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Abstract:
Background and Aims: Foot function depends on its shape. Flat Foot is one of the longitudinal arch
changes of the foot that is involved in maintaining body balance. Whole Body Vibration is an
effective method for applying sinusoidal mechanical oscillations. The purpose of the present study
was to investigate the effects of whole body vibration on static balance in flat foot during and after the
developing age after fatigue.
Materials and Methods: In the current study, 80 patients with Flat Foot (40 females and 40 males)
including 40 females and males under 18 with the mean age of 15±1/24 and 40 females and males
over 20 with the mean age of 22/57±2/48 were randomly divided into intervention and control groups.
Intervention group received four weeks of WBV training. In the control group, including both under
18 and over 20-year-old participants, no intervention was carried out. In this group, the participants
followed their daily activities. The fatigue protocol performed on the treadmill and Static balance tests
was assessed using Biodex Balance System indices including total, anterior-posterior, and mediallateral.
Results: The results of between group analyses indicated that for the group under 18, all
aforementioned variables significantly improved in comparison with those over 20.
Conclusion: Whole Body Vibration can be used to improve the static balance of flat foot even after
fatigue.
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بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستا در افراد مبتال به صافی کف پا حین و
بعد از سن رشد در شرایط خستگی
علیاکبر پهلوانیان ،1سیدکاظم موسوی ساداتی ،*2محمدعلی اصالنخانی ،3صالح
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چکیده
مقدمه و اهداف
عملکرد پا تا حد زیادی به شکل آن بستگی دارد ،صافی کف پا یکی از تغییرات قوس طولی پا است که در حفظ تعادل بدن نقش دارد .ارتعاش کل بدن
با اعمال نوسانات مکانیکی سینوسی بر کل بدن موثر است .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستا در افراد مبتال به صافی
کف پا حین و بعد از سن رشد در شرایط خستگی میباشد.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر  80نفر دارای صافی کف پا که شامل  40زن و  40مرد زیر  18سال با میانگین سنی  15±1/24و  40زن و مرد باالی  20سال با
میانگین سنی  22/57±2/48بودند ،به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند؛ گروه مداخله به مدت  4هفته توسط دستگاه ارتعاش کل
بدن مورد مداخله قرار گرفت .در گروه کنترل حین سن رشد و بعد سن رشد هیچ مداخلهای انجام نشد و از آنها خواسته شد در این دوره تنها به فعالیت-
های روزمره و عادی خود بپردازند .پروتکل خستگی روی تردمیل انجام شد و ارزیابی تعادل توسط دستگاه بایودکس صورت گرفت .متغیرهای محاسبه-
شده شامل شاخصهای کلی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجی تعادل بود.
یافتهها
نتیجه آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر و آزمون بون فرونی نشان داد که میانگین شاخصهای کلی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجی تعادل
در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت ( )P 0/001و همچنین شاخصهای تعادل ایستا در گروه مداخله زیر  18سال نسبت به
