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Abstract
Background and Aim: Osteoporosis (OP) is the most common metabolic bone disease
described by loss of bone mass and micro architectural deterioration of bone tissue, which
causes serious problems for women. In Iran, more than 70% of women and 50% of men over
age 50 are osteopenic. The most common conditions associated with OP are pain, mobility
restrictions, functional reduction, psychological consequences, and secondary chronic
disorders due to fracture which lead to reduced quality of life. The purpose of the present
study was to assess the effects of balance exercise program on pain and quality of life in
women with postmenopausal osteoporosis.
Materials and Methods: In the present randomized, double- blind trial, a total of 48
postmenopausal osteopenic women, aged 48-65 years (-1<T Score<-2.5) were randomly
assigned into two groups. Group 1, control group, received only common treatment of
osteoporosis including a combination of medications and walking and group 2 received 24
one-hour sessions of common treatment of osteoporosis plus balance exercises for a period of
8 weeks. Pain and quality of life were evaluated before and after treatment in all participants
via VAS and SF36 questionnaire, prospectively.
Results: A significant improvement was noted in the quality of life at the end of the exercise
program in the balance exercise group. Pain significantly decreased in spine, upper, and
lower extremities in the balance exercise group compared with those of the control group (P<
0.01).
Conclusion: Using common treatment of osteoporosis plus balance exercises improve the
quality of life and decreases pain in women with postmenopausal osteopenia.
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چکیده
مقدمه و اهداف
پوکی استخوان شایعترین بیماری متابولیک استخوان است که با کاهش تراکم معدنی و کیفیت ساختار استخوان یک عامل مهم بیماریزا در زنان شناخته میشود .در
ایران بیش از  %70زنان و  %50مردان باالی  50سال به استئوپروز یا استئوپنی مبتال هستند .رایجترین بیماریهای مرتبط با پوکی استخوان ،درد ،محدودیتهای
حرکتی ،کاهش عملکرد و آسیبهای روانشناسی ،بیماریهای مزمن ثانویه به دنبال شکستگی است که باعث کاهش کیفیت زندگی میشود .در مطالعه حاضر اثر
تمرینات تعادلی بر میزان درد و کیفیت زندگی زنان یائسه مبتال به استئوپنی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی دو سویه کور 48 ،بیمار زن یائسه  65-48ساله مبتال به استئوپنی ( )-1<T Score<-2.5با تشخیص متخصص ارتوپدی بیمارستان اختر به
طور تصادفی در دو گروه درمان رایج (پیاده روی و دارودرمانی) و درمان رایج همراه با تمرینات تعادلی تحت درمان قرار گرفتند .تمرینات تعادلی به صورت بسته تمرینی
پس از تایید متخصصین کاردرمانی روی بیماران به مدت  8هفته طی  24جلسه  1ساعته اجرا شد .درد با  VASو کیفیت زندگی با  SF36در هر دو گروه ،قبل و بعد
از درمان مورد ارزیابی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل آماری دادهها به روش آماری Paired T Test ،Withney Mann-،Independent Sample T test
و  ANCOVA ،Wilcoxonتوسط  SPSS22انجام شد.
یافته ها
درمان رایج به همراه تمرینات تعادلی نسبت به درمان رایج به تنهایی به طور معناداری سبب بهبودی بیشتر کیفیت زندگی و کاهش درد در اندام فوقانی و تحتانی و
ستون فقرات بیماران مبتال به استئوپنی میگردد (.)P>0/01
نتیجه گیری
استفاده از تمرینات تعادلی به همراه درمانهای رایج پیادهروی و دارودرمانی در زنان یائسه مبتال به استئوپنی ،به طور چشمگیری باعث بهبودی کیفیت زندگی و کاهش
درد میگردد.
واژگان کلیدی
استئوپنی؛ درد؛ کیفیت زندگی؛ تمرینات تعادلی؛ زنان یائسه

