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  :بررسي تأثير سيليكون الينرها بر كيفيت راه رفتن افراد مبتال به قطع عضو زير زانو
  مروري بر مقاالت

 
 *طهمورث طهماسبي، 1مصطفي كمالي اردكاني

  

  چكيده
افراد دچار قطع . شود هاي عروقي، ديابت و يا اختالالت مادرزادي ايجاد مي به طور معمول به علت ضربه، بيماريقطع عضوهاي اندام تحتاني  :مقدمه

انواع مختلفي از پروتزها جهت افزايش عملكرد   .دهند ، توانايي ايستادن و راه رفتن را با توجه به سطح قطع عضو خود از دست مي)Amputee(عضو 
گردد، در حقيقت تعليق و  كارآمدي پروتزهاي اندام تحتاني توسط يك روش تعليق مناسب تعيين مي. گيرد اده قرار ميافراد قطع عضو مورد استف

Fitting تأثير اين . گذرد به طور تقريبي سه دهه از پيدايش پروتزهاي سيليكون الينر مي. نمايد مناسب نقش مهمي در راحتي و عملكرد پروتز ايفا مي
عالوه بر آن، تأثير سيليكون الينر بر عواملي مانند سرعت راه رفتن، تعادل . بر كارايي پروتز به طور واضح مشخص نشده استنوع سيستم پروتزي 

بنابراين هدف از اين مقاله مروري، بررسي تأثير سيليكون الينر بر پارامترهاي ذكر شده در باال با توجه . ايستگاهي و اطمينان راه رفتن مشخص نيست
  .قات موجود بودبه تحقي

و با  2012تا  1960از سال  Embaseو  PubMed ،ISI web of scienceهاي اطالعاتي  يك جستجوي الكترونيك در پايگاه :ها مواد و روش
و  Icelandic roll on silicon socket (ICEROSS) ،Trans-tibial amputation ،Trans-tibial prosthesisاستفاده از كلمات كليدي 

Silicone liner  انجام گرديد و كيفيت مقاالت با استفاده از ابزارBlack and down قرار گرفت مورد ارزيابي.  
. مقاله با توجه به معيارهاي انتخاب براي تحليل نهايي پذيرفته شدند 10مقاله به دست آمد كه  100بر اساس كلمات كليدي استفاده شده،  :ها يافته

  .متفاوت بود 3-5و  3-4، 1-3، 5-9و روايي داخلي به ترتيب بين ) خطا(يي خارجي، روايي داخلي دهي، روا امتياز گزارش
همچنين در خصوص كيفيت راه . هاي رايج بودند بسياري از تحقيقات بيانگر بهبود سيستم تعليق اين نوع از پروتزها نسبت به سيستم :گيري نتيجه

هاي كلينيكي جهت درك بهتر مزاياي  توان گفت كه تحقيقات بيشتري به صورت تست مجموع ميدر . رفتن، تفاوت محسوسي مشاهده نگرديد
  .پروتزهاي سيليكوني در افراد قطع عضو زير زانو مورد نياز است

  سيليكون الينر، پروتز زير زانو، قطع عضو زير زانو :ها كليد واژه

  
  

 :تأثير سيليكون الينرها بر كيفيت راه رفتن افراد مبتال به قطع عضو زير زانوبررسي  .مصطفي، طهماسبي طهمورث كمالي اردكاني :ارجاع
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 3/2/1392: تاريخ پذيرش  4/12/1391 :تاريخ دريافت

   

 مقاله مروري
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  مقدمه
هاي  قطع عضو اندام تحتاني اغلب در نتيجه تروما، بيماري

عروقي، ديابت، سرطان، اختالالت مادرزادي و جراحي ايجاد 
در هر  9/43تا  8/2شيوع قطع عضو بين ). 1، 2(شود  مي

درصد قطع عضوهاي زير زانو، ). 1، 3(متفاوت است  100000
، 43يب زانو و باالي زانو در ميان مجموع قطع عضوها به ترت

بسته به سطح قطع . )2(درصد گزارش شده است  29و  24
بايد از انواع مختلفي از پروتزها ) Amputee(عضو، آمپوته 

فتن غير وابسته استفاده جهت بهبود كارايي خود از جمله راه ر
ها نه تنها به سطح قطع عضو، بلكه به  كارايي آمپوته. كند

يكي از عوامل مؤثر  .)4(قطعات مورد استفاده نيز بستگي دارد 
مدي پروتزهاي اندام تحتاني، استفاده از يك روش در كارا

ناسب م Fittingباشد، در حقيقت تعليق و  تعليق مناسب مي
براي . )2(نمايد  نقش مهمي در راحتي و عملكرد پروتز ايفا مي