گروه مداخله باالی  20سال افزایش معناداری نشان داد (.)P 0/001
نتیجهگیری
از هول بادی وایبریشن میتوان جهت بهبود تعادل ایستای افراد مبتال به صافی کف پا حتی در شرایط خسته استفاده نمود.
واژگان کلیدی
ارتعاش کل بدن؛ تعادل ایستا؛ صافی کف پا؛ خستگی
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مقدمه و اهداف
کف پای صاف منعطف یا تغییرپذیر ،اصطالحی است که جهت توصیف قوس طولی-داخلی غیرطبیعی یا قوس طولی کمارتفاع پا به کار
می رود .در این ضایعه قوس طولی کف پا هنگام تحمل وزن از بین رفته و قسمت داخلی کف پا با زمین تماس پیدا میکند]1، 2[.
مطالعات قبل نشان دادند که حدود  20از جمعیت بزرگساالن به صافی کف پا دچار هستند که  12/8از بزرگساالن با صافی کف پا را
مردان و  14/4را زنان تشکیل میدهند ]3[.با وجود این که پا فقط حدود پنج درصد از کل سطح بدن انسان را تشکیل میدهد ،مسئول
کنترل پاسچر و حفظ تعادل فرد از طریق اطالعات دریافتی از حسهای کف پایی است ]4[.از طرفی دیگر ،بیان شده است تعادلی که در
حالت ایستاده در زنجیره حرکتی بسته حفظ میشود و به بازخورد ادغامشده حرکات مفاصل لگن ،زانو و مچ پا متکی است ،ممکن است در
اثر اختالل در ارسال اطالعات حسی آوران یا اختالل در قدرت و استحکام مکانیکی هر یک از مفاصل یا ساختار متعلق به اندام تحتانی
مختل شود ]5 ،6[.همچنین کف پای صاف ،کیفیت زندگی و کارکردهای سالمت فرد را تحت تاثیر قرار داده و میتواند شرایط ناتوانکنندهای
را برای افراد ایجاد نماید ]7[.محققین در تحقیقات خود تأثیر کف پای متفاوت را بر تعادل ایستا و پویای افراد سنجیده و اینگونه گزارش
کردهاند که تعادل در افراد مبتال به ناهنجاری کف پای صاف و گود نسبت به کف پای طبیعی کمتر است]8 ،9[.
مطالعه هاریسون 1نشان داد که هرچه میزان صافی قوس پا بیشتر باشد ،تعداد نوسانات فرد جهت حفظ تعادل بر روی دستگاه کنترل
وضعیت بیشتر است؛ به عبارتی دیگر ،تعادل به میزان بیشتری مختل میگردد]10[.
از آنجایی که در عارضه صافی کف پا ،قوس طولی-داخلی کف پا کاهش یافته و یا از بین میرود ،ایستادنهای طوالنیمدت ،موجب
ایجاد درد و خستگی در فرد میشود ]11 ،12[.طبق مطالعات انجامشده ،قوسهای موجود در کف پا ،تکانهها و نیروهای وارده از زمین را
جذب میکند؛ لذا افراد با قوس طبیعی کف پا ،در مقایسه با افراد بدون قوس طبیعی ،مدت طوالنیتری روی پا میایستند ،فعالیت حرکتی
بیشتری انجام میدهند و دیرتر خسته میشوند ]13 ،14[.از طرفی دیگر ،محققان از اختالل در نحوه توزیع مؤلفه عمودی نیروی عکسالعمل
زمین و به دنبال آن تغییر نیروی عضالت فعال در راه رفتن ،به عنوان علل ایجاد خستگی در عضالت پا و احساس درد در افراد مبتال به
کف پای صاف یاد میکنند]15[.
طبق مطالعات انجامشده پیشین ،جهت بهبود تعادل میتوان از روش ارتعاش کل بدن یا )Whole Body Vibration (WBV
استفاده کرد WBV .یک روش جدید توانبخشی است که بهصورت ویبریشن مکانیکی با شدت و فرکانس پایین به شکل موجهای
سینوسی اعمال میشود و یک روش امن و موثر در آموزش و بارگذاری سیستم عصبی-عضالنی است ]16 ،17[.در میان مطالعات انجامشده
گذشته ،بعضی مطالعات نشان دادهاند که ارتعاشدرمانی میتواند تعادل افراد را بهبود بخشیده و قدرت عضالنی را افزایش دهد که این
اثرات حتی بالفاصله بعد از تمرین ارتعاش کل بدن مشاهده شده است[]18؛ لذا با توجه به اثرات ذکرشده در مطالعات فوق مبنی بر اثر نوع
کف پای افراد در تعادل و ایجاد خستگی و همچنین مطالعات ذکرشده در مورد اثر ارتعاش کل بدن بر تعادل ،مطالعه حاضر با هدف بررسی
