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متغیرهای فضایی زمانی در راه رفتن بیماران پارکینسون

ارزیابی متغیرهای فضایی زمانی و نیروی عکسالعمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران
پارکینسون و افراد سالم
4

کیوان شریف مرادی ،1نادر فرهپور* ،عباس بهرام ،2محمد تقی کریمی0،3مهر دخت مزده

چکیده

مقاله پژوهشی

یهای کینتیکی
یهای حرکتی از جمله تغییر الگوی راه رفتن همراه است .هنوز اطالعات موجود در زمینه ویژگ 
مقدمه :بیماری پارکینسون با ناهنجار 
راه رفتن در این بیماران ناکافی است .هدف این تحقیق ارزیابی ویژگیهای فضایی -زمانی و نیروی عکسالعمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران
پارکینسون و مقایسه آن با افراد سالم بود.
مواد و روشها :تعداد  21مرد مبتال به بیماری پارکینسون با دامنه سنی  05تا  50ساله و  20مرد سالم با دامنه سنی مشابه مورد مطالعه قرار گرفتند.
با استفاده از یک سیستم تحلیل حرکتی  255( Viconهرتز) با چهار دوربین سری  Tو دو دستگاه صفحه نیروی  2555( Kistlerهرتز) متغیرهای
فضایی -زمانی و نیروی عکسالعمل زمین در مرحله استقرار راه رفتن اندازهگیری شدند .بعد از حذف نویز و پردازش دادهها برای تحلیل آماری از
آزمون  Independent t-testدر محیط نرم افزار  SPSSنسخه 21و  α < 5/50استفاده شد.

عکسالعمل عقبی -جلویی (جلو برنده) در بیماران بهطور معنیداری

یافتهها :سرعت راه رفتن ،طول گام ،اوج دومین نیروی عمودی ،و نیروی
عکسالعمل زمین در پای چپ و

کمتر از گروه کنترل بود( .)P > 5/50مدت زمان حمایت دوگانه در بیماران بیشتر بود ( .)P > 5/50نیروهای
راست در هر دو گروه قرینه بود (.)P > 5/50

نتیجهگیری :کاهش سرعت راه رفتن و افزایش فاز حمایت دوگانه در افراد پارکینسون ناشی از نوعی انطباق سیستم عصبی -عضالنی برای جبران
عکسالعمل عقبی -جلویی (پیشبرنده) ارتباط مستقیم دارد و کاهش

ضعف تعادل میباشد .قله دوم نیروی عکسالعمل عمودی ( )Fz3با نیروهای
این نیروها در بیماران پارکینسون ممکن است به دلیل کاهش سرعت راه رفتن باشد .البته راه رفتن آهسته در دراز مدت ممکن است خود موجب
ضعف عضالنی گردد.
کلید واژهها :بیماری پارکینسون ،راه رفتن ،کینتیک

ارجاع :شریف مرادی کیوان ،فرهپور نادر ،بهرام عباس ،کریمی محمدتقی ،مزده مهردخت .ارزیابی متغیرهای فضایی زمانی و نیروی
عکسالعمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران پارکینسون و افراد سالم .پژوهش در علوم توانبخشی 2111؛ 686-656 :)0( 25
تاریخ دریافت2111/1/11 :

تاریخ پذیرش2111/5/16 :

* استاد ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه بوعلی سینا ،و گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران (نویسنده مسؤول).
Email: naderfarahpour1@gmail.com

 .2دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان .ایران.
 .1دانشیار گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .1استادیار گروه ارتوپدی فنی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .4استادیار ،متخصﺺ مغز و اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

