Research Article

Published Online: 2018.September.20

Effects of the New Type of Knee Orthosis on EMG Activity of Knee
Extensor and Flexor Muscles in People with Knee Osteoarthritis
during Walking
Soheila Yazdani1*
1.
2.
3.

, Hamid Azadeh2, Mohammad Taghi Karimi3

MSc in Physiotherapy Student, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Assistant Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Associate Professor, Department of Ortosis and Prosthesis, School of Rehabilitation Sciences, Shiraz
University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Received: 2018.March.09

Revised: 2018.August.13

Accepted: 2018.September.02

Abstract
Background and Aim: Osteoarthritis is one of the most common causes of disability in the elderly.
Patients with medial knee osteoarthritis frequently experience knee instability, the sensation of
buckling, and giving way that increase muscle activity. The objective of the present study was to
assess the effect of a new type of knee orthosis on the muscle activity of the lower limb muscles in
medial knee osteoarthritis patients during gait.
Materials and Methods: A total of 10 patients with knee Osteoarthritis (mean age 56.1± 5.6 years)
participated in the current research project. The participants walked at their self-selected speed to
perform 7 trials with knee orthosis and 7 trials without knee orthosis. The activity of the lower limb
muscles was recorded using the surface electromyographic system. The paired t-tests with a
significance
level
of
0.05
were
run
for
the
final
analysis.
Results: The mean and standard deviation values of the root-mean-square and pain severity (P= 0/05)
decreased significantly while walking with the orthosis compared to those without orthosis condition,
although differences were not significant for walking speed (P= 0/34) and time taken to perform the
timed up and go test (P= 0/8) during gait with and without the orthosis.
Conclusion: According to the results of the current study, it seems that the new design of the knee
orthosis has a significant effect on severity of pain and reduction of the muscle activation in
individuals with knee osteoarthritis due to mechanical stabilization of the knee offered by the brace.
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یزدانی و همکاران

