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چکیده:
مقدمه :درد مزمن به درد مداوم و طوالنی مدتی اطالق میشود که ماندگاری آن از محدوده طبیعی فراتر رفته و بیش از شش ماه به طول بیانجامد .با
توجه به این که شیوه های درمانی رایج همچون تجویز داروهای ضد درد در کاهش شدت این نوع دردها موفق نبودهاند ،تمرینات نوروفیدبک به عنوان
یک رویکرد جدید در درمان دردهای مزمن اسکلتی  -عضالنی مطرح میباشند .هدف از مقاله مروری حاضر بررسی اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر
کاهش دردهای مزمن اسکلتی  -عضالنی بود.
روش کار :در این مطالعه مروری ،جستجوی جامع در اردیبهشت ماه سال  1398با استفاده از بانکهای اطالعاتی ،Science Direct ،PubMed
 Springer ،Elsevier ،Google Scholarبه هر دو زبان فارسی و انگلیسی آغاز شد و مقاالت مربوط به بازه زمانی  2000تا  2019میالدی استخراج شد.
برای استخراج مقاالت از واژههای  Musculoskeletal Chronic Pain ،Chronic Pain ،Neurofeedback Pain Treatmentاستفاده شد .در نهایت
 850مقاله یافت شد که با توجه به معیارهای ورود و خروج ده مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند.
یافتهها :پس از بررسی کامل متن ده مقاله منتخب ،نتایج آنها در جدول  2به صورت جزئی و در قسمت بحث به طور کامل تشریح شدند.

بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد که تمرینات نوروفیدبک به کاهش شدت درد ادارکی منجر میشود ،اما علت اصلی درد در این گروه از بیماران را
درمان نکرده و فقط واکنش به پردازش حس درد را تعدیل میکند .در نتیجه ،به نظر میرسد ترکیب تمرینات نوروفیدبک و تمرینات توانبخشی به صورت
توام در بهبود عالئم این گروه از بیماران اثربخشی بیشتری داشته باشد.
واژگان کلیدی :درمان درد با نوروفیدبک ،درد مزمن ،درد اسکلتی  -عضالنی مزمن

مقدمه:
درد مزمن یک معضل مهم بهداشتی در سراسر جهان است و به
درد مداوم و طوالنی مدتی اطالق می شود که ماندگاری آن از
محدوده طبیعی فراتر رفته و بیش از شش ماه باشد ] .[1دردهای
مزمن  15الی  20درصد از مراجعات افراد به کلینیکهای پزشکی
را به خود اختصاص داده است .تقریبا  20درصد از افراد در سراسر
جهان به این عارضه مبتال هستند ،به طوری که در اروپا 19
درصد و در ایاالت متحده آمریکا  16/8الی  40/3درصد از افراد
دردی با شدت متوسط تا شدید را گزارش کرده اند ] [2و حدود
 40درصد از کل بیماران مراقبتهای پزشکی مناسب را دریافت
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نمیکنند ] .[1از سوی دیگر ،درد مزمن زیانهای باالی اقتصادی
ناشی از هزینه های مراقبتهای پزشکی و غیبت از کار را به
دنبال دارد .در ایاالت متحده آمریکا حدود  635الی  650میلیون
دالر صرف مراقبتهای پزشکی برای بیماران مبتال به دردهای
مزمن در طول یک سال گزارش شده است ] .[3با توجه به این
که درمان مناسب درد حق هر انسانی است و وظیفه هر نظام
مراقبت بهداشتی فراهم کردن آن است ،از این رو درمان این نوع
درد باید به عنوان یک اولویت سالمت جهانی بیشتر مورد توجه
قرار گیرد ] .[4،5با وجود هزینههای باال و افزایش و رشد فناوری
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نویسندگان:

اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای

] .[18تغییر در فعالیت نوروفیزیولوژیکی ممکن است منجر به درد
شود .برای نمونه دی چارمز وهمکاران ] [18در مطالعه خود بیان
کردند بیماران مبتال به درد مزمن که برای کنترل فعالیت نسبی
قشر قدامی و محیطی (ناحیه مرتبط با درمان و تجربه درد) تحت
درمان نوروفیدبک بودند ،کاهش درد پس از جلسات تمرینی را
گزارش کرده اند ] .[19اگر چه یافتههای اولیه امیدوار کننده است،
اما تعداد اندکی مطالعه در مورد تأثیر مداخالتی که فعالیت مغزی
در افراد مبتال به درد مزمن اسکلتی  -عضالنی را تغییر میدهد
منتشر شده ] [8و سواالت بسیاری در این زمینه وجود دارد که از
رایجترین سواالت سازوکار اثر بخشی این نوع تمرینات در کاهش
درد و نحوه طراحی پروتکلهای درمانی است ] .[20،21بنابراین،
هدف از مطالعه مروری حاضر بررسی اثربخشی تمرینات
نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن اسکلتی  -عضالنی است.
روش کار:
مطالعه مروری حاضر با جستجوی جامع در بانکهای اطالعاتی
،Elsevier ،Google Scholar ،Science Direct ،PubMed
 Springerدر اردیبهشت ماه سال  1398آغاز و تا مهر ماه سال
 1398ادامه یافت .مقاالت از سال  2000تا  2019میالدی به هر
دو زبان فارسی و انگلیسی مورد جستجو قرار گرفتند .برای
استخراج مقاالت از کلیدواژه هایNeurofeedback Pain :
Musculoskeletal Chronic Pain ،Chronic Pain ،Treatment
استفاده شد .نتیجه جستجو ،یافتن نزدیک به  850مقاله در پایگاه-
های ذکر شده بود که پس از بررسی عنوان و چکیده مقاالت
یافت شده 35 ،مقاله که شامل درمان دردهای مزمن سر درد،
میگرن ،دردهای نوروپاتی و دردهای مزمن اسکلتی  -عضالنی
توسط نوروفیدبک بودند انتخاب و سپس متن تمامی مقاالت به
طور کامل بررسی و نکات مهم و سازوکار اثربخشی هر یک از
آنان تحلیل و ثبت شد .در مرحله بعد با توجه به معیار ورود،
مقاالتی که به صورت کار آزمایی بالینی مستقیم و غیر مستقیم
به بررسی اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن
اسکلتی -عضالنی پرداخته بودند انتخاب و مقاالت مروری،
مقاالت غیرمرتبط با موضوع و مقاالتی که تنها مقدمهای از آنها
دردسترس بود کنار گذاشته شدند .از بین مقاله های استخراج
شده ،دو مقاله مروری و  23مقاله که به بررسی اثربخشی تمرینات
نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن به غیر از دردهای اسکلتی
 عضالنی پرداخته بودند از مطالعه خارج شدند .سپس در مرحلهآخر ده مقاله که مستقیم و غیر مستقیم به بررسی اثربخشی
تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای اسکلتی  -عضالنی مزمن
پرداخته بودند برای بررسی نهایی انتخاب شدند .نمودار شماره یک
روند خروج مقاالت را نشان داده است .در مطالعه حاضر کیفیت
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و درمانهای پزشکی برای مدیریت دردهای مزمن ،هنوز بسیاری
