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خالصه
مقدمه :اهزٍسُ فَایذ اًجبم فؼبلیتّبی ثذًی در پیؾگیزی اس ثیوبریّبی هشهٌی ّوچَى اعتئَآرتزیت پیؾٌْبد
هیؽَد ،اهب خطزّبیی کِ فؼبلیت ثذًی ؽذیذ هوکي اعت ثز رٍی افزاد ٍ ثخقَؿ عیغتن اعکلتی -ػضالًی آًبى
داؽتِ ثبؽذّ ،وچٌبى ًبؽٌبختِ اعتّ .ذف اس ایي هطبلؼِ ،هقبیغِ هیشاى ػالین ،هیشاى ؽذت درد ساًَ ،هؾکالت
ػولکزد حزکتی در فؼبلیتّبی رٍساًٍِ ،رسؽی ،تفزیحی ٍ کیفیت سًذگی در ٍرسؽکبراى حزفِای ثبسًؾغتِ
سٍرخبًِ ٍ افزاد غیز ٍرسؽکبر ثَد.
روش :در ایي هطبلؼِ تَفیفی -هقطؼیٍ 15 ،رسؽکبر هزد حزفِای ثبسًؾغتِ سٍرخبًِ ٍ ً 15فز غیز ٍرسؽکبر ثِ
ػٌَاى آسهَدًی ثِ فَرت ّذفوٌذ اًتخبة ؽذًذ .تؾخیـ ثیوبری ثب ػالین ثبلیٌی ٍ رادیَلَصیکی تَعط پشؽک
ارتَپذ فَرت گزفت ٍ اس پزعؼًبهِ جْبًی ٍ ثَهیعبسی ؽذُ پیبهذ فذهبت ساًَ ٍ اعتئَآرتزیت ( Knee Injury
 ٍ and Osteoarthritis Outcome Scoreیب  )KOOSاعتفبدُ ؽذ .ثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب اس آسهَى  Independent tدر
عطح هؼٌیداری  P > 0/05اعتفبدُ گزدیذ.
یافتههاً :وزات کغت ؽذُ در ایي آسهَى اس ػذد  100کغز هیؽَد .یؼٌی کغی کِ ًوزُ ثیؾتزی ثگیزد
(هؾکالت ثیؾتزی داؽتِ ثبؽذ) ًْبیتبً ًوزُ اٍ کوتز خَاّذ ثَد .پبییيتز ثَدى هیبًگیي ؽذت درد ساًَ
(  ٍ )P=0/001هؾکالت ػولکزد حزکتی در فؼبلیتّبی ٍرسؽی ٍ تفزیحی ( )P > 0/001در گزٍُ ٍرسؽکبر
ًغجت ثِ غیز ٍرسؽکبر (کِ ًؾبى دٌّذُ ٍخینتز ثَدى ٍضؼیت در گزٍُ ٍرسؽکبر هیثبؽذ) ،اختالف هؼٌیداری
را ًؾبى داد.
نتیجهگیریٍ :رسػ سٍرخبًِای (ثبعتبًیکبراى) ثِ فَرت حزفِای احتوبل اثتال ثِ اعتئَآرتزیت ساًَ را در ثیي
ٍرسؽکبراى حزفِای ثبسًؾغتِ افشایؼ هیدّذ.
واژههای کلیدی :اعتئَآرتزیت ساًَ ،آعیت ٍرسؽی ،سٍرخبًٍِ ،رسؽکبر حزفِای ثبسًؾغتِ
 -1دانشيار ،گروه تربيت بذني و علوم ورزشي ،دانشگاه اميركبير ،تهران ،ايران  -2كارشناس ارشذ ،گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي ،دانشكذه تربيت بذني و علوم ورزشي،
دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران  -3دانشجوی دكتری ،گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي ،دانشكذه تربيت بذني و علوم ورزشي ،كانون نخبگان ،دانشگاه خوارزمي ،تهران،
ايران  -4دانشيار ،دانشكذه تربيت بذني و علوم ورزشي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران
* نویسنده مسؤول ،آدرس پست الكتزونیكamin_shafeipour@yahoo.com :
دریافت مقاله1392/11/21 :

دریافت مقاله اصالح شده 1392/12/25 :