676

پژوهش در علوم توانبخشی/سال  /01شماره  /5آذر و دی 0131

متغیرهای فضایی زمانی در راه رفتن بیماران پارکینسون

مقدمه
بیماری پارکینسون ( ،)Parkinson Disease- PDبر اثر از
بین رفتن سلولهای مغزی و در نتیجه کاهش ترشح دوپامین
در ساقه مغز ،رخ میدهد ( .)1این بیماری حدود یک درصد از
جمعیت باالی  06سال را مبتال میکند ( .)2افت دوپامین در
بیماران  PDموجب اختالالت سیستم عصبی -عضالنی و
بروز ناهنجاریهایی از جمله لرزش دست ،کندی حرکت
( ،)2ضعف در تعادل ایستا و پویا ( ،)3ضعف در کنترل
پوسچر ( ،)4افت دقت در انجام وظایف حرکتی ( )1و اختالل
در الگوی راه رفتن میشود .از آنجا که راه رفتن یکی از
اساسیترین فعالیتهای روزمره است ،اختالل در راه رفتن،
زندگی بیمار را مختل میکند .در تحقیقات پیشین به
ناهنجاریهای راه رفتن از جمله ،افت سرعت (،)0-5
کوتاهی گام ( ،)0کاهش کادنس ( ،)5قفل شدن مفصل یا
فریزینگ ( ،)7کاهش دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی (،)5
کشیده شدن پای در حال نوسان روی زمین ( ،)8بیتعادلی
هنگام راه رفتن ( )16 ،9و افزایش ریسک سقوط بهویژه
هنگام تغییر مسیر و یا عبور از موانع ( )12 ،11اشاره شده
است .به عالوه ،افزایش مدت زمان فاز استنس و زمان
حمایت دوگانه از ویژگیهای راه رفتن بیماران پارکینسون
است ( .)13اما غالب مطالعات پیشین صرفاً جنبههای
کینماتیکی راه رفتن را بررسی کردهاند .این مطالعات در
زمینه شروع راه رفتن ( ،)14توقف راه رفتن ( ،)15عبور از
روی موانع ( ،)10تغییر مسیر ( )17و راه رفتن همراه با
بودهاند.
تکلیف ثانوی شناختی ( )18
تعدادی از محققین کاهش دامنه نیروی عکسالعمل
زمین در بیماران پارکینسون را گزارش کرده اند و آن را به
ناتوانی این بیماران در کنترل سرعت رو به پایین مرکز جرم
( )19و افزایش خطر سقوط آنان مرتبط دانستهاند .البته در
این خصوص تحقیقات جامعی وجود ندارد .شناخت نحوه
تغییر نیروی عکسالعمل زمین در جهات مختلف قدامی
خلفی ،داخلی خارجی و عمودی جهت شناخت اختالالت راه
رفتن بیماران پارکینسون از اهمیت کلینیکی برخوردار است و
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میتواند بینش جدید در توانبخشی بیماران پارکینسون ارایه
دهد ( Nigg .)26و همکاران نشان دادند که قله نیروی
عکسالعمل عمودی وارد بر پا در فاز میانه  stanceافراد
سالخورده از جوانان بیشتر بوده و بین قله نیروی
عکسالعمل قدامی خلفی (نیروی ترمزکننده Braking
 )forceو نیروی خلفی -قدامی (جلو برندهProgression :
 ) forceو سرعت راه رفتن ارتباط وجود دارد (Scott .)21
و همکاران گزارش کردند که نیروی جلو برنده در افراد
دارای بیماری عروق محیطی به خاطر ضعف در عضالت
پالنتار فلکسور یا استفاده از یک مکانیسم جبرانی جهت
کنترل درد ،کاهش مییابد ( .)22اگر چه نیروهای
عکسالعمل زمین موقع راه رفتن در بیماریهای مختلف
نورولوژیکی انجام گرفته است اما در افراد پارکینسون بسیار
محدود بوده و فقط تعداد محدودی از محققین به مطالعه
نیروهای عکسالعمل زمین در ایستادن و راه رفتن بیماران
پارکینسون پرداختهاند (.)24 ،23
 Koozekananiو همکاران نشان دادند نیروی عمودی
عکسالعمل سطح در بیماران پارکینسون غیرطبیعی است و
قله دومین نیروی عکسالعمل سطح بهطور معنیداری در این
بیماران کاهش یافته است ( .)25در حالیکه  Manapو
همکاران دریافتند که هر دو قله اول و دوم نیروی
عکسالعمل سطح بیماران پارکینسون بهطور معنیداری از
گروه نرمال کمتر است ( Nieuwboer .)23و همکاران در
بیماران پارکینسون با شدت باالی بیماری نشان دادند این
بیماران حین راه رفتن ،بهجای دو قله دارای یک قله در
نیروی عمودی عکسالعمل میباشند ( .)20تحقیقات صورت
گرفته در زمینه نیروی عکسالعمل سطح در بیماران
پارکینسون بهصورت موردی ( )25میباشد و تنها به بررسی
نیروی عمودی عکسالعمل زمین حین ایستادن و راه رفتن
پرداخته است و کمتر نیروی عکسالعمل زمین در سه
صفحه حرکتی حین راه رفتن در این بیماران بررسی شده
است .بنابراین هدف این مطالعه ارزیابی متغیرهای فضایی
زمانی و مقدار نیروی عکسالعمل زمین هنگام راه رفتن در
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بیماران پارکینسون و افراد سالم بود .فرضیه اصلی تحقیق
این بود که مقدار نیروهای اعمال شده بر پای بیماران
پارکینسون کمتر از افراد سالم است.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع مقطعی است .که روی  10سالمند سالم و
 12بیمار مبتال به پارکینسون انجام شد .بیماران از
کلینیکهای تخصصی مغز و اعصاب شهر همدان وارد تحقیق
شدند .شرایط پذیرش افراد برای گروه تجربی عبارت بودند از:
جنسیت مرد ،مبتال بودن به بیماری پارکینسون با شدت  IIو
 IIIبر اساس مقیاس  Hohenو  ،)27( Yahrنداشتن سابقه
جراحی مهم یا هر گونه بیماری تأثیرگذار بر مهارت راهرفتن ،و
برخورداری از سیستم دهلیزی سالم ،توانایی راهرفتن مستقل و
بدون استفاده از وسیله کمکی .شرایط خروج از تحقیق بیماران
عبارت بودند از داشتن هرگونه عمل جراحی که مانع ایستادن
و راهرفتن بیماران گردد ،عدم تعادل بیماران حین راه رفتن.
شرایط پذیرش افراد سالم عبارت بودند از نداشتن
یهای اسکلتی -عضالنی ،فقدان سابقه جراحی مهم،
ناهنجار 
حرفهای یا ورزش

