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چکیده
زمینه و هدف :استئوآرتریت در نتیجه تخریب غضروف مفصلی بروز و یکی از قدیمیترین و شایعترین
بیماریها در میان افراد سالمند است .این مطالعه بهمنظور بررسی تأثیر یک دوره تمرین تراباند بر
تغییرات حسعمقی مفصل زانو در سالمندان مبتال به استئوآرتریت زانو انجام شد.
روش بررسی :جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مردان سالمند فعال مبتال به استئوآرتریت زانو ساکن
آذربایجانغربی بود که از بین آنها  02نفر که حداقل  0جلسه در هفته به فعالیت ورزشی
میپرداختند ،انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه  02نفری (تراباند و کنترل) تقسیم شدند.
آزمودنیها به مدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته برنامه تمرین تراباند را اجرا نمودند .برای اندازهگیری
حس عمقی زانو از الکتروگونیامتر استفاده گردید .از آزمون آماری  tمستقل برای بررسی نتایج بین
گروهی و آزمون  tزوجی برای بررسی نتایج درون گروهی استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد حس عمقی ،در مقایسه درونگروهی ( )p=2/2220در گروه تراباند و در
مقایسه بین گروهی ( )p=2/203دارای اختالف معنیدار بود.
نتیجهگیری :بکارگیری تمرین تراباند میتواند عاملی اثرگذار بر بهبود حس عمقی زانوی مردان
سالمند فعال مبتال به استئوآرتریت زانو شود.
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مقدمه
استئوآرتریت0

یا آرتروز بیماری است که در نتیجه تخریب
غضروف مفصلی بروز و منجر به سفتی و درد مفصل
میشود .این بیماری یکی از قدیمیترین و شایعترین
بیماریهای نوع بشر است که با نامهای دیگری چون آرتروز،
استئوآرتروز و آرتریتهیپروتروفیک نیز شناخته میشود.
امکان ابتالی هر مفصلی در این بیماری وجود دارد اما،
بهطور شایع در مفاصل لگن ،زانوها ،ستون فقرات و
همچنین مفاصل انگشتان دست ،مفصل قاعده انگشت
شست دست و شست پا را درگیر میکند .این بیماری همراه
با افزایش سن بیشتر میشود .تا سن  01سالگی احتمال
بروز استئوآرتریت در مردان بیشتر است ولی پس از آن زنان
بیشتر در معرض ابتال هستند .افزایش میانگین سن جامعه و
شیوع روزافزون اضافهوزن موجب افزایش قابلتوجهی در
شیوع این بیماری شده که انتظار میرود درد و
محدودیتهای فعالیتی مرتبط با آن ایجاد شود .اجتناب از
فعالیتهای مربوط به درد سبب ضعف عضالت و در نتیجه
محدودسازی فعالیتها میگردد (کاستلین و همکاران،0
.)0200
همچنیییین ضیییعف عضیییالنی ییییک وی گیییی مهیییم در
استئوآرتریت زانو می باشید و بیه کیرات در افیراد مبیتال بیه
اسییتئوآرتریت زانییو مشییاهده میییشییود (هییوو و همکییاران،3
 .)0202از دیگر اختالوت و عالئم مشاهده شده میتوان بیه
کییاهش عملکییرد کلییی بخصییوا در انییدام مبییتال بییه
استئوآرتریت ،سیفتی ،کیاهش دامنیه حرکتیی ،بییثبیاتی و
کمانی 0شدن زانو اشاره کرد .محدودیت فعالیت ممکن است
سبب محدودیت در مشارکت اجتماعی نیز شود؛ نمونههیایی
از محیدودیت در مشیارکت شیامل مشیکالت در خانیهداری،
خرید ،مسافرت ،ورزش و کار است .یکی از عیوارض بیمیاری
استئوآرتریت زانو که سبب محدودیت در فعالیتهیای فیو
می گردد کاهش حس عمقی مفصیل زانیو مییباشید .حیس
عمقی ییک واهه جیامع از حیس وضیعیت فضیایی مفصیل و
حرکت انجامشده در اندامها میباشد که ورودی حسیی را از
گیرنده های دوک عضالنی ،تانیدون ،مفاصیل و گیرنیدههیای
موجود در پوست دریافت میکند و عالوه بر تعیین موقعییت
)1. Osteoarthritis (OA
2. Kastelein et al
3. Holla
4.Buckling

