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  :چكيده

.  است) MS(دشواري در راه رفتن يكي از اصلي ترين عوارض بيماريهاي نرولوژيك به ويژه مولتيپل اسكلروزيس:  موضوع

در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس  هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين قدرت عضالت اندام تحتاني و سرعت راه رفتن 

  .است

بيمار مبتال به ام  33در ) 25ft( فوت را ه رفتن در مسير مستقيم 25سرعت راه رفتن با استفاده از تست :  روش شناسي

و  ثانيه نشست 30همچنين قدرت عضالت اندام تحتاني دو طرف با استفاده از دينامومتر و تست . ارزيابي شد)  EDSS<6(اس

  .برخاست اندازه گيري شد

رابطه معنادار وجود   p<0.01و سرعت راه رفتن در سطح ) پاي راست وچپ( بين قدرت اكستنسورهاي زانو: نتايج پژوهش

  p<0.05  و فلكسور زانوي چپ در سطح    p<0.01رابطه بين سرعت راه رفتن و فلكسور زانوي راست در سطح. داشت

. رابطه معنادار مشاهده شد  p<0.01ثانيه نشست و برخاست نيز در سطح  30عت را رفتن و تست همچنين بين سر. معنادار بود

 MSبه طور كلي نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه بين قدرت عضالت اندام تحتاني  و سرعت راه رفتن در بيماران مبتال به 

  .رابطه معكوس وجود دارد

  .موثر است MSدام تحتاني  بر سرعت راه رفتن بيماران مبتال به كاهش قدرت عضالني ان:  نتيجه گيري نهايي

 سرعت راه رفتن، قدرت عضالت اندام تحتاني، مولتيپل اسكلروزيس  :مات كليديكل

  

  
  :مقدمه

ماري دميلينيزاسيون سيستم عصبي مركزي است كه نواحي متعددي از اين سيستم را درگير كرده يك بي) MS(مواتيپل اسكلروزيس

در اين ).  2005كارپاتكين(در مقايسه با ديگر بيماريهاي نورولوژيك بيشترين شيوع را در ميان جوانان دارد  MSبيماري .  است

ناحيه اي كه سيستم عصبي مركزي درگير شده است، ويژگيهاي بيماران به دليل الگوي منتشر شده آسيب  ها و همچنين بسته به 
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كاهش قدرت عضالني يكي از اصلي ترين اختالالتي است كه ).Kesselring1997(باليني به طور گسترده اي متفاوت است

نيك و يزوتوادي كاهش نيروي ايزومتريك، امطالعلت زي. محدود مي كند MSفعاليت هاي زندگي روزمره را در بيماران مبتال به 

حفظ عملكرد جسماني مستقل در ).  White 2004(و كل كار عضالت چهارسرراني را در اين بيماران نشان داده اند ايزوكينتيك

ايمن في اندام تحتاني، راه رفتن كارآمد و اعوامل مؤثر در عملكرد مستقل شامل قدرت عضالني ك. سرتاسر زندگي بسيار مهم است

اطالعات كمي هم از پارامترهاي راه رفتن و هم قدرت عضالني به طور ). Haber 2008(ي باشدو عملكرد تعادلي خوب م

شگفت آوري درك توانبخشي را در بيماراني كه از آسيب هاي سيستم عصبي مركزي رنج مي برند، تغيير داده 

زارش شده است كه بر به دنبال سكته مغزي بك ارتباط بين قدرت عضالني و سرعت راه رفتن گ). Thoumie2002(است

ارتباط بين كاهش قدرت اندام تحتاني، ضعف در   ).Bohannon1990(اهميت تقويت عضالني در اين وضعيت تأكيد دارد

خوشبختانه عضالت توانايي خود را . ر افتادن به خوبي مشخص شده استتحرك و وابستگي عملكردي در افراد ميانسال با خط

از اين رو كارايي و استقالل عملكردي افراد ميانسال مي تواند با افزايش . سن از دست نمي دهدبراي پاسخ به تمرين در افراد م

بنابراين شناخت عملكرد ويژه عضالت اندام تحتاني مرتبط با برخي فعاليتهاي حركتي . عملكرد عضالني اندام تحتاني بهبود يابد

نتايج مشابهي را مي توان در بيماران  )Wang2009(واني مهم استبراي رشد و توسعه برنامه هاي مداخله اي و پيشگيري از نات

MS اگرچه نتايج مطالعات متمركز روي تغييرات راه رفتن به دنبال توانبخشي متناقض بوده است ولي ممكن است . انتظار داشت

ه بين سرعت راه رفتن و هدف از اين مطالعه بررسي رابط ).Thoumie2002(با تغييرپذيري در ويژگي هاي باليني مرتبط باشد

