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مقدمه :لیگامان صلیبی قدامی ( ACL)Anterior Cruciate Ligamentنقش مهمی در پایدارساز ی زانو دارد ،ضا یعات ACL
سبب بروز ناپایداری مفصلی و اختالالت شدیدی در عملکرد فیزیک ی و تعادل فرد میگردد .پس از جراحی بازسازی  ،ACLتوانایی
بیماران برای انجام فعالیتهای روزمره به طور قابل مالحظهای کاهش مییابد و انجام برنامهها ی توانبخش ی ضرور ی است .هدف از
مطالعه حاضر ،استفاده از سیستم خبره جهت کاربرد واقع یت مجاز ی با سیستم  Wii Fitبرا ی اجرای برنامه توان بخش ی در بیماران پس از
بازساز ی  ACLاست.
روش :ای ن پژوهش پا یلوت به صورت کارآزمایی بالینی تصادف ی رو ی  02بیمار واجدشرایط در دو گروه درمانی ط ی چهار هفته انجام
گردید؛ یک گروه با برنامه مبتنی بر سیستم خبره با (Wii Fitگروه  )WFو گروه د یگر با برنامه متداول توانبخشی (گروه  .)CTدر فاز
نخست تحقی ق جهت تدوین سیستم خبره با کمک متخصصی ن انجام شد ،سپ س در فاز بالینی کلیه بیماران مورد ارزیاب ی و بازتوان ی قرار
گرفتند .در آنالیز آمار ی از آزمون  tزوجی و آزمون  tمستقل استفاده گردید.
نتایج :یافتههای حاصل از آنالیزهای آماری بیانگر تفاوتهای معناداری قبل و بعد از بازتوانی بین دو گروه  WFو  CTدر میزان درد
( ،)P>2/221تورم مفصلی ( ،)P>2/221مح یط ران ( ،)P>2/221دامنه حرکتی زانو ( )P= 2/220و وضعیت عملکردی بیماران با تست
پرش طول یک پا ( )P>2/221و تست پرش یکپا در زمان ( )P=2/210نشان داد .نتایج حاکی از بهبودی چشمگیر بیماران در گروه
 WFنسبت به گروه  CTبود.
نتيجهگيري :رو یکرد توان بخشی با استفاده از سیستم خبره برای تمرینات  Wii Fitاثرات قابلمالحظهای را در مقای سه با روش معمول
توانبخش ی بر درد ،تورم ،دامنه حرکتی و عملکرد بیماران داشته است .
كليدواژهها :سیستم خبره ،لیگامان صلیبی قدامی ،عملکرد ،واقعیت مجاز ی
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توانبخشی  ACLبا كمک سيستم خبره

