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چکیده
زمینه و هدف :استئوآرتریت زانو به عنوان یک مشکل عضالنی اسکلتی شایع در افراد سالمند به حساب می آید که منجر به درد ،ناتوانی ،ضعف عضالنی و
کاهش سطح کیفیت زندگی بیمار خواهد شد .هدف از مطالعه حاضر بررسی مطالعات گذشته در زمینهی تأثیر تمرینهاي توانبخشی بر کیفیت زندگی و
قدرت عضالنی بیماران مبتال به این عارضه بود.
مواد و روشها :مطالعات انگلیسی زبان مرتبط با تأثیر تمرین درمانی بر کیفیت زندگی و قدرت عضالنی افراد مبتال به استئوآرتریت زانو ،از سال  2000تا
 2016میالدي از بانکهاي اطالعاتی
استخراج شدند و پس از اعمال معیارهاي ورود و خروج ،تعداد  11مقاله برگزیده شدند.
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نتایج :یازده مطالعه بررسیشده درمجموع شامل  1200بیمار (میانگین  ±انحراف معیار سن 64/5±4/7 :سال) مبتال به استئوآرتریت زانو بودند .درمجموع
 2مداخله براي این بیماران اعمالشده بود که شامل تمرین درمانی و یوگا بیماري بود .بیشترین تعداد متغیرهاي وابستهي ارزیابیشده شامل پرسشنامههاي
 WOMACو  SF-36و قدرت بود.
نتیجهگیري :مقایسه مداخلههاي بهکاررفته در مطالعههاي بررسیشده به دلیل ناهمگنی متغیرهاي وابسته ارزیابیشده ،گزارش نتایج آنها جهت معرفی
مؤثرترین روش براي بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو امکانپذیر نبود؛ لیکن اثرات مطلوب تمرین درمانی در خشکی بر عالئم و
نشانههاي ناشی از این عارضه در مطالعات مرور شده ،مورد تأیید قرار گرفت.
کلمات کلیدي :استئوآرتریت زانو ،تمرین درمانی در خشکی ،کیفیت زندگی ،عملکرد

مقدمه
استئوآرتریت بهعنوان یکی از شایعترین اختالالت عضالنی
اسکلتی ،میتواند باعث درد ،ناتوانی و کاهش سطح کیفیت
زندگی فرد مبتال گردد ( .)1در موارد شدید این عارضه ،از بین
رفتن غضروف مفصلی ،استخوان ساب کندرال و تمامی بافتهاي
درون مفصل سینویال مشاهده میگردد ( .)1،2مواردي از قبیل
کاهش فضاي مفصلی ،ایجاد استخوانهاي اضافه (استئوفیت) و
شکلگیري کیست ساب کندرال در ارزیابی رادیوگرافیک این
بیماران به چشم میخورد ( .)3،4استئوآرتریت در میان جمعیت
سالمندان داراي شیوع باالیی است ،بهطوريکه از آن بهعنوان
سومین عامل ایجاد ناتوانی در این گروه سنی یاد میشود (5 ،3
و .)6استئوآرتریت میتواند هر یک از مفاصل بدن را درگیر کند،
* نویسنده مسئول :وحید مظلوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
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اما شیوع این عارضه در مفاصل متحمل وزن ،بهویژه مفصل زانو،
بهطور قابلتوجهی باالست (.)7
مطالعات شیوع سنجی انجامگرفته حکایت از این واقعیت
دارند که عالئم استئوآرتریت زانو در  40درصد افراد سالمند 65
ساله (یا بیشتر) مشاهدهشده است که میزان آن بهطور
قابلتوجهی در حال افزایش است ( .)10،8این روند افزایشی با
بیشتر شدن شیوع چاقی و کاهش سطح امید به زندگی در افراد
سالمند مرتبط است ( .)11اگرچه ارتباط نزدیک چاقی و افزایش
شیوع استئوآرتریت زانو در مطالعات متعددي به ثبت رسیده،
لیکن تنها عامل خطر مستقل براي این عارضه ،سن است
( .)8،12متأسفانه شیوع این عارضه در کشورمان نیز بهطور
فزایندهاي با توجه به سالمند شدن جامعه ،رو به افزایش است
که هزینههاي اقتصادي و اجتماعی بسیاري را بر فرد و جامعه
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اظهاري توسط بیمار ( )Subjectiveاستفاده میشود که براي این
منظور استفاده از دو پرسشنامه  WOMACو  SF-36براي
بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو رایج است ( .)18بااینحال،
در این مورد که کدام نوع و روش تمرینی بیشترین اثرات مطلوب
را براي فرد مبتال به استئوآرتریت زانو به همراه خواهد داشت،
اختالفنظر وجود دارد؛ بنابراین هدف از مطالعه مروري حاضر،
بررسی و ارزیابی مطالعاتی بود که تأثیر مداخالت تمرین درمانی
در خشکی را بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به استئوآرتریت
زانو موردبررسی قرار داده بودند تا از این طریق پروتکلی که
بیشترین میزان اثر را بر سطح کیفیت زندگی این بیماران دارد
شناخته و معرفی شود.