پذیزش مقاله1393/1/19 :
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ثِ تَعؼِ ػلوی ٍ آگبّی دقیتق اس فَایتذ ٍ خطزّتبی آى
ًیبسهٌذین تب ثتَاًین ثب تکیِ ثز هجبًی ػلوی قَی ،ثتِ تَعتؼِ
ّوِ جبًجِ آى ثپزداسین .اس آى جبیی کِ ثزخی اس الگَّتبی
حزکتی ایي رؽتِ ٍرسؽی هبًٌذ پب سدى ،هیل گزفتي ،چتز
سدى ٍ کجبدُ کؾیذى ،الگَّبیی ثب تحول ٍسى سیبد ّغتٌذ ٍ
ضزثبت ریش تکزاری ثِ هفقل ساًَ ٍارد هیکٌٌذ ٍ ّوچٌیي
هطبلؼِای در داخل ٍ خبرج اس ایزاى در هَرد اعتئَآرتزیت
ساًَ در ایي رؽتِ ٍرسؽی اًجبم ًؾتذُ اعتت ،ثٌتبثزایي در
راعتبی کبّؼ ّز چِ ثیؾتز تؼذاد ًفتزات هجتتال ثتِ ایتي
ثیوبری ٍ خغبرت اقتقبدی ٍ اجتوبػی ًبؽی اس آى ،ثِ ًظز
هیرعذ ثزرعی احتوبل ثزٍس یب تؾذیذ ثیوبری اعتئَآرتزیت
ثِ ساًَ ٍ ؽٌبخت ػلل ٍ پیبهذ ّبی آى در ثیي ٍرسؽکبراى
ثِ ٍیضُ ٍرسؽکبراى حزفِای ،اهزی السم ٍ ضزٍری اعتت.
ّذف پضٍّؼ حبضز ،هقبیغِ هیشاى ؽذت درد ساًَ ،هیشاى
ػالین ،هؾکالت ػولکزد حزکتی در فؼبلیتّتبی رٍساًتِ،
ٍرسؽی ،تفزیحی ٍ کیفیت سًذگی در ٍرسؽکبراى حزفِای
ثبسًؾغتِ سٍرخبًِ (ثبعتبًیکبراى) ٍ افزاد غیز ٍرسؽکبر ثَد.

مقدمه
اعتئَآرتزیت ؽبیغتزیي ًَع آرتزیت ثَدُ اعت کِ در
افزاد ثبالی  40عبل ثغیبر ؽبیغ هیثبؽذ ٍ ؽیَع آى حتی اس
ثیوبری قلجی ،فؾبر خَى ثبال ٍ دیبثت ًیش ثیؾتز اعتت (.)1
اعتئَآرتزیت یک ثیوبری غیز التْبثی هفقلی هیثبؽذ کتِ
ثِ ٍعیلِ تخزیت غضزٍف هفقلی ّوزاُ ثب اعتخَاىعتبسی
جذیذ تظبّز هیکٌذ ( .)2ساًَ ؽبیغتزیي هحل اعتئَآرتزیت
پظ اس اًگؾتبى ٍ هْزُّب اعت ( .)3ایي ثیوتبری یکتی اس
دالیل افلی ًقـ ػولکزدی هیثبؽذ ٍ تأثیز ثغتشایی رٍی
سًذگی ٍ فؼبلیتّبی رٍسهزُ گذاؽتِ ،هٌجز ثِ هحذٍد ؽذى
فؼبلیتّبی ٍرسؽی ،تفزیحی ٍ ؽغلی هیگزدد (.)4
دردّبی اعکلتی -ػضالًی در عبلوٌذاى ؽبیغ اعت (.)5
اعتئَآرتزیت در رأط ػلل ًبتَاًی در عٌیي عبلوٌذی قتزار
دارد ( .)6هطبلؼبت ًؾبى دادًذ کِ ؽیَع اعتئَآرتزیت ساًَ
ثِ ػٌَاى یک ػبهل ایجبد کٌٌذُ دردّبی اعکلتی -ػضالًی
در ثیي افزاد  65عبلِ یب ثبالتز ثیي  60تب  90درفتذ اعتت
( .)7رؽتِّبی ٍرسؽی هختلت ثتِ دلیتل ٍیضگتیّتبی
اختقبفی خَد ٍ تأکیذ ثز رٍی ػَاهل خبفی اس آهبدگی
جغوبًی ًظیز قذرت ٍ اعتقبهت ٍ غیزُ ،آثبر هتفتبٍتی ثتز
ٍضتؼیت ثتذًی ٍرسؽتکبراى هتیگذارًتذ (ٍ Spector .)8
ّوکبراى (ّ ٍ Szoeke ٍ )9وکبراى ( )10ثیبى کزدًذ کتِ
ثیي فؼبلیت ثذًی ٍ خطز اعتئَآرتزیت ساًَ ارتجتب ٍجتَد
داردّ ٍ Rogers ٍ )11( Felson .وکبراى ( )12ثیبى کزدًتذ
کِ فؼبلیت ثذًی هوکي اعت اثزگذار ًجبؽذ.
ّ ٍ Thelinوکبراى ثِ ثزرعی اعتئَآرتزیت ساًَی ّبکی
ٍ اعکیثبساى پزداختٌذ .ثیوبری اعتئَآرتزیت در ّبکیثبساى
هؾبّذُ ؽذ ،اهب در اعکیثبساى دیذُ ًؾذ (.)13
ٍرسػ سٍرخبًِای ٍ پْلَاًی اس رؽتِّبی ٍرسؽی هلی ٍ
ارسؽی کؾَر هب ّغتٌذ کِ در جبهؼِ هتب جبیگتبُ خبفتی
دارًذ ٍ عؼی هغؤٍلیي ثز آى اعت ثیؼ اس پیؼ ،ثِ ٍیتضُ
ثیي جَاًبى ،گغتزػ یبثذ .ثب ایي ٍجَد ،ثزای گغتزػ آى