از افراد در فعالیت روزمره خود از دردهای مزمن رنج میبرند و به
مشکالتی از قبیل اختالل در خواب ،ناتوانی ،اختالل در روابط
اجتماعی ،خستگی ،اسپاسم عضالنی ،مشکالت عملکردی و
کاهش کیفیت زندگی مبتال میشوند ] .[6،7از جمله رایجترین
شیوههای درمانی برای کاهش دردهای مزمن داروهای ضد درد
میباشد ] ،[8،9اما این داروها عالوه بر عوارض جانبی ،در کاهش
چشمگیر شدت درد مزمن موفق نبودهاند و فقط  30درصد بهبودی
برای این گروه از بیماران حاصل شده است ] .[10دردهای مزمن
به چند دسته تقسیم میشوند که یکی از شایعترین آنها دردهای
مزمن اسکلتی -عضالنی است که به درد مداوم یا مکرری اطالق
می شود که به طور مستقیم روی استخوانها ،مفاصل ،عضالت
و یا بافتهای نرم تاثیر گذاشته و از رایجترین دالیل مرگ و میر
است ] .[11هزینه ساالنه درمان درد مزمن اسکلتی  -عضالنی
در ایاالت متحده آمریکا  238میلیون دالر بوده که معادل 0/417
درصد از تولید ناخالص ملی است .از این مقدار ،درد کمر و
استئوآرتریت زانو
بخش نسبتاً باالیی از کل این هزینهها را به خود اختصاص
میدهد ].[11
بر اساس پژوهش های انجام شده توسط انجمن جهانی مطالعه
درد بین  33تا  50درصد بیماران مبتال به دردهای مزمن اسکلتی-
عضالنی برای انجام فعالیتهای روزانه خود ناتوان یا کمتوان
هستند .با توجه به این حقیقت ،پژوهشگران و درمانگران را بر آن
داشته است تا به بررسی نقش متغیرهای موثر در شکلگیری
ناتوانی و درمان درد بپردازند ] .[12نوروفیدبک یکی از جدیدترین
روشهای درمانی غیر تهاجمی و نوع متفاوتی از اشکال بیوفیدبک
است که با گسترش فناوری جای خود را در عرصه توانبخشی و
علوم اعصاب باز کرده است .در تمرینات نوروفیدبک گیرندههایی
که الکترود نامیده میشوند روی مناطق مشخصی از پوست سر
بیمار قرار داده شده و میزان فعالیت امواج مغزی فرد را در قالب
امواج مغزی آلفا ،بتا ،تتا ،گاما به او نشان میدهند ] .[13،14عموماً
انسان به دلیل عدم آگاهی از الگوهای امواج مغزی قادر به شناخت
و تغییر آنها نیست ،اما با مشاهده شکل این امواج پس از مدتی
فرد توانایی تغییر دادن و تأثیرگذاری بر آنها را کسب میکند
] .[15،16نتایج مطالعه های انجام شده حاکی از آن است که
تمرینات نوروفیدبک میتواند در کاهش دردهای مزمن مؤثر باشد
و مدت زمان ماندگاری بهبودی تا  13ماه پس از درمان حفظ
خواهد شد ] .[17درمان درد مزمن توسط نوروفیدبک باندهای
متفاوتی را هدف قرار میدهد تا کاهش پردازش اطالعات حسی،
افزایش فعالیت در مناطق مغزی که برای کنترل اطالعات حسی
عمل میکنند و یا افزایش میزان ریلکسیشن مناسب به دستآید
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مقاالت بر اساس جدول
امتیازدهی شدند.
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استخراج  850مقاله در بازه زمانی  2000تا  2019منتهی شد.