مواد و روشها
معیارهاي ورود و خروج مطالعات پیشین به شرح ذیل تعریف
گردید:
جامعه هدف مطالعه مروري حاضر شامل افراد مبتال به
استئوآرتریت زانو بود که دچار درد ،سفتی ،اختالل عملکردي و
ناتوانی بودند .تحقیقاتی وارد این مطالعه شدند که مداخالت
تمرین درمانی و ورزشی را براي بیماران استئوآرتریت زانو در
خشکی دنبال نموده بودند؛ بنابراین مواردي که مداخله
اعمالشده بهصورت ورزشدرمانی در آب بود ،از روند مطالعه
کنار گذاشته شدند .مطالعاتی که آزمودنیهاي آنها سابقه عمل
جراحی داشتند یا دچار استئوآرتریت در مفاصل دیگر بدن بودند
یا در کنار مداخالت تمرینی از درمانهاي دارویی استفاده کرده
بودند ،نیز حذف شدند (.)21
مداخالت و روشهاي گوناگونی جهت کاهش درد و ناتوانی
ناشی از استئوآرتریت زانو وجود دارد که ازجمله آنها میتوان
به ورزش ،جراحی جایگزینی کامل مفصل ،یوگا ،فیزیوتراپی و
آبدرمانی (هیدروتراپی) اشاره نمود ( .)24-22بااینحال ،هدف
محقق در مطالعه حاضر مرور مطالعاتی بود که تأثیر تمرین
درمانی در خشکی جهت افزایش قدرت عضله راست رانی
(رکتوس فموریس) را موردبررسی قرار داده بودند .مزیت
تمرینات خشکی در این واقعیت نهفته است که بیمار میتواند
پس از یادگیري کامل تمرینات از سوي فیزیوتراپیست ،آنها را
در منزل نیز دنبال نماید ( .)25به همین دلیل پژوهشهایی که
با مداخله آبدرمانی همراه بودند از روند مطالعه مروري حاضر
حذف شدند .یکی دیگر از معیارهاي ورود ،مطالعاتی را شامل
میگردید که حداقل سطح کیفیت زندگی و قدرت عضالنی را
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تحمیل میکند .ازجمله روشهاي درمانی رایج براي این عارضه
در کشورمان شامل روشهاي جراحی ،دارودرمانی و توانبخشی
است ( .)5 ،3روش تهاجمی جراحی بهصورت تعویض کامل
مفصل زانو و یا تزریق ژل درون مفصل است که گاهاً بسیار
پرهزینه هستند و پذیرش آن براي بیمار دشوار خواهد بود .روش
دارودرمانی اگرچه ازلحاظ اقتصادي براي این بیماران بهصرفهتر
است ،لیکن به دلیل وجود مشکالت گوارشی در این بیماران در
اثر سالمندي ،مصرف دارو توسط این افراد نیز با عوارض همراه
است؛ بنابراین به نظر میرسد کمهزینهترین درمان ممکن همراه
با حداقل عوارض جانبی براي این بیماران ،روش غیرتهاجمی و
محافظهکارانه تمرین درمانی در قالب رویکرد توانبخشی باشد.
درواقع تمرین درمانی (حرکتدرمانی) عبارت است از کاربرد
روشهاي تمرینی یا ورزشی با اهداف درمانی جهت رفع عوارض
ناشی از یک اختالل ( 10 ،8و .)12
ماهیت پیشرونده بیماري و درد و ناتوانی ناشی از آن ،بهطور
قابلتوجهی روي توانایی فرد مبتال جهت انجام فعالیتهاي
روزمره تأثیر میگذارد ( .)13این شرایط باعث کاهش فعالیت و
تحرک در بیمار گردیده که متعاقب آن کاهش سطح کیفیت
زندگی وي امري اجتنابناپذیر خواهد بود ( .)14مطالعات
انجامگرفته نشان میدهند که تمرین درمانی بهویژه تمریناتی
که برافزایش قدرت عضله راست رانی تأکید میکنند ،میتواند
باعث کاهش درد و اختالالت عملکردي بیمار مبتال به
استئوآرتریت زانو گردد ( .)17-15اگرچه بیماران مبتال به
استئوآرتریت زانو ممکن است اوایل به دلیل درد ،احساس
ناراحتی و یا این عقیده که انجام تمرینات باعث بدتر شدن
شرایط آنها خواهد شد ،از انجام تمرین اجتناب ورزند ،اما
مطالعات بسیاري وجود دارد که اثربخشی تمرین درمانی در
بهبود عالئم این بیماران را مورد تأیید قرار میدهند (18 ،17 ،9
و .)19
پژوهشهاي پیشین مؤید اثرات مطلوب تمرین درمانی بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو است .ازجمله
این اثرات میتوان به بهبود سالمت روانی فرد ،افزایش قدرت
عضالت درگیر در فعالیتهاي روزمره و بهبود یا حفظ یکپارچگی
غضروف مفصلی اشاره نمود که تمامی موارد مذکور درنهایت
منجر به بهبود سطح کیفیت زندگی بیمار خواهند شد (،18
 .)20کیفیت زندگی یک فرد بهصورت میزان رضایت فرد از
زندگی و توانایی وي در انجام فعالیتهاي روزمره تعریف میشود.
بهطورمعمول جهت ارزیابی این متغیر از روشهاي ارزیابی خود
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نتایج
جدول  ،1اطالعات مربوط به  11پژوهشی که درنهایت وارد
مطالعه شدند را نشان میدهد.
دامنه سنی آزمودنیهاي مطالعات جدول زیر ،بین  57/5تا
 69/8متغیر بود که میانگین و انحراف استاندارد مجموع سن
( )64/4±5/7بود .تعداد  1200آزمودنی در یازده مطالعه
بررسیشده وجود داشت که از این تعداد  868آزمودنی را زنان و
 332نفر از آنها را مردان تشکیل میدادند.
در یازده مقاله مطرح شده در جدول زیر ،بهطورکلی سه نوع
مداخله متفاوت بهکاررفته است .تعداد  8مقاله مداخله خود را
بهصورت تمرینات مقاومتی پیشرونده اندام تحتانی طراحی
کردند ( ،)33-26تعداد  2مطالعه به آموزش تمرینات اختصاصی
استئوآرتریت زانو به بیماران مبتال به این عارضه پرداختند (،27
 )30و  2مقاله هم تمرینات یوگا را بهعنوان مداخله درمانی خود
برگزیدند (.)35 ،34
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تعداد  6مطالعه یک گروه مقایسهاي را باهدف مقایسه مداخله
درمانی بهکاررفته ،در نظر گرفتند .گروه مقایسه شامل این موارد
بود :آموزش تمرینات معمول آرتروز ( ،)27تمرین بدون فیدبک
(بازخورد) ( ،)33تمرینات دامنه حرکتی و انعطافپذیري (،)31
التراسوند کاذب ( )28و گروه کنترل بدون اعمال مداخل (،26
 29و  ) 35و آموزش تغذیه مطلوب و مناسب بیماران مبتال به
آرتروز ( .)36مدتزمان اعمال مداخله درمانی در بین گروهها
متفاوت بود ،بهطوريکه کمترین زمان  3هفته ( )33و بیشترین
آن  12ماه بود ( .)31تعداد  4مطالعه ،مداخله خود را در
مدتزمان بیشتر از  6هفته طراحی نمودند ( 30 ،29 ،27و )35
و این زمان براي  3مطالعه بیشتر از  8هفته بود ( 32 ،26و .)34
همچنین دو مطالعه نیز مدتزمان بیشتر از  12هفته را براي
اعمال پروتکل درمانی خود در نظر گرفتند (.)36 ،28
درمجموع  20متغیر وابسته در مطالعات بررسیشده وجود
داشت .تعداد  8مطالعه به بررسی کیفیت زندگی با استفاده از
پرسشنامه  WOMACپرداخته بودند (،33 ،31 ،29 ،28 ،27
 35 ،34و  )36و سه مطالعه نیز همین متغیر را از طریق
پرسشنامه  SF-36موردبررسی قراردادند ( 28 ،27و  .)31در
یک مقاله از پرسشنامه  )32( KOOSو در مقالهاي دیگر از
) Arthritis Impact Measurement Scales (AIMSاستفاده
گردید (.)26
از میان مقاالتی که به بررسی قدرت اندام تحتانی بیمار پرداخته
بودند ،تعداد  4واحد اندازهگیري متفاوت بهکاررفته بود و در یک
مطالعه واحد اندازهگیري ذکر نشده بود ( .)34دستگاهها و
تجهیزات متفاوتی براي این منظور استفاده گردیده است ،لیکن
دینامومتر متداولترین دستگاه مورداستفاده جهت ارزیابی قدرت
اندام تحتانی بود .تعداد شش مطالعه ( 32 ،31 ،29 ،27 ،26و
 ،)35این متغیر را در واحد کیلوگرم ( ،)Kgسه مورد ()33-31
در واحد نیوتن متر ( ،)NMیک مورد ( )30در واحد نیوتن ()N
و یک مورد هم در واحد نیوتن بر کیلوگرم ( )N/Kg( )28گزارش
نمودند.

