استئوآرتریت مفصل زانو
مریم ملکزاده  1بهنام قاسمی  2رحیم میرنصوری 3

 3کارشناسی ارشد ،حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران 2 .استادیار ،گروه توانبخشی ورزشی ،دانشگاه
شهرکرد ،شهرکرد ،ایران 1 .استادیار ،گروه توانبخشی ورزشی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره سوم  93صفحات 491-200

چکیده
مقدمه :امروزه فواید انجام فعالیتهای بدنی در پیشگیری از بیماریهای مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد میشود .از
جمله روشهای تمرینی که برای درمان این عارضه استفاده میشود ،آب درمانی است .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی
تأثیر یک دوره آب درمانی بر عملکرد و کیفیت زندگی در افراد مبتال به استئوآرتریت مفصل زانو بود.

روش

کار 29 :زن مبتال به استئوآرتریت مفصل زانو با گروه سنی  13تا  33ساله انتخاب و به صورت تصادفی به دو

گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه جهانی و بومی سازی شده پیامد و صدمات زانو و
استئوآرتریت استفاده شد .نمونهها برنامه آب درمانی را به مدت  9هفته (هفتهای  1جلسه ،هر جلسه  76دقیقه) انجام دادند و
بیماران گروه کنترل به روال عادی زندگی خود ادامه دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس استفاده
شد.
نتایج :نتایج بهبود معنیداری در میانگین عملکرد قبل ( )96/37±36/21و بعد ( )33/93±36/39از تمرین بیماران در گروه

تجربی نشان داد ،اما تفاوت معنیداری بین میانگین عملکرد قبل ( )97/26±33/69و بعد ( )33±33/93از تمرین در گروه کنترل
مشاهده نشد .همچنین در میانگین کیفیت زندگی قبل ( )71±93±3/36و بعد ( )33±3/79از تمرین بیماران در گروه تجربی

نویسنده مسئول:
مریم ملکزاده
گروه توانبخشی ورزشی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد بروجرد
بروجرد  -ایران

بهبود معنیداری مشاهده شد ( .)P<6/63ولی در گروه کنترل میزان کیفیت زندگی قبل ( )73/33±7/7و بعد ()79/93±7/73
از تمرین بهبود معنیداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که تمرینات آب درمانی میتواند به عنوان یک روش ایمن و مؤثر در بهبود عملکرد و کیفیت

تلفن+39 3171333339 :

زندگی افراد مبتال به استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد.

malekzadeh_maryam65@yahoo.com

کلیدواژهها :استئوآرتریت – زانو  -تمرینات

پست الکترونیکی:

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 92/9/29 :اصالح نهایی 92/44/41 :پذیرش مقاله92/42/21 :
ارجاع :ملک زاده مریم ،قاسمی بهنام ،میرمنصوری رحیم .تأثیر یک دوره تمرینات آب درمانی بر عملکرد و کیفیت زندگی در افراد مبتال به استئوآرتریت مفصل زانو .مجله پزشکی هرمزگان 4393؛.491-200:)3(41

مقدمه:

است که باعث از دست رفتن عملکرد و کیفیت زندگی افراد

استئوآرتریت شایعترین بیماری مفاصل سینوویال میباشد.

سالمند میشود ( .)9استئوآرتریت به طور معمول به طور

مطالعات نشان دادند که شیوع استئوآرتریت زانو در بین افراد 73

پیشروندهای طی سالهای متمادی ایجاد میشود ،هرچند که

ساله یا باالتر بین  76تا  36درصد است ( .)3عالئم بیماری

عالیم بیماری ممکن است در همین دوران به مدتی طوالنی ثابت

استئوآرتریت زانو به صورت درد ،خشکی صبحگاهی و

بمانند ( .)3به نظر میرسد عواملی نظیر الگوهای تغذیهای غلط و

محدودیت حرکات مفصلی میباشد ( .)2،1فرآیند پیری شامل

شیوع گسترده چاقی در جامعه به ویژه در میان زنان نیز باعث

تغییرات فرسایشی ،تدریجی و برگشتناپذیر سیستمهای بدن

شده است که استئوآرتریت رو به افزایش بگذارد ،همچنین عادات
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تأثیر یک دوره تمرینات آب درمانی بر عملکرد و کیفیت زندگی در افراد مبتال به

مریم ملکزاده و همکاران

تأثیر آب درمانی بر عملکرد کیفیت زندگی مبتالیان به استئوآرتریت زانو

ایرانی باعث بروز این عوارض شده است ( .)7متأسفانه

از پیشینه تحقیقات برمیآید ،تاکنون مطالعات محدودی در

استئوآرتریت زانو در سالهای اخیر نه تنها در بین افراد مسن،

خصوص تأثیر ورزش در آب بر مفصل زانو انجام شده است

بلکه در میان جوانان ایرانی هم شیوع بیشتری یافته است.