نویسنده مسئول: :علی اصغر جامه بزرگی .تهران ،میدان امام حسین(ع) ،خیابان دماوند ،روبروی بیمارستان بوعلی ،دانشکده علوم
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گروه کاردرمانی.
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مقدمه و اهداف
پوکی استخوان یکی از عمدهترین معضالت بهداشتی جهان محسوب میشود به طوری که سازمان جهانی بهداشت 1پوکی استخوان را
همراه با سرطان ،سکته مغزی و سکته قلبی به عنوان  4دشمن اصلی بشر اعالم نموده است و طبق آمار ،مرگ و میر سالیانه ناشی از آن
بیشتر از سرطانها است [2-1].پیشبینی میشود شیوع باالی این بیماری و شکستگیهای مرتبط با آن یکی از علل هزینههای گزاف
درمانی و مرگ و میر در دهههای آتی به شمار میرود [3-1].پوکی استخوان یکی از شایعترین بیماری متابولیک استخوان در افراد مسن
است و شکستگی ،پیامد مهم پوکی استخوان است .درد ،کاهش عملکرد و تحرک ،افسردگی و انزوای اجتماعی از پیامدهای مهم ناشی از
شکستگیهای پوکی استخوان است و همچنین مشکالت پزشکی ،اجتماعی و روانی و میزان عملکرد اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد
که در نهایت سطح کیفیت زندگی را کاهش میدهد [4].از طرفی دیگر این بیماری اپیدمی خاموش عصر حاضر است؛ چرا که عالئم بالینی
نداشته و اولین بار خود را با عوارض بیماری که همان شکستگی است نشان میدهد [5].رایجترین بیماریهای مرتبط با پوکی استخوان ،درد
ستون فقرات ،محدودیتهای حرکتی و آسیبهای روانشناسی است که باعث کاهش کیفیت زندگی میشود و همزمان با به وجود آمدن
بیماریهای مزمن ثانویه و بیتحرکی به دنبال شکستگی در افراد مبتال به پوکی استخوان کیفیت زندگی و امید به زندگی در این بیماران به
خطر میافتد][6؛ لذا بررسی کیفیت زندگی در این بیماران بسیار حائز اهمیت میباشد .از آنجایی که زنان  8برابر بیشتر از مردان در معرض
خطر ابتال به پوکی استخوان هستند ،این بیماری بیش از نیمی از زنان باالی  50سال را درگیر میکند [7].تا جایی که حدود  200میلیون
زن در سراسر دنیا از این بیماری رنج میبرند [8].در ایران نیز تخمین زده میشود که بیش از  %70زنان و  %50مردان باالی  50سال به
پوکی استخوان مبتال هستند [9].حدود  9/4%مردان و  %32/4زنان جمعیت سنی  20-69ساله ساکن تهران مبتال به پوکی استخوان
هستند [10].عوامل خطرزا شامل عوامل قابل تغییر (کمبود کلسیم و ویتامین دی دریافتی ،فعالیت بدنی ناکافی ،سیگار ،الکل و داروها مثل
گلوکو کورتیکوئیدها) و عوامل غیر قابل تغییر (جنس ،سن ،اندازه توده بدنی و سابقه فامیلی میباشد) [11].تغذیه در ایجاد بیشترین تراکم
][12
استخوانی در زمان رشد نقش اساسی داشته و با تامین نیاز به کلسیم و ویتامین  Dنقش موثری در متابولیسم استخوان ایفا میکند.
ارتباط بین تراکم معدنی استخوان و تاریخچه پزشکی مرتبط با جنس افراد در مطالعات متعددی بررسی شده و در این میان یائسگی به
عنوان مهمترین عامل خطرساز برای پوکی استخوان به اثبات رسیده است [14-13].با شروع یائسگی سرعت کاهش تراکم استخوان در زنان
چند برابر افزایش مییابد ،به طوری که در  5-10سال اول یائسگی ،زنان  %25-%30استخوان ترابکوالر و  %10-%15استخوان کورتیکال
خود را از دست میدهند [15].بنابراین میتوان با اطمینان اظهار کرد که زنان یائسه به شدت در معرض خطر ابتال به پوکی استخوان و
عوارض ناشی از آن هستند [16].در کنار این فاکتورها به نظر میرسد خصوصیات اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی نقش مهمی در افزایش
احتمال ابتال به پوکی استخوان پیشرونده ایفا کند [17].سطح تحصیالت یکی از مهمترین فاکتورهای جمعیتی است که پوکی استخوان را
تحت تاثیر قرار میدهد و علت آن احتماال تاثیری است که تحصیالت بر شیوه زندگی ،تغذیه و وضعیت اقتصادی میگذارد [18].تمامی این
][19
موارد کیفیت زندگی را نیز متاثر میسازد .در حال حاضر اهمیت تاثیر پوکی استخوان بر نظام مراقبتهای بهداشتی رو به افزایش است.
از طرفی دیگر به دنبال شکستگی ،تعداد بسیاری از بیماران ،درد ،ناراحتی پیشرونده و کاهش کیفیت زندگی را تجربه میکنند؛ بنابراین این
بیماری عالوه بر مشکالت جسمی ،هزینههای زیادی را نیز به افراد و جامعه تحمیل میکند به عنوان مثال بعد از شکستگی استخوان ران،
فرد مدتها در بیمارستان بستری میشود و پس از ترخیص نیز تعداد قابل توجهی از افراد نمیتوانند به زندگی عادی خود بازگردند [20].هر
چند در حال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد ،پوکی استخوان و عوارض آن تا حدود زیادی قابل پیشگیری است .با توجه
به اینکه برخی از عوامل خطر پوکی استخوان اجتناب ناپذیر هستند ،باید برای پیشگیری از این بیماری به عوامل قابل تغییر توجه بیشتر
نمود [21].فعالیت فیزیکی در سن رشد یا زمانی که توده اولیه استخوانی تشکیل میشود به جذب کافی و موثر مواد معدنی کمک میکند و
هرچه توده استخوانی تشکیل شده کاملتر و غنی از مواد معدنی باشد ،میتواند در مقابل عوامل خطر و تهدیدکننده استخوان مقاومت
بهتری نشان دهد [22-23].فعالیت فیزیکی منظم نه تنها سبب سالمت استخوانها میشود ،بلکه با افزایش قدرت عضالنی ،ایجاد تعادل و
هماهنگی در بدن ،تاثیر مستقیمی هم بر سالمت کلی بدن دارد [24].نتایج پژوهشهای انجامشده بر روی روشهای دارویی برای درمان یا
پیشگیری از بروز پوکی استخوان مشخص کرده است که این روشها عالوه بر فوایدی که دارد در طوالنیمدت میتواند موجب بروز
بیماریهای قلبی-عروقی ،سرطان سینه و افزایش خطر سکته گردد ،در حالی که فعالیت بدنی بدون داشتن هیچگونه عارضهای اثرات مثبت
خود را در جلوگیری از کاهش تراکم استخوانی نشان داده است [25].بنابراین حرکات ورزشی به عنوان مداخلهی غیردارویی برای افزایش
تراکم استخوان در سنین جوانی و پیشگیری از کاهش تودهی استخوانی در سنین میانسالی توصیه میشود [26].در افراد سالمند نیز انجام
