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 . 1کارشناسی ارشد فیزيولوژی ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران .2دانشیار
فیزيولوژی ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران  .3استاديار رفتارحرکتی،
دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران بابلسر ،ايران .4استاديار بیومکانیک ورزشی ،دانشکدة علوم
ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران

چکیده
سالمندان سطوح باالیی از همانقباضی را در عضالت اندام تحتانی نشان میدهند که بیشتر برای جبران زوال اندامها و
کنترل حرکتی بهتر ظاهر میشود .راه رفتن عادی و بینقص عالوهبر سالمت عوامل عصب عضله ،به سالمت شناختی و نیز
خودکاری حرکت بستگی دارد؛ بنابراین میتوان با به چالش کشیدن منابع اجرایی از طریق عالمتگذاری ریتمیک شنیداری
توجه فرد را به بیرون جلب کرد و فعالیت روزمرهای چون راه رفتن را به خودکار و بدون تمرکز تغییر داد 30 .مرد سالمند
واجد شرایط  60تا  75ساله بهطور داوطلبانه انتخاب شدند و در دو گروه کنترل (گروه بدون تمرین و گروه راه رفتن بدون
عالمتگذاری شنیداری) و  1گروه تجربی (راه رفتن با عالمتگذاری شنیداری) قرار گرفتند .برای ارزیابی همانقباضی
عضله ،الگوی فعالیت عضالت اندام تحتانی از جمله نعلی ،ساقی قدامی ،پهن داخلی ،پهن خارجی و دوسررانی طی 90
ثانیه راه رفتن با سرعت ترجیحی در پیش و پسآزمون بررسی شد .تمرینات به مدت  6هفته 3 ،جلسه در هفته و هر
جلسه  20دقیقه انجام گرفت .تحلیل دادهها با استفاده از مدل آنالیز کوواریانس و آزمون ناپارامتریک بوت استرپ در سطح
معناداری  0/05انجام گرفت .نتایج نشان داد که پس از  18جلسه تمرین ،همانقباضی در عضالت همکار بیشتر و عضالت
موافق و مخالف کمتر شده ،اما این یافتهها از نظر آماری ،معنادار نبوده است ( .)P<0/05این نتایج نشان میدهد که
عالمتگذاری شنیداری حین تمرین راه رفتن ،ممکن است تأثیر چندانی بر فعالیت همانقباضی عضالت در سالمندی اولیه
نداشته باشد که احتماالً در اثر عدم تغییرات بارز شناختی در این دوره است.
واژههای کلیدی
الکترومیوگرافی ،عالمتگذاری ریتمیک شنیداری ،سالمندی اولیه ،همانقباضی.
 نويسندة مسئول  :تلفن09111127633 :

Email:ziafalm@yahoo.com

328

علوم زيستی ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،3پايیز 1398

مقدمه
سالمندی1فرایند بیولوژیکی و مرتبط با زمان است و وقوع آن زمانی رخ میدهد که فرایندهای تخریبی
از فرایندهای تولیدی جلوتر میافتند ( .)1با پیشرفت سن حتی در غیاب بیماری ،تخریب ساختار و عملکرد
در بیشتر سیستمهای فیزیولوژیکی رخ میدهد .این تغییرات فیزیولوژیکی وابسته به سن بر دامنۀ وسیعی
از بافتها و سیستمهای بدن اثر دارد ،از جملۀ این تغییرات انحطاط سیستم حسی و حرکتی است (.)3،2
از وظایف سیستم حسی حرکتی کنترل راه رفتن است که هر روز تکرار میشود .مطالعات حاضر نشان
داده است در سالمندان حتی بدون عالئم بالینی تغییرات سیستم عصبی عضالنی ،مکانیزم راه رفتن تحت
تأثیر قرار میگیرد ( .)5،4کاهش توانایی راه رفتن درست ،بهویژه در شرایط چالشبرانگیز ممکن است
دلیل مهمی برای افزایش سقوط افراد سالخوردۀ سالم باشد .یکی از سازوکارهای احتمالی در اختالالت راه
رفتن مرتبط با پیری ،همانقباضی2عضالت اندام تحتانی است ( .)7،6اگرچه تعریف همانقباضی پیچیده
است ،به زبان ساده ،به فعالیت همزمان گروههای عضالنی موافق و مخالف گفته میشود ( .)9،8همانقباضی
راهکاری طبیعی برای کنترل حرکت در افراد است و نقش آن در شرایط مختلف ،متفاوت است ،بهطور
مثال در چالشهای تعادلی و حفظ وضعیت بدن ،همانقباضی بهعنوان واکنش اولیه به محیط یا وضعیت
جدید بیشتر میشود  ،همچنین در زمان ثبات اندام برای دقت عملکرد هم ظاهر خواهد شد ()10؛ اما با
افزایش سن ،همانقباضی عواقب منفی و نوسانات زیان باری را بهدنبال دارد و بهعنوان یک ناهنجاری
شناختهشده است ،زیرا افراد سالخورده ناخودآگاه از همانقباضی در برابر سفتی مفاصل استفاده میکنند
تا وخامت یا زوال فرایندها ی حسی برای کنترل وضعیت بدن را جبران کنند .جبران این ضعف از طریق
فرایند همانقباض  ،افزایش هزینۀ انرژی ،محدودیت حرکت ،خستگی ،کاهش عملکرد حرکتی و سقوط را
در پی دارد ( .)11،8از تأثیرات بالقوۀ دیگر همانقباضی افزایش فشار به اطراف مفصل است که موجب
تخریب غضروف و مفاصل می شود ،بنابراین کنترل این فرایند در بهبود بیومکانیک راه رفتن و تعادل حائز
اهمیت است .با این حال در همۀ پژوهشها تا به امروز اطالعات کمی از همانقباضی در طول راه رفتن
وجود دارد (.)7

