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 سال 50 باالي مردان زندگی کیفیت و  حرکتی عملکرد بیماري، عالئم بردرد، آب در ورزشی تمرین آثاربرنامه
 زانو استئوآرتریت مبتالبه

 ،علیرضاعلمیه،زهراحجتیانصاري سلیمان
 نگیال وتحقیقات واحدعلوم آزاداسالمی دانشگاه .1

 رشت واحد آزاداسالمی استادیاردانشگاه. 3و 2
 

 مقدمه
 براي میتواند درآب تمرین دهدکه می نشان بالینی شواهد. استئوآرتریت رنج میبرند سال از70 باالي افراد %40درسراسر جهان

زانو، عالئم بیماري، آثار برنامه تمرین ورزشی درآب بر میزان درد  بررسی حاضر، پژوهش هدف .دباش مفید آرتریت استئو به مبتالیان
 .بود سال مبتال به استئوآرتریت زانو 50تفریحی و کیفیت زندگی مردان باالي  -عملکرد حرکتی در فعالیت هاي روزانه و ورزشی

 شناسی روش
 در تمرین گروه دو یاز یک در وشدند  انتخاب نمونه عنوان به داوطلبانه، صورت به زانو استئوآرتریت به مبتال سال 50 باالي مرد 30 

 جلسه 3 و هفته 6 مدت به را آب در ورزش تمرینی برنامه اول، گروه کنندگان شرکت .گرفتند قرار تصادفی صورت به شاهد و آب
 حرکتی عملکرد عالئم، زانو، درد شامل هفته 6 از بعد و قبل مرحله دو در ارزیابی موارد .ددادن انجام محقق نظر زیر هفته هر در

براي مقایسه میانگین  همبسته t آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه براي .دبو زندگی کیفیتو تفریحی -ورزشی و روزانه فعالیتهاي
براي بررسی تغییرات میانگین پیش و پس آزمون دو گروه، و آنالیز واریانس یک طرفه مرحله پیش آزمون و پس آزمون هاي دو
 .گردید استفاده05/0 داري معنی درسطح

 امتیاز شاخص هاي پرسش نامه کوز در گروه تمرین در آب در دو مرحله اندازه گیري -1جدول 

 T P انحراف استاندارد ±میانگین  مرحله متغیر

 امتیاز شدت درد
 p= 0001/0 95/5 53/35 ± 69/5 قبل از اجراي تحقیق

 26/41 ± 05/6 بعد از اجراي تحقیق

 امتیاز عالئم
 p= 0001/0 66/4 34 ± 53/9 قبل از اجراي تحقیق

 8/39 ± 67/11 بعد از اجراي تحقیق
امتیاز عملکرد حرکتی در 

 فعالیت هاي روزانه
 p= 0001/0 67/5 53/38 ± 74/5 قبل از اجراي تحقیق

 46/42 ± 06/5 بعد از اجراي تحقیق
امتیاز عملکرد حرکتی در 

 تفریحی-فعالیت هاي ورزشی
 p= 0001/0 52/5 16 ± 37/11 قبل از اجراي تحقیق

 24 ± 56/12 بعد از اجراي تحقیق

 امتیاز کیفیت زندگی
 p= 0001/0 18/5 06/21 ± 53/7 قبل از اجراي تحقیق

 34 ± 43/10 بعد از اجراي تحقیق
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 نتایج
 پروتکل اجراي از پس زندگی کیفیت تفریحی و-ورزشی روزانه و فعالیتهاي در حرکتی عملکرد بیماري، عالئم میزان زانو، درد شدت

در حالی که در گروه کنترل تغییرات معنی داري در هیچ یک از متغیرها  یافت، بهبود آب در تمرین گروه در داري معنی میزان به
 .)p<05/0(مشاهده نشد 

 گیري بحث و نتیجه
لیم و همکاران بر کاهش درد اثر معنی داري دارد که نتیجه این تحقیق با نتایج مطالعات نتایج نشان داد برنامه تمرین ورزش در آب 

یکی از مهم ترین اهداف هر روش درمانی،  .هم خوانی دارد) 5(و ویات و همکاران ) 2(، فولی و همکارن )4(، سیلوا و همکاران )3(
 نشان همکاران اما بارتلز و). 4(پا موجب این بهبود شده است که تقویت عضالت اعتقاد بر اینست . کاهش عالمت بالینی درد است

 عضالنی  -عصبی عملکردهاي بهبود دلیل ظاهر به در زانو استئوآرتریت به مبتال بیماران در عملکرد بهبود درد و کاهش که دادند
 ).1(زانو می باشد  اطراف عضالت به حرکت مربوط

 تفریحی -در فعالیت هاي روزانه و ورزشی و عملکردحرکتیبر بهبود عالئم برنامه تمرین ورزش در آب همچنین نتایج نشان داد 
هم خوانی ) 3(و لیم ) 4(این یافته با نتایج مطالعات سیلوا و همکاران . اثر معنی داري دارد زانو به استئوآرتریت مبتال سالمند مردان

انعطاف پذیري بیشتر بافت هاي نرم، کاهش تورم و التهاب و تقویت عضالت ناحیه اطراف علت این اثر را می توان احتماالً به  .دارد
 جذب و مفصل بیشتر ثبات ورزشی موجب تمرینات توسط زانو اطراف عضالت عملکرد از نظر فیزیولوژیکی، بهبود .زانو نسبت داد

و عالئم استئوآرتریت زانو کاهش می یابد که می  درد شدت آن موجب به و عضالت می گردد توسط به مفصل وارده نیروهاي بیشتر
 می آب در ورزش تمرینی برنامه که داد نشان تحقیق حاضر نتایج). 5(در فعالیت هاي روزمره شود  زانو سبب بهبود عملکرد تواند
 داراي سال 50 باالي مردان زندگی کیفیت حرکتی و عملکرد عالئم، درد، بهبود در موثر و ایمن تمرینی روش یک عنوان به تواند

 .گیرد قرار توجه مورد زانو استئوآرتریت

 .درآب ورزش زانو،درد استئوآرتریت، :ي کلیديها واژه
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