بحث
هدف محققین در انجام مطالعه مروري حاضر ،بررسی اثرات
تمرین درمانی در خشکی بر سطح کیفیت زندگی بیماران مبتال
به استئوآرتریت زانو بود .مرور مطالعات انجامشده ،مؤید اثرات
مطلوب فعالیت بدنی و تحرک بر کیفیت زندگی این بیماران بود.
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بهعنوان دو متغیر وابسته پیش و پس از اعمال مداخالت درمانی،
مورد ارزیابی قرارگرفته باشند .همچنین تحقیقاتی که فاقد گروه
کنترل بودند نیز وارد مطالعه شدند ،چراکه تعداد مقاالتی که
بررسی کیفیت زندگی را در بیماران استئوآرتریت زانو
موردبررسی قرار دادهاند محدود بود .همچنین الزم به ذکر است
که صرفاً مطالعاتی که با زبان انگلیسی ارائهشدهاند ،در مطالعه
حاضر موردبررسی قرار گرفتند.
واژههاي کلیدي که براي مرور مطالعات مورداستفاده قرار
گرفت عبارت بود از:
Knee Osteoarthritis .1
Quality of Life .2
Land-based exercises .3
Quadriceps Strength .4
بانکهاي اطالعاتی که مورداستفاده قرار گرفتند ،شامل این
موارد بود:
( Medline, PubMed, CINAHL, Medlib, IrMedex,
)Magiran, Spring link, Scopus, Cochrane, Science Direct
مطالعات تکراري در بانکهاي اطالعاتی مذکور کنار گذشته
شدند و درمجموع  112مقاله معیارهاي ورود را کسب کردند و
پس از اعمال معیارهاي خروج ،تعداد  11مقاله وارد مطالعه
مروري حاضر شدند.
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میانگین سن 65/3 :سال
 87زن
 18مرد