و فقدان سابقه ورزش قهرمانی یا نیمه
مرتب هفتگی طی شش ماه گذشته .گروهها از نظر سن ،قد و
وزن معادلسازی شدند.
پروتکل تحقیق در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم
پزشکی همدان تصویب شد (شماره /10/35/9/168پ و تاریخ
نامه  )92/12/19بعد از ارایه اطالعات مربوط به اهداف و
روش کار از آزمودنیها برای شرکت در پژوهش رضایتنامه
کتبی دریافت شد.
برای اندازهگیری متغیرهای کینماتیکی راه رفتن از سیستم
تحلیل حرکتی  )UK( Viconشامل چهار دوربین سری ،T
با فرکانس نمونهبرداری  166هرتز استفاده شد .خطای
اندازهگیری دوربینها کمتر از  6/2میلیمتر بود .همچنین برای
اندازهگیری نیروهای عکسالعمل زمین بر پاها از دو صفحه
نیرو  066× 466( Kistlerمیلیمتر) ( KISTLER
 )INSTRUMENT SWITZERLANDبا فرکانس
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نمونهبرداری  1666هرتز استفاده شد .اطالعات با استفاده از
فیلتر پایینگذر ( )Butterworthبا برش فرکانس  16هرتز
جمعآوری شد.
ادهروی و به فاصله 5
دوربینها در دو سمت یک مسیر پی 
متر از مرکز صفحه نیرو قرار داده شدند .یک فضای
کالیبراسیون با ابعاد (طول  366سانتیمتر × عرض 156
سانتیمتر × ارتفاع  366سانتیمتر) در نظر گرفته شد که
صفحه نیروها در مرکز قاعده این فضای مکعبی قرار داشت.
ادهروی  12متری در طول آزمایشگاه در نظر
یک مسیر پی 
گرفته شد که دو صفحه نیروی  Kistlerدر وسط مسیر و با
فاصله  1سانتیمتر از هم در امتداد یکدیگر قرار داشت
بهطوری که آزمودنی میتوانست دو استراید کامل چپ و
راست در داخل فضای کالیبره داشته باشد .فاصله نقطه شروع
راه رفتن آزمودنیها تا صفحه نیرو  0متر بود.
اندازهگیری کینماتیکی ،تعداد  10مارکر 14