اثر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستای افراد مبتال به صافی کف پا حین و پس از سن رشد (گروههای سنی زیر  18سال و باالی  20سال) در
شرایط خستگی طراحی گردیده است تا ضمن بررسی اثر ارتعاش در مبتالیان به صافی کف پا اثر ارتعاش در سنین رشد و بعد آن نیز
بررسی گردد.
مواد و روشها
مراحل پژوهش حاضر در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی سمنان به شماره  1397/266مورد تایید قرار گرفت و در سایت کارآزمایی
بالینی با شماره  20160808029264N4ثبت شد ،سپس این مطالعه در مرکز تحقیقات عصبی-عضالنی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
انجام شد .این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بود که  80نفر از از زنان و مردان دارای صافی کف پای منعطف در دو گروه سنی در حال
رشد و پس از سن رشد ،در دو گروه مداخله و کنترل به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفتند.
گروه مداخله شامل  40نفر مرد و زن در دو گروه  20نفره بود؛ یک گروه با سن زیر  18سال و در محدوده سن رشد و یک گروه با سن
باالتر از  20سال و در محدوه سنی باالتر از سن رشد بودند .گروه کنترل نیز شامل  40نفر مرد و زن در دو گروه  20نفره بود ،یک گروه با
محدوده سنی زیر  18سال و یک گروه با محدوده سنی باالتر از  20سال بودند .نمونهها بهصورت داوطلبانه و پس از تکمیل فرم رضایت
آگاهانه و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج در مطالعه کنونی شرکت کردند .گروههای سنی زیر  18سال از بین دانشآموزان دختر و
پسر مدارس و گروههای سنی باالتر از  20سال از بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی سمنان انتخاب شدند.
شرکتکنندگان با انجام همسانسازی در فاکتورهای سن و جنس و با استفاده از بلوکهای تصادفی به  4گروه (دو گروه مداخله و دو گروه
کنترل) تقسیم شدند.
Harrison
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معیارهای ورود به مطالعه حاضر شامل افراد دارای صافی کف پا ،با ایندکس  FPIیا شاخص صافی کف پای باالتر از  ،6قرار گرفتن در
محدوده سنی  13تا  18سال و  20تا 30سال ،نداشتن تاریخچهای از بدشکلیهای مادرزادی در اندام تحتانی ،نداشتن بیماری سیستماتیک
که وضعیت اندام تحتانی یا پا را تحت تاثیر قرار دهد و نداشتن تاریخچهای از ضربه و درد در هر یک از پاها ،اندام تحتانی و ناحیه
کمری-خاجی حداقل  12ماه قبل از شروع مطالعه بود]19 ،20[.
معیارهای خروج از مطالعه حاضر شامل عدم تمایل افراد به ادامه کار در هر مرحله از اجرای مطالعه ،بروز هر گونه آسیب و یا بیماری به
نحوی که روی تعادل موثر باشد ،عدم تحمل ارتعاش توسط شرکتکنندگان و احساس درد و ناراحتی حین ارتعاش بود]20[.
قبل از شروع مطالعه داوطلبان با اهداف و مراحل مطالعه آشنا شدند و پس از تکمیل فرم رضایتنامه و پرسشنامه مشخصات فردی ،وارد
مطالعه شدند .مطالعه حاضر با شرکت داوطلبانه افراد مبتال به صافی کف پا انجام گرفت و به منظور تعیین شدت صافی کف پا از شاخص
 FPIاستفاده شد .در این شاخص از  6معیار کلینیکی استفاده شده است که شامل لمس سر استخوان تالوس ،قوس باال و پایین مالئول
خارجی ،وضعیت استخوان کالکانئوس در صفحه فرونتال ،برجستگی در ناحیه مفصل تالوناویکوالر ،تجانس در قوس طولی-داخلی و
ابداکشن و ادداکشن  Forefootبر روی  Rearfootبود.
برای امتیازدهی طبق دستورالعمل ،برای هر معیار از بازه عددی  +2تا  -2استفاده شد که در این بازه ،عدد  -2به وضعیت سوپینشنن کامنل
پا ،عدد  +2به وضعیت پرونیشن کامل پا و عدد صنفر بنه وضنعیت طبیعنی تعلنق گرفنت .سنپس از لحناا شندت صنافی قنوس کنف پنا
