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 زانو زنان مبتال به آرتروز زانو تاثير رفلوكسولوژي كف پا بر ميزان كاهش درد و خشكي صبحگاهي

  

  4 فاطمه ،، كياني3 عليرضا ،ضرابي، 2 ناهيد ،، خوشرفتار1 مژده ،بهادر فر

  

-3 يار دانشگاه فردوسي مشهداستاد -2, دانشجوي كارشناسي ارشد حركات اصالحي و آسيب شناسي، واحد بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد -١

دانشجوي كارشناسي ارشد حركات اصالحي و -4، )ع(انشجوي كارشناسي ارشد حركات اصالحي و آسيب شناسي،دانشگاه بين المللي امام رضا د

  )ع(آسيب شناسي،دانشگاه بين المللي امام رضا 

3.azg241@gmail.com 

  مقدمه

ايلند براي درمان خود به روش هاي غير تهاجمي روي آوردند، هدف از اين تحقيق بررسي از آنجا  كه بيماران مبتال به آرتروز زانو م

  .كف پا بر كاهش ناراحتي هاي زانو و خشكي صبحگاهي بودتاثير رفلكسوژي 

  روش شناسي

سال و  57±3سني شخيص پزشك متخصص و ميانگين با ت زن مبتال به آرتروز زانو 30اين تحقيق، نيمه تجربي و كاربردي بر روي 

شدت درد زانو . نفري تجربي و كنترل طبقه بندي شدند 15گروه مساوي  2آزمودني ها به طور تصادفي به . بود 30-25بين  BMIنمره 

 20پروتكل رفلوكسولوژي طي . اندازه گيري شد KOOSو خشكي مفصل به صورت پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از شاخص 

. در اين مدت گروه كنترل هيچ گونه درماني دريافت نمي كرد .روي آزمودني ها اجرا شد) جلسه اي 5هفته ي  4(دقيقه اي  30جلسه 

  .وايسته استفاده شد tزوجي و tجهت تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه تحقيق، از آمار توصيفي و استنباطي به ويژه روش آزمون 

   :افته هاي

سطح اهي ناشي از آرتروز زانو رادرنتايج حاصل از تحقيق، اثر بخشي رفلكسولوژي كف پا بر ميزان كاهش درد زانو و خشكي صبحگ

گرفته   KOOSتاييد كرد و تفاوت معناداري بين ميانگين شدت درد و خشكي صبحگاهي با استفاده از نمره ) p<0/05(معناداري 

  ).p<0/05(ده از افراد گروه تجربي در قبل و بعد از برنامه رفلكسولوژي كف پا نشان داد ش

  نتيجه گيري

  .رفلوكسولوژي كف پا مي تواند به عنوان يك روش جهت كاهش درد و خشكي صبحگاهي مفصل زانو، موثر باشد

 نوكف پا، استئوآرتريت زانو، درد زانو، خشكي زا رفلوكسولوژي: كليدي ه هايواژ
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