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چکیده
81 . فضایی و زاویه واروس زانو هنگام راهرفتن با سرعتهای مختلف در جوانان مبتال به واروس زانو بود-هدف تحقیق حاضر بررسی پارامترهای زمانی
 حمایت، تابخوردن، متغیرهای مدتزمان استقرار. آزمودنی سالم برای مشارکت در این تحقیق داوطلب شدند81  و3 آزمودنی مبتال به واروس زانو درجه
 میانه استقرار و جداشدن پنجه در هنگام راهرفتن روی تردمیل با، زاویه واروس در لحظه تماس پاشنه، طول قدم، تواتر گام برداری، برداشتن یک گام،دوگانه
 دوربین اپتوالکترونیک اندازهگیری6  به همراهmotion analysis با استفاده از سیستم سهبعدی، درصد از سرعت خودانتخابی828  و888 ،18 سرعتهای
 متغیرهای زاویه واروس زانو نیز مبین مقادیر. فضایی گروه واروس مشابه با گروه سالم است- نتایج آزمونهای بینگروهی نشان داد که پارامترهای زمانی.شدند
 نتایج آزمونهای درونگروهی نیز نشان داد که زاویه واروس زانو بهطورکلی با. ولی اختالفات معنیدار نبود،باالتر در گروه واروس نسبت به گروه سالم بود
 افزایش سرعت راهرفتن موجب افزایش زاویه واروس، با توجه به نتایج بهدستآمده.افزایش سرعت بیشتر میشود که هیچکدام از تفاوتها معنیدار گزارش نشد
 احتماالً میتواند راهکاری مناسب جهت کاهش بارهای واردشده به مفصل زانو و، ازاینرو راهرفتن با سرعتهای کمتر از سرعت راهرفتن عادی.زانو میشود
.پیشگیری از ابتال به استئوآرتریت زودرس در جوانان مبتال به واروس زانو باشد
. واروس زانو، سرعت گامبرداری، کینماتیک، راهرفتن:واژههای کلیدی
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Abstract
The purpose of current study was to investigate the spatio-temporal gait parameters and knee varus angle
during walking at different speeds in young with knee varus. 18 subjects with varus deformity classified at
grade 3 of bowleg and 17 healthy subjects, volunteered to participate in this study. The following variables
include stance, swing, double support and cycle time, cadence, stride length, angle of varus at the heel
contact, midstance and toe off when walking on the treadmill at speeds of 80, 100 and 120 percent of
preferred walking speed, were measured from using the three-dimensional motion analysis system with six
optoelectronic cameras. The results of between-group tests showed that spatio-temporal gait parameters
in the varus group is similar to the normal group. Also varus angular variables in varus group, was indicate
higher values in comparison to the healthy group, but there were no significant differences. The results of
inter-group tests also showed the knee varus angle generally increases with increasing speed, that none of
the differences were not significant. According to the results, the increase in walking speed will caused to
increase knee varus angle. Therefore, walking with speed less than the normal walking speed, probably is
a suitable solution to reduce the loads exerted on the knee joint and prevention of premature osteoarthritis