 )Japanسیستم جدیدی موسوم به  Wii Fitرا ارائه کرده کده
توجه متخصصان بالینی بسیاری را به خود جلدب نمدوده اسدت.
 Wii Fitنوعی کنسول دارای کنترل حرکت بوده کده حرکدات
مختلض ورزشی را به صورت سه بعدی تقلید میکندد .همچندین
یک کنترلر حساس به تشخیص حرکت سه بعددی داشدته کده
امکان تنظیم حرکدات را از راه دور امکانپد یر مدیسدازد [.]13
بخشی دیگر سیستم  ،Wii Fitتخته تعادلی ( Wii Balance
 )Boardاست که برای تعیین مرکز فشدار مدورد اسدتفاده قدرار
میگیرد و شواهدی در دسدت اسدت کده نشدان مدیدهدد ایدن
سیستم ابزاری قابلاعتماد برای ارزیدابی تعدادل فدرد مدیباشدد
[ .]10یکی از ویژگیهای بارز این سیستم حساس بودن آن بده
تغییرات موقعیت فرد بوده و به بیمار فوراق بازخوردهای بصدری و
شنیداری ارائه میدهد تا بیمار بتواند با دقت بیشدتری الگوهدای
نادرست حرکتی خود را اصالح نماید .وجود فیددبکهای فدوری
همچنین مانع از حواسپرتی بیمار شده و تمرکز وی را در انجام
حرکات صحیح افزایش میدهد [.]15
عالوه بر واقعیت مجازی ،یکی دیگر از سیستمهایی که امدروزه
در توانبخشی بیماران مورد توجه قدرار گرفتده ،سیسدتم خبدره
است .سیستم خبره به سیستمهایی اطالق میگردد که در حوزه
خاصی خبرگی داشدته و از آن مدیتدوان بدرای تصدمیمگیدری
استفاده نمود .سیسدتمهای خبدره بدرای حدل مسدائلی بده کدار
میروند که دانش صریح بدرای حدل آنهدا وجدود داشدته؛ امدا
الگوریتم خاصی برای حدل آن مسدائل تددوین نگردیدده اسدت
[ .]16سیسددتمهای خبددره رفتددار متخصددص را در زمینددهای
تخصصی تقلید میکند و مشتمل بر چهار بخش اصدلی پایگداه
دانش ،موتور استنتاج ،امکانات توضیح و رابدط کداربر مدیباشدد
[.]17
 Baltaciو همکداران ط دی تحقیق دی تدأثیر دو برنامدده معمددول
توانبخشی و توانبخشدی بدا سیسدتم  Wii Fitرا در بیمداران
پس از بازسازی  ACLبا استفاده از پیوند تانددون همسدترینگ
مقایسه کردند که نتایج آن اختالف معنادار بین گروههای مدورد
مطالعه نشان ندداد [ .]10همچندین Karakoc ،و همکداران در
مطالعه دیگری اثربخشی توانبخشی مجازی بدر بهبدود عالئدم
بیماران پس از بازسازی  ACLدر دو گروه توانبخشی معمدولی
و مجازی ارزیابی کردند کده آندان نیدز از نظدر متغیرهدای درد،
عملکرد انددام تحتدانی و تعدادل تفداوت معنداداری را مشداهده
نکردند [ Ahmed Moustafa .]8و همکاران طی مطالعدهای
تدأثیر هشدت هفتده ورزش درمدانی بدا سیسدتم  Wii Fitروی
گیرندههای حس عمقی زاندو پدس از بازسدازی  ACLبررسدی
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مقدمه
لیگامان صلیبی قددامی ()Anterior Cruciate Ligament
 ACLیکی از ساختارهای مهم زانو میباشد که نقدش اساسدی
در عملکرد طبیعی اندام تحتانی ،پایداری مفصلی و حفد ثبدات
وضعیتی بدن دارد [ .]1این لیگامان گیرندههای متعددد عصدبی
داشته که قادرند اطالعات الزم برای واکنشهای حفاظتی زاندو،
حف تعادل و عملکرد فیزیکدی بددن را تدأمین نمایندد .آسدیب
 ACLعالوه بر بروز ناپایداری مفصلی ،اختالالت زیدادی را در
الگوهای حرکتدی ایجداد نمدوده ،باعدض ضدعض ع دالت ران،
کاهش کارایی سیستم عصبی-ع النی و اخدتالل در عملکدرد
فرد میشود [ .]1 ،0امروزه بدازتوانی بیمداران پدس از بازسدازی
 ACLیکی از چالشهای مهم توانبخشی بدوده کده بهانددازه
تکنیکهای جراحی حائز اهمیت است [.]3
شیوههای متدداول توانبخشدی بدا تأکیدد بدر ح دور مدداوم
درمانگر و نظارت بر انجام تمرینات ورزشی بوده کده االبداق قدادر
به هدایت بیماران بهسوی رفع الگوهای نادرست حرکتی پس از
جراحی نیست [ .]0از طرف دیگر به دلیدل عددم نظدارت کدافی
متخصصین در حین انجام مداخالت توانبخشدی و عددم ارائده
فیدبکهای به موقع و سریع ،روند بازتوانی بیمداران و بازگشدت
آنان به زندگی عادی با تأخیر روبهرو مدیگدردد [ .]5در راسدتای
بازتوانی هر چده مدؤثرتر و سدریعتر بیمداران پدس از بازسدازی
 ،ACLمتخصصین همواره سعی در ارائده تکنیکهدای جدیدد
توانبخشی دارند .استفاده از تکنولوژی واقعیت مجدازی یکدی از
شیوههای نوینی است که طی سالهای اخیر معرفدی گردیدده و
ابزاری مناسب بدرای توانبخشدی بده نظدر مدیرسدد .یکدی از
کاربردهای واقعیت مجازی شبیهسازی انواع ورزشهای درمدانی
برای بازتوانی بیماران است [ .]6-9همچنین ،با کمدک واقعیدت
مجازی میتوان بازخوردهدای بصدری و شدنیداری فدوری را در
حین بازتوانی به بیمار داد و در صورت لزوم تعدیالتی را در روندد
بازتوانی ایجاد کدرد .شدایان ذکدر اسدت کده ورزش در محدیط
واقعیت مجازی با ورزش در محیط واقعدی کدامالق مشدابه اسدت
[]12؛ ضدمن ایدن کده اسدتفاده از واقعیدت مجدازی در پروسدده
توانبخشی باعض تمرکز بیشتر بیمداران در حدین درمدان شدده،
خستگی آنان را به حداقل میرساند و به دلیل ارائه بازخوردهای
سریع انگیزه بیماران را افزایش میدهد [ .]7مزیت دیگر واقعیت
مجازی ،ارائه اطالعاتی از موقعیت واقعی اندامها در زمان واقعی
است که امکان تنظیم دقیدقتر برنامدههای بدازتوانی را فدراهم
میآورد [.]11 ،10
در سالهای اخیر کمپانی نینتندو ( Nintendo co.,Kyoto,