روش بررسی
هطبلؼِ حبضز اس ًَع تَفیفی -هقطؼی ثَد .جبهؼِ آهبری
هَرد هطبلؼِ را ٍرسؽکبراى هزد حزفِای ثبسًؾغتِ سٍرخبًِ
(ثبعتبًیکبراى) ٍ افزاد غیز ٍرسؽکبر تؾتکیل هتیدادًتذ.
اعبهی ٍرسؽکبراى اس طزیق ّیأت ٍرسػّتبی پْلتَاًی ٍ
سٍرخبًِ ای اعتبى تْزاى (ًوًَتِ در دعتتزط) در اختیتبر
هحقق قزار گزفت .گزٍُ غیز ٍرسؽکبر ًیتش اس کبرهٌتذاى
داًؾگبُ خَارسهی تْزاى ثَدًذ (ًوًَِ در دعتزط).
هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ٍرسؽکبراى ؽبهل فؼبلیتت در
ردُ هلی ،ثبؽگبّی ٍ قْزهتبًی در دٍراى جتَاًی ،کغتت
هقبمّبی کؾَری ٍ ثیيالوللی در ردُ پیؾکغتَتبى ،عتبثقِ
ٍرسؽی ثیي  3-5عبل ٍ عي  50-65عبل ثتَد .هؼیبرّتبی
ٍرٍد ثِ هطبلؼِ غیز ٍرسؽکبراى ًیتش ؽتبهل ػتذم فؼبلیتت
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ّز خزدُ هقیبط ثِ فَرت جذاگبًِ ٍ ثتیي  0تتب 100
اهتیبس هحبعجِ ٍ ػذد ً 100ؾبًگز ثذٍى هؾکل ٍ فتفز ثتِ
ػٌَاى ٍخینتزیي ٍضؼیت در ًظز گزفتِ هیؽَد (.)4
ثب حضَر هحققبى ،پبعخگَیی ثِ عؤاالت اًجبم گزفت.
عپظ تؾخیـ ثیوبری ثب تأییذ ػالین ثبلیٌی ٍ رادیَلَصیکی
تَعط پشؽک ارتَپذ اًجبم ؽذ.
ثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب اس ًزمافشار ً SPSSغتخِ 16
( ٍ )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILآهتتبر تَفتتیفی
(هیبًگیي ٍ اًحزاف اعتبًذارد) ثِ تزتیت ثِ ػٌَاى ؽتبخـ
گزایؼ هزکشی ٍ پزاکٌذگی اعتفبدُ گزدیتذ .در ثختؼ
آهبر اعتٌجبطی ثب تَجتِ ثتِ ًتتبیز آسهتَى –Kolmogorov
 Smirnovکِ ًؾبى دٌّذُ تَسیغ ًزهبل دادُّب ثَد ،اس آسهَى
 Independent tثِ هٌظَر ثزرعی اختالف هؼٌیداری هیبًگیي
ثیي دٍ گزٍُ اعتفبدُ گزدیذ .عطح هؼٌتیداری آسهتَىّتب
( )P > 0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.