ارزیابی تأثیر یک نوع ارتز جدید زانو بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت فلکسور و اکستانسور
زانو در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو در هنگام راه رفتن
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه استئوآرتریت یکی از شایع ترین علل ناتوانی در افراد مسن میباشد .بیماران مبت ال به استئوآرتریت سمت داخلی زانو اغلب بیثباتی زانو ،احساس چینخوردگی و
خالی شدن زانو هنگام راه رفتن را تجربه میکنند که منجر به افزایش فعالیت عضالت می شو د .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر ارتز جدید زانو بر فعالیت عضالت
اندام تحتانی ،در حین راه رفتن در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو میباشد.
مواد و روشها
تعداد  11نفر از بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو با میانگین سنی ( 56/1±5/6سال) در مطالعه حاضر شرکت کردند .شرکتکنندگان  7مرتبه با ارتز و  7مرتبه بدون
ارتز با سرعت دلخواه راه رفتند .فعالیت عضالت اندام تحتانی با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی سطحی ثبت گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری
تی -زوجی با سطح معناداری  1/15استفاده شد.
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد شدت درد ( (P=1/15و فعالیت عضالت در وضعیت راه رفتن با ارتز نسبت به وضعیت بدون ارتز به صورت معناداری کاهش یافت .اگرچه
مدت زمان اجرای تست حرکت عملکردی ( (P= 1/88و سرعت راه رفتن ( (P= 1/23با ارتز و بدون ارتز تفاوت معناداری نشان ندادند.
نتیجهگیری
به نظر می رسد که ارتز جدید زانو در نتیجه ایجاد ثبات مکانیکی در زانو ،شدت درد و میزان ف عالیت عضالت را در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو کاهش میدهد.
واژههای کلیدی
استئوآرتریت زانو؛ ارتز زانو؛ آنالیز راه رفتن؛ الکترومایوگرافی سطحی
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مقدمه و اهداف
استئوآرتریت زانو یکی از شایعترین مشکالت سیستم اسکلتی  -عضالنی میباشد[ ]1که در آن سطوح مفصلی آسیب میبیند و حرکت
مفاصل مختل میشود ]2[.از نظر بالینی 6 ،درصد از بالغین باالی  21سال[  ]2از عالئم ناشی از استئوآرتریت زانو رنج میبرند .در فعالیتهای
شغلی که افراد به طور مداوم در حال زانو زدن  ،چمباتمه زدن  ،ایستادن ،بلند کردن و حمل کردن اجسام میباشند ،شایعتر میباشد]2[.
استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو تقریباً  11برابر شایعتر از کمپارتمان خارجی است[  ]3که به احتمال زیاد ناشی از نیروهای بیشتری است
که در هنگام راه رفتن اعمال میشود ]5[.میزان نیروی اعمالشده در بخش داخلی زانو نسبت به بخ ش خارجی 2 /5 ،برابر بیشتر میباشد] 2[.
افراد مبتال به استئوآرتریت سمت داخلی زانو اغلب بی ثباتی و احساس خالی شدن زانو هنگام راه رفتن را تجربه میکنند ]7 ,6[.در صفحه
فرونتال ،سستی کمپارتمان داخلی بیشتر میباشد که با فعالیت بیشتر عضالت مرتبط میباشد]7[.
عمدتاً درمان استئوآرتریت زانو به منظور کاهش درد ،بهبود تحرک مفاصل و کیفیت زندگی میباشد ]8[.در طول دوره بیماری ترکیب درمان -
های دارویی و غیردارویی توصیه میشود و در مرحله انتهایی که درمانهای محافظهکارانه پاسخگو نیست توسط روش جراحی درمان می -
شود.]9 ,8[.در میان درمانهای محافظهکارانه ،ارتزها با کاهش میزان فعالیت عضالت و کاهش انقباض همزمان عضالت [ ]11 ,6به طور عمده
[] 11
برای تغییر نیروهای مکانیکی وارده بر مفصل تجویز میشود.
تغییرات ویژگیهای فعالیت عضالت مفصل زانو در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو در هنگام راه رفتن به طور وسیع بر اساس اختالفات
آمپل یتود در الکترومایوگرام گزارش شده است .آمپلیتود کلی با استفاده از میانگین یا حداکثر آمپلیتود در طی مرحلهای که پا در تماس با
زمین قرار میگیرد  1محاسبه میشود ]12[.در مطالعات الکترومیوگرافی سطحی ،الگوهای متفاوت فراخوانی عضالت و افزایش فعالیت
عضالت اندام تحتانی در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو هنگام راه رفتن مشاهده شده است .افزایش فعالیت عضالت و انقباض همزمان
عضالت آگونیست و آنتاگونیست برای ایجاد ثبات زانو ضروری میباشد]11[.
ثابت شده است که ارتزهای زانو در توزیع یکنواخت نیروهای اعمالشده بر روی زانو ،کاهش گشتاورهای مفصل زانو ،کاهش درد ،فعالیت
عضالت و انقباض همزمان عضالت در هنگام راه رفتن مؤثر میباشد ]6 ,2[.تغییر فعالیت عضالت با استفاده از ارتز بر اساس این تئوری می -
باشد که ارتز زانو با ایجاد ثبات مکانیکی در مفصل زانو باعث کاهش درک بیثباتی در زانو و در نتیجه کاهش میزان فعالیت عضالت می -
شود ]11 ,6[.انواع گوناگونی از ارتزهای زانو برای بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو تجویز میشود ]2[.با این حال ،بیماران هنگام استفاده از
ارتزهای رایج زانو با مشکالتی مانند لغزیدن ارتز به پایین و چرخش آن در پا روبرو میشوند .میزان تأثیر این وسایل در بهبود عالئم به
تجویز مناسب ،طراحی خوب واستفاده بهینه بستگی دارد ]2[.نوع جدیدی از ارتز والگوس زانو طراحی شده است که برخی از مشکالت ارتز -
های قبلی را برطرف کرده است که برای تغییر اجزاء ارتز نسبت به یکدیگر بر اساس نیاز بیمار دارای ساختار مدوالر میباشد و میزان لغزش
این ارتز به پایین به اندازهای کم است که بر عملکرد ارتز تاثیر نمیگذارد .همچنین ،اجزاء آن به گونهای طراحی شده است که میزان نیروی
[] 2
اصالحکننده بر اساس نیاز بیمار قابل تغییر میباشد.
اثرات مکانیکی ارتز والگوس طراحیشده در مطالعات قبلی بررسی شدهاست ،نتایج تحقیقات بهبودی راستای مفصل در جهت داخلی -
خارجی ،کاهش نیروی داخلی -خارجی منتقلشده از طریق مفصل زانو به دنبال استفاده از ارتز را نشان داد .همچنین ،گشتاور اداکتوری
کاهش یافت ،اگرچه تغییرات زاویهای کم بود ]12 ,2[.بیثباتی مفصل زانو ،به عنوان میزان حرکت مفصل زانو در صفحه فرونتال در هنگام راه
رفتن با ارتز به صورت معناداری کاهش یافت ]2[.فهم میزان فعالیت عضالت در هنگام راه رفتن برای تفسیر این یافتهها کمککننده می -
باشد.
تعداد محدودی مطالعه در زمینه اثر ارتزهای زانو بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت فلکسور و اکستانسور زانو در افراد مبتال به
استئوآرتر یت زانو هنگام راه رفتن انجام شده است ،ولی هیچ مطالعهای تاکنون به بررسی اثر ارتز والگوس طراحیشده بر فعالیت
الکترومایوگرافی عضالت افراد مبتال به استئوآرتر یت زانو نپرداخته است؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ارتز والگوس طراحیشده بر
فعالیت الکترومایوگرافی عضالت پهن داخلی  0و پهن خارجی  ،2سر داخلی دوقلو  ،3سر خارجی دوقلو  ،5همسترینگ داخلی  6و همسترینگ
خارجی  7در حین راه رفتن افراد مبتال به استئوآرتریت زانو م یباشد  .فرض بر این است که سطح فعالیت عضالت با استفاده از ارتز زانو
کاهش مییابد.
1

