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مقدمه

يکطرف بدن به ويژه عضالت پالنتارفلکسور مرتبط با اختالل

يکي از رايجترين اختالالت بعدد از سدکته مغدزي ضدع

کنترل حرکتي و کاهش وزنانددازي و اسدتااده از انددام مبدتال

عضالت يکطرف بدن ميباشد [ ]1که کاهش فعاليت عضالت
* نويسنده مسئول ،تلان09143570295 :
تاريخ دريافت 1394/11/1 :تاريخ پذيرش1395/7/4 :

ميباشد [ .]2کاهش فعاليدت عضدالت پالنتارفلکسدور باعد
Email: mohamadipt@gmail.com
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کومش
کاهش نيروي جلوبرنده در فاز دوم مرحله ايستايش راه رفدتن

گروه کنترل در محالعه  ،Phadkبه نظر مديرسدد کده احتمدال

ميشود و منجر به کاهش اين نيرو بعد از سکته مغزي ميگردد

افزايش فعاليت در سمت مبتال در شيبها و سرعتهداي بداال

[ .]3بنابراين کاهش فعاليت ايدن عضدالت منجدر بده حرکدت

ميتواند وجود داشته باشد.
حال بدا ايدن فدر

جبران دي توسددط عضددالت فلکسددور هي دپ م ديگددردد [ .]4از

کده در افدراد سدالم فعاليدت عضدله

استراتژيهاي موثر در افزايش فعاليت عضالت انددام تحتداني

گاستروکنميوس داخلي در شيبها و سدرعتهداي بداالي راه

بهويژه عضالت پالنتارفلکسور و نيروي جلوبرنده بدن در حين

رفتن افزايش مييابد بنابراين طراحي محالعهاي که بتواند نشان

راه رفتن ،استااده از شيب در دامنههداي  21-5درجده اسدت

دهد که آيا ترکيب شيبها و سرعتهداي راه رفدتن متاداوت،
تغيير فعاليت عضله گاستروکنميوس داخلدي در مرحلده

[ .]10-5افزايش زاويه شيب تا هشت درجه و بيشتر ،باعد

باع

افزايش عمده نيروي جلوبرنده بدن و گشتاور پالنتدار فلکشدن

 push offدر بيماران مبتال به سکته مغزي مزمن ميشود حائز

در مرحله  push-offدر مقايسه بدا راه رفدتن بدر روي سدح

اهميت است.

هموار ميشود که اين امر به نوبه خود ،موجب افزايش گشتاور
پالنتار فلکشن همراه با افزايش فعاليت عضله گاستروکنميوس