که یافتههای متناقضی را بیان میکنند .پژوهش حاضر با هدف

محققان اعالم کردند تقریباً نیمی از بزرگساالن حداقل در یکی از

بررسی تأثیر یک دوره آب درمانی بر عملکرد و کیفیت زندگی در

پاهای خود تا رسیدن به سن  93سالگی دچار استئوآرتریت

افراد مبتال به استئوآرتریت مفصل زانو انجام شد.

میشود و البته این ریسک در بین افراد چاق بیشتر است (.)3
بنیاد ملی آرتروز در ایاالت متحده در سال  3333برنامه

روش کار:

ورزش در آب را برای جامعه بیماران مبتال به آرتریت پیشنهاد

این تحقیق از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون

کرد ( .)9ورزش در آب مزیتهای فراوانی دارد ،با توجه به

بود که تأثیر آبدرمانی را بر عملکرد و کیفیت زندگی مورد

خواص آب در ایجاد مقاومت ،سبکسازی و کم کردن فشار

بررسی قرار داد .آزمودنیهای تحقیق  29زن مبتال به

وارده بر مفاصل مبتال ،انجام ورزش با صدمه کمتر و یادگیری

استئوآرتریت زانو بودند که پس از انجام  MRIو تشخیص

آسانتر صورت میگیرد ( .)33حرکت درمانی در آب تلفیقی از
تمرین در آب و فیزیوتراپی است .این روش رویکرد درمانی
جامعی است که از تمرینات آبی طراحی شده برای کمک به
توانبخشی وضعیتهای گوناگون استفاده میکند .حرکت
درمانی در آب رویکردی بدیع برای درمان در آب است که اتکا
به نفس را در میان بیماران افزایش میدهد ،به زمان کاری
کمتری نیاز دارد و حداکثر استفاده را از استخر در مقایسه با
برنامههای سنتی آن خواهد داشت ( .)3حرکت درمانی در آب
میتواند اختالالت فیزیولوژیکی همراه با استئوآرتریت چون
ضعف عضالنی ،حس عمقی ،تعادل ،آمادگی قلبی عروقی و
محدودیت دامنه حرکتی مفصل را بهبود بخشد ( .)36ورزش در
آب از طریق تقویت عضالت اطراف مفصل و کاهش فشار وارد
بر آن ،در کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی این بیماران مؤثر
است ( .)31در کره جنوبی ،برنامههای ورزش در آب به طور
گستردهای در سالهای اخیر استفاده میشود ( Spector .)22و

پزشک متخصص ارتوپد به صورت داوطلبانه هدفدار انتخاب
شدند و به انجام تمرینات آب درمانی پرداختند .معیار حذف از
تحقیق ،وجود هر گونه مشکل نخاعی ،انجام جراحی اخیر ،وجود
هر گونه مشکل اسکلتی و عضالنی (مانند شکستگی ،بورسیت)،
وجود هر گونه پاتولوژی نامشخص ،آرتریت ترکیبی و آرتریت
روماتوئید بود .همچنین کسانی که قبل از انجام تحقیق از عارضه
خود اطالع داشته و یا بنا بر توصیه پزشک به انجام اقداماتی
جهت درمان مبادرت داشتهاند نیز از میان نمونهها حذف شدند
( .)36قبل از آغاز تحقیق تمامی آزمودنیها فرم رضایتنامه
شرکت در آزمونهای تحقیق را امضاء کرده و سپس طی یک
جلسه نحوه انجام آزمونها برای آنها تشریح شد .برای اجرای
پیش آزمون 29 ،ساعت قبل از انجام تمرینات ،قد و وزن هر یک
از آزمودنیها اندازهگیری شد و بعد از ارایه توضیح به
آزمودنیها در مورد هدف تحقیق ،از آنها خواسته شد که
پرسشنامه جهانی و بومیسازی شده پیامد صدمات زانو و