عباسی و همکاران
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نموده و اظهار داشتند که ورزش با سیستم مزبور موجدب بهبدود
عملکرد گیرندههای حس عمقی شده است [.]18
بر اساس بررسی مطالعات موجود در منابع الکترونیک تا به حدال
هیچ سیستم خبرهایی مبتنی بر سیستم  Wii Fitبرای بدازتوانی
بیماران پس از بازسازی  ACLطراحی نگردیده ،بده عدالوه ،در
ایران نیز تاکنون برنامه توانبخشی مبتنی بر سیسدتم Wii Fit
انجام نشده است .بدین جهت محققدین ایدن پدژوهش مصدمم
گردیدند که سیستم خبرهای را برای توانبخشی بیماران پس از
جراحی با سیستم  Wii Fitطراحی نمایند؛ ل ا با توجه به شیوع
آسیب  ACLبده ویدژه در میدان جواندان ورزشدکار و ضدرورت
فراوان برای انجام مداخالت توانبخشی پدس از جراحدی بدرای
بازگشت به فعالیتهای ورزشی و روزمره زندگی ،هدف از انجدام
مطالعه حاضر بررسی تأثیر پروتکل بازتوانی  ACLبا اسدتفاده از
سیستم خبره و سیستم  Wii Fitدر مقایسده بدا شدیوه معمدول
توانبخشی بر درد ،تورم مفصلی ،محیط ران ،دامنه حرکتی زاندو
و نیز عملکرد فیزیکی بیماران است.
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متخصص ارتوپدی به کلینیک فیزیوتراپی ارجاع داده میشددند.
شرایط ورود به پژوهش شامل وجود آسیب یدکطرفده ،ACL
جنس م کر ،رضایت کامل برای شرکت در پژوهش ،عدم وجود
آسیب در سایر لیگامانها و ساختارهای مفصل زاندو ،عددموجود
سابقه جراحی یا ضایعه در زاندوی مفاصدل انددامهای تحتدانی،
عدم مصرف داروهای مسکن و ضد التهاب ،دامنه سدنی 02-32
سال ،سالمت کامل قلبی -عروقی ،عدم ابتالء به بیمداریهدای
مزمن و وضعیت روحی متعادل بود .شرایط خروج از تحقیق هدم
شامل ناتمام ماندن برنامههای بازتوانی و ارزیابی ،بروز هر گونده
اختالل ناگهانی سیستمیک در حین بازتوانی ،تمایل بیمار بدرای
خروج از پژوهش و دریافت هرگونه درمدانی ایدر از برنامدههای
درمانی تجویز شده در این تحقیق بود.
بر اساس مطالعه  Moezyو همکاران [ ]0در مطالعده پدایلوت
حاضر جهت تعیین حجدم نموندههای الزم در هدر گدروه طبدق
فرمول زیر با در نظر گرفتن خطای نوع یک ( 2/25 )αو خطای
نوع دو ( 2/02 )ßو توان آزمون  82درصد جهت کداهش متغیدر
درد به میزان دو عدد در هر گروه  12بیمار محاسبه گردید.

برنامدده بددازتوانی بیمدداران در  10جلسدده تحددتنظر یددک
فیزیوتراپیست انجام گردید .متغیر مورد مطالعده در ایدن تحقیدق
قبل و بعد از مداخله توسط فیزیوتراپیستی که از ح ور بیمداران
در گروهها آگاه نبود ،ارزیدابی شدد .از پیامددهای مزبدور جهدت
برنامهریزی هفتگی توسط سیستم خبره نیز استفاده گردید.
در ابتدددای مطالعدده چددک لیسددت محقددق سدداخته کدده شددامل
متغیرهددای دموگرافی دک و سددابقه پزشددکی بیمددار بددود توسددط
پژوهشگر تکمیل شدد .هشدت متغیدر مهدم بدالینی کده توسدط
متخصصین گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشدکی ایدران
جهت ارزیابی بیماران در ایدن مطالعده انتخداب گردیدده بودندد،
عبارتاند از :شدت درد زانو که با معیاری عددی بین صفر تا 12
ارزیابی میشد ،عدد صفر برای عدم وجود درد و عددد  12بیدان
کننده حداکثر میزان درد بیمار بود؛ میزان تدورم زاندو کده در آن
دور مفصل زانو در قاعده کشکک با نوار سانتیمتدر انددازهگیری
شد؛ محیط ران کده محدیط ران در فاصدله  12سدانتیمتدری از
قاعده پاتال اندازهگیری شد تا میزان آتروفی و تحلیدل ع دالت
ران را نشان دهد؛ دامنه حرکت خم شدن زانو که میزان حرکدت
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روش
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصدادفی یدک سدویه کدور
میباشد کده نموندههای مدورد مطالعده بدا روش نموندهگیدری
تصادفی بلوکی چهارتایی از میان بیمداران واجدد شدرایطی کده
تحددت جراح دی بازسددازی  ACLبددا روش Bone-Patellar
 Tendon-Boneقرار گرفته بودند ،انتخاب شدند .کلیه مراحل
این تحقیق با رعایت اصول اخالقی و با تأییدد کمیتده اخالقدی
معاونددت پژوهشددی دانشددگاه تربیددت مدددرس بددا شددماره
 IR.MODARES.REC.1398.124انجدددام و از کلیددده
شرکتکنندگان در این پژوهش رضایتنامه کتبی اخ شد .ایدن
مطالعه در مرکز بینالمللی ثبت کارآزماییهای بدالینی ایدران بدا
کد  IRCT20191013045090N1مورد تأیید و ثبت قدرار
گرفته است .در این تحقیق بیماران در دو گدروه مدورد بدازتوانی
قرار گرفتند :گروه اول با پروتکل جدید ماشدینمحور مبتندی بدر
سیستم  Wii Fitموسدوم بده گدروه  WFو گدروه دوم) گدروه
شاهد یا کنترل (با پروتکل متداول توانبخشی موسوم به گدروه
 Conventional Trainingیا  .CTدر رونددنمای پدژوهش)
تصویر (1مراحل انجام این تحقیدق بده صدورت کلدی مشداهده
میشود.
جامعه مورد بررسی در این پژوهش بیماران واجدشرایطی بودندد
کدده سدده مدداه از جراح دی بازسددازی  ACLبددا ش دیوه Bone-
 Patellar-Tendon-Boneگ شدددته بدددود و توسدددط یدددک