مواد و روشها

ميگردد [ .]9،7،5بيشتر تحقيقدات بده پاسدخهداي عصدبي-

در اين محالعه از  19فرد مبتال به سکته مغزي مزمن (زن 5

عضالني و بيومکدانيکي در زمدان راه رفدتن بدر روي سدحو

 /مرد  ،13ميانگين سن  55/37±7/54و شاخص توده بددني

شيبدار در افراد سالم پرداختهاند ،تحقيقات زيدادي در رابحده

 )29/10±4استااده شده است (جدول  )1که نموندهگيدري از

با تأثير سح شيبدار در افراد با اختالالت عصبي-عضالني و

نوع نمونهگيري راحت و ساده بود و از بيماران مراجعهکننده به

بهويژه در افراد سکتهاي مزمن انجام نشدده اسدت Werner .و

کلينيکهاي دانشکدههاي توانبخشي تهدران و ايدران اسدتااده

همکاران در سال  2007با هدف بررسي تاثير درجدات شديب

شده است .شش ماه از زمان ابتال به بيمداري در آزمدودنيهدا

تردميل بر راه رفتن بيماران سکته مغدزي محالعدهاي را انجدام

گذشته بود و همه آنها قادر به راه رفتن ده متر بددون کمدک

دادند ولي هيچ تغييري در الگدوي فعاليدت عضدالت پدا پيددا

بودند .معيارهاي خروج از محالعه شامل آفازي ،بدياختيداري

نکردند [ Phadke .]5و همکداران در سدال  2012اثدر سدح

ادراري ،عدم ثبات شرايط پزشکي فرد و يا تاريخچه هر گونه

شدديبدار را بددر روي فعاليددت الکتروميددوگرافي عضددالت

افتادن و اختالل حسي اندامهاي تحتاني بدوده اسدت و ضدمناً

پالنتارفلکسور بيماران سکته مغزي در مرحله انتهدايي مرحلده

هيچ کدام از آزمودنيها شرايحي ير از سکته مغزي که مانع از

ايستايش و همچنين اثر آن بر نيروي جلوبرنده بدن و فعاليدت

راه رفتن آنها بشود را نداشتند .کميته اخدال دانشدگاه علدوم

عضالت پالنتارفلکسور در راه رفتن بدر روي سدح زمدين را

پزشکي تهران اين تحقيق را تصويب نموده و آزمدودنيهدا بده

مورد بررسي قدرار دادندد .فعاليدت الکتروميدوگرافي عضدالت

صورت داوطلبانه پس از کسب رضايت آگاهانده و بده جهدت

پالنتارفلکسور عمدتاً در دوونيم و پنج درجه شيب تردميل در

دارا بودن شرايط ورود به محالعه و مشخصدههدايي کده بدراي

مقايسه با حالت بدون شيب در افراد سالم و در بيماران سدکته

خروج از پژوهش در نظر گرفته ميشد مورد بررسي و معاينده

مغزي در طدرف يدر مبدتال ،زيداد گدزارش شدده اسدت [،]7

باليني قرار گرفتند.

همچنين محالعات انجام شده در افراد جوان سدالم نشدان داده

هر کدام از آزمودنيها دو جلسه به آزمايشگاه بيومکانيک

است که فعاليت عضالت اکستانسور هيپ و مچ پدا بدا ترکيدب

دانشکده توانبخشي دانشدگاه علدوم پزشدکي تهدران مراجعده

شيب و سرعتهاي باالي راه رفتن بيشتر مديشدود [ ]11بدا

ميکردند .در مرحله اول اين محالعه ،اطالعات الزم ،راجع بده

توجه به افزايش فعاليدت الکتروميدوگرافي در سدمت سدالم و

هدف از انجام کار و مراحل آن در اختيدار آزمدودنيهدا قدرار

رقيه محمدي و همکاران

...
ميگرفت ،همچنين سرعت راه رفتن انتخابي راحت فرد تعيدين

نسبت حذف سديگنالهداي مشدتر  110دسديبدل اسدتااده

ميگرديد ،اين سرعت راه رفتن انتخدابي فدرد بدر روي زمدين

ميشد .نحوه الکترودگذاري بر مبنداي روش  SENIAMبدوده

عنوان ميشد ،آزمودنيها بر روي تردميل نيز با همين سدرعت

است ،که الکترود بدر روي قسدمت برجسدته عضدالني عضدله

شروع به راه رفتن ميکردند و از آنهدا خواسدته مديشدد کده

گاستروکنميوس داخلي در جهت فيبرهاي عضدالني قدرار داده

راحت بودن اين سرعت را بازگو نمايند ،که با توجه به فيدبک

ميشد [ ]15و از الکترودهاي سححي دو قحبي نقره و کلريدد

بيمار سرعت تغيير داده ميشد ،زيرا افراد ترجي به سرعت راه

نقره جهت عضله گاستروکنميوس داخلي استااده ميشد.

رفتن راحت کمتري روي تردميل نسبت به سدرعت راه رفدتن
روي زمين داشتند.

براي تعيين مرحلههداي راه رفدتن و مرحلده  push offاز
فوت سوئيچ [ ]15در پاي آزمودنيها استااده ميشدد بده ايدن

