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چکیده
 هدف از این مطالعه بررسی قابلیتها و.در سالیان اخیر تالشهایی مبنی بر استفاده از روشهای غیرتهاجمی برای دستیابی به این زوایا صورت پذیرفته است
 برای این منظور باید ابتدا با بهرهگیری از.پایاییسنجی سیستمی غیرتهاجمی مبتنی بر دادهبرداری سطحی با استفاده از دوربینهای عمق سنج مادونقرمز است
 در این مطالعه پس از. انحرافات مدنظر را استخراج کرد، ابرنقاطی از سطح ایجاد کرد و با تحلیل هندسی نقشه توپوگرافی سطح،تعدادی رابطۀ ریاضیاتی
، بر این اساس سطح بدن به تعدادی کانوکسیتی. برای شناسایی لندمارکهای آناتومیکی از روش گوس بر مبنای مشتق دوم سطح استفاده شد،استخراج ابر نقاط
 در این روش از ضریب. زوایای تعدادی از ناهنجاریهای پشت برآورد شد، در ادامه با تحلیل ریاضیاتی نقشه توپوگرافی سطح.کانکیویتی و سهموی تقسیم شد
 نتایج نشان داد که شناسایی لندمارکها با استفاده از روش مشتق.همبستگی درونگرا و حداقل تغییر قابلتشخیص برای بررسی پایایی نسبی و مطلق استفاده شد
 در نهایت میتوان گفت که. مقادیر قابلقبول و باالیی را برای زوایای بررسیشده نشان داد، همچنین نتایج پایاییسنجی.دوم با دقت مناسبی امکانپذیر است
. پایایی مناسبی دارد و میتواند در ارزیابیهای مستمر جایگزینی برای رادیوگرافی باشد،روش مطرحشده
. پایاییسنجی، ناهنجاریهای ستون مهره و لگن، ابر نقاط، دادهبرداری سطحی:کلیدواژهها
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Abstract
In recent years, efforts have been made to use non-invasive methods to achieve these angles. The aim of
this study was to investigate the capabilities and reliability of a non-invasive system based on surface data
mining using infrared depth cameras. To do this, you must first use a number of mathematical relations to
create a cloud of points of the surface and to extract the desired deviations by geometric analysis of the map
and surface topography. In this study, after extraction of cloud of points, the gossip method based on the
second surface derivative was used to identify anatomical landmarks. Based on this, the body surface area
was divided into a number of convexity, convection and parabolic. Then, by mathematical analysis of the
surface topography map, the angles of a number of backward anomalies were estimated. To test the
repeatability of this method, intra class correlation coefficient and minimum detectable changes were used
to evaluate the relative and absolute reliability. The results of this study showed that it is possible to identify
landmarks using the second derivative method with appropriate accuracy. The results of the reliability survey
also showed acceptable and high values for the studied angles .Thus, it can be said that the use of this
method has a good introverted reliability and can be a good alternative to radiography in continuous
evaluations.
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مقدمه

