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مقايسه پارامترهاي فضايي -زماني -مكاني هنگام راه رفتن در بيماران مرد مبتال به
استئوآرتريت زانو با درجات مختلف
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 .2دانشيار بي ومکان يک ورزشي ،دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ا يران(نو يسنده مسئول) ،تلفن ثابت111- 41411322:
mehrdadanbarian36@gmail.com
 .4دانشيار طب ورزشي ،گروه تربي ت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه صنعت ي اميرکبي ر ،تهران ،ا يران

چکيده
زمينه و هدف :اثر استئوآرتريت زانو بر پارامترهاي فضايي  -زماني  -مکاني راه رفتن در تحقيقات پيشين مورد توجه بوده است.
اما اثرات شدت استئوآرتريت بر اين پارامترها به طور دقيق مستندسازي نشده است .هدف اين مطالعه ،مقايسه پارامترهاي فضايي -
زماني  -مکاني راه رفتن در بيماران استئوآرتريت مرد با درجات مختلف بود.
روش بررسي :براي ارزيابي سه بعدي پارامترها از سيستم تحليل حرکتي ( 141هرتز)  Viconسري  Tاستفاده گرديد .آزمودنيها
 11نفر مرد سالم و  41نفر مرد بي مار مبتال به استئوآرتري ت زانو بودند که بر اساس طبقه بندي کلگرن و لورنس به  4گروه خفيف،
متوسط ،شديد تقسيم شدند  .سپس پارامترهاي فضايي  -زماني  -مکان ي شامل کادنس ،حماي ت دوگانه  ،جدا شدن پا ي موافق ،زمان
قدم ،عرض قدم ،برخورد پاي مخالف ،جدا شدن پاي مخالف ،حمايت تک گانه ،طول قدم ،طول گام ،ز مان گام ،سرعت راه رفتن،
زمان استانس و زمان سيکل گام برداري با نرم افزار  Vicon Nexus 1.8.5اندازه گيري و سپس توسط نرم افزارهاي
 Polygon 3.5.1و  Visual3D. v4در ي ک س يکل گام برداري استخراج گرديد .از روش آناليز واري انس يکطرفه در نرم افزار
 SPSS 20.براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد (.)P < 1/11
يافتهها :تفاوت معني داري در کليه پارامترهاي مورد بررسي بين افراد سالم با بيماران مبتال به استئوآرتريت با درجات مختلف
مشاهده نشد( . )P>1/11بيماران مبتال به استئوآرتريت زانو به طور معني داري از کادنس ،طول قدم ،طول گام ،سرعت راه رفتن
پايين تري برخوردار بودند در حا ليکه زمان قدم ،زمان گام ،زمان استانس ،زمان حمايت دو گانه در آنان طوالنيتر بود .
نتيجه گير ي :تغيير در پارامترهاي فضايي  -زماني  -مکاني بيماران استئوآرتريت زانو باالخص با درجه شديد ،ممکن است باعث
نقصان در پايداري راه رفتن و افزايش خطر سقوط گردد.
واژگان کليدي :استئوآرتري ت زانو ،شدت استئوآرتري ت  ،پارامترهاي فضايي  -زماني  -مکاني .
وصول مقاله 43/1/11:اصالحيه نهايي 41/1/24:پذيرش41/2/14:
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مقدمه
استئوآرتريت

تحليل بيومکانيکي راه رفتن در اين دسته از بيماران ميتواند

مفصلي است که شرايط ناتوان کننده با بار اقتصادي و

شده از سوي بيماران حين راه رفتن کمک کند .نتايج

اجتماعي باال بههمراه دارد ( .) 1متداولتري ن مشهودات باليني

مطالعات پيشين نشان مي دهد که پارامترهاي کينتيکي و

آن شامل درد ،خشکي مفصلي و کاهش ظرفيت جسماني و

کينمات يکي حين راه رفتن ،بطور قابل مالحظه در

ناتواني و محدوديت در فعاليتها است ( .)2استئوآرتريت

استئوآرتريت زانو تعد يل و تغ يير مي يابند ( .)1برخي از

يک بيماري دژنرتيو است که ابتدا غضروف مفصلي را

تحقيقات انجام شده گزارشاتي مبني بر سرعت و آهنگ

تحت تأثير قرار داده و در مفاصل اندام تحتاني  ،جنبش

حرکت پايين تر ،طول قدم کوتاه تر ،مرحله حمايت يگانه

پذيري و توانايي حرکت را تحتالشعاع قرار ميدهد .با اين

( )4و مرحله حمايت دوگانه کوتاهتر ( ) 11در پاي درگير

وجود ،دامنهاي از تغييرات پاتولوژيکي در مفاصل و طيفي از

بيماران مبتال به ناراحتي هاي التهابي مفصلي زانو را بيان

اختالالت حرکتي را همراه دارد.