in young with knee varus.
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مقدمه
راهرفتن یهمثابه فعالیت عضالنی مستمر در شکل گیری وضعیت بدنی افراد تأثیر فراوانی دارد و وضعیت بدنی
افراد نیز بهگونهای متقابل میتواند راهرفتن آنان را تحت تأثیر قرار دهد  .مفصل زانو مهمترین مفصل ایجادکننده
ثبات و تحمل وزن در حین راهرفتن است و ایجاد هرگونه ناهنجاری در این مفصل به بیثباتی و اختالل
عملکردی منجر میشود ( .)2 ,8ازجمله رایجترین این ناهنجاریها واروس زانو است که تحقیقات متعدد،
شیوع باالی این بیماری در ایران و دیگر نقاط جهان را گزارش کردهاند (.)6 ,3
در هنگام راهرفتن نیروها بهطور برابر در سراسر مفصل زانو توزیع نمیشوند و تقریباً  18درصد از کل بار
اعمالشده به بخش داخلی مفصل زانو اعمال میشود ( .) 6 ,5در افراد مبتال به ناهنجاری واروس ،فشاری که
به قسمت داخلی مفصل وارد میشود از  18درصد هم بیشتر شده و عاملی شتابدهنده برای تخریب سطوح
مفصلی و ابتال به استئوآرتریت 8است ( .)1 ,2استئوآرتریت شایعترین بیماری تأثیرگذار بر دوران کهنسالی
است و تقریباً  38درصد افراد باالی  68سال به این بیماری مبتال هستند ( .)1براساس گزارش سازمان بهداشت
جهانی در سال  ،2882با افزایش جمعیت سال خوردگان و نیز افزایش شیوع استئوآرتریت ،احتمال دارد این
بیماری در دهههای آینده به چهارمین علت اصلی ناتوانی و ازکارافتادگی در دنیا مبدل شود.
نقش جداییناپذیر فاکتورهای بیومکانیکی در ایجاد و پیشرفت استئوآرتریت (بهخصوص در اندام تحتانی)
بهطور گستردهای تحت مطالعه قرار گرفته است ( .)88-9طی فاز استقرار 2راهرفتن ،گشتاور اداکشنی 3بر مفصل
زانو عمل میکند که به چرخاندن استخوان درشتنی نسبت به استخوان ران (به سمت داخل) در صفحه فرونتال
متمایل دارد ( .) 82این گشتاور از متغیرهای مهم مطالعه ناهنجاری واروس زانو است .افزایش گشتاور اداکشنی
موجب افزایش تراکم مواد معدنی استخوان درشتنی در قسمت داخلی مفصل زانو میشود ( .)83 ,82متعاقب
آن افزایش نیروهای برخوردی در این ناحیه را به دنبال دارد ( )85 ,86و درنهایت به کاهش حجم غضروف
مفصلی میانجامد و فرد را درمعرض ابتال به استئوآرتریت قرار میدهد ( .)81 ,86اندازه گشتاور اداکشنی زانو
متأثر از اندازه نیروی عکسالعمل زمین ،بازوی گشتاور نیروی عکسالعمل زمین حول مرکز مفصل زانو (که
فاصله عمودی بین خط عمل این نیرو و مرکز دوران زانو تعریف میشود) و جرم و شتاب بخشهای مختلف
اندام تحتانی است .در افراد مبتال به واروس زانو بهعلت افزایش زاویه زانو در صفحه فرونتال (پرانتزیشدن)،
بازوی گشتاور بزرگتر می شود و افزایش بار فشاری به بخش داخلی زانو را درپی دارد .همچنین با کاهش یا
افزایش سرعت راهرفتن ،نیروی عکسالعمل زمین نیز تغییر میکند .چونگ و وانگ ( )2888در تحقیق خود
تغییرات نیروی عکسالعمل زمین حین راهرفتن با سرعت های مختلف را در افراد سالم بررسی کردند (.)81
نتایج نشان داد که با افزایش سرعت راه رفتن ،نیروی عکسالعمل زمین در لحظه تماس پاشنه 6و جداشدن
پنجه افزایش 5مییابد و در لحظه میانه استقرار 6کاهش پیدا میکند .با توجه به این یافتهها ،با افزایش سرعت
راه رفتن افراد مبتال به واروس زانو ،اگر زاویه واروس افزایش پیدا کند روند تخریب غضروف مفصلی تسریع
5. Toe off
6. Midstance