ناهنجاریهای ستون مهره ،در بیشتر مواقع مجموعهای از چرخش مهرهها در صفحهی هریزنتال و انحنای
غیرطبیعی در دو صفحه فرونتال و سجیتال است ( .)1این ناهنجاریها عالوه بر ایجاد اختالل در ظاهر و زیبایی
قامت که اولین دلیل مراجعۀ افراد برای درمان است ،عملکرد فیزیولوژیکی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .به
دلیل وجود یک مقاومت نسبی (صلبیت نسبی) در حرکت مهرهها نسبت به هم مراحل درمان بر اساس بهبود
در یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی انجام میگیرد ()2؛ بنابراین ،اندازهگیری دقیق و قابلاعتماد ناهنجاریهای ستون
در نقاط مختلف کشور نشان میدهد که بهطور متوسط  1۸درصد افراد جامعه به هنجاریابیهای دقیق و تحت
نظر قرار گرفتن توسط متخصصین مربوطه نیاز دارند ( .)3بر این اساس بررسی و شناخت ناهنجاریهای
اسکلتی ،میتواند تأثیر شایانی در جهت پیشگیری از ناهنجاریهای جسمانی داشته باشد ( .)4استاندارد طالیی
برای تشخیص اولیه و نظارت طوالنی ناهنجاریهای اسکلتی ،تصویربرداری از دو نمای فرونتال و سجیتال با
روش تهاجمیِ رادیوگرافی است ( .)6ازآنجاکه ساختار اسکلتی عضالنی بدن در سنین نوجوانی از انعطافپذیری
بیشتری برخوردار است ،ناهنجاریهای مربوط به این ناحیه در این سنین شایعتر است .از طرفی تأثیرپذیری
بیشتر این گروه از دریافت تشعشع و افزایش خطر ابتال به سرطان در تصویربرداریهای پیدرپی ،لزوم توجه
به محدودسازی یا عدم استفاده از رادیوگرافی را افزایش میدهد ( 5و  .)۷در جهت کاهش دوزهای تشعشع
حاصل از پرتو ایکس ،اقداماتی صورت گرفته که منجر به ارائه روش  EOSگردیده است .این روش تأثیرات
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مهره ،برای تصمیمگیری پزشک ضروری است .تحقیقات انجامشده در رابطه با درصد ناهنجاریهای وضعیتی

مخرب لحظهایِ کمتری نسبت به رادیولوژی دارد و قادر است درصد زیادی از تشعشع پرتو ایکس را کاهش
هزینه ی باالی تجهیزات و خدمات و نیاز به فضای بزرگ برای استقرار دائم ،ازجمله معایب روش  EOSاست
( 1۸و .)11
پیشرفت تکنولوژی و گسترش روشهای اندازهگیری ازیکطرف و خطرات ناشی از روشهای تهاجمی برای
اندازهگیری ساختار اسکلتی از طرف دیگر ،باعث افزایش توجه به روشهای اندازهگیری غیرتهاجمی شده
است .روش های غیرتهاجمی سنجش ناهنجارهای ستون مهره و لگن به دو دستۀ روشهای تماسی مانند
کایفومتر ،انکالینومتر ،خط کش منعطف ،اسپاینال پانتوگراف ،الکتروگونیامتر و اسپاینال موس و غیرتماسی مانند
استریوفتوگرامتری و راسترواسترئوگرافی تقسیم میشوند ( .)12روشهای تماسی به دلیل هزینه زمانی زیاد،
تأثیرپذیری از خطای انسانی و کاربرد برای غربالگری تک عارضهها بجای جامعیت در سنجش طیف وسیعی
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و تصاویری با کیفیت رادیوگرافی ارائه دهد ( 1و  .)1قابلذکر است که تأثیرات مخرب تشعشع در درازمدت،

از اختالالت ،حتی باوجود غیرتهاجمی بودن ،بهمرورزمان جای خود را به روشهای غیر تماسی داده و خواهد
دارد و صرف زمان برای یافتن محل دقیق لندمارک ،لزوم استفاده از متخصص برای مارکرگذاری و تأثیرپذیری
از خطای انسانی ازجمله مشکالت آن است ( .)14راسترواسترئوگرافی مشکالت سایر روشها را ندارد و قادر
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داد ( 12و  .)13از بین روشهای غیرتماسی ،روش استریوفتوگرامتری به مارکرگذاری در محل لندمارکها نیاز
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است با آنالیز نقشه توپوگرافی سطح ،ناهنجاریهای اسکلتی را استخراج کند .بااینوجود هزینهی تجهیزات،
فرایند کالیبراسیون و لزوم تصویربرداری رنگی از پشت بیمار که ممکن است امنیت روانی فرد را دچار مشکل
کند ،از محدودیتهای آن است ( .)16استفاده از دوربینهای عمقسنج مادونقرمز برخالف دو روش غیرتماسی
مطرحشده ،جایگزینی ارزانقیمت باقابلیت تصویربرداری سهبعدی از سطوح و ایجاد ابرنقاط است .اندازهگیری
عمق با خطایی کمتر از دو میلیمتر در حداقل فاصله ( )15و عدم نیاز به نور محیط و امکان دادهبرداری در
شرایط کامالً تاریک (حفظ امنیت روانی بیمار) ازجمله مزایای آن است .در این روش با یکبار تصویربرداری
مهرهها انجام میگیرد ( .)1۷در این مطالعه با بهرهگیری از دوربینهای عمقسنج  ،IRبهعنوان روشی
غیرتهاجمی ،کمهزینه و دقیق ،چگونگی استخراج ناهنجاریهای ستون مهره و لگن از طریق آنالیز نقشهی
توپوگرافی سطح بیان شد .در ادامه با توجه به اهمیت تکرارپذیری نتایج در آزمونهای متوالی بهمنظور پایش
درازمدت مبتالیان به ناهنجاریهای اسکلتی و بررسی تأثیر تراپیهای ارائهشده ،پایاییِ خروجیهای این روش
بررسی شد.
روششناسی