داشتهاند .با مروري بر تحقيقاتي که روي ويژگيهاي

استئوآرتريت يکي از علل شايع ناتواني در ميان بزرگساالن

بيومکانيکي راه رفتن بيماران مبتال به استئوآرتريت صورت

است که معموالً بيشتر مفاصل خاصي نظير زانو ،ران و ستون

گرفته ،ميتوان دريافت که به پارامترهاي فضايي  -مکاني

فقرات را تحت تأث ير قرار ميدهد ( .)4در اين ميان

کمتر توجه شده است .از سوي ديگر ،توافق و بحث جامعي

استئوآرتري ت زانو شايعترين محل درگيري در اندام تحتاني

روي تغييرات پارامترها فضايي -زماني -مکاني حين راه رفتن

است و ي ک بيماري ناتوان کننده مزمن مفصلي به شمار مي -

در مبتاليان به اختالالت مفصلي زانو به خصوص

رود که بطور فزاينده ايي باعث ضعف شديد عملکردي در

استئوآرتريت وجود نداشته و گزارشات متناقضي وجود دارد

فعاليتهاي روزانه ميشود .اعتقاد بر اين است که در

( .)11- 12بهعالوه ،با رجوع به تحقيقات موجود ،خالء

استئوآرتريت  ،بيشتر ين بار مکانيکي به کمپارتمان داخلي

تاثير ات ناشي از افزايش شدت استئوآرتريت زانو بر تغييرات

زانو تحميل ميشود و در نتيجه کمپارتمان داخلي بيشترين

الگوي راه رفتن مرتبط با پارامترهاي فضايي ،مکاني و زماني

تاثيرپذ يري و درگيري (ابتال ) را دارد (.)3

احساس ميشود .همچنين ،اطاعات در دسترس در مورد

بيماران مبتال به استئوآرتريت زانو ،در پاسخ به دفورميتي يا

پايايي و اعتبار تحلي لهاي بيومکانيکي راه رفتن به منظور در

شلي در مفاصل اندام تحتاني و درد ،تعديل در الگوي

نظر گرفتن پارامترهاي کينماتيکي مناسب در بيماران

بيومکانيک راه رفتن ايجاد مي کنند .اين بيماران ،اغلب يک

استئوآرتريت ناکافيست که شايد ارزيابيهاي تعداد بيشتر

نوع راه رفتن انطباقي تسکين دهنده را با پيشرفت بيماري

بيماران در مطالعات آتي بتواند موثر باشد (.)14

نشان مي دهند ( .)1در بررسي مستندات موجود ،به طور

با توجه به موارد اشاره شده ،درک صحيح از ويژگيهاي

دقيق مشخص نيست که اتخاذ استراتژي انطباقي و يا

پارامترهاي فضايي -زماني و مکاني در الگوي راه رفتن

مکانيسم هاي جبراني منجر به تغيير الگوي راه رفتن بهطور

همگام با پيشرفت شدت استئوآرتريت زانو روي مي دهد

عمده به کدامي ک از عوامل نظير شدت بيماري ،درد ،ضعف

ممکن است در شناسايي کاهش پايداري حين راه رفتن

عضالني و يا محدوديت در دامنه حرکتي پاسيو مربوط است

موثر باشد .چرا که مطالعات متعددي که تغييرات الگوي

( .)1عالوه بر اين انطباق و تعدي لهاي حفاظتي،

گامبرداري را با روند پي ري و کاهش پايداري ديناميکي

استئوآرتريت زانو ممکن است تحرک کمر و ديگر مفاصل

بررسي کرده اند ،بر ايجاد تغييراتي نظير کاهش طول قدم،

اندام تحتاني را تحت تاثير قرار دهد ( .)7بنابراين ،تجزيه و

سرعت ،افزايش مرحله استانس و عرض قدم بهعنوان نشانه -
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(  )Osteoarthritisشايعترين بيماري

به درک بهتر محدوديتها و استراتژيهاي انطباقي اتخاذ
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کاهش پايداري هنگام گامبرداري با افزايش خطر سقوط

درجه صفر :بدون تغيير ،درجه يک :مشکوک به کاهش

مرتبط است ( ،)11درک تغييراتي که در پارامترهاي فضايي،

فضاي مفصلي و احتمال استئوفيت ،درجه دو :کاهش فضاي

زماني و مکاني که با پي شرفت استئوآرتريت رو ي ميدهد

مفصلي همراه با پيدايش استئوفيت(  ،)mildدرجه سه:

ممکن است در تعيين نيازهاي بيمار و تصميم گيري در مورد

کاهش فضاي مفصلي همراه با پيدايش استئوفيت و احتماالً

روشهاي درماني کمک کننده باشد .بنابراين،هدف اصلي

دفورميتي متوسط ،درجه چهار :استئوفيت و کاهش فضاي

اين مطالعه اين بود که کداميک از پارامترهاي فضايي -

مفصلي زياد ،اسکلروز و تصلب شديد مفصل زانو همراه با

زماني  -مکاني راه رفتن تحت تأثير شدت استئوآرتريت

دفورميتي شديد مرئي استخوان ( .)17براي ارزيابي سه بعد ي

زانوها در افراد با درجات مختلف قرار ميگيرد.

