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پیشینه همکاران تیم

متخصصین پزشکی و مهندسی پزشکی•

متخصصین مهندسی ورزش•

متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی•

دانشگاه تهران•

دانشگاه علوم پزشکی ایران•

(پلی تکنیک ) دانشگاه صنعتی امیرکبیر •

آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک•

کلینیک مهندسی ورزش و سالمت مجموعه انقالب•

کلینیک مهندسی ورزش و سالمت
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سوابق کاری تیم

کلینیک مهندسی ورزش و سالمت

تا کنون1380از سال : بخش بیومکانیک آکادمی ملی المپیک•
1394تا 1390از سال : کلینیک مهندسی ورزش و سالمت مجموعه انقالب •
96و95سال : آزمایشگاه آنالیز راه رفتن بیمارستان نورافشار•
هم اکنون: کوثرآنالیز راه رفتن آزمایشگاه •
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آشنایی با سیستم اهی آانلیز حرکت
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Sports Biomechanics

Movement Analysis

7

Technique 

Analysis
Notational
Analysis

Gait 
Analysis

R. Bartlett, Sports Biomechanics, 2012.

Performance Analysis
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Preparation

stage

Observation 
Stage

Evaluation & 
Diagnosis

Intervention 
Stage

Performance Analysis

Repeat as necessary
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•MOTION ANALYSIS SYSTEM

•Kinematic Analysis?

 Spatial & Temporal (no force)

 displacement, velocity, acceleration & jerk 

 linear & angular motion
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2D or 3D Analysis

 Needed to reconstruct any movement not occurring in 

a single plane…(most motion)

– Particularly anything involving rotations
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Hardware

Software
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High Speed Cameras
record more than 1000 images per sec,  recording detail during rapid movement
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Calibration Frames/Wand
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Joint Markers
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Video Recording Procedures
 Same video format & camera settings for 2D or 3D

 2D analysis:
 Only one camera

 Planar activities

 Plane of motion coincides with photographic plane

 (90 degrees to the optical axes of the camera)

 An imaginary line passing through the middle of the lens

www.GaitLab.ir
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 2D analysis:
 Camera , as far from the plane of motion as possible

 To reduce the effect of perspective error

 Required size:

not be too large: cut some of the activity

not be too small: individual can not be digitized correctly

www.GaitLab.ir
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Video Recording Procedures
 3D analysis:

 2 or more camera
 Do not occur in a single plan

www.GaitLab.ir
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• Markers:

- polystyrene balls covered in reflective tape

- any diameters depending on application

- need to cover about 1/200th of the field of view

- 3m field of view, 15 mm target diameter

- 3mm to 30mm (5-25)
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 Perspective error:
 Objects that are closer to the lens appear larger than …

 Apparent shortening of body segments when they move out of the plane of 
motion.
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2D Video Analysis

 Scaling:
- vertical & Horizontal scaling object (1m)
- placed in the plane of motion
- included in the field of view during recording

 Action occurs over a long path (long jump):
- use a single camera
- too small to be digitized accurately
- a number of synchronized camera
- their fields of view overlapping

www.GaitLab.ir



25

2D & 3D Video Analysis

- rigid tripod, should not be moved during recording

- information board (in the field of view):

date, time, participant code, trial number, …

- wear minimal & tight fitting clothing, contrasts

- background: uncluttered & non-reflective

- joint center marked on the skin 

www.GaitLab.ir
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Frame Rates

• 25–50 Hz – walking, swimming, stair climbing.

• 50–100 Hz – running, shot put, high jump.

• 100–200 Hz – sprinting, javelin throwing, football kick.