پایيز  ،0011دوره هشتم ،شماره سوم

توانبخشی  ACLبا كمک سيستم خبره

عباسی و همکاران

مفصل را نشان میدهد از حالتی که زانو کامالق صداف بدوده تدا
حداکثر دامنهای که بیمدار قدادر اسدت زاندویش را خدم نمایدد؛
همچنین برای ارزیابی عملکرد فیزیکی بیماران از شداخصهای
قرینگی دو آزمون عملکردی پرش طول با یک پا و پرش یدک
پا درکوتاهترین زمان استفاده شد [.]19
جهت دستیابی بده داندش موردنیداز بدرای تشدخیص و تجدویز
ورزش مناسب درمانی با توجه بده شدرایط بدالینی هدر بیمدار از
مشاوره سه تن از اساتید گروه پزشدکی ورزشدی دانشدگاه علدوم
پزشکی ایران استفاده گردید و دانش مورد نیداز پدس از بررسدی
منابع ،از طریدق مصداحبه ،تحلیدل و بررسدی پیامددهای مدورد
ارزیابی و تمریندات ورزشدی  Wii Fitکسدب گردیدد .بدر ایدن
اسداس ،ده ورزش مناسدب در سیسدتم  Wii Fitبدرای بهبدود
وضعیت بالینی و عملکدرد بیمداران انتخداب و تمریندات از نظدر
سطح دشواری نیز مورد تأییدد اسداتید قدرار گرفتندد .در نهایدت
تمرینهدای دهگانده Table ،Ski Jump ،Ski Slalom

Balance ،Tightrope Walk ،Table Tilt Plus ،Tilt
،Balance Bubble Plus Penguin Slide ،Bubble
 Snowboard Slalomو  Skateboard Arenaدر سدده

سطح دشدواری؛ مبتددی ،پیشدرفته و خبدره بدرای توانبخشدی
بیماران برگزیده شد.
در این مطالعه برای طراحی سیستم خبره ،متغیرهای شدت درد،
میددزان تددورم ،محددیط ران ،دامندده حرکتددی زانددو ،تسددتهای
عملکردی به عنوان ورودی سیستم انتخاب شد و دانش ضدمنی
متخصصین پس از تبدیل به قوانین در پایگاه دانش قرار گرفدت
و نهایت داق بخشهددای سیسددتم شددرح ،موتددور اسددتنتاج و رابددط
کاربریست ،پیادهسازی گردید (تصویر  .)0از دانش کسدب شدده
برای تدوین قوانین قابلفهم برای کامپیوتر یا قوانین ساخت (به
صورت  )if-thenاستفاده گردید .شایان ذکدر اسدت کده بدرای
پایگدداه دانددش مزبددور  07قددانون اسددتخراج شددد کدده توسددط
متخصصان پزشکی ورزشی مورد تأیید قرار گرفت.
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تصویر  :0روند نماي پژوهش

پایيز  ،0011دوره هشتم ،شماره سوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

تصویر  :3شماي كلی سيستم خبره براي سيستم Wii Fit

با توجه به تعدداد نسدبتاق زیداد پارامترهدای ورودی و پیچیددگی
قوانین پایگداه داندش؛ بدر اسداس نظدر اسداتید بدرای کداهش
پیچیدگی ،محاسباتی روی پارامترها اعمال و پارامترهدای جدیدد
تعریض شدند .محاسبات اولیه برای متغیرهای تورم زاندو ،محدیط
ران و دامنه حرکتی زانو انجام گردید.
موتور استنتاج در این پژوهش با اسدتراتژی حرکدت رو بده جلدو
طراحی شد ،بدین ترتیب که موتدور اسدتنتاج بدا مجموعدهای از
دادههای اخ شده آااز و با استفاده از قوانینی کده بدا دادههدای
ورودی مزبور تطبیق داده شد ،ادامه یافت تدا زمدانی کده موتدور
دیگر نتواند از قانون در روند استنتاج استفاده کندد [ .]02نتیجده
استنتاج ،برنامه توانبخشی بر اساس تمریندات  Wii Fitاسدت.
همچنین برای رفع تدداخل قدوانین ،از درجده اهمیدت اسدتفاده
گردید .درجه اهمیت با نسبت دادن عددی بده قدانون و موجدب
وزندار شدن گشته و در نهایت قانونی اجرا مدیگدردد کده وزن
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بیشددتری داشددته باشددد [ .]01در سیسددتم خبددره ،پددس از ورود
متغیرهای اولیه (تورم زانو ،محیط ران و دامنده حرکتدی زاندو) و
انجام محاسبات ،خروجی به صورت ده تمرین ورزشدی بدود؛ بده
عالوه سطح دشواری ،تعداد انجام حرکات و مدت زمدان انجدام
هر تمرین مطابق با وضعیت بدنی بیمار برای هدر کداربر تعیدین
شد ،اطالعات بیمار و متغیرهای مورد ارزیدابی در جلسدات اول،
چهارم ،هفتم ،دهم و دوازدهم ذخیره گردید .پیادهسازی سیسدتم
خبره با زبان برنامهنویسی پایتون نسخه  3.7در محیط یکپارچده
توسعه نرمافزار  Pycharmانجام گردید و رابط کاربر گرافیکدی
با استفاده از جعبهابزار  Tkinterنوشته شد (تصویر  .)3قسدمت
امکانات شرح مراحل نتیجهگیری سیسدتم خبدره جهدت تددوین
برنامه توانبخشی مبتنی بر  Wii Fitبر اسداس شدرایط بیمدار،
نشان داد که موجب افزایش میدزان اطمیندان بیمدار بده برنامده
تدوین شده بود.