متغيرهاي فضايي ،مکاني و زماني راه رفتن از سيستم تحليل

روش بررسي
جامعه آماري اين پژوهش مشاهده اي پس رويدادي ( Ex-
 )post factoرا بيماران مرد مبتال به استئوآرتريت دو طرفه
زانو تشکيل دادند .تعداد  41نفر به صورت در دسترس از
بين مراجعه کنندگان به کل يني کهاي درماني و ارتوپدي شهر
همدان که شرايط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب و پس از
پر کردن رضايت نامه در اين تحقيق شرکت کردند .بيماران
بر اساس شدت درگيري در سه گروه  11نفري
استئوآرتريت خفي ف ،متوسط و شديد

تقسيم شدند.

همچنين  11مرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
انتخاب حجم نمونه بر اساس تحقيقات مشابه پيشين صورت
گرفت ( .)11پروتکل تحقيق در کميته اخالق در پژوهش
دانشگاه علوم پزشکي همدان(شماره/11/41/4/1141پ)
تصويب شد .معيارهاي ورود به مطالعه بيماران مبتال به
استئوآرتريت زانو شامل :داشتن عاليم راديولوژي ک
استئوآرتري ت در زانو ،درد مزمن زانو به مدت  1ماه يا بيشتر،
دامنه سني  31تا  71سال ،عدم مصرف داروي تزريقي داخل
مفصلي از  4ماه قبل ،عدم مصرف داروي ضد التهابي غير
استروئيدي از ي ک هفته قبل از ورود به مطالعه ،نداشتن سابقه
ضربه ،آسيب يا عمل جراحي و شکستگي اندام تحتاني،
عدم سابقه طوالني مصرف داروي مؤثر بر سيستم عضالني -
اسکلتي بود .معيارهاي اشاره شده ،توسط متخصص بررسي
شد .شدت استئوآرتريت بيماران بر اساس طبقه بند ي

حرکتي  Viconشامل  3دوربين پرسرعت مادون قرمز
سري  ،Tبا فرکانس نمونه برداري  141هرتز استفاده شد.
براي ثبت دقيق زيرمراحل استانس راه رفتن نظير لحظه
برخورد پاشنه از دو صفحه نيرو 111 * 311( Kistler
ميلي متر) با فرکانس نمونه برداري  1111استفاده شد .مدل
مورد استفاده شده در اين تحقي ق Plug-In-Gait lower
 body modelsبود که الزمه دستي ابي و اجراي آن
مشتمل بر مراحل زير بود:
کاليبراسيون دوربينها :با استفاده از ( Wandوسيلهاي T
شکل با چند نشانگر منعکس کننده نور بر روي آن) فضاي
کپچري براي دوربين ها کاليبره شد .خطا براي هر دوربي ن
بايستي کمتر از پانزده صدم باشد .فضاي کپچري در ابعاد
 411سانتي متر طول  411 xسانتي متر عرض  1111 xسانتي
متر عمق در نظر گرفته شد که دو صفحه ن يرو در وسط مسي ر
آن قرار داشت .فاصله نقطه ورود به محيط کپچر  1متر و
فاصله نقطه خروج ني ز  1متر بود .به طور ي که آزمودني تا
قبل از ورود و هنگام خروج از محيط کپچر حداقل 1- 1
قدم برميداشت.
آماده سازي آزمودني:
ابتدا نشانگرهاي کرو ي شکل  21مي لي متري منعکس کننده
نور طبق مدل  Plug-In-Gaitاندام تحتاني ،روي
لندمارکهاي خار خاصره قدامي فوقاني ،خار خاصره خلفي
فوقاني ،ران ،کنديل خارجي زانو ،ساق ،قوزک خارجي پا،
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هايي از کاهش پايداري تاکيد کردهاند ( .)13از آنجاکه،

کلگرن و لورنس تعيين شد که به  3درجه تقسيم ميشود:
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راست اندام تحتاني نصب گرديد  .سپس اندازه گيريهاي

مخالف(  ،)Opposite foot offجدا شدن پاي موافق،

آنتروپومتريکي نظير جرم آزمودني ،قد ،فاصله بين خار

عرض قدم( ، )Step widthطول و زمان گام ( ،)Stride

خاصره قدامي  -فوقاني چپ و راست ،طول پا ،فاصله بين

طول و زمان قدم ( ،)Stepکادنس(  ،)Cadanceسرعت

نشانگر  ASISو قوزک داخلي ،عرض زانو ،عرض مچ پا

راه رفتن و زمان استانس(  .)Stanceجهت بررس ي نرمال

پاي راست و چپ هر آزمودني وارد گرديد .پس از

بودن توزيع دادههاي جمع آوري شده از آزمون

کاليبراسيون دوربينها و نصب نشانگرها از هر آزمودني 1

 Shapiro-Wilksاستفاده شد .اعداد پرت ،پس از

تريال گرفته و ميانگي ن  1بار تکرار برا ي محاسبات آماري در

شناسايي  ،از تحليل آماري کنار گذاشته شدند .تجزي ه و

نظر گرفته شد .پس از طي مراحل فوق در نرم افزار Vicon

تحليل دادهها با استفاده از روش آماري تحليل واريانس

 Nexus 1.8.5پارامترهاي بيومکانيکي تريالهاي هر

ي کطرفه در نرم افزار

SPSS Inc.,Chicago,

سيکل گام برداري براي آزمودنيها توسط نرم

) SPSS v.20 )IL,USAو سطح معني داري 1/11

افزارهاي  Polygon 3.5.1و  Visual3D v4در سه

صورت گرفت.