برای
میلیمتری منعکسکننده نور مادون قرمز بر خار خاصره
قدامی فوقانی ،خار خاصره خلفی فوقانی ،ران (یک سوم
فوقانی ران سمت راست ،یک سوم تحتانی ران سمت چپ)،
کندیل خارجی زانو ،ساق (یک سوم فوقانی سمت راست ،یک
سوم تحتانی سمت چپ) ،قوزک خارجی پا ،پاشنه و انتهای
استخوان کف پایی دوم در دو سمت چپ و راست اندام
تحتانی طبق پروتکل  Plug-In-Gaitنصب گردید.
راه رفتن آزمودنی در مسیر تعیین شده  5بار تکرار گردید و
در هر یک از متغیرهای مورد نظر ،میانگین  5بار تکرار برای
محاسبات آماری در نظر گرفته شد .تصویر مارکرها هنگام راه
رفتن همراه با دادههای صفحه نیرو ثبت گردید .پارامترهای
اصلی این مطالعه شامل :متغیرهای فضایی -زمانی راه رفتن
(سرعت راه رفتن ،طول گام (نرماالیز شده به طول پا)،
کادنس ( ،)Cadanceدرصد حمایت (تک گانه و دوگانه) و
نیروهای عکسالعمل زمین در جهتهای عمودی
( ،)Fz1,Fz2, Fz3داخلی خارجی ( )Fyو قدامی خلفی
(( )Fxنمودار  )1میباشند .نیروهای عکس العمل زمین به
صورت نسبتی از وزن بدن نمایش داده شدهاند .دادهها با
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استفاده از نرم افزار ()Nexus 3.2.1, Vicon UK
استخراج شد .جهت بررسی نرمال بودن دادهها و امکان استفاده از
آزمونهای پارمتریک ،از آزمون  Shapiro-Wilksاستفاده
شد .اعداد پرت ،پس از شناسایی ،از تحلیل آماری کنار گذاشته
شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش آماری «تی
تست مستقل» ( )Independent t-testدر نرمافزار SPSS
نسخه  )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 19و
سطح معنیدار ( )P > 6/65صورت گرفت.

شدند .بین متغیرهای آنتروپومتریکی گروه کنترل و بیماران
پارکینسون تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
مقادیر میانگین پارامترهای فضایی -زمانی راه رفتن گروه
کنترل و پارکینسون در جدول  2آمده است .همانطوری که
مشاهده میشود کادنس در هر دو گروه مشابه و متقارن بود
( .)P = 6/93درصد حمایت دوگانه در بیماران پارکینسون
حدود  %1/05بیشتر از گروه سالم بود (.)P = 6/30
در بیماران پارکینسون مرحله استنس پای راست حدود
 %1/45بیش از گروه نرمال بود ( .)P = 6/13بیماران
پارکینسون در مقایسه با افراد سالم با سرعت کمتری راه
یرفتند ( .)P = 6/64طول گام بیماران پارکینسون در سمت
م
چپ  6/22متر (نرماالیز شده به طول پا) و در سمت راست
 6/27متر (نرماالیز شده به طول پا) از گروه نرمال کمتر بود که
اختالف معنیداری بین دو گروه مشاهده شد (.)P> 6/65

یافتهها
جدول  1مشخصات زمینهای (دموگرافیک) آزمودنیهای
شرکتکننده در این تحقیق را نشان میدهد .از بین
مراجعهکنندگان به کلینیک تخصصی مغز و اعصاب در همدان
تعداد  12بیمار مبتال به پارکینسون ،بهعنوان گروه تجربی و
تعداد  15نفر از بین افراد سالم در دسترس با میانگین سن ،قد،
جرم و شاخص توده بدنی مشابه ،بهعنوان گروه کنترل انتخاب

جدول  .0میانگین دادههای آنتروپومتریکی گروه کنترل و پارکینسون
متغیر

کنترل

پارکینسون

P

سن

61/21 ± 5/66

64/65 ± 5/55

5/42

قد (متر)

2/60 ± 5/55

2/64 ± 5/58

5/05

وزن ()kg

52/15 ± 1/15

60/46 ± 25/18

5/26

شاخﺺ توده بدنی

10/15 ± 1/55

14/02 ± 1/04

5/14

طول پا (متر)

85/05 ± 4/56

86/10 ± 0/26

5/45

جدول  .2میانگین پارامترهای زمانی فضایی راه رفتن گروه کنترل و بیماران پارکینسون
متغیر های فضایی زمانی

چپ

کنترل

پارکینسون

P

کادنس (گام در دقیقه)

251/01 ± 21/11

252/11 ± 12/81

5/11

حمایت تک گانه (درصد)

15/11± 1/14

16/62 ± 1/08

5/65

حمایت دوگانه (درصد)