همکاران ( )21و  Szoekeو همکاران ( )29بیان کردند که بین

استئوآرتریت ( )P=6/37-33( )32را که به منظور اندازهگیری

فعالیت بدنی و خطر استئوآرتریت زانو ارتباط وجود دارد ،بدین

میزان استئوآرتریت و شدت درد زانو ،میزان عالیم ،مشکالت

معنی که فعالیت بدنی ممکن است موجب افزایش و یا کاهش

عملکرد حرکتی در فعالیتهای روزانه ،ورزشی ،تفریحی و کیفیت

خطر بروز استئوآرتریت زانو شود .در بررسی مقایسه تأثیر یک

زندگی در مفصل زانو طراحی شده است را تکمیل نمایند .تمرینات

دوره تمرینی ورزش در آب و ورزش در خشکی در بیماران

آبدرمانی به مدت  9هفته ( 1جلسه در هفته) و مدت زمان 76

مبتال به استئوآرتریت زانو بیان شد که ورزش در آب پیشرفت

دقیقه در هر جلسه انجام شد.

معنیداری را در بهبود عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی افراد مبتال
به استئوآرتریت زانو به وجود میآورد (.)33،26

در این تحقیق ،با توجه به اصول اساسی آبدرمانی و با
بهرهگیری از ادبیات موجود در این زمینه ،برنامه تمرینی اصالح

 Lundو همکاران در بررسی تأثیر ورزش در آب و خشکی

شده ویژهای تنظیم گردید (جدول شماره )3؛ که پس از بازبینی و

در بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو شان دادند که ورزش در

تأیید متخصصان مورد استفاده قرار گرفت .تمرینات در استخر

آب بهبود معنیداری را در عملکرد حرکتی و کیفیت زندگی افراد

معمولی شنا انجام گردید که دمای آب بین  23-16درجه
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بد رفتاری چون نحوه زمین نشستن و استفاده از دستشوییهای

مبتال به استئوآرتریت زانو موجب نمیشود ( .)33همان طور که

تأثیر آب درمانی بر عملکرد کیفیت زندگی مبتالیان به استئوآرتریت زانو

مریم ملکزاده و همکاران

جدول شماره  -1تمرینات آب درمانی

سانتیگراد تنظیم شده بود .به منظور کاهش خطر آسیبهای
احتمالی در مفصل زانو و برای افزایش جنبشپذیری مفاصل
درگیر ،برنامه گرم کردن و بازگشت به حالت اولیه  36تا 33

عمق آب

اسکات دو پایی
1

زائده خنجری

بلند شدن بر روی انگشتان هر دو

جناغ سینه

پا

ارایه شده ،در شش مرحله یک هفتهای طوری برنامهریزی شده

حرکت دینامیک النگ

بود که اصل تنوعپذیری و افزایش بار و شدت تدریجی تمرینات

تمرینات مرحله به عالوه ایستادن

رعایت شود (.)39

بر روی یک پا و اکستنشن /
فلکشن

در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف آماری

اکستنشن  /فلکشن زانوی پای

متغیرها و از متغیرها و از آزمون تحلیل واریانس برای تجزیه و
تحلیل اطالعات استفاده شد .تجزیه و تحلیل آماری توسط

2×36

دیگر

خار قدامی

2

فوقانی خاصره

نرمافزار  SPSS 16انجام شد .سطح معنیدار کمتر از 6/63

2×36

ایستادن بر روی یک پا و ابداکشن
 /اداکشن
ابداکشن  /اداکشن مفصل ران پای

معنیدار تلقی شد.

دیگر
ایستادن بر روی یک پا و هیچینگ،
مفصل ران پای دیگر

نتایج:

تمرینات مراحل  3 ،9و  7مرحله

ویژگیهای فردی بیماران در جدول شماره  2آورده شده
است .بر اساس معیارهای تعیین شده در پرسشنامه ،هر

3

خار قدامی

دوم به عالوه حرکت دینامیک

فوقانی خاصره

النگ ،اسکات تک پایی ،بلند شدن

آزمودنی که از امتیاز باالتری برخوردار باشد ،دارای وضعیت

بر روی انگشتان یک پا

بهتری بوده است و میانگین باالتری به او تعلق میگیرد .نتایج
تحقیق ،بهبود معنیداری را در میانگین عملکرد و کیفیت زندگی