یک ساعت آموزش و یک ساعت
تمرینات مقاومتی پیشرونده
(به مدت  6هفته و  2ساعت در هر
جلسه)

▪ کیفیت زندگی
▪ سنجش بصري شدت درد
▪ میزان اکستنشن زانوي چپ

P=0/039

میانگین سن 68/5 :سال
 36زن
 10مرد

 4ماه تمرینات مقاومتی پیشرونده
در منزل در مقابل (با شدت باال)
آموزش تغذیه مناسب جهت
جلوگیري از پیشروي عارضه
( 16هفته)

میانگین سن 67/7 :سال
 306زن
 86مرد

تمرینات مقاومتی براي عضله چهار
سر رانی در مقابل گروه کنترل
( 8هفته و دو جلسه در هر هفته)

میانگین سن 69/8 :سال
 37زن
 30مرد

تمرینات مقاومتی پیشرونده (یک
ست با  10تکرار که براي هر
تمرین که به سه ست با همین
تعداد تکرار پیشرفت داده میشد)
در مقابل گروه کنترل

میانگین سن 58/6 :سال
 7زن
 0مرد

( 90دقیقه در هر جلسه ،یک
جلسه در هفته ،در طول  8هفته)

میانگین سن 68/6 :سال
 94زن
 46مرد

باندپیچی زانو ،ماساژ بافت نرم،
منیپوالسیون و تمرینات
درجهبنديشده در مقابل امواج
التراسوند کاذب
( 12هفته با  12هفته دوره
پیگیري)