 Matchingانجام شد و افراد با امتیاز باالتر از  6وارد مطالعه شدند .در ادامه ،پای غالب افراد شرکتکننده در پژوهش توسط شوت کردن
یک توپ به سمت هدف تعیین شد ]21 ،22[.مشخصات دموگرافیک افراد ،با استفاده از متر نواری و ترازوی دیجیتال ثبت گردید .سپس افراد
شرکتکننده مبتال به صافی کف پا در مطالعه ،به طور تصادفی به  4گروه مساوی (دو گروه مداخله حین سن رشد و بعد از سنن رشند و دو
گروه کنترل حین سن رشد و بعد از سن رشد) تقسیم شدند؛ گروهها از لحاا جنسیت ،سن ،قد و وزن با هم جور شندند .دو گنروه مداخلنه
حین و بعد از سن رشد به مدت چهار هفته سه جلسهای تحت مداخله توسط دستگاه ارتعاش کل بدن یا  WBVقرار گرفتند .در دو گروه
کنترل حین سن رشد و بعد سن رشد هیچ مداخلهای انجام نشد و از آنها خواسته شد در این دوره تنها به فعالیتهای روزمره و عادی خود
بپردازند .تعادل گروههای مداخله در جلسه اول قبل از مداخله ،قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی و در جلسه آخنر نینز بعند از  12جلسنه
مداخله ،قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی توسط دستگاه بایودکس ارزیابی شد ،همچنین تعادل در دو گروه کنترل ،در جلسه اول قبنل و
بعد از اجرای پروتکل خستگی و در جلسه آخر نیز قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی توسط دستگاه بایودکس مورد سنجش قرار گرفنت.
جهت رعایت جنبه اخالقی مطالعه پس از اتمام ارزیابی در جلسه آخر ،دو گروه کنترل تحت آموزش با روشهای تقویت عضالت کنف پنا
قرار گرفتند.
2
برای ایجاد خستگی عمومی ،از پروتکل بروس بر روی تردمیل استفاده شد که حداکثر دارای  7مرحله و مدت هر مرحله  3دقیقه است
.در این پروتکل افزایش شدت فعالیت از یک مرحله به مرحلۀ بعدی ،با افزایش سرعت و شیب همراه است .نخستین مرحله با سرعت 2/7
کیلومتر در ساعت و شیب  10درصد آغاز ،سپس سرعت و شیب دستگاه با یک نسبت ثابت در هر مرحله افزایش یافت .در اجرای این
آزمون ،شرکتکنندگان تا حد واماندگی به فعالیت خود ادامه دادند و سپس فعالیت متوقف شد]23 ،24[.
در گروه مداخله یا ارتعاشدرمانی از دستگاه ارتعاش کل بدن مدل  FITVIBساخت کشور آلمان استفاده شد .هنگام مداخله آزمودنی روی
سکوی ارتعاش ایستاد ،در حالی که پاها از هم  33cmفاصله داشتند (هر پا از نقطه مرکزی تکیهگاه  16/5سانتیمتر فاصله داشت) و فرد
وضعیت نیمهچمباتمه به خود گرفت (زانوها در فلکشن  30درجه) .این وضعیت خم کردن زانوها عالوه بر اینکه روشی وضعیتی برای کاهش
انتقال ارتعاش به سر و نیز جلوگیری از کمردرد است ،برای افزایش کارایی و راحتی فرد هم مناسب است .زاویه فلکشن زانو توسط گونیامتر
اندازهگیری شد .در این وضعیت با فرکانس  35هرتز ،دورههای  60ثانیه اعمال ارتعاش با  60ثانیه استراحت بین هر دوره و  10تکرار انجام
شد .درمان به مدت چهار هفته و هر هفته سه جلسه انجام شد]25 ،26[.
تعادل ایستا توسط دستگاه بایودکس 3ساخت کشور امریکا اندازهگیری و ثبت شد .اعتبار این دستگاه در مطالعات قبلی بررسی شده و از
اعتبار باالیی برخوردار است ]27[.آزمودنی قبل از ارزیابی با روش انجام آزمون آشنا گردید ،سپس با پای برهنه بر روی دستگاه راحت ایستاد
و صفحه نمایش دستگاه با توجه به قد وی تنظیم شد و فرد با جابهجایی تنه سعی کرد که نقطه مرکز فشار واقع در صفحه نمایش را در
مرکز دایرههای واقع در صفحه نمایش قرار دهد .سپس فرد برای بار اول در این وضعیت ثابت مانده و وضعیت پاشنه و زاویه پنجه بر روی
دستگاه اندازهگیری و ثبت شد تا برای تمام اندازهگیریها از یک وضعیت ثابت استفاده گردد .سپس تعادل شرکتکنندگان در حالت ایستا
اندازهگیری شد.
Bruce Protocol
Biodex Balance System

