگجشن انسجذنتشسکجینیاناشج ننننننت ن  ض  ندسدنت راسن ی

حضقسینت رجاسنون ؼایسج نیقکجطنپضشجکننننننین نذ منی ن ثتسینتشن ش جؼ 

 . کدن نجامنگ شد

حضجقسینت رجاسنوننننین نجامن طالؼاتن شات نی ن ثتسینتجشن ش جؼج نن

 تشسکینػق سعنن ذل سگنپ ن صنیضسیقنتاشذ.ن

ت شجتشن جقسدننننینهجانحججمننرقنج ننننآ ن نجامن طالؼاتن شات نیج ندسن

ن.تشسکین ش سنگ شد

ن

 تشکر و قدردانی

تاشذنیج نتجانیجذننننندیتش ینیخظظین ینیننا  ن ی ن قال نتشگشیت ن صنپایا 

ندسند نشججگاهنػتججقمنپضشججاینشججه ذنطججذو ینیججضدنتجج نثثججدننننن6643

نوکججج ت ن صنصحرجججاتند نشجججگاهنیشجججاشنوننند.نتجججذی کجججسکججج ذهن 

 .گشددن ذسد نین ی
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Abstract 

Background: Tennis elbow is a condition in which pain is felt in the lateral part of the elbow due to the 

excessive extension of the wrist. This study aimed to compare the local injection effect of the corticosteroid 

alone vs corticosteroid alongside dry needling, in easing pain intensity.  

Methods: In this randomized clinical trial, 90 patients (45 cases group and 45 controls group) with tennis elbow 

were investigated. In the case and control groups, local corticosteroid injection was done alongside dry needling 

(continuous movement of the needle to injure the bony cortex at the origin of the extensor carpal radialis brevis 

muscle) and without needling, respectively. Finally, changes in pain severity before, three, and six months after 

treatment were compared between the two groups using a visual analog scale. 

Findings: The mean age of patients in the case and control groups was 45.17 ± 7.93 and 46.62 ± 6.23, 

respectively while the observed difference was not statistically significant. Comparison of pain intensity between 

two groups showed that the pain intensity score in the case group was significantly lower than the control group 

even after adjusting for age and gender. In the study groups, pain intensity score changes were not statistically 

significant during different time intervals. 

Conclusion: Based on the results, injection of corticosteroids alongside dry needling can be more effective 

compared to the injection of corticosteroids without dry needling in reducing pain intensity. 

Keywords: Corticosteroid; Drug therapy; Tennis elbow; Pain management; Needles 
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