و حرکت مفصل ،جهت ،شدت و سرعت حرکیات مفاصیل را
نیز به خوبی مشخص میکند .حیس عمقیی در مفصیل زانیو
برای کنترل بهتر حرکت انیدام تحتیانی در حیین راه رفیتن،
دویدن و انجام کارهای معمولی روزانه وزم است.
با توجه به اهمیت حس عمقی در ثبات مفصل زانو،
محققان این حس را در زمینههای مختلف مورد بررسی قرار
دادهاند .تحقیقات حاکی از این است که کاهش ایمپالسهای
حس عمقی از گیرندههای مفصلی میتواند در نهایت منجر
به بروز آسیب بهخصوا حین فعالیتهای ورزشی شود .از
اینرو ،تجویز تمرینات متعددی برای بهبود دقت عملکرد
حس عمقی و پیشگیری از بروز آسیب در مفاصل مختلف از
جمله زانو پیشنهاد گردیده است.
همچنین قابل ذکر است که تاکنون درمانی قطعی بیرای
پیش روندگی استئوآرتریت و افزایش و بهبیود حیس عمقیی
مفصل زانو مشخص نشده ،لیکن با توجیه بیه اینکیه درمیان
قطعی رایج برای اسیتئوآرتریت وجیود نیدارد و عملکردهیای
درمیانی ممکین اسیت بیهصیورت داروییی ،غیرداروییی و یییا
جراحییی باشیید .در اییین راسییتا ،تمییرین درمییانی بییهعنییوان
مداخلهای غالب در استئوآرتریت انجام می گییرد کیه نشیان
دادهشده بیه طیور میرثری سیبب کیاهش درد و محیدودیت
فعالیت در ایین افیراد مییگیردد .پزشیکان نییز راهکارهیای
غیردارویی به خصیوا تمرینیاتی همچیون تمیرین قیدرتی،
تعادلی و تمرینات داخیل آب را توصییه کیردهانید (بکیوی و
همکاران0201، 1؛ دیپ 6و لوهمانیدر .)0221 ،8بنیابراین بیا
توجه به اینکه سیر جمعیت جهان رو بیه سیالمندی اسیت و
اسییتئوآرتریت یییک بیمییاری شییایع در اییین قشییر از جامعییه
میباشد و این واقعییت از دییدگاههیای پزشیکی ،بهداشیتی،
روانی -اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داشیته و بیا در
نظر گرفتن این مطلب کیه افیزایش حیس عمقیی در بهبیود
وضعیت کلی و مشارکت اجتماعی این قشر از جامعیه امیری
ضروری میباشد .لذا پ وهش حاضر در نظر دارد تا تأثیر یک
دوره تمرین تراباند بر تغییرات حیسعمقیی مفصیل زانیو در
سالمندان مبتال به استئوآرتریت زانو را بررسی کند.

5. Beckwée et al
6. Dieppe
7. Lohmander
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روش بررسی
روش تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی و به لحاظ هدف
کاربردی است طرح تحقیق پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل میباشد .جامعه آماری این تحقیق از مردان فعال
مبتال به استئوآرتریت زانو استان آذربایجان غربی تشکیل
شد .سپس نمونههای تحقیق نیز از میان این جامعه آماری
بهصورت در دسترس و با توجه به معیارهای ورود انتخاب و
بهطور تصادفی به دو گروه  02نفری (گروه تراباند و گروه
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کنترل) تقسیم شدند .وزم به ذکر است که آزمودنیها
حداقل  0جلسه در هفته به فعالیت ورزشی میپرداختند و
طبق شاخصهای انجمن روماتولوهی آمریکا )،(ACR2
بیماری آنان تشخیص دادهشده (آلتامن و همکاران)0000 ،3
و جهت درمان از طرف پزشک به مراکز فیزیوتراپی ارجاع
داده میشدند .ضمناً در طول تحقیق یک نفر از گروه کنترل
انصراف داد.

جدول  :8تعداد آزمودنیها و مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در مطالعه
سن(سال)
تراباند
کنترل

68/32±3/36
68/88±0/00

وزن(کیلوگرم)