Stance
Vastus Medialis
3
Vastus Lateralis
4
Gastrocnemius Medialis
5
Gastrocnemius Lateralis
6
Medial Hamstring
7
Lateral Hamstring
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مطالعه مقدماتی حاضر بر روی  11بیمار مبتال به استئوآرتر یت زانو انجام شد .قبل از شروع آزمون ،معیارهای ورود و خروج از مطالعه،
معاینه ،فرمهای جمعآوری اطالعات بررسی گردید .سپس افرا د با هدف انجام مطالعه و نحوه انجام آزمون آشنا گردیدند و در صورت تمایل
به شرکت در مطالعه ،موافقت خود را از طریق پر کردن فرم رضایت آگاهانه به صورت کتب ی اعالم نمودند .این مطالعه در مرکز تحقیقات
اختالالت اسکلتی -عضالنی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.
جمعیت هدف در مطالعه حاضر بیماران مبتال به استئوآرتر یت زانو بودند که بر اساس معیارهای انجمن روماتولوژی آمریکا دارای درد حی ن
راه رفتن و خشکی مفصلی در بیشتر روزهای ماه گذشته بوده[ ]13و همچنین بر اساس معیار  Kellgren-Lawrenceدر عکس
رادیوگرافی زانو درجه  2و  3از استئوآرتریت را دارا بودند ]15[.شرایط عمومی برای شرکت در مطالعه حاضر شامل عدم سابقه جراحی،
شکستگی[ ،]16بیماریهای روماتیسمی ،مشکالت عضالنی  -اسکلتی ،اختالالت نورولوژیک و مشکالت قلبی  -عروقی[ ]17بود.
از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی  8کاناله مدل  ME6000-T8ساخت شرکت  Mega Electronicsفنالند ،برای ثبت اطالعات
مربوط به فعالیت عضالت استفاده شد .پس از آمادهسازی محل الکترودها با تراشیدن موهای زاید ،برداشتن الیه سطحی پوست با سمباده
بسیار نرم و شستشوی پوست با الکل طبی برای کاهش مقاومت سطحی پوست ،الکترودهای از جنس نقره -کلرید نقره با فاصله مرکز تا
مرکز  2سانتیمتر بر اساس پروتکل اروپایی  SENIAMبر روی عضالت پهن داخلی و خارجی ،سر داخلی و خارجی عضله دوقلو و
همسترینگ در سمت درگیر نصب گردیدند  .با اعمال فشار مناسب در هنگام اتصال الکترودها از نشت ژل الکترودها از زیر محل ثبت
جلوگیری به عمل آمد و برای اطمینان از جلوگیری از ایجاد سیگنالهای ناشی از حرکت ،کابلهای ارتباطی توسط چسب ضد حساسیت به
پوست بدن فرد متصل گردید .قرارگیری صحیح الکترودها از طریق ارزیابی دستی عضله و گرفتن انقباض ایزومتریک و مشاهده سیگنال -
های الکترومیوگرافی روی صفحه نمایش مورد تایید قرار گرفت .
9
8
برا ی تعیین مراحل مختلف زمانی که پا در تماس با زمین قرار میگیرد یعنی بارگذاری ( ،)1- 15%ابتدای استانس ( ،)15- 31%میانه
استانس  )31- 61%( 11و انتهای استانس  )61- 111%( 11از سیستم آنالیز حرکت مشتمل بر هفت دوربین پرسرعت و یک صفحه نیرو استفاده
شد .پس از نصب الکترودها ،ابتدا جهت آشنا شدن شرکت کنندگان ،نحوه انجام فعالیت توسط آزمونگر به آنها نشان داده شد .سپس افراد
باید  11دقیقه با ارتز راه می رفتند تا به راه رفتن با ارتز ع ادت نمایند .آزمونگر جهت فرمان شروع راه رفتن از یک عالمت صوتی استفاده
کرد و به منظور ثبت همزمان فعالیت الکترومایوگرافی عضالت مورد نظر و تصویر سهبعدی حرکت ،فرد به دنبال فرمان دریافتی بالفاصله
شروع به راه رفتن نمود .افراد  11دقیقه با ارتز راه رفتند تا به راه رفتن با ارتز عادت نمایند .جهت نزدیک کردن آزمایش به شرایط طبیعی و
پیشگیری از تغییر احتمالی الگوی راه رفتن آزمودنی در اثر تمرکز روی سرعت راه رفتن ،از آزمودنیها خواسته شد تا با سرعت دلخواه خود
مسیر  7متری بین دوربینها در فضای کالیبرهشده آزمایشگاه بدون کف ش را طی کنند تا  7ثبت موفق با ارتز و  7ثبت موفق بدون ارتز از
پای درگیر صورت گیرد .جهت جلوگیری از ایجاد خستگی عضالنی ،افراد  21دقیقه بین وضعیتهای با ارتز و بدون ارتز استراحت کردند و
جهت جلوگیری از خطای سیستمیک ترت یب راه رفتن با ارتز و بدون ارتز به صورت تصادفی بود (تصویر . )1