1. Aging
2. Co-contraction
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راهکارهای جدید کنترل حرکتی استفاده از تمرینات مداخلهای با عالمتگذاریهای حسی بیرونی را
برای بهبود کنترل قامت و راه رفتن توصیه میکنند .عالمتگذاری شنیداری 1،روشی غیرتهاجمی،
کمهزینه و ساده است که امروزه در روشهای توانبخشی مورد توجه قرار گرفته است .در این روش فرد
سعی میکند گامهایی هماهنگ با عالئم شنیداری ریتمیک ،بردارد ( .)12در مورد اثربخشی اینگونه
مداخالت حسی ،تحقیقات نشان دادهاند که عالمتگذاری شنیداری میتواند حرکات را با تحریک همزمان
سازد و خود نشاندهندۀ فراخوانی منسجمتر واحدهای حرکتی است ،ازاینرو ضرباهنگ شنیداری بهعنوان
یک نوسانگر بیرونی عمل میکند و این سیگنال تناوبی میتواند فعالیت عصبی -عضالنی راه رفتن را تحت
تأثیر قرار دهد و مانند یک راهنمای ریتمیک ،فعالسازی عضالنی را تسهیل و طبیعی کند ( .)13،12ناحیۀ
قشری حرکتی مغز هم در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد .مغز با تداخالت شنیداری در طول حرکات
پیچیده در تعامل است ( )15،14و مکانیزم مغز بهگونهای است که محرکهای شنیداری در طول فعالیت
جسمانی ،بر آن تأثیرگذار است (.)16
از دیدگاه علمی ،هنوز پتانسیل کامل این دسته از مداخالت بهعنوان یک برنامۀ کاربردی بهخوبی
درک نشده ،اما استفاده از این تحریکات در گروههای مختلفی از افراد با اختالالت عصبشناختی ازجمله
بیماری پارکینسون ( ،)17اماس ( ،)18سکتۀ مغزی ( ،)19آلزایمر و اختالالت شناختی ( )20تأثیرات
مثبتی را در پی داشته است .با وجود این ،استفاده از این مداخالت بر روی سالمندان ادبیات محدودی
دارد که بعضاً نیز متناقض است .لیندا2و همکاران ( )2در سال  2013اثر این تحریکات را در سالمندان
پس از  1جلسه تمرین ،در زمینۀ ثبات وضعیت بدن و متغیرهای گامبرداری معنادار گزارش کردند.
همچنین در مطالعاتی دیگر ،محققان تأثیرات معناداری را در استفاده از تحریکات موزون برای افراد سالم
نشان دادند و آن را بهمنزلۀ شیوهای مناسب در برنامههای توانبخشی توصیه کردهاند ( .)22،21از طرفی،
تریار )12( 3در سال  2016و همچنین اسشیبر 4و همکاران ( )2016( )23با استفاده از این نوع
عالمتگذاریهای شنیداری ،عملکرد کینماتیک راه رفتن افراد میانسال را طی  1جلسه بررسی و نتایج
معناداری را گزارش نکردند .گالیت یوگوا( )245نیز ( )2017تغییرات نوسان بدن حین راه رفتن سالمندان