• 200–500 Hz – tennis serve, golf swing, fencing.

a quantitative analysis of the interaction between the player’s

foot and the ball during a football kick would require a frame rate above

1000 Hz, whereas a rate of 25 Hz would be more than adequate for determining

the length of the final stride during the approach to the ball.

www.GaitLab.ir



آانلیزراه رفتنآشنایی با 
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اهمیت راه رفتن

دد بنابراین باید بتوان اختالالت متع
مفاصل و عضالت اندام تحتانی و 
فوقانی را از روی آن تشخیص داد

راه رفتن فعالیتی روزمره و مورد نیاز
انسان است

ار اما این موضوع مستلزم شناخت بسی
-اسکلتی-دقیق سیستم عصبی

عضالنی و تعامل قسمتهای مختلف 
بدن با یکدیگر حین راه رفتن است

فعالیت بسیار پیچیده

همه مفاصل وعضالت به نحوی 
درگیرند

www.GaitLab.ir 2



چرخه راه رفتن
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داده های مورد استفاده 
برای آنالیز راه رفتن

فعالیت عضالت سینتیک  سینماتیک

www.GaitLab.ir 5



سینماتیک
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زوایای 
مفصلی
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زوایای 
اعضا
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هماهنگی بین 
زاویه شانه و 

کمر افراد نرمال

هماهنگی بین دو زاویه

هماهنگی بین  
زاویه شانه و کمر 

افراد مبتال به 
کمردرد مزمن
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پارامترهای 
مکانی-زمانی
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حرکت یک یا 
چند مارکر
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حین راه رفتن در سه S1حرکت 
جهت بر حسب یکدیگر
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کسینتی
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ی مفصلی عضالنی به منظور محاسبه نیروها و گشتاورها-استفاده از مدلهای اسکلتی
.هم به صورت بالینی و هم تحقیقاتی مورد توجه بسیار است

کاربرد سینتیک در آنالیز راه رفتن

www.GaitLab.ir 14



بیماری فلج مغزی:

یاز تصمیم گیری برای جراحی مورد ن

بررسی تأثیر اورتزهای مختلف

www.GaitLab.ir 15



بیماری آستئوآرتریت زانو و مفاصل مختلف

درجه بندی بیماری بر اساس سینماتیک و سینتیک

وی بررسی تأثیر مداخالت مختلف مانند کفی و اورتزهای دیگربر ر
سینتیک مفاصل

 به طور خاص گشتاور ادداکشن زانو

www.GaitLab.ir 16



فعالیت 
ماهیچه

www.GaitLab.ir 17



گذارندبرخی بیماریهایی که بر روی راه رفتن تأثیر

قطع عضو اندام تحتانی

طراحی پروتز مناسب

تجویز پروتز مناسب

تنظیم پروتز

وی بررسی تأثیر پروتز بر ر
ن حرکت قسمتهای دیگر بد

و تجویز برنامه تمرینی

www.GaitLab.ir 18



 انواع بیماریهای اعصاب محیطی

بیماریهای مربوط به اعصاب مرکزی
سکته

پارکینسون

www.GaitLab.ir 19



انواع بیماریها و جراحات مفصلی
آستئوآرتریت مفاصل

 روماتیسم مفاصل

 پارگی لیگامانهای مفصلی

(به خصوص زانو)
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انواع ضعفهای عضالنی

انواع ناهنجاری های اسکلتی

www.GaitLab.ir 21



تشخیص بیماری

کاربردهای آنالیز راه رفتن

www.GaitLab.ir 22



تشخیص بیماری در مراحل ابتدایی و پیش از بروز عالئم
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تجویز روشهای درمانی مناسب

www.GaitLab.ir 24



 درمانبررسی تأثیر درمان پیشنهادی وتکمیل

عضالنی-پیشگیری از بروز مشکالت سیستم اسکلتی

www.GaitLab.ir 25
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آانلیز راه رفتن افراد قطع عضو



ورد آنالیزهای بیومکانیکی همواره بخشی از راهکارهای م
از اعمال استفاده برای مقایسه وضعیت افراد قطع عضو پس

مداخالت درمانی و بازتوانی و همچنین مقایسه طراحی و
لینیک کیفیت ساخت اندام های مصنوعی ساخته شده در ک

.های مختلف است
 آنالیزGait یکی از روش های کارآمد در این زمینه

شی جهت است،که در اکثر کشورهای پیشرفته به عنوان رو
.ارزیابی افراد قطع عضو استفاده میشود

ال احتمال دارد یک فرد قطع عضو به دالیلی مانند اشک
در ییردچار تغپروتز، ضعف عضالنی، عدم تعادل یا ترس، 

.الگوی راه رفتن شود

کیفیت زندگیبهبود : هدف نهایی
www.GaitLab.ir 27



وراه رفتن افراد قطع عضکیفیآنالیز 
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آنالیز کیفی