2
3

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

272

Published Online: 2020. February.20

Research Article

برای آنالیز دادهها از نرمافزار SPSS 16.0استفاده شد .بررسی شکل توزیع دادهها و مقایسه آن با توزیع نرمال با استفاده از تست شاپیرو-
ویلک 4انجام شد .برای بررسی روند تغییرات متغیرهای وابسته از آنالیز واریانس با اندازهگیریهای تکراری در سطح معناداری  0/05استفاده
شد و در ادامه برای انجام مقایسات متعاقب چندگانه از آزمون بون فرونی 5استفاده شد.
یافتهها
مقایسه درونگروهی میانگین شاخص کلی تعادل ،قبل و بعد از  12جلسه ارتعاش کل بدن در شرایط خسته و غیرخسته به تفکیک گروهها،
بر اساس مدل آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که در گروههای سنی زیر  18سال و باالی  20سال در گروههای
مداخله و شاهد تفاوت معنادار است؛ از طرفی دیگر ،مقایسه بین گروهی میانگینها در شاخص کلی تعادل نشان داد که قبل از مداخله در
شرایط غیرخسته تفاوت معنادار نبود ،ولی قبل از مداخله در شرایط خسته و بعد از مداخله در شرایط خسته و غیرخسته تفاوت معنادار بود
(جدول و نمودار .)1
جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخص کلی تعادل قبل و بعد از مداخله در شرایط غیرخسته و خسته به تفکیک گروهها
سن

زیر  18سال

گروه

سال
کل

شاخص کلی در شرایط غیرخسته

**

*

قبل از مداخله

بعد از مداخله

مداخله

1/55±0/14

0/87±0/11

>0/001

شاهد

1/47±0/15

1/47±0/10

1

P

0/521

>0/001

-

1

مداخله

1/53±0/13

0/97±0/14

>0/001

2/13±0/16

1/32±0/13

شاهد

1/56±0/16

1/65±0/29

1

2/12±0/20

2/13±0/24

1

‡P

1

†P

0/03

>0/001
>0/001

-

1

-

>0/001

>0/001
>0/001

-

-

-

-

‡

باالی 20

شاخص کلی در شرایط خسته
**

کل

P

قبل از مداخله

بعد از مداخله

1/98±0/15

1/23±0/17

P
0/04

1/93±0/20

1/89±0/16

1

>0/001

-

-

0/03

>0/001
>0/001

P

>0/001
>0/001

*مقایسه درونگروهها بر اساس مدل آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری **آزمون متعاقب بون فرونی برای مقایسات متعدد درونگروهها
† مقایسه بین گروهها بر اساس مدل آنالیز واریانس ‡آزمون متعاقب بون فرونی برای مقایسات متعدد بین گروهها

نمودار  :1تغییرات میانگین برآوردشده برای شاخص کلی تعادل در هر یک از گروههای مورد مطالعه به تفکیک زمان اندازهگیری
بر اساس مدل آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری

Shapiro-Wilk
Bonferroni
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مقایسه درونگروهی میانگین و انحراف معیار شاخص قدامی-خلفی تعادل ،قبل و بعد از  12جلسه ارتعاش کل بدن در شرایط خسته و
غیرخسته به تفکیک گروهها ،بر اساس مدل آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که در گروههای مداخله در سنین  18و 20
سال ،تفاوت معنادار است ،اما در گروه شاهد معنادار نشد؛ از طرفی دیگر ،مقایسه بین گروهی میانگینها در شاخص قدامی-خلفی تعادل
نشان داد که بین گروههای سنی زیر  18و باالی  20سال قبل و بعد از مداخله و شرایط خسته و غیرخسته تفاوت معنادار است (جدول و
نمودار .)2
جدول  :2مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخص قدامی-خلفی تعادل قبل و بعد از مداخله در شرایط
غیرخسته و خسته به تفکیک گروهها
سن
زیر 18
سال
باالی 20
سال