توانبخشی  ACLبا كمک سيستم خبره

عباسی و همکاران

تصویر  :2بخشهاي گوناگون رابط كاربري سيستم خبره

نحوه انجام مداخالت توانبخشی

در این مطالعه ،توانبخشی بیماران بده مددت چهدار هفتده (3
جلسه در هفته) در مجمدوع شدامل  10جلسده تحدت نظدارت
فیزیوتراپیسددت انجددام گرفددت .در گددروه  WFقبددل از شددروع
برنامههای توانبخشی ابتدا از هر نفر از بیمداران خواسدته شدد
که دستورالعملهای نحوه کار و توصیههای ایمنی مرتبط با آن
را که توسط محقق از روی دسدتورالعمدل کده توسدط کمپدانی
سازنده سیستم  Nintendoترجمه شده با دقت مطالعه کنندد.
برنامه بازتوانی برای بیماران گروه  WFشدامل Ski Slalom,
Ski Jump, Table Tilt, Balance Bubble,
Perfect 10, Penguin Slide, Skateboard Adena
با سیستم  Wiiبود که به منظور هدفمندی روند درمدان ،ایدن

نتایج
از  09بیمار ارجداع شدده بده محقدق ،یدک بیمدار از شدرکت در
مطالعه اجتناب نمود و  5بیمار نیدز شدرایط ورود بده مطالعده را
نداشتند؛ ل ا این بررسی با ح ور  03بیمار کده تحدت جراحدی
بازسازی  ACLقرار گرفته بودند ،انجام گردید .بیماران شرکت
کننده به صورت تصدادفی در دو گدروه  11( WFنفدر) و CT
( 10نفر) مورد ارزیدابی و  10جلسده توانبخشدی قدرار گرفتندد
(تصویر  .)0در حین مطالعه نیز دو نفر از گروه  CTو یک نفدر
از گروه  WFخارج شدند .در نهایت بعد از مداخله ،ارزیابیهای
الزم بدددر روی بیمددداران هدددر دو گدددروه انجدددام گرفدددت.
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برنامه با استفاده از سیستم خبره ارائه گردید.
در گروه  CTبیماران از برنامههای معمول ورزشی کده شدامل
تمرینات استاتیک برای ع الت اندام تحتانی ،تمرینات زنجیره
بسته حرکتی ،تمرینات پروپریوسپتیو ،دوچرخه ثابدت ،تمریندات
کششددی و تقددویتی ع ددالت اندددام تحتددانی بددود ،در مرکددز
فیزیوتراپی استفاده میکردند.
یافتههای حاصل از تحقیق با نرمافزار  SPSSنسدخه  05مدورد

آنالیز قرار گرفت .در بخش آمار توصیفی ،در مدورد متغیرهدای
کیفی فراواندی و درصدد فراواندی و در مدورد متغیرهدای کمدی
میانگین و انحراف معیار تعیین شد .در بخش آمار تحلیلی ابتدا،
نتایج تست  Kolmogorov- Smirnovروی دادههدا توزیدع
نرمال کلیه متغیرها را نشان داد ،ل ا برای مقایسه درونگروهدی
میانگین کلیه پارامترها از آزمون  tزوجی و برای مقایسده بدین
دو گروه  WFو  CTاز آزمون  Tمستقل اسدتفاده شدد .سدطح
معناداری در این پژوهش  P<2/25نیز تعیین گردید.

پایيز  ،0011دوره هشتم ،شماره سوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

تصویر  :0پروفایل افراد مورد مطالعه

مشخصات دموگرافیک بیماران مورد بررسی در دو گدروه مدورد
مطالعه در جدول  1آمده ،همانگونه در جدول مشدخص اسدت
آزمون پارامتریک  tمستقل هیچگونه اخدتالف معنداداری را در
ابتدای مطالعه و پیش از آاداز مدداخالت توانبخشدی بدین دو

گروه  WFو  CTنشان نداد که این امر حاکی از یکسان بودن
نمونههای هر دو گروه قبل از آاداز مدداخالت و نموندهبرداری
کامالق تصادفی بیماران میباشد.

جدول  :0مقایسه ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي دموگرافيک ،بالينی و عملکردي در گروههاي  WFو  CTقبل از انجام مداخالت توانبخشی
گروه (n = 01) CT

متغير

ميانگين  ±انحراف معيار

گروه (n = 01) WF
ميانگين  ±انحراف معيار

قد )متر)
نمایه توده بدنی )(Kg/m2

177/6± 6/19
05/1±3/31

181 /0± 0/80
05/9± 3/55

فاصله بین زمان جراحی تا زمان شروع توانبخشی (ماه)
شدت درد (معیار عددی )Visual Analogue Scale
تورم زانو (سانتیمتر)
محیط ران (سانتیمتر)

3/8± 2/63
0/92± 2/99

3/8± 2/71
3/62± 2/96

01/05± 3/66
05/92± 5/00

00 /02± 3/05
08 /72± 6/16

عملکرد فیزیکی با استفاده شاخص قرینگی برای تست پرش طول یک پا (درصد)

117/22± 8/58
86/07± 8/91

115 /22± 9/80
80 /78± 8/10

عملکرد فیزیکی با استفاده شاخص قرینگی برای تست پرش یک پا در زمان (درصد)

137/12± 09/02

102 /67± 06/01

دامنه حرکتی زانو (درجه)

از نقطه نظر فعالیت ورزشی 92،درصد شرکتکننددگان در ایدن
تحقیق ،به طور میانگین  3بار در هفتده ورزش میکردندد و 12
392