صفحه ساجيتال؛ فرونتال و هوريزنتال در ي ک سي کل گام
برداري استخراج گرديد .پ ارامترهاي بررسي شده عبارت
بودند از :درصد حمايت دوگانه (  )Double supportو
حمايت يک گانه(  ،)Single supportشاخص لنگيدن
(Index

 ،)Limpدرصدهاي برخورد اوليه پاي

يافتهها
مقايسه متغيرهاي دموگرافيکي آزمودنيها در هر  3گروه
تفاوت معني داري را در قد ،جرم  ،سن و شاخص توده بدن
نشان نداد (جدول.)1

جدول  . 1مقايسه ميانگين±انحراف استاندارد متغيرهاي دموگرافيکي آزمودنيهاي شرکت کننده در تحقبق
متغيرها

گروه خفيف

گروه متوسط

گروه شدي د

گروه سالم

p

سن (سال)

14 /11 ± 1/21

13 / 44±12/11

12 /11 ± 1/14

31 /11 ± 1/11

1 / 124

قد (سانتي متر)

171 ± 1/11

111 ± 7/11

117 ± 1/31

117 ± 1/71

1 / 413

جرم (کيلوگرم)

71 /11 ± 1/37

72 ± 4/11

11 /11 ± 14

71 / 11±11/11

1 / 121

شاخص توده بدني

21 /31 ± 4/41

21 /41 ± 2/47

24 /11 ± 3/11

27 /14 ± 4/14

1 / 313

همانطور که در جدول  2آورده شده است ،نتايج تحليل

 .)Pدر حاليکه در ساير پارامترهاي فضايي  -زماني ،اختالف

پارامترهاي فضايي -زماني ) (Spatial- Temporalسيکل

معني دار مشاهده شد مشتمل بر  :کاهش کادنس بي ن گروه

راه رفتن گروهها حاکي از عدم تفاوت معني دار پارامترهاي:

سالم با بيماران استئوآرتريت شديد در پاي غالب؛ کاهش

درصد حمايت دوگانه ،درصدهاي برخورد اوليه پاي

طول قدم بين گروه سالم با استئوآرتريت شديد در هر دو

مخالف ،جدا شدن پاي مخالف ،جدا شدن پاي موافق،

پاي غالب و غير غالب؛ افزايش زمان قدم بين گروه سالم با

حمايت تک گانه و عرض قدم بين گروههاي سالم با

بيماران گروه استئوآرتري ت شديد در پاي غالب و غي ر

خفيف ،سالم با بيماران استئوآرتريت متوسط ،سالم با

غالب؛ کاهش طول گام بين گروه سالم با استئوآرتريت

استئوآرتريت شديد ،خفيف با متوسط ،خفي ف با شديد،

شديد و گروه خفيف با استئوآرتريت شديد در پاي غالب؛

متوسط با شدي د و در سمت غالب و غير غالب بود (>1/11

افزايش زمان گام بين گروه سالم با استئوآرتريت شديد در
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پاشنه و انتهاي استخوان کف پايي دوم در دو سمت چپ و

مخالف(  ،)Opposite foot contactجدا شدن پاي
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هر دو پا؛ افزايش زمان گام بين گروههاي خفيف با شدي د و

شدي د در هر دو پا ،گروه خفيف با شديد در هر دو پا و

گروه متوسط با شديد در پاي غالب؛ کاهش سرعت راه

گروه متوسط با شديد در هر دو پاي غالب و غيرغالب.

رفتن بين گروه سالم با متوسط در پاي غالب ،گروه سالم با

متغي ر
کادنس(گام در
دقيقه)
طول قدم ) متر (
زمان قدم(ثانيه)
طول گام ) متر(
زمان گام (ثانيه)
سرعت راه رفتن
) (m/s