دوربینهای عمقسنج  ،IRمجهز به سنسور عمقسنج و یک دوربین ویدئویی هستند و قادرند با ترکیب اطالعات
دو سنسور ،سطح اسکن شده را بهصورت ابر نقاطی سه بعدی ارائه دهند .خروجی دیگر این سیستم که صرفاً
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عمقی از سطح پشت ،بدون قرار گرفتن در معرض پرتوهای یونیزان ،1تجزیهوتحلیل ناهنجاریهای ستون

از سنسور  IRاستفاده میکند ،ماتریسی از اطالعات فاصله است که ابعاد آن مستقیماً بهوضوح سنسور وابسته
است .با توجه به شرایط فرهنگی جامعهی ما و بهمنظور افزایش اطمینان و امنیت روانی بیمار ،دوربین ویدئویی
 612پیکسلیِ سنسور عمقسنج و میدان دیدِ به ترتیب  5۸و  ۷۸/3درجهای در دو راستای باالیی-پایینی و چپی-
راستی ،از روابط شمارهی یک و دو برای ایجاد ابرنقاط در فضای سهبعدی استفاده شد (.)11
()1
()2


M

  m  2   Z m,n 


 X m,n   
 cos  35.3  M 

2 

N

  n  2   Z m,n 


Y m,n   
 cos  30   N 

2 

در روابط شمارهی یک و دو m ،و  nبه ترتیب شماره پیکسل در راستای چپی-راستی و باالیی-پایینی؛  Mو

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.8.0

از مدار خارج و تنها از اطالعات سنسور  IRبرای دادهبرداری از بیمار استفاده شد .با توجه بهوضوح  424در

 Nبیانگر حداکثر تعداد پیکسل در دو راستا و  Zمیزان فاصله از سنسور است که با  Xو  Yمؤلفههای سهبعدی
را به خود اختصاص میدهند ،میتوان اهمیت علمی روش بررسی انحنای سطوح را نشان داد .ازجمله روشهای

1. Ionizing radiation

6۷
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ابرنقاط برحسب میلیمتر را تشکیل میدهند .با توجه به موقعیت نشانههای آناتومیکی ( )11که الگوی خاصی
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مطرح در بررسی انحنای سطوح ،روش گوس بر مبنای مشتق دوم (جهت تقعر نمودار) در دو راستای  Xو Y
است که در فرمول شماره سه نشان دادهشده است .بر اساس این تئوری ( )2۸هرگاه از وجود مشتق دوم در
تمام نقاط اطمینان حاصل شود ،به کمک قضیه مقدار میانگین )21( 1رابطه سه قابلاثبات است.
) f ( x  h)  2 f ( x )  f ( x  h
h2