ٍرسؽی ثِ فَرت حزفِای ٍ عي  50-65عبل ثَد .ثٌبثزایي
توبهی آسهَدًیّب اس ًظز عي ٍ جٌظ (هزد) ّوگي ؽذًذ.
هؼیبرّبی خزٍج اس هطبلؼِ ًیش ؽبهل ّتز گًَتِ عتبثقِ
ضزثِ ،آعیت یب ػول جزاحی ٍ ؽکغتگی در اًذام تحتبًی،
ؽبخـ تَدُ ثذًی ( Body mass indexیب  )BMIکوتز اس ،30
ّز گًَِ عبثقِ ثیوبری اعکلتی ػضالًی یب ثیوبریّبیی کِ
ثِ ًحَی هیتَاًٌتذ هفبفتل را تحتت تتأثیز قتزار دٌّتذ
)اعتئًَکزٍس ،دیبثت ،پَکی اعتخَاى ،آرتزیت رٍهبتَئیتذ،
ثیوبری ػقجی– ػضالًی ،عبثقِ ّز گًَِ ػالیوی اس ثیوبری
کالصى ٍاعکَالر ،آرتزیت پغَریبسی ٍ آرتزیتّبی ًبؽی
اس ًقزط ٍ ؽجِ ًقزط) ،ػذم عبثقِ طَالًی هقزف دارٍی
هؤثز ثز عیغتن اعکلتی– ػضالًی ٍ ػذم اػتیبد ثَدُ اعتت
کِ ثب تؾخیـ پشؽک فَرت گزفت .تؼذاد ًوًَتِّتب در
گزٍُ ٍرسػ سٍرخبًِای (ثبعتبًیکبراى) (ً 15فز) ٍ غیتز
ٍرسؽکبر (ً 15فز) هؾخـ گزدیذ .عپظ ،پزعؾٌبهِ جْبًی
ٍ ثتَهی ؽتذُ ( KOOSیتب Knee Injury and Osteoarthritis
 )Outcome Scoreکِ ثِ هٌظَر اًذاسُگیزی درد ساًَ ،هیتشاى
ػالین ،هؾکالت ػولکزد حزکتی در فؼبلیتّتبی رٍساًتِ،
ٍرسؽی ،تفزیحی ٍ کیفیت سًذگی در هفقل ساًَ طزاحتی
ؽذُ ثَد ،در اختیبر ًوًَِّب قزار گزفت .پزعؾتٌبهِ KOOS
دارای  42عؤال ثیوبر هحَر اعت کِ  5هفَْم هزثتَ ثتِ
ثیوبر ؽبهل درد ( 9عؤال) ،عبیز ػالیتن (تتَرم ،خؾتکی،
عفتی ٍ غیزُ) هزثَ ثِ ثیوبری ( 7عتؤال) ،فؼبلیتتّتبی
سًذگی رٍسهزُ (ثبال ٍ پبییي رفتي اس پلِ ،ایغتتبدى ،حوتبم
کزدى ٍ غیزُ) ( 17عؤال) ،فؼبلیتّبی ٍرسؽی ٍ تفزیحی
(پزیذى ،دٍیذى ٍ چزخیذى) ( 5عؤال) ٍ کیفیت سًتذگی
در راثطِ ثب هؾکل ساًَ ( 4عتؤال) را هتَرد ثزرعتی قتزار
هیدّذ ٍ آسهَدًیّب اس هقیبط  5گشیٌِای لیکتزت ثتزای
پبعخدّی اعتفبدُ هیکٌٌذ.

نتایج
دادُّبی جذٍل ً 1ؾبى هیدّذ کِ آسهتَدًیّتبی دٍ
گزٍُ تحقیق اس لحبظ ٍیضگیّبی دهَگزافیک ٍ فیشیکتی
در ؽزایط پبیِ ّوغتبى ثَدًتذ ٍ اختتالف هؼٌتیداری ثتب
یکذیگز ًذاؽتٌذ.
پبییيتز ثَدى هیبًگیي ؽذت درد ساًتَ (ٍ )P = 0/001
هؾکالت ػولکزد حزکتی در فؼبلیتّبی ٍرسػ ٍ تفزیحی
( )P > 0/001در گزٍُ ٍرسؽکبر ًغجت ثِ غیز ٍرسؽتکبر
(کِ ًؾبى دٌّذُ ٍخینتز ثَدى ٍضؼیت در گزٍُ ٍرسؽکبر
هیثبؽذ) ،اختالف هؼٌیداری را ًؾبى داد .هیبًگیي ٍ اًحزاف
اعتبًذارد ثزای دٍ گزٍُ ٍ ّوچٌیي ًتبیز آسهَى  tدر جذٍل
 2هؾبّذُ هیؽَد.
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جدول ٍ .1یژگیّب دهَگرافيک دٍ گرٍُ تحقيق از ًظر ّوسبًی گرٍُّب
ٍرزش زٍرخبًِای