1. Auditory cueing
2. Linda M.
3. Terrie
4. Schreiber
5 . Yogevq - seligmman
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را بررسی کرد و یافتهها حاکی از آن بود که استفاده از مترونوم بهعنوان یک توجه بیرونی بهدلیل رقابت
توجه درونی و بیرونی برای افراد سالم عامل اختالل در راه رفتن بود.
بهنظر میرسد طراحی برنامۀ تحریکات ریتمیک شنیداری میتواند راهبردی قابل اجرا برای پیشرفت
متغیرهای راه رفتن سالمند باشد ( .)25با این حال ،تحقیقات محدود پیشین تأثیر اینگونه مداخالت را
بیشتر بر روی متغیرهای کینماتیک راه رفتن بررسی کردند و با توجه به دانش ما هنوز تغییرات الگوی
عضالنی راه رفتن در این حوزه بررسی نشده است .از طرفی ،تأثیر طوالنیمدت این مداخالت بر روی
الگوی راه رفتن سالمندان نیز مطالعه نشده و فقط تأثیرات کوتاهمدت و تکجلسهای آن بر روی متغیرهای
کینماتیکی گزارش شده و تأثیر آن بر همانقباضی عضالت ناشناخته است .به نقل از جاستین لو1و همکاران
( )2017( )7نقش عضالت همانقباض در تعامالت حرکتی هنوز مبهم است ،بهخصوص در سالمندانی که
تحت تأثیر حفظ همانقباضیاند .از دیگر محدودیتهای تحقیقات پیشین ،بیتوجهی به داشتن گروه کنترل
راه رفتن بدون دریافت عالمتگذاری شنیداری بود ،چراکه ممکن است تأثیرات مثبت دیدهشده در
تحقیقات گذشته ،ناشی از پیادهروی منظم طی جلسات تمرین باشد و نه حاصل از مداخالت شنیداری .با
توجه به تحقیقات محدود و نتایج متناقض و محدودیتهای ذکرشده در ادبیات تحقیقی ،به مطالعات
بیشتر و شواهد بهتر و باکیفیتتری نیاز است تا بتوان با قطعیت بیشتری در مورد اثربخشی این نوع
تمرینات در سالمندان صحبت کرد .بنابراین هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر یک دوره تمرین با
عالمتگذاری شنیداری بر همانقباضی راه رفتن سالمندان سالم است.
روششناسی
مطالعۀ حاضر از نوع نیمهتجربی و به لحاظ هدف ،کاربردی و از نوع پیشآزمون و پسآزمون است30 .
مرد سالمند واجد شرایط  60تا  75ساله بهصورت نمونهگیری در دسترس از مرکز سرای مهر شهرستان
بابلسر بهطور داوطلبانه انتخاب و پس از امضای فرم رضایتنامه وارد تحقیق شدند و بهطور تصادفی به سه
گروه  10نفره (دو گروه کنترل و  1گروه تجربی) تقسیم شدند ( .)26،9مشخصات دموگرافیک آزمودنیها
در سه گروه تحقیق در جدول  1آورده شده است .مالکهای خروج از مطالعه عبارت بود از :نداشتن توانایی
راه رفتن بدون کمک ،سابقۀ شکستگی در اندام تحتانی در یک سال گذشته ،جراحی در ناحیۀ ران و زانو،

1 . Lo, Justine
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آسیبهای عصبی عضالنی و مشکالت ارتوپدی در شش ماه گذشته و اختالالت شنوایی (.)7،24
جدول  . 1مشخصات فردی آزمودنی ها در سه گروه تحقیق برحسب میانگین ±انحراف استاندارد
شاخص تودة
بدنی (کیلوگرم

گروه ها

سن (سال)

قد (متر)

وزن (کیلوگرم)

کنترل

68/87±2/64

167/5±1/77

73/5±4/02

27/1±1/49

68/10±2/23

168/21±3/08

76/19±5/76

26/5±2/10

69/36±3/08

168/88±3/01

78/11±5/86

26/39±2/98

به متر مربع)
(بدون فعالیت)
راه رفتن
(بدون تحريک)
تحريک شنیداری

برای جمعآوری اطالعات فردی شرکتکنندهها ،از پرسشنامۀ اطالعات فردی محققساخته (بهطور
محرمانه) استفاده شد .برای همگنسازی افراد در گروههای تجربی و کنترل و همچنین بهمنظور تعیین
آهنگ راه رفتن ترجیحی آنها ،از هر شرکتکننده خواسته شد که در مسیر  10متری  3بار با سرعت
ترجیحی راه برود .بار اول برای آشنایی و سپس میانگین  2بار بعدی بهعنوان آهنگ ترجیحی انتخاب شد.
تعداد قدمها و زمان پیمودن مسافت مذکور ثبت و تعداد قدمها در مدت زمان یک دقیقه بهعنوان آهنگ
ترجیحی هر آزمودنی محاسبه شد ( .)27برای ارزیابی همانقباضی عضالنی ،از بررسی الکترومیوگرافی