گروه

شاخص قدامی-خلفی در شرایط غیرخسته

شاخص قدامی-خلفی در شرایط خسته

قبل از مداخله

بعد از مداخله

**P

قبل از مداخله

بعد از مداخله

**

کل
*

P

P

مداخله

0/66±0/13

0/37±0/10

>0/001

0/92±0/15

0/56±0/09

>0/001

شاهد

0/65±0/12

0/62±0/11

1

1/00±0/15

1/07±0/19

1

>0/001
>0/001

‡P

1

>0/001

-

0/984

>0/001

-

-

مداخله

0/94±0/10

0/46±0/07

>0/001

1/32±0/17

0/70±0/08

>0/001

شاهد

0/89±0/17

0/94±0/26

1

1/11±0/23

1/22±0/24

0/947

>0/001
>0/001

‡P

1

>0/001
>0/001

-

0/233

>0/001
>0/001

-

-

-

-

>0/001

کل
>0/001
†P
*مقایسه درونگروهها بر اساس مدل آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری **آزمون متعاقب بون فرونی برای مقایسات متعدد درونگروهها
† مقایسه بین گروهها بر اساس مدل آنالیز واریانس ‡آزمون متعاقب بون فرونی برای مقایسات متعدد بین گروهها

نمودار  :2تغییرات میانگین برآوردشده برای شاخص قدامی-خلفی تعادل در هر یک از گروههای مورد مطالعه به تفکیک زمان
اندازهگیری بر اساس مدل آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری

مقایسه درونگروهی میانگین و انحراف معیار شاخص داخلی-خارجی تعادل ،قبل و بعد از  12جلسه ارتعاش کل بدن در شرایط خسته و
غیرخسته به تفکیک گروهها ،بر اساس مدل آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که در گروههای سنی زیر  18سال و باالی
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

274

Published Online: 2020. February.20

Research Article

 20سال در گروههای مداخله و شاهد تفاوت معنادار است؛ از طرفی دیگر ،مقایسه بین گروهی میانگینها در شاخص داخلی-خارجی تعادل
نشان داد که دو گروه سنی قبل و بعد از مداخله و شرایط خسته و غیرخسته تفاوت معناداری با هم دارند (جدول و نمودار .)3
جدول  :3مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخص داخلی-خارجی تعادل قبل و بعد از مداخله در شرایط
غیرخسته و خسته به تفکیک گروهها
سن
زیر 18
سال
باالی 20
سال
کل

گروه

شاخص داخلی-خارجی در شرایط غیرخسته

شاخص داخلی-خارجی در شرایط خسته

قبل از مداخله

بعد از مداخله

**P

قبل از مداخله

بعد از مداخله

**

P

کل
*

P

مداخله

0/69±0/12

0/41±0/10

>0/001

0/94±0/24

0/59±0/10

>0/001

شاهد

0/70±0/13

0/67±0/13

1

1/04±0/18

1/13±0/13

0/699

>0/001
>0/001

‡P

1

>0/001

-

1

>0/001

-

-

مداخله

0/98±0/09

0/55±0/07

>0/001

1/38±0/20

0/77±0/09

>0/001

شاهد

0/96±0/20

0/97±0/21

1

1/04±0/18

1/24±0/25

1

>0/001
>0/002

‡P

1

†P

>0/001

>0/001
>0/001

-

0/148

-

>0/001

>0/001
>0/001

-

-

-

-

*مقایسه درونگروهها بر اساس مدل آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری ** آزمون متعاقب بون فرونی برای مقایسات متعدد درونگروهها
† مقایسه بین گروهها بر اساس مدل آنالیز واریانس ‡آزمون متعاقب بون فرونی برای مقایسات متعدد بین گروهها

نمودار  :3تغییرات میانگین برآوردشده برای شاخص داخلی-خارجی تعادل در هر یک از گروههای مورد مطالعه به تفکیک زمان
اندازهگیری بر اساس مدل آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری

مقایسه میانگین شاخصهای کلی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجی تعادل بین سنین زیر  18سال و باالی  20سال در گروه مداخله و شاهد
بهصورت مقایسه دو به دو میان گروهها بر اساس آزمون متعاقب بون فرونی نشان داد که تفاوت تفاضل در گروه مداخله بین گروههای زیر
 18سال و باالی  20سال معنادار است ،ولی در گروه شاهد معنادار نیست (جدول .)4
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جدول  :4میانگین و خطای معیار تفاضل شاخص کلی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجی تعادل بین سنین زیر  18سال و
باالی  20سال به تفکیک گروه مداخله و شاهد بر اساس آزمون متعاقب بون فرونی
گروه