2/86
2/300
2/171
2/583
1
2/108
2/273
2/096
2/630
2/153
2/777

درصد باقیمانده ،هیچ فعالیت ورزشی انجام نمیدادندد .از بدین
شدرکتکننددگان دارای فعالیددت ورزشدی %61/1 ،بده فوتبددال،
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سن (سال)
وزن (کیلوگرم)

00/0± 3/16
79/0± 10/85

00/7± 0/00
85 /05± 13/6

P-value

توانبخشی  ACLبا كمک سيستم خبره

 %11/1بدده جددودو %11/1 ،بدده بسددکتبال و  %16/67سددایر
فعالیتهددای ورزشددی میپرداختنددد .در جدددول  0میددانگین و
انحراف معیار متغیرهای بالینی و عملکردی در گروههدای WF

عباسی و همکاران

و  CTبعد از انجدام مدداخالت توانبخشدی مقایسده گردیدده
است.

جدول  :3مقایسه ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي بالينی و عملکردي در گروههاي  WFو  CTبعد از انجام مداخالت توانبخشی
گروه (n = 01) CT

متغير
شدت درد (معیار عددی )VAS
تورم زانو (سانتیمتر)
محیط ع الت ران (سانتیمتر)
دامنه حرکتی زانو (درجه)
عملکرد فیزیکی با استفاده شاخص قرینگی برای تست پرش طول یک پا (درصد)
عملکرد فیزیکی با استفاده شاخص قرینگی برای تست پرش یک پا در زمان (درصد)

ميانگين ±انحراف معيار
0/22± 2/56
39/05± 2/05
06/11± 2/03
100/1± 3/127
88/10± 2/56
130/68± 2/58

گروه (n = 01) WF
ميانگين ±انحراف معيار
1/02± 2/80
00 /25± 2/81
51 /25± 2/57
107 /22± 5/026
90 /10± 0/58
107 /26± 8/523

P-value
*<2/221
*<2/221
*<2/221
*<2/220
*<2/221
*<2/221

* تفاوت معنادار

در گروه  WFطبق یافتهها در آزمدون  tزوجدی جهدت بررسدی
تفاوت بین کلیه مقادیر متغیرهای مورد بررسی بین قبل و بعد از
بازتوانی اختالفات معناداری ( )P≤2/221دیده شد که حداکی از
تأثیر مثبت ورزش درمانی با سیستم  Wii Fitمیباشد .درحدالی
کدده در گددروه  CTدر متغیرهددای بددالینی درد ،محددیط ران و
عملکردی بین مراحل قبل و بعدد از بدازتوانی تفداوت معنداداری
مشاهده نشد.
به منظور مقایسه مطلوبتر یافتههای حاصل از تحقیق بین دو

گروه توسط آزمون  Tمستقل ،به بررسی پارامتر میزان تغییدرات
در متغیرهای بالینی پرداخته شد .منظور از میدزان تغییدرات قددر
مطلق میزان افزایش یا کاهش هر یک از متغیرها از مرحله قبل
از مداخله تا مرحله بعد از مداخله مدیباشدد .همانگونده کده در
جدول  3مالحظه میگردد ،بین دو گروه اخدتالف معنداداری در
همه متغیرها مشاهده شد که نشان دهنده اثرات درمانی بهتر در
گروه  WFنسبت به گروه  CTاست.

جدول  :2مقایسه ميانگين و انحراف معيار ميزان تغييرات متغيرهاي مورد بررسی در پاي آسيب دیده در گروههاي مورد مطالعه
متغير
میزان کاهش درد (معیار عددی )VAS
میزان کاهش تورم زانو (سانتیمتر)
میزان افزایش محیط ران (سانتیمتر)
میزان افزایش دامنه حرکتی زانو (درجه)
میزان بهبود شاخص قرینگی برای تست پرش طول یک پا (درصد)
میزان بهبود شاخص قرینگی برای تست پرش یک پا در زمان (درصد)

گروه (n = 01) CT

گروه (n = 01) WF

ميانگين ±انحراف معيار

ميانگين ±انحراف معيار

2/9± 2/56
2/8± 2/05
1/25± 2/03
5/1± 3/127
0/65± 2/56
0/00± 2/58

0/02± 2/80
0/15± 2/81
0/35± 2/57
10/22± 5/026
7/36± 0/58
13/61± 8/523

P-value
*<2/221
*<2/221
*<2/221
*<2/220
*<2/221
*<2/210

بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش ،سیستم خبدرهای طراحدی گردیدد کده در آن از
دانش متخصصین ارتوپدی ،پزشکی ورزشی و فیزیوتراپی بهطور
همزمان استفاده شد تدا شدیوه ورزشدرمدانی مطلدوبی را بدرای
بازتوانی بیماران پدس از جراحدی بازسدازی  ACLارائده دهدد.
بدددیهی اسددت کدده ایددن دان دش متخصصددین در سیسددتمهای

