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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
تاثیر شیبّای هختلف تردهیل بر کیٌواتیک اًذام تحتاًی ٌّگام دٍيذى در افراد دارای
سٌذرٍم درد کشگکی راًی
هیالد فالحزادُ ،*1هحوذرضا اهیرسیفالذيٌی ،2فريبرز هحوذیپَر
.1

3

داًشجَی کارشٌاس ارشذ بیَهکاًیک ٍرزشی ،داًشکذُ تربیت بذًی ٍ علَم ٍرزشی ،داًشگاُ شْیذ باٌّر کرهاى
 . 2داًشیار گرٍُ بیَهکاًیک ٍرزشی ،داًشکذُ تربیت بذًی ٍ علَم ٍرزشی،داًشگاُ شْیذ باٌّر کرهاى
 . 3استاديار گرٍُ بیَهکاًیک ٍرزشی ،داًشکذُ تربیت بذًی ٍ علَم ٍرزشی ،داًشگاُ شْیذ باٌّر کرهاى

خالصه
ثب تٛخ ٝث ٝتأثیز ٘بٙٞدبريٞبي ا٘ذاْ تحتب٘ی ثز اٍِٛي را ٜرفتٗ افزاد  ٚدر٘تید ٝثزٚس آعیتٞبي دیٍز ارائ ٝرٚػ-
ٞبي خذیذ  ٚتٕزیٙبت ٔخقٛؿ آعیتٞبي ایٗ ٘بحی ٝاس ثذٖ ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت ٝاعت .یىی اس آعیتٞبي ؽبیغ وٝ
درفذ ثبالیی اس خبٔؼ ٝدچبر آٖ ٞغتٙذ عٙذر ْٚدرد وؾٍىیرا٘ی ( )PFPSاعت .اٌز چ ٝػّت ایٗ عٙذرٛٙٞ ْٚس ٘بٔؾخـ
اعت أب خبثدبیی غیز٘زٔبَ وؾٍه ٔیتٛا٘ذ اس دالیُ اِٚی ٝآٖ ثبؽذ .اختالَ وؾٍىی را٘ی ،ثیؾتز در ٘تیدٔ ٝبَاالیٕٙت
اعتخٛا٘ی  ٚآعیت ثبفت ٘زْ ٔیثبؽذ و ٝسٔیٝٙاي را ثزاي اختالالت ثیٔٛىب٘یىی فزأ ٓٞی وٙذٕٞ .چٙیٗ تغییزات در
ویٙتیه  ٚویٕٙبتیه ٕٔىٗ اعت ٔٙدز ث ٝافشایؼ ثبرٞبي ٚارد ٜث ٝعزتبعز ٔفقُ وؾٍىی را٘ی ؽٛد ،وٟ٘ ٝبیتب ثبػث
عٙذر ْٚدرد پتّٛفٕٛراَ ٔیؽٛد .ثٙبثزایٗ ٞذف اس تحمیك حبضز ثزرعی دأ ٝٙحزوتی (ٔ )ROMفبفُ راٖ  ٚساٍ٘ٙٞ ٛبْ
را ٜرفتٗ رٚي تزدٔیُ ثب ؽیتٞبي ٔختّف ،در افزاد داراي  PFPSثٛد .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛر  18آسٔٛد٘ی ٔجتال ث( PFPS ٝعٗ
 23/87±1/47عبَ لذ 174/22±5/62 ،عب٘تیٔتز ،خزْ  69/18±10/07ویٌّٛزْ  19 ٚ )22/79±3/09 BMI ٚآسٔٛد٘ی
عبِٓ (عٗ  24/47±1/30عبَ ،لذ  173/78±6/34عب٘تیٔتز ،خزْ  74/33±9/41ویٌّٛزْ  )24/63±3/10 BMI ٚثزاي
ؽزوت در ایٗ آسٔ ٖٛاس ثیٗ داٚعّجیٗ ا٘تخبة ؽذ٘ذٔ .تغیزٞبي ٔ ROMفقُ سا٘ ٚ ٛراٖ در ع َٛیه عیىُ وبُٔ را-ٜ
رفتٗ رٚي تزدٔیُ ثز ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ  ٚثب عزػت ثبثت ٔ 2تز ثز ثب٘ی ،ٝثب اعتفبد ٜاس عیغتٓ عٝثؼذي آ٘بِیش
حزوت  6دٚرثی ٝٙاٚپتٛاِىتز٘ٚیه ا٘ذاسٌ ٜیزي ؽذ٘ذ  ٚثزاي حذف ٘ٛیشٞبي ٘بؽی اس حزوت ٔبروزٞب ،فیّتز پبییٌٗذر
 Butterworthثب فزوب٘ظ ٞ 8زتش ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌزفت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝزٔبَ ثٛدٖ ٔتغیزٞب ثزاي ٔمبیغ ٝثیٗ ٌزٞٚی اس
آسٔ ٖٛتی ٔغتمُ  ٚثزاي ٔمبیغ ٝدٚرٖ ٌزٞٚی اس آسٔ ٖٛآ٘بِیش ٔىزر ٚاریب٘ظ در عغح ٔؼٙی داري P<0/05اعتفبد ٜؽذ.
ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔ ROMفقُ سا٘ ٛدر ٌزٔ ٜٚجتال ث ٚ PFPS ٝعبِٓ در ؽیتٞبي ففز ( +5 ٚ )P=0/11درفذ ()P=0/06
ث ٝخش در ؽیت  -5درفذ ( )P=0/01تفبٚت ٔؼٙیداري ٚخٛد ٘ذاؽت .ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔ ROMفقُ راٖ در ٌزٔ ٜٚجتال ثٝ
 ٚ PFPSعبِٓ در ؽیتٞبي  -5درفذ ( ،)P=0/83ففز درفذ ( +5 ٚ )P=0/64درفذ ( )P=0/18تفبٚت ٔؼٙیداري
ٚخٛد ٘ذاؽت .در ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔROMفقُ سا٘ٛي افزاد ٔجتال ث PFPS ٝثیٗ ؽیتٞبي  ٚ -5ففز درفذ (،)P=0/25
 ٚ +5ففز درفذ ( +5 ٚ -5 ٚ )P=1/00درفذ ( )P=0/95تفبٚت ٔؼٙیداري ٔؾبٞذ٘ ٜؾذٕٞ .یٙغٛر در ٔمبیغROM ٝ
ٔفقُ راٖ افزاد ٔجتال ث PFPS ٝث ٝخش در ؽیتٞبي  +5 ٚ -5درفذ ( ،)P=0/001ثیٗ ؽیتٞبي  ٚ -5ففز
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درفذ( ٚ +5 ٚ )P=0/12ففز درفذ ( )P=1/00تفبٚت ٔؼٙیداري ٚخٛد ٘ذاؽت .ثٝعٛر وّی ؽیتٞبي ٔثجت ٙٔ ٚفی
تزدٔیُ ثز ٔ ROMفقُ سا٘ ٚ ٛراٖ اثز ٌذار ٘جٛد٘ذ.
کلوات کلیذی :عٙذر ْٚدرد وؾٍىی را٘ی  -عغٛح ؽیتدار  -دأٝٙحزوتی  -ویٕٙبتیه  -راٜرفتٗ
مقدمه
عٙذر ْٚدرد وؾٍىی را٘ی )PFPS(1یىی اس ؽبیغتزیٗ ٘بٙٞدبريٞبي اثزٌذار ثز ا٘ذاْ تحتب٘ی فزد اعت .چٟبردٜ
تب ٞفذ ٜدرفذ اس ٔزاخؼ ٝوٙٙذٌبٖ ث ٝوّیٙیهٞبي ٚرسؽی ث ٝایٗ ػبرضٔ ٝجتال ٞغتٙذٔ .جتالیبٖ ث ٝایٗ ثیٕبري ث ٝعٛر
ٔؼٕ َٛاس دردي ٔج ٟٓدر لغٕت خّفی وؾٍه  ٚاعزاف آٖ ؽىبیت دار٘ذ ،و ٝدر فؼبِیتٞبیی ٘ظیز ثبال  ٚپبییٗ رفتٗ اس
پّ ،ٝدٚیذٖ٘ ،ؾغتٗ عٛال٘ی ٔذت ،ا٘مجبك ایشٔٚتزیه  ٚفؼبِیتٞبي فیشیىی تؾذیذ ٔیؽٛد .اٌز چ ٝػّت ایٗ عٙذرْٚ
ٛٙٞس ٘بٔؾخـ اعت أب خبثدبیی غیزعجیؼی وؾٍه ٔیتٛا٘ذ اس دالیُ اِٚی ٝآٖ ثبؽذ[ .]16 ,11اختالَ وؾٍىی را٘ی،
ثیؾتز در ٘تید ٝآ٘بتٔٛی غیزعجیؼی (ٔبَاالیٕٙت اعتخٛا٘ی  ٚآعیت ثبفت ٘زْ) ٔیثبؽذ .و ٝسٔیٝٙاي را ثزاي اختالالت
ثیٔٛىب٘یىی (ٔبَتزوی ًٙوؾٍه) فزأ ٓٞی وٙذ[ٕٞ .]25چٙیٗ تغییزات در ویٙتیه  ٚویٕٙبتیه ٕٔىٗ اعت ٔٙدز ثٝ
افشایؼ ثبرٞبي ٚارد ٜث ٝعزتبعز ٔفقُ وؾٍىی را٘ی ؽٛد ]20[،وٟ٘ ٝبیتب ثبػث عٙذر ْٚدرد پتّٛفٕٛراَ ٔیؽٛد[.]15
تغییز در ویٙتیه  ٚوی ٕٙبتیه ا٘ذاْ تحتب٘ی ،اختالالت عبختبري ا٘ذاْ تحتب٘ی ،ضؼف ػضال٘ی ،وبٞؼ لذرت ٘ ٚبراعتبیی
پٛیب اس ػٛأُ خغز ٔ PFPSیثبؽذ[ .]18 ٚ 8 ,4تؼذادي اس ایٗ ػٛأُ خغز لبثُ افالح ٘یغتٙذ ،ثٙبثزایٗ ایٗ ٘یبس ٚخٛد
دارد و ٝتحمیمبتی ثب ٞذف ؽٙبعبیی ػٛأُ خغز افالح پذیز ٔزتجظ ثب  PFPSفٛرت ٌیزد .ػٛأُ خغز افالحپذیزي وٝ
در تٛعؼ٘ PFPS ٝمؼ دار٘ذ ؽبُٔ :تغییزات ویٙتیه  ٚویٕٙبتیه در حیٗ ا٘دبْ فؼبِیتٞبي ػّٕىزدي  ٚوبٞؼ در لذرت
ػضالت راٖ  ٚسا٘ٔ ٛیثبؽذٔ .فقُ وؾٍىی را٘ی ٕٔىٗ اعت تحت تبثیز دیٍز ٔفبفُ ا٘ذاْ تحتب٘ی لزار ٌیزد[.]20
درن درعتی اس چٍٍ٘ٛی تبثیز ویٕٙبتیه ا٘ذاْ تحتب٘ی ثز ٔفقُ وؾٍىی را٘ی أزي ٔ ٟٓث ٝؽٕبر ٔیآیذٔ ،ذاخالت در
وٙتزَ غیزعجیؼی ٔىب٘یه ا٘ذاْ تحتب٘ی در ٘بحی ٝدرد ٔتٕزوش ٘یغتٙذ ،ثّى ٝدر ثخؼٞب ٔ ٚفبفُ فٛلب٘ی  ٚتحتب٘ی ٔفقُ
وؾٍىی را٘ی ٚخٛد دار٘ذ[ .]20ا٘ٛاع ٔختّفی اس فبوتٛرٞبي پبتٔٛىب٘یىی ٕٔىٗ اعت در ٚلٛع ٛٔ PFPSثز ثبؽذ  ٚثزاي ثٕز
ثخؼ ثٛدٖ ٔذاخّٚ ٝارد ؽذ ٜثبیذ ثز ػٛأُ سٔیٝٙاي و ٝثبػث ایدبد ایٗ عٙذرٔ ْٚیؽٛد تٕزوش وزد ٚ ،ثز اعبط آٖ رٚػ
درٔبٖ را تدٛیش ٕ٘ٛد[.]23
اس آ٘دب و ٝعیف ٚعیؼی اس ػٛأُ ٕٔىٗ اعت ثبػث ٚلٛع  PFPSؽٛد ،ثؼیذ اعت اعتفبد ٜاس یه رٚػ درٔب٘ی ثزاي تٕبْ
ثیٕبراٖ داراي ٔ PFPSفیذ ثبؽذ .ثٙٔ ٝظٛر ثٟی ٝٙعبسي در ثبستٛا٘ی ،ثزاي ا٘تخبة رٚػ تٕزیٗ درٔب٘ی ثبیذ ػٛأّی و ٝدر
ٚلٛع ٛٔ PFPSثز ٞغتٙذ را ٔٛرد ٞذف لزار داد .ثب ایٗ حبَ ثب تٛخ ٝث ٝتٛٙع فبوتٛرٞبیی و ٝدر ٘ PFPSمؼ دار٘ذ ،عٝ
رٚػ درٔب٘ی ثب٘ذاص وؾٍه ،تٕزیٙبت لذرتی ػضّ ٝچٟبرعز  ٚوؾؼ ػضّ ٝچٟبرعز در حبَ حبضز در ٔیبٖ اوثز رٚػٞبي
درٔب٘ی عٛال٘ی ٔذت ثزاي  PFPSاعتفبدٔ ٜیؽٛد[.]17
ٕٞچٙیٗ در ٔٛرد ؽیتٞبي را ٜرفتٗ در تحمیمبت ا٘دبْ ؽذ ٜثز ٌزٜٞٚبي ٔختّف ٘ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت وٚ ٝیضٌیٞبي
سٔب٘ی_ فضبیی ثب افشایؼ عزػت  ٚؽیت ٌبْ ثزداري حیٗ را ٜرفتٗ اس اٍِٛي عجیؼی ثیؾتز فبفّٔ ٝیٌیزد[ .]24تبوٖٛٙ
تحمیمی فٛرت ٍ٘زفت ٝو ٝث ٝعٛر خبؿ تأثیز ؽیتٞبي ٔختّف را ثز افزاد داراي عٙذر ْٚدرد وؾٍىی را٘ی ثزرعی وزدٜ
ثبؽذِ .ذا ٞذف اس ا٘دبْ ایٗ پضٞٚؼ ثزرعی تأثیز ؽیتٞبي ٔختّف تزدٔیُ ثز ویٕٙبتیه ا٘ذاْ تحتب٘ی ٍٙٞبْ دٚیذٖ در
افزاد داراي عٙذر ْٚدرد وؾٍىی را٘ی ٔیثبؽذ.