10/11 ± 1/12

16/65 ± 4/41

5/16

طول گام (متر)

2/41 ± 5/22

2/15 ± 5/15

5/51٭

سرعت راه رفتن ()m/s

2/56 ± 5/24

5/85 ± 5/11

5/54٭

پژوهش در علوم توانبخشی/سال  /01شماره  /5آذر و دی 0131

673

متغیرهای فضایی زمانی در راه رفتن بیماران پارکینسون

راست
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استنس (درصد)

61/40 ± 2/86

61/12 ± 2/01

5/15

کادنس (گام در دقیقه)

251/61 ± 21/45

251/22 ± 11/82

5/14

حمایت تک گانه (درصد)

15/61 ± 1/21

16/18 ± 4/25

5/14

حمایت دوگانه (درصد)

10/44 ± 4/88

18/14 ± 6/44

5/12

طول گام (متر)

2/41 ± 5/22

2/26 ± 5/15

5/52٭

سرعت راه رفتن ()m/s

2/55 ± 5/24

5/86 ± 5/12

5/51٭

استنس (درصد)

61/55 ± 1/54

64/01 ± 1/58

5/21

٭نشان دهنده اختالف معنیدار است .طول گام به طول پا نرماالیز شد .استنس به درصد چرخه راهرفتن نرماالیز شد.

نمودار  .0قله نیروهای انتخاب شده در این مطالعه

جدول  ،3میانگین اوج نیروهای اعمال شده بر پاها را برای هر
دو گروه نشان میدهد .نیروی جلو برنده در گروه بیماران
حدود  11/4نیوتن کمتر از افراد سالم بود ( .)P = 6/66این
متغیر در هر دو گروه بین پاهای چپ و راست متقارن بود.
در نیروی عمودی در قله اول (سمت چپ) و نیروی
عکسالعمل جانبی (سمت چپ و راست) ،نیز هیچگونه

اختالف معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد ( .)P < 6/65اما

در قله دوم نیروی عمودی به خاطر کوچکتر بودن این متغیر
در بیماران اختالف بین گروهی معنیدار بود (.)P > 6/661
عکسالعمل وارد بر پا در هر دو گروه

جمع زمانی نیروهای
مشابه بود .نمودارهای  3 ،2و  4الگوی نیروهای اعمال شده
برپای گروه نرمال و بیماران را برای یک آزمودنی نشان
میدهد.

جدول  .1میانگین قله نیروهای اعمال شده برپاها در دو گروه نرمال و بیماران پارکینسون (درصد وزن بدن)
اجزای نیرو

چپ

661

کنترل

پارکینسون

P

نیروی داخلی خارجی

21/52 ± 1/18

21/85 ± 1/81

5/41

نیروی جلو برنده

10/22 ± 6/18

11/11 ± 1/11

5/55٭

نیروی ترمز زننده

11/01 ± 8/51

11/15 ± 6/18

5/51٭

نیروی عمودی Fz1

222/01 ± 8/11

256/10 ± 4/64

5/56
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81/18 ± 25/40

12/18 ± 0/51

5/52٭

نیروی عمودی Fz3

221/22 ± 6/11

252/15 ± 6/16

5/55٭

نیروی عمودی Fz2

راست
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– FORCE-TIME
INTEGRATED
)نیوتن ثانیه)

61/61 ± 8/21

62/18 ± 8/52

5/08

نیروی داخلی خارجی

21/55 ± 1/28

21/26 ± 1/11

5/11

نیروی جلو برنده

10/11 ± 6/55

14/12 ± 1/08

5/55٭

نیروی ترمز زننده

15/25 ± 6/54

12/44 ± 0/81

5/55٭

نیروی عمودی Fz1

221/64 ± 8/42

256/14 ± 0/18

5/51٭

نیروی عمودی Fz2

81/16 ± 25/41

11/21± 0/10

5/55٭

نیروی عمودی Fz3

221/18 ± 5/52

251/18 ± 0/56

5/55٭

– FORCE-TIME
INTEGRATED
)نیوتن ثانیه)

61/05 ± 5/60

61/01 ± 6/14

5/50

٭ نشاندهنده اختالف معنیدار است

نمودار  .2نیروی عکسالعمل افقی یک نفر گروه کنترل و یک نفر پارکینسون .مقادیر مثبت نمایانگر نیروی جلو برنده میباشند .مقادیر منفی نمایانگر
نیروی ترمزکننده میباشند.

