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Background:there is controversy in the results of the few studies 

investigating the electrophysiological effectsof neurodynamictension 

techniques.Purpose: Toevaluate the short-termeffects of neurodynamic 

tension techniques on motoneuron excitability, as measured by the H-reflex 

in normal andlow back pain subjects.Material and Methods:There were 

one hundred participants in this study,including 50 normal and 50low back 

pain subjects with S1 radiculopathy.The effect of neurodynamictension 

techniquesonmotoneuron excitability were assessed by observing changes in 

H-reflex latency, amplitude, and H/ M ratiobefore, immediately after, and 5 

min. after applying the techniques.Results:Both normal and low back pain 

subjects demonstrated a significantincrease(P<0.05) in motoneuron 

excitabilityimmediately after neurodynamictension as reflected bya decrease 

in H-reflex latency, andincrease in H-reflex amplitudeand H/M 

ratio.Thisincreasewas transient, with return to nearly baseline values when 

measured 5 min. 

afterapplyingneurodynamictension.Conclusion:Applications of 

neurodynamic tension techniques producesimilar transient short-term 

excitatory effect onmotoneuron excitability in normal and symptomatic 

subjects. These findings substantiate thatneurodynamictension techniques 

have a direct short-termeffect on nerve physiology. 
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  عمي اثارة العصب الحركي في األصحاء والمرضيلشد العصبى الديناميكىات قصيرة األجل لتأثيرال

 
 اَناس انسُد ؛جامعة القاهرة-  كمية العالج الطبيعيمدرس بقسم العموم األساسية لمعالج الطبيعي،،  الدسوقيمحمد طاهر

 محمد رأفد ؛جامعة القاهرة-  كمية العالج الطبيعيمدرس بقسم العموم األساسية لمعالج الطبيعي،، اتىطانة 

 .جامعة القاهرة-  العالج الطبيعي،كمية العالج الطبيعيماجستيرعطُح

 

لشد العصبى تأثير افي  القميمة التيبحثت في نتائج الدراساتاختالفات هناك :الخمفية

 عمي لشد العصبى الديناميكىجملهذا البحث يهدف الى تقييم اآلثار قصيرة األ: الهدف.الديناميكى

 في األشخاص األصحاء "لهوفمان"رد فعل اإلختفاء المنعكس اثارة العصب الحركي الذي تم قياسةب

 شخص طبيعين يخمس مكونة منهذه الدراسة عينةشترك فيوقد ا:العينة. أسفل الظهرومرضى أالم

 انعصة انحزكٍ مه خالل ثارة في أ التغييرات  وقد تم قياس.  الظهر اسفلآالمبضيوخمسين مر

نشد  منا دقائق5 تعد ، و تعد راقثم ، و فىن"لهوفما"رد فعل اإلختفاء المنعكس فيمزاقثح انرغُزاخ

 أسفل األشخاص األصحاء ومرضى أالم الدراسة الى اننتائجأفادت وقد :النتائج.انعصثً اندَنامُكً

 ،ونكهنشد انعصثً اندَنامُكً تعداثارج انعصة انحزكٍفٍ أذات داللة إحصائية اظهروا زيادة الظهر

 5قُاسمزج أخزي تعد العند ونُح مع انعىدج إنً ما َقزب مه انقُم األ الزيادة كانت زيادة مؤقتةهذج

 أسفل عمي األشخاص األصحاء ومرضى أالمنشد انعصثً اندَنامُكًا تطبيق:الخالصة.دقائق

 .نعصة انحزكٍ قصُزج األجهمثارجذسثة فٍ أٌالظهر

 

 

رد فعم اإلخرفاء انمنعكس ، اثارج انعصة انحزكٍ ، نشد انعصثً اندَنامُكًا:الكلمات الدالة

 ."نهىفمان"

 

 