حرکتهای تمرینات حرکتی نقش مهمی در افزایش تراکم استخوان ،پیشگیری از سقوط و شکستگیهای احتمالی دارد [27-28].تقویت
عضالت و آموزش تعادل برای افراد مسن میتواند خطر افتادن را بیش از  %50کاهش دهد [16].از آنجایی که این عوارض کیفیت زندگی در
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افراد مبتال به پوکی استخوان را تحت تاثیر قرار میدهد در مطالعه حاضر تاثیر فعالیت فیزیکی از نوع تعادلی مورد بررسی قرار میگیرد .در
واقع یکی از روشهای موثر ،مطمئن و ارزان برای پیشگیری یا به تاخیر انداختن بروز پوکی استخوان ،انجام تمرینات حرکتی به طور منظم
و در قالب یک روش خاص است] ،[29اما از بین تمرینات حرکتی تاثیر تمرینات تعادلی بر تراکم استخوان کمتر مورد بررسی قرار گرفته
است .در مطالعه حاضر اثر تمرینات تعادلی را بر کاهش درد و سطح کیفیت زندگی زنان یائسه ساکن شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
در این بررسی سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که تا چه حد انجام تمرینات تعادلی در زمینه کاهش درد وافزایش کیفیت زندگی
موثر هستند .علت انتخاب تمرینات تعادلی بر اساس استرس و لود بر مفاصل و استخوانها در راستای افزایش تراکم معدنی استخوان
انتخاب شده است که فعالیتهای فیزیکی دیگر مثل پیادهروی و تمرینات مقاومتی این اثر را ندارند .لذا تحقیق حاضر به علت کمبود
تحقیقات در زمینه تاثیر تمرینات تعادلی در بیماران پوکی استخوان انجام گرفت .امید است انجام تمرینات حرکتی منظم به خصوص با
شروع از دوران کودکی و جوانی جزء اولویتهای مهم در سیاستگذاریهای بهداشتی ،سالمتی جامعه در نظر گرفته شود.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی با روش نمونهگیری تصادفی ساده به روش شیر یا خط 48 ،بیمار زن یائسه طبیعی  65-48ساله مبتال به استئوپنی
با ( )-1>Tscore>-2/5از بین مراجعهکنندگان در فاصله زمانی مهر سال  94تا تیرماه سال  95به بخش رادیولوژی بیمارستان اختر
مراجعه کردند و با تشخیص متخصص ارتوپدی بیمارستان اختر آنهایی که معیار ورود داشتند به روش شیر یا خط در دو گروه آزمایش و
کنترل قرار گرفتند .مراحل تحقیق برای بیماران واجد شرایط شرح داده شد و سپس رضایتنامه کتبی توسط بیماران تکمیل شد .شایان ذکر
است که این پژوهش مورد تایید کمیته اخالقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفته ( )1395.891و به عنوان کارآزمایی بالینی
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسیده است .معیارهای مطالعه حاضر برای ورود بیماران داشتن شاخص توده بدنی بین
 18تا  ،25راه رفتن بدون وسیله کمکی ،نداشتن دورههای تمرینی در حین مطالعه ،عدم سابقه ابتال به بیماریهای شناختی (2MMSE
بیشتر از  20بود) ،عصبی ،عضالنی ،اسکلتی ،صرع ،بیماریهای رماتوییدی ،آرتروز شدید مفاصل و قلبی-عروقی حاد ،نقص بینایی،
مشکالت سیستم وستیبوالر ،سابقه شکستگی ،دیابت ،هیپر تیروییدی بود .در صورتی که فرد تمایل به همکاری نداشت یا توانایی اجرای
تمرینات را نداشت یا عدم مصروف داروهای تجویزشده توسط پزشک متخصص از مطالعه خارج میشدند .بیماران منتخب اطالعی از اینکه
در گروه آزمایش یا کنترل هستند ،نداشتند .در پایان جلسات و پسآزمون بسته تمرینی در اختیار گروه کنترل نیز قرار گرفت و تمامی
آزمودنیها از نتایج پژوهش مربوط به خودشان اطالع یافتند و  8هفته پس از پسآزمون پیگیری بیماران انجام شد .درد با مقیاس بصری
درد )3 (VASو کیفیت زندگی با پرسشنامه  4SF36توسط کاردرمانی که آشنایی به روند پژوهش نداشت ،ارزیابی شد.
پرسشنامهی کیفیت زندگی  36حالت کلی سالمتی را ارزیابی میکند و کیفیت زندگی را در  8بعد بررسی میکند 4 .زیرمقیاس عملکرد
جسمانی ،ایفای نقش متاثر از مشکالت فیزیکی ،درد بدنی و سالمت عمومی مربوط به بعد جسمی و  4زیرمقیاس ایفای نقش متاثر از
مشکالت عاطفی ،سالمت روحی ،سرزندگی و عملکرد اجتماعی نیز مرتبط به بعد روانی است .نحوه محاسبه نمره در این ابزار از  0تا 100
میباشد و نمره باالتر معرف کیفیت زندگی مطلوبتر میباشد .روایی و پایایی گونه فارسی این پرسشنامه در مطالعهای توسط منتظری و
همکاران مورد ارزیابی قرار گرفت به جز مقیاس نشاط سایر مقیاسها از ضریب پایایی  0/9–0/77برخوردار هستند] [4و مقیاس پیوسته
بصری درد برای اندازهگیری و کمی کردن شدت درد ،این نمودار یک خط صد میلیمتری است که در دو انتهایش عالمت زده شده است،
ابتدای خط عدم وجود درد و انتهای آن درد غیرقابل تحمل را نشان میدهد و بیمار شدت درد خود را بر روی این خط بین دو انتها عالمت
میزند .شیوه اندازهگیری میزان درد با استفاده از یک خطکش مدرج از ابتدای پیوستار تا جایی که بیمار عالمت گذاشته است ،محاسبه می-
شود ،این مقیاس به طور گسترده در پژوهشهای مرتبط با درد مورد استفاده بوده و اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است (ضریب
همبستگی=[30].)0/97
پروتکل تمرینی :برنامه تمرینی طی  8هفته و  24جلسه  60دقیقه که  2بار آن در هفته توسط کاردرمانگر با تجربه در کلینیک
توانبخشی در شرق تهران و  1بار در منزل اجرا شد .یک لیست برای کنترل و حضور و غیاب بیماران تهیه شد و پیگیری هر دو گروه طی
مدت  8هفته به صورت تلفنی انجام شد .پروتکل تمرینی شامل :مرحله  ،1فاز گرم کردن (10دقیقه) شامل :دویدن آهسته ،راه رفتن روی
پنجه ،راه رفتن روی پاشنه ،راه رفتن به عقب ،راه رفتن به پهلوی چپ و راست ،راه رفتن با بلند کردن زانو به سمت قفسه سینه ،راه رفتن با
حالت اسکی استپ ،راه رفتن در مسیر  8شکل ،انتقال وزن ،هر یک از این تمرینات به مدت یک دقیقه انجام شد [32].مرحله  ،2فعالیتهای
تعادلی ( 24دقیقه) :بلند شدن از حالت نشسته به ایستاده ،دویدن به دور صندلی و چرخیدن به سمت چپ و راست ،قدم گذاشتن بر روی
2