تعليق . شود تعليق چهار روش كلي در نظر گرفته مي
اساس فشار منفي در اين روش مبناي تعليق بر : اتمسفري

گردد كه  در منابع ذكر مي. باشد ايجاد شده درون سوكت مي
روش تعليق . باشد اين روش تعليق بهترين انتخاب موجود مي

در اين روش از شكل نامنظم استامپ جهت وارد : آناتوميك
روش تعليق به كمك . شود آوردن فشار و تعليق استفاده مي

ن كمربند يا زانوبند جهت ها تحت عنوا كه انواع تسمه: استرپ
تعليق به كمك . رود حفظ پروتز به روي استامپ به كار مي

مفصل كه اغلب پروتز از طريق يك جفت مفصل ارتزي به 
  .)1(گردد  يك كاف راني متصل مي

هاي فشار منفي جزء بهترين  چنان كه ذكر گرديد تعليق آن
توان  ها مي شود كه از جمله اين نوع تعليق ها قلمداد مي تعليق

سيليكون الينرها براي . به روش سيليكون الينر اشاره نمود
بداع و در سال ا 1986در سال  Kristinssonاولين بار توسط 

پس از آن . )5(توسط وي به جامعه پزشكي معرفي شد  1993
تحقيقاتي به روي اين نوع سيستم انجام گرديد و محققان 
محاسن بسياري را براي آن ذكر كردند از جمله چسبندگي 
الينر به استامپ كه موجب كاهش حركت برشي شده و 

همچنين . )5(نمايد  پوست را در برابر اصطكاك محافظت مي
تر آن از  موارد ديگري از جمله زيبايي پروتز و پذيرش آسان

. )5(جمله محاسن آن ذكر شده است  ها از سوي آمپوته
اري در زمينه كيفيت مواد سيليكون الينرها و تحقيقات بسي

تأثير آن بر نيروها و استامپ بيمار وجود دارد و پيشنهادهاي 
بسياري در زمينه انتخاب نوع مواد و تجويز الينرها ارايه شده 

ها بر كيفيت راه رفتن بيمار  كه تأثير مستقيم آن است، بدون آن
  .)6(ارزيابي شده باشد 

بهبود راه  جايي كه هدف از يك تعليق، كمك به از آن
رسد كه بايد بيش از  باشد، بنابراين به نظر مي رفتن فرد مي

پس از ابداع . پيش به كيفيت متغيرهاي حركتي توجه شود
سيليكون الينرها، در دهه اخير شاهد تنوع بسيار زيادي در 

باشيم كه اين  ها مي انواع و اقسام مختلف اين دسته از تعليق
از سيليكون الينرها در ميان امر نشان دهنده رواج استفاده 

تأثير سيليكون الينرها . باشد ها مي كارشناسان پروتز و آمپوته
ها بحث برانگيز است، بنابراين هدف  بر كيفيت راه رفتن آمپوته

از اين مقاله مروري، بررسي تأثير الينرها بر كيفيت راه رفتن 
سب ها بود تا بتواند كمكي در جهت انتخاب و تجويز منا آمپوته

  .اين سيستم تعليق باشد
  

  ها روشمواد و 
  جستجو

، PubMedاطالعاتي هاي  جستجوي اينترنتي در پايگاه
Embase و ISI web of knowledge ،هاي ر بازه زماني سالد 

، Silicone linerواژگان كليدي و بر اساس  2012تا  1960
Icelandic roll on silicon socket )ICEROSS(،  

Trans-tibial amputation ،Lower limb amputation، 
Trans-tibial prosthesis Lower limb prosthesis  و

Suspension socket افزايش دامنه به منظور . صورت گرفت
نيز، جهت يافتن مقاالت  يافت شده ، منابع مقاالت اوليهجستجو
چكيده و عنوان هر . مورد بررسي قرار گرفتند بيشتر مناسب

  .نويسندگان ارزيابي گرديدمطالعه توسط 
  انتخاب معيارهاي

االت ؤس ،اولين معيار انتخاب مقاله اين بود كه آيا عنوان مقاله
دومين مرحله . خيرمورد نظر محقق را پاسخگو است يا 

  : انتخاب بر اساس معيارهاي زير صورت گرفت
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  باشدمقاالت به زبان انگليسي نوشته شده.  
 از نوع طرح مقاله )Pre/post ،Case series ،

Case report ،Randomized controlled trail 

observational and clinical consensus( باشد. 

  نفر باشد 10جمعيت افراد مطالعه بيشتر از. 