در جلسه اول همچنين براي تهيه عملکدرد انددام تحتداني

صورت که يکي از آنهدا در پاشدنه و ديگدري بدر روي سدر

آزمودنيهاي بيمار ،از قسمت حرکتي اندام تحتاني فوگل-ماير

متاتارسها به صورت دوطرفه قرار ميگرفت ،تا بتوان فعاليت

استااده ميشد که توسط آزمونگر پر ميگرديد ،آزمون فوگدل

الکتروميوگرافي عضالت مورد نظر در دو طرف بددن را حدين

 -ماير يک مقياس کمي جهت بررسي بهبدود حرکتدي بعدد از

راه رفدتن در مرحلده  push offدر سدرعتهدا و شديبهداي

سکته مغزي ميباشد کده در کلينيدک و تحقيقدات بده منظدور

مختل

بر روي تردميل ثبت کرد ،که جداشدن پاشدنه از روي

ارزيابي اختالل حرکتي به شکل گستردهاي اسدتااده مديشدود

زمين مرحله heel riseو جدا شددن انگشدتان از روي زمدين

[ .]12در اين محالعه جهت ارزيدابي حرکدت انددام تحتداني از

مرحله  ،toe offبدر روي مدانيتور لدپ تداا از طريدق فدوت

قسمت ارزيابي حرکتي مربوط به اندام تحتاني آن استااده شده

سوئيچها گزارش ميشد ،در اين مرحله اگر بيمداري ابتددا بدا

است .اين ارزيابي شامل بخشهاي مختلاي از جملده فعاليدت

پنجه فرود ميآمد با مشاهده دادههاي فوت سوئيچ از محالعده

رفلکسي ( 4نمره) ،الگوهاي سينرژيهاي فلکسوري ( 5نمره)،

خارج ميشد .براي تعيين سح فعاليت عضدالني از شداخص

اکستانسوري ( 8نمره) ،حرکات همراه با سينرژيها ( 4نمدره)،

 RMSاستااده ميشد ،بدهطدوريکده ابتددا دادههداي خدام از

حرکات بدون سينرژيها ( 4نمره) ،فعاليت رفلکس طبيعدي (2

عضالت ثبت ميگرديد و آنگاه با نرمافزار مخصوص دستگاه،

نمره) و هماهنگي و سرعت ( 5نمره) ميباشد [.]12،7

دادهها بهصورت سيگنالي به نام  RMSدر ميآمدندد کده زيدر

در جلسه دوم مراجعه بيمار ،از مقياس اصال شده تارديو

منحني اين سيگنال در فاصدله  heel riseتدا  ،toe offسدح

براي ارزيابي اسپاستيسديته عضدالت پالنتارفلکسدور اسدتااده

فعاليت عضالني در نظر گرفته ميشد .ضمناً از حداکثر انقبا

ميشد [ ،]14،13با توجه به اينکه سرعت راه رفتن افراد بيمار

ايزومتريددک ارادي بددراي نرمددالسددازي دادههدداي عضددله

در جلسه اول تعيين گرديده بود ،در جلسه دوم شروع به نصب

گاستروکنميوس داخلي استااده ميگرديد .بهطدوريکده بدراي

الکترودها ،فوت سوئيچها و انجام آزمون اصلي ميشد [.]15

تعيين حداکثر انقبا

عضالني آزمودنيهدا در حالدت نشسدته

در روز دوم مراجعه ،بعد از تعيدين اسپاستيسدته عضدالني،

بودند و با زانوي نود درجه فلکشن ،به عضله گاسدتروکنميوس

فرد براي نصب الکترودهاي سححي آماده ميگرديد ،که شامل

داخلي با دست درمانگر به مدت ده ثانيه مقاومت داده ميشدد

برداشتن موهاي زائد و تميز کردن پوست منحقده مديبدود .بده

و سه بار تکرار ميشد ،سپس فرد ،بدين تکرارهدا ،سدي ثانيده

منظور اندازهگيدري سدح فعاليدت عضدالت گاسدتروکنميوس

استراحت ميکرد و ميانگين سه تکرار در هر عضله بده عندوان

داخلي و تيبياليس قدامي از دستگاه الکتروميوگرافي سدححي

معيار در نظر گرفته ميشد [ ]7دادههاي الکتروميوگرافي توسط

) (Data Log LS900 Biometric Ltd UKبددا خاصدديت

نرمافزار خاص از حالت خام به صورت عدد درآورده ميشد و

باندد  20تدا  450هرتدز و

سددپس بدده نددرمافددزار اکسددل منتقددل مديگرديدد کدده پددس از

تقويتکنندگي  1000برابر ،عر
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کومش
ميانگينگيري و يک سري عمليات ساده رياضي کده بدر روي

شيب مثبت (صار درجه ،سه درجه و شدش درجده) و در سده

آنها انجدام مديشدد و آنگداه بدا ندرمافدزار MLwinآنداليز

سرعت (سرعت انتخابي راحت فرد ،سدرعت انتخدابي راحدت

ميگرديد.