1 Patellofemoral pain syndrom
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روش شناسی تحقیق
تحمیك پیؼ ر ٚاس ٘ظز ٞذف وبرثزدي  ٚاس ٘ظز ٔبٞیت  ٚرٚػ تحمیك اس ٘ٛع ٘یٕ ٝتدزثی ثٛد .ایٗ پضٞٚؼ ثٔ ٝمبیغٝ
اثزٌذاري ؽیتٞبي ٔختّف تزدٔیُ ثز ویٕٙبتیه ا٘ذاْ تحتب٘ی افزاد ٔجتال ث PFPS ٝحیٗ دٚیذٖ پزداخت .خبٔؼ ٝآٔبري
تحمیك ؽبُٔ تٕبٔی عزثبساٖ دٚر ٜآٔٛسؽی یىی اس پبدٌبٖٞبي آٔٛسؽی وزٔبٖ ثٛد ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبري ایٗ تحمیك ؽبُٔ 18
عزثبس ٔجتال ث ٝػبرض ٝعٙذر ْٚدرد وؾٍىی را٘ی ث ٝػٛٙاٖ ٌز 19 ٚ PFPS ٜٚعزثبس وٞ ٝیچٌ ٝ٘ٛآعیت دیذٌی لجّی در
ا٘ذاْ تحتب٘ی خٛد ٘ذاؽتٝا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ ٌز ٜٚعبِٓ اعت ،و ٝث ٝرٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزي ٞذفٕٙذ  ٚدر دعتزط ا٘تخبة ؽذ٘ذ.
ٔؼیبرٞبي ٚرٚد ث ٝتحمیك ثزاي ٌز ٜٚداراي عٙذر ْٚدرد وؾٍىی را٘ی:
-