قد(سانتیمتر)
060/02±0/80
080/00±0/61

معیارهای ورود به مطالعه شامل؛ مردان سالمند فعال
مبتال به استئوآرتریت زانو که دارای درد زانو به مدت  6ماه
یا بیشتر (داشتن درد مزمن و تشدید درد بهصورت حاد)،
قرار داشتن در سطح عملکردی  IIو ( IIIبر اساس عالئم
کلینیکی و رادیولوهیکی) ،نبودن در مرحله حاد بیماری،
تمایل به شرکت در پ وهش ،سن  62- 82سال ،عدم
مصرف داروی تزریقی داخل مفصلی از  3ماه قبل ،عدم
مصرف داروی خوراکی (ضدالتهابی غیراستروئیدی) از یک
هفته قبل از ورود به مطالعه ،نداشتن سابقه ضربه ،آسیب یا
عمل جراحی ،بیماری ،شکستگی و یا ناهنجاریهای
وضعیتی اثرگذار درروند تحقیق BMI0 ،کمتر از  ،32عدم
سابقه طوونی مصرف داروی مرثر بر سیستم عضالنی-
اسکلتی ،عدم اعتیاد و نیز عدم شرکت در برنامه ورزشی
منظم بود .معیارهای خروج از تحقیق شامل؛ عدم مراجعه
منظم فرد در جلسه تمرینی ،مصرف داروهای ضدالتهابی
غیراستروئیدی در طول مطالعه ،تشدید عالئم و درد ،عدم
تمایل فرد به ادامه درمان بود.
در ابتدا تمامی نمونهها رضایتنامه وزم (کتبی) برای
انجام این پ وهش را امضاء کردند .سپس فرم جمعآوری
اطالعات پر و توسط متخصصین طب ورزشی و ارتوپدی
مورد تأیید قرار گرفت و بهصورت مصاحبه حضوری تکمیل
شد و شرایط سالمتی یا بیماری و آسیبدیدگی این افراد
کنترل گردید .سپس رادیوگرافی از زانوی نمونهها که قبالً
)1. Body mass index (BMI

82/01±0/00
88/21±0/80

تعداد آزمودنیها
02
0

توسط پزشک متخصص ارتوپدی معاینه و از زانوی
استئوآرتریتی هر کدام در دو نما (نمای 0قدامی -خلفی،
نمای جانبی) بهعمل آمده بود ،استفاده شد (از طرف
محققین رادیوگرافیای انجام نشد و از پرونده پزشکی
نمونهها استفاده شد) .تمامی رادیوگرافیها توسط متخصص
رادیولوهی مشاهده و بر اساس معیارهای کلگرن -وورنس3
(کاهش فضای مفصلی ،تشکیل استئوفیت ،اسکلروز
استخوان زیر غضروف) (گور و همکاران ،)0220 ،0بررسی
شد؛ و وضعیت هر یک از نماها گزارش گردید.
سپس عالئیم کلینیکیی و رادیولیوهیکی توسیط پزشیک
متخصییص بررسییی و اسییتئوآرتریت زانییو بییه درجییات زیییر
تقسیمبندی شید -0 :هیی عالمیت و ییا یافتیه پیاتولوهیکی
مشییهود نیسییت -0 .یافتییههییا نشییانگر تغییییرات دهنراتیییو
(استئوآرتریت) خفیف در زانو میباشد -3 .یافتیههیا نشیانگر
تغییرات دهنراتیو (استئوآرتریت) متوسط در زانیو مییباشید.
 -0یافته ها نشانگر تغییرات دهنراتیو (استئوآرتریت) پیشرفته
یا شدید در زانو می باشد .در نهایت بر اساس معیارهای ورود
و خروج تعداد  02نفر بهصیورت در دسیترس هدفمنید زییر
نظر پزشک متخصص انتخیاب شیدند و در ادامیه بیهصیورت
تصادفی به دو گروه مساوی (هر گروه  02نفر) تقسیم شدند.
پیش از اجرای پروتکل تمرینی حس عمقی مفصل زانو
اندازهگیری شد .از آنجا که گزارشهایی مبنی بر عدم تفاوت
2. American Rheumatology Association
3. Kellgren-Lawrenc
5. Gur et al
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حس وضعیت مفصل ،بین اندام غالب و غیرغالب وجود دارد
(هرینگتون0221 ،0؛ جروش 0و پریمکا ،)0006 ،3در افرادی
که هر دو زانوی آنها درگیر استئوآرتریت بود ،از زانوی پای
غالب برای ارزیابی استفاده شد .بهمنظور تعیین پای غالب
در افراد از آزمون باو رفتن از پله استفاده شد و نیز حس
وضعیت مفصل در افرادی که تنها یکی از زانوها درگیر
استئوآرتریت بود در پای درگیر مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین با توجه به اینکه بیشترین کارایی دوکهای
عضالنی (بهعنوان گیرندههای اصلی حس عمقی) ،در دامنه
میانی حرکتی مفصل میباشد (هال ،)0202 ،0لذا بر طبق
نظر محققان زاویه موردنظر برای اندازهگیری حس وضعیت
مفصل زانو باید در دامنه میانی حرکت ( 82-02درجه
فلکشن) ،باشد (ورسن 1و همکاران .)0221 ،در این تحقیق
از زاویه هدف  01درجه فلکش زانو برای بازسازی زاویه
هدف که یک زاویه استاندارد جهت اندازهگیری حس
وضعیت مفصل زانو در حالت نشسته میباشد استفاده شد
(پیرییاپراسارت 6و همکاران .)0228 ،همچنین برای
جلوگیری از یادگیری ناشی از پیشآزمون ،هی گونه
بازخوردی در مورد نتیجه پیشآزمون به نمونهها داده نشد.
اندازهگیری حس وضعیت مفصل زانو