 راه  سرعتهاي اصلي مطالعه شامل  گيري اندازه
 .اشدها ب آمپوته و باالنس تعادلامنيت راه رفتن، كدنس،  ،رفتن

  از هاي ترنس فمورال،  آمپوتاسيونمطالعه افراد با
 .باشديا ترنس تيبيال را مورد بررسي قرار داده روي زانو و 

  هاي مواد  مربوط به جنس و شاخصمطالعه
 .سيليكوني و همچنين پروتزهاي اندام فوقاني نباشد

 نشان را حاضر مطالعه در مقاله انتخاب شيوه 1 شكل
  .دهد مي

  هر مقاله با استفاده از ابزار روش اجرايكيفيت 
Down and black اعتبار و صحت اين . )7، 8( ارزيابي گرديد

عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت مطالعات تحقيقي به ه تست ب
طور ه دو كارشناس كيفيت هر مقاله را ب. اثبات رسيده است

وسيله ه ارتباط بين نتايج كارشناسان ب. مجزا بررسي كردند
Pearson correlation test افزار  نرم. دست آمده بSPSS 

  براي ) version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 16نسخه 

  . ارزيابي آماري مورد استفاده قرار گرفت
  

  ها يافته
در . مقاله يافت شد 100بر اساس واژگان كليدي ذكر شده، 

مقاله مناسب نيازهاي اين مطالعه بود و براي  10نهايت، تنها 
هاي  ، ويژگيشناسي روش، 1جدول  .مرور نهايي انتخاب شدند

را خالصه كرده  انتخاب شده شركت كنندگان و نتايج مقاالت
 سيليكون الينرهاثير أتنها تعداد اندكي مطالعه در زمينه ت. است

  .داشتوجود  كيفيت راه رفتنبر 
نشان داده شده  2ت هر مقاله در جدول نتايج ارزيابي كيفي

 خارجي روايي، )Reporting(دهي  گزارشامتياز . است
)External validity(، داخلي روايي )Internal validity (
، 4-9به ترتيب بين ) مخدوش كننده(داخلي  و روايي) باياس(
  .متغير بودند 2-6و  5-3، 3-1

  
  بحث

  روز طول در رفتن راه
در خصوص مدت زمان راه رفتن و مدت زمان استفاده از 

مورد از اين مطالعات نتيجه  4در . داردمطالعه وجود  5پروتز 
  به دست آمده حاكي از آن بود كه مسافت طي شده در طول

  

  
مقاله انتخاب شيوه. 1 شكل

 خير
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  شده  مرور مطالعات اصلي باليني هاي يافته. 1جدول 
  نتايج  روش اجرا  هاي پروتز ويژگي  جامعه آماري  محقق  شماره مقاله

زاده و  قلي  )2(
  آمپوته ترنس تيبيال 6  همكاران

 Icerossآمپوته از هر دو سيستم  6

seal-In® X5  وIceross 

dermo® liner استفاده كردند.  

 بين سوكت و استمپ در)حركات پيستوني(جايي عموديهجاب
SLS )Single limb support(، )Double limb support( 

 7توسط دستگاه موشن آناليز با ) Non-weight bearing( و
 .گيري شد دوربين اندازه

حركات پيستوني با استفاده از سيستم  ،نتايج نشان داد
Seal-In در مقايسه با سيستم Dermo liner  به

  .درصد كاهش يافت 71ميزان 

)5(  Baars  و
Geertzen  

  مقاله مروري
الينر در اين مطالعه به بررسي مزايا و معايب پروتزهاي سيليكون 

مقاله براي آناليز نهايي انتخاب  6تعداد  .هاي داده پرداخت پايگاه
  .شدند

ر مقاالت بهبود كارايي را با استفاده از سيليكون الينر ثاك
عملكرد راه رفتن با توجه به استفاده كمتر  .گزارش كردند

بعضي از مطالعات وجود  .از وسايل كمكي بهبود يافته بود
  .تم جديد گزارش كردندسبا سيمشكالت پوستي را 

)6(  Klute و 
  مقاله مروري  همكاران

هاي داده در  اين مقاله به بررسي شواهد علمي موجود در پايگاه
 14 .باشد رابطه با كاربري و نتايج استفاده از سيليكون الينرها مي

  .اند مقاله براي آناليز نهايي انتخاب شده

اطالعات بسيار اندكي در نتايج اين مطالعه نشان داد كه
ها در  رابطه با سيليكون الينرها و كاربري و تجويز آن

الينرها به خوبي مورد مطالعه قرار  وادم. منابع وجود دارد
ثير آن بر عملكرد و گيت سنجيده نشده أت اما ،اند گرفته