Mini Mental Status Test
Visual Analog Scale
4
36 Item Short Form Survey
3
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پلهی تمرین از جلو ،عقب و از اطراف ،بلند شدن از روی صندلی ،چهار قدم به جلو راه رفتن و تماس کف پا با یک چهارپایه یک بار با پای
راست و بار دیگر با پای چپ و سپس دور زدن و برگشتن به سمت صندلی ،بلند شدن از صندلی ،چهار قدم به جلو راه رفتن ،چرخیدن به
راست و قدم گذاشتن بر روی پلهی تمرین و مجددا چرخیدن به راست و برگشتن و قدم زدن به سمت صندلی (این چرخهی تمرینی یک بار
دیگر با چرخش به سمت چپ انجام شد) ،Tandem Gait ،بلند شدن از صندلی بدون استفاده از بازوها ،ایستادن و قدم زدن به جلو و
عقب با الگوی  ،Tandem Gaitروی یک پا ایستادن ،راه رفتن با حرکت دست و پای مخالف ،باال بردن دست و پای مخالف در حالت
چهار دست و پا ،خوابیدن به حالت طاقباز و باال آوردن لگن و چرخاندن یک توپ از یک سمت به سمت دیگر ،خوابیدن طاقباز در حالتی که
لگن باال ا ست و باال آوردن یک پا ،به سرعت چرخاندن بدن از یک سمت به سمت دیگر با دستور تراپیست در حالت طاقباز ] .[31-32مرحله
 ،3انجام حرکات موزون در حین گام برداشتن در یک محیط دایرهای شکل ( 6دقیقه)] .[32مرحله  ،4تخته تعادل ،ترامپولین ،باالنس برد ،در
حالت نشسته بر روی یک توپ سوییس بال ،باند االستیک سبز ،دویدن همراه با پریدن از روی مانع ،زانو زدن با یک پا روی توپ و حرکت
دستها به جلو و عقب ( 12دقیقه)] .[32مرحله  ،5تمرینات آرامسازی ( 10دقیقه)] .[33تمرینات در منزل مطابق تمرینات باال به استثنای
مرحله شماره  4انجام شد .این تمرینات با بررسی مقاالت و متون علمی و با نظر کارشناسان ارشد کاردرمانی با سابقه کاری بیش از  5سال
تدوین شده است .پرسشنامه کیفیت زندگی  SF36و مقیاس بصری درد قبل از درمان و بعد از اتمام درمان ( 8هفته) توسط کاردرمان
تکمیل گردید .ارزیابی و درمان توسط کاردرمانهای کلینیک توانبخشی در شرق تهران انجام شد.
نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSS22در سطح معناداری  0/05مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .جهت بررسی نرمال بودن توزیع
متغیرها از آزمون  Shapiro-Wilkو جهت بررسی همگن بودن دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون از آزمون  tمستقل استفاده شد.
به منظور آنالیز دادهها برای مقایسه گروه کنترل و آزمایش برای دادههایی که توزیع نرمال ندارند از  Mann-Whitneyاستفاده شد.
برای مقایسه متغیرهای آزمون در پیشآزمون و پسآزمون از آزمون  Paired Sample T Testاستفاده شد و برای دادههایی که توزیع
نرمال نداشتند ،از آزمون  Wilcoxonبرای برطرف کردن و تعدیل متغیرهای زمینهای تاثیرگذار از  ANCOVAاستفاده شد که نتیجه
مغایر با آزمونهای مورد استفاده به دست نیامد.
یافته ها
 48بیمار زن یائسه  65-48ساله در دو گروه آزمایش و کنترل تحت درمان قرار گرفتند .در هر گروه  24نفر مبتال به استئوپنی قرار داشتند.
مشخصات جمعیتشناختی نمونهها در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول :1مشخصات افراد در دو گروه آزمایش و کنترل ()n=48
متغیر
سن
قد
وزن
شاخص توده بدنی
سن یائسگی