فددرد  %20افددزايش و سددرعت انتخددابي راحددت فددرد %40
افزايش) به مدت دو دقيقه برروي تردميل راه مديرفتندد و در

آزمون اصلي بدين صورت بود که افراد بيمار ابتدا کمربندد

 15ثانيه انتهايي هر حالت فعاليت الکتروميوگرافي از عضدالت

محافظتي را ميپوشيدند ،اين کمربند ،هيچ تنشني بر روي بيمار

مورد نظر در مرحله  Push offثبت ميشد ،به خاطر جلوگيري

ايجاد نميکرد و صرفاً جهت اطمينان و محافظت بيمار استااده

از خستگي عضالني بعد از هر حالت فرد بده مددت دو دقيقده

ميشد .سپس افراد بر روي تردميل قرار ميگرفتند (شکل  )1و

استراحت ميکرد ،ضدمناً بدراي جلدوگيري از تدداخل اثدرات

قبل از انجام آزمون به مدت دو دقيقه در شيب صار درجه و با

حالتهاي مختل  ،حاالت به ترتيب تصادفي به آزمدودنيهدا

سرعت انتخابي خود راه ميرفتندد ،بعدد از آن آزمدون شدروع

داده ميشد.

ميشد که شامل نه حالت بود که آزمدودنيهدا در سده حالدت
جدول  .1مشخصات بيماران مبتال به سکتۀ مغزي مزمن
افراد

سن
(سال)

شاخص تودۀ بدني
جنس

(مترمربع /
کيلوگرم)

مدت زمان بعد از بيماري

فوگل ماير

(ماه)

(حداکثر )34

مقياس
تارديو
(حداکثر)4

سمت
مبتال

وسيلۀ کمکي

1

54

مرد

27/54

25

25

2

راست

-

2

51

مرد

25/75

42

29

2

راست

-

3

45

زن

29/30

35

25

3

راست

-

4

49

زن

20/57

132

25

1

چپ

-

5

55

مرد

25/57

87

20

2

چپ

عصا

5

45

مرد

35/92

72

24

2

چپ

-

7

53

مرد

37/11

48

25

1

راست

-

8

48

مرد

25/31

24

22

2

راست

-

9

57

مرد

29/38

48

33

2

راست

-

10

49

مرد

35/79

84

24

0

راست

عصا

11

55

زن

28/75

24

23

1

چپ

عصا

12

54

زن

25/78

50

30

1

چپ

-

13

59

مرد

24/91

95

27

3

چپ

-

14

53

مرد

27/57

155

21

2

راست

-

15

45

زن

32/39

48

20

2

راست

ارتز

15

57

زن

31/25

7

24

1

راست

عصا

17

52

مرد

25/83

24

28

1

راست

-

18

51

مرد

25/97

35

25

1

راست

-

19

58

مرد

35/85

40

28

1

چپ

-

4/52±29/10

37/9± 57/31

3/75±25/05

-

-

-

27/57

48

25

-

-

-

-

-

-

 %52تارديو

%53

 %25وسيلۀ

≥2

راست

کمکي

ميانگين  /انحراف
معيار

7/34±55/37

ميانه

54

درصد

-

13مرد5/
زن
%58
مرد

رقيه محمدي و همکاران

...

نتايج
و با توجه به اينکه اثر متقابل دادههاي شيب و سرعت بدر
فعاليت عضله گاستروکنميوس داخلدي معنديدار نبدوده اسدت
( ،)p<0/20به بيان اثرات اصدلي ايدن متغيرهدا پرداختدهايدم.
فعاليت عضله گاستروکنميوس داخلي سمت مبدتال بدا افدزايش
سرعت راه رفتن در همه شيبهدا افدزايش پيددا کدرده اسدت
( ،p=0/047ضددددريب رگراسددديون=  0/335و ،p<0/001
ضريب رگراسيون =  ،0/71به ترتيب براي سرعتهاي  %20و
 %40افزايش سرعت دلخواه ،جدول  ،)2بهطور جالب فعاليدت
عضله گاستروکنميوس داخلي با افزايش  %40سرعت انتخدابي
فرد ،بيشتر از افزايش  %20سرعت انتخابي فرد بدوده اسدت

شکل  .1فرد در حال انجام آزمون

(( )p = 0/027شکل  .)2همانطوريکده در جددول  2نشدان
تأثير شيب و سرعت بدر شداخص فعاليدت

داده شددده اسددت ،تمايددل بدده افددزايش فعاليددت عضددله

عضدددالني ،عضدددله گاسدددتروکنميوس داخلدددي از طريدددق

گاستروکنميوس داخلي با افزايش شديب وجدود داشدته اسدت

رگراسيون) Linear Mixed Model (LMMبررسي شده است.