  .است

)9(  Dasgupta 
  و همكاران

آمپوته ترنس تيبيال در اين مطالعه  46
فرد مطالعه را  27تنها  .شركت كردند

  .كامل كردند

اطالعاتي راجع به نوع پروتز مورد 
  .استفاده در دسترس نيست

مرد  16شامل  Aگروه  .تقسيم شدند Bو  Aها به دو گروه  آمپوته
مرد بدون فعاليت  11شامل  Bبا فعاليت اقتصادي و گروه 

نوعي ( نتايج قبل و بعد از استفاده از ايسروس .اقتصادي بود
نامه مقايسه  بين دو گروه از طريق پرسش )سيستم سيليكون الينر

  .شدند

راتي در استمپ قبل و بعد از استفاده از ايسروس يتغي
 خصوصبه د بعد از استفاده از ايسروس عملكر .ديده شد

ثير عمده در بهبود أيك ت .بهبود يافته بود Aدر گروه 
ده از آيسروس ها بعد از استفا عملكرد و راحتي آمپوته

همچنين كيفيت و زمان باال و پايين رفتن از  .ديده شد
  .پله در ايسروس بهتر بود

)10(  Datta  و
  همكاران

آمپوته ترنس تيبيال در مطالعه69
) درصد 7/27(نفر  15 .شركت كردند

استفاده از ايسروس را كنار گذاشته و 
آناليز نهايي بر  .مطالعه را ترك كردند

  .بيمار است 54 اساس اطالعات

PTBتمام بيماران ابتدا از پروتز 

)Patellar tendon bearing ( همراه
با سافت سوكت فومي و يك مفصل مچ 
مولتي فلكس استفاده كردند و سپس به 

  .سيستم ايسروس ارتقا يافتند

و  PTB(نامه جامع و كامل جهت مقايسه دو سيستم  يك پرسش
  .طراحي گرديد) ايسروس

استفاده از ايسروس توانايي راه گزارش كردند،ها  آمپوته
ايسروس  با استفاده از .رفتن را بهبود نبخشيده است

زخم شدن استمپ بر اثر  اما ،ميزان تعريق افزايش يافت
ين رفتن از پله يباال و پا .سوكت پروتز كاهش يافته است

  .تر گزارش شده است در سيستم ايسروس بسيار راحت
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  )ادامه(شده  مرور مطالعات اصلي باليني هاي يافته. 1جدول 
  نتايج  روش اجرا  هاي پروتز ويژگي  جامعه آماري  محقق  شماره مقاله

)11(  Datta  و
 نفر از پروتز 11و  PTBآمپوته از پروتز  10 آمپوته ترنس تيبيال 21  همكاران

ICEX استفاده كردند.  

هاي  آوري داده از دستگاه گيت آناليز و فورس پليت جهت جمع
جهت تعيين ميزان راحتي سوكت  .كينتيكي و كينماتيكي استفاده شد

  .استفاده شد Socket comfort scoreاز معيار 

گيري شده در  هاي گيت اندازهاي در پارامتر هيچ تغيير عمده
 ICEXاز  PTBزمان ساخت پروتز  .دو گروه مشخص نشد

تنها  .شود باالتر تمام مي ICEXقيمت  اما ،بسيار كمتر است
  .ديده شد PTBنسبت به  ICEXراحتي بيشتري در 

)12(  Coleman 
 همكاران و

 آمپوته ترنس تيبيال 13
  آمپوته از پروتز 10

 Pe-lite  و سه آمپوته از پروتزAlpha 
  .استفاده كردند

 نامهاز سه پرسش
 Prosthesis evaluation questionnaire و  

 Brief pain inventory و Socket comfort score  جهت
  .تعيين اثربخشي استفاده شد

درصد پروتز خود  82هاآمپوتهPe-Liteبا استفاده از سيستم 
بيشتري در طول  Stepدرصد  83را بيشتر استفاده كرده و 

تفاوت قابل مالحظه ديگري بين دو سيستم  .روز داشتند
  .مشاهده نشد

)13(  Yigiter  و
 همكاران

 تيبيالآمپوته ترنس  20
 TSBو  PTBنوع پروتز  بيماران هر دو

)Total surface bearing(  را با يك پنجه
  .دايناميك مورد استفاده قرار دادند

 .گيري شد اندازه Gruendel'sخصوصيات تحمل وزن از طريق متد 
 سرعت راه رفتن، هاي كلينيكي مخصوص باالنس، از طريق تست

گيري  امترهاي مورد نياز اندازهمسافت راه رفتن در دقيقه و ساير پار
  .شد

دار در سرعت  يدست آمده حاكي از وجود تفاوت معنه نتايج ب
 .باشد مي TSBو  PTBراه رفتن با استفاده از دو نوع پروتز 

ها با استفاده از  ين رفتن از شيبيزمان و كيفيت باال و پا
كيفيت و . داري داشت يسيستم سيليكون الينرها بهبود معن