در ابتدا وزم به ذکر این نکته است که حس عمقی یک واهه
جامع از حس وضعیت فضایی مفصل و حرکت انجامشده در
اندامها میباشد که ورودی حسی را از گیرندههای دوک
عضالنی ،تاندون و مفاصل دریافت میکند و موقعیت ،جهت،
شدت و سرعت حرکت مفصل را تعیین و مشخص میکند
(برونستورم 8و همکاران .)0083 ،منظور از حس عمقی در
این تحقیق ،حس وضعیت 8مفصل میباشد که از لحاظ
تئوریکی جزئی از حس عمقی بهحساب میآید (دیگر اجزای
آن ،شامل حس حرکت ،0حس سرعت 02و حس نیرو00
میباشد) .جهت اندازهگیری حس وضعیت مفصل زانو،
آزمودنی روی یک صندلی مینشست .ارتفاع صندلی
1. Herrington
2. Jerosch
3. Prymka
4. Hall
5. Larsen
6. Piriyaprasarth
7. Brunnstrom
8. Sense Of Position
9. Kinesthesia
10. Velocity sense
11. Force sense

بهگونهای انتخاب شد که کف پای آزمودنی به زمین نرسد.
سپس بازوهای الکتروگونیامتر به مفصل زانوی شخص و در
محلهای مشخصشده توسط لندمارکها وصل شدند .حس
وضعیت مفصل زانو توسط الکتروگونیامتر مدل SG150
(ساخت شرکت  Biometrics LTDبریتانیا) اندازهگیری
شد .جهت انجام آزمون ،هر فرد از یک شورت ورزشی
استفاده کرده و هی گونه پوشش دیگری در اندام تحتانی
خود نداشت .هر کدام از افراد در حالت ایستاده و کامالً
راحت قرار گرفته و چهار عدد مارکر پوستی برای تعیین
محل چسباندن بازوهای الکتروگونیامتر در سمت خارجی
اندام مورد آزمون در چهار نقطه چسبانده شدند.
برای مشیخص کیردن لنیدمارک هیای میورد نییاز ابتیدا
تروکییانتر بییزرت اسییتخوان ران لمییس شییده ،سییپس نییوک
تروکانتر بزرت با خطکش به قسیمت مییانی خیط مفصیلی
خارجی زانو وصل میشد .مارکر اول در یک چهیارم فوقیانی
اییین خییط ،مییارکر دوم در گییردن فیبییوو و مییارکر سییوم در
قسمت فوقانی قوزک خارجی پا چسبانده شد .سپس فرد بیر
روی صندلی در وضعیتی که زانو  02درجه خم بود نشسیته
و مارکر چهارم در قسمت فوقانی چین پوپلیتهآل در راستای
لبییه فوقییانی کشییکک چسییبانده میییشیید .بییازوی ثابییت
الکتروگونیامتر در امتداد تروکیانتر بیزرت و قسیمت فوقیانی
چین پوپلته آل (مارکرهای اول و چهارم) و بازوی محرک آن
در راستای سرفوقانی استخوان نیازک نیی و قیوزک خیارجی
(مارکرهای دوم و سوم) نصب شید .انتخیاب محیل مارکرهیا
براساس مطالعات وفورتون 00و همکاران ( ،)0000کیاپوزو03
و همکییاران ( ،)0006ومییورکس ،)0006( 00و اسییتیلمن و
تولی ،)0001( 01صورت گرفت.
برای ارزیابی حس وضعیت مفصل زانو ،وضعیت نشسته
در نظر گرفته شد .در این وضعیت فرد مورد مطالعه در
انتهای یک صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع و تنظیم پشتی
(تکیهگاه) نشسته ،بهطوریکه پاهای او از زمین فاصله
داشت و بهصورت آویزان قرارگرفته بودند .در این حالت از
فرد خواسته شد تا سر خود را در امتداد تنه نگهدارد و
دستها و ساعد خود را روی محل مخصوا تعبیه شده در
روی صندلی قرار دهد .در این حالت ،مفصل زانو تقریباً 81
12. Lafortune
13. Cappozzo
14. Lamoreux
15. Tully & Stillman
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درجه فلکشن و م پا در حالت استراحت و تنه نیز 32
درجه از سطح عمود عقبتر و ران تقریباً افقی بود .پس از
تنظیم وضعیت صحیح فرد بر روی صندلی ،از وی خواسته
شد که با چشمان باز ،بهصورت فعال 3 ،مرتبه سا پای
خود را تا زاویه  01درجه حرکت دهد و به مدت  1ثانیه در
همان وضعیت نگه دارد .در ادامه جهت حذف مداخله
بینایی در حین اندازهگیری ،چشمهای نمونه توسط
چشمبند بسته و از او خواسته شد که سر خود را صاف و
ثابت نگهدارد .بعد از  8ثانیه از فرد مورد آزمایش درخواست
میشد تا سا پا را بهصورت فعال حرکت داده و زاویه مورد
نظر را بازسازی کند و آن را با کلمه «رسیدم» اعالم نماید.
میزان اختالف موجود بین زاویه ایجادشده توسط
آزمودنی (زاویه تخمین زدهشده) با زاویه هدف ،بدون در
نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن جهت حرکت بهعنوان زاویه
خطا (خطای مطلق) مورد بررسی آماری قرار گرفت .هر
حرکت سه بار تکرار شد و در نهایت میانگین سه زاویه
خطای بهدستآمده بهعنوان رکورد اصلی برای هر حرکت
در نظر گرفتهشد و نتایج بهدستآمده بهعنوان رکورد
پیشآزمون ثبت شد.
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پروتکل تمرین تراباند