  .قدرت عضالت اندام تحتاني در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس است

  :ها روش

مراجعه كننده به انجمن ام اس  MSجامعه آماري اين پژوهش زنان مبتال به . اين مطالعه نيمه تجربي و از نوع كاربردي مي باشد 

  .ن نمونه آماري تحقيق به صورت تصادفي با شرايط ورودي زير انتخاب شدندنفر به عنوا 33تعداد . خراسان رضوي مي باشند 

 .سال باشد 20-50دامنه سني   �

 .  باشد 6كمتر از  EDSSمقياس  �

  :معيارهاي خروج از تحقيق

 ارائه تاريخچه اي از بيماريهاي ارتوپدي، قلبي ريوي يا متابوليك �

 بروز عالئم نورولوژيك شديد و ناگهاني �

-عود كننده: 1به دو گروه  MSآزمودني ها از لحاظ نوع . بود 6-1بين   گروه EDSSو  35.24± 10.31گروميانگين سني 

قبل از شروع ارزيابي فرم رضايت نامه داوطلبانه در . تقسيم شدند )SPMS(پيشرونده ثانويه: 2و ) RRMS(فروكش كننده

تمام آزمون ها در . ن ها توضيحات الزم داده شدسپس در خصوص روش انجام آزمو. اختيار شركت كنندگان قرارداده شد
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دقيقه زمان استراحت در نظر  10بين هر آزمون . يك روز و ترتيب انجام آنها بين شركت كنندگان به طور تصادفي تعيين شد

  .گرفته شد

ت سنجش قدرومتر همسترينگ در دو طرف  با استفاده از دينامو  قدرت ايزومتريك عضالت اندام تحتاني  شامل چهارسر راني

  ). Romberg2004( براي اندام تحتاني طراحي و ارزيابي شد عضالت تنه با روش رومبرگ

يك روش معتبر اندازه گيري قدرت اندام ( حداكثر قدرت ايزومتريك عضالت فلكسور و اكستنسور زانو با استفاده از دينامومتر

سپس از . ت نشسته روي صندلي و دستها روي دسته آن قرار داشتآزمودني در حال. اندازه گيري شد) MSتحتاني در بيماران 

ثانيه نگه  5آزمودني خواسته مي شد كه حداكثر انقباض در توان خود را در انجام حركت فلكشن و اكستنشو انجام داده و براي 

 110و لگن  140و، زاويه زانو درجه و در اكستنشن زان 110درجه و زاويه لگن  120درحركت فلكشن زانو، زاويه زانو بايد . دارد

آزمون براي هر پا و هر يك از حركات دوبار انجام . ثانيه نگه مي دارد 5آزمون كننده موقعيت انجام تست را فقط .. درجه باشد

 دقيقه زمان استراخت در نظر 2بين هر بار انجام تست . بهترين امتياز  از دوبار انجام تست به عنوان ركورد شخص ثبت شد. شد

   )2004Surakka(و )Romberg2004(اكستنشن با پاي راست شروع مي شد اندازه گيري براي تمام آزمودني ها از. گرفته شد

نشست و برخاست، به منظور اندازه گيري قدرت عضالني پوياي اندام تحتاني تعداد تكرار بلند شدن از  30sهمچنين در آزمون 

  . )Bohannon2001(ثانيه اندازه گيري و ثبت شد 30ر مدت روي صندلي به طور كامل و دوباره نشستن د

متري قبل و 2در اين آزمون مسير  .ارزيابي شد)25ft( فوت را ه رفتن در مسير مستقيم 25 آزمون سرعت راه رفتن با استفاده از 

اكثر سرعت ممكن مسير از آزمودني خواسته شد كه با حد. بعد از مسير اصلي آزمون به منظور سرعت گرفتن در نظر گرفته شد

 و) Romberg2004( .ثبت شد) فوت 25متري معادل  7.62( سپس مدت زمان مسير صي شده. مستقيم را طي كند

)2011Bethoux.(   

، توزيع  Kolmogrov-smirnovبا استفاده ازآزمون آماري . استفاده شد spss-11به منظور تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار 

 . ه متغيرها بررسي شدي نرمال كلينظر

 :نتايج

  EDSSدو گروه از لحاظ سن، قد، وزن و .  آورده شده است 1ژگيهاي آزمودني ها در جدول   آمار توصيفي بدست آمده براي وي 

  .مستقل تفاوت معناداري مشاهده نشد Tمشابه بودند و در مقايسه بين ميانگين نتايج دو گروه با استفاده از 

را ) ft25(و سرعت راه رفتن) ثانيه نشست و برخاست30قدرت ايزومتريك و ( تايج سه آزمون قدرت عضالنيميانگين ن 2جدول  