گروه سالم -

گروه سالم -

گروه سالم -

گروه خفيف -

گروه خفيف

گروه متوسط

سمت

گروه خفيف

گروه متوسط

گروه شديد

گروه متوسط

 -گروه شديد

 -گروه شديد

غالب

P=1/414

P=1/243

*P=1/111

P=1/171

P=1/114

P=1/171

غيرغالب

P=1/121

P=1/434

P=1/111

P=1/712

P=1/111

P=1/241

غالب

P=1/117

P=1/314

*P=1/11

P=1/714

P=1/112

P=1/114

غيرغالب

P=1/411

P=1/241

*P=1/121

P=1/722

P=1/141

P=1/171

غالب

P=1/327

P=1/211

*P=1/111

P=1/771

P=1/171

P=1/121

غيرغالب

P=1/113

P=1/411

*P=1/131

P=1/131

P=1/111

P=1/224

غالب

P=1/741

P=1/214

*P=1/121

P=1/444

*P=1/141

P=1/112

غيرغالب

P=1/111

P=1/127

P=1/114

P=1/144

P=1/171

P=1/111

غالب

P=1/431

P=1/217

*P=1/112

P=1/141

*P=1/114

*P=1/113

غيرغالب

P=1/111

P=1/414

*P=1/131

P=1/744

P=1/132

P=1/217

غالب

P=1/211

*P=1/134

*P=1/111

P=1/427

*P=1/111

*P=1/112

غيرغالب

P=1/233

P=1/114

*P=1/111

P=1/144

*P=1/112

*P=1/111

 :Pسطح معني داري
* :اختالف معني دار
نتايج پارامترهاي زماني  -مکاني سيکل راه رفتن گروهها که

و گروه خفيف با استئوآرتري ت شديد در پاي غالب؛ افزايش

در جدول  4ارائه شده اند حاکي از تفاوتهاي معني دار

زمان گام برداري بين گروه سالم با استئوآرتريت شديد در

متغيرها بين گروهها به اين شرح بود :کاهش گروه سالم با

هر دو پا و همچنين بين گروههاي خفيف با شديد در پاي

استئوآرتريت شديد و گروه بيمار خفيف با شديد در پاي

غالب و نيز بين گروه متوسط با شديد در پاي غالب؛ کاهش

غالب و غير غالب؛ افزايش زمان قدم بين گروه سالم با

کادنس بين گروه سالم با استئوآرتريت شديد در پا ي

استئوآرتريت شديد در هر دو پا؛ افزايش زمان استانس بي ن

غيرغالب؛ کاهش کادنس بين گروه سالم با استئوآرتريت

گروه سالم با استئوآرتريت شديد در پاي غالب و غيرغالب

شديد در هر دو پاي غالب و غيرغالب.
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جدول  .2مقايسه پارامترهاي فضايي  -زماني ) (Spatial and Temporalسيکل راه رفتن گروهها در نرم افزار Polygon

 551مقایسه پارامتر های فضایی -زمانی...

جدول  .4مقايسه اختالف بي ن گروهي متغيرهاي زماني  -مکاني راه رفتن در گروه هاي تحقيق توسط نرم افزار Visual3D
متغير

گروه خفيف

گروه متوسط

گروه شدي د

گروه متوسط

گروه شدي د

گروه شدي د

غالب

P = 1/ 141

P = 1/ 213

*P = 1/ 117

P = 1/ 173

*P = 1/ 134

P = 1/ 141

غير غالب

P = 1/ 734

P = 1/ 217

*P = 1/ 111

P = 1/ 411

*P = 1/ 121

P = 1/ 121

غالب

P = 1/ 414

P = 1/ 241

*P = 1/ 141

P = 1/ 111

P = 1/ 177

P = 1/ 241

غير غالب

P = 1/ 211

P = 1/ 111

*P = 1/ 113

P = 1/ 112

P = 1/ 112

P = 1/ 117

غالب

P = 1/ 241

P = 1/ 124

*P = 1/ 113

P = 1/ 717

*P = 1/ 131

P = 1/ 112

غير غالب

P = 1/ 212

P = 1/ 131

*P = 1/ 111

P = 1/ 713

P = 1/ 111

P = 1/ 124

زمان سيکل گام

غالب

P = 1/ 171

P = 1/ 111

*P = 1/ 111

P = 1/ 741

*P = 1/ 117

*P = 1/ 111

بردار ي ( ثانيه)

غيرغال ب

P = 1/ 211

P = 1/ 173

*P = 1/ 111

P = 1/ 112

P = 1/ 111

P = 1/ 143

کادنس (قدم در

غالب

P = 1/ 443

P = 1/ 233

P = 1/ 171

P = 1/ 127

P = 1/ 431

P = 1/ 314

دقيقه)

غيرغالب

P = 1/ 241

P = 1/ 111

*P = 1/ 111

P = 1/ 117

P = 1/ 144

P = 1/ 144

کادنس )تعداد گام

غالب

P = 1/ 222

P = 1/ 117

*P = 1/ 111

P = 1/ 121

P = 1/ 141

P = 1/ 134

در دقيقه (

غيرغالب

P = 1/ 271

P = 1/ 141

*P = 1/ 137

P = 1/ 124

P = 1/ 211

P = 1/ 414

طول قدم (متر)
زمان قدم ( ثانيه)
زمان استانس ( ثانيه)

سمت

 :Pسطح معني داري
* :اختالف معني دار

نتايج حاصل از تحقيق صرفنظر از پا ي غالب و غي ر غالب در

( )P=1/111بود (نمودار  .)1نتايج اختالف ب ين گروهي طول

مقايسه اختالف بين گروههاي تحقيق نشان داد که سرعت

گام ،تفاوت معني دار بين گروه سالم با گروه شديد

راه رفتن بين گروه سالم با متوسط ( ، )P=1/111گروه سالم

( )P=1/111و گروه خفيف با شديد ( )P=1/141داشت.