()3

f ( x)  lim
h 0

در رابطه شماره سه f(x) ،مقدار  Zهر نقطه؛  xمکان افقی؛  hفاصله افقی بین نقاط و ) f ( xمشتق مرتبه دوم
برآیندشان مثبت باشد ،یک نقطهی مقعر یا کانکیو را نشان میدهند .درصورتیکه برآیند دو راستا منفی باشد،
نقطهی موردنظر محدب یا کانوکس است و در صورت صفر بودن مقدار تقعر حداقل در یک راستا ،به آن نقطه
سهموی گفته میشود.
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برای هر نقطه هست  .در این روش بعد از محاسبه اندازه تقعر نمودار ،اگر در دو راستا هم عالمت باشند و

شکل  .1انواع انحناهاي سطح (به ترتیب از راست به چپ :کانوکس ،کانکیو و سهموي)

بهطورمعمول ،ناهنجاریهای شایع ستون مهره مانند اسکولیوز ،کایفوز و لوردوز در محدودهی مهرههای پشتی
( )PSISبرای این مسئله ضرورت دارد .مهره هفتم گردنی باوجود داشتن کانوکسیتی ،ممکن است با نقاطی
مثل برآمدگی انتهای استخوان کتف اشتباه گرفته شود .برای شناسایی این لندمارک میتوان از راههای جایگزینی
همچون استفاده از مارکر یا لمس کردن بهره برد ( 22و  .)23از طرفی لندمارکهای  ،PSISدر نقشهی گوسی
سطح قابلتفکیکاند و بهراحتی شناسایی میشوند .با در اختیار داشتن دو نقشه گوسی بر مبنای مشتق مرتبه
دوم ،نقشهی عمق از طریق ابر نقاط سطح پشت بیمار و موقعیت تعدادی از لندمارکهای آناتومیکی ،میتوان
برای شناسایی ناهنجاریهای ستون مهره و لگن اقدام نمود .اختالالتی مانند ،اسکولیوز ،کایفوز ،لوردوز ،انحراف
جانبی تنه ،2ناپایداری تنه ،3خمیدگی تنه ،4شانه نابرابر ،6انحراف جانبی لگن ،5چرخش لگن ۷و چرخش قدامی
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و کمری رخ میدهد .شناسایی لند مارکهایی مانند مهرهی هفتم گردنی ( )C7و خار خاصره فوقانی خلفی

لگن 1ازجمله مواردی هستند که از این طریق و تنها با یک فریم دادهبرداری استخراج میشوند.

61

] [ DOI: 10.29252/jsmt.19.1.55

7. Pelvic Torsion
8. Pelvic Inclination

4. Trunk Inclination
5. Shoulder Tilt
6. Pelvic Tilt

1. Mean value theorem
2. Lateral Deviation
3. Trunk Imbalance
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آزمودنی و روش اجرا

در این مطالعه پایاییسنجی 3۸ ،کارمند مرکز فناوری دانشگاه یزد بهصورت نمونهی در دسترس برای شرکت
در پژوهش دعوت شد .میانگین و انحراف معیار اطالعات دموگرافیک این افراد شامل (سن  25±6/1سال ،وزن
 ۷۸/2±11/31کیلوگرم و قد  1۷6/53±5/51سانتیمتر) بود .هیچیک از آزمودنیها سابقهی مشکالت اسکلتی
عضالنی در ناحیهی لگن و تنه را نداشتند و همگی از این نظر سالم بودند .برای بررسی پایایی سیستم آنالیز
پاسچر با استفاده از دوربینهای عمقسنج  ،IRابتدا از آزمودنیها رضایتنامه گرفته شد .برای دادهبرداری
پاسچری مطابق با پروتکل تصویربرداری  EOSقرار گیرند .دادهبرداری برای دومرتبه با فاصلۀ زمانی پنج
دقیقه صورت گرفت .در هر مرحله دادهبرداری ،آزمودنی از محل آزمون خارج و سیستم باز تنظیم میشد.
درنهایت پس از دادهبرداری ،بهمنظور بررسی تکرارپذیری نسبی سیستم از ضریب همبستگی درون طبقهای
درونگروهی ( )ICCاستفاده شد .برای توصیف میزان تکرارپذیری دادهها از تقسیمبندی منرو 1که ۸/26
همبستگی جزئی یا خیلی کم ۸/25-۸/41 ،همبستگی کم ۸/6۸ -۸/51 ،همبستگی متوسط۸/۷۸ -۸/11 ،
همبستگی باال و  ۸/1 -1بهعنوان همبستگی خیلی باال طبقهبندیشده است ،استفاده شد .قبل از محاسبهی
تکرارپذیری مطلق ،بهمنظور بررسی وجود و یا عدم وجود خطای سیستمی ،آزمون تی زوجی در مورد دادههای
دو آزمون انجام گرفت .برای محاسبهی تکرارپذیری مطلق ،از انحراف معیار اندازهگیری ( )SEMو حداقل
اختالف قابلتشخیص ( )MDCاستفاده شد .در این مطالعه از رابطهی شماره چهار برای محاسبهی انحراف
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سهبعدی از سطح پشت آزمودنیها ،از آنها خواسته شد تا پشت به سنسور ،بدون پوشش در باالتنه و در