گرچدده اي دن افددزايش از نظددر آمدداري معنددادار نبددوده اسددت

نرمال بودن دادهها هم از طريق چشمي توسط رسم  Q-Qو نيز

(.)p=0/05

از طريق آزمون  Shapiro-Wilkبررسي شده است .اثر متقابل
بين سرعتها و شيبهاي مختل توسط

Likelihood Ratio

 Testمورد سنجش واقع شده است.
جدول  .2نتايج آناليز  Linear Mixed Modelبراي  RMSنرمال شدۀ (ميکروولت) ،عضلۀ گاستروکنميوس داخلي سمت مبتال و سالم در بيماران سکتۀ مغزي
مزمن
#

مقدار ثابت

فعاليت گاستروکنميوس داخلي سمت مبتال (ميکروولت)

فعاليت گاستروکنميوس داخلي سمت سالم
(ميکروولت)

ضريب

خحاي معيار

مقدار P

ضريب

خحاي معيار

مقدارP

1/511

0/591

0/005

1/815

0/551

0/005

 0درجه (مرجع)
 3درجه

0/312

0/157

0/052

0/355

0/130

0/005

 5درجه

0/318

0/159

0/050

0/518

0/134

>0/001

سرعت انتخابي فرد (متربرثانيه)
سرعت انتخابي فرد (%20متربرثانيه)

0/335

0/159

0/047

0/151

0/131

0/249

سرعت انتخابي فرد  %40متربرثانيه)

0/71

0/155

>0/001

0/341

0/130

0/009

اثر تصادفي

واريانس

خحاي معيار

مقدارP

واريانس

خحاي معيار

مقدارP

بين افراد

5/172

2/032

0/002

7/504

2/551

0/003
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جدول شمارۀ  . 3جدول مربوط به بررسي رابحۀ سرعتهاي مختل راه رفتن با اسپاستي سيتي در گروه بيمار

#

سرعت راه رفتن

سرعت راه رفتن

انتخابي روي زمين

انتخابي روي تردميل

(متربرثانيه)

(متربرثانيه)

سرعت راه رفتن

سرعت راه رفتن

انتخابي روي تردميل

انتخابي روي تردميل

%20

%40

(متربرثانيه)

(متربرثانيه)

همبستگي پيرسون

-0/025

0/182

0/181

0/184

مقدارp

0/920

0/455

0/459

0/455

تعداد

19

19

19

19

اسپاستي سيتي

شددکل  .1تغييددرات  RMSنرمددال شددده بددا سددرعت و شدديب در عضددلۀ
گاستروکنميوس داخلي در سمت مبتالي بيماران

شددکل  .2تغييددرات  RMSنرمددال شددده بددا سددرعت و شدديب در عضددلۀ
گاستروکنميوس داخلي در سمت سالم بيماران

بحث و نتيجهگيري

در مقابل در سمت ير مبتال با افزايش شيب تردميل به 3

در اين محالعه به بررسي تأثيرات سرعت و شيب تردميدل
بر سح فعاليت الکتروميوگرافي عضله گاستروکنميوس داخلي
مچ پا حين راه رفتن در بيماران سکته مغدزي مدزمن پرداختده
شده است .قبل از اينکه درمورد نتايج بدهدسدت آمدده بحد
شود ،در مورد ويژگيهاي مهم آزمودنيهاي ايدن محالعده بده
الي  5درجه ،مقددار فعاليدت عضدله گاسدتروکنميوس داخلدي
افزايش يافته است ( ،p=0/005ضريب رگراسيون=  0/355و
 ،p<0/001ضريب رگراسيون=  0/518به ترتيب براي شديب
 3و  5درجه تردميل ،جدول  .)2فقط در سدرعتهداي خيلدي
باالي راه رفتن ( %40افزايش سرعت انتخدابي فدرد) ،تاداوت
عمددددهاي (( )p=0/009جددددول  )2از فعاليدددت عضدددله
گاستروکنميوس داخلي در فاز  push offدر سمت ير مبدتال
گزارش شده است (شکل .)3
در اين محالعه به بررسي رابحه سدرعتهداي مختلد

بيمار نيز پرداخته شدده اسدت ،همدانطدور کده در جددول 3
رفتن با اسپاستيسيتي در محالعه اخير وجود نداشته است.