گروه

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

55/58

5/61

کنترل

56/95

6/36

آزمایش

161/29

4/72

کنترل

160/83

5/63

آزمایش

62/46

5/85

کنترل

60/67

7/19

آزمایش

23/94

1/33

کنترل

23/38

1/83

آزمایش

49/46

1/74

کنترل

49/42

1/71

P value
*0/605
*0/725
#0/349
*0/403
*0/905
*Mann-Whitney

#Independent Samples Test

سطح معناداری حاصل از مقایسه دو گروه بیشتر از  0/05میباشد و اختالف معناداری بین دو گروه کنترل و درمان از نظر اطالعات
جمعیتشناختی و متغیرهای زمینهای مشاهده نشد و دو گروه همگن بودند .همچنین دو گروه در ابتدای درمان از نظر گزینههای پرسشنامه
کیفیت زندگی و درد اختالف معناداری با یکدیگر نداشتند ( .)P>0/05میانگین و خرده مقیاسهای مختلف پرسشنامه کیفیت زندگی در
جدول شماره  2آورده شده است.
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جدول  :2نتایج آزمون آماری برای بررسی تغییرات نمره آزمون  SF36در پیش آزمون و پس آزمون بین
دو گروه آزمایش و کنترل ()n=48
پیشآزمون
متغیرهای وابسته