خار قدامی

4

فوقانی خاصره

بیماران گروه تجربی نسبت به میانگین عملکرد و کیفیت زندگی
بیماران گروه شاهد پس از  9هفته تمرین نشان میدهد .نتایج

خار قدامی

5

فوقانی خاصره

جدول شماره ( 1نمودار شماره  )3نشان میدهد که بین گروه
کنترل و گروه آبدرمانی در سطح کمتر از  6/63تفاوت
معنیداری در میزان عملکرد وجود دارد و با توجه به میانگین دو

2×36

خار قدامی

6

فوقانی خاصره

2×36

تمرینات مرحله 1

2×36

تمرینات مرحله 1

2×36

تمرینات مرحله 1

تمرینات آب درمانی ()36

گروه در پسآزمون ،میتوان گفت گروه آبدرمانی با میانگین
( )33/93نسبت به گروه کنترل با میانگین ( )93/33از عملکرد
بهتری برای انجام فعالیت روزانه برخوردار است.
نتایج جدول شماره ( 9نمودار شماره  )2نیز نشان میدهد که
بین گروه شاهد و گروه آبدرمانی در سطح کمتر از 6/63

جدول شماره  -2ویژگیهای فردی بیماران
وزن (کیلوگرم)

قد (سانتیمتر)

سن (سال)

گروهها
آب درمانی

37/93±7/33

371/33±9/33

93/66±7/91

شاهد

33/93±3/73

371/33±9/79

99/66±3/19

تفاوت معنیداری در میزان کیفیت زندگی وجود دارد و با توجه
به میانگین دو گروه در پسآزمون میتوان گفت گروه آبدرمانی
با میانگین ( )33/66نسبت به گروه کنترل با میانگین ( )79/93از
کیفیت زندگی بهتری برخوردار است.

491
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دقیقه در ابتدا و انتهای هر جلسه تمرینی اجرا گردید .تمرینات

مرحله

تمرین اندام تحتانی

ست برای هر پا

تأثیر آب درمانی بر عملکرد کیفیت زندگی مبتالیان به استئوآرتریت زانو

مریم ملکزاده و همکاران

جدول شماره  -3بررسی میانگین میزان عملکرد بیماران قبل و بعد از تمرین
شاخص آماری
پیش آزمون

32

96/37±36/21

369/3

پس آزمون

32

33/93±36/39

333/9

پیش آزمون

32

97/26±33/69

227/2

پس آزمون

32

93/33±33/93

213/3

گروهها
آب درمانی

شاهد

جدول شماره  -4بررسی میانگین کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از تمرین
شاخص آماری

تعداد

میانگین

واریانس

پیش آزمون

32

71/93±3/36

36/9

پس آزمون

32

33±3/79

12/2

پیش آزمون

32

73/33±7/7

91/7

پس آزمون

32

79/93±7/72

91/3

گروهها
آب درمانی

شاهد

80

بحث و نتیجهگیری:

70

بر اساس یافتهها و آزمون فرضیههای تحقیق ،نتایج نشان

60

داد که بین پیش تا پس آزمون ،میانگین عملکرد زانو و کیفیت

50

زندگی پس از اجرای پروتکل به میزان معنیداری بهبود یافته

40

بود .نتایج نشان داد ،تمرینات آبدرمانی به عنوان یک روش

30
20

10
0

درمانی مناسب سبب بهبود عملکرد زانو و کیفیت زندگی در افراد
مبتال به استئوآرتریت زانو میشود .نتایج مطالعه حاضر با
یافتههای سایر محققین همخوانی دارد .هینمن و همکاران (،)31
در مطالعهای به بررسی تأثیر آبدرمانی بر روی بیماران مبتال
به استئوآرتریت زانو و ران پرداختند .آنها پس از  7هفته

نمودار شماره  -1عملکرد بیماران قبل و بعد از تمرین

آبدرمانی ،درد ،عملکرد حرکتی ،سطح فعالیتهای بدنی ،کیفیت
زندگی و قدرت عضالنی را مورد ارزیابی قرار دادندو در پایان

80

نتیجه گرفتند که آبدرمانی باعث کاهش درد و خشکی
صبحگاهی و افزایش عملکرد حرکتی و دیگر فاکتورها میشود.