3. Adduction Moment
4. Heel Contact
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می شود و برعکس ،اگر زاویه واروس کم شود ،گشتاور اداکشنی به گشتاور ابداکشنی تبدیل میشود و کاهش
بار به قسمت داخلی مفصل زانو را در پی دارد.
مطالعات نشان میدهد افراد مبتال به استئوآرتریت برای کاهش گشتاور اداکشنی ،پارامترهای گامبرداری خود را
تغییر میدهند که این تغییرات شامل افزایش مدتزمان استقرار و حمایت دوگانه ،کاهش مدتزمان تاب-
خوردن 8،کاهش طول گام و تواتر گامبرداری میشود ( .)28-89درپی این تحقیقات ،موندرمان و همکاران
( )2886سازوکار کاهش سرعت گام برداری را برای افراد مبتال درجهت کاهش فشارهای وارده به مفاصل
پیشنهاد کردند ( ،) 22اما اینکه این راهکار برای افراد مبتال به واروس زانو ،که هنوز به استئوآرتریت دچار
نشدهاند ،مفید است یا خیر هنوز مشخص نیست .نتایج تحقیق استیف و همکاران ( )2888نشان داد که جوانان
مبتال به واروس زانو هنگام راهرفتن با سرعت خودانتخابی ،با اینکه گشتاور اداکشنی بیشتری نسبت به گروه
سالم دارند ،در تضاد با بزرگساالنی که به استئوآرتریت دچار شدهاند ،نیازی به ایجاد تغییر در پارامترهای زمانی-
فضایی 2و کاهش آهنگ گامبرداری درجهت کمکردن بارهای فشاری وارد بر مفصل زانو ندارند (.)23
براساس مطالب بیانشده و با توجه به اینکه راهرفتن با سرعتهای مختلف یکی از پرطرفدارترین انواع
فعالیتهای جسمانی برای ارتقای کیفیت زندگی و سطح سالمت افراد است و با توجه به شیوع زیاد ناهنجاری
واروس زانو ،تحقیقی که تأثیر سرعتهای مختلف راهرفتن بر پارامترهای زمانی -فضایی و زاویه زانو در صفحه
فرونتال در افراد مبتال به واروس زانو را بررسی کند وجود نداشت و درنتیجه مشخص نیست که راهرفتن با
سرعتهای مختلف برای این گروه مفید است یا خیر؟ با این تفاسیر ،هدف تحقیق حاضر تعیین اثر سرعتهای
مختلف گامبرداری بر کینماتیک راه رفتن افراد مبتال به واروس زانو است.
روششناسی
مطالعه حاضر یک تحقیق نیمه تجربی با حضور گروه آزمون و گروه کنترل بود .نمونه آماری این تحقیق را 35
نفر ( 81نفر مبتال به واروس زانو و  81نفر سالم) از دانشجویان پسر دانشگاه شهیدباهنر کرمان تشکیل دادند.
آزمودنی های مبتال به واروس زانو به شکل هدفمند و دردسترس انتخاب شدند و معیارهای ورود به تحقیق
برای این افراد فاصله بین دو اپیکندیل داخلی ران بین  5تا  1/5سانتیمتر (زانوی پرانتزی درجه  )3و
عملکردیبودن واروس زانو بود .برای یکسانسازی گامبرداری آزمودنیها ،افرادی که به حالت راهرفتن در
سوپینیشن گامبرداری می کردند از گروه آزمون حذف شدند .برای انتخاب گروه کنترل نیز افرادی انتخاب شدند
که سابقه هیچگونه اختالل اسکلتی -عضالنی نداشتند .با توجه به اینکه وزن و قد در پارامترهای گامبرداری
تأثیرگذارند ( ،)26گروه سالم بهشکلی انتخاب شدند که فاکتورهای دموگرافیکی آنها با گروه مبتال به واروس
زانو همسان باشد .آزمودنیهای دو گروه سابقه هیچگونه عمل جراحی یا شکستگی در اندام تحتانی نداشتند و
در زمان آزمونگیری از سالمت کامل برخوردار بودند .قبل از اجرای تحقیق آزمودنیها از چگونگی اجرای
تحقیق آگاه میشدند و فرم رضایت آگاهانه حضور در تحقیق را امضا میکردند.
2. Spatio-Temporal Parameters
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در ابتدا قد ،وزن و فاصله بین دو اپیکندیل داخلی ران (با استفاده از کولیس) افراد اندازهگیری میشد و سپس
از آزمودنیها خواسته میشد تا سه مرتبه با پای برهنه در یک مسیر  88متری با سرعت دلخواه گامبرداری کنند
و مدتزمان راه رفتن با کرونومتر ثبت میشد .پس از تکمیلکردن سه اجرا ،میانگین سرعت بهدستآمده برای
تنظیم سرعت تردمیل برای هر فرد در نظر گرفته میشد ( .)25تردمیل استفادهشده مارک  TUNTURIمدل
 J880بود که قابلیت تنظیمکردن سرعتهای مختلف را به محقق میداد .برای ضبط سهبعدی راهرفتن
آزمودنیها از سیستم اپتوالکترونیک سهبعدی تحلیل حرکت 8با شش دوربین واقع در آزمایشگاه بیومکانیک
ورزشی دانشگاه شهیدباهنر کرمان بهره گرفته شد .این سیستم قادر به فیلمبرداری سهبعدی تا 988فریم در ثانیه
است .برای این تحقیق با توجه به اینکه مارکرها بر سطح قدامی و خلفی آزمودنیها نصب شده بود و برای
پوش ش کامل حرکت مارکرها و همچنین درنظرگرفتن این موضوع که هرچه تعداد دوربینها بیشتر باشد دقت
کار باالتر میرود ،از هر شش دوربین و حداکثر امکانات استفاده شد ( .)26 ,81فرکانس دوربینها نیز 828
هرتز در نظر گرفته شد ( .)21 ,21 ,25چیدمان دوربینها به نحوی بود که هر مارکر در هر لحظه دستکم
توسط دو دوربین رؤیت میشد (شکل  .)8کالیبرهکردن دوربینها بهشکلی بود که محور  Xدر امتداد مسیر
گامبرداری و عمود بر صفحه فرونتال آزمودنیها قرار میگرفت (در غیر اینصورت زوایای زانو در صفحه
فرونتال دقیق بهدست نمیآمدند) .بعد از آمادهکردن دوربینها هفت مارکر انعکاسی پاسیو 2بر موقعیتهای از
قبل تعیین شده قرار داده شد .این محل ها شامل سطح قدامی و میانی ساق پا در قسمت دیستال استخوان
درشتنی ،برجستگی درشتنی ،نقطه میانی خطی که خار خاصره قدامی فوقانی را به استخوان کشکک متصل
میکند ،استخوان پاشنه و انگشت شست در پای راست و استخوان پاشنه و انگشت شست در پای چپ بودهاند
( . )29 ,21 ,25مارکرها با استفاده از چسب دوطرفه و کش (برای جلوگیری از جابهجاشدن در حین آزمونگیری)
بر بدن آزمودنیها فیکس شدند (شکل .)2