آزمودنيهاي اين محالعه 55 ،سدال بدوده و حدداقل  10سدال
کمتر از بيماران سکته مغزي در اياالت متحده مديباشدند کده
تقريباً متوسط سن در آنجا باالي  55سدال ککدر شدده اسدت
[ ]17و علير م جوان بودن آزمودنيهاي اين محالعده ،آنهدا
در سرعتي کندتر از سرعت راه رفتن در جامعه يعني با سرعت
 0/58متر بر ثانيه راه رفتهاند [ ]18که نشاندهنده اخدتالل راه
رفتن و وضعيت محدود راه رفتن آنها در جامعه ميباشد.

راه

رفتن با اسپاستيسيتي عضله گاستروکنميوس داخلي در گدروه
مشاهده ميشود هيچگونه رابحهاي بين سرعتهاي مختل

بح

و بررسي ميپردازيم .متوسط سن ابتال به سدکته مغدزي

راه

محالعه انجام شده محابق بدا نتدايج محالعدات  Phadkeدر
سال  2012و  Wernerدر سال  2007است که هديچ تغييدري
در فعاليت عضله گاستروکنميوس داخلي بيماران سکته مغدزي

رقيه محمدي و همکاران

...
مزمن با افزايش شيب تا  5درجه و تا  %8سدح شديبدار بده

گاستروکنميوس داخلي سمت مبتال در حين فداز  push-offبدا

ترتيب مشداهده نکدرده بودندد [ .]7،5البتده تاداوتهدايي در

افزايش شيب تردميل نبودهاند.

طراحي محالعه اخير از نظر کلينيکي با محالعات قبلدي وجدود
داشته است .اوالً مراحل بيماري بين محالعات مختل  ،متااوت
بوده است .نتايج محالعه اخير از بيماران سدکته مغدزي مدزمن