ٚخٛد درد خّٛي سا٘ ٛیب خّف  ٚاعزاف وؾٍه ثٔ ٝذت حذالُ ٔ 2ب.]1[ٜ

-

ٚخٛد درد در د ٚیب ثیؾتز فؼبِیتٞبیی ٘ظیز ثبالرفتٗ  ٚپبییٗ رفتٗ اس پّ٘ ،ٝؾغتٗ ثزاي ٔذت عٛال٘ی ثب سا٘ٛي خٓ ،اعىٛات،
سا٘ ٛسدٖ ،دٚیذٖ  ٚچٕجبتٕ ٝسدٖ[.]1

-

٘ذاؽتٗ عبثم ٝاعتئٛآرتزیت ،آعیت یب خزّاحی لجّی سا٘ ،ٛآعیتٞبي تب٘ذ ٖٚوؾٍىی ،اسٌٛدؽٛالتز ،دررفتٍی وؾٍه،
ػف٘ٛت ٔفقّی ،ضزةدیذٌی ٘بحی ٝسا٘.]1[ ٛ

-

ٔثجت ثٛدٖ تغت والرن.]1[ 1

ٔؼیبرٞبي ٚرٚد ث ٝتحمیك ثزاي ٌز ٜٚعبِٓ:
-

٘ذاؽتٗ عبثم ٝآعیتدیذٌی یب ػُٕ خزاحی در ا٘ذاْ تحتب٘ی

-

٘ذاؽتٗ ٞزٌ٘ ٝ٘ٛمـ ػض ٛدر ا٘ذاْ تحتب٘ی یب ٘مـ در عیغتٓ ػقجی-ػضال٘ی

-

اس ٘ظز لذ ،عٗ ،خزْ ثذٖ ٔتٙبعت ثب ٌز PFPS ٜٚثبؽٙذ

-

در اثتذا ثٞ ٝز یه اس آسٔٛد٘یٞب پزعؾٙبٔٚ ٝیضٌیٞبي فزدي داد ٜؽذ  ٚاس آٟ٘ب خٛاعت ٝؽذ و ٝث ٝعإاالت آٖ پبعخ دٙٞذ.
افزادي و ٝعبثمٞ ٝیچٍ ٝ٘ٛؽىغتٍی ،ػُٕ خزاحی  ٚیب ػبرضٝاي جز  PFPSدر ا٘ذاْ تحتب٘ی را ٘ذاؽتٙذ ،ثزاي آسٖٔٛ
ؽٙبخت ٝؽذ ٚ ٜث ٝتحمیك ٚارد ٔیؽذ٘ذ .در  ّٝٞٚا َٚآسٔٛد٘یٞبي ٌز ٜٚتدزثی ا٘تخبة ؽذ ٚ ٜپظ اس آٌٖ ،ز ٜٚوٙتزَ ثب
فبوتٛرٞبي دٌٔٛزافی ٘غجتب ٕٞغبٖ ا٘تخبة ؽذ٘ذ.

خٟت تؼییٗ ؽذت ٘بٙٞدبري در سا٘ٛي آسٔٛد٘یٞبٔ ،یشاٖ درد در ٔفقُ سا٘ٛي آٟ٘ب ثب اعتفبد ٜاس تغت والرن  ٚآسٖٔٛ
 VASا٘ذاسٌٜیزي ؽذ .تٕبٔی ثزرعیٞب تحت ٘ظز ٔغتمیٓ وبرؽٙبطارؽذ آعیتؽٙبعی ٚرسؽی ا٘دبْ ٔیٌزفت.
پظ اس ا٘تخبة آسٔٛد٘یٞب ،فزْ رضبیت٘بٔ ٝخٟت ٕٞىبري در پضٞٚؼ ث ٝآٟ٘ب داد ٜؽذ  ٚثؼذ اس آٖ و ٝآسٔٛد٘یٞب تٕبیُ
خٛد را خٟت ؽزوت در ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ داد٘ذ ،در دٌ ٚزٔ ٜٚجتال ثٌ ٚ PFPS ٝز ٜٚافزاد عبِٓ عجمٝثٙذي ؽذ٘ذ .ثزاي
ثجت عٝثؼذي راٜرفتٗ آسٔٛد٘یٞب اس عیغتٓ اپتٛاِىتزیه عٝثؼذي  Motion Analysisثب ؽؼ دٚرثیٗ ثٟزٌ ٜزفت ٝؽذ.
ثزاي ایٗ تحمیك فزوب٘ظ دٚرثیٗٞب ٞ 120زتش در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ [ .]21 ,19چیذٔبٖ دٚرثیٗٞب ث٘ ٝحٛي ثٛد وٞ ٝز ٔبروز
در ٞز ِحظ ٝحذالُ تٛعظ د ٚدٚرثیٗ رؤیت ٔیؽذ .وبِیجز ٜوزدٖ دٚرثیٗٞب ث ٝؽىّی ثٛد ؤ ٝحٛر  Xدر أتذاد ٔغیز

1 Clark sign
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
ٌبْثزداري  ٚػٕٛد ثز ففح ٝفز٘ٚتبَ آسٔٛد٘یٞب لزار ٔیٌزفت .حدٓ وبِیجزاعی٘ ٖٛیش ث ٝا٘ذاسٜاي ثٛد و ٝتزدٔیُ  ٚآسٔٛد٘ی
را ثٝعٛر وبُٔ پٛؽؼ ٔیداد .ایٗ حدٓ داراي ٔ 2/5تز عٔ 1/5 ،َٛتز ػزك ٔ 2 ٚتز ارتفبع ثٛد.

ؽىُ ٔ :1حُ لزارٌیزي  6دٚرثیٗ اپتٛاِىتز٘ٚیه ٘غجت ث ٝتزدٔیُ

پظ اس آٔبد ٜوزدٖ ٔمذٔبت وبر ،ثزاي خٌّٛیزي اس حزوبت ٔبروزٞب  ٚثجت دلیكتز تقبٚیز اس آسٔٛد٘یٞب خٛاعت ٝؽذ ثب
حذالُ ِجبط ٕٔىٗ در تغتٌیزي ؽزوت وٙذ .عپظ چٟبر ٔبوز ا٘ؼىبعی پغی ٛثز ٔٛلؼیتٞبي ٔٛرد ٘ظز لزار داد ٜؽذ.
ایٗ ٔحُ ٞب ؽبُٔ خبر خبفز ٜاي لذأی فٛلب٘ی عٕت راعت ،ثزخغتٍی ثشري اعتخٛاٖ راٖ عٕت راعت ،وٙذیُ خبرخی
سا٘ٛي پبي راعت  ٚلٛسن خبرخی ٔچ پبي راعت ثٛد٘ذٔ .بروزٞب ثب اعتفبد ٜاس چغت دٚعزف ٝثز ثذٖ آسٔٛد٘یٞب فیىظ ؽذ
( ایٗ ٘ٛع چیذٔبٖ ٔبروزٔ ،خقٛؿ افزادي اعت و ٝدر ٔفقُ وؾٍىی را٘ی پبي عٕت راعت  ٚیب ٞز دٔ ٚفقُ وؾٍىی
را٘ی دچبر ػبرضٔ ٝیثبؽٙذ .).در افزادي و ٝدر پبي چپ دچبر عٙذر ْٚدرد وؾٍىی را٘ی ٞغتٙذ چیذٔبٖ ٔبروزٞبي فٛق ثٝ
عٕت چپ ثذٖ ا٘تمبَ ٔی یبثذ .عپظ افزاد ثب لزار ٌزفتٗ ثز رٚي تزدٔیُ ،ؽزٚع ث ٝدٚیذٖ ٔیوٙٙذ ،پظ اس ایٙى ٝثٝ
آسٔٛد٘یٞب فزفت وبفی داد ٜؽذ تب ثب ٘ح ٜٛراٜرفتٗ  ٚدٚیذٖ رٚي تزدٔیُ عبسٌبري السْ را پیذا وٙٙذ ثب تؾخیـ آسٍٔ٘ٛز ٚ
اػالْ آسٔٛد٘ی فزد ثٔ ٝذت  1دلیم ٝثب عزػت خٛد ا٘تخبثی ثٌ ٝبْثزداري ٔیپزداخت  ٚپظ اس ایٗ یه دلیم ،ٝثٔ ٝذت 10
ثب٘ی ٝضجظ حزوت ا٘دبْ ٔیپذیزفت .عپظ ث ٝتزتیت ؽیت تزدٔیُ ثز رٚي  [21 ,19 ,12[ -5 ٚ +5تٙظیٓ ٔیؽذ ٔ ٚدذدا
ٔزاحُ لجُ تىزار ٔیؽذ .ثیٗ ٞز تغت ث ٝفزد  1دلیم ٝاعتزاحت دادٔ ٜیؽذ.
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی

ؽىُ ٔ :3حُ لزارٌیزي ٔبروزٞبي ا٘ؼىبعی رٚي ثذٖ آسٔٛد٘ی

ر٘ٚذ ا٘دبْ تغتٌیزي ثٝعٛر ؽٕبتیه در ٌزاف سیز ٘ؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.