تصویر  .0ارتز والگوس زانو

8 Loading
9 Early Stance
10 Mid Stance
11 Late Stance
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پس از ثبت امواج الکترومایوگرافی ،سیگنالهای الکترومیوگرافی از طریق نرمافزار مگاوین دریافت و به صورت فا یل  ASCIIذخیره شد و
سپس در نرمافزار مگاوین به صورت  Offlineمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت پردازش دادهها و تعیین شروع فعالیت عضالت
مورد بررسی ،موجها پس از یکسوسازی و قبل از فیلتر شدن جهت تأیید صحت و سالمت و عدم در نظر گرفتن امواج ناخواسته ،از طریق
مشاهده ،مورد بررسی قرار گرفت .سپس سیگنال در محدودهی  11تا  511هرتز فیلتر شد و با استفاده از شیوه ریشه میانگین مجذور 12
جهت تعیین میزان فعال یت امواج تجزیه و تحلیل گردید .به منظور نرمالسازی دادهها ،برای هر آزمودنی اطالعات پردازش شده ریشه
میانگین مجذور برای هر عضله به مقدار حداکثر فعالیت آن عضله در طی دوره راه رفتن تقسیم گردید و سپس برای ایجاد درصدی از مقدار
حداکثر فعالیت عضله حاصل در عدد  111ضرب گردید؛ بنابراین میزان فعالیت هر عضله بر اساس درصدی از حداکثر مقدار فعالیت عضله
[] 18
در هر مرحله بیان شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16و در سطح معناداری  1/15تجزیه و تحلیل شد .تعیین نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از
آزمون  Shapiro-wilkانجام گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آماری  tزوجی صورت گرفت.
یافتهها
 11نفر بیمار مبتال به استئوآرتر یت زانو وارد مطالعه حاضر شدند .ویژگیهای دموگرافیک افراد در جدول  1جمعآوری شده است.
جدول :0ویژگیهای جمعیتشناسی شرکتکنندگان ()n=02
آزمودنیها

تعداد

سن (سال)

قد (متر)

وزن
(کیلوگرم)

شاخص توده بدنی
(کیلوگرم بر مترمربع)