نتددايج ايددن محالعدده نشددان داد کدده فعاليددت عضددله

اخددذ گرديدده اسددت ،در صددورتيکدده  Wernerو همکددارانش

گاستروکنميوس داخلي در سمت مبتال با افدزايش سدرعت راه

دادههايي از افراد تحت حاد ارائه دادهاند .مرحله بيماري مسئله

رفتن تا  20الي  %40در مقايسه با راه رفتن در سدح همدوار

بسيار مهمي محسوب ميشود زيرا نقص راه رفتن در بيمداران

افزايش يافته است .دادههاي اين محالعه و ساير محالعات نشان

سکته مغزي تا مرحله مزمن ادامه يافته و نقش خدودش را در

داده است که تشويق بيمداران بده راه رفدتن سدريع (بده جداي

اين مرحله بيشتر نشان ميدهدد .ثانيداً در محالعده حاضدر و

استااده از سحو شيبدار) يک استراتژي است که ممکن است

محالعددده  Phadkeبدددرخالف محالعددده  Wernerفعاليدددت

بازده بيشتري از عضله گاستروکنميوس داخلي ايجاد نمايد و

الکتروميوگرافي از هر دو اندام به صورت دوطرفه ثبت گرديده

باع بهبودي راه رفتن شود [ .]20،19يافتههاي ايدن محالعده،

است ،بدرخالف محالعده  Wernerارزيدابي دو طرفده فعاليدت

همچنين محالعات قبلي را تقويت ميکند کده سدرعتهداي راه

الکترومي دوگرافي نشددان داده اسددت کدده افددزايش در فعالي دت

رفتن روي تردميل ميتواند الگدوي کينماتيدک را در بيمداران

الکتروميوگرافي به صورت يرقرينده بدا افدزايش فعاليدت در

سکته مغزي افزايش دهد [.]19

سمت يرمبتال ديده شده است ،بنابراين محالعه حاضر پيشنهاد

شايد يکي از دالئلي که ميتواند باع

تااوت در فعاليدت

ميکند که افزايش شيب تردميل براي توانبخشي بيماران مزمن

عضالت در استااده از شيبها و سرعتهاي بداالي راه رفدتن

ميتواند باع افزايش عدم تقدارن راه رفدتن شدده و اسدتااده

شود مورفولوژي عضالني بوده باشدد کده در افدراد مختلد و

جبراني از سمت ير مبتال را حاصل کند ،بنابراين نميتواند از

جنس مختل

متااوت اسدت Wall-Scheffler .و همکدارانش

نظر کلينيکي مايد باشد .در نهايت تااوت بعددي ايدن محالعده

در سال  2010با هدف ارزيابي سيستماتيک نقش مورفولوژي

ثبت فعاليدت الکتروميدوگرافي از عضدالت پالنتارفلکسدور در

عضالني در کاهش فعاليت عضالني محالعهاي را انجدام دادندد

انتهاي مرحله ايستايش راه رفتن ميباشد که تدومم بدا نيدروي

آنها تدأثير افدزايش سدرعت راه رفدتن در افدزايش فعاليدت

جلوبرنده بدن بوده و براي به جلدو بدردن انددام اسدت کده در

عضالني را به همراه افزايش شيب در عضالت پروگزيمال اندام

مقايسه با محالعه  Wernerکه عضالت تحملکنندده وزن انددام

تحتاني مشاهده کردند ولي مورفولوژي عضالني را مؤثر بر اين

تحتاني را در کل مرحله ايستايش ،مورد بررسي قدرار گرفتده

پديده محر نمودندد [ Franz .]21و همکداران نيدز در سدال

است ،انجام شده است .محالعه حاضر همچنين از شيب بداال و

 2012محالعهاي را انجام دادند که به بررسدي سداير عضدالت

سرعت متوسط راه رفتن که پايينتر از سرعت راه رفتن افدراد

در افدراد سدالم

بيمار سکتهاي در جامعه

اندام تحتاني در سرعتها و شيبهاي مختل

بوده و در مقايسه با محالعده Werner

جوان پرداختهاند و نشان دادند که تغييدرات فعاليدت عضدالت

و  Phadkeاستااده نموده است .محابق با نتايج محالعه اخيدر و

اکستانسور هيپ و مچ پا با ترکيب شيب و سرعت باال ،بيشتر

دو محالعه قبل به نظر ميآيد کده افدزايش شديب تدا  5درجده

ميشود .منتها محالعه انجام شده توسط اين محققدين بدر روي

تأثيري بر فعاليت عضله گاستروکنميوس داخلي سمت مبتال در

افراد جوان سالم صورت گرفته است و استراتژي اتخداک شدده

بيماران سکته مغزي ندارد .بر اساس محالعه انجام شده به نظدر

در افراد جوان احتماالً با افراد ميانسال و همچندين بدا افدراد

ميآيد که متخصصين فيزيوتراپي موفق در بهبود فعاليت عضله

بيمار متااوت ميباشد [ .]11محالعه ديگري نيز کده مديتواندد
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تاثير سرعت باالي راه رفتن در ايدن بيمداران را تاييدد نمايدد
محالعه  Kesarو همکاران در سال  2011است کده بدا هددف

اين محالعه ،گروه کنترل نداشته است ،بنابراين بدراي بهتدر

مقايسدده اثددرات کوتدداهمدددت تحري دک الکتريک دي عضددالت

شدن نتايج محالعات آينده ،پيشنهاد ميشود که از گروه کنتدرل

پالنتارفلکسور در سرعتهاي انتخدابي و سدريع قابدل تحمدل

در کنار محالعه مورد نظراستااده گردد .بهعالوه بهخاطر اينکده

بيمار سکته مغزي مزمن بر روي تردميل بدوده اسدت و نشدان

افراد در اين محالعه نسبتاً مقياس فوگل-ماير بااليي با حالدت

دادند که تحريک الکتريکي عضالت پالنتارفلکسور در سرعت

مزمني باال را دارند ،نتايج اين محالعه نميتواند تعميم به عمدوم

سريع قابل تحمل فرد افزايش عمدهاي در نيروي عکسالعمدل

داده شود بهويژه در افراد با عملکرد پايين در بيمداران حداد و

قدامي در مقايسه با حالت بدون تحريدک بدا سدرعت بداال را

تحت حاد که ممکن است پاسخهاي متااوتي به تغييرات شيب

داشته است .بنابراين بدا بهبدود جنبدههداي مختلد راه رفدتن

تردميل و سرعتهاي باالي راه رفتن بدهند.