غير ٍرزضکبر

P

ٍیژگی
سي (سبل)

59/46 ±2/56

58/93 ± 2/25

6/371

ٍزى (کيلَگرم)

86/66 ±2/42

78/66 ± 2/69

6/375

قد (سبًتیهتر)

178/67 ±3/88

176/66 ± 4/56

6/693

ضبخص تَدُ بدًی

25/26 ± 1/62

25/12 ± 1/23

6/298

( BMIیب )Body mass index

هیگیزدّ .وبى گًَِ کِ هؾبّذُ هیؽَد گزٍُ ٍرسؽکبر اس
هیبًگیي پبییيتزی ثزخَردار اعت (ًوَدار .)1

ثز اعبط هؼیبرّبی تؼییي ؽتذُ در پزعتؼًبهتِّ ،تز
آسهَدًی کتِ اس اهتیتبس کوتتزی ثزختَردار ثبؽتذ ،دارای
ٍضؼیت ٍخینتزی ثَدُ ،هیبًگیي پبییيتتزی ثتِ اٍ تؼلتق

جدول  .2هقبیسِ هيساى عالین ،ضدت درد ،عولکرد حرکتی در فعبليتّبی رٍزاًٍِ ،رزضی ،تفریحی ٍ کيفيت زًدگی در دٍ گرٍُ ٍرزضکبر ٍ غير
ٍرزضکبر
هتغير
ًورُ ضدت درد
عولکرد حرکتی در فعبليتّبی
ٍرزضی ٍ تفریحی

گرٍُ

هيبًگيي ٍ اًحراف هعيبر

غير ٍرزضکبر

92/56 ± 7/54

ٍرزضکبر

83/15 ± 17/98

غير ٍرزضکبر

92/66 ± 7/52

ٍرزضکبر

86/66 ± 26/66

بحث
ًوزات کغت ؽذُ در ایي آسهَى اس ػتذد  100کغتز
هیؽَد .یؼٌی کغی کِ ًوزُ ثیؾتتزی ثگیتزد (هؾتکالت
ثیؾتزی داؽتِ ثبؽذ) ًْبیتتبً ًوتزُ اٍ کوتتز خَاّتذ ثتَد.
یبفتِّبی پضٍّؼ حبضز پبییيتز ثَدى هؼٌتیدار هیتبًگیي
ؽذت درد ساًَ ٍ هؾکالت ػولکزد حزکتی در فؼبلیتّبی
ٍرسؽی ٍ تفزیحی را در گزٍُ ٍرسؽکبر ًغتجت ثتِ غیتز
ٍرسؽکبر (کِ ًؾبى دٌّذُ ؽتذت ثیؾتتز درد ٍ ّوچٌتیي
هؾکالت ثیؾتز ػولکزد حزکتی در فؼبلیتّبی ٍرسؽی ٍ
تفزیحی در گزٍُ ٍرسؽکبر هیثبؽذ)ً ،ؾبى هیدّذً .تتبیز
هطبلؼِ حبضز ثتب یبفتتِّتبی عتبیز هحققتیي ()9 ،14 ،15
ّنخَاًی دارد.