معیار اندازهگیری استفاده شد.
در این رابطه  ، SDانحراف معیار مجموع مقادیر آزمون اولیه و آزمون مجدد و  ICCهم ضریب تکرارپذیری
است .محاسبهی انحراف معیار اندازهگیری برای دستیابی به حداقل تغییر قابلتشخیص سودمند است .در این
مطالعه از رابطه شماره پنج برای محاسبهی حداقل تغییر قابلتشخیص استفاده شد.
()6

MDC  SEM  z  2

یافتهها

شکل  -2الف ،نقشه توپوگرافی سطح پشت آزمودنی را پس از انتقال به دستگاه مختصات مرجع نشان میدهد.
شناسایی لندمارکهای آناتومیکی برای تشخیص اختالالت پاسچرال ضرورت دارد که از طریق یافتن بردارهای
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()4

SEM  SD 1  ICC

نرمال سطح (نقشه گوسی) و تشخیص کانوکسیتی و کانکیویتیها به دست میآید .همانطور که در شکل -2
ضمن اینکه مسیر و راستای مهرهها را نیز میتوان در تصویر مشاهده کرد.

1. Munro
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ب مشاهده میشود ،موقعیت مهره  C7و دو لندمارک  Psisدر نقشهی گوسی سطح قابلتشخیص است.
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(الف)

شکل  .۲الف .نقشه عمق سطح پشت آزمودنيها .ب .نقشه گوسي سطح پشت آزمودنيها

شکل سه ،مقادیر ناهنجاریهای وضعیتی آزمودنیها را طی دو مرتبه دادهبرداری نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،تفاوت موجود بین تکرارها در هر نه عارضۀ بررسیشده ،کمتر از یک درجه است .عالوه بر
این شکل سه نشان میدهد که وضعیت آزمودنیهای حاضر در این مطالعه تنها در عارضهی کایفوز در وضعیت
هشدار است و در سایر موارد وضعیت نسبتاً مناسب است.
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(ب)
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شکل  .۳مقادیر ناهنجارهاي وضعیتي ،طي دو مرتبه دادهبرداري از سطح پشت آزمودنيها
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نتایج آزمون تی زوج بین متغیرهای موردبررسی (جدول یک ) بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین
مقادیر آزمون اولیه و باز آزمون در متغیرهای مختلف بود که این امر داللت بر عدم وجود خطای سیستمی در
نتایج ثبتشده دارد .ضمن اینکه در جدول یک ،نتایج بررسی ضریب  ICCبهمنظور بررسی تکرارپذیری نسبی،
نیز ارائهشده است .همانطور که مشاهده میشود ،در زوایای کایفوز ،لوردوز و تیلت قدامی لگن ،همبستگی
بسیار باال و مطلوب بود و همبستگی کم در دو متغیر تیلت جانبی و چرخش لگن مشاهده شد .طبق نتایج این
مطالعه ،ضریب پایایی نسبی برای عارضهی اسکولیوز در محدودهی متوسط قرار داشت .انحراف معیار
برای متغیرهای مختلف آمده است.
جدول  .1نتایج آزمون تي زوجي ،خطاي بین تکرارها و تکرارپذیري نسبي و مطلق در برخي از ناهنجاريهاي ستون مهره و لگن
ناهنجاریهای ستون مهره و لگن