و سرعت راه رفتن پارامترهاي قدرت  در هر دو روش اندازه گيري نشان مي دهد كه بين مستقل  Tآزمون نتايج .  نشان مي دهد

  ..در دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد

  .به طور كامل آمده است  3در جدولاندام تحتاني  بين سرعت راه رفتن و قدرت عضالت رسي رابطهنتايج برخالصه 

حداكثر قدرت ايزومتريك  فوت راه رفتن و 25آزمون  رابطه بين) RRMS(فروكش كننده  -در گروه بيماران با نوع عود كننده

همچنين رابطه بين . بود r= -0/67, p<0/01پ و اكستنسور زانوي چ r= -0/57, p<0/05راست  يعضالت اكستنسور زانو

درحالي كه بين آزمون . معنادار بود) r= -0/51, p,0/05 .  r= -0/64, p<0/01به ترتيب(فلكسورهاي زانوي راست و چپ 
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ه فوت راه رفتن و قدرت ايزومتريك عضالت اكستنسور و فلكسور زانو در هر دو طرف گروه بيماران با نوع پيشرونده ثانوي 25

 ثانيه نشست و برخاست30رابطه بين آزمون سرعت راه رفتن و قدرت عضالني در آزمون حال آنكه . رابطه معناداري مشاهده نشد

ثانيه 30اكستنسورها، فلكسورها و ( تن و قدرت عضالت اندام تحتانيرابطه بين سرعت راه رفنهايتاً  . در هردو گروه معنادار بود

   . ماران معنادار بوددر مجموع بي) نشست و برخاست

  :بحث و نتيجه گيري

. درخصوص ارتباط بين قدرت عضالني و سرعت راه رفتن همخواني داشت) 2002(پژوهش حاضر با نتايج تومي و همكارش

رابطه  تومي نشان داد كه سرعت راه رفتن و قدرت عضالت همسترينگ و چهارسرراني در بيماران ام اس با از دست دادن حس

  ..بسيار قوي دارد

ثانيه 30فلكسورها، اكستنسورها و آزمون ( بين سرعت راه رفتن و قدرت عضالت اندام تحتاني RRMSبا نوع  MSدربيماران 

اين رابطه تنها بين سرعت راه رفتن و   SPMSبا نوع  MSرابطه معنادار وجود داشت درحالي كه در بيماران ) نشست و برخاست

در توجيه اين تفاوت مي توان به اين نكته توجه كرد كه تغيير اين رابطه در .  نشست و برخاست مشاهده شد ثانيه 30آزمون 

  )2002تومي و مولك .(مي به ويژگيهاي متنوع باليني بستگي دارد MSبيماران 

يج آلني و همكارانش بررسي نتايج نشان داد كه بين سرعت راه رفتن و قدرت فلكسورهاي زانو رابطه وجود دارد كه با نتا 

نسبت ) در مفاصل زانو، لگن و مچ پا( لني نشان داد كه ضعف عضالت فلكسورآ. روي بيماران همي پلژي همسو بودبر ) 1994(

  . در ارتباط است راه رفتن به اكستنسور ها بيشتر با محدوديت هاي

سقوط را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه توانايي حركتي افراد سالمند سالم ولي دچار خطر ) 1995(برون و همكارانش

اينچي و قدرت اكستنسور لگن، زانو و و پالنتار فلكسور مچ نسبت به رابطه  14رابطه قويتري بين بلند شدن از روي يك صندلي 

ه نشست و ثاني30ن و قدرت همان عضالت وجود دارد، كه با نتايج پژوهش ما در خصوص ارتباط بين آزمون بين سرعت راه رفت

برخاست و سرعت راه رفتن همسو است ولي با رابطه بين قدرت ايزومتريك عضالت فلكسور و اكستنسور زانو و سرعت راه 

علت اين تناقض را مي توان مكانيسم اثرگذار متفاوت بيماري ام اس بر قدرت عضالني با روند كاهش تعادل و . رفتن تناقض دارد

   .خطر سقوط در سالمندان ذكر كرد

ثانيه نشست و برخاست و  30در پژوهشي بر روي بيماران نيازمند توانبخشي حاد نشان داد كه آزمون ) 2001(بهانون و همكارش

رابطه بااليي با استقالل حركتي دارد و تركيب اين روشهاي اندازه گيري قدرت بهترين ) قدرت ايزومتريك( نيروي اكستنشن زانو

  .رفتن است پيش بيني كننده استقالل در راه

درگيري سيستم حسي پيكري، محدوديت در راه رفتن است كه به دنبال آن از دست دادن كامل حس و ) پوسچرال( عوارض قامتي