شکل  .4موقعیت شش دوربین اپتوالکترونیک نسبت به تردمیل

2. Passive Reflective Markers
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شکل  .5محل قرارگیري هفت مارکر انعکاسي بر اندام تحتاني

در شروع کار بهصورت ایستا از موقعیت مارکرهای آزمودنیها فیلمبرداری میشد و سپس به آزمودنیها فرصت
کافی داده میشد تا با راهرفتن روی تردمیل سازگاری الزم را با آن پیدا کنند .پس از اعالم آمادگی آزمودنی و
تشخیص آزمونگر 18 ،درصد سرعت خودانتخابی برای هر فرد تنظیم میشد .فرد به مدت دودقیقه با این
سرعت به گامبرداری میپرداخت و سپس به مدت  28ثانیه ضبط صورت میگرفت .سپس بهترتیب سرعت
تردمیل بر  888و  828درصد از سرعت خودانتخابی قرار داده میشد و مراحل قبل تکرار میشد .به منظور
جلوگیری از خستگی بین هر آزمون به فرد یک دقیقه استراحت داده میشد (.)25,21,38
دادههای ضبطشده ،بهوسیله نرمافزار  CORTEXنسخه  2/5مورد پردازش قرار گرفتند .جهت حذفکردن
نویزهای ناشی از حرکت مارکرها ،فیلتر پایینگذر باترورث 8با فرکانس  6هرتز بهکار گرفته شد .به منظور
کاهش دادهها ،از فیلم ضبطشده پنج گام متوالی منتخب استخراج شد و سپس پارامترهای موردنظر شامل
مدتزمان استقرار ،مدتزمان تابخوردن ،مدتزمان حمایت دوگانه ،مدتزمان یک گام ،تواتر گامبرداری و
طول قدم مطابق با الگوریتم تردمیل مبتنی بر سرعت 2بهدست آمدند ( .)38با استفاده از این الگوریتم و مختصات
مارکرهای پاشنه ،زمانیکه مؤلفه  Xسرعت از مقادیر مثبت به سمت مقادیر منفی تغییر جهت میدهد تماس
پاشنه در نظر گرفته میشود و زمانیکه این مؤلفه از مقادیر منفی به سمت مقادیر مثبت تغییر جهت میدهد
جداشدن پنجه قلمداد میشود .نقطه  58درصدی مدتزمان استقرار نیز بهعنوان میانه استقرار انتخاب شد .برای
بهدستآوردن زوایای زانو در صفحه فرونتال با نرمافزار  MATLAB R2012aبرنامه موردنظر نوشته شد تا
با استفاده از مختصات  Yو  Zمارکرهای نصبشده روی ران ،برجستگی درشتنی و ساق پا ،زاویه زانو در
صفحه فرونتال در لحظههای تماس پاشنه ،میانه استقرار و جداشدن پنجه را محاسبه کند و تغییرات این زاویه
نسبت به حالت ایستای هر آزمودنی را بهدست آورد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه  22انجام گرفت .نرمالبودن دادهها ازطریق
آزمون شاپیرو-ویلک تحت بررسی قرار گرفت .برای مقایسه دادههای دو گروه در صورت نرمالبودن از آزمون