آزمون t

خطا بین تکرارها

ضریب ICC

SEM

MDC

انحراف جانبی تنه

۸/4۸۷

)۸/36( ۸/3۷

۸/511

۸/55

1/14

ناپایداری تنه

۸/236

)۸/۷1( ۸/۷4

۸/15

1/45

4/۸6

شانه نابرابر

۸/۸5

)۸/45( ۸/۷3

۸/626

1/۸1

2/12

تیلت قدامی لگن

۸/54۷

)2/15( 3/۸1

۸/12۷

6/15

14/31

تیلت جانبی لگن

۸/211

)1/13( ۸/۷1

۸/4۷4

1/54

4/6۷

چرخش لگن

۸/51

)1/14( 1/41

۸/43۷

2/1

۷/۷۷

کایفوز

۸/1۸۷

)3/25( 2/41

۸/11

6/6۷

16/45

لوردوز

۸/536

)2/1( 2/31

۸/11۷

4/16

13/۷4

اسکولیوز

۸/412

)۸/13( ۸/14

۸/55

1/6۸

4/15

هدف از انجام این مطالعه ،طراحی و پایاییسنجی سیستم سنجش ناهنجاریهای ستون مهره و لگن بود.
اندازهگیری دقیق انحناهای ستون مهره ،جایگاه مهمی در تشخیص ناهنجاریهای این ناحیه دارد .تصویربرداری
 X-rayبهعنوان استاندارد طالیی برای سنجش و اندازهگیری ساختار اسکلتی بدن مطرح است .اصالح
مشکالت این ناحیه ،به نظارت مستمر جهت بررسی تغییرات وضعیت ستون مهره نیاز دارد و استفاده از
رادیوگرافی بهویژه در دورهی نوجوانی که حساسیت به تشعشع باالتر است ،احتمال ابتال به آنکوژن 1را افزایش
میدهد .استفاده از نقشهی توپوگرافی سطح پشت همواره بهعنوان یکی از تکنیکهای اندازهگیری و مدیریت
ناهنجاریهای ستون مهره مطرح بوده است .این روشها بهواسطهی ماهیت غیرتهاجمی که دارند میتوانند در
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بحث
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اندازهگیری و حداقل تغییر قابلتشخیص دو معیار برای ارزیابی پایایی مطلق بودند که مقادیر آن در جدول یک

مواردی بهعنوان جایگزین رادیوگرافی مطرح شوند .ازآنجاکه در اکثر مطالعات ،از روش غیرتهاجمی و
جمعیتهای مختلف بررسیشده است .معروفترین این ابزارها ،فورمتریک چهاربعدی است که با استفاده از

1. Oncogene
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غیرتماسی رسترواستروگرافی برای ثبت نقشه توپوگرافی سطح استفادهشده ،روایی و پایایی این روش در

طراحي و پایایيسنجي دستگاه ارزیاب غیرتهاجمي...