75

نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات سیلوا و همکاران ()33

70

،گرین و همکاران ( )37و هینمن و همکاران ( )31که بیانگر
اثربخشی معنیدار آبدرمانی بر عملکرد عینی و ذهنی بیماران

65

مبتال به استئوآرتریت بودند ،همخوانی دارد .همچنین یافتههای

60

تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق یلفانی و همکاران ( ،)36الند و

55

همکاران ( ،)33فولی و همکاران ( )33نیز همسو بوده و با تحقیق
وانگ و همکاران ( )39ناهمسو میباشد .نتایج نشان داده است که
برنامه تمرینی ورزش در آب سبب بهبود عملکرد حرکتی در

نمودار شماره  -2کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از تمرین
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تعداد

میانگین

واریانس
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نتایج این پژوهش نشان داد که انجام تمرینات آبدرمانی

) و بارتلز و26(  وانگ و همکاران،)33( مطالعات لیم و همکاران

توسط بیماران مبتال به استئوآرتریت کامالً امکانپذیر و راحت

 بررسیهای صورت گرفته نشان.) را تأیید مینماید23( همکاران

 انجام، همچنین کم شدن فشار وارده بر مفاصل مبتال.میباشد

دادهاند که تمرین درمانی در آب میتواند اختالالت فیزیولوژیکی

ورزش با صدمه کمتر توسط بیماران از مزایای تمرینات ورزش

، تعادل، حس عمقی،همراه با استئوآرتریت چون ضعف عضالنی

 میتوانند به، بنابراین میتوان گفت که آبدرمانی.در آب است

آمادگی قلبی عروقی و محدودیت دامنه حرکتی مفصل را بهبود

عنوان یک روش تمرینی ایمن و مؤثر در بهوبد عملکرد و کیفیت

 دیگر مزایای بالقوه تمرین درمانی برای این گروه از.بخشد

.زندگی افراد دارای استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد

 ناهنجاریهای متابولیکی، وضعیت روانی، بهبود تحرک،بیماران

پیشنهاد میشود متخصصین تمرینات آبدرمانی را با سایر

 یافتههای تحقیق.و کاهش خطر سقوط و کاهش وزن بدنی است

روشهای تمرینی مقایسه کرده و نتایج را مورد بررسی قرار

حاضر حاکی از آن است که آبدرمانی بر کیفیت زندگی فیزیکی

 همچنین توصیه میشود تأثیر تمرینات آبدرمانی را بر.دهند

.بیماران مبتال به استئوآرتریت مفصل زانو تأثیر معنیداری دارند

.سایر بیماریهای مزمن نیز بررسی شود

 نتایج حاکی از آن بود که برنامه تمرینی ورزش در،عالوه بر این
آب سبب بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتال به استئوآرتریت زانو
 وانگ و،)33( میشود که با نتایج مطالعات لیم و همکاران
.) مشابه میباشد23( ) و بارتلز و همکاران26( همکاران
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Original Article

Abstract
Introduction: The advantages of participating in physical activities are so well proved that
many statements recommend them in preventing chronic diseases such as osteoarthritis.
Training methods that are used to treat this condition is aquatic exercise. The purpose of this
study was to examine the effects of aquatic exercises on the motor performance and quality
of life in patients with knee joint osteoarthritis.
Methods: 22 women with knee osteoarthritis with mean age 35-55 (years) were equally
randomly assigned to one of two groups: experimental or control groups the world-known
knee injuries and Osteoarthritis Outcome Score questionnaire was used for data collection.
Aquatic exercises were carried out under the supervision of a aquatic expert three sessions a
week for 8 weeks, each session lasting 60 minutes. Patients in the control group continued
their normal daily living activities. Data were statistically analyzed via ANOVA.
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Results: Results showed significant mean differences of performance comparing pre(40.56±10.23) and post- (71.81±10.94) intervention conditions in the experimental group,
while mean differences between pre- (46.20±15.04) and post- (45.71±15.41) tests was not
significant in control group. The mean differences of quality of life regarding pre(63.89±7.10) and post- (75±5.68) intervention evaluations was significant in experimental
group (P<0.05), but there was no significant mean differences between pre- (65.97±6.6)
and post- (64.81±6.69) tests in control group.
Conclusion: The results showed that aquatic exercises, as a safe and effective exercise
method, should be incorporated in rehabilitation programs to improve the motor functions
and quality of life of elderly females with knee osteoarthritis.
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