استراحت
کامل

راه رفتن روی

راه رفتن روی

استراحت

تردمیل با شیب

کامل

صفر درصد

استراحت

گرم کردن و
سازگاری با راه

رفتن روی تردمیل

راه رفتن روی
تردمیل با شیب

تردمیل با شیب
کامل
ؽىُ  :3پزٚتىُ تغتٌیزي اس آسٔٛد٘یٞب
 +5درصد

درصد5-

دادٜٞبي ثجت ؽذ ٜثٚٝعیّ٘ ٝزْافشار ٘ CORTEXغخٛٔ 2/5 ٝرد پزداسػ لزار ٌزفتٙذ .خٟت حذف وزدٖ ٘ٛیشٞبي
٘بؽی اس حزوت ٔبروزٞب ،فیّتز پبییٌٗذر  Butterworthثب فزوب٘ظ ٞ 8زتش ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌزفت .ثٙٔ ٝظٛر وبٞؼ
دادٜٞب ،اس فیّٓ ضجظ ؽذ ،ٜاس عٌ ٝبْ ٔتٛاِی ٔٙتخت اعتخزاج ؽذ  ٚعپظ پبرأتزٞبي ٔٛرد ٘ظز ؽبُٔ ٔ ROMفقُ راٖ
ٔ ٚفقُ سا٘ ٛثذعت آٔذ٘ذ .ثزاي ثذعت آٚردٖ سٚایبي سا٘ ٚ ٛراٖ در ففح ٝعبخیتبَ ساٚیٛٔ ٝرد ٘ظز را در عیغتٓ ٔٛؽٗ
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
تؼزیف ٕ٘ٛدیٓ .عپظ در ٘زْافشار ٔ EXCELL 2013مبدیز حذالُ  ٚحذاوثز ساٚی ٝراٖ  ٚسا٘ ٛرا پیذا وزدیٓ .ثب اعتفبد ٜاس
ایٗ ٔمبدیز ٔمذار دأٝٙحزوتی ٔفقُ ٔٛرد ٘ظز را ثذعت آٚردیٓ.
خٟت تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜب اس رٚػ ٞبي آٔبري تٛفیفی  ٚدر ٔٛرد آٔبر اعتٙجبعی ،اثتذا ٘زٔبَ ثٛدٖ دادٜٞب اس عزیك
آسٔ ٖٛؽبپیزٚ_ٚیّه ٔٛرد ثزرعی لزارٌزفت .ثزاي ثزرعی ٘زٔبِیتٔ ٝتغیزٞب اس آسٔ ٖٛؽبپیزٚ_ٚیّه  ٚثزاي ٔمبیغٝ
ٔتغیزٞبي دٌ ٚز ٜٚدر فٛرت ٘زٔبَ ثٛدٖ اس آسٔ ٖٛعٙدؼ تی ٔغتمُ اعتفبد ٜؽذ .خٟت ثٝدعت آٚردٖ تفبٚتٞبي
درٌٖٚزٞٚی ثزاي ٌز PFPS ٜٚدر فٛرت ٘زٔبَ ثٛدٖ دادٜٞب اس آسٔ ٖٛآ٘بِیش ٔىزر ٚاریب٘ظ  ٚثزاي تؼییٗ ٘مبط ٔؼٙیداري
اس آسٔ ٖٛتؼمیجی ث٘ٛفز٘ٚی اعتفبد ٜؽذ .در تٕبٔی آسٖٔٞٛبي آٔبري ،عغح ٔؼٙیداري  P<0/05در ٘ظزٌزفت ٝؽذ .ثزاي
ثزرعی فزضیٞ ٝبي تحمیك در ٘زْ افشار  SPSSنسخو  21اعتفبد ٜؽذ.

یافته ها
ثزاعبط تدشی ٚ ٝتحّیُ آٔبري ٚیضٌیٞبي دٌٔٛزافی آسٔٛد٘یٞب در سیز آٚرد ٜؽذٜا٘ذ( .خذ)1َٚ
جذٍل ٍ :1يژگیّای بالیٌی ٍ دهَگرافی آزهَدًیّا
شاخص

گرٍُ

هیاًگیي

اًحرافاستاًذارد

سي

عبِٓ

24/47

1/30

(سال)

PFPS

23/87

1/47

قذ

عبِٓ

173/78

6/34

(ساًتیهتر)

PFPS

174/22

5/62

جرم بذى

عبِٓ

74/33

9/41

(کیلَگرم)

PFPS

69/18

10/07

BMI

عبِٓ
PFPS

24/63

3/10

22/79

3/09

ٕٞیٙغٛر ٘تبیح آسٔ ٖٛؽبپیزٚ_ٚیّه ثزاي ثزرعی ٘زٔبَ ثٛدٖ ٔتغیزٞبي تحمیك را در سیز ٔؾبٞذٔ ٜیوٙیذ .ثب تٛخ ٝثٝ
ایٙىٔ ٝمذار عغح ٔؼٙیداري ثزاي ٔ ٕٝٞتغیزٞبي تحمیك اس  0/05ثیؾتز ؽذ ٜاعتِ ،ذا فزك ٘زٔبَ ثٛدٖ ثزاي ٕٝٞ
ٔتغیزٞبي پضٞٚؼ پذیزفت ٝؽذ .یؼٙی ثب  0/95درفذ اعٕیٙبٖ (در عغح ٔؼٙی داري  )0/05فزضی٘ ٝزٔبَ ثٛدٖ ثزاي ٕٝٞ
ٔتغیزٞبي افّی تحمیك پذیزفتٔ ٝی ؽٛد( .خذ)2َٚ
جذٍل  :2آهارُّای آزهَى شاپیرٍ_ٍيلک
هتغیر

گرٍُ

حذاکثر فلکشي زاًَ

عبِٓ
PFPS

(درجِ)
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 +5درفذ

 -5درفذ

0/05

0/18

0/06

0/05

0/2

0/2
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
حذاکثر فلکشي راى

عبِٓ
PFPS

حذاکثر اکستٌشي زاًَ

عبِٓ
PFPS

حذاکثر اکستٌشي راى

عبِٓ
PFPS

داهٌِ حرکتی هفصل زاًَ

عبِٓ
PFPS

داهٌِ حرکتی هفصل راى

عبِٓ
PFPS

(درجِ)
(درجِ)
(درجِ)
(درجِ)
(درجِ)

0/11

0/2

0/2

0/19

0/07

0/2

0/06

0/10

0/2
0/2

0/09

0/06

0/2

0/2

0/2

0/07

0/08

0/11

0/06

0/07

0/16

0/2

0/2

0/072

0/05

0/2

0/2

0/06

0/08

0/07

ثٙٔٝظٛر ٔمبیغٔ ROM ٝفقُ سا٘ ٛثیٗ افزاد ٔجتال ث ٚ PFPS ٝعبِٓ ثب تٛخ ٝث٘ ٝزٔبَ ثٛدٖ ٔتغیزٞب اس آسٔ ٖٛتی
ٔغتمُ اعتفبد ٜؽذٕٞ .ب٘غٛر و ٝدر خذٔ 3 َٚؾخـ اعت ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝمبدیز آٔبر ٜآسٖٔٞٛب ،ثیٗ ٌزٔ ٜٚجتال ثPFPS ٝ
ٌ ٚز ٜٚوٙتزَ در ٔ ROMفقُ ساٍ٘ٙٞ ٛبْ دٚیذٖ ثز ؽیتٞبي ٔختّف ث ٝخش در ؽیت  -5درفذ ( )P=0/019تفبٚت
ٔؼٙیداري ٚخٛد ٘ذارد .پظ ثٝعٛر وّی ثیٗ ٔ ROMفقُ سا٘ٛي افزاد ٔجتال ث ٝپبتّٛفٕٛراَ ثب افزاد عبٍِٓٙٞ ،بْ دٚیذٖ ثز
ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ ،اختالفی ٚخٛد ٘ذارد.
جذٍل  ROM :3هفصل زاًَ حیي دٍيذى بر شیبّای هختلف تردهیل در دٍ گرٍُ هبتال بِ  ٍ PFPSسالن
هتغیر