کامپیوتری به طور پایدار باقی مانده و در اوقاتی که متخصصین
ح ور ندارند دانش آنان در سیستمهای خبره در اختیار بیمداران
قرار میگیرد که این امر برای کاربران منافع زیاد درمانی را هدم
به همراه خواهد داشت بدین معنا کده سیسدتم خبدره از طریدق
افزایش قابلیت دسترسی ،کاهش هزینههای درمانی و گدردآوری
تخصدصهای چندگاندده ،اسددتفاده از تجددارب و دانددش بهتددرین
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خبدره بدههمراه  Wii Fitبدرای توانبخشدی بیمداران پدس از
بازسازی  ACLاسدتفاده نگردیدده؛ لد ا امکدان مقایسده نتدایج
مطالعه حاضر با تحقیقات قبلی وجود ندارد ،تنها مطالعاتی که در
ایدن زمینده در جهدان انجدام گرفتده یکدی توسددط  Baltaciو
همکاران است که بدون استفاده از سیستم خبره بیماران را پدس
از بازسازی  ACLبا استفاده از پیوند تاندون همسدترینگ در دو
گروه روشهای معمول بدازتوانی و توانبخشدی بدا Wii Fit
مورد مقایسده قدرار دادندد [ .]10بدرخالف مطالعده  Baltaciو
همکداران ،نتدایج پدژوهش حاضددر ،اخدتالف معنداداری را ب دین
گروههای مورد مطالعه نشان نداد .مطالعه دیگر را  Karakocو
همکاران انجام دادند که اثربخشی توانبخشی مجازی بر بهبدود
عالئم بیماران پس از بازسازی  ACLدر دو گدروه توانبخشدی
معمولی و مجازی ارزیابی کرده بودند و در خاتمده مدداخالت در
پیامدهای درد و عملکرد فیزیکی اختالف معنداداری را مالحظده
نکردند [ .]8علت تفاوت در یافتههای این دو مطالعده بدا نتدایج
پژوهش حاضر را شاید بتوان به طراحی سیستم خبره در مطالعه
حاضر و انتخاب بهینه ورزشها توسط سیستم مزبور بدر اسداس
شرایط بیمار در طول دوره بازتوانی اسدتناد داد .عدالوه بدر ایدن،
 Moustafa Ahmedو همکاران طدی مطالعدهای اثدر ورزش
درمانی با  Virtual reality gamesروی گیرنددههای حدس
عمقدی زاندو پدس از بازسدازی  ACLبررسدی و اعدالم داشدت
ورزش بدا  Virtual reality gameموجدب بهبدود عملکدرد
گیرندههای حس عمقی میشود [ .]18در مطالعده Moustafa
 Ahmedو همکاران متغیرهای بالینی نظیدر درد ،تدورم ،دامنده
حرکتی زانو بررسی نشده است و صرفاق وضدعیت گیرندده حدس
عمقی ارزیابی گردیده که بدینجهت امکان مقایسه نتایج وجدود
ندارد؛ اما باید خاطر نشان کرد که در هدیچیدک از سده مطالعده
فوق از سیستم خبره برای انتخاب ورزشهدای مناسدب درمدانی
استفاده نشده است؛ ل ا امکان مقایسه نتایج این مطالعات وجدود
ندارد.
در انتها الزم به ذکر است که نظرات بیماران شدرکت کنندده در
گروه  WFبسیار مثبدت و حداکی از خوشدایند و در عدین حدال
سرگرم کننده بودن پروتکل  Wii Fitبوده که اشتیاق آندان را
برای ادامه بازتوانی در مدت طوالنیتر بسیار بیشتر کدرده بدود و
با عالقه وافری به انجام تمرینات ورزشی میپرداختندد ،ح دور
منظم و به موقع بیماران گروه  WFنیز مدعی ایدن امدر اسدت.
عالوه بر این در طول مطالعه هیچگونه نارضدایتی و یدا عارضده
جانبی نیز از سوی شرکتکنندگان گزارش نگردید .از مهمتدرین
محدودیتهایی این طرح تحقیقی با توجه به پایلوت بودن ایدن
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متخصصین به بیماران کمک بسزایی نموده و به عالوه موجدب
پیوند دانش پزشکی و علوم کامپیوتری میشود.
در پژوهش حاضر ،از سیستم خبره برای بازتوانی بیمداران پدس
از جراحی آرتروسدکوپیک  ACLبدا اسدتفاده از  Wii Fitدر دو
گروه  WFو  CTاستفاده شد و سیستم خبرهای طراحی شد که
رابددط کدداربری آن امکددان ورود داده ،اطالعددات و اسددتنتاجات
سیستم خبره را در اختیار کاربر قرار میداد که این امدر ،امکدان
مقایسه وضعیت بیمار طی هفتههای مختلض بازتوانی با اسدتفاده
از نمودارهای گرافیکی را فراهم میآورد .عالوه بر این ،سیسدتم
مجزای گدزارشدهدی وضدعیت بیمدار در ابتددا و انتهدای دوره
درمانی در قسمت رابدط کداربری قدرار گرفتده بدود و بیمدار بدا
مشدداهده گددزارش مزبددور ،میتوانسددت رونددد بهبددودی خددود را
مالحظه نماید .از دیگر قسمتهای رابط کاربری ،بررسی میزان
پیشرفت روند توانبخشی بیمار بود .بر اساس نظدر متخصصدین
پزشکی ورزشی ،سیستم نمرهدهی برای میزان پیشرفت بیمداران
منظور گردید تا بر اساس میزان پیشرفت طی جلسدات بدازتوانی
نمدره ویددژهای در خصدو وضددعیت توانبخشدی داده شددود و
وضعیت بیمار در یکی از پنج حالت بدتر شدن ،بدون هدیچگونده
تغییدری ،بهبددودی انددد  ،بهبددودی متوسددط و بهبددودی عددالی
طبقهبندی شد.
بر اساس یافتههای آماری ،افراد شرکت کننده در ایدن بررسدی
همگی از نظدر متغیرهدای دموگرافیدک مانندد سدن ،وزن ،قدد،
( BMI )Body Mass Indexو نیز متغیرهدای بدالینی نظیدر
درد ،تورم و  ...کامالق مشابه بدوده و یافتدههدای حاصدل از ایدن
مطالعه نشان داد که هدر دو شدیوه درمدانی نسدبت بده قبدل از
مداخالت موجب بهبود وضعیت بالینی بیماران شددهاندد ،لدیکن
میدانگین بهبدود پارامترهدای مدورد مطالعده در گدروه  WFدر
مقایسه با گروه  CTبه مراتب بهتر و بیشتر بود .نتدایج مطالعده
پس از خاتمه مداخالت حاکی از وجود تفداوت معندادار بدین دو
گروه از نظر شدت درد ،تورم مفصلی ،دامنده حرکتدی ،عملکدرد
فیزیکی بوده و به نظر میرسد که Wii Fitدر بهبدود بیمداران
مؤثرتر از شیوه متداول توانبخشی عمل کرده است .در مجمدوع
علل برتری بازتوانی با سیستم  Wii Fitرا میتوان به انتخداب
بهینه تمرینات ورزشی توسدط سیسدتم خبدره براسداس شدرایط
بیماران ،ایجاد سطح مناسبی از چالش برای بیمار ،ازدیاد تمرکدز
بیماران در حین انجام ورزشها ،اشدتیاق بیشدتر بیمداران بدرای
ادامه برنامههای ورزشی ،زیاد شدن انگیدزه بیمداران و دریافدت
بازخورد مناسب و سریع در حین توانبخشی نسبت داد.
بر اساس دانش فعلی ما تا به حال در ایران و جهدان از سیسدتم