پس از بررسی عنوان و چکیده مقاالت استخراج شده  35مقاله که شامل درمان انواع دردهای مزمن توسط
تمرینات نوروفیدبک بود برای بررسی بعدی انتخاب شدند.

با توجه به معیارهای ورود و خروج و موضوع اصلی مطالعه حاضر  25مقاله از روند بررسی خارج شدند که شامل:
 23مقاله بی ارتباط با موضوع مطالعه حاضر و  2مقاله مروری بود.

در نهایت از  25مقاله  10مقاله که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با مطالعه حاضر همسو بودند برای بررسی
نهایی انتخاب شدند.
نمودار  :1نتایج انتخاب مقاالت مورد بررسی

جدول  :1بررسی کیفیت مقاالت
شماره رفرنس
8
15
19
22
23
24
25
27
28
30

گزارش دهی
7
10
9
8
8
9
8
9
8
10

روایی خارجی
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

یافتهها:
پس از بررسی کامل متن ده مقاله مرتبط با موضوع مطالعه حاضر
که برای بررسی نهایی انتخاب شده بودند ،نتایج آن در جدول 2

مخدوش کننده
4
7
6
5
4
5
6
7
4
7

اعتبار بایاس
6
5
4
6
6
6
7
6
5
7

امتیاز
20
25
22
22
21
23
24
25
20
27

به صورت جزئی و در قسمت بحث به طور کامل تشریح شدند.
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جدول  :2مقاالت مرتبط با تاثیر تمرینات نوروفیدبک در افراد مبتال به دردهای مزمن اسکلتی عضالنی
نویسنده و سال

 12جلسه

هدف مطالعه
بررسی اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر گزارش
درد در افراد مبتال به سندروم درد منطقه ای
پیچیده
بررسی اثر بخشی تمرینات نوروفیدبک بر درمان
درد مزمن در افراد با آسیب ستون فقرات

 18نفر

بیماران پس از اتمام جلسات تمرینی
کاهش درد را گزارش کردند.

 13نفر

یافته حاصل از این مطالعه اثربخشی -
تمرینات نوروفیدبک بر کاهش درد در
افراد مبتال به آسیب ستون فقرات را
گزراش می دهد.
افزایش ریلکسیشن
بهبود عملکرد
بهبود توجه
کاهش درد گردنی
بهبود انقباض
کاهش درد گردنی

 Hyun،2016و
همکاران
][25

 12جلسه

بررسی تأثیر تمرین نوروفیدبک بر تغییرات
الکتروانسفالوگرام در ستون فقرات گردن افراد
مبتال به دفورمیتی سر به جلو

 20نفر گروه نوروفیدبک
 20نفر گروه کنترل

 Hyun،2016و
همکاران
][23

 12جلسه

 Kayıran،2010و
همکاران
][15

 30دقیقه
 5جلسه در هفته  ،به
مدت  4هفته

بررسی تأثیر تمرین نوروفیدبک بر تغییرات تغییرات
پاسچر در ستون فقرات گردنی و تغییر در دامنه
حرکتی گردن و در شاخص ناتوانی گردن در
بزرگساالن با دفورمیتی سر جلو
بررسی اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش
درد در افراد مبتال به سندروم درد فیبرومیالژیا

 20نفر گروه نوروفیدبک
 20نفر گروه کنترل

 18نفر

نتایج این مطالعه از اثربخشی تمرینات
نوروفیدبک برای درمان درد ،نشانه
های روان شناختی و کیفیت زندگی
مرتبط با فیبرومیالژیا حمایت می کند.

 Zamani،2013و
همکاران
][27

 30دقیقه
 3روز در هفته ،به
مدت  4هفته

مقایسه اثربخشی تمرینات نوروفیدبک با موسیقی
درمانی بر کاهش درد مزمن اسکلتی عضالنی در
افراد مبتال به اختالل نشانه جسمانی

 Jacobs , 2015و
همکاران
][22

 41جلسه

اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش درد
شکمی

 10نفر گروه
نوروفیدبک
 13نفر گروه موسیقی
درمانی
 1نفر

تمرینات نوروفیدبک نسبت به
موسیقی درمانی در کاهش درد مزمن
اسکلتی عضالنی اثر بخشی بیشتری
دارد
یافته ای حاصل از این مطالعه
اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر
کاهش درد شکمی را گزراش میکند

 Mark, 2017و
همکاران
][24
 Mark،2013و
همکاران
][28

 50جلسه

بررسی اثربخشی ترکیب مداخله فیزیوتراپی و
تمرینات نوروفیدبک بر کاهش درد گردنی

 1نفر

 1جلسه

اثربخشی مداخالت غیر دارویی بر امواج مغزی و
کاهش شدت درد

 30نفر بیمار مبتال به
آسیب ستون فقرات

 24جلسه

مقایسه اثربخشی دوازده هفته تمرینات حسی
حرکتی با نوروفیدبک بر درد ،حس عمقی ،تعادل و
شاخص والگوس داینامیک در مردان مبتال به
سندروم درد کشککی رانی

 15نفر تمرینات حسی
حرکتی
 15نفر تمرینات
نوروفیدبک
 15نفر کنترل

افزودن مداخله درمانی نوروفیدبک به
تمرینات فیزیوتراپی به کاهش درد
مزمن منجر میشود
نتایج مطالعه نشان میدهد که مداخله
نوروفیدبک به کاهش شدت درد
ادارکی منجر نمیشود که دلیل آن
میتواند به خاطر مدت زمان اندک
مداخله ( 1جلسه) باشد
نتایج مطالعه نشان میدهد که هر دو
مداخله به کاهش درد ،بهبود حس
عمقی ،تعادل و شاخص والگوس
داینامیک منجر شد ،که نسبت این
بهبودی در گروه تمرینات حسی
حرکتی بیشتر بود.