گروه آزمایش

پسآزمون

گروه کنترل

گروه آزمایش

P-Value

گروه کنترل

P-Value

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

80/41

13/34

57/70

12/85

0/000

کارکرد جسمی

56/66

15/0843

53/95

14/6687

0/556

31/25

38/54

38/99

0/000

اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی

32/291

38/64

41/666

45/84

0/351

80/20

48/60

42/82

0/001

اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی

49/999

46/104

44/443

44/685

0/66

87/49

29/18

15/44

0/000

16/61

0/000

انرژی/خستگی

43/177

14/78

50/00

17/06

0/218

76/04

13/82

46/66

بهزیستی هیجانی

58/16

14/23

62/41

21/15

0/541

81/20

11/35

59/58

0/000

کارکرد اجتماعی

67/187

31/66

74/27

28/7

0/558

98/43

5/60

71/87

30/22

درد

48/22

23/16

50/83

25/51

0/748

84/16

14/17

48/12

26/28

0/000

سالمت عمومی

46/25

13/61

51/45

18/44

0/163

67/70

13/34

47/29

21/96

0/000

سالمت جسمی

183/43

56/27

197/91

89/01

0/869

312/59

59/109

191/66

80/65

0/000

سالمت روانی

215/59

74/98

231/12

89/73

0/68

343/18

42/36

226/93

78/94

0/000

برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون پرسش نامه کیفیت زندگی در گروه کنترل و درمان به دلیل توزیع غیرنرمال داده ها از آزمون رتبه
دار  Wilcoxonاستفاده شد .اختالف معنادار در گروه درمان در گزینه های مربوط به کیفیت زندگی مشاهده شد ( .)P>0/01در گروه
کنترل فقط در مورد کارکرد جسمی اختالف معنادار مشاهده شد ( ،)P=0/027در بقیه موارد اختالف معنادار نبود.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار مقیاس بصری درد در پیش آزمون و پس آزمون ()n=48
پیشآزمون
متغیرهای وابسته