با شدي د ( ،)P=1/111گروه خفيف با شديد ( )P=1/111و

ولي نتايج نرمال سازي طول گام به طول پا حاکي از

گروه متوسط با شديد ( )P=1/111تفاوت معني دار داشت.

اختالف معني دار تنها بين گروه سالم با شديد ()P=1/121

اما مقايسه نتايج نرمال ساز ي شده سرعت راه رفتن به قد

داشت (نمودار  .)2نتايج حاصل از بررسي اختالف بين

توسط نرم افزار ،حاکي از وجود اختالف معني دار بي ن

گروهي زمان حمايت دوگانه حاکي از تفاوت معني دار بين

گروهي گروه سالم با خفيف ( ،)P=1/11گروه سالم با

گروه سالم با استئوآرتريت شديد (،)P=1/114گروه خفيف

متوسط ( ،)P=1/111گروه سالم با شديد ( ،)P=1/111گروه

با شديد ( ،)P=1/111گروه متوسط با شديد ( )P=1/137بود

خفيف با شديد ( )P=1/111و گروه متوسط با شديد

(نمودار .) 4
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گروه سالم -

گروه سالم -

گروه سالم -

گروه خفيف -

گروه خفيف -

گروه متوسط -
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1.4
1.2
1.193
0.986

0.8
0.7894

0.71

0.6

0.62

0.59

0.4

0.47

0.2
0

نمودار  . 1سرعت راه رفتن و سرعت راه رفتن نرمال سازي شده در گروهها ي تحقيق
* تفاوت معني دار در سطح 1/11

1.8
1.6
1.40
1.19

1.47

1.39

1.1875

1.4

1.2528

1.2916

1.0476

1.2
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0

نمودار . 2طول گام و طول گام نرمال سازي شد ه برا ي گروهها ي تحقيق
* تفاوت معني دار در سطح 1/11
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1.0573

1
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0.45
0.4

0.35

0.3688
0.2913
0.2662

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

نمودار  . 4زمان حمايت دوجانبه در گروهها ي تحقيق
* تفاوت معني دار در سطح 1/11

بحث

تغيي رپذيري پارامترهاي راه رفتن بيان کرد که با افزايش

در اين مطالعه پارامترهاي فضايي  -زماني  -مکاني در بيماران

شدت استئوآرتريت ،کا دنس ن يز کاهش مييابد .اما

مرد مبتال به استئوآرتريت زانو با درجات مختلف خفيف،

 Huangو همکارانش ( )2111تفاوت قابل مالحظهاي بين

متوسط و شديد در مقايسه با افراد سالم مورد بررسي قرار

افراد سالم با بيماران استئوآرتريت زانو در متغير کادنس

گرفت .و چگونگي تأثي رپذيري شدت استئوآرتريت زانو بر

بدست نياوردند ( .)11نتايج طول قدم توسط نرم افزارهاي

هر ي ک از اين متغيرها مورد تحليل قرار گرفت .

 Polygonو  Visual3Dحاکي از کاهش معن ي دار بي ن

نتايج حاصل از هر دو نرم افزار  Polygonو Visual3D

گروه سالم با استئوآرتريت شديد در هر دو پا ي غالب و

حاکي از کاهش معني دار در کادنس بين گروه سا لم با

غيرغالب داشت .اما نتايج حاصل از نرم افزار Visual3D

استئوآرتريت شديد بود .در توجيه آهنگ گام برداري

نشان دهنده کاهش معني دار بي ن گروه خفيف با

پايين تر در گروه مبتال به استئوآرتري ت شديد ،ميتوان گفت

استئوآرتري ت شدي د در پا ي غالب و غي ر غالب بود .اي ن

اين گروه به دلي ل شدت و افزايش عارضه زمان بيشتر ي را

تفکي ک پذي ري را ميتوان به حساسيت باالتر نرم افزار

براي برداشتن هر قدم سپري ميکنند که نتايج حاصل از

 Visual3Dنسبت به  Polygonنسبت داد Huang .و

اندازهگيري زمان قدم (  )Step timeمويد اين ادع ا است.

همکاران ( )2111در مطالعه خود در مقايسه بيماران

يافتههاي اين مطالعه نشان داد که کادنس تحت تأثير شدت

استئوآرتري ت زانوي خفيف و شدي د با افراد سالم کاهشي در

استئوآرتريت در درجات شديد قرار ميگيرد که با تحقيقات

طول قدم گزارش کردند اما اين کاهش از نظر آماري معني

پيشين که نشان دادهاند افزايش شدت استئوآرتريت منجر به

داري نبود Kiliçoğlu .و همکاران ( ،)2111تأثيرات بالن -

تفاوتهاي بي شتر بر پارامترهاي فضايي و ديگر پارامترهاي

تراپي روي پارامترهاي فضايي -زماني راه رفتن را بررسي و

راه رفتن ميگردد مطابقت داشت (12و )2111( Kiss .)11

تشابه طول قدم بيماران استئوآرتريت و افراد سالم را گزارش

در تحقيق خود در مورد تأثير شدت استئوآرتريت بر

کردند ( . )11علت اين تفاوت در تحقيقات ،ممکن است به
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در مطالعه باشد که بجاي استفاده از يک گروه کنترل سالم،