 Ahmadiو همکاران
2019
][30
*
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 Mark،2007و
همکاران
][8
 Mark،2013و
همکاران
][19

مدت زمان و تعداد
جلسات تمرینی
20روز هر جلسه به
مدت  30دقیقه

حجم نمونه

نتیجهگیری

اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای

قسمت قدامی را که با پردازش درد و تجربه درد همراه است
کنترل کنند ] ،[27اما با این وجود تاکنون هیچ پروتکل درمانی
مشخصی برای درمان درد مزمن شناخته نشده است .این در حالی
است که اکثر پروتکلهای درمانی ،کاهش موج بتا و تتا و همچنین
افزایش آلفا را مد نظر قرار دادهاند ] .[28ازجمله رایجترین دلیل
احتمالی دیگر برای اثربخشی تمرینات نوروفیدبک مهار تاالموس
طی این تمرینات میباشد .تاالموس از جمله نواحی کلیدی مرتبط
با پردازش درد بوده و گذرگاهی است که به ادراکات معنا میبخشد
] .[27مطابق با بیانیه انجمن بین المللی نوروفیدبک و
پژوهشهای انجام شده ،ویژگی متمایز نوروفیدبک نسبت به سایر
روشهای موجود در تسکین درد این است که نوروفیدبک با
تمرکز بر کارکرد سیستم عصبی مرکزی به ویژه مغز که هدف
تمرینات نوروفیدبک است به طور مستقیم بر پردازش حس درد
تاثیر میگذارد ] .[23،25منطق سنتی مبتنی بر سازوکار اثربخشی
تمرینات نوروفیدبک در کاهش درد مزمن بر اساس دو فرضیه
استوار است؛ فرضیه اول این است که مداخالت نوروفیدبک امواج
مغزی در پهنای باند خاصی را که منعکس کننده فرآیندهای
نوروفیزیولوژی دارای تجربه درد را هدف قرار میدهد ] .[29
فرضیه دوم این است که تمرینات نوروفیدبک از طریق تغییر در
ثبت و تفسیر اطالعات درد باعث تغییر در عملکرد مغز می شوند.
به بیان دیگر ،بدون توجه به تعداد و مقدار ارسال سیگنال درد به
مغز ،شدت درد ادراکی کاهش مییابد ] .[24بر اساس مطالب بیان
شده به نظر میرسد تمرینات نوروفیدبک به طور مستقیم علت
درد را درمان نمیکند ،بلکه واکنش در پردازش درد را تعدیل
میکند ] .[24،30بنابراین ،مداخله در افراد با دردهای مزمن
اسکلتی  -عضالنی فقط بخش مرکزی مربوط به درد را هدف
قرار داده و در بخش محیطی هیچ گونه تغییری ایجاد نمیکند
] .[24شواهد علمی حاکی از آن است که درد مزمن نه تنها باعث
تغییرات عملکردی مغز شده ،بلکه بر نوروپالسیتی مغز نیز تاثیر
میگذارد .واژه نوروپالستی برای اشاره به تغییراتی که در سیستم
عصبی ایجاد شده استفاده میشود و مربوط به تغییر در مسیرهای
عصبی وسیناپسها است ] .[15در دهه گذشته مطالعه های انجام
شده ،برخی از ابهامات در خصوص درد مزمن را برطرف کرده
است و به وضوح نشان میدهد که درد مزمن ناشی از تغییرات
نوروپالستی طوالنی مدت در مسیرهای حسی است .بر همین
اساس پژوهشگران معتقدند که دیگر سازوکار اثربخشی تمرینات
نوروفیدبک ،تسهیل ارتباط قسمتهای مختلف مغز با یکدیگر
است که منجر به وقوع نوروپالستی میشود ] .[15،29بنابراین،
دلیل دیگر مطرح شده در رابطه با اثربخشی تمرینات نوروفیدبک
در کاهش درد ،وقوع یک نوروپالستی است که سبب تغییرات
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بحث:
هدف نویسندگان از تدوین این مقاله مروری ،بررسی اثربخشی
تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن اسکلتی  -عضالنی
است .بر اساس نتایج مطالعه ها به نظر میرسد که مداخالت
نوروفیدبک به کاهش این نوع دردهای مزمن منجر میشود
] .[22،23،24به عبارت دیگر ،تمرینات نوروفیدبک دامنه امواج
مربوط به درد را تغییر داده و آنها را از الگوهای مرتبط با درد به
الگوهای مرتبط به حالت طبیعی تغییر میدهد و در نتیجه احساس
درد ،حافظه درد و عواطف مربوط به درد را تحت تأثیرقرار داده و
باعث افزایش آستانه تحمل درد میشود ] ،[23اما با این حال ،بر
اساس نتایج مطالعه هان مختلف مداخالت نوروفیدبک علت اصلی
درد را در بیماران با دردهای مزمن اسکلتی  -عضالنی بر طرف
نمیکنند ] .[24از سوی دیگر ،عالوه بر کاهش شدت درد ادارکی