گروه آزمایش

پسآزمون

گروه کنترل

P-Value

گروه آزمایش

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

درد اندام فوقانی راست

2/96

2/255

3/25

2/50

#0/674

درد اندام فوقانی چپ

2/63

2/06

3/13

2/09

#0/408

1/33

درد ستون فقرات

4/71

2/47

4/46

2/20

#0/662

2/75

1/56

درد اندام تحتانی راست

3/33

2/22

3/54

2/06

*0/473

2/04

1/92

درد اندام تحتانی چپ

3/25

2/11

2/92

1/97

*0/503

1/71

1/30

گروه کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

1/71

1/42

3/17

2/29

*0/031

1/27

3/54

1/94

*0/001

4/42

2/10

#0/003

3/29

1/92

*0/012

2/75

2/00

*0/055

*Mann-Whitney
#Independent Samples Test

درد در پیشآزمون در دو گروه اختالف معناداری ندارد ،در پسآزمون در گروه آزمایش در تمام موارد اختالف معنادار است ،در گروه کنترل
اختالف معناداری در پیشآزمون و پسآزمون مشاهده نشد ،بین گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون اختالف معنادار وجود دارد جز در مورد
درد اندام تحتانی چپ (.)=0/055
بحث
پوکی استخوان یک بیماری متابولیک استخوانی شایع است که بزرگترین مشکل سالمت عمومی در خیلی از کشورها میباشد .شکستگی
اغلب در بیماران با پوکی استخوان بعد از تروما اتفاق میافتد ،خصوصا شکستگی هیپ که میتواند اصلیترین عامل مرگ و میر باشد .درد،
کاهش عملکرد ،ایزوله شدن اجتماعی ،تخریب احساسی میتواند تاثیرات منفی بیماری روی بهزیستی و کیفیت زندگی داشته باشد و هدف
اصلی درمان پوکی استخوان جلوگیری از شکستگی است ،شکستگی ،درد و کم شدن فعالیت اجتماعی و کاهش سطح کیفیت زندگی را به
دنبال دارد .اگرچه درمانهای پزشکی متنوعی برای جلوگیری از کاهش تراکم معدنی استخوان یا افزایش تراکم معدنی استخوان پیشنهاد
شده ،اما روی تمرینات حرکتی به عنوان بخشی از مدیریت در پوکی استخوان تاکید شده است .درمانهای دارویی در اغلب کشورها برای
افزایش تراکم معدنی استخوان استفاده میشود .عالوه بر درمانهای متفاوتی که در این زمینه وجود دارد ،یک راه ساده و در دسترس
][34
تمرین درمانی میباشد که با توجه به عوارض دارویی میتواند تاثیرگذار باشد.
با توجه به اینکه هدف اصلی درمان پوکی استخوان جلوگیری از شکستگی است و شکستگی اغلب به دنبال افتادن اتفاق میافتد ،در مطالعه
47
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حاضر تمرینات تعادلی مورد استفاده قرار گرفت تا ثبات پوسچرال افزایش یابد ،برنامههایی که روی تعادل تاکید دارند ،نسبت به تمرینات
][35
ایروبیک ،قدرت عضالنی و انعطافپذیری در کاهش خطر افتادن نتایج بهتری را در پژوهشها نشان دادهاند.
فعالیت فیزیکی منظم ،نه تنها سبب سالمت استخوانها میشود ،بلکه با افزایش قدرت عضالنی ،ایجاد تعادل و هماهنگی در بدن تاثیر
مستقیمی هم بر سالمت کلی بدن دارد [36].عالوه بر افزایش دانسیته استخوان که یکی از راههای درمان برای جلوگیری از شکستگی است،
راههای دیگری نیز وجود دارد که شامل جلوگیری از افتادن ،کاهش درد ،افزایش ظرفیت عملکردی ،کاهش دفورمیتی و بهبود کیفیت
زندگی است و با توجه به اینکه اغلب مطالعات از تمرینات تحمل وزن مثل ایروبیک و تمرینات مقاومتی در گروه آزمایش استفاده شده است
و شدت تمرینات نقش مهمی در تعیین استرس روی استخوان و افزایش تراکم معدنی استخوان دارد] [37ازین رو در مطالعه حاضر برای
دستیابی به این راهها تمرینات منتخب تعادلی در نظر گرفته شد و در بازه زمانی  8هفته تاثیر آن روی بیماران سنجیده شد و برای رعایت
مسائل اخالقی پیادهروی و درمان دارویی برای گروه کنترل استفاده شد تا درمان برای هیچ یک از گروهها حذف نشود.
بیماران پوکی استخوان مشکالت زیادی را در مراقبتهای شخصی ،فعالیتهای روزمره زندگی ،مالقات دوستان و شرکت در فعالیتهای
اجتماعی تجربه میکنند ،همچنین درد ممکن است موجب فقدان عزت نفس ،غیرمفید بودن ،افسردگی و انزوای اجتماعی شود [37].بنابراین
ارزیابی کیفیت زندگی یک دستآورد مهم در مورد بیماران پوکی استخوان بوده است.
در مورد افزایش کیفیت زندگی نتایج آزمون  Wilcoxonنشاندهنده معنادار بودن مداخله (استفاده از بسته تمرینی تعادلی به همراه درمان
رایج) در بهبود تمام ابعاد ذهنی و جسمی کیفیت زندگی در گروه آزمایش بوده است ( )P>0/001و در گروه کنترل در هیچ موردی اختالف
معنادار نبود ( )P<0/05به جز کارکرد جسمی ( )P=0/027که بهبود آن میتواند نتیجه پیادهروی در گروه کنترل باشد و همچنین استفاده از
بسته تمرینی به همراه درمانهای رایج باعث کاهش درد در گروه آزمایش در ستون فقرات ،اندام فوقانی راست و چپ ،اندام تحتانی راست
و چپ شده است ( ،)P>0/001اما در گروه کنترل درد اختالف معناداری نداشته است ( ،)P<0/05در پسآزمون گروه کنترل و آزمایش