در این مطالعه منظور از تمرین تراباند ،استفاده از پروتکل
تمرین تراباند تأیید شده توسط کالج پزشکی جورجیا،
دانشگاه پرستاری ،آگوستا ،جورجیا ،ایاوتمتحده آمریکا
مخصوا بیماران سالمند مبتال به آرتروز زانو بود (تاپ و
همکاران )0220 ،0که با توصیه دکر ،)0200( 0تطبیق داده
شد .همچنین شایان ذکر است که این برنامه تمرین بر
اساس توصیههای وی ه کالج آمریکایی طب ورزشی
( )ACSM3برای سالمندان و نیز بر اساس اصول علم تمرین
تطبیق و اجرا شد (دکر .)0200 ،بهمنظور اجرای تمرینات
تراباند از باند تراباند به رنگهای زرد ،قرمز و سبز استفاده
شد (جدول  3و ( ،)0تاپ و همکاران.)0220 ،
تمرینات تراباند قدرتی  3بار در هفته و به مدت  8هفته،
 00-8بار در هر پا انجام شد ،در صورت افزایش درد یا تورم،
برنامه ،متوقف میشد .تمرینات در هر جلسه با  02دقیقه
گرم کردن شروع و بخش اصلی تمرینات  32الی  02دقیقه
بود و با  1دقیقه سرد کردن تمام شد .بین هر تمرین 0
دقیقه استراحت بود (جدول ( ،)3کالج آمریکایی طب
ورزشی0222 ،؛ بنیاد آرتروز.)0208 ،0

جدول :6نکات تمرین تراباند
هفته

تعداد تکرار

رنگ تراباند

اول

 8تکرار

رنگ زرد

هفته دوم تا آخر هفته چهارم

 02 - 8تکرار

رنگ قرمز

هفته پنجم تا آخر هفته هشتم

 00 - 02تکرار

رنگ سبز

0300

fgfhgfhfhfghghgh

1. Topp et al
2. Dekker
3. American College of Sports Medicine
4. The Arthritis; Foundation: http://www.arthritis.org/aboutus/news-and-updates/
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جدول :9پروتکل تمرین تراباند
روش اجرا

ردیف

اسم تمرین

0

اسکات صندلی

0

بلند کردن سا پا
0
()Calf

0

3

اکستنشن هیپ

0

فلکشن

هیپ0

1

دورسی فلکشن م

6

پا حلقه

8

اکستنشن پا

تصویر حرکت

باند را در نزدیک کمر نگهدارید.
آرنج را صاف و مستقیم نگهدارید.
بهآرامی به سمت صندلی باخم کردن زانو و لگن پایین بیایید؛ پشت را
صاف نگهدارید.
نگهدارید و بهآرامی به حالت ایستادن برگردید.

3

باند را در نزدیک کمر نگهدارید.
آرنج را صاف و مستقیم نگهدارید.
بر روی انگشتان پایتان باو بروید.
نگهدارید و بهآرامی به حالت اول برگردید.
تعادل خود را بر روی یکپا حفظ کنید.
هیپ خود را بهصورت اکستنشن به سمت عقب بدن خود ببرید.
بر روی یک سطح ثابت و محکم ،پیشرفت را باثبات و پایداری در
آموزش شروع کنید.
در صورت نیاز از صندلی استفاده کنید.
هیپ را بهطرف باو به سمت سقف بلند کنید.
نگهدارید و بهآرامی به حالت اول برگردید.