گشتاورهاي زانو بيان کردهاند (.)24

استاندارهاي آزمايشگاهي استفاده گرديده است ( .)11نتايج

نتايج حاصل از زمان گام توسط نرم افزارهاي  Polygonو

حاصل از زمان قدم توسط نرم افزارهاي پليگان و

 Visual3Dحاک ي از افزايش معني دار بي ن گروه سالم با

 Visual3Dمبين افزايش معني دار بين گروه سالم با

استئوآرتري ت شديد در پا ي غالب و غ ير غالب و افزايش

استئوآرتري ت شديد در پاي غالب و غير غالب بود  .نتايج

معني دار بي ن گروههاي خفيف با شديد ،گروه متوسط با

حاصل از نرم افزار  Visual3Dدر مورد زمان مرحله

شديد در پاي غالب داشت .در مقايسه نتاي ج حاصل از زمان -

استانس حاکي از افزايش آن بي ن گروه سالم با استئوآرتريت

هاي قدم و گام بين گروهها ،ميتوان گفت زمان گام

شديد در پاي غالب و غ ير غالب و افزايش آن بي ن گروه

انعکاس دهنده برتري از شدت استئوآرتري ت زانو نسبت به

خفيف با استئوآرتريت شديد در پاي غالب بود .اين نتايج

زمان قدم است Astephen .و همکاران ( )2111در مطالعه

همسو با نتايج سا ير محققين در مقايسه زمان مرحله استانس

خود دريافتند که زمان گام برداري در بي ماران مبتال به

بيماران استئوآرتريت زانو با افراد سالم است (21و14و. )4

استئوآرتري ت شدي د و متوسط در مقايسه با افراد سالم

کاهش طول قدم و سرعت و افزايش مرحله استانس ممکن

افزايش مييابد ( Harding .)14و همکاران ( )2111نيز به

است به عنوان نشانه افزايش خطر سقوط در بي ماران مبتال به

نتايج مشابهي رسيدند ( .)23طبق بررسيهاي محققين،

استئوآرتريت شديد زانو باشد McAndrew .و همکاران

افزايش زمان گام با شيوع سقوط ارتباط نزديکي دارد.

( )2112نشان دادند که کاهش در عرض قدم منجر به

بنابراين حصول اطالعات بيشتر راجع به فرآيندهاي مرتبط با

کاهش پايداري قدامي -خلفي و داخلي  -خارجي ميگردد و

افزايش زمان گام ممکن است درک ما را از مکانيسم سقوط

کاهش در طول قدم باعث کاهش پايداري در جهت

سالمندان تقويت نمايد .متغير زمان گام با عوامل مختلفي

قدامي  -خلفي ميشود .بنابرا ين کاهش در طول قدم ممکن

نظير افزايش سن ،تعادل ،راه رفتن ،عملکرد اندام تحتاني و

است يک ي از عواملي باشد که به دلي ل کاهش پايداري

سطح فعاليت بدني مرتبط است (.)21

قدامي -خلفي باعث افزايش گرايش به سقوط به سمت جلو

خروجي نرم افزار  Polygonنشان داد که سرعت راه رفتن

ميگردد ( .)21نتايج حاصل از طول گام توسط نرم افزار

از کاهش معني داري بين گروه سالم با متوسط در پاي

 Polygonحاک ي از کاهش معني دار بي ن گروه سالم با

غالب ،گروه سالم با شديد در پاي غالب و غير غالب دارد.

استئوآرتريت شديد در پاي غالب و کاهش معني دار بي ن

تحقيقات پيشين حاکي از اين است که بيماران استئوآرتريت

گروه خفيف با استئوآرتريت شديد در پاي غالب بود.

زانو از سرعت راه رفتن آهستهتري برخوردارند ( )14و اين

تحقيقات نشان ميدهند که در بيماران استئوآرتريت زانو

تأثيرات با افزايش شدت استئوآرتري ت مشهودتر ميشود

طول گام کوتاهتر است ( )14و اين تأثيرات با افزايش شدت

( .)14يکي از مهمتري ن تغييرات ک ينت يکي مشهود در افراد

استئوآرتريت مشهودتر است ( .)14بنابراين شايد بتوان از

استئوآرتريت افزايش اوج گشتاور اداکشني زانو است ()14

طول گام به عنوان يک پيش بين ي کننده کلين يک ي -

که بر کاهش سرعت موثر است ( .)21به احتمال زياد،

آزمايشگاهي پيشرفت بيماري استئوآرتريت استفاده کرد .از

کاهش سرعت و طول گام مکانيسمهاي جبراني به منظور

طرفي محققين ارتباط بين کاهش پارامترهاي سرعت،

کاهش اوج گشتاور اداکشني هستند (.)21

کادنس و طول گام با ناتواني ( )22را به عنوان بخشي از

نتايج بدست آمده از بررسي اختالف بين گروهي متغ يرهاي
زماني  -مکاني راه رفتن صرفنظر از پاي غالب و غ ير غالب
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سرعت راه رفتن بين گروه سالم با متوسط ،گروه سالم با

دادههاي کينمات يکي مثل طول گام بايستي مد نظر قرار گيرد .