استئوآرتریت

11

56/1±5/6

1/58±/15

72/2±2/93

29/52±2/26

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،شدت درد بیماران بر اساس معیار  ، VASهنگام راه رفتن با ارتز به طو ر معناداری کمتر از
راه رفتن بدون ارتز میباشد ( (P=1/1111و مدت زم ان الزم جهت اجرای حرکت عملکردی و میانگین سرعت راه رفتن در وضعیت با ارتز
و بدون ارتز هیچگونه تفاوت معناداری نشان نداد.
جدول  :0میانگین و انحراف معیار شدت درد ،سرعت و زمان حرکت عملکردی ()n=02
زمان حرکت عملکردی (ثانیه)

متغیر

درد ( (VAS

سرعت (متر بر ثانیه)

بدون ارتز

1/22±2/8

6/82±2/12

*8/5±1/97

با ارتز

1/21±2/12

6/68±1/92

6/1±1/87

* p≤1/15در وضعیت با ارتز در مقایسه با وضعیت بدون ارتز

در مرحله قبل از شروع فعالیت ،از نظر آماری اختالف معناداری در میزان فعالیت عضالت همسترینگ خارجی ( )P=1/131و سر خارجی
دوقلو ( )P=1/121در وضعیت راه رفتن با ارتز و بدون ارتز مشاهده شد .در مرحله بارگذاری ،فعالیت الکتریکی عضالت پهن خارجی )
 (P=1/151سر خارجی دوقلو ( ،)P=1/121سر داخلی دوقلو ( )P=1/131و همسترینگ خارجی ( (P =1/131هنگام راه رفتن با ارتز به
طور معناداری کاهش یافت .در مر حله ابتدایی زمانی که پا در تماس با زمین قرار میگیرد  ،بین فعالیت الکتریکی عضالت حین راه رفتن با
ارتز و بدون ارتز هیچگونه تفاوت معناداری مشاهده نشد .در مرحله میانی زمانی که پا در تماس با زمین است ،میانگین فعالیت سر داخلی
عضله دوقلو هنگام راه رفتن با ارتز به طور معناداری کاهش یافت ( .)P=1/131در مرحله انتهایی زمانی که پا در تماس با زمین است ،
میانگین فعالیت عضله پهن داخلی هنگام راه رفتن با ارتز  16/21±5/19به دست آمد که به طور معناداری کمتر از راه رفتن بدون ارتز
بود( .)P=1/151میزان فعالیت الکتریکی عضالت در طی مراحل مختلف راه رفتن با ارتز و بدون ارتز در جدول  2آورده شده است.
جدول  :3مقایسه زوجی فعالیت عضالت بر اساس درصدی از حداکثر مقدار فعالیت عضالت ()n=02
عضله
پهن خارجی
پهن داخلی

وضعیت

قبل از شروع

بارگذاری

ابتدای استانس

میانه استانس

انتهای استانس

بدون ارتز

21/92±3/66

*16/86±5/19

13/92±5/26

16/31±5/18

21/89±8/12

با ارتز

18/98±5/57

13/22±2/81

13/21±5/22

17/26±3/38

21/21±7/83

بدون ارتز

18/62±5/65

13/31±3/23

13/67±5/11

16/97±3/93

*21/96±6/85

با ارتز

16/72±8/2

12/25±3/6

12/15±3/22

15/78±5/15

16/2±5/19

سیکل راه رفتن

)12 Root Mean Square (RMS
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همسترینگ