1

عضالت استفاده شد .عضالت همانقباض اندام تحتانی شامل عضلۀ نعلی ،عضلۀ ساقی قدامی ،دوسررانی،
پهن داخلی و پهن خارجی بود ( .)8برای ثبت الکترومیوگرافی از دستگاه الکترومیوگرافی بایویژن16 2
کاناله و از الکترودهای ژل مرطوب که هدایت بهتر و امپدانس پایینتری دارند ،استفاده شد .فیلتر پایینگذر
و باالگذر در نرمافزار مطلب روی  10-500قرار داده شد .همچنین سیگنالهای الکترومیوگرافی در فرکانس
 2000داده در هر ثانیه نمونهگیری و استخراج شد .برای نصب الکترودها روی سطح پوست از روش ثبت
دوقطبی استفاده شد .پس از آماده کردن پوست محل موردنظر و پاک کردن ناحیه با الکل سفید ،یک
جفت الکترود سطحی دوقطبی به قطر  1سانتیمتر و با فاصلۀ  2سانتیمتری از مرکز یکدیگر روی
محلهای تعیینشده قرار گرفت .نصب الکترودها براساس استانداردهای تعیینشده در سنیام3انجام گرفت.
1. Electromyography
2. Biovision
3. SENIAM
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پس از آمادهسازی اولیه ،برای نرمال کردن اطالعات همانقباضی عضالت ،ابتدا از آزمودنیها دادههای
انقباض ارادی مرجع1در طول مدت  5ثانیه جمعآوری شد .انقباض ارادی مرجع عضلۀ نعلی در حالت
ایستاده و عضلۀ ساقی قدامی در وضعیت  90درجۀ دورسی فلکشن مچ پا بههمراه وزنهای  2/5کیلویی
ثبت شد ( .)28همینطور عضلۀ دوسررانی در موقعیت زانوی خمشده به میزان  30درجه همراه با وزنۀ
ذکرشده که به بخش دیستال ساق پا آویزان شد و عضالت پهن داخلی و پهن خارجی در حالت ران
خمشده و وزنها ی با همان میزان که به ساق پا آویزان شد ،گرفته شد ( .)13پس از آن فعالیت
الکترومیوگرافی شرکتکنندگان به مدت  90ثانیه راه رفتن در فضای خالی آزمایشگاه جمعآوری شد .در
نهایت ارزیابی همانقباضی براساس اطالعات انقباض داوطلبانۀ مرجع گرفته شده ،نرمال شد و بهصورت
درصدی از میانگین فعالیت همزمان گروه عضالت موافق و مخالف بیان شد (.)7
پس از اجرای مرحلۀ پیشآزمون ،آزمودنیها بهطور تصادفی و براساس نمرات آهنگ ترجیحی راه
رفتن ،به دو گروه کنترل (گروه بدون تمرین ،گروه راه رفتن ساده بدون دریافت عالمتهای شنیداری) و
یک گروه تجربی (گروه راه رفتن همراه با عالمتگذاری شنیداری) تقسیم شدند و تمرینات خود را آغاز
کردند .تمرینات به مدت  6هفته 3 ،جلسه در هفته و هر جلسه  20دقیقه برای هر آزمودنی انجام گرفت
( .)27،26بهمنظور ایجاد تحریک ،عالئم شنیداری بهوسیلۀ یک مترونوم مارک ماسدو (ام-تی  )100ایجاد
و بهوسیلۀ هدفون پخش میشد .از آزمودنیها خواسته میشد تا با ضربهایی که  10درصد باالتر از آهنگ
راه رفتن ترجیحی آزمودنیهاست ،در مسافت  10متر راه بروند و گام خود را با آن منطبق سازند .بهمنظور
ایجاد اضافهبار ،در پایان هر هفته آهنگ ترجیحی شرکتکنندگان گرفته و  10درصد به آن اضافه میشد
( .)29آزمودنیها ی گروه راه رفتن نیز تمرینات مشابه گروه تجربی را بدون تحریکات انجام میدهند .پس
از دورۀ تمرینات ،مجدداً اندازهگیریهای انجامگرفته در پیشآزمون تکرار شد .تمام اندازهگیریها در
آزمایشگاه مرکز تندرستی دانشگاه مازندران انجام گرفت .در پایان مراحل تحقیق بهدلیل تمرینات نامنظم
یا انصراف از ادامۀ تحقیق ،در گروه تجربی  9نفر (با میانگین سنی  68/87±2/64سال) و  9نفر در گروه
کنترل راه رفتن (با میانگین سنی  68±2/23سال) و  9نفر در گروه کنترل بدون فعالیت (با میانگین سنی
 69±3/08سال) باقی ماندند .بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری از نرمافزار  SPSSنسخۀ  22و در سطح
معناداری  0/05استفاده شد .بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی و برای تحلیل

)1 . Reference voluntary contraction (RVC
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اثربخشی برنامۀ تمرینی بر متغیرهای تحقیق از آزمون پارامتریک کوواریانس و آزمون ناپارامتریک بوت
استرپ استفاده شد.
نتایج
در جدول  2میانگین فعالیت الکتریکی هر یک از عضالت منتخب نسبت به انقباض ارادی مرجع خود در
پیش و پسآزمون آورده شد .مطابق اطالعات جدول  ،1در گروه کنترل راه رفتن و گروه تجربی راه رفتن
همراه تحریک شنیداری ،فعالیت الکتریکی هر یک از عضالت بهتنهایی در پسآزمون افزایش داشته است،
اما برای درک تغییرات ناهنجاری همانقباضی ،جدول  3اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را
براساس درصدی از انقباض همزمان دو عضله در پیش و پسآزمون نشان میدهد .نتایج جدول  3نشان
میدهد که فعالیت عضالت منتخب در گروه تجربی نسبت به سایر گروهها در پسآزمون بهبود بیشتری
داشته است ،با وجود این برا ی پی بردن به مقدار تأثیرات این مداخله از آزمون فرضیه

استفاده شد.