P

*6/661
*<6/661

اس جولِ دالیل آى ؽبیذ اس ثیي رفتي غضزٍف هفقلی ٍ
حجین ؽذى حبؽیِ اعتخَاى ًبؽی اس اعتئَآرتزیت اعت کِ
درد ،عفتی ٍ هحذٍدیت حزکتی در هحل هفقل را ثِ دًجبل
دارد ٍ ثب اداهِ فؼبلیت ًیش ٍخینتز هیؽتَد (ٍ Spector .)16
ّوکبراى ثِ ثزرعی اعتئَآرتزیت ساًَ در ٍرسػّبی ّوزاُ
ثب تحول ٍسى پزداختٌذ ٍ ًتیجِ گزفتٌذ کِ ٍرسػّبیی کِ
ٍسى ثذى را تحول هیکٌٌذ ،ثِ هیشاى  2تب  3ثزاثتز احتوتبل
خطز ثزٍس اعتئَآرتزیت ساًتَ را افتشایؼ هتیدٌّتذ (.)9
هوکي اعت افشایؼ ثزٍس آعیتّبی هفقلی کتِ احتوتبل
اعتئَآرتزیت در هفبفل اًذام تحتبًی را ؽذت هیثخؾٌذ ،اس
دالیل احتوبلی افشایؼ ثزٍس اعتئَآرتزیت ساًَ در هطبلؼتِ
ایي پضٍّؾگزاى (ً ٍ )17یش هطبلؼِ حبضز ثبؽذ.
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نمودار  .1اطالعبت کلی هقبیسِ هيساى عالین ،ضدت درد ،عولکرد حرکتی در فعبليتّبی رٍزاًٍِ ،رزضی ،تفریحی ٍ کيفيت زًدگی در دٍ
گرٍُ ٍرزضکبر ٍ غير ٍرزضکبر

پزداختٌذ ،هغبیزت دارد .در ایي تحقیق ،اعکیثبساى ثب گزٍُ
ؽبّذ هقبیغِ ؽذًذ ٍ ّیچ تفبٍت هؼٌیداری در ثزٍس ثیوبری
اعتئَآرتزیت ثیي دٍ گزٍُ دیتذُ ًؾتذ .دالیتل احتوتبلی
تفبٍتّبی ثِ دعت آهذُ در یبفتتِّتبی ایتي تحقیتق را
هیتَاى چٌیي ثیبى کزد کِ قذٍ ،سى ٍ آعتیتّتبی ساًتَ
کٌتزل ًؾذُ ثَد (.)13
در هجوَع ،ثزخی اس هحققیي هیشاى ثزٍس اعتئَآرتزیت
را در ٍرسؽکبراى حزفِای ثب ثزٍس آعیتّتبیی در هفقتل
هزتجط داًغتِاًذ ٍ ٌّگبهی کِ ًوًَِّبی آعتیت دیتذُ را
حذف کزدًذ ،هیشاى ثزٍس اعتئَآرتزیت ًیش کبّؼ یبفت.
اهب آعیتّبی دیگزی هزثَ ثِ اعتتفبدُ ثتیؼ اس حتذ اس
هفبفل ٍجَد دارد کِ ارتجبطی ثب آعیتّبی ٍاردُ ثز ثبفت
ًزم هبًٌذ پبرگی تبًذٍى یب هیٌیغک یب ؽکغتگی ًذارًذ ثلکِ
ضزثبتی اعت کِ ثِ هزٍر سهبى ثز هفقل ٍارد هیؽَد ،در
دراس هذت ٍ پظ اس عبلّب هؾخـ هیگزدد ٍ هفقتل را
دچبر فزعبیؼ هیکٌذ .در ًتیجِ ،فؼبلیت ٍرسؽتی ؽتبًظ
ٍارد ؽذى ضزثبت را ثِ غضزٍف هفقلی ثتبال هتیثتزد ٍ
هوکي اعت طزیقِ ٍارد ؽذى ًیزٍّب ثِ هفقل ٍ ّوچٌتیي