داهٌِ
حرکتی
هفصل زاًَ
(درجِ)
حذاکثر زاٍيِ
فلکشي زاًَ
(درجِ)

حذاکثر زاٍيِ
اکستٌشي

گرٍُ هبتال بِ PFPS

گرٍُ سالن

()n=18

()n=19

 -5درفذ

68/65 ± 7/44

78/66 ± 15/73

0/01°

ففز درفذ

66/61 ± 6/02

72/30 ± 14/04

0/11

 +5درفذ

67/07 ± 8/82

74/87 ± 14/83

0/06

 -5درفذ

96/94±15/73

103/90±5/56

0/08

ففز درفذ

103/52±6/09

99/28±14/29

0/24

 +5درفذ

103/29±6/83

97/84±19/16

0/19

 -5درفذ

172/17±6/13

175/60±21/4

0/054

ففز درفذ

170/14±6/21

171/66±10/87

0/60

شیب تردهیل
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
زاًَ

170/37±7/14

 +5درفذ

172/73±7/45

0/33

(درجِ)
*٘ؾبٖدٙٞذ ٜتفبٚت ٔؼٙیدار ()P<0.05
ٕٞب٘غٛر و ٝدر خذٔ 4 َٚؾخـ اعت ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝمبدیز آٔبر ٜآسٖٔٞٛبٔ ،ؾبٞذ ٜؽذ و ٝثیٗ ٌزٔ ٜٚجتال ثٚ PFPS ٝ
ٌز ٜٚوٙتزَ در ٔ ROMفقُ راٖ ٍٙٞبْ دٚیذٖ ثز ؽیتٞبي ٔختّف تفبٚت ٔؼٙیداري ٚخٛد ٘ذارد.
جذٍل  ROM :4هفصل زاًَ حیي دٍيذى بر شیبّای هختلف تردهیل در دٍ گرٍُ هبتال بِ  ٍ PFPSسالن
هتغیر

داهٌِ
حرکتی
هفصل راى
(درجِ)
حذاکثر زاٍيِ
فلکشي راى
(درجِ)

حذاکثر زاٍيِ
اکستٌشي
راى
(درجِ)

P

گرٍُ هبتال بِ PFPS

گرٍُ سالن

()n=18

()n=19

 -5درفذ

23 ± 8/48

23/49 ± 5/07

0/83

ففز درفذ

25/67 ± 11/37

27/42 ± 11/76

0/64

 +5درفذ

26/34 ± 8/27

22/95 ± 6/92

0/18

 -5درفذ

111/87±6/47

111/53±10/65

0/64

ففز درفذ

107/72±9/51

109/26±11/03

0/65

 +5درفذ

108/50±6/59

111/46±11/51

0/34

 -5درفذ

135/27±8/93

133/86±8/50

0/62

ففز درفذ

134/76±9/69

136/69±8/38

0/52

 +5درفذ

134/99±8/84

134/00±8/67

0/73

شیب تردهیل

*٘ؾبٖدٙٞذ ٜتفبٚت ٔؼٙیدار ()P<0.05
ثٙٔ ٝظٛر ثزرعی تأثیز ؽیتٞبي ٔختّف ثز ٔ ROMفقُ سا٘ ٛحیٗ دٚیذٖ افزاد ٔجتال ث ،PFPS ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝزٔبَ
ثٛدٖ تٕبٔی ٔتغیزٞب ،اس آسٔ ٖٛآ٘بِیش ٔىزر ٚاریب٘ظ اعتفبد ٜؽذ  ٚتفبٚتٞب ثذعت آٔذ٘ .تبیح ٘ؾبٖ داد٘ذ و ٝثیٗ ROM
ٔفقُ سا٘ ٛحیٗ دٚیذٖ ثز ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ در افزاد ٔجتال ث ٝػبرض ٝعٙذر ْٚدرد وؾٍىی را٘ی ،اختالف
ٔؼٙبداري ٚخٛد ٘ذارد(.خذ)5َٚ
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
جذٍل  :5هقايسِ  ROMهفصل زاًَ بیي شیبّای هختلف تردهیل در گرٍُ هبتال بِ PFPS
هتغیر

هقايسِ شیبّای

اًحراف استاًذارد±هیاًگیي

P

تردهیل
داهٌِ حرکتی
هفصل زاًَ

 -5ثب ففز درفذ

68/65 ± 7/44

0/25

ففز ثب  +5درفذ

66/61 ± 6/02

1/000

 +5ثب  -5درفذ

67/07 ± 8/82

0/95

*٘ؾبٖدٙٞذ ٜتفبٚت ٔؼٙیدار ()P>0.05
ثٙٔ ٝظٛر ثزرعی تأثیز ؽیتٞبي ٔختّف ثز ٔ ROMفقُ راٖ حیٗ دٚیذٖ افزاد ٔجتال ث ،PFPS ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝزٔبَ
ثٛدٖ تٕبٔی ٔتغیزٞب ،اس آسٔ ٖٛآ٘بِیش ٔىزر ٚاریب٘ظ اعتفبد ٜؽذ  ٚتفبٚتٞب ثذعت آٔذ٘ .تبیح آسٔ ٖٛآ٘بِیش ٔىزر ٚاریب٘ظ
٘ؾبٖ داد٘ذ و ٝثیٗ ٔ ROMفقُ راٖ حیٗ دٚیذٖ ثز ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ در افزاد ٔجتال ث ٝػبرض ٝعٙذرْٚ
درد وؾٍىی را٘ی ،اختالف ٔؼٙبداري ٚخٛد ٘ذارد(.خذ)6َٚ
جذٍل  :6هقايسِ داهٌِ حرکتی هفصل راى بیي شیبّای هختلف تردهیل در گرٍُ هبتال بِ PFPS
هتغیر