جدول  .2ويژگیهای توصیفی میانگین فعالیت الکتريکی عضالت منتخب برحسب درصدی از انقباض
ارادی مرجع ( )RVCدر پیشآزمون و پسآزمون (میکروولت)
میانگین  ±انحراف استاندارد
متغیر

کنترل

کنترل

عالمتگذاری

(بدون راه رفتن)

(راه رفتن)

شنیداری

عضلة نعلی

پیشآزمون

82/44± 16/43

98/98 ± 14/30

90/47 ± 17/71

(درصد )RVC

پسآزمون

88/66 ± 12/24

108/66± 14/90

133/92±12/36

عضلة ساقی قدامی

پیشآزمون

98/78 ± 19/43

102/62 ± 16/38

107/85±17/23

(درصد )RVC

پسآزمون

70/22 ± 9/71

106/67 ± 14/90

357/90±16/76

عضلة پهن داخلی

پیشآزمون

86/57 ± 13/49

101/94 ± 19/29

94/15 ±13/22

(درصد )RVC

پسآزمون

90/76 ± 11/03

120/69 ± 12/45

133/88 ±11/28

عضلة پهن داخلی

پیشآزمون

65/28 ± 16/12

70/80±10/21

68/48 ±18/95

(درصد )RVC

پسآزمون

51/37 ± 18/09

81/73±16/33

98/79 ±11/44

عضلة دوسررانی

پیشآزمون

198/59±12/55

133/62±12/24

123/87±13/35

(درصد )RVC

پسآزمون

204/45±19/51

161/39±10/25

197/69±16/82
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جدول  .3میانگین فعالیت همزمان عضالت ساقی قدامی-نعلی ،پهن داخلی-پهن خارجی ،پهن داخلی-
دوسررانی ،پهن خارجی-دوسررانی در سه گروه شرکتکننده
پیشآزمون
متغیر
همانقباضی

میانگین ±انحراف استاندارد
کنترل

پسآزمون
درصد

میانگین ±انحراف

درصد

تغییرات

استاندارد

تغییرات

39/09 ± 8/06

%24

41/26 ± 5/47

%14

ساقی

راه رفتن

40/41 ± 6/20

%20

39/21 ± 4 /68

%33/15

قدامی

عالمتگذاری

(درصد)

شنیداری

40/40±5/1

%13

38/47 ± 5/92

%15/40

همانقباضی

کنترل

نعلی-

(بدون راه رفتن)

63/96 ± 5/43

%13/95

64/16 ± 2/90

%20

داخلی –

راه رفتن

67/70 ± 3/97

%14

68/60 ± 5/77

%17

خارجی

عالمتگذاری

(درصد)

شنیداری

65/88 ± 5/47

%8/30

69/82 ± 6/52

%9/33

همانقباضی

کنترل

49/73 ± 6/76

%19/69

53/71 ± 7/36

%22

داخلی –

راه رفتن

50/10 ± 7/17

%20/86

52/82 ± 5/92

%16/89

دوسررانی

عالمتگذاری

(درصد)

شنیداری

49/91 ± 5/98

%12

44/83 ± 4/77

%9

همانقباضی

کنترل

45/34 ± 4/66

%15/67

44/83 ± 4/77

%17

خارجی –

راه رفتن

49/51 ± 5/68

%18/60

45/75 ± 6/86

%14/99

دوسررانی

عالمتگذاری

(درصد)

شنیداری

54/13 ± 6/28

%11/60

50/60 ± 5/56

%10/98

پهن

پهن

پهن

(بدون راه رفتن)

(بدون راه رفتن)

(بدون راه رفتن)

برای استفاده از آزمون پارامتریک کوواریانس پیشفرضهای آن بررسی شد .ابتدا نرمال بودن دادهها
توسط آزمون شاپیرو-ویلک بررسی و سپس برای بررسی همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده شد،
نتایج نشان داد توزیع دادهها نرمال و شرط تساوی واریانسها نیز برقرار است ( .(P>0/05در ادامه
پیشفرض همگنی شیب رگرسیون بررسی شد و نتایج نشان داد که این شرط فقط در متغیر همانقباضی
عضالت ساقی قدامی -نعلی برقرار است ((P>0/05؛ بنابراین تنها در این متغیر از آزمون پارامتریک
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کوواریانس (جدول  ) 4و در سایر متغیرها از آزمون ناپارامتریک معادل آن ،یعنی آزمون بوت استرپ استفاده
شد (جدولهای  6و.)5
جدول  .4نتايج تحلیل کوواريانس متغیر همانقباضی عضالت ساقی-نعلی
مجموع مجذورات