مداخله

شاهد

شاخص تعادل

میانگین تفاضل بین سنین ()I-J

خطای معیار تفاضل

P

کلی

-0/275

0/03896

قدامی-خلفی

-0/2288

0/3050

داخلی-خارجی

-0/2625

0/03449

>0/001
>0/001
>0/001

کلی

-0/1750

0/03896

0/231

قدامی-خلفی

-0/1076

0/3050

0/101

داخلی-خارجی

-0/1100

0/03449

0/174

بحث
تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ایستای افراد مبتال به صافی کف پا در سنین رشد و بعد از آن ،در شرایط غیرخسته و خسته بررسی گردید.
نتایج بهدستآمده به شرح زیر مورد بحث قرار میگیرد:
استفاده از ارتعاش کل بدن در گروههای سنی زیر  18سال و باالی  20سال مبتال به صافی کف پا ،باعث افزایش معنادار تعادل ایستا درشاخصهای کلی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجی گردید:
هنگام ارتعاش کل بدن ،تحریک مکانیکی به کل بدن منتقل میشود و انتهای اولیه دوکهای عضالنی را تحریک میکند که باعث فعال
شدن نورونهای حرکتی آلفا شده و منجر به انقباضات عضالنی میگردد .همچنین ارتعاش ،از طریق فراهم آوردن تحریک حسی قوی،
دوکهای عضالنی را فعال کرده و حس عمقی را ارتقاء میدهد که در نهایت منجر به بهبود کنترل پاسچر و تعادل میگردد]28[.
پژوهش انجامشده توسط  Sierraو همکاران که به بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل ورزشکاران با بیثباتی مچ پا پرداخته بودند،
همراستا با مطالعه حاضر اثر ارتعاش کل بدن بر افزایش تعادل در شاخصهای کلی و قدامی-خلفی را تایید میکند ]29[.همچنین مطالعهای
که توسط  Wallmannو همکاران که در مورد تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل و قدرت و چاالکی بزرگساالن صورت گرفت نیز با نتیجه
مطالعه حاضر مبنی بر تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل همخوانی دارد ]30[.مطالعات انجامشده دیگر توسط  Ramosو  Karimو Ko
MCبه همین ترتیب تاثیر ارتعاش کل بدن بر تعادل را تایید مینمایند]31-33[.
در این میان مطالعاتی نیز هستند که تأثیر خاصی را بعد از ارتعاش در جهت بهبود تعادل نشان نمیدهند .برای نمونه ،برای مثال در مطالعه-
ای که توسط  Bogaertsو همکاران به منظور بررسی اثر پنج جلسه ارتعاش کل بدن روی کنترل پاسچر  220فرد مسن صورت گرفت،
نتایج مطالعه برتری معناداری را در تعادل و کنترل پاسچر گروه مداخله نشان نداد ]34[.تناقضات در مورد تاثیر ارتعاش کل بدن در تعادل و
عدم برتری در تعادل و کنترل پاسچر در این مطالعه را میتوان به تفاوت گروههای مورد مطالعه و مدت اجرای مداخله و وسایل ارزیابی در
این مطالعه نسبت داد.
در مطالعه دیگری که توسط  Santosو همکاران برای بررسی اثرات ارتعاش کل بدن بر روی سیستم حسی-حرکتی و ثبات ستون فقرات
انجام شده بود ،مشخص گردید که ارتعاش بر روی متغیرهای بیومکانیکی تعادل ،خستگی و پاسخ رفلکسی اثر معناداری نداشته است]35[.
همچنین یافتههای اولیه مطالعه حاضر نشان داد که ارتعاش کل بدن در شرایط غیرخسته و خسته ،تعادل ایستای افراد مبتال به صافی کفپا را در شاخصهای کلی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجی به طور معناداری افزایش داده است؛ به عبارتی دیگر ،ارتعاش کل بدن در شرایط
خستگی نیز توانسته تعادل ایستا را افزایش دهد.
علت موثر بودن ارتعاش در بهبود تعادل در شرایط خستگی میتواند به تاخیر افتادن شروع خستگی و یا کاهش خستگی بعد از ارتعاش باشد.
 Dolnyدر مطالعه خود بیان داشت که تمرین با استفاده از ارتعاش کل بدن میتواند فعالیت عضالنی و در نتیجه عملکرد عضالنی را در