بدون ارتز

*21/66±9/71

*21/21±9/65

17/52±8/61

17/25±7/19

22/13±11/87

خارجی

با ارتز

15/33±5/15

12/51±5/53

12/36±5/62

15/96±6/32

18/37±7/63

همسترینگ
داخلی

بدون ارتز

13/28±5/16

12/65±5/35

11/99±5/16

12/62±7/32

17/93±8/81

با ارتز

12/92±3/69

12/11±5/11

12/22±5/62

13/11±3/2

18/26±5/15

بدون ارتز

*21/92±15/62

*22/51±16/65

27/1±12/62

22/1±12/22

19/93±11/26

با ارتز

16/71±6/75

15/61±8/18

19/21±12/85

12/69±2/61

13/76±5/12

بدون ارتز

22/27±8/62

*23/73±11/71

19/56±3/26

*15/19±5/92

15/38±5/31

با ارتز

17/27±11/16

15/79±9/71

15/63±11/28

9/38±2/53

12/25±3/19

دوقلو خارجی
دو قلو داخلی

* p≤1/15در وضعیت با ارتز در مقایسه با وضعیت بدون ارتز

بحث
هدف از مطالعه حاضر ،بررس ی اثر ارتز جدید طراحیشده بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی در بی ماران مبتال به استئوآرتر یت
زانو حین راه رفتن با سرعت دلخواه میباشد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان فعالیت عضالت فلکسور و اکستانسور زانو در وضعیت -
های بدون ارتز و با ارتز هنگام راه رفتن با سرعت دلخواه تفاوت معناداری دارند.
بر اساس نتایج مطالعات مختلف ،فعالیت عضالت اطراف مفصل زانو در بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو افزایش مییابد] 26- 16 ,12[.
مطالعات پیشین نشان داده اند که افزایش فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی بر میزان نیروی واردشده بر مفصل زانو اثر میگذارد
که باعث تشدید بیماری میگردد[]27 ,19 ,17؛ بنابراین کاهش فعالیت الکتریکی عضالت اطراف مفصل زانو با استفاده از درمانهای محافظه -
کارانه اهمیت دارد.
]
11
,
6
[
در مطالعه حاضر ،از نظرآماری کاهش
مطالعات پیشین نشان داده اند که ارتز زانو سبب تغییر فعالیت عضالت هنگام راه رفتن میگردد.
معناداری در میزان فعالیت عضالت همسترینگ خارجی و سر خارجی عضله دوقلو در وضعیت راه رفتن با ارتز در مقایسه با وضعیت راه
رفتن بدون ارتز در مرحله قبل از شروع سیکل راه رفتن مشاهده گردید که با یافته های  Fantini Paganiو همکارانش در سال 2112
همخوانی دارد Schmitt ]6[.و همکارانش در مطالعه خود گزارش کردند که افزایش فعالیت عضالت در مرحله قبل از شروع فعالیت در
بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو ،در پاسخ به اغتشاشات هنگام تحمل وزن میباشد ]18[.همچنین ،افزایش فعالیت عضالت در این مرحله
ممکن است با مولفه فیدفوروارد  12سیستم کنترل حرکتی جهت آمادگی برای مقابله با نیروهای اعمالشده در مفصل زانو هنگام برخورد پا با
زمین مرتبط باشد[]28؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ارتز والگوس از طریق ایجاد ثبات مکانیکی در مفصل زانو باعث کاهش فعالیت
عضالت در بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو هنگام تحمل وزن می گردد .کاهش فعالیت عضالت میتواند از اثرات مثبت ارتز باشد.
کاهش فعالیت عضالت باعث مصرف کمتر انرژی توسط عضالت میشود و در نهایت باعث خستگی دیرتر اندامهای تحتانی و افزایش
توانایی فرد برای راه رفتنهای طوالنیتر میشود .
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که فعالیت عضالت پهن خارجی ،همسترینگ خارجی و سر داخلی دوقلو و سر خارجی دوقلو در مرحله
بارگذاری در وضعی ت راه رفتن با ارتز نسبت به بدون ارتز کمتر میباشد که می تواند نشانگر ایجاد ثبات زانو در نتیجه استفاده از ارتز باشد .
ممکن است افزایش فشار و نیرو های تماسی مفصل هنگام افزایش فعالیت عضالت ،باعث تشدید درد و تخریب مفصل گردد .تولید گشتاور
مناسب توسط عضالت چهارسرران در مرحله بارگذاری اهمیت بسیاری دارد .در مراحل بارگذاری و میانه زمانی که پا در تماس با زمین قرار
میگیرد ،عضالت چهارسرران به صورت اکسنتریک منقبض میشود تا پایین آمدن مرکز جرم بدن را کنترل کند و در عین حال بارهای
تماسی وارد را کاهش دهد .
از آنجایی که عضال ت سمت خارج زانو در جلوگیری از پیشرفت بیماری در نتیجه توزیع نیروها به سمت خارج نقش دارد ،کاهش فعالیت این