جام آنالیز کیفی یک روش فرد محور است که آن را از دو طریق می توان ان
:داد 

(مشاهده در لحظه) هم زمان

از روی فیلم ضبط شده
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 کلینیکBarber Prosthetic
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مشابه در سراسر دنیاسایر مراکز 

کلینیک توانمندسازی انسانی هنگر
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مشابه در سراسر دنیاسایر مراکز 

مرکز مراقبت از پروتز ویرجینیا
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های تیم این مجموعه ها دارای تخصص اعضای 
پزشکی عمومی
جراح ارتوپدی

فیزیوتراپی
بیومکانیک

بازتوانی
کینزیولوژی
 پزشکی مهندسی
 طراحی پروتز هستندو.



راه رفتن افراد قطع عضوکمی آنالیز 
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آنالیز کمی تعریف

آبجکتیو•
عملکرد گیت•
اندازه گیری•

ساده•
هپیشرفت•
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کلیکاربرد 

Assess the 
quality of the 

gait 

Characterize 
the motion
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کیفیآنالیز کمی در مقابل آنالیز 
 کیفیتعریف آنالیز
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 کمیاهمیت آنالیز
میمحدودیت های آنالیز کیفی و نیاز به انداره گیری و آنالیز ک
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اهمیت آنالیز کمی
ل پارامترهای مهم در آنالیز گیت که از طریق مشاهده بسختی قاب

ارزیابی هستند
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اهمیت آنالیز کمی
استفاده از تصاویر حرکت آهسته
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محدودیت های استفاده از آنالیز کمی

complexity

cost

• Time

• Effort

• Money

Limited 
Availability
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ضونحوه صحیح استفاده از آنالیز کمی در افراد قطع ع

تجویز پروتز و تنظیم آن•
جمع آوری اطالعات تکمیلی•
استفاده در توانبخشی•
استفاده غلط از آنالیز کمی•
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گیت نرمال
طول گام متقارن یا متناسب•
ثبات و پایداری در استنس•
سویینگ بی نقص•
موقعیت مناسب کف پا قبل از تماس اولیه•
oحفظ و نگهداری انرژی
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انواع اندازه گیری در آنالیز کمی

Temporal-
Spatial 

parameters
Kinematics

Kinetics
Energy 

Expenditure
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مطالعات کمی انجام شده در حوزه کینماتیک  

معیار انتخاب مطالعات

مقایسه میزان قطع 
عضو

ا مقایسه انواع پروتزه
(ساختار)

ن توجه به شاخص تقار
در اکثر مطالعات

جدید بودن مطالعات 
(2018و2017مطالعات )

www.GaitLab.ir
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زانو در کینماتیک راه رفتن با استفاده از مفصل های بیونیک و هیدرولیک
افراد قطع عضو ترنس فمورال

تقارن بیشتر پارامترهای لگنی در مفصل بیونیک•
نو در فاز تقارن بیشتر فلکشن زانو در لحظه برخورد پاشنه و ماکزیمم فلکشن زا•

سوئینگ در مفصل هیدرولیک
تقارن بهتر همه پارامترها در مفصل بیونیک•
رل کینماتیک حرکات لگن در مفصل هیدرولیک در همه پارامترها با گروه کنت•

تر مشاهده بیشترین تفاوت در تیلت لگن که در گروه هیدرولیک بیش. متفاوت بود
.شد

Uchytil, Jaroslav, et al. "Kinematics of gait using bionic and hydraulic knee joints in transfemoral
amputees." Acta Gymnica 47.3 (2017): 130-137.

تقارن زوایای لگن برای سه گروه بیونیک، هیدرولیک و کنترل

www.GaitLab.ir
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آنالیز افراد قطع عضو در حین راه رفتن با پروتز کانادایی

رای راه افزایش قابل توجه انحراف لگن در صفحه ساجیتال به عنوان استراتژی ب•
رفتن افراد قطع عضو با درجه باال

پارامترهای زمانی مکانی و کینماتیک

Faiz, M., C. Lansade, and G. Chiesa. "Gait analysis of amputee patients walking with a Canadian
prosthesis." Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61 (2018): e375.

www.GaitLab.ir
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تفاوت های راه رفتن بین افراد قطع عضو ترنس فمورال 
درجه سه و چهار