متغیر

میانگین مجذورات

مقدار F

معناداری

ضريب اتا

همانقباضی
ساقی
قدامی-نعلی

43/19

21/59

0/738

0/48

0/06

(درصد)

نتایج آزمون کوواریانس در جدول  4نشان میدهد همانقباضی عضالت ساقی قدامی – نعلی تغییرات
معناداری را تحت تأثیر مداخلۀ تحقیق نشان ندادهاند ( .(P =0/489نتایج جدولهای  6و  5نیز با استفاده
از آزمون ناپارامتریک بوت استرپ نشان میدهد که یک دوره تمرین راه رفتن با عالمتگذاری شنیداری
بر همانقباضی عضالت پهن داخلی -خارجی ،پهن داخلی – دوسررانی ،پهن خارجی – دوسررانی گروه
تجربی در مقایسه با دو گروه کنترل تأثیر معناداری نداشته است (.(P>0/05
جدول  .5نتايج آزمون بوت استرپ در همانقباضی عضالت پهن داخلی-خارجی ،پهن داخلی–
دوسررانی ،پهن خارجی–دوسررانی در دو گروه تجربی و کنترل بدون تمرين
گروه عالمتگذاری شنیداری-کنترل

همانقباضی پهن داخلی-خارجی
(درصد)
همانقباضی پهن داخلی-دوسررانی
(درصد)
همانقباضی پهن خارجی-دوسررانی
(درصد)

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

مقدار F

معناداری

57/72

57/72

2/75

0/185

4/01

4/01

0/166

0/670

1/12

1/12

0/056

0/815
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جدول  .6نتايج آزمون بوت استرپ در همانقباضی عضالت پهن داخلی-خارجی ،پهن داخلی–
دوسررانی ،پهن خارجی–دوسررانی در دو گروه تجربی و گروه راه رفتن
گروه عالمتگذاری شنیداری-راه رفتن

همانقباضی پهن داخلی-خارجی
(درصد)
همانقباضی پهن داخلی-دوسررانی
(درصد)
همانقباضی پهن خارجی-دوسررانی
(درصد)