میانگین سن 69 :سال
 128زن
 93مرد

تمرینات پیشرونده اندام تحتانی
( 3بار در هفته 8 ،تا  10بار تکرار
و از هر تمرین  3ست در هر
جلسه) در مقابل تمرینات دامنه
حرکتی و انعطافپذیري
( 3ماه با  6ماه دوره پیگیري)

Iyengar Yoga

▪WOMAC
▪SF-36
▪ میزان اکستنشن زانو

▪Function

▪دیامومتر

▪WOMAC

▪قدرت عضله چهار سر رانی

▪WOMAC
▪ مدتزمان  50فوت راه رفتن

▪WOMAC
▪SF-36

▪ دینامومتر

▪WOMAC
▪SF-36

▪ دینامومتر

Iyengar Yoga

میانگین سن 63/8 :سال
 13زن
 2مرد

در مقابل تمرینات مقاومتی
پیشرونده ،در مقابل بی تمرینی
( 6هفته)

▪قدرت عضله چهار سر رانی

میانگین سن 57/5 :سال
 35زن
 5مرد

تمرین با یا بدون بیوفیدبک
( 3هفته)

▪WOMAC
▪ دینامومتر ایزوکنتیک

میانگین سن 55/8 :سال
 16زن
 5مرد

تمرینات مقاومتی پیشرونده براي
عضالت اکستنسور و فلکسور زانو
( 3جلسه در هفته به مدت 8
هفته)

میانگین سن 65 :سال
 109زن
 37مرد

آموزش تمرینات اختصاصی
استئوآرتریت زانو در مقابل
تمرینات معمول آرتریت

▪WOMAC

▪KOOS

▪ فلکشن و اکستنشن زانو

▪WOMAC
▪SF-36

▪ دینامومتر

P=0/028
P=0/041

: P=0/013درد
: P=0/07عملکرد
: P=0/06درد
: P=0/01عملکرد
P=0/002
P<0/05
P<0/05

P<0/001
P<0/001

: P=0/04درد
: P=0/04عملکرد
P<0/05

P<0/05
P<0/05
P<0/05

معنادار نبود :درد
: P=0/04عملکرد
: P=0/254عملکرد
P=0/09
P<0/05
P<0/05

: P=0/67درد
: P=0/94عملکرد
P=0/26
: P=0/008درد
کیفیت زندگی:
P=0/01
 P=0/02فعالیتهاي روزمره:
P=0/65
 :P< 0/05عملکرد
: P=0/384درد
: P=0/122عملکرد
P<0/05
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1

نویسندگان و سال انجام

جامعه هدف

مداخله

متغیرهاي وابسته اندازهگیري شده

وضعیت معنیداري

وحید مظلوم و همکاران

journal.fums.ac.ir

 managedاستفاده نمود که شامل توضیحاتی درزمینهی روش
انجام آزمونها و محاسبه و ارزیابی متغیرهاي وابسته در تحقیقات
علمی است .با این اقدام ،مقایسه نتایج حاصل از تحقیقات
انجامشده همگنی بیشتري خواهند داشت که باعث بیشتر شدن
اعتبار نتیجه حاصل از مقایسه آنها میگردد.
هیچکدام از مطالعات بررسیشده ،رویکرد انجام تمرینات در
منزل پس از پایان تمرینات در محیطهاي بالینی و آموزش
فیزیوتراپیست را موردتوجه قرار ندادهاند .انجام تمرینات در منزل
اثرات مطلوبی براي بیمار مبتال به استئوآرتریت زانو خواهد
داشت ،چراکه باعث کاهش درد و ناتوانی ،بهبود عملکرد و افزایش
سطح کیفیت زندگی میشوند .عالوه بر این ،صرفهجویی در زمان
و هزینه نیز از دیگر اثرات مثبت چنین رویکردي بهحساب
میآیند.

نتیجهگیري
محققین نتیجه میگیرند که تحرک و تمرین درمانی در
خشکی حداقل به مدت  4هفته با اثرات مطلوبی جهت کاهش
عالئم ناشی از استئوآرتریت زانو و بهبود سطح کیفیت زندگی و
عملکرد بیماران مبتال به این عارضه ،همراه است.
پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده ،متغیرهاي وابسته و
واحد اندازهگیري آنها بهصورت همگن و یکسان در نظر گرفته و
گزارش شوند .همچنین ،طراحی تمرین درمانی در منزل (با
آموزش تمرینات توسط فیزیوتراپیست و یادگیري کامل و صحیح
توسط بیمار) براي بیماران مبتال ،از دیگر پیشنهادهاي مطرحشده
است.