بیماران به طور هم زمان بهبودی سایر عواملی همچون انقباض
عضالنی و عملکرد حرکتی حاصل شده است ] .[15،25بر همین
اساس استنباط میشود که مداخالت نوروفیدبک میتواند برای
بیماران مبتال به سندروم درد اسکلتی  -عضالنی به ویژه افراد
سالمند مبتال که توانایی کنترل حرکت ایمن برای شرکت در
فعالیتهای بدنی پویای توان بخشی را ندارند ،در راستای کاهش
شدت درد مفید باشد ] .[26به منظور درک سازوکار اثربخشی و
نحوه طراحی پروتکل الزم است ابتدا سازوکار ادراک درد تشریح
شود .درد با فعال شدن یک شبکه گسترده از نواحی مغز شامل
ناحیه حسی حرکتی ،اینسوالر ،سینگولیت ،قشر پیش پیشانی،
تاالموس ،قشر زیرین و ساقه مغز همراه میباشد که با هم فرایند
پردازش و تجربه درد را انجام میدهند ] .[27در نتیجه میتوان
گفت که ادغام فعالیتهای عصبی در سرتاسر مناطق مغز در
نهایت تعیین کننده درد خواهد بود ] .[28در مطالعه های انجام
شده نحوه طراحی پروتکل درمانی برای کاهش درد متفاوت است
که خود به یک نکته چالش برانگیز برای پژوهشگران و درمانگران
تبدیل شده است ] .[20درد ابتدا در نخاع پردازش شده و سپس
به تاالموس و در ادامه به قشر حسی اولیه منتقل میشود .استدالل
میشود که درک اولیه درد در تاالموس و ادراک دقیق تر در قشر
حسی اولیه رخ میدهد ] .[15بر همین اساس ،در تمامی مداخالت
نوروفیدبک با هدف کاهش دردهای مزمن ،نحوه طراحی پروتکل
درمانی و قرارگیری الکترودها روی جمجمه اغلب نقاطی هستند
که قشر حسی و نواحی مربوط به پردازش درد را هدف قرار
میدهند ] [16و بدین ترتبب از طریق کاهش فعالیت امواجی
مغزی مرتبط با پردازش اطالعات درد مانند امواج مغزی بتا و
تقویت امواج آلفا که مربوط به حالت ریلکسیشن است ،به کاهش
درد منجر می شود ] .[9در نتیجه بیماران مبتال به دردهای مزمن،
در جلسات تمرین نوروفیدبک یاد میگیرند مناطق قشری و
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نتیجهگیری:
نتایج مطالعات نشان میدهد که تمرینات نوروفیدبک به عنوان
یک مداخله درمانی غیر تهاجمی به کاهش شدت درد ادارکی
منجر می شود و سبب بهبودی ثانویه در مواردی همچون عملکرد
حرکتی و انقباض عضالنی میشود .با این وجود ،این نوع مداخله
درمانی واکنش به پردازش حس درد را تعدیل کرده ،ولی علت
اصلی درد را درمان نمیکند .در نتیجه توصیه میشود که
متخصصین توانبخشی به منظور اثربخشی بهتر از ترکیب توام
مداخله درمانی نوروفیدبک و تمرینات فیزیکی استفاده کنند.
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کوتاه مدت و بلند مدت در فعالیت مغز میشود ] .[31به طور کلی
سازوکار نوروپالستی به توانایی سیستم عصبی برای تغییر در پاسخ
به دروندادها و نیازهای محیطی اشاره دارد که در آن سیناپس
زایی اتفاق افتاده و باعث ایجاد راههای جدید در مغز میشود ].[29
با نگاه به جدول  2مشاهده میشود که عالوه بر کاهش شدت
درد پس از تمرینات نوروفیدبک موارد دیگری همچون بهبود
عملکرد و انقباض عضالنی رخ داده که میتواند به صورت مستقیم
تحت تاثیر عوامل سایولوژیکی باشد .در بعد سایکولوژی بیماران
مبتال به آسیبهای اسکلتی  -عضالنی به خاطر ترس از درد،
ضعف عمومی و ناتوانی در انجام موفق و آگاهانه حرکت تمایلی
برای فعال سازی عضله ندارند .در این وضعیت فعالیت فیزیکی
بیمار کاهش یافته که خود باعث کاهش قدرت عضالنی میشود.
در نتیجه به نظر میرسد بهبود انقباض عضالنی ،عملکرد و توجه
در اثر کاهش شدت درد ادراکی باشد ] .[32این مطالعه با
محدودیتهایی همراه بوده است که شامل :نبود مطالعات گسترده
در زمینه اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر کاهش دردهای مزمن
اسکلتی  -عضالنی ،نبود مقاالت با حجم نمونه باال ،نبود
مطالعاتی با حجم نمونه باال که به مقایسه تمرینات نوروفیدبک و
تمرینات توانبخشی در کاهش درد مزمن اسکلتی  -عضالنی
پرداخته باشند.
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Abstract:

Pars J Med Sci 2020;18(1):33-40

Introduction:
Chronic Pain Refers To Persistent And Long-Lasting Pain That Extends Beyond Normal Range And
Over 6 Months. The Most Commonly Used Therapies, Such As Analgesia, Have Not Been Successful
In Significantly Reducing The Severity Of Chronic Pain; Thus, Neurofeedback Training Is a New
Approach To The Treatment Of Chronic Musculoskeletal Pain With Better Efficacy Than Other
Interventions. The Purpose Of This Review Article Is To Investigating Effectiveness Of Neurofeedback
Exercises In Chronic Musculoskeletal Pain Reduction.
Material & Methods:
The Search Articles From Databases Pubmed, Science Direct, Elsevier, and Springer To Language Both
English and Persian Began And Articles From 2000 Up To 2019 Were Extracted. To Extract The
Articles, We Used Neurofeedback Pain Treatment, Chronic Pain, And Musculoskeletal Chronic Pain
Key Word. 850 Articles Were Found And Aafter Reviewing The Abstract, Titles And Considering The
Main Subject Of The Present Study And Criteria Inclusion And Exclusion, 10 Article Were Selected
For Final Investigating.
Results:
After Reviewing 10 Article Related selected, The Results of Those Articles Are Described as Detail in
Table 2 and Full in Section Discussion.
Conclusion:
Neurofeedback Training Appears To Reduce Perceived Pain Severity, But Does Not Treat The Cause
Of Pain In This Group Of Patients, Rather Modulates The Response To Pain Processing. As a Result
Appears, Combination of Neurofeedback Interventions and Rehabilitation Exercises Be More Effective
In Improving the Symptoms of This Group of Patients.
Keywords: Neurofeedback Pain Treatment, Chronic Pain, Musculoskeletal Chronic Pain
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