ها در استفاده كنندگان از  ين رفتن از پلهيباال و پازمان 
  .پروتزهاي سيليكوني بهبود يافته است

)14(  Narita  و
 همكاران

استفاده  PTBها ابتدا از سيستم  آمپوته آمپوته ترنس تيبيال 10
 .ارتقا يافتند TSBكردند و سپس به پروتز  مي

حالت باال نگهنويسنده از تصاوير گرافي در حالت تحمل وزن و در
كيلوگرمي به پروتز آويخته بود  5داشتن اندام در حالي كه يك وزنه 

همچنين جهت . جهت ارزيابي حركات پيستوني استفاده كرده است
ي تيبيا در طول راه رفتن جهت يجا هتعيين حركات پيستوني و جاب

  بررسي ميزان ثبات قدامي خلفي از ساين راديوگرافي 
)Cine radiography (استفاده گرديده است.  

) سيليكوني(هاي ساكشن  نتايج نشان داد كه تعليق در سيستم
داري را نسبت به سيستم مرسوم سافت سوكتي  يبهبود معن

همچنين حركات پيستوني در سيستم سيليكوني تفاوت  .دارد
ي تيبيا در درون سوكت كاهش يجا هداري داشته و جاب يمعن

  .دار گرديده است ييافته و معن

)15(  Selles و 
 آمپوته ترنس تيبيال  26  همكاران

به دو گروه تقسيم تصادفيافراد به صورت
و گروه  ICEX TSBگروه اول پروتز  .شدند

  .معمولي دريافت كردند PTBدوم پروتز 

 Prosthetic evaluation questionnaireنامه  با استفاده از پرسش
  .آوري گرديد اطالعات جمع

 .در دو گروه در فانكشن سوكت ديده نشدداري  يتفاوت معن
از  TSBزمان ساخت  اما ،باالتر است PTBاز  TSBقيمت 

PTB تر بوده و نياز به ويزيت كمتري دارد ينيپا.  
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  مقاالت كيفيت ارزيابي نتايج. 2 جدول

روايي داخلي مخدوش كننده  باياس -روايي داخليروايي خارجيدهي گزارش مؤلف  منبع
 )باياس انتخابي(

*PEDroامتياز 

  Fair (4( 4 3 2 5 زاده و همكاران قلي 2
5 Baars  وGeertzen7 2 4 5 )Good (6  
6 Klute 5 4 2 8 همكاران و )Fair (5  
9 Dasgupta 4 4 1 8و همكاران )Poor (2  

10 Datta 4 4 2 7 و همكاران )Fair (5 

11 Datta 5 4 3 8 و همكاران )Poor (2 

12 Coleman 4 4 2 7همكاران و )Fair (5 

13 Yigiter 4 4 2 7 و همكاران )Good (7  
14 Narita 3 4 2 9 و همكاران )Good (6  
15 Selles 4 4 2 7 همكاران و )Fair (5 

  رود يابي كيفيت مقاالت به كار ميروشي است كه براي ارز PEDroروش * 
  

روز و مدت زمان استفاده از پروتز در طي روز تفاوت 
داري قبل و بعد از استفاده از پروتزهاي سيليكون الينر  معني

؛ در صورتي كه در يكي از مطالعات، )6، 9-11(نداشته است 
نتايج به دست آمده نشان داد كه افراد استفاده كننده از 

در طول روز، ) Pelite(راي سافت سوكت فومي پروتزهاي دا
 و Coleman، )12(اند  بيشتري داشته) Step(درصد قدم  83

پروتز  همكاران در اين مطالعه نشان دادند كه زمان پوشيدن
 82در افراد استفاده كننده از سيستم سافت سوكت فومي، 

درصد بيشتر از افرادي بود كه از پروتز سيليكون الينر استفاده 
درصد بيشتر از گروه مقابل  72كردند، همچنين اين افراد  مي

هاي پرفشار استفاده  از پروتز سافت سوكتي خود براي فعاليت
  .)12(اند  نموده
  ها پله از رفتن پايين و باال
ها  مطالعه نحوه و مدت زمان باال و پايين رفتن از پله 3در 

تمام اين تحقيقات ). 9، 10، 13(مورد بررسي قرار گرفت 
ها  كه كيفيت و زمان باال و پايين رفتن از پله حاكي از آن بود

. در استفاده كنندگان از پروتزهاي سيليكوني بهبود يافته است
همچنين در يكي از مطالعات زمان و كيفيت باال و پايين رفتن 

ها مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه با  از شيب
داري در نتايج  استفاده از سيستم سيليكون الينرها بهبود معني