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

مقدار F

معناداری

30/37

30/37

1/20

0/285

0/098

0/098

0/007

0/941

0/836

0/836

0/013

0/908

بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر یک دورۀ ششهفتهای تمرین راه رفتن با عالمتگذاری شنیداری بر
همانقباضی عضالت اندام تحتانی در سالمندان سالم بود .براساس اطالع نویسندگان این اولین مطالعهای
است که به بررسی تأثیر یک دوره تمرینات راه رفتن با عالمتگذاری شنیداری بر الگوی همانقباضی
عضالت اندام تحتانی پرداخته است .یافتهها ی تحقیق حاضر نشان داد که با وجود تغییرات مثبت در
فعالیت الکتریکی عضالت منتخب بهتنهایی و همینطور فعالیت همانقباضیشان پس از یک دوره تمرین،
این تغییرات از نظر آماری معنادار نبود ( .(P>0/05نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات یانگ (،)2016 ( )9
تیان ( ،)2018( )30اسشیبر و همکاران ( )2016( )23و تریار ( )2016( )12که نتایج مثبتی را برای
اینگونه مداخالت گزارش نکردند ،همخوانی دارد .با این حال با توجه به تغییرات عضالت در گروه تجربی
(جدول  )2بهنظر می رسد که تحریکات ریتمیک موجب افزایش تعامالت و اتصاالت شنوایی و شبکههای
عصبی عضالنی شده و فعالیت الکتریکی هر یک از عضالت را افزایش داده است ،همینطور در جدول ()3
متغیر هم انقباضی تحقیق در گروه تجربی تأثیرات مثبتی را نشان داده است که شاید اگر طول دورۀ
تمرینات طوالنیتر بود ،این نتایج تأثیرات معنادار را نشان میداد .شاید یکی از دالیل معنادار نشدن نتایج
تحقیق ما ،علیرغم بهبود فعالیت عضالنی و کاهش همانقباضی ،این باشد که شرکتکنندگان در این
تحقیق سالمندان سالمی بودند که در دامنۀ سنی سالمندی اولیه قرار داشتند و این احتمال وجود دارد
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که تغییر مسیر مدارهای عصبی از ناحیۀ خودکار در زیر قشر به ناحیۀ قشری هنوز کمتر جایگزین شده
باشد و درگیری عوامل شناختی مانند توجه به راه رفتن هنوز بارز نیست ،زیرا ارتباط قوی بین عوامل
شناختی و ضرباهنگ ریتمیک وجود دارد و هرچه منابع شناختی کمتر عالئم شنیداری را درک و تفسیر
کند ،به مرور زمان با سازگاری دورۀ تمرینی ،تغییرات معنادارتر و محکمی را نشان دهد ( .)31همچنین
ممکن است محرکات بیرونی برای سازگاری با شاخصهای عصبی عضالنی در این افراد به زمان بیشتری
نیاز داشته باشد؛ بنابراین ،شاید اگر دورۀ تمرینی این تحقیق طوالنیتر بود ،میتوانستیم تأثیرات معنادار
اینگونه محرکهای بیرونی را بهتر ببینیم.
در مطالعات گذشته گفته شده است مسیر مدارهای عصبی نواحی قشری با تمرکز و نواحی پایینتر
از جمله تاالموس-نخاعی بدون تمرکز و بهطور خودکار در جابهجایی نقش دارند ( .)32اخیراً در پژوهشی
سطوح آمیلویید بتا1که شاخصی از خطر اختالالت راه رفتن بهحساب میآید ،با استفاده از توموگرافی2در
مغز سالمندان ردیابی شد ،پس از تحلیل پارامترهای فضایی-زمانی راه رفتن نتیجهگیری شد رسوب
آمیلوییدبتا در نواحی مغز ،تغییرات راه رفتن و جایگزینی مسیر مدارها از ناحیه خودکار به ناحیۀ ارادی،
مستقیم بر وظایف حرکتی تأثیر دارد ،اما ممکن است بر تمام عوامل و رفتارهای راه رفتن اثرگذار نباشد
( ،)30همانطورکه تأثیر معناداری بر رفتار عصبی-عضالنی سالمندان سالم در این پژوهش مشاهده نشد.
محققان بیان میدارند که با افزایش سن در دوران سالمندی ،فعالیت عضالت موافق و مخالف مفصل
مچ پا نسبت به سایر عضالت بیشتر میشود که نشاندهندۀ عدم تعادل و تهدیدی برای ثبات مفصل مچ
پاست ( .)33نتایج تحقیق حاضر کاهش اندکی در همانقباضی عضالت ساقی قدامی – نعلی گروه تجربی
را نشان داد (جدول  .)2در مورد همانقباضی عضالت پهن داخلی و خارجی نیز مطالعاتی گزارش کردند
این همانقباضی و همکاری به کاهش آسیب رباطهای زانو کمک میکند و بررسیهای ما نیز نشان داد که
احتماالً این نوع تمرینات میتواند سبب افزایش همکاری عضالت پهن چهارسرران شود ( .)34 ،34مطابق
جدول  ،2همکاری عضلۀ پهن داخلی و دوسرران در گروه راه رفتن نسبت به کنترل بدون راه رفتن بیشتر
و همچنین در گروه مداخله نسبت به دو گروه دیگر افزایش بیشتری داشت و ممکن است بهدلیل اینکه
عضلۀ پهن داخلی در مقایسه با پهن خارجی نقش بیشتری در ثبات و صاف کردن زانو داشته باشد .از
طرف دیگر ،مفاصل در طول حرکات بهخصوص حرکات برونگرا به کنترل بیشتری نیاز دارند ،این افزایش
1. β_amyloid
2. Tomography
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همکاری پهن داخلی با عضلۀ مخالفش موجب کنترل کارامدتر در اطراف زانو شود .زاکارون1و همکاران
( )2016( )35اظهار داشتند که فعالیت همزمان سطوح همانقباضی عضالت پهن خارجی و دوسرران در
وضعیتها و گشتاورهای مختلف ،متفاوت است ،اما در حالت کلی در سیکل راه رفتن هرچه انقباض
همزمان آنها کمتر شود ،میتواند به نفع کنترل افراد باشد ،زیرا افزایش آن موجب دور شدن بیشازحد
زانو میشود که خود دلیلی بر بیثباتی خواهد بود ( .)35،9نتایج جدول  2در خصوص کاهش همانقباضی
عضالت پهن خارجی و دوسرران در گروه تجربی ،در راستای مطالب باالست.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق سجدی و همکاران ( ،)22لیندا و همکاران ( ،)2اسکات ( )25و
همکاران همخوانی ندارد ،این محققان تأثیر معنیدار اینگونه مداخالت حسی را در سالمندان گزارش
کردند .طراحی های مختلف در تحقیقات با توجه به عواملی مانند روش تمرین ،مدت مداخله ،متغیرهای
مورد بررسی و استفاده از تکالیف و ابزارهای مختلف ممکن است توضیحدهندۀ این یافتههای متفاوت باشد.
شاید یکی از دالیل مغایر بودن نتایج حاضر با این تحقیقات ،تفاوت در نوع متغیرهای مورد مطالعه و
ابزارهای اندازهگیری باشد .در بیشتر مطالعات محققان از آزمونهای میدانی یا ابزارهای ثبت پارامترهای
کینماتیکی راه رفتن استفاده کردند که از حساسیت کمتری نسبت به دستگاه الکترومایوگرافی که در این
تحقیق استفاده شده و نسبت به ثبت تغییرات عضله بسیار دقیق است ،برخوردارند؛ ازاینرو نشان دادن
تغییرات قوی عضالت در نتیجۀ این مداخالت به زمان بیشتری نیاز دارد .از همه مهمتر اینکه در هیچیک
از مطالعات پیشین از گروه کنترل راه رفتن بدون دریافت عالمتگذاری شنیداری ،برای جداسازی اثر راه
رفتن از اثر محرک بیرونی استفاده نشد و این اولین مطالعهای است که به این موضوع توجه داشته است.
شاید بخشی از تأثیرات مشاهدهشده در تحقیقات قبلی بهدلیل تأثیرات مثبت راه رفتن باشد تا تأثیرات
 100درصد عالئم شنیداری بیرونی .همانطورکه در جدولهای  1و  2مشاهده میشود ،گروه کنترل راه
رفتن نیز تغییرات مثبتی را نشان میدهد که بیانگر تأثیر تمرینات منظم راه رفتن است .در راستای این
موضوع ،مقایسۀ جدول ( 5مقایسۀ گروه تجربی با گروه کنترل بدون راه رفتن) با جدول ( 6مقایسۀ گروه
تجربی با گروه کنترل راه رفتن) نتایج بهتری را نشان میدهد که خود بیانگر این نکته است که بخشی از
تأثیرات دیدهشده در مطالعات پیشین میتواند بهدلیل تمرینات راه رفتن است.