هقايسِ شیبّای

اًحراف استاًذارد±هیاًگیي

P

تردهیل
داهٌِ حرکتی
هفصل راى

 -5ثب ففز درفذ

23 ± 8/48

0/12

ففز ثب  +5درفذ

25/67 ± 11/37

1/00

 +5ثب  -5درفذ

26/34 ± 8/27

0/001°

*٘ؾبٖدٙٞذ ٜتفبٚت ٔؼٙیدار ()P<0.05

بحث و نتیجه گیری
ٞذف افّی ایٗ پضٞٚؼ ثزرعی تأثیز ؽیتٞبي ٔتفبٚت تزدٔیُ ثز ویٕٙبتیه دٚیذٖ افزاد ٔجتال ث٘ ٝبٙٞدبري
پبتّٛفٕٛراَ ٔ ٚمبیغ ٝپبرأتزٞبي ا٘ذاسٌٜیزي ؽذ ٜثب ٌز ٜٚوٙتزَ ثٛد .در ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔ ROMفقُ سا٘ ٛدر ؽیتٞبي
 ،-5ففز  +5 ٚدرفذ ثیٗ ٌزٔ ٜٚجتال ثٌ ٚ PFPS ٝز ٜٚعبِٓ تٟٙب در ؽیت  -5درفذ ( )P=0/019اختالف ٔؼٙبدار ٌشارػ
ؽذ و ٝدر ایٗ ؽیت ٔ ROMفقُ سا٘ ٛدر افزاد عبِٓ ثیؾتز اس افزاد ٔجتال ث PFPS ٝثٛد .در ٔٛرد ٔ ROMفقُ راٖ در
ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ ثیٗ ٌزٔ ٜٚجتال ثٌ ٚ PFPS ٝز ٜٚعبِٓ ٞیچ اختالف ٔؼٙبداري در ٔمذار ٔیبٍ٘یٗٞب در
ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ.
در ٔٛرد تأثیز ؽیتٞبي ٔختّف تزدٔیُ٘ ،تبیح آسٖٔٞٛبي درٌٖٚزٞٚی ٘ؾبٖ داد ثب تغییز ؽیت تزدٔیُ اس ففز ث-5 ٝ
درفذ ( ٚ)P=0/25اس ففز ث +5 ٝدرفذ (ٕٞ ٚ )P=1/00یٙغٛر اس  -5ث +5 ٝدرفذ ( )P=0/95ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔ ROMفقُ
سا٘ ٛدر ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ اختالف ٔؼٙبداري ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ ٜاعتٕٞ .چٙیٗ در ٔٛرد اثز ؽیتٞبي ٔختّف
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
تزدٔیُ٘ ،تبیح آسٖٔٞٛبي درٌ ٖٚزٞٚی ٘ؾبٖ داد و ٝثب تغییز ؽیت تزدٔیُ اس ففز ث ٚ )P=0/12( -5 ٝاس ففز ث+5 ٝ
( )P=1/00ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔ ROMفقُ راٖ در ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚاختالف ٔؼٙبداري ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ ٜاعت ِٚی در
تغییز ؽیت تزدٔیُ اس اس  -5ث +5 ٝدرفذ ( )P=0/001اختالف ٔؼٙبدار اعت.
عجك ٔغبِؼبت پبٚرس  ٚثزچتز ( )2002ؤ ٝیشاٖ اعتزط ٔفقُ پبتّٛفٕٛراَ را ثیٗ ٔجتالیبٖ ث ٚ PFPS ٝعبِٓ حیٗ
را ٜرفتٗ ثزرعی وزد٘ذ ٔیشاٖ ٘یزٚي ٔفقُ پبتّٛفٕٛراَ در ٞز دٌ ٚز ٜٚیىغبٖ ثٛد .یبفتٞٝبي ایٗ تحمیك ثب ٘تبیح ٞیٍبرد ٚ
ٕٞىبراٖ ( ٚ )1995عب٘چش-آِف٘ٛغ ) 2006( ٛو ٝثیبٖ وزد٘ذ ٔیشاٖ فّىؾٗ سا٘ ٛثز ٘ح ٜٛتٛسیغ ٘یزٚي تٕبعی ثیٗ رٚیٞٝبي
داخّی  ٚخبرخی ٔفقُ پبتّٛفٕٛراَ تأثیز ٔیٌذار٘ذ ث٘ ٝحٛي و ٝثب افشایؼ ایٗ سٚایب ٔیشاٖ ٘یزٚي تٕبعی در وٕپبرتٕبٖ
خبرخی ٔفقُ افشایؼ ٔییبثذ ٕٞغ ٛاعت٘ .تبیح تحمیك ٔب ٘یش ثیبٖ ٔیوٙذ وٞ ٝزچ ٝفّىؾٗ سا٘ ٛوٕتز ثبؽذ فؾبر ٚارد ٜثز
ٔفقُ پبتّٛفٕٛراَ وٕتز ثٛد ٚ ٜدر ثٟجٛد عٙذرٔ ْٚإثزتز اعت.
در ثیٕبرا٘ی و ٝعیغتٓ ٔغش  ٚاػقبة آٖٞب آعیتدیذ ٜاعت ٔب٘ٙذ ثیٕبراٖ ٕٞیپبرصي ،افزاد ٔجتال ث ٝعٙذر ْٚدا ٖٚیب
افزاد ثب آعیتٞبي ٘خبػی ،تغییز دادٖ ؽیت راٜرفتٗ ٔٛخت تغییز در پبرأتزٞبي ٌبْثزداري ایٗ ثیٕبراٖ ٔیؽٛد [ .]6 ,5راٜ
رفتٗ در ؽیتٞبي ٔختّف ثز اعبط یبفتٞٝبي تّٗ  ٚاِٚزیخ ،)1991( 1ؽىُٞبي خذیذي اس رفتبر در ٕٞىبري ٔیبٖ اخشاي
ٔتفبٚت  ٚسٔیٚ ٝٙظبیف را پذیذار ٔیعبسد .سٔب٘یى ٝاختالالتی و ٝایٗ فؼُ  ٚا٘فؼبالت را تغٟیُ ٔیوٙٙذ ،ث ٝفزد تحٕیُ
ؽ٘ٛذٛٔ ،خت ٔیؽ٘ٛذ ؤٟ ٝبرت حزوتی ػّٕىزديتز  ٚوبرثزديتز ؽٛد [.]22
در راثغ ٝثب افزاد ٔجتال ث ،PFPS ٝثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝعیغتٓ ػقجی آٖٞب عبِٓ اعت  ٚعغٛح ٔفقّی آٖٞب دچبر تخزیت
غضزٚف ٔفقّی ؽذ ٜاعت ،را ٜرفتٗ آٖ ٞب ثز عغٛح ثذ ٖٚؽیت اٍِٛیی ٔؾبث ٝثب افزاد عبِٓ ٘ذارد  ٚؽیت ٘یش ث ٝػٛٙاٖ یه
ٔتغیز ٔغتمُ ثز ایٗ پبرأتزٞب تأثیزٌذار اعت.
ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٘ؾبٖ داد ػّیزغٓ ثشرٌتز ثٛدٖ ٔ ROMفقُ سا٘ٛي افزاد ٔجتال ث٘ PFPS ٝغجت ثٌ ٝز ٜٚعبِٓ در
ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ ،ثٝعٛر وّی ثیٗ پبرأتزٞبي ساٚیٝاي دٚیذٖ افزاد ٔجتال ث ٚ PFPS ٝعبِٓ ٍٙٞبْ دٚیذٖ ثز
ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚاختالف ٔؼٙیداري ٚخٛد ٘ذارد .تٟٙب اختالف ٔؼٙیدار ثیٗ دٌ ٚزٔ ،ٜٚزثٛط ث ٝدأ ٝٙحزوتی سا٘ٛ