  .)13(شود  حاصل مي

  تعليق سيستم كيفيت
مطالعه به مبحث تعليق پرداخته شده است، در يكي از  4در 

بيمار انجام شد، با  10بر روي  2002مطالعاتي كه در سال 
استناد به تصاوير گرافي در حالت تحمل وزن و در حالت باال 

كيلوگرمي به پروتز  5داشتن اندام در حالي كه يك وزنه   نگه
هاي ساكشن  آويخته بود، نشان داد كه تعليق در سيستم

داري را نسبت به سيستم مرسوم  بهبود معني) سيليكوني(
ين تحقيق حركات پيستوني و در ادامه ا. سافت سوكتي دارد

جايي تيبيا در طول راه رفتن جهت بررسي ميزان ثبات  جابه
) Cine radiography(قدامي خلفي توسط ساين راديوگرافي 

به روي سه بيمار ارزيابي گرديد و نتايج نشان داد كه حركات 
داري داشت و  پيستوني در سيستم سيليكوني تفاوت معني

در درون سوكت كاهش يافته و  جايي تيبيا همچنين جابه
ه با در ساير مطالعات، دو مطالع. )14(دار گرديده است  معني

استناد به اظهارات بيماران نوشته شده است و بيانگر اين 
ها امنيت تعليق بيشتري را در حين استفاده  باشد كه آمپوته مي

در ). 9، 12(اند  از پروتز با سيستم سيليكون الينر حس نموده
و همكاران انجام دادند، عدم نياز به  Yigiterاي كه  مطالعه

گيري و اظهار نظر  را مبناي نتيجههاي جانبي  استفاده از تعليق
قرار دادند و اين امر را حاصل بهبود سيستم تعليق سيليكوني 

  .)13(دانند  مي
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  )تعادل( باالنس
. يت باالنس در بيماران پرداخته شده استدر دو مطالعه به كيف

و همكاران تعادل فرد به  Yigiterدر يكي از اين مطالعات، 
روي پروتز را در دو حالت با چشمان باز و چشمان بسته 

ها حاكي از آن بود كه تعادل فرد  سنجيدند و نتايج مطالعه آن
جا اشاره به همان  كه در اين TSBبا استفاده از پروتزهاي 

مرسوم  PTBتزهاي سيليكوني دارد، نسبت به پروتزهاي پرو
اما در مطالعه ديگر و با استفاده از  ،)13(بهبود يافته است 

در خصوص افزايش يا كاهش تعادل  نامه، نظر افراد را پرسش
شركت كننده اين تحقيق، به  14مورد بررسي قرار داد و 

افزايش تعادل را در پروتزهاي استفاده كننده از سيستم 
Alpha liner )اقرار داشتند) نوعي از سيستم سيليكون الينر.  
  )Gait( گيت پارامترهاي

اند كه در  پرداختههاي راه رفتن  سه مطالعه به بررسي شاخص
گيري تجربي و كرنومتر  هاي اندازه يكي از مطالعات از روش

مطالعه  2ها استفاده شده است و در  گيري شاخص جهت اندازه
هاي آناليز حركت و  ديگر تحقيقات با استفاده از سيستم

و ) 10(و همكاران  Datta. است ها انجام پذيرفته دوربين
Selles  اند  قيقات جداگانه نشان دادهدر تح) 15(و همكاران

داري را بين دو گروه استفاده  كه سرعت راه رفتن تفاوت معني
و ) PTB )Patellar tendon bearingكننده از پروتزهاي 

TSB )Total surface bearing (اما در  ،نشان نداده است
انجام شد،  همكارانو  Yigiterيكي از مطالعات كه توسط 

دار در سرعت  كي از وجود تفاوت معنينتايج به دست آمده حا
. )13(بود  TSBو  PTBراه رفتن با استفاده از دو نوع پروتز 

  داري در طول گام  در هر سه مطالعه، تفاوت معني
)Stride length (دو مطالعه به متغير . مشاهده نگرديده بود

Cadence اند كه يكي از مطالعات وجود تفاوت  پرداخته
اما در مطالعه ديگر كه توسط  ،)11(دار را انكار كرده است  معني

Yigiter  انجام گرفت، نشان داده شد كه هم در راه همكاران و
رفتن با سرعت معمولي و هم در راه رفتن با سرعت باال، تفاوت 

و  PTBداري بين دو گروه استفاده كنندگان از پروتزهاي  عنيم
TSB هاي  سرعت را در پروتز وجود دارد كه در آن بهبود نسبي

  .)13(سيليكون الينر مطرح كرده است 

پرداخته شده  عرض قدمدر يك مطالعه، به تحقيق در مورد 
نتايج نشان داد كه عرض راه رفتن در افراد استفاده كننده . است