ّ ٍ Kujalaوکبراى ،هجوَع  21هزاجؼِ ثِ ثیوبرعتتبى را
ثِ ػلت آرتزٍس ساًَ در قْزهبًبى حزفِای ثبسًؾغتِ ٍ گزٍُ
ؽبّذ هقبیغِ ًوَدًذ .در ٍاقغ ایي هطبلؼتِ ٍرسؽتکبراًی را
هَرد ثزرعی قزار داد کِ ٍخینتزیي حبلت اعتئَآرتزیت را
داؽتٌذ تب حذی کِ ثِ ثیوبرعتبى هزاجؼِ کزدُ ثَدًذ .آًتبى
ثیبى کزدًذ کِ ٍرسؽکبراى اعتقبهتی ٍ قذرتی ثِ دلیل اثتال
ثِ اعتئَآرتزیت ساًَ ،دفؼبت ثیؾتزی ثِ ثیوبرعتبى هزاجؼتِ
ًوَدُاًذ (.)14
ّ ٍ Shojaedinوکبراى ثِ ثزرعی اعتئَآرتزیت ساًتَ در
ٍرسؽکبراى حزفِای ثبسًؾغتِ کؾتی ،دٍ هیذاًی ٍ فَتجبل ثب
گزٍُ غیز ٍرسؽکبر پزداختٌذ ٍ ثیبى کزدًذ هیبًگیي درجِ
اعتئَآرتزیت ساًَ در ّز عِ گزٍُ ٍرسؽکبر ثبالتز اس گزٍُ
غیز ٍرسؽکبر ثَدّ .وچٌیي هیبًگیي هیشاى ػالیتن ،ؽتذت
درد ،هیتتبًگیي ًوتتزُ هؾتتکالت ػولکتتزد حزکتتتی در
فؼبلیتّبی رٍساًٍِ ،رسؽی ٍ تفزیحی ٍ کیفیت سًذگی در
گزٍُّبی ٍرسؽکبر پبییيتز اس گزٍُ غیز ٍرسؽتکبر ثتَد
( .)18اهب یبفتِّبی ایي تحقیتق ثتب ًتتبیز هطبلؼتِ ٍ Thelin
ّوکبراى کِ ثِ ثزرعی اعتئَآرتزیت ساًَی اعتکیثتبساى
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چگًَگی اًجتبم توزیٌتبت یتب تغییتز در رٍػ توزیٌتبت
اختقبفی ایي رؽتِ ثزای پیؾگیزی اس ثزٍس اعتئَآرتزیت
.ساًَ در هیبى ایي ٍرسؽکبراى ارایِ دٌّذ
ّوچٌیي تَفیِ هیؽَد هحققیي در هطبلؼبت آیٌذُ خَد
)تأثیز ٍرسػّبیی کِ ًیبس ثِ تحول ٍسى ًذارًذ (هبًٌذ ؽتٌب
را ثب ٍرسػّتبی هغتتلشم تحوتل ٍسى در ثتزٍس ثیوتبری
.اعتئَآرتزیت ساًَ هقبیغِ کٌٌذ

اًتقبل آىّب را دعتخَػ تغییزات کٌذ ٍ احتوبل آعیتّبی
ِ هوکي اعت طزیقِ اًتقتبل ًیتزٍ ثت.ثؼذی را افشایؼ دّذ
 ایتي هفبفتل را در هؼتزك،ُهفبفل هجبٍر را تغییتز داد
.)19( آعیت قزار دّذ
نتیجهگیری
 ٍرسػ،ثب تَجِ ثِ یبفتِّبی تحقیق هیتَاى اظْبر داؽت
سٍرخبًِای (ثبعتبًیکبراى) ثِ فَرت حزفتِای در عتطح
قْزهبًی احتوبل اثتال ثِ ثیوبری اعتئَآرتزیت ساًَ را در ثیي
.ٍرسؽکبراى ًخجِ ثبسًؾغتِ افشایؼ هیدّذ
 ٍرسؽکبراى ٍ هزثیتبى،پیؾٌْبد هیؽَد هتخققیي اهز
ٍرسػ سٍرخبًِ (ثبعتبًیکبراى) راّکبرّبیی را در خقَؿ

سپاسگزاری

از کليِ آزهَدًیّب ٍ دٍستبًی کِ در ایي پژٍّص بب هب ّوکبری
. تطکر ٍ قدرداًی هیًوبیين،کردًد
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Abstract
Background & Aims: The advantages of physical activities have recently been suggested in preventing
such chronic diseases as osteoarthritis. However, the effects severe physical activity may have on the
musculoskeletal system of athletes are still unknown. The purpose of this study was to compare knee pain,
existing symptoms, physical functions in daily activities, sports and recreation, and the quality of life of
retired professional zurkhaneh athletes with that of non-athletes.
Methods: In this cross-sectional study, 15 retired professional zurkhaneh athletes and 15 non-athletic
individuals were purposefully selected. Clinical diagnosis and radiological findings were confirmed by an
orthopedic surgeon and the translated version of the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)
questionnaire was also used. Statistical analysis of data was performed via Students' independent t-test at
significance level of P < 0.05.
Results: The mean scores of knee pain (P = 0.001) and physical function issues in sport and recreation
activities (P < 0.001) was significantly lower in the athletes compared to the non-athletes. This shows that
osteoarthritis was much more severe in the zurkhaneh athletes.
Conclusion: There is a higher risk of knee osteoarthritis in former professional zurkhaneh athletes.
Keywords: Knee osteoarthritis, Retired professional athletes, Sport injury, Zurkhaneh
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