1. Zacaron
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محققان در مطالعات ( ،)37،36نشانهگذاریهای شنیداری را بهعنوان یک بازخورد منفی و مخالف
فرایند یادگیری حرکتی و همینطور اختالل در پردازش اطالعات ورودی تعریف کردهاند و در ادامه گفته
شده اتکای طوالنیمدت به آن زیانبار است که با پژوهش حاضر ناهمسوست ،مطابق با نتایج ما ،شش هفته
تمرین با عالمتگذاری شنیداری تا حدودی میتواند موجب کاهش اشتباهات اجرای راه رفتن شود .گای
( )19ردیابی ریتمیک شنیداری را برای محدودیتهای ایجادشدۀ شناختی مفید دانسته و حدود  95درصد
برای جامعۀ سالمند 86 ،درصد برای بیماران سکتۀ مغزی و حدود  74درصد برای بیماران اماس گزارش
کرده است ،اما ممکن است این تأثیرات معنادار بهدلیل بهبود در تداخل شناختی-حرکتی باشد که در
مطالعۀ حاضر ،شرکتکنندگان افراد سالمی بودند که در دورۀ سالمندی اولیه قرار داشتند و کمتر دچار
این نوع اختالالت بودند.
این تحقیق محدودیتهایی نیز داشت ،از جمله اینکه تمامی شرکتکنندگان در این مطالعه مرد
بودند .شاید تأثیرات این مداخالت بر روی زنان سالمند بهدلیل سبک زندگی متفاوتشان با مردان ،نتایج
دیگری را نشان دهد .ازاینرو به محققان آینده پیشنهاد میشود تأثیر این مداخالت حسی را بر زنان
سالمند و همچنین دوران سالمندی ثانویه که تخریب حرکتی و شناختی بیشتر است ،بررسی کنند .از
طرفی با توجه به نتایج بهدستآمده ،به محققان آینده توصیه میشود که تأثیر عالمتگذاری شنیداری در
حین تمرین راه رفتن را در طی جلسات بیشتر و مدت زمان طوالنیتر بررسی و تأثیر سایر
عالمتگذاریهای حسی مانند بینایی و حسی -پیکری را نیز مطالعه کنند.
نتیجهگیری
نتایج این تحقیق تأثیر معنادار اینگونه مداخالت بیرونی را بر راه رفتن سالمندان سالم نشان نداد ،با این
حال با توجه به تغییرات مثبت مشاهدهشده در الگوهای الکترومیوگرافی عضالت و نظر به اینکه استفاده
از اینگونه ابزار در توانبخشی راه رفتن بسیار ساده ،ارزانقیمت و بدون نیاز به درمانگر است ،ازاینرو شاید
بتوان به عنوان یک روش مکمل در توانبخشی راه رفتن سالمندان از آن استفاده کرد .با این حال با توجه
به جدید بودن این نوع مداخالت ،به پژوهشهای بیشتری بهمنظور دستیابی به قطعیت و اتفاق نظر در
این حوزه نیاز است.
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