اختالف معنادار داشتند ( )P>0/05به جز در اندام تحتانی چپ ،در اندام تحتانی چپ کاهش درد مشاهده شد که میتواند نتیجه پیادهروی و
دارودرمانی باشد .میزان افزایش کارکرد جسمی و کاهش درد اندام تحتانی چپ در گروه آزمایش بسیار چشمگیر در مقایسه با گروه کنترل
بوده است.
این نتایج همسو است با مطالعه  Liu-Ambroseو همکاران ( )2005که به بررسی اثر  25هفته تمرینات مقاومتی و چابکی و کششی بر
روی کیفیت زندگی زنان  75تا  85ساله مبتال به استئوپنی و استئوپروز پرداختند که تمرینات مقاومتی و چابکی همسو است با مطالعهی
حاضر در حالی که تمرینات کششی با وجود اینکه در  25هفته اجرا شد اثر مثبتی نداشت [34].دلیل این مغایرت میتواند ماهیت تمرینات
تعادلی در مقایسه با تمرینات کششی باشد .تمرینات انتخابی تحقیق حاضر با توجه به جدول  3سبب کاهش درد شد و کاهش درد میتواند
سبب افزایش کیفیت زندگی شده باشد Tuzun .و همکاران در سال  2010در ترکیه که به بررسی اثر تمرینات یوگا روی تعادل و کیفیت
زندگی در زنان یائسه مبتال به پوکی استخوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که یوگا یک فعالیت فیزیکی مناسب برای توانبخشی افراد
مبتال به پوکی استخوان است Kucukcakir [39].و همکاران در سال  2013یک سال تمرینات پیالتس (ورزشی است که تمام تمرکز بر
روی پیشرفت بدن بر اساس توازن معطوف میشودو این توازن از طریق استحکام عضالت،انعطافپذیری و آگاهی الزم به منظور پشتیبانی
از حرکات موثر و دلپذیر انجام میشود) اثر مثبتی بر کیفیت زندگی و کاهش درد دارد [40].زمانیان و همکاران در سال  2012تاثیر یک دوره
تمرینی منتخب هشت هفته ای و سه بار در هفته را بر کیفیت زندگی زنان سالمند مبتال به پوکی استخوان بررسی کرده و نشان دادند که
تمرینات دامنه حرکتی ،مقاومتی و تعادلی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به پوکی استخوان اثر مثبت دارد Bergland [6].و
همکاران ( ) 2011بهبودی معناداری در برنامه تمرینی سه ماهه در قسمت عملکرد ذهنی و در برنامه تمربنی  12ماهه در قسمتهای درد،
][41
عملکرد جسمانی و عملکرد ذهنی مشاهده کردند.
مزیت مطالعهی حاضر نسبت مطالعاتی که با آن همسو بود ،استفاده از تمریناتی بود که قابل اجرا برای تمام گروههای سنی باشد و همچنین
این تمرینات در بازه زمانی کمتری باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش درد شده است و ماهیت تمرینات تعادلی طوری است که سبب
افزایش ثبات پوسچرال و تعادل و به دنبال آن کاهش خطر افتادن و شکستگی میباشد که این مسئله اصلیترین هدف در بیماران مبتال به
پوکی استخوان میباشد.
برخی از محققان معتقدند که افسردگی به علت همراهی با ترشح کورتیزول و کاهش مواد معدنی متعاقب آن و نیز بیحرکتی و سوء تغذیه
ناشی از آن میتواند یکی از عوامل خطرساز پوکی استخوان باشد [42].تمرینهای تعادلی از طریق افزایش آزادسازی دوپامین موجب افزایش
نشاط و از طریق افزایش تمرکز که ارتباط نزدیکی با سیستم عصبی دارد ،میتواند میزان افسردگی را کاهش و سطح کیفیت زندگی را
افزایش دهد و همچنین تمرینات تعادلی با انتقال اطالعات از طریق سیستمهای حسی سهگانهی دستگاه عصبی مرکزی (سیستمهای
بینایی ،دهلیزی و حسی-پیکری) و همچنین سیستم حرکتی برای حفظ تعادل ،موجب بهبود تعادل و در نتیجه به کاهش درد منجر می-
][43
شود.
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 توصیه میشود افراد مبتال به پوکی استخوان برنامه،با توجه به اینکه اثر منفی از فعالیت فیزیکی بر تراکم استخوان در افراد وجود ندارد
 زیرا حداقل اثری که فعالیت فیزیکی بر افراد مبتال به پوکی استخوان دارد بهبود کیفیت زندگی و کاهش،تمرینی را در زندگی به کار گیرند
.درد است
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که درمان رایج همراه با تمرینات تعادلی سبب بهبودی بهتر در کیفیت زندگی و کاهش درد در اندام
.)P>0/01( ستون فقرات و اندام تحتانی نسبت به درمان رایج به تنهایی میشود،فوقانی
امید است نتایج مطالعه حاضر در شناخت بیشتر کارهای انجامشده در زمینه این بیماری خاموش در کشورمان و لزوم بررسیهای بیشتر
.نقش داشته باشد و بدین ترتیب گامی برای سالمت زنان در جامعه برداشته شود
تشکر و قدردانی
 به راهنمایی آقای جامه بزرگی و خانم شفیعی و مشاوره آقای دکتر،مقاله حاضر بر اساس پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد خانم سارا ربیعی
 کارکنان کلینیک، بدینوسیله از تمامی بیمارانی که در انجام تحقیق حاضر ما را یاری نمودند.اکبرزاده و زندهیاد دکتر فیروز مددی میباشد
 گروه ارتوپدی بیمارستان اختر و از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای حمایت، بخش رادیولوژی بیمارستان اختر،توانبخشی شایان
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