عضالت در بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو مفید میباشد[]7؛ بنابراین م مکن است آمپلیتود کمتر عضالت هنگام استفاده از ارتز با کاهش
فشار وارده بر مفصل مرتبط باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از ارتز زانو در مرحله میانی و انتها ی زمانی که پا در تماس با زمین قرار میگیرد به ترتیب باعث
کاهش فعالیت عضالت دوقلو داخلی و پهن داخلی گردد .کاهش فعالیت عضله دوقلو داخلی ممکن است جهت کاهش نیروهای داخلی
مفصل و عضالت باشد .فعالیت بیشتر عضله پهن داخلی در وضعیت بدون ارتز ممکن است با خشکی فعال مفصل جهت کاهش درد و
جلوگیری از زیر پا خالی شدن مرتبط باشد[ ]6؛ بنابراین به نظر میرسد که کاهش فعالیت عضله پهن داخلی و دوقلو داخلی با کاهش شدت
13 Feed Forward
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درد در ارتباط میباشد .این یافتهها با نتایج مطالعه  Pagani Fantiniو همکارانش همخوانی ندارد ،زیرا آنها تغییر معناداری در میزان
فعالیت عضالت دوقلو داخلی و پهن داخلی نیافتند ]6[.فاکتورهایی از جمله حجم نمونههای نسبتاً کم (خطاهای آماری نوع  ،)2نوع ارتز،
پارامترهای الکترومایوگرافی ،روش اجرای تحقیقات (خصوص ًا روش آنالیز دادهها) ممکن است باعث اختالف بین مطالعات شود؛ بنابراین در
مطالعات الکترومایوگرافی یک روش استاندارد همگانی و پارامترهای معتبر الزم میباشد.
در این بررسی مشاهده گردید که استفاده از ارتز زانو سبب کاهش درد بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو م یشود .این نتیجه با یافتههای
سایر تحقیقات همخوانی دارد Dropper .و همکارانش در مطالعه خود بر روی بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو مشاهده نمودند که به
دنبال استفاده از بریسهای والگوسی پلیاتیلینی به مدت  2ماه درد کاهش مییابد و سطح فعالیت بیماران افزایش مییابد ]29[.در تحقیق
 Polloو همکارانش بر روی  11بیمار مبتال به استئوآرتریت زانو به دنبال استفاده از زانوبند پلیاتیلینی مشاهده شد که گشتاور والگوسی
زانو همراه با افزایش زاویه والگوسی بریس بیشتر میشود و بار اعمالی بر روی بخش داخلی زانو کاهش مییابد اما با وجود کاهش درد و
افزایش سطح فعالیت بیماران ،هیچگونه تغییری در سرعت راه رفتن بیماران مشاهده نشد ]21[.نتایج مطالعه حاضر ،از نظریه کاهش درد از
طریق کاهش فعالیت عضالت هنگام استفاده از ارتز زانو حمایت م ینماید ]11[.ممکن است کاهش درد هنگام استفاده از ارتز زانو با کاهش
[] 22 ,21
گشتاور اداکتور ی زانو و نیروی تماسی مفصل زانو در ارتباط باشد.
]
25
22
[
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که مدت زمان
مدت زمان اجرای حرکت عملکردی ب ا سطح حرکت عملکرد ی افراد مرتبط م یباشد.
اجرای حرکت عملکردی و میانگین سرعت در هنگام راه رفتن با ارتوز تقریبا مشابه راه رفتن بدون ارتز م یباشد که احتماال به علت طراح ی
خاص ارتز والگوس زانو م یباشد .ارتز جدید زانو دارای  2سازه انعطافپذیر داخلی و سخت خارجی م یباشد که م یتوان آنها را نسبت به
یکدیگر با توجه به نیاز بیمار تنظیم کرد[]2؛ بنابراین قرارگیری صحیح ارتز رو ی عضو و سر نخوردن آن هنگام پوشیدن باعث م یگردد که
بیماران احساس راحتی نمایند و راه رفتن کارآمد آنها تحت تاثیر قرار نگیرد .
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارتز جدید زانو اثر معناداری بر روی کاهش شدت درد و فعالیت عضالت چهارسرران ،همسترینگ و دوقلو
در نتیجه ایجاد ثبات مکانیکی مفصل دارد .نتایج مطالعه حاضر ممکن است کاربردهای بالینی مهمی در درمان افراد مبتال به استئوآرتریت
زانو داشته باشد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بر اساس پایاننامه کارشناسی ارشد خانم سهیال یزدانی رشته فیزیوتراپی  ،به راهنمایی آقایان دکتر حمید آزاده و دکتر محمدتقی
کریمی میباشد .بدینوسیله از تمام افرادی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند و همچنین از پرسنل مرکز تحقیقات اختالالت
اسکلتی و عضالنی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای حمایته ای علمی و در اختیار گذاشتن امکانات الزم برای
انجام پژوهش تشکر میگردد.
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