داري را نشان داده  كاهش يافته و تفاوت معني TSBاز سيستم 
نويسنده اين مقاله آن را به بهبود سيستم تعليق، . )13(است 

. ارتقاي حس عمقي، بهبود تعادل و ثبات بيمار نسبت داده است
در همين مطالعه نشان داده شد كه طول زمان تحمل وزن بر 
عضو قطع شده بهبود يافته، در نتيجه راه رفتن كيفيت 

دو مطالعه ديگر ميزان استفاده . ي به خود گرفته استتر طبيعي
اند و بيان نمودند  از عصا و وسايل كمكي را مورد توجه قرار داده

هاي سيليكوني تمايل به  كه در افراد استفاده كننده از سيستم
  .استفاده از وسايل كمكي كاهش يافته است

  
  گيري نتيجه

ي تعليق ها در خصوص مطالعات موجود در زمينه سيستم
گيري كلي نشان دهنده بهبود  پروتزهاي سيليكوني نتيجه

كيفيت تعليق اين نوع از پروتزها بود، گرچه بسياري از اين 
باشند و نه بر اساس  تحقيقات بر مبناي اظهارات بيماران مي

در يكي از مطالعات كه به صورت كلينيكي . تحقيقات كلينيكي
را در  Pistoningان انجام شده بود، قسمت اول مطالعه ميز

حالت ايستاده و استاتيك توسط گرافي مورد بررسي قرار داد و 
توانست نقطه قوت مطالعه باشد، ميزان  در قسمت دوم كه مي

جايي استامپ درون سوكت توسط تغيير بين زوايه شفت  جابه
تيبيا و محور پروتز بررسي شده است، اما تعداد افراد مورد 

در مقاالتي كه در آن به . )14(نفر بوده است  3بررسي 
ره شده هاي روزمره فرد استفاده كننده از پروتز اشا فعاليت

است، در چهار مطالعه محققان بدين نتيجه رسيدند كه 
مسافت طي شده در طول روز و مدت زمان استفاده از پروتز 

اما در يكي از مطالعات  ،باشد تحت تأثير نوع سيستم پروتز نمي
هاي داراي سافت سوكت  ديگر نتايج نشان داد كه پروتز

اين . ارندفومي، برتري نسبي نسبت به سيليكون الينرها د
نتيجه بر خالف ساير تحقيقات و همچنين بر خالف انتظار 

باشد، چرا كه كارشناسان معتقد هستند افزايش  كارشناسان مي
هاي  در پروتز Fittingكيفيت سيستم تعليق و بهبود 

در . شود سيليكوني سبب افزايش سطح فعاليت فرد مي
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هاي روزمره فرد بارزترين شاخص برتري  خصوص فعاليت
پروتزهاي سيليكون الينر به پروتزهاي مرسوم در باال و پايين 

باشد؛ به طوري كه تمام مطالعات  رفتن از پله و شيب مي
انجام شده در اين زمينه، اين مطلب را تأييد و بر آن صحه 

در بررسي باالنس و تعادل افراد اولين نكته حايز . اند نهاده
عمده بر اساس  اهميت آن است كه نتايج حاصل شده به طور
باشد تا بر اساس  اظهارات شركت كنندگان در تحقيق مي

در بسياري از تحقيقات، بيماران اظهار . شواهد كلينيكي
هاي سيليكوني احساس تعادل و ثبات  اند كه در سيستم داشته

بيشتري دارند، اما فقط در يك مطالعه كه به صورت كلينيكي 
ر مستقيم به آزمايش انجام گرفته است، اين مورد را به طو

  .)13(گذاشته و آن را سنجيده است 
چنان كه ذكر  نكته جالب در خصوص اين تحقيقات آن

باشد كه به خصوص در  گرديد، كمبود مطالعات كلينيكي مي
باشد و در چند  هاي راه رفتن بسيار چشمگير مي زمينه پارامتر

تحقيق موجود در زمينه پارامترهاي راه رفتن نشان داده شده 
و  PTBاست كه سرعت راه رفتن در استفاده از دو نوع سيستم 

TSB كه مطالعه ديگري   داري وجود ندارد؛ در حالي معني تفاوت
اين اختالف همچنين در . خالف اين امر را به اثبات رسانيده است

  . كند خصوص سرعت گام برداشتن افراد آمپوته نيز صدق مي
از ديگر معيارهاي راه رفتن كه مورد توجه قرار گرفته 

اشاره نمود كه تنها در توان به عرض سطح راه رفتن  است مي
داري بين دو  يك مطالعه به آن پرداخته شده و اختالف معني

گروه استفاده كننده از اين دو سيستم پروتزي وجود داشته 
تمام اين موارد نشان دهنده آن است كه اطالعات . است