ٍٙٞبْ دٚیذٖ ثز ؽیت  -5درفذ ثٛد.
ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ٘ؾبٖ داد و ٝدأ ٝٙحزوتی راٖ افزاد ٔجتال ٘غجت ث ٝافزاد عبِٓ ثز ؽیتٞبي  ٚ -5ففز درفذ وٛچهتز
 ٚثز ؽیت  +5درفذ ثشريتزاعت .ث٘ ٝظز ٔیآیذ ثشريتز ثٛدٖ دأ ٝٙحزوتی ٔفقُ راٖ در افزاد ٔجتال ث PFPS ٝحیٗ
دٚیذٖ ثز ؽیت  +5درفذ یه چزخ ٝخجزا٘ی اعت تب فؾبر ٚارد ثز ٔفقُ پبتّٛفٕٛراَ را وٕتز وٙذ  ٚاس ٔیشاٖ فّىؾٗ سا٘ٛ
ثىبٞذ.
ایٕجبال٘ظ ثیٗ ػضالت پ ،[2] ٟٗافشایؼ ساٚی ٚ [2] Q ٝوٛتبٞی  ٚعفتی رتیٙبو ِْٛٛخبرخی ] [7وٙٔ ٝدز ث ٝخبث-ٝ
خبیی خبرخی وؾٍه  ٚاػٕبَ فؾبر ثیؾتز رٚي غضزٚف ٔفقّی وؾٍه ٔیؽ٘ٛذ اس خّٕ ٝػٛأُ داخّی ایدبد وٙٙذٜ
ٞ PFPSغتٙذ .ثٝدِیُ ثیؾتز ثٛدٖ ٔیشاٖ فّىؾٗ ساٚی ٝسا٘ ٛدر افزاد ٔجتال ث٘ PFPS ٝغجت ث ٝعبِٓ در ؽیتٞبي ،-5
ففز  ، +5 ٚدر٘تید ٝث ٝػّت ضؼف غضزٚف ٔفقّی پبتّٛفٕٛراَ در افزاد ٔجتال ث٘ ،PFPS ٝیزٚي ػضّ ٝوٛادریغپظ ثبػث
ایدبد یه ٘یزٚي سٜوٕب٘ی رٚي وؾٍه ٔیؽٛد  ٚثشريتز ثٛدٖ ساٚی Q ٝایٗ ٘یزٚي سٜوٕب٘ی را ثشريتز ٔیوٙذ .ایٗ ٘یزٚي
سٜوٕب٘ی ثبػث لزارٌیزي وؾٍه رٚي عغح ٔفقّی وٛچهتز داخّی ؽذ ٚ ٜدر٘تید ٝاعتزط ٔفقُ پبتّٛفٕٛراَ را افشایؼ
ٔیدٞذ.
ٕٞچٙیٗ تب٘ذ ٖٚایّیٛتیجیبَ ثب٘ذ و ٝاس ػضالت پ٘ ٟٗیبْ  ٚعزیٙی ثشري ٔٙؾبء ٔیٌیزد وؾٍه را ث ٝعٕت خبرج ٔی-
وؾب٘ذ ٕٞ ٚیٙغٛر تبرٞبي رتیٙبوٛالي خبرخی وؾٍه و ٝاس ػضّ ٝچٟبرعز ٘ؾأت ٔیٌیز٘ذ ٘یش وؾٍه را ث ٝخبرج ٔی-
وؾٙذ.
1 Thelen & Ulrich
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
ثب تٛخ ٝث ٝخذ 6 َٚتٟٙب در افشایؼ ؽیت اس  -5درفذ ث +5 ٝدرفذ دأ ٝٙحزوتی ٔفقُ راٖ افشایؼ پیذا وزد ٜاعت.
٘تبیح پضٞٚؼ حبضز ثب ٘تبیح تحمیك ِی ٕٞ ٚىبراٖ ( ) 2006و ٝتغییزات ؽیت در افزاد عبِٓ را ٔٛرد ثزرعی لزار داد ٜثٛد٘ذ،
اختالف دارد ] .[14ایٗ ٔحممیٗ ثیبٖ وزد٘ذ و ٝثبثت ٍ٘ٝداؽتٗ عزػت تزدٔیُ ٍٙٞبْ راٜرفتٗ ثز ؽیتٞبي ٔختّف،
پبرأتزٞبي ٌبْثزداري را ثبثت ٍ٘ٔ ٝیدارد در فٛرتیو ٝدر ایٗ تحمیك ٔؾبٞذ ٜوزدیٓ ثب ثبثت ٍ٘ ٝداؽتٗ عزػت ٌبْ-
ثزداري  ٚتغییز ؽیت ثزخی پبرأتزٞبي ساٚیٝاي ا٘ذاْ تحتب٘ی تغییزات ٔؼٙیداري خٛاٙٞذ داؽت  .یىی اس دالیُ اختالف ایٗ
تحمیك ثب یبفتٞٝبي ِی ٕٞ ٚىبراٖ ٔیتٛا٘ذ آعیت دیذٌی ٌیز٘ذٜٞبي حظ ػٕمی در افزاد ٔجتال ث PFPS ٝثبؽذ و ٝدٚیذٖ
آٟ٘ب را تحت تأثیز لزار داد ٜاعت .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدأ ٝٙحزوتی ٔفقُ راٖ ثیٗ افزاد ٔجتال ث ٚ PFPS ٝعبِٓ فمظ ثز ؽیت
 -5درفذ اختالف ٔؼٙیداري دارد ٔیتٛاٖ ایٗعٛر ٘تیدٌ ٝزفت و ٝاثز ٌذاري ؽیتٞبي ٔٙفی ثز ٌیز٘ذٜٞبي حظ ػٕمی
٘غجت ث ٝؽیتٞبي ٔثجت ٙٔ ٚفی ثیؾتز اعت .یبفتٞٝبي تحمیك حبضز ثب ٘تید ٝتحمیك ٞبٖ ٕٞ ٚىبراٖ ( )2009وٝ
تفبٚتٞبي ٔؼٙیدار پبرأتزٞبي ٌبْثزداري در ؽیتٞبي ٔختّف را ٌشارػ وزد ٜثٛد ٕٞغٔ ٛیثبؽذ ] .[10ثب تٛخ ٝث ٝػذْ
اعتفبد ٜاس تزدٔیُ تٛعظ ٞبٖ ٕٞ ٚىبرأٖ ،یتٛاٖ ٘تیدٌ ٝزفت و ٝعغح ٔٛرد اعتفبد ٜثزاي دٚیذٖ تغییزي در ثزخی
پبرأتزٞبي ویٕٙبتیىی دٚیذٖ ایدبد ٕ٘یوٙذٕٞ .چٙیٗ ٞبٖ ٕٞ ٚىبراٖ تأثیز ؽیتٞبي ففز 24 ٚ 16 ،8 ،درخ ٝرا ثز
پبرأتزٞبي ٌبْثزداري ثزرعی وزد ٜثٛد٘ذ  ٚاختالفؾبٖ ٔؼٙیدار ؽذ ٜثٛد در ایٗ تحمیك ٘یش ثب ایٙى ٝاثز ٌذاري ؽیتٞبي
 ،-5ففز  +5 ٚدرفذ (ث ٝتزتیت تمزیجب  ،-3ففز  +3 ٚدرخ )ٝرا ثز دٚیذٖ افزاد ٔجتال ث PFPS ٝثزرعی وزدیٓ در دأٝٙ
حزوتی ٔفقُ راٖ در افزاد ٔجتال ث PFPS ٝثیٗ ؽیتٞبي  -5درفذ  +5 ٚدرفذ تفبٚت ٔؼٙیداري ٔؾبٞذ ٜؽذ .در
تحمیك ٞبٖ ٕٞ ٚىبراٖ آسٔٛد٘یٞب ثز رٚي یه عغح ؽیتدار و ٝعٔ ٝتز ع َٛداؽت ٌبْثزداري ٔیوزد٘ذ  ٚعجك تحمیك
ٌٚت  ٚثب٘شر ( )1999پبعخ ٔؼٕ َٛث ٝافشایؼ ؽیت ،راٜرفتٗ آراْتز  ٚثزداؽتٗ لذْٞبي وٛتبٜتز ٔیثبؽذ ].[28
٘تبیح حبفُ اس تحّیُ دادٜٞب ٘ؾبٖ داد و ٝثیٗ پبرأتزٞبي ساٚیٝاي دٚیذٖ ثز ؽیتٞبي  ،-5ففز  +5 ٚدرفذ در افزاد
ٔجتال ث ٝػبرض ،PFPS ٝثغٛروّی اختالف ٔؼٙیداري ٚخٛد ٘ذاردٕٞ .ب٘غٛر و ٝدر خذ٘ 6 َٚؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت ،ثب افشایؼ
ؽیت تزدٔیُ اس  -5درفذ ث +5 ٝدرفذ ،دأ ٝٙحزوتی ٔفقُ راٖ افشایؼ ٔییبثذ و ٝاس ثیٗ ؽیتٞبي ثزرعی ؽذ ،ٜدأٝٙ
حزوتی ٔفقُ راٖ ثیٗ ؽیت  -5درفذ  +5 ٚدرفذ ٔؼٙیدار ٌشارػ ؽذ.