پا1

انگشتان پایتان را به سمت عقب در خالف باند بکشید.
نگهدارید و بهآرامی به حالت اول برگردید.

6

زانو را خم کرده و پا را بهطرف عقب به سمت صندلی فشار دهید.
نگهدارید و بهآرامی به حالت اول برگردید.

(زانو)8

زانو را به حالت اکستنشن درآورده و نوک پا را به سمت سقف ببرید.
نگهدارید و بهآرامی به حالت اول برگردید.

1. Chair Squats
2. Calf Raises
3. Hip Extension
4. Hip Flexion
5. Ankle Dorsiflexion
6. Leg Curls
7. Leg Extension
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تمامی تصاویر تمرین تراباند برگرفته از (تاپ و
همکاران0220،؛ بنیاد آرتروز 0208 ،و آکادمی آنالین
تراباند )0208 ،0میباشد.
گروه کنترل

این گروه از آزمودنیها در طول آزمون پروتکل تمرینی را
تجربه نکرده و فعالیتهای روزمره خود را داشتند (دکر،
.)0200
تجزیه و تحلیل آماری
برای نرمال بودن توزیع دادههای پیشآزمون از آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .بهمنظور تجزیه و
تحلیل یافتههای تحقیق عالوه بر آمار توصیفی ،از آزمون
آماری  tمستقل برای بررسی نتایج بین گروهی و از آزمون t
زوجی برای بررسی نتایج درونگروهی استفاده شد.
همچنین از فرمول زیر (دکر ،)0200 ،برای بررسی نتایج
درصد تغییرات استفاده گردید:
( xدرصد تغییرات a ،و  bبه ترتیب نمرات پیشآزمون و

X = [(b-a) ÷ a] × 100
کلیه محاسبات آماری با بهرهگیری از نرمافزار SPSS

نسخه  00انجام گرفت.
یافتهها
نتایج آزمونهای کلموگروف -اسمیرنوف و همچنین آزمون t

مستقل نرمال بودن و غیرمعنیدار بودن دادههای دو گروه
در متغیرهای حس عمقی زانو ( ،)p=2/630را در مرحله
پیشآزمون نشان داد.
نتایج آزمون تی همبسته (درونگروهی) نشان داد که در
خطای مطلق بازسازی زاویه هدف در متغیر حس عمقی
مفصل زانو (درجه) ،در گروه انجام دهنده تمرینات تراباند از
مرحله پیشآزمون به مرحله پسآزمون به میزان  32درصد
کاهش محسوس و معنیداری داشت ( )p=2/2220و در
گروه کنترل از مرحله پیشآزمون به مرحله پسآزمون به
میزان  0/62درصد کاهش جزئی و غیرمعنیداری داشت
(( ،)p=2/680جدول .)0

پسآزمون را نشان میدهند)
جدول  :4نتایج آزمون درونگروهی و بین گروهی در مراحل پیش و پسآزمون
متغیر

گروه

خطای حس وضعیت
مفصل زانو (درجه)

تراباند
کنترل

SD±M

SD±M

پیشآزمون

پسآزمون

0/22±2/00
0/00±2/080

0/82±2/630
0/00±0/06

بحث
نتایج تحقیق حاضر در گروه انجام دهنده تمرینات تراباند در
خصوا خطای مطلق بازسازی زاویه هدف در متغیر حس
وضعیت مفصل زانو حاکی از آن بود که حس وضعیت
مفصل زانو در گروه انجام دهنده تمرینات تراباند از مرحله
پیشآزمون نسبت به مرحله پسآزمون (درونگروهی) ،به
میزان  32درصد بهبود و کاهش معنیداری داشت0.
در ارتباط با تأثیر تمرین تراباند بر بهبود حس عمقی
یافتههای پ وهش حاضر با یافتههای دراکگلو 0و همکاران

