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 دست استئوآرتریت به مبتال بیماران استئوآرتریت کارکردی های اندکس بر دست های ورزش انجام تاثیر بررسی:  طرح عنوان

 تحت را سالمندان دست مفاصل اغلب که است مفاصل و غضروف کننده وتخریب پیشرونده بیماری یک استئوآرتریت:  مقدمه

 در را استخوانی رفتگیهای بین از و نامناسب خوانیاست رشد نرم، بافت تورم چون عالئمی دست استئوآرتریت دهد می قرار تأثیر

 زنان در بیماری این. شوند می دیده اول کارپومتاکارپ و ابتدایی و انتهایی انگشتی بین مچ، مفاصل در عالئم این. . دارد پی

 تأثیرات به باتوجه. شود می دیده دست استئوآرتریت عالئم سال 55 باالی افراد درصد 90 از بیش در و است مردان از شایعتر

 به نیاز ها مسکن دارویی عوارض ، سالمند افراد رشد روبه تعداد مسن، افراد در آن باالی شیوع و بیماری این کننده ناتوان

 بر را درمانی های ورزش تأثیرات که شد آن بر هدف مطالعه این در لذا. میشود دیده قیمت ارزان و ساده مؤثر درمانی روش

 .شد بررسی بیماران در بیماری این ای روزمره عوارض

 سال 02 باالی بیمار 02 تعداد.  است شده دوسوکورانجام ساده تصادفی مطالعه یک بصورت مطالعه این:  بررسي روش

 تأیید به ACR های معیار اساس بر آنها دست استئوآرتریت که زنجان ولیعصر بیمارستان  روماتولوژی درمانگاه به کننده مراجعه

 قرار بررسی مورد مطالعه از قبل پژوهشگر توسط بیماران تمام. شدند مطالعه وارد است، رسیده روماتولوژی تخصص فوق

 گروه برای و شده تقسیم مورد و شاهد گروه دو به تصادفی صورت به و شد پر ، FIHOA و VAS پرسشنامه آنها برای و گرفتند

 تمام جهت مجددا هفته چهار از بعد و گرفتند قرار انتظار لیست در شاهد گروه و گردید تجویز منزل در ورزش هفته 0 مورد

 .شد پر ها پرسشنامه این بیماران

%( 81) 20بیمار به علت عدم مراجعه از مطالعه خارج شدند. این تعداد در گروه مورد  0بیمار مورد مطالعه  02از  نتايج :

بدو مراجعه بین دو گروه تفاوت  FIOHA %( مرد بود.نمرات28) 9%( زن و19)25%( مرد و در گروه شاهد 00نفر ) 0زن و

چهار هفته بعد در گروه مورد از گروه شاهد باالتر بود و این تفاوت  FIOHA( اما میانگین نمره p = 0.477معناداری نداشت )

هفته در گروه  0میزان افزایش میانگین امتیاز در طول  (P=0.036)هم معنا دار بوده است  T-testاز لحاظ آماری در آزمون 

هفته در گروه مورد کاهش یافته ولی در گروه  0در طول  VASمورد نسبت به گروه شاهد معنادار بوده است. میانگین امتیاز 

 ((P-value=0.01 شاهد افزایش یافته است که تفاوت این تغییرات بین دو گروه معنا دار بوده است.

توانایی بیمارانی که تحت درمان با ورزش قرار گرفته اند در تمام حرکات موجود در پرسشنامه  گيري و پيشنهادات :نتيجه 

بهبود یافته است و این بهبودی ها از لحاظ آماری نیز معنادار بوده است. اما در گروهی که ورزش انجام نداده بود هیچ تغییر 

طوالنی  follow upمراجعه رخ نداده بود.پیشنهاد می شود مطالعات بعدی با مدت  معناداری در طول چهار هفته نسبت به بدو

 تری انجام گیرد و تاثیر ورزش را در شدت های متفاوت استئوارتریت بررسی شود.

 استئوآتریت دست، ورزش در خانه واژه هاي كليدي :

Abstraract: 

Title: Assessment Of The Effect Of Hand Exercises On Functional Indexes Of Osteoarthritis In Patients 

With Hand Osteoarthritis 

Back ground: Osteoarthritis is a progressive and destructive desease of cartilage and joints that 

often affects the elderly’s hand joints.Hand osteoarthritis leads to symptoms like soft tissue swelling 

, poor bone growth and bone deformities.These symptoms are seen in the wrist joints, 



interphalangeal and the first carpalmetacarpus. This disease is more common in women than men. 

More than 32% of people over the age 55 have symptoms of hand osteoarthritis. According to the 

disabling effects of this illness and its high prevalence in old people, the increasing number of them, 

medicational side-effects of painkillers, there seems to be a necessity for easy, effective and cheap 

treating methods, so in this study the goal was to examine the effects of medical exercise on the 

daily symptoms of this illness in the patients 

Method: This study has been carried out as a basic, random double-blind examination. 40 patients 

over the age of 40 who had approached Zanjan’s Valiasr hospital and their suffering from hand 

Osteoarthritis was validated by a rheumatologist according to ACR standars were added to the 

study. Before the study, all the patients were examined by the researcher and FIOHA and VAS 

questionnaires were filled out for them, and they were randomly divided into the two groups of case 

and control and 4 weeks of home exercise was prescribed for the case group and the control group 

was put in the waiting list and after 4 weeks the quesrionnaries were filled out for all of them again 

Results: 4 out of 40 patients were excluded from the study since they did not approach. In the case 

group, this number included 14 (78%) women and 4 (22%) men and in the control group it included 

15 (83%) women and 3(17%) men. FIOHA scores did not have any meaningful changes in their first 

approach(P=0.447); but 4 weeks later, the average FIOHA score was higher in the case group 

compared to the control group and this change has been statistically meaningful in t-test 

examination as well(P=0.036). The increase in average score has been meaningful in the case group 

compared to the control group during 4 weeks. Average VAS score decreased in the case group 

during 4 weeks but inreased in the control group and the difference between the changes in the two 

groups has been meaningful(P-value=0.01). 

Conclusion: The ability of the patients treated with exercise has improved in every move listed in the 

questionnaire and these improvements have been statistically meaningful; but in the members of 

the other group who had not done excercises, no meaningful changes had occurred during 4 weeks 

since their approach. It is recommended that the next studies be carried out with a longer follow-up 

and examine the effect of exercise on different intensities of Osteoarthritis. 
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