بيماران سکته مغزي با تحريدک الکتريکدي در سدرعت بداال،

در اين محالعه ،اثر متقابل شيب و سرعت معنديدار نشدده

احتمال استااده از ايدن متدد در مدداخالت درمداني راه رفدتن

است و فعاليت الکتروميوگرافي عضله گاستروکنميوس داخلدي

بيماران پيشنهاد شده است [ ،]22اين محالعه نيز به نوعي تأثير

در سمت مبتالي گروه بيمداران فقدط بدا افدزايش سدرعت راه

سرعت را دخيل دانسدته اسدت و همسدو بدا محالعده حاضدر

رفتن ،افزايش پيدا کرده است .در سمت ير مبتالي بيماران با

ميباشد.

افزايش شيب تردميل ،افزايش فعاليت عضالت گاستروکنميوس

سرعت راه رفتن واقعي که از حالت سرعت انتخابي فرد تا

داخلي مشاهده گرديده است.

 %40افزايش يابد در محالعه اخير  0/09متر بر ثانيه ميباشدد

در واقع در اين محالعه ،فعاليت عضالت پالنتارفلکسور در

که از نظر کلينيکي تغيير مهمي اسدت [ .]23،19دادههداي ايدن

سمت مبتال با افزايش سرعت و در سمت ير مبتال با افدزايش

محالعه نشان داده است که افزايش سدرعت راه رفدتن تدا %40

شيب افزايش پيدا کرده است .به نظر ميآيدد کده افدراد بيمدار

سرعت راه رفتن انتخابي پتانسيل فعاليت بيماران مدزمن را در

سکته مغزي مزمن استراتژيهاي مختلاي در هر سمت بدن در

مشارکتهاي اجتماعي را افزايش ميدهد .بايستي به اين نکته

سرعتها و شيبهاي مختل بهکار ميگيرند.

توجه کرد که متوسط سرعت راه رفتن افراد  0/58متر برثانيده
به طور عمده کندتر از حداقل سدرعت اجتمداعي افدراد بيمدار

تشكر و قدردانی

حاضر در فعاليتهاي اجتمداعي اسدت ( 0/8متدر بدر ثانيده)،

نويسندگان اين مقاله از تمامي آزمودني هاي ايدن محالعده

بنابراين آزمودنيها از تمرين راه رفتن در سرعتهاي باال نادع

که وقت باارزش خود را در اختيدار محالعده حاضدر گذاشدتند

ميبرند .دادههاي اين محالعه همسو بدا

محالعده Lamontagne

تشکر و قدرداني مي نمايند.

است [ ]24ولي عالوه بر تااوت در مزمن بودن افراد و محديط
راه رفتن (روي زمين يا تردميل) ،محالعه اخير افزايش سدرعت
از پيش تعيين شدهاي برخالف محالعه  Lamontagneارائه داده
است ،اما محالعه وي به بيماران اجازه ميداده است که سدرعت
باالي راه رفتن خود را روي زمين تعيين نمايند .بر اساس اين
محالعه ما نميتوانيم نظري در مورد احتمال اعمال سرعتهاي
باالي راه رفتن  %40سرعت انتخابي افدراد بددهيم کده ممکدن
است الگوهاي فعاليت عضالني را حين راه رفتن مختل نمايد.
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Introduction: Plantarflexor muscles produce propulsive force in the second half of stance phase;
deficient motor output from these muscles would lead to inadequate propulsion at push off phase of gait
following stroke. It is important to develop strategies to improve plantarflexor output. This study examined
the effects of walking on a treadmill at varying gradients and speeds on medial gastrocnemius (MG) muscle
activation in stroke survivors.
Materials and Methods: Nineteen stroke survivors (13M/6F: average age 55.37±7.54 years; body mass
index 29.10±4.52kg/m2) participated in the study. Participants walked on a standard treadmill at three
different positive inclines (0°, 3°, and 6°)
and speeds (self-selected, self-selected+20%, selfselected+40%). The electromyographic activity of MG recorded at push off phase of the gait.
Results: A linear mixed model regression analysis was used to analysis. The paretic MG muscle activity
increased at faster speeds irrespective of incline (p<0.05). In contrast, the MG muscle activity increased at
higher incline in the non-paretic side (P<0.05), but not in the paretic side (P>0.05).
Conclusion: It would appear that stroke survivors employ distinct muscle activation strategies on the
paretic and non-paretic sides in response to different walking speeds and inclines.
Keywords: Stroke; Electromyography; Exercise Test, Gait, Mobility Limitation
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