تشکر و قدردانی
نویسندگان از جناب آقاي سینا رسولی که در جستوجوي
مقاالت به محققین کمک نمودند ،کمال سپاس و قدردانی را
دارند.

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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عمده مطالعات بررسیشده نشانگر بهبود سطح کیفیت
زندگی و قدرت در طول اعمال مداخله بودند (،31 ،29 ،27 ،23
 34 ،32و  .)35چنین نتایجی بیانگر این واقعیت است که اعمال
مداخله درمانی با رویکرد حرکتدرمانی ،اثرات مطلوبی را براي
بیماران استئوآرتریت زانو به دنبال خواهد داشت .بااینحال تعیین
مؤثرترین پروتکل توانبخشی جهت بهبود کیفیت زندگی و قدرت
در این بیماران ،دشوار به نظر میرسد.
این دشواري در تعیین یک مداخله درمانی جامع و مطلوب
که بیشترین اثرات مثبت براي افراد مبتال به استئوآرتریت زانو به
همراه داشته باشد را میتوان به این مسئله نسبت داد که
متغیرهاي وابسته متفاوتی در مطالعاتی که ما بررسی نمودیم
مورد ارزیابی قرارگرفته بود .اگرچه در بین مقاالت مرور شده،
کیفیت زندگی و قدرت بیشتر موردبررسی قرارگرفتهاند اما به
دلیل وجود نتایج متفاوت نمیتوان مداخلهاي که بیشترین اثرات
مطلوب را به دنبال خواهد داشت ،معرفی نمود (،29 ،27 ،23
 34 ،32 ،31 ،30و  .)35ارزیابی مطالعات نشان میدهد که
مداخلههاي درمانی که بر سطح فعالیت تمرکز کردهاند (مانند
تمرینات یوگا و تمرینات مقاومتی پیشرونده) ،اثرات مثبت
بیشتري بر توانایی بیمار جهت انجام کارهاي روزمره (و درنتیجه
کیفیت زندگی) به همراه خواهند داشت .این اثرات مثبت نشان
میدهند که اعمال مداخله با تمرکز بر فعالیتهاي روزمره (مانند
تمرین باال رفتن از پله) جهت بهبود شرایط بیمار از اهمیت به
سزایی برخوردار است .چنین مداخلهاي را میتوان در کنار
تمرینات تقویتی یا جدا از آنها انجام داد تا منجر به بهبود کیفیت
زندگی و عملکرد بیمار مبتال به استئوآرتریت زانو گردد .نتایج
مطالعه ما همسو با یافتههاي تحقیقات انجامشده است،
بهطوريکه بیتحرکی بیمار منجر به تخریب بیشتر غضروف،
تشدید عالئم ناشی از استئوآرتریت زانو (مانند درد و کاهش دامنه
حرکتی) و درنهایت کاهش سطح عملکرد و کیفیت زندگی وي
خواهد شد (.)38-36
به نظر میرسد استفاده از روشها و واحدهاي اندازهگیري
یکسان متغیرهاي وابسته در مطالعات آینده میبایست موردتوجه
قرار گیرد .براي این منظور ،میتوان از بانک اطالعاتی APTA-
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Abstract
Background & Objective: Knee osteoarthritis (OA) is a common musculoskeletal disorder in elderly
population leading to pain, disability, muscle weakness, and decreasing quality of life (QOL). The
objective of the present study was to investigate the effects of land-based exercise therapy intervention on
QOL and muscle strength in patients with knee OA in previous researches.
Materials & Methods: English literature associated with the effects of land-based therapeutic exercise
methods were extracted from Medline, PubMed, CINAHL, Medlib, IrMedex, Magiran, Spring link,
Scopus, Cochrane, and Science Direct databases since 2000 to 2016. After applying inclusion and exclusion
criteria, 11 articles remained to be reviewed.
Results: There were 1200 patients (Mean ± Standard deviation 64.5±4.7 years of old) with knee OA in
those eleven studies. Generally, two interventions were administrated for such patients including exercise
therapy and Yoga. The most common treatment outcome measurements involved Western Ontario and
McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC), Short Form 36 (SF-36), and strength.
Conclusion: Although it was impossible to compare the results of the eleven studies due to inconsistency
in outcome measurements and their units to introduce the most effective therapeutic intervention for
improvement of QOL in individuals with knee OA, the positive effect of land-based exercise therapy on
signs and symptoms of such disorder was confirmed.

Keywords: Knee Osteoarthritis, Land-based Exercise Therapy, Quality of Life, Function
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