نمودار  .1نیروی عکسالعمل عمودی یک نفر گروه کنترل و یک نفر پارکینسون
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نمودار  .4نیروی عکسالعمل داخلی خارجی یک نفر گروه کنترل و یک نفر پارکینسون

بحث
هدف این مطالعه ارزیابی متغیرهای فضایی زمانی و مقدار
نیروی عکسالعمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران
پارکینسون و افراد سالم بود.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سرعت راه رفتن
و طول گام بیماران پارکینسون بهطور معنیداری از گروه
نرمال کمتر است .همچنین درصد حمایت دوگانه در این
بیماران هنگام راه رفتن بیشتر از گروه نرمال است.
سرعت راه رفتن با دو عامل طول گام و کادنس مرتبط
است .در این تحقیق کاهش سرعت در بیماران به دلیل افت
طول گام آنها بود .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج Roiz
و همکاران مطابقت دارد ( .)28برخی از تحقیقات دیگر نیز
کاهش سرعت را در بیماران پارکینسون تأیید کردند اما علت
آن را کاهش کادنس دانستهاند ( .)36 ،29بیماران سرعت راه
رفتن را برای افزایش ثبات و تعادل دینامیکی کاهش میدهند
(.)31
در تحقیقات نشان داده شده است که بیشتر بیماران با
اختالالت عصبی عضالنی ،سرعت راه رفتن را جهت بهبود
پایداری کاهش میدهند .معموالً افراد زمان حمایت دوگانه را
جهت جبران ترس از افتادن ( )32و یا ناپایداری قامتی ()33 ،31
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افزایش میدهند که هر دوی اینها در بیماران پارکینسون در
مراحل پیشرفته مشهود است ( .)34 ،3نتایج این بخش از
تحقیق با نتایج انجام شده توسط  Morrisهمخوانی دارد (.)4
آنها تآیید کردند که کاهش در سرعت راه رفتن نتیجه
کاهش در تعداد و طول گام میباشد .بر اساس نتایج
تحقیقشان ،علت اصلی کاهش طول گام ،کاهش در دامنه
حرکتی مفاصل مچ پا ،زانو و ران میباشد.
در این تحقیق ،میانگین نیروی پیش برنده قدامی خلفی
بهطور معنیداری در بیماران پارکینسون کمتر بود .این نتیجه
ممکن است تفاسیر مختلفی داشته باشد .این کاهش ممکن
است بهدلیل نوعی انطباق سیستم عصبی -عضالنی برای
پبیشگیری از سقوط باشد و یا ممکن است بهدلیل ضعف
نیروی عضالت اکستنسور ران و یا پالنتار فلکسور مچ پا باشد
(.)14
کاهش قله نیروی عکسالعمل عمودی دوم ( )Fz3در
بیماران مؤید ارتباط عملکرد عضالت پالنتار فلکسور با سرعت
راه رفتن آنها است .در گروه نرمال یک دره در نمودار نیروی
عمودی به خاطر اکستنشن زانو در فاز میانه استنس مشاهده
میشود .همانطوری که در جدول ( )3مشاهده میشود یک
افزایش معنیدار در میانگین نیروی اعمال شده در فاز میانه
استنس (دره در نمودار نیروی عمودی) در گروه پارکینسون
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وجود دارد .این موضوع به نوعی ضعف دینامیکی و واکنش
یدهد.
سیستم عصبی -عضالنی در این گروه را نشان م 
عکسالعمل پاهای چپ و راست در

عدم تقارن در نیروی
بیماران مبتال به اختالالت عصبی -عضالنی ،مالتیپل
اسکلروسیز ( )35( )Multiple sclerosisو اسکولیوز
( )35( )Scoliosisگزارش شده است .اما در این تحقیق
عکسالعمل زمین در پاهای چپ و راست هر دو