1. http://www.thera-bandacademy.com/
2. Diracoglu

درصد تغییرات
 32کاهش
 0/62کاهش

همبسته P t

2/2220
2/680

مستقل P t

2/203

( ،)0221فیتزجرالد 3و همکاران ( ،)0200دراکگلو و
همکاران ( ،)0228دکر و همکاران ( ،)0200همخوانی دارد.
سه مطالعه اخیر ،ترکیبی از تمرینات حسی عمقی را در
مقایسه با تمرینات تقویت عضالت (ماهیت تمرینات تراباند
قدرتی است) مورد بررسی قرار دادهاند .در مرحله اول،
دراکگلو و همکاران ( ،)0221یک برنامه تمرینات تراباند
(تقویتی) و تعادلی حس عمقی را با یک برنامه کنترل (فقط
شامل تمرینات تقویت عضالت) مورد مقایسه قراردادند .در
کل عنوان کردند که هر دو برنامه ورزشی مرثر بوده و با
تأثیر قابلتوجهی در گروههای آزمایشی گزارش شد .شایان
ذکر است ،بهبود حس عمقی نیز در گروههای مشابه
مشاهده شد .شدت تمرین در گروه تجربی باوتر بود ،که
3. Fitzgerald
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شاید توضیحدهنده این تفاوت در گروهها باشد .در یک
مطالعه دیگر توسط فیتزجرالد و همکاران ( ،)0200افراد
مبتال به استئوآرتریت زانو به صورت تجربی تحت تمرین
ترکیبی چابکی اغتشاشی و تمرینات تقویتکننده عضالت
(مقاومتی تراباند) ،قرار گرفتند اگر چه هر دو گروه بهبودی
را در محدودیت فعالیت خود گزارش کردند ،اما تفاوت
معناداری بین دو گروه گزارش شد .از محدودیتهای مطالعه
فیتزجرالد میتوان اشاره به این مورد کرد که تنها یکسوم
از شرکتکنندگان تحت مطالعه دچار بیثباتی زانو بودند ،در
حالیکه دوسوم دیگر بیثباتی زانو نداشتند .این امر ممکن
است قدرت مطالعه فیتزجرالد را برای نشان دادن اثر برتری
ورزشدرمانی ترکیبی از تمرینات عصبی -عضالنی و سنتی
را محدود سازد .همچنین در یک مطالعه دیگر توسط
دراکگلو و همکاران ( ،)0228اثربخشی یک برنامه ورزشی
حسی عمقی ،بهطور خاا با هدف قرار دادن ثبات زانو ،در
ترکیب با تمرینات کاربردی تقویت عضالت (برنامه «ثبات»)
مورد بررسی قرار گرفت .اگر چه برنامه «ثبات» در کاهش
محدودیتهای فعالیت ( %32بهبود) ،درد ( %02بهبود) ،و
ثبات زانو خود گزارشی ( %32بهبود) بسیار مرثر بوده است،
اما هی اثر دیگری در مقایسه با گروه کنترل از خود نشان
نداد .پ وهشهای انجامشده بهوسیلهی دراکگلو و همکاران
(0221؛  ،)0228و فیتزجرالد و همکاران ( ،)0200نشان
میدهد که یک نقش غالب از عضالت در عملکرد زانو وجود
دارد و اهمیت تمرینات را با هدف قرار دادن قدرت عضالنی
در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو و همچنین در افراد با
بیثباتی مفصل زانو برجسته میکند.
هنگام انجام فعالیتهای روزانه ،مانند راه رفتن ،باو
رفتن از پله ،و یا بلند شدن یا نشسته روی صندلی ،و یا وارد
یا خارج شدن از ماشین ،تغییرات بار خارجی و داخلی که بر
روی زانو اثر میگذارد ،میبایست همسان شود .یک سیستم
دقیق عصبی -عضالنی بر این بار تطبیق مییابد .رفتار
مفصل زانو در طول عملکرد فعالیتهای روزانه توسط عوامل
متعددی از جمله قدرت عضالنی (که در تحقیق حاضر
تراباند نوعی از تمرینات قدرتی میباشد) ،شدت حس
عمقی ،سستی مفاصل و حرکت واروس -والگوس تحت تأثیر
قرار میگیرد (دکر و همکاران .)0220 ،این عوامل تعیین
میکنند که تا چه حد حالت تعادل مفصل زانو (بهعنوان
مثال ،ثبات مفصل زانو) را میتوان حفظ نمود .عالوه بر