ایٗ یبفتٞٝبٕٞ ،زاعتب ثب ٘تبیح الً٘ ٕٞ ٚىبراٖ (ٞ ٚ )1996بٌزتی ٕٞ ٚىبراٖ ( )2014و ٝتأثیز ؽیت ثز را ٜرفتٗ افزاد
عبِٓ را ٔٛرد ثزرعی لزار داد ٜثٛد٘ذٔ ،یثبؽذ [ .]13 ,9الً٘ ٕٞ ٚىبراٖ را ٜرفتٗ ثز ؽیتٞبي ثیؾتز اس  12درفذ ٚ
ٞبٌزتی ٕٞ ٚىبراٖ را ٜرفتٗ ثز ؽیتٞبي ثیؾتز اس  10درفذ را ،تٕزیٙبت ٚرسؽی ٔٙبعجی ثزاي افزاد ٔجتال ث ٝاعتئٛآرتزیت
وٕپبرتٕبٖ داخّی سا٘ ٚ ٛافزادي و ٝاس دردٞبي وؾٍىیرا٘ی ر٘ح ٔیثز٘ذ ،لّٕذاد وزد٘ذ .در تحمیك حبضز ٘یش ٔؾخـ ؽذ
و ٝافشایؼ ؽیت ٔٛخت افشایؼ دأ ٝٙحزوتی ٔفقُ راٖ ٔیؽٛد .تحمیمبت ٌذؽت٘ ٝؾبٖ دادٜا٘ذ افشایؼ ؽیت ٔٛخت
وبٞؼ ساٚیٚ ٝارٚط ٔیؽٛد  ٚحتی در ِحظٔ ٝیذاعتب٘ظ ؽیت  +10درفذ ٌؾتبٚر اداوؾٙی ثٌ ٝؾتبٚر اثذاوؾٙی تجذیُ
ٔیؽٛد و ٝایٗ تغییز ٌؾتبٚر اس اداوؾٗ ث ٝاثذاوؾٗ٘ ،ؾبٖدٙٞذ ٜوبٞؼ فؾبرٞب ث ٝوٕپبرتٕبٖ داخّی سا٘ٔ ٛیثبؽذ ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔجیٗ ایٗ ٔٛضٛع اعت و ٝؽیتٞبي ٔثجت راعتبي سا٘ ٛرا در ففح ٝفز٘ٚتبَ تغییز ٕ٘یدٙٞذ .عبختبر اعتخٛا٘ی،
ٔحذٚدیت ٞبي ِیٍبٔب٘ی ،ا٘مجبك ثیؾتز ػضالت پیزأٔ ٖٛفقُ سإ٘ٞ ٚ ٛچٙیٗ ٚضؼیت لزارٌیزي ٔفبفُ ا٘ذاْ تحتب٘ی اس
ػُّ احتٕبِی ٘تبیح ثذعت آٔذٔ ٜیثبؽذ .ثب افشایؼ ؽیتٔ ،فقُ س ا٘ ٛدر ِحظ ٝتٕبط پبؽ ٝٙفّىؾٗ ثیؾتزي ٘غجت ث ٝراٜ
رفتٗ ػبدي ا٘دبْ ٔیدٞذ  ٚایٗ ٔٛضٛع در ٍٙٞبْ ٌبْ ثزداري در ؽیتٞبي ر ٚث ٝپبییٗ ثزػىظ ٔیؽٛد ،یؼٙی ٔفقُ سا٘ٛ
در ِحظ ٝتٕبط پبؽ٘ ٝٙغجت ث ٝرا ٜرفتٗ ثذ ٖٚؽیت اوغتٙؾٗ ثیؾتزي پیذا خٛاٞذ وزد [ .]10در ٘تیدٔ ٝفقُ سا٘ٛ
ٍٙٞبْ را ٜرفتٗ ثز ؽیتٞبي ر ٚث ٝپبییٗ در ٚضؼیت وّٛس پبوت 1خٛد لزار ٔیٌیزد .در ایٗ ٚضؼیت لبثّیت خذة ٘یزٚي
ٔفقُ وبٞؼ پیذا ٔیوٙذ  ٚدر پی آٖ در ِحظ ٝتٕبط پبؽ ٝٙو ٝاٚج اِٚی٘ ٝیزٚي ػىظاِؼُٕ سٔیٗ ث ٝفزد ٚارد ٔیؽٛد
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تحَالت علَم ٍرزشی در حَزُ سالهت ،پیشگیری ٍ قْرهاًی
] ،[27ثیؾتزیٗ ٔمذار ٚارٚط سا٘٘ ٛغجت ث ٝدیٍز ؽیتٞب در افزاد ٔجتال ثٚ ٝارٚط سا٘ٔ ٛؾبٞذ ٜؽذٞ .ز چ ٝؽیت افشایؼ
پیذا وٙذ  ٚر ٚث ٝثبال ؽٛدٔ ،ىب٘یشْ ٌبْ ثزداري ػٛك ؽذٔ ٚ ٜفبفُ ثٚ ٝضؼیت ِٛس پبوت٘ 1شدیىتز ٔیؽ٘ٛذ ،لبثّیت خذة
٘یزٚي ٔفقُ افشایؼ پیذا وزد ٚ ٜدر ٘تیدٔ ٝمذار ٚارٚط وبٞؼ یبفتٌ ٚ ٝؾتبٚر اداوؾٙی ٔتؼبلت آٖ ٘یش وٕتز خٛاٞذ ؽذ.
ثٝعٛروّی ٘تبیح تحمیك حبضز ٘ؾبٖ داد و ٝؽیتٞبي ٔختّف تزدٔیُ تأثیزي ثز پبرأتزٞبي ساٚیٝاي ٌبْ ثزداري افزاد
ٔجتال ث٘ ٝبٙٞدبري ٘ PFPSذارد .ایٗ افزاد احتٕبالً ثزاي وبٞؼ فؾبرٞبي ٚارد ؽذ ٜثٔ ٝفبفُ ػالٜٚثز تغییز پبرأتزٞبي
سٔب٘ی-فضبیی اس ٔىب٘یشْ ٞبي دیٍزي ٔب٘ٙذ افشایؼ ٔیشاٖ فؼبِیت ػضال٘ی  ٓٞ ٚا٘مجبضی ػضالت در لغٕت داخّی ٔفقُ
سا٘ ٛاعتفبدٔ ٜی وٙٙذٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘ؾبٖ داد و ٝساٚی ٝفّىؾٗ ساٍ٘ٙٞ ٛبْ دٚیذٖ ثز ؽیت  -5درفذ وٕتزیٗ  ٚثز ؽیت
 +5درفذ ثیؾتزیٗ ٔمذار را داراعت .اس ایٙز ،ٚدر حیٗ ٌبْثزداري ثز ؽیتٞبي ر ٚث ٝپبییٗ ثزاي ایٙى ٝاس افتبدٖ فزد
خٌّٛیزي ؽٛد ػضّ ٝچٟبرعز ٌؾتبٚر ثیؾتز  ٚدر ادأ٘ ٝیزٚي ثیؾتزي تِٛیذ ٔیوٙذ در ٘تید ٝفؾبر ثیؾتزي رٚي ٔفقُ
پبتّٛفٕٛراَ ٔیآیذ پظ ٌبْ ثزداري در ؽیتٞبي ٔٙفی ٔیتٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ یه ریغه فبوتٛر ثزاي افزاد ٔجتال ث PFPS ٝدر
٘ظز ٌزفت ٝؽٛد  ٚثزػىظ ؽیتٞبي ر ٚث ٝثبال ثٝعٛر ثبِمٔ ٜٛیتٛا٘ذ ٔٛخت وبٞؼ فؾبر ث ٝوٕپبرتٕبٖ خبرخی سا٘ ٛؽذٚ ٜ
در تٕزیٙبت ٚرسؽی  ٚثبستٛا٘ی ثزاي افزاد ٔجتال ث٘ ٝبٙٞدبري پبتّٛفٕٛراَ ٌٙدب٘ذ ٜؽ٘ٛذ.
ثٝعٛر خالف٘ ٝیزٚي ػىظاِؼُٕ پبتّٛفٕٛراَ ٘ ٝتٟٙب ثب افشایؼ فّىؾٗ سا٘ ٛافشایؼ ٔییبثذ ثّى ٝاس عزیك افشایؼ ثبسٚي
ٌؾتبٚر فّىغٛري و ٝثبػث افشایؼ پبعخ ػضّ ٝوٛادریغپظ ٔیؽٛد ٘یش افشایؼ پیذا ٔیوٙذ .پظ ٔیتٛاٖ ایٗ را ثٝفٛرت
یه لب٘ ٖٛوّی در ٘ظز ٌزفت و ٝخٓ وزدٖ ثیؼ اس حذ سا٘ ٛدر حبِت تحُٕ ٚسٖ ثزاي افزادي ٔجتال ثٙٔ PFPS ٝبعت
٘یغت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ لب٘ٔ ٖٛیتٛاٖ ثب یه ثز٘بٔٝریشي ٔٙبعت تٕزیٙبت را ثٌٝ٘ٛ ٝاي عزاحی وزد و ٝاثزات ٔٙفی ٘یزٚي
ػىظاِؼُٕ ٔفقُ پبتّٛفٕٛراَ را وبٞؼ داد.
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