هاي راه رفتن در پروتزهاي سيليكوني  موجود در زمينه شاخص
ها يكي از  كه اين شاخص جايي از آن. بسيار كم است

هاي  ترين منابع اطالعاتي در زمينه ارزيابي سيستم مهم
گيري نمود كه يك خأل  توان نتيجه باشد، پس مي پروتزي مي

اطالعاتي در اين زمينه وجود داشته است و نياز به بررسي 
  .بيشتر دارد

به استناد نتايج به دست آمده در تحقيقات، به دو دليل 
  رتري كامل سيليكون الينرها اذعان نمود؛ توان به ب نمي

هاي اخير به شدت افزايش  تنوع سيليكون الينرها در سال -1
توان گفت به طور تقريبي براي  يافته است؛ به طوري كه مي

با . توان يك سيليكون الينر مناسب ارايه نمود تمام افراد مي
اين شرايط پذيرش يا عدم پذيرش سيليكون الينر از سوي 

. گردد ار فقط محدود به شرايط فيزيكي فرد و استامپ ميبيم
در چند سال اخير رغبت بيشتري از سوي بيماران و  -2

كارشناسان نسبت به تهيه و ساخت پروتزهاي سيليكون 
توان  الينري نشان داده شده است كه دليل اين امر را نمي

به عنوان مثال كيفيت . تنها با مطالعات موجود توصيف نمود
چنان تحت تأثير اين نوع از پروتزها قرار  راه رفتن فرد آن كلي
. يابد گيرد و به همين سبب ميزان فعاليت فرد افزايش نمي نمي

توان نتيجه گرفت كه علت اين امر را در عوامل  بنابراين مي
... ديگري مانند بهبود حس عمقي، تعادل، مصرف انرژي و 

فت كه تأثير توان گ به طور كلي مي. بايد بررسي نمود
سيليكون الينرها بر پارامترهاي گيت بحث برانگيز است و 

نياز به انجام . اطالعات كاملي در اين زمينه در دسترس نيست
تحقيقات بيشتر براي اثبات تأثير سيليكون الينرها بر پارامترها 

  .شود و كيفيت راه رفتن افراد آمپوته احساس مي
ثير أشده است، ت اساس مطالعاتي كه تاكنون انجام بر

عالوه بر . قابل بحث است كيفيت گيتبر  سيليكون الينرها
واضح  با اين سيستم ها آمپوته راه رفتنآن، چگونگي بهبود 

استفاده از سيليكون الينر  توان نتيجه گرفت كه مي. نيست
باعث بهبود سرعت راه رفتن، امنيت تعليق، استفاده از پروتز و 

تري جهت اثبات تأثير  ينيكي كاملبررسي كل. شود زيبايي مي
  .سيليكون الينرها بر كيفيت گيت نياز است

  
  تشكر و قدرداني

 ما را نويسندگان مقاله از كليه كساني كه در انجام اين تحقيق
  .ياري نمودند، كمال تشكر و قدرداني را دارند
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Abstract 
 

Introduction: Lower limb amputations are usually performed in people suffering from trauma, vascular 
diseases, diabetes and/or congenital disorders. Amputees lose their ability to stand and walk depending to 
the level of amputation. Various types of prostheses can be used to improve the performance of amputees. 
The efficacy of lower-limb prosthesis is determined by the suitability of suspension method. In fact, using 
an appropriate fitting and suspension method plays an important role in the quality performance of 
prosthesis and patients’ comfort when using prosthesis. Although three decade shave passed since the 
advent of silicone liner prostheses, the effect of this prosthetic system on the performance of silicone liner 
prostheses has not been yet clearly determined. Moreover, the effect of silicone liner on such parameters 
as speed of walking, standing stability and gait confidence is not cleared. Therefore, the aim of this review 
was to clarify the effect of silicone liner on abovementioned parameters based on the available literature. 

Materials and Methods: An electronic search was done via the PubMed, Embase and ISI web of 
knowledge databases from 1960 to 2012. The quality of papers was assessed using the Down and Black 
evaluation tool. Following keywords were used: silicone liner, Icelandic roll on silicon socket (ICEROSS), 
trans-tibial amputation, and trans-tibial prosthesis. 

Results: Based on the used keywords, 100 papers were found from which 10 papers were selected in 
accordance with the selection criteria. The scores of reporting, external validity, internal validity (bias), 
and internal validity (confounding) varied between 5-9, 1-3, 3-4, and 3-5, respectively. 

Conclusion: The results confirmed that this new system is better than the convention alone. It is worth 
mentioning that, no significant difference shave been found in quality of gait. Totally, we can say that 
more researches, such as clinical trials, are needed to understand the benefits of silicone prosthesis for 
below- knee amputees. 
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