ضعف عضالنی ،حس عمقی ضعیف سبب افزایش بیثباتی
مفصل زانو میشود .حس عمقی در استئوآرتریت زانو دچار
اختالل میشود .فرض بر این است که حس عمقی ضعیف
تأثیر ضعف عضالنی در بیثباتی زانو را تشدید کرده و در
نتیجه سبب محدودیت فعالیت میگردد .ایجاد ثبات در
مفصل زانو بهوی ه بهوسیله حس عمقی اعمال میگردد.
البته عالوه بر قدرت عضالنی ،شدت حس عمقی خوب برای
عملکرد مناسب در فعالیتها مورد نیاز است .در مقابل،
حس عمقی ضعیف سبب تقویت اثر ضعف عضالنی در
محدودیت فعالیت میگردد :حس عمقی کاهشیافته سبب
تشدید تأثیر ضعف عضالنی در محدودسازی فعالیت
میشود .در تحقیقات متعدد در زمینه استئوآرتریت زانو به
مدل عصبی -عضالنی میرسیم که محققان توجه خاصی به
آن دارند ،پ وهشهای متعددی پیرامون مرلفههای مدل
عصبی -عضالنی برای اعتباربخشی به این مدل انجامشده
است (شارما 0و همکاران0223 ،؛ واندر ای 0228 ،0؛ سگال3
و همکاران0202 ،؛ فرانسن و همکاران0220 ،0؛ مالی 1و
همکاران .)0221 ،در این پ وهشها که بیشتر اثر ضعف
عضالنی و کاهش شدت حس عمقی مورد بررسی قرار گرفته
است (ستیولجنز و همکاران ،)0220 ،6نتایج نشان دادهاند
که ضعف عضالنی عاملی مهم در تعیین محدودیت فعالیت
میباشد (دکر و همکاران0220 ،؛ شارما و همکاران0223 ،؛
وانبار 8و همکاران ،)0008 ،و توسط شدت حس عمقی
مفصل زانو تحت تأثیر قرار میگیرد (ستیولجنز و همکاران،8
0220؛ سلمندا و همکاران.)0008 ،
بهخوبی واضح است که ورزشدرمانی (قدرتی تراباند)
آثار مفیدی بر بهبود حس عمقی دارد (وایس 0و همکاران،
0008؛ گیوونی 02و همکاران .)0228 ،توضیحات متعددی
برای آثار ورزش بر شدت حس عمقی را میتوان ارائه داد
(لین و همکاران0228 ،00؛  .)0220ابتدا ،گفته میشود که
حساسیت گیرندههای مکانیکی (بهوی ه حساسیت دوک

1. Sharma
2. Van der Esch
3. Segal
4. Fransen et al
5. Maly
6. Steultjens et al
7. van Baar et al
8. Steultjens et al
9. Wise
10. Givoni
11. Lin et al
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زانو توسط تمرینات تراباند باعث افزایش دقت در تعیین
حس وضعیت مفصل زانو میشود زیرا تمرین تراباند سبب
افزایش حساسیت کششی دوک عضالنی گردیده و دوک
عضالنی شاخص مهمی در تعیین دقت حس عمقی مفصل
 بنابراین میتوان گفت تمرین قدرتی.محسوب میگردد
تحقیق حاضر که با استفاده از تراباند انجام شده است ضمن
،تقویت عضالت درگیر اطراف زانو همچون کوادریسپس
باعث بهبود در عملکرد و ثبات بیشتر در زانو گشته و
همچنین سبب افزایش کارایی سیستم عصبی عضالنی و
بهبود در عملکرد دوک عضالنی گردیده و بدین طریق بهبود
در عملکرد و کاهش خطای حس عمقی مفصل زانو در گرو
.آزمایش را سبب شده است
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که یک دوره تمرین تراباند سبب
بهبود و افزایش معنیداری در حس عمقی زانو مردان
.سالمند فعال مبتال به استئوآرتریت زانو گردید

، با افزایش توده عضالنی، دوم.عضالنی) را را افزایش میدهد
ورزشدرمانی ممکن است قادر به افزایش تعداد واحدهای
 ورزشدرمانی ممکن است، در نهایت.دوک عضالنی شود
خستگی عضالنی و انقباض عضلهای را که اثر مثبتی بر
،0 را کاهش دهد (جان و همکاران،شدت حس عمقی دارد
 نوع تمریناتی که در بهبود شدت حس عمقی مرثر.)0220
 بهجز برتری تحمل وزن نسبت به تمرینات غیرقابل- است
 این برتری را میتوان با.تحمل وزن هنوز نامشخص میباشد
 که در حساسیت انتهای عصب،افزایش فشار داخل مفصل
 دیگر آثار تمرین تراباند بر. توضیح داد،نیز نقش دارد
مکانیسمهای عصبی و عضالنی نسبت به برنامههای تقویت
.عضالنی سنتی هنوز ثابت نشده است
توجه به این نکته که تمرینات تراباند ماهیت تمرینات
 اختالل،قدرتی را دارد و نیز اینکه در استئوآرتریت زانو
عملکرد حسی و حرکتی عضله کوادریسپس ضروریست
 شواهدی نیز وجود دارد که،)0008 ،(سلمندا و همکاران
،نشان میدهد با تقویت عضالت اکستنسور و اطراف زانو
دقت در تعیین حس وضعیت مفصل زانو افزایش خواهد
 همچنین تقویت عضالت.)0220 ،یافت (جان و همکاران
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