شديد ،گروه خفيف با شديد و گروه متوسط با شديد

نتايج حاصل از بررسي اختالف بين گروهي زمان حمايت

داشت .ولي نتايج نرمال سازي سرعت به قد ،عالوه بر معني

دوجانبه مبين افزايش معني دار بين گروه سالم با

داري بين جفت گروههاي باال حاکي از کاهش معني دار

استئوآرتري ت شديد ،گروه خفيف با شديد ،گروه متوسط

بين گروهي گروه سالم با خفيف ن يز داشت .نرمال سازي

با شديد بود )2111( Kiss .نشان داد که همگام با افزايش

سرعت به قد عالوه بر مشخص نمودن اختالفات معني دار

شدت استئوآرتريت  ،زمان حمايت دوگانه ني ز افزايش

بين گروههاي ذکر شده تفاوت معني دار اين پارامتر را در

مييابد Kiliçoğlu .و همکاران( )2111نيز افزايش زمان

افراد استئوآرتريت خفي ف با سالم را نشان داد .اي ن مطلب

حمايت دوجانبه و استانس در بي ماران مبتال به استئوآرتريت

مويد اين نکته است که با نرمال سازي سرعت به طول قد

زانو را گزارش کردند ( .)11افزايش زمان حمايت دوگانه

حساسيت اين پارامتر باالتر رفته و اثربخشي ويژگيهاي

ممکن است ي ک دلي ل مهم براي کاهش سرعت و افزايش

آنتروپومتري ک افراد بر نتايج به حداقل ميرسد .تحقيقات

زمان گام و طول فاز استانس باشد  .اين نتايج ،ميتواند ما را

حاکي از ارتباط سرعت راه رفتن با وقوع استئوآرتريت

به اين باور برساند که افزايش زمان حمايت دوگانه يک

دارند .راه رفتن سريع تر با عاليم راديولوژي ک پايينتر و

مکانيسم جبراني است که باعث کاهش بار مفصلي از طريق

نشانههاي استئوآرتريت زانو در ارتباط بود و بالعکس راه

انتقال پويا ي بار مفصلي به هر دو اندام تحتاني حين راه رفتن

رفتن آهستهتر با عاليم راديولوژي ک بيشتر و نشانههاي

گردد .

استئوآرتري ت زانو مرتبط بود .بنابراي ن سرعت راه رفتن
آهسته ممکن است شاخصي براي وقوع استئوآرتريت زانو
باشد ( .)27نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر و مطالعات
پيشين ميتواند مناسب بودن سرعت راه رفتن را به عنوان
يک ويژگي در شناسايي و تخمين شدت استئوآرتريت را
تقويت ميکند که البته نيازمند تحقيقات بيشتري است.
نتايج حاصل از بررسي اختال ف ب ين گروهي طول گام توسط
نرم افزار  Visual3Dاز کاهش معني دار بين گروه سالم
با گروه شديد و گروه خفيف با شديد حکايت داشت .ولي
نتايج نرمال سازي طول گام به طول پا ،کاهش معني دار تنها
بين گروه سالم با شديد داشت .نرمال سازي طول گام به
طول پا عدم تفاوت معني دار اي ن پارامتر را در افراد
استئوآرتريت خفيف با استئوآرتري ت شدي د را نشان داد .اين
مطلب مويد اين نکته است که ويژگيها ي آنتروپومتري ک
نتاي ج آناليز پارامترهاي فضايي  -زماني  -مکاني را تغيي ر
ميدهند .بنابراين به منظور حصول نتايج دقيقتر نرمال سازي

نتيجه گير ي
بي ماران مبتال به استئوآرتري ت زانو با کادنس ،طول قدم ،طول
گام ،سرعت راه رفتن پايين تر و زمان قدم ،زمان گام ،زمان
مرحله استانس ،زمان حمايت دو جانبه و زمان سيکل
طوالنيتر همراهند .تغيي ر در اي ن پارامترهاي فضايي  -زماني -
مکاني بيماران و به خصوص در گروه استئوآرتريت با درجه
شديد ،ممکن است باعث نقصان در پايداري راه رفتن و
افزايش خطر سقوط گردد.
تشکر و قدرداني
اين مقاله مستخرج از پايان نامه دوره دکتري بيومکانيک
ورزشي دانشگاه بوعلي سينا است .محققين مراتب تقدير و
تشکر خود را از مسئولين دانشگاه بوعلي سينا ،از مسئولين
آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان و کليه
آزمودني هاي شرکت کننده در اين تحقيق اعالم ميدارند.
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توسط نرم افزار  Visual3Dحکايت از کاهش معني دار

بر اساس مشخصات آنتروپومتري افراد هنگام تحليل
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