آنالیز سطح ،انحناهای ستون مهره و تعدادی دیگر از ناهنجاریهای این ناحیه را تخمین میزند .البته در بیشتر
مطالعات انجامشده  ،روایی و پایایی این ابزار در اختالالت اسکولیوز ،کایفوز و لوردوز بررسیشده است .بر
این اساس اِلوبیدی و ویس ( )2۸۸1و گلپایگانی و همکاران ( )1311با مقایسه نتایج رسترواستروگرافی با
رادیوگرافی ،روایی این ابزار را در زاویه کایفوز مطلوب ارزیابی کردند ( .)24در مطالعهای دیگر موهوکام و
همکاران ( ،) 2۸1۸پایایی باالیی برای سیستم آنالیز سطح در تخمین زوایای کایفوز و لوردوز به دست آوردند
( .)24در رابطه با اسکولیوز نیز تابارد فیگر و همکاران ( ،)2۸15روایی و پایایی سیستم فورمتریک  4بعدی را
پیشبینی است که تخمین انحناهای ستون مهره بهخصوص زاویهی کوب در اسکولیوز از طریق آنالیز سطح
پشت ،ممکن است با خطا همراه باشد و پزشک و بیمار را از تصویربرداری  X-rayبینیاز نکند .بااینوجود
تغییرات انحناهای ستون مهره بهوضوح در نقشه توپوگرافی سطح پشت قابلمشاهده و تعقیب است .به عبارتی
در اختالالتی که به پیگیری مستمر فرایند درمان نیاز دارد ،میتوان تنها با یکمرتبه رادیوگرافی و بررسی
همبستگی آن با توپوگرافی سطح پشت ،ادامه نظارت را با روشهای غیرتهاجمی پیگیری کرد ( .)22الزمهی
این امر ،پایا بودن نتایج حاصل از پردازش سطح است .در این مطالعه از دوربینهای عمقسنج مادونقرمز
بهعنوان جایگزینی مناسب و ارزانقیمت برای رسترواستروگرافی بهرهبرداری شد .مهمترین تفاوت این روش
با رسترواستروگرافی بهکاررفته در سیستم فورمتریک  4بعدی ،نحوهی محاسبهی ابر نقاط سطح بود .بر این
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در تخمین زاویهی کوب در افراد دارای اسکولیوز  1۸تا  4۸درجه مناسب ارزیابی کردند ( .)26البته قابل

اساس ابتدا با استفاده از نقشهی گوسی سطح ،لندمارکهای آناتومیکی شناسایی و سپس نه زاویهی اسکلتی
مرتبط با ستون مهره و لگن محاسبه و بررسی شد.
(شکل سه) ،بسیار به هم نزدیک بود .جدول یک مقادیر پایایی نسبی و مطلق را در هر نه عارضه نشان میدهد.
گوبتا و همکاران ( ،)2۸۸۷پایایی نسبی روش رادیولوژی را در محاسبهی برخی از زوایای ستون مهره و لگن
محاسبه کردند و میزان تکرارپذیری این روش را طبق تقسیمبندی منرو بسیار باال گزارش کردند ( .)25نتایج
پایایی نسبی برای دو عارضه ی متداول کایفوز و لوردوز در روش حاضر بسیار مناسب بود و همخوانی باالیی
با نتایج رادیوگرافی و رسترواستروگرافی داشت ( .)24 - 25مقادیر تکرارپذیری نسبی عارضهی اسکولیوز در
این مطالعه متوسط به باال بود و با نتایج مطالعات رسترواستروگرافی مطابقت داشت ( 24و .)26
اگرچه میانگین تغییرات زوایا در سه تکرار کمتر از یک درجه است اما در برخی از زوایا مانند شانهی نابرابر،
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در دو آزمون متوالی ،مقادیر میانگین و انحراف استاندارد عملکرد آزمودنیها در هر نه زاویهی بررسیشده

تیلت جانبی لگن و چرخش لگن ،مقادیر پایایی چندان باال نیست که دلیل احتمالی آن ،همگنی موجود بین
آزمودنیها است .طبق نتایج شکل سه و جدول یک ،زمانی فاکتور حداقل تغییر قابلتشخیص میتواند نشان-
باشد ( .)2۷طبق خطاهای ناشی از تکرار در متغیرهای مختلف ،میتوان گفت که خطای واقعی در هیچیک از
متغیرهای بررسیشده رخ نداده است .این بدان معنی است که احتماالً تفاوت در مقادیر متغیرها در تکرارهای

52

] [ DOI: 10.29252/jsmt.19.1.55

دهنده ی یک تغییر واقعی در ارزیابی باشد که مقدار آن مساوی یا کمتر از مقادیر متغیرها در اندازهگیری مجدد
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مختلف ناشی از خطاهای تصادفی بوده نه خطای واقعی و این مسئله پایایی مطلق سیستم حاضر را نشان
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