نیروهای
گروه قرینه بود.
عضالت در تغییر نیروی عکسالعمل زمین حین راه رفتن
نقش بهسزایی دارند .در ابتدای فاز استنس ،که در آن شتاب
بدن و شتاب جاذبه همراستا میباشند کنترل اولین قله نیروی
عکسالعمل عمودی که کمی بیشتر از وزن بدن است توسط
عضالت اکستنسور زانو (پهن میانی ،داخلی و خارجی) و
اکستنسور ران (سرینی بزرگ) صورت میگیرد ( .)33در فاز
میانه استنس نیروی عکسالعمل عمودی به زیر وزن بدن
میرسد و بهصورت دره در نمودار نیروی عکسالعمل عمودی
قابل مشاهده است که عضله سرینی میانی بیشترین حمایت را
در این فاز فراهم میکند .در فاز انتهایی استنس که در آن
شتاب بدن در خالف شتاب جاذبه زمین میباشد عضالت
پالنتار فلکسور مچ پا (دوقلو و نعلی) و عضالت اکستنسور زانو
(پهن میانی ،داخلی و خارجی) در کنترل دومین قله نیروی
عکسالعمل عمودی و شتاب بخشیدن به بدن نقش مهمی
دارند ( .)33 ,31نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد نیروی
جلو برنده و قله دومین نیروی عمودی بیماران پارکینسون
بهطور معنیداری از گروه کنترل کمتر بود .کاهش نیروی جلو
برنده و دومین قله نیروی عکسالعمل زمین در بیماران
پارکینسون شاید بهخاطر ضعف عضالت پالنتار فلکسور مچ پا
(دوقلو و نعلی) و عضالت اکستنسور زانو (پهن میانی ،داخلی و
خارجی) و ران باشد؛ لذا بهنظر میرسد برنامه توانبخشی در

کیوان شریف مرادی و همکاران

راستای تقویت این عضالت در بیماران پارکینسون به بهبود
راه رفتن این بیماران کمک شایانی نماید.
نتیجهگیری
بیماری پارکینسون با کاهش سرعت راه رفتن و کاهش طول
گام ،افزایش درصد حمایت دوگانه ،و کاهش نیروی جلوبرنده
همراه است .بررسی دقیق عملکرد عضالت پالنتار فلکسور در
برنامهریزی توانبخشی مؤثر برای ارتقاء

این بیماران برای
یشود.
الگوی دینامیکی راه رفتن این افراد توصیه م 
محدودیتها
از جمله محدودیتهای این تحقیق عبارتند از کم بودن تعداد
بیماران مورد مطالعه ،عدم اطمینان از صحت اطالعات داده
شده در زمینه مصرف داروها و یا وضعیت سالمت فیزیکی و
فیزیولوژیکی بیماران ،وعدم کنترل وضعیت پوسچر
آزمودنیها.
پیشنهادها
با توجه به تآثیر پوسچر و تعادل در بیومکانیک راه رفتن
پیشنهاد میشود همین مطالعه با تعداد آزمودنیهای بیشتر و
کنترل متغیرهای پوسچر و تعادل تکرار شود.
تشکر و قدردانی
مؤلفین این مقاله تشکر صمیمانه خود را بهخاطر همکاری
ینمایند .همچنین
بیماران پارکینسون و خانواده آنها اظهار م 
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان بهخاطر در اختیار گذاردن
یآید.
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی تقدیر بهعمل م 
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An assessment of gait spatiotemporal and ground reaction force
characteristics in subjects with Parkinson compared with normal elderly
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Abstract
Introduction: Parkinson disease (PD) is associated with abnormalities in gait pattern. Although many researches
have documented some gait condition in PD but there is a lack of information about kinetic aspects in these subjects.
The aim of this study was to evaluate the spatiotemporal variables and ground reaction forces during gait in subjects
with PD compared with normal group.
Materials and methods: Twelve participants with PD and fifteen matched normal elderly subjects of between 5075 years of age participated in this study. A Vicon motion analysis system with four cameras and as well as two
Kistler force plates were used to measure the temporal variables and ground reaction forces (GRF) during the gait.
For statistical analysis independent student-t test was used. The type one error was set at α < 0.05.
Results: Walking speed, stride length, second pick of vertical ground reaction force, and posterior-anterior
(propulsive) forces in patients were significantly smaller than that of in normal subjects (p <0.05). The double
support time in PD patients was increased compared to normal subjects (p>0.05). GRF in both groups were
symmetrical.
Conclusion: Reduced walking speed, increased double support time in PD patients could be due to a
neuromuscular adaptation to compensate balance deficit. The second peak of the vertical GRF and the propulsive
force (posterior-anterior) GRF are related and the decreased GRF in PD might be due to the reduction of the walking
speed. However, this pattern may result in a muscle weakness in long term.
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