2. Velocity-Based Treadmill Algorithm

61

1. Butterworth

تأثیر سرعتهاي مختلف گامبرداري بر...

تی مستقل و درصورت نرمالنبودن از آزمون ناپارامتری تی ویلکاکسون (یو من ویتنی) برای دو گروه مستقل
استفاده شد .درجهت بهدستآوردن تفاوتهای درون گروهی برای گروه واروس زانو (تفاوت پارامترها بین
سرعت  888درصد با سرعتهای  18و  828درصد) در صورت نرمالبودن دادهها از آزمون تحلیل مکرر
واریانس و برای تعیین نقاط معنیداری از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد و درصورت نرمالنبودن آزمون
ناپارامتری فریدمن و تی ویلکاکسون برای نمونههای همبسته بهکار گرفته شد .سطح معنیداری  P<0.05در
نظر گرفته شد.
یافتهها
ویژگیهای آزمودنیها شامل سن ،وزن و قد در جدول  8نمایش داده شدهاند .برای همسانسازی دو گروه از
آزمون تی مستقل استفاده شد که نتایج تفاوت معنیداری را بین پارامترهای اندازهگیریشده (بهاستثنای فاصله
بین اپیکندیلها) نشان نداد (جدول .)8
در باب متغیرهای زمانی -فضایی بررسیشده ،آزمونهای برونگروهی تفاوت معنیداری را بین هیچکدام از
پارامترها نشان ندادند .آزمونهای درونگروهی برای هر دو گروه بهطورکلی کاهش در پارامترهای مدتزمان
استقرار ،مدتزمان تابخوردن ،مدتزمان یک گام و مدتزمان حمایت دوگانه و افزایش در پارامترهای طول
قدم و تواتر گامبرداری را با افزایش سرعت راهرفتن نشان دادند .تفاوتهای تمام پارامترهای بررسیشده (بین
سرعت  18و  828درصد با سرعت  888درصد) معنیدار بود (جدول .)2
در باب متغیرهای زاویهای بررسیشده ،آزمونهای برونگروهی با اینکه مقادیر بیشتر زاویه واروس زانو در
لحظات تماس پاشنه ،میانه استقرار و جداشدن پنجه را در گروه واروس زانو نسبت به گروه سالم نشان دادند،
تفاوتها معنیدار نبود (جدول  .)3آزمونهای درونگروهی برای گروه مبتال به واروس زانو با افزایش سرعت
راهرفتن ،افزایش در مقادیر زاویه واروس در لحظه تماس پاشنه (سرعت  18با  888درصد ،P=0.051 :سرعت
 888با  828درصد )P=0.222 :و کاهش زاویه واروس در لحظه میانه استقرار (سرعت  18با  888درصد:
 ،P=0.845سرعت  888با  828درصد )P=0.327 :را نشان داد .در لحظه جداشدن پنجه با افزایش سرعت
از  18به  888درصد زاویه واروس افزایش یافت ( )P=0.614ولی با افزایش سرعت از  888به  828درصد
این زاویه تغییر آنچنانی نداشت ( .)P=1.000بین هیچکدام از سرعتهای راهرفتن اختالفها معنیدار نبود
(نمودار .)8
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جدول  .4ویژگيهاي بالیني و دموگرافیکي آزمودنيها
شاخص