ضایعات حاد و مزمن بهبود بخشد ]36[.ارتعاش این اثر را از طریق سازوکارهایی مانند بهبود عملکرد عصب-عضله ،سازماندهی مجدد
فیبرهای عضالنی و افزایش تولید مواد تحریکی توسط سلولهای ترشحی انجام میدهد[]37؛ لذا طبق مطالعه  Yamazakiمیتوان این
طور بیان نمود که ارتعاش کل بدن باعث بهبود نیروی عضالنی شده و از این طریق شروع خستگی را به تاخیر انداخته است]38[.
در مطالعه  Casaleو همکاران ،ارتعاش با فرکانس باال ( 300هرتز) برای  30دقیقه و در  5روز متوالی روی عضالت بایسپس  10مرد
سالم اعمال شد؛ نتایج نشان داد که وقتی عضله به طور ارادی در  %60حداکثر انقباض ارادی خسته میشود ،ارتعاش باعث افزایش سرعت
هدایت عصبی و کاهش خستگی میشود]39[.
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همچنین در مطالعهای که توسط  Gabrielو همکاران به منظور بررسی اثر ارتعاش تاندون بر روی گشتاور ایزومتریک و فعالیت EMG
در عضالت تریسپس خسته انجام شده بود ،نتایج نشان داد که ارتعاش تاندون توانسته تا اثر خستگی عضالت را کاهش دهد]40[.
نتایج حاصل از بررسی بین گروهی قبل از مداخله نشان داد که میانگین تعادل ایستا در شاخصهای کلی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجیدر شرایط غیرخسته و خسته در هر یک از گروههای زیر  18سال و باالی  20سال مبتال به صافی کف پا معنادار نبود ،ولی در بررسی کلی
بین گروههای سنی تفاوت معنادار بود که علت معناداری تفاوت میتواند اختالف سنی گروههای سنی باشد.
همچنین در بررسی درونگروهی گروههای کنترل در شرایط خسته و غیرخسته بهصورت مجزا ،مشخص شد که تفاوت معناداری در تعادل
ایستا وجود ندارد ،ولی در مقایسه درونگروهی گروههای شاهد بین شرایط غیرخسته و خسته ،تفاوت معنادار بود ،به طوری که تعادل ایستا
بعد خستگی نسبت به قبل خستگی به طور معناداری کاهش یافته بود.
علت این تفاوت معنادار در تعادل ایستا میتواند به دلیل اثرات خستگی بر تعادل ایستای شرکتکنندگان در وضعیت ایستاده بر روی دستگاه
بایودکس باشد .احتماال ایجاد خست گی در عضالت مربوط به مچ پا از یک طرف باعث کاهش گشتاور درونی این عضالت شده و از طرف
دیگر می تواند در فراخوانی اطالعات مربوط به حس عمقی به مراکز کنترل تعادل متعاقب کاهش عملکرد عصب-عضله ،اختالل ایجاد کند؛
لذا از این طریق باعث کاهش تعادل افراد متعاقب ایجاد خستگی شده است .این امر در مطالعات گذشته نیز مورد تاکید قرار گرفته است .در
پزوهشی که توسط  Laceyو همکاران در بررسی اثر خستگی بر تعادل ایستای  19ورزشکار با سابقه آسیب مچ پا انجام شد ،نتایج نشان
داد که خستگی باعث کاهش معنادار در تعادل ایستای ورزشکاران شده است ]41[.نتایج مطالعه  Ercanو همکاران که به منظور بررسی
تاثیر میزان خستگی بر تعادل و تحرک عملکردی در  98زن میانسال انجام شد ،نشان داد که خستگی باعث کاهش معنادار تعادل ایستا
میگردد ]42[.مطالعه دیگری که توسط  Gulleو همکاران انجام شد نیز اثر پروتوکل خستگی در کاهش تعادل ایستا را تایید کرد[ ،]43ولی
مطالعه  Ozerو همکاران که به بررسی تاثیر خستگی بر تعادل ایستای  10کشتیگیر حرفهای جوان پرداخت ،نشان داد که خستگی بر
تعادل ایستای ورزشکاران تاثیر معناداری نداشته است ]44[.علت این عدم معناداری را میتوان متاثر از نوع نمونهها در این مطالعه که از
ورزشکاران حرفهای بودند و همچنین تعداد کم نمونهها دانست.
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