پایيز  ،0011دوره هشتم ،شماره سوم

 با كمک سيستم خبرهACL توانبخشی

عباسی و همکاران

 شیوهای مناسب بدرای توانبخشدی بیمداران پدس ازWii Fit
 باشد و میتوان کداربرد آن را بده متخصصدینACL بازسازی
 توانبخشدی و فیزیوتراپیسدتها، طب فیزیدک،پزشکی ورزشی
.توصیه کرد

تعارض منافع
نویسندگان این مقالده هدیچ تعدار مندافع در ارتبداا بدا ایدن
. تددددألیض و انتشددددار ایددددن مقالدددده ندارنددددد،تحقیددددق

 عدم ح دور زندان،پژوهش میتوان به پایین بودن حجم نمونه
 در تحقیق و عدم پیگیری بیماران پدس ازACL آسیبدیدگی
دوره بازتوانی اشاره کرد که علت آن بروز پاندمی کروندا مقدارن
 عدالوه بدر ایدن در دسدترس نبدودن.با انجام تحقیق بوده است
کارآزماییهای بالینی مشابه و مقاالت در زمینه ایدن تحقیدق از
 بددینجهت.دیگر محدودیتهای طرح حاضر به شدمار میآیدد
تکمیل مطالعه حاضر پیشنهاد مدیگدردد کده مطالعدات کنتدرل
شدهای با حجم نمونه بیشتر و با ح ور زنان بدا آسدیبدیددگی
 همچندین پیشدنهاد.مشابه و پیگیری طوالنیمدت انجام گیدرد
میشود که از پروتکلهای دیگر ورزشی و نیز شیوههدای دیگدر
.ارزیابی برای بیماران استفاده گردد
 مدؤثر بدودن برنامده،آنچه که از مطالعه حاضر استنتاج میگردد
Wii توانبخشی ماشینمحور توسط سیستم خبره با استفاده از
 در بهبود عالئم بالینی و ارتقاء عملکرد بیمداران در مقایسدهFit
 ل ا به نظر میرسد که استفاده،با روش معمول بازتوانی میباشد
از سیسدددتم خبدددره بدددرای ورزشدرمدددانی بدددا سیسدددتم
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Introduction: The Anterior Cruciate Ligament (ACL) plays a vital role in stabilizing the knee.
ACL lesions cause joint instability and severe disturbances in physical function and balance. After
ACL reconstruction surgery, patients' ability to perform daily activities is significantly reduced and
rehabilitation programs are necessary. The objective of the present study was to use an expert
system for virtual reality application with the Wii Fit system to run a rehabilitation program in
patients after ACL reconstruction.
Method: This pilot study was performed as a randomized clinical trial on 20 eligible patients in two
treatment groups over four weeks; one group with an expert system-based program with Wii Fit
(WF group) and the other group with a standard rehabilitation program (CT group). In the first
phase of the study, an expert system was developed with the help of specialists, then in the clinical
phase, all patients were evaluated and rehabilitated. In statistical analysis, paired t-test and
independent t-test were used.
Results: Findings from statistical analysis showed significant differences before and after
rehabilitation between the two groups in pain (P<0.001), joint swelling (P<0.001), thigh girth
(P<0.001), Knee range of motion (P=0.002), and functional status of patients with Single-leg hop
for distance (P<0.001), and Single-leg hop for time (P=0.014). The results revealed a significant
improvement in patients in the WF group compared to the CT group.
Conclusion: The rehabilitation approach using the expert system for Wii Fit exercises has had
significant effects on pain, swelling, range of motion, and patient performance compared to the
usual rehabilitation method.

Keywords: Expert System, Anterior Cruciate Ligament, Function, Virtual Reality
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