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

سن

سالم

4/22

57/2

)سال(

واروس زانو

8/21

38/1

قد

سالم

58/175

00/6

)سانتیمتر(

واروس زانو

16/175

14/6

وزن

سالم

6/68

47/8

)کیلوگرم(

واروس زانو

4/64

15/7

فاصله بین اپیکندیلهای ران

سالم

76/0

51/0

)سانتیمتر(

واروس زانو

69/5

58/0

سرعت خودانتخابی راه رفتن

سالم

88/4

41/0

)متر بر ثانیه(

واروس زانو

12/5

57/0

P

883/0

839/0

122/0

*001/0

159/0

*نشاندهنده تفاوت معنيدار ()P<0.05
جدول  .5متغیرهاي زماني-فضایي راه رفتن در حین گامبرداري با سرعتهاي مختلف تردمیل
متغیر

مدتزمان استقرار
(ثانیه)
مدتزمان تاب خوردن
(ثانیه)
مدتزمان برداشتن یک گام
(ثانیه)
مدتزمان حمایت دوگانه
(ثانیه)
طول قدم
(سانتیمتر)
تواتر گامبرداری
(قدم بر دقیقه)

سرعت گامبرداری

گروه واروس

گروه کنترل

P

 18درصد

*8/59 ± 8/86

*8/68 ± 8/83

8/586

 888درصد

8/56 ± 8/83

8/55 ± 8/82

8/665

 828درصد

*8/58 ± 8/83

*8/58 ± 8/82

8/363

 18درصد

*8/62 ± 8/82

*8/62 ± 8/82

8/183

 888درصد

8/68 ± 8/82

8/68 ± 8/82

8/163

 828درصد

*8/31 ± 8/82

*8/39 ± 8/88

8/132

 18درصد

*8/88 ± 8/86

*8/82 ± 8/86

8/558

 888درصد

8/95 ± 8/85

8/96 ± 8/86

8/666

 828درصد

*8/19 ± 8/85

*8/98 ± 8/83

8/538

 18درصد

*8/86 ± 8/82

*8/81 ± 8/82

8/366

 888درصد

8/83 ± 8/82

8/86 ± 8/88

8/652

 828درصد

*8/88 ± 8/88

*8/88 ± 8/88

8/581

 18درصد

*53/66 ± 3/31

*53/11 ± 6/59

8/928

 888درصد

68/39 ± 2/13

62/28 ± 6/68

8/522

 828درصد

*66/15 ± 6/66

*61/11 ± 5/61

8/218

 18درصد

*881/11 ± 1/89

*886/26 ± 6/19

8/589

 888درصد

826/13 ± 1/32

823/18 ± 5/92

8/628

 828درصد

*833/11 ± 1/25

*838/96 ± 6/16

8/525

*نشاندهنده تفاوت معنيدار سرعت  08و  458درصد از سرعت  488درصد (مربوط به آزمونهاي آماري درون گروهي تحلیل مکرر واریانس و
فریدمن) در گروه واروس و گروه کنترل ()P<0.05
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جدول  .9متغیرهاي زاویهاي زانو در صفحه فرونتال در حین گامبرداري با سرعتهاي مختلف تردمیل
متغیر

زاویه واروس در لحظه تماس
پاشنه (درجه)
زاویه واروس در لحظه میانه
استقرار (درجه)
زاویه واروس در لحظه جدا
شدن پنجه (درجه)