تعداد زيادي مكانيسم جبران پذير است كه مي . يك احساس ذهني از ناتواني  و در نتيجه افزايش بروز افتادن را به همراه دارد

مطالعات زيادي مكانيسم هاي جبران پذير بينايي، وستيبوالر و المسه را بر كنترل تعادل بررسي . ق افتدتواند در اين شرايط اتفا

در شرايط باليني، سيستم حسي پيكري  .اما تنها مطالعات اندكي بر روي جبران پذيري در حين جابجايي تمركز كرده اند. كرده اند

نتايج بدست آمده و مطالعات گذشته مي توان چنين استنباط كرد كه جبران مشكالت  بنابراين با توجه به. بر راه رفتن اثر مي گذارد
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اين نتايج . )Thoumie2002(بيشتر به قدرت كاهش يافته آنها وابسته است MSحركتي ناشي از كاهش حس در بيماران مبتال به 

توانبخشي را بيشتر متوجه تقويت سيستماتيك  كه مي تواند اهداف مي تواند در حيطه توانبخشي از اهميت ويژه برخوردار باشد،

  .لذا مطالعات بيشتري در زمينه تفسير مكانيسم دقيق آن ضرورت دارد  .عضالت كند

  
  ويژگي هاي آزمودني ها: 1جدول

  )RRMS: (1گروه  متغيرها

  )انحراف معيار ±ميانگين(

  )SPMS:(2گروه

  )انحراف معيار ±ميانگين (

  5/35±78/8  05/35±54/11  )سال(سن 

  71/159 ±78/5  34/161 ±11/6  )سانتيمتر(قد 

  59/65±22/13  89/60±21/11  )كيلوگرم(وزن 

EDSS 05/1± 28/2  68/1± 1/3  

  N(  19  14(تعداد

  

  SPMSو  RRMSميانگين متغيرهاي قدرت عضالت اندام تحتاني و سرعت راه رفتن در گروه : 2جدول

  )RRMS: (1گروه     متغيرها

  )عيارانحراف م ±ميانگين(

  )SPMS:(2گروه    

  )انحراف معيار ±ميانگين (

  8±21/6  63/9±09/4  اكستنسور زانوي راست

  42/8±21/7  73/9±26/5  اكستنسور زانوي چپ

  64/4±10/4  94/5±55/3  فلكسور زانوي راست

  4±86/3  89/4±24/4 فلكسور زانوي چپ

S30 5/10± 61/3  58/11± 56/2  نشست و برخاست  

  ft25(  26/1 ±75/5  15/8 ±58/8( سرعت راه رفتن

  
 و قدرت عضالت اندام تحتاني) راه رفتنft25آزمون (رابطه بين سرعت راه رفتن): r( ضربي همبستگي پيرسون: 3جدول

  عضالنيقدرت    

  

  سرعت راه رفتن

  اكستنسور زانو

  )راست( 

  اكستنسور زانو

  )چپ(

  فلكسور زانو

  )راست(

  فلكسور زانو

  )چپ(

S30 نشست و

  برخاست

  - RRMS  (*)573/0-  (**)67/0-  (**)64/0-  (*)51/0 -  (*)52/0: 1گروه 
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 )نفر19( 

 SPMS:2گروه 

 )نفر 14(

48/0-  49/0-  50/0-  48/0-  (**)66/0-  

  همه بيماران 

  )نفر 33(

(**)46/0-  (**)46/0-  (**)45/0-  (*)37/0 -  (**)58/0-  

   .معنادار مي باشد  P<0/05(*)و p<0/01(**).رابطه در سطح

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation between walking speed and lower extremity muscle strength in patients with  

multiple sclerosis 
Subject: Difficulty in walking is a major feature of neurological disease,, especially multiple 

sclerosis (MS).The purpose of this study is to investigate the correlation between lower     

extremity muscle strength and walking speed in patients with multiple sclerosis. 

Methodology: walking speed was assessed by the timed 25- foot walking test in 33 people with 

MS.Also, bilateral lower extremity muscle strength  was measured  by dynamometer and 30s sit 

to stand test. 

Results: There was significant correlation between extensors of knee muscle strength( right and 

left),and walking speed ( p<0/01). The correlation between walking speed and flexsor of right 

knee in level p<0/01 and flexsor of left knee in level p<0/05 were significant. Also a significant 

correlation was observed between  walking speed and 30s site to srand test( p<0/01). Generally 

the results of this study indicate there was the contrary correlation between walking speed and 

lower extremity muscle strength. 

Final conclusion: reduction lower extremity muscle strength is influence on walking speed in 

patient with MS. 

key word: walking speed, lower extremity muscle strength, multiple sclerosis 
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