.افراد درجه سه آهسته تر از افراد درجه چهار راه رفتند•
.شتابگیری تنه افراد درجه سه در جهت مدیال لترال بیشتر بود•
.انحراف استاندارد پایداری افراد درجه سه بیشتر بود•
تر تنه در عدم تقارن بیشتر افراد درجه سه در فاز دابل ساپورت  و شتابگیری بیش•

جهت مدیال لترال
به طور کلی عدم تقارن مشابه•

Sturk, James A., et al. "Gait differences between K3 and K4 persons with transfemoral amputation across 
level and non-level walking conditions." Prosthetics and orthotics international (2018): 0309364618785724.

www.GaitLab.ir



64

در گیتبیومکانیک حرکت و رفتار افراد قطع عضو ترنس تیبیال

.  بوددر صفحه ساجیتال حرکات شانه به طور معنادار در افراد قطع عضو بیشتر•
خل چرخش های متقابل کمربند شانه و لگن در فاز اول و میانی چرخه گیت تدا•

حرکات شانه و لگن در صفحه ساجیتال در راه رفتن.دارند

Salah, Houda, et al. "Biomechanics of Motion and Behaviour of Trans-Tibial Amputee During
Gait." International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Springer, Cham, 2018.

www.GaitLab.ir



قطع عضو و تمرینات ورزشی
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قطع عضو 

کاهش تحرک، افزایش چاقی، دیابت و : مشکالت فیزیولوژیک...

ی های استئوآرتریت ، کمر درد و ناهنجار:  مشکالت اسکلتی عضالنی
...پاسچرال و 

د در جامعه افسردگی و کاهش سطح فعالیت فر: مشکالت روانی و اجتماعی
...و 

www.GaitLab.ir 66

Amputees and Sports. A Systematic Review(2011)
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استتمرینمحققین می گویند کلید حل مشکالت 

تمرینات در افراد قطع عضو

تمرینات راه رفتن•

•Virtual Reality(VR)

تمرینات عصبی عضالنی•

تمرینات ورزشی•
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تمرینات راه رفتن

.بر روی این تمرینات استبیشترین تمرکز •

کتابی را تحت عنوان 2008جهانی صلیب سرخ  در سال سازمان •
.تمرینات راه رفتن در افراد قطع عضو، تدوین کرد

،تمرینات ویژه، تمرینات تحمل وزن:  تمرینات این بخش شامل•
تمرینات عملکردی، تمرینات پیشرفته
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Virtual Reality

.استدنیای واقعی شبیه سازی از انجام فعالیت ها در •

:دالیل استفاده•

دبک داخلی فی، تکرار زیادمی توان از آن استفاده کرد، فعالیت های خاص برای 
و خارجی

را رداری م باافزایش سرعت گو تقارنمحققان اعالم کردند که فاکتورهای •
.بهبود می بخشد

Gait Training With Virtual Reality–Based Real-Time 
Feedback: Improving Gait Performance Following 

Transfemoral Amputation
Benjamin J. Darter, Jason M. Wilken(2011)
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یعضالن-تمرینات عصبی

.استی عملکرد عصبی عضالنهدف این تمرینات بازگشت فرد بازگشت •

اتتمرکز این تمرین

سالمتمرین عضو 

تمرین باقی مانده عضو قطع شده

تمرینات ثبات مرکزی 

Exercise programs to improve gait performance in people with lower limb 
amputation: A systematic review (2014)
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هفته تمرین8شامل •

عدد6تعداد تمرینات •

ش طول گام به طول گام به پهلو و جلو در پای قطع شده و افزای: متغیرهای بهبود یافته•
پهلو و جلو و همچنین سرعت در پای سالم
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تمرینات ورزشی

.افراد قطع عضو عموما در وضعیت بدنی ضعیفی قرار دارند•

.خود را نیازمند دیگران می دانند•

.این افراد در فعالیت های ورزشی شرکت می کننددرصد 11تنها •

.نددچار می شوقلبی عروقی در اثر کاهش فعالیت به بیماری های •

آنها فعالیت ورزشی را برای دقیقه 30حداقل سازمان بهداشت جهانی روزانه •
.توصیه کرده است

Amputees and Sports. A Systematic Review(2011)