سرعت گامبرداری

گروه واروس

گروه کنترل

P

 18درصد

8/23 ± 8/18

8/35 ± 8/38

8/891

 888درصد

8/51 ± 8/12

8/16 ± 8/31

8/812

 828درصد

8/11 ± 8/59

8/91 ± 8/51

8/865

 18درصد

8/18 ± 8/86

8/68 ± 8/38

8/666

 888درصد

8/16 ± 8/85

8/61 ± 8/62

8/289

 828درصد

8/56 ± 8/82

8/35 ± 8/53

8/211

 18درصد

2/66 ± 2/89

8/61 ± 8/11

8/858

 888درصد

2/12 ± 8/13

8/15 ± 8/12

8/886

 828درصد

2/18 ± 2/86

8/51 ± 8/95

8/881

افزایش مقادیر نشاندهنده واروس زانو و کاهش مقادیر نشاندهنده والگوس زانو
3

100%
2.5

120%

1.5

زاویه واروس

1

)درجه(واروس

2

والگوس

80%

0.5

0

جدا شدن پنجه

میداستانس

تماس پاشنه

نمودار  . 4مقادیر زاویه زانو در صفحه فرونتال در لحظه تماس پاشنه ،میانه استقرار و جداشدن پنجه در گروه واروس زانو

بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معنیداری در پارامترهای زمانی -فضایی و متغیرهای زاویهای راهرفتن
در سرعتهای مختلف گام برداری بین گروه مبتال به واروس زانو و سالم وجود ندارد .این نتایج مبین این است
که جوانان مبتال به واروس زانو ،که هنوز به استئوآرتریت زانو مبتال نشدهاند ،نیازی به تغییردادن پارامترهای
گام برداری در جهت کاهش فشارهای وارد به مفاصل اندام تحتانی ندارند .پاسخ معمول به افزایش سرعت
راهرفتن با توجه به تحقیق مورای ( ،)8961چونگ و همکاران ( )2888و اسمیت و همکاران ( ،)2882کاهش
مدتزمان استقرار ،مدتزمان حمایت دوگانه و مدتزمان یک سیکل گامبرداری و افزایش مدتزمان
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تابخوردن ،طول قدم و تواتر گامبرداری است ( )33 ,32 ,81که در این تحقیق نیز آزمودنیها با توجه به
جدول  2با افزایش سرعت سازوکاری مشابه با این سازوکار را اتخاذ کردند (با اینکه در جدول  2مدتزمان
تاب خوردن کاهش پیدا میکند ،درصد مدتزمان تابخوردن با توجه به یک سیکل گامبرداری افزایش مییابد
و از  8/68درصد به  8/63درصد میرسد) .نتایج این تحقیق همسو با نتایج مطالعه استیف و همکاران ()2888
نشان داد که افراد مبتال به واروس زانو ،که هنوز به استئوآرتریت دچار نشدهاند ،برای تعدیل بارهای فشاری
وارد بر مفصل زانو به تغییر پارامترهای گامبرداری خود نیازی ندارند ( .)23همچنین این نتایج مغایر با نتایج
تحقیقات کافمن و همکاران ( ،)2888بالیوناس و همکاران ( )2882و الزهرانی و باخیت ( )2882است که
افزایش مدتزمان استقرار و حمایت دوگانه ،کاهش طول گام و تواتر گامبرداری حین راهرفتن در افراد مبتال
به استئوآرتریت را گزارش کرده بودند .)28-89( ،تفاوت در سن و وضعیت سالمت عمومی آزمودنیها (در
تحقیق حاضر افراد نشانهای از بیماری استئوآرتریت نداشتند) میتواند از دالیل تفاوت در نتایج باشد.
عالوه بر این ،نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که هنگام راهرفتن با سرعتهای کمتر و بیشتر از سرعت عادی
نیز سازوکار گام برداری گروه واروس در مقایسه با افراد سالم تغییری نمیکند .با افزایش سرعت ،بارهای وارد
به مفاصل نیز افزایش پیدا میکنند ( .)81افراد مسن برای مقابله با این بار تحمیلشده ،مدتزمان سیکل راهرفتن
و متعاقب آن مدتزمان استقرار را افزایش و مدتزمان تابخوردن و تواتر گامبرداری را کاهش میدهند (,38
 .) 33اما در این تحقیق مشاهده شد که جوانان مبتال به واروس زانو ،که هنوز دچار تخریب غضروف مفصلی
نشدهاند ،به تغییر در پارامترهای زمانی-فضایی گامبرداری درجهت کاهش بارهای اعمالشده هنگام راهرفتن با
سرعتهای مختلف نیاز ندارند .در تحقیق حاضر عالوه بر پارامترهای زمانی-فضایی ،زاویه زانو در صفحه
فرونتال نیز بررسی شد (جدول  .) 3نتایج نشان داد که در لحظات تماس پاشنه و جداشدن پنجه که اوج نیروی
عکس العمل زمین به بدن و متعاقب آن بیشترین گشتاور اداکشنی به مفصل زانو وارد میشود ،بیشینه زاویه
واروس در زانو به وجود میآید .با اینکه تفاوتها بین گروه واروس و گروه سالم معنیدار نبود ،بیشتربودن
مقادیر زاویهای در گروه واروس نسبت به گروه سالم میتواند در سنین باالتر نگرانکننده باشد .براساس
تحقیقات انجام شده ،تغییرات اندک در زاویه زانو در صفحه فرونتال به افزایش بار چندبرابری به مفصل زانو در
حرکات ایستا و پویا منجر میشود ( ،)36 ,2درنتیجه زوایای بهدستآمده با وجود معنیدار نبودن بین دو گروه،
ممکن است احتمال ابتال به استئوآرتریت زودرس را افزایش و سن ابتال به استئوآرتریت را کاهش دهد.
در افراد مبتال به واروس ،با افزایش سرعت (از  18به  888و از  888به  828درصد) نتایج نشاندهندۀ افزایش
زاویه واروس زانو در لحظات تماس پاشنه و جدا شدن پنجه هستند .این زوایا تابعی از نیروی عکسالعمل
زمین اند .این نیرو در فاز استقرار دو پیک دارد که پیک اول در لحظه تماس پاشنه و پیک دوم در لحظه جداشدن
پنجه است ( .) 35در لحظه میانه استقرار با افزایش سرعت ،زاویه واروس کاهش پیدا میکند .دلیل این کاهش
زاویه احتماالً به کمترشدن میزان نیروی عکسالعمل در سرعتهای باالتر راهرفتن مربوط میشود .با افزایش
سرعت ،نوسان عمودی مرکز ثقل بیشتر میشود ،درپی آن مرحله کاهش شتاب مرکز ثقل نیز بیشتر میشود و
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 این نتایج همسو با نتایج تحقیق موندرمان و همکاران.)36( متعاقب آن نیروی عکسالعمل زمین کمتر میشود
 که کاهش سرعت گام برداری درجهت تقلیل فشارهای وارد به مفصل زانو در افراد مبتال به،) است2886(
.)22( استئوآرتریت را پیشنهاد کرده بود
نتیجهگیری
- یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که سرعتهای مختلف گامبرداری تأثیری بر پارامترهای زمانی،بهطورکلی
ً این افراد احتماال.فضایی راهرفتن افراد مبتال به واروس زانو (که هنوز به استئوآرتریت مبتال نشدهاند) ندارد
فضایی از سازوکارهای دیگری مانند-برای کاهش فشارهای وارد بر مفاصل بهجای تغییر پارامترهای زمانی
.)31( افزایش میزان فعالیت عضالنی و همانقباضی عضالت در قسمت خارجی مفصل زانو استفاده میکنند
همچنین براساس نتایج مشخص شد که سرعتهای باالتر گامبرداری موجب افزایش زاویه واروس میشود و
 راهرفتن با سرعتهای.احتماالً تحمیل بار بیشتر به مفصل زانو در افراد مبتال به واروس زانو را به دنبال دارد
 میتواند راهکاری مناسب برای این دسته از افراد جهت، با توجه به کاهش زاویه واروس،کمتر از سرعت عادی
.حفظ سطح فعالیت جسمانی باشد
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