نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی
دوره  ،5شماره  ،01پاییز و زمستان 0931
8 -0
WWW.RSR.BASU.AC.IR

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر بهبود تعادل و افسردگی مبتالیان به آتاکسی
مسعود گلپایگانی ،1سید عبداهلل یعقوبی ،2عیسی الوانی

3

 .1دانشیارگروه آسیب شناسی و حرکات اصالحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک
2و .3کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصالحی

دریافت  72خرداد 6931؛ پذیرش  72بهمن 6931

واژگان کلیدی
آتاکسی
تعادل
تمرینات ثبات مرکزی
افسردگی

چکیده
زمینه و هدف :آتاکسی نادرترین نوع فلج مغزی (حدود 01درصد از مبتالیان) است .افراد مبتال به این
نوع فلج ،دچار آشفتگی و نقص در حس تعادل و ادراک عمق و به تبع آن افسردگی میباشند .هدف
از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و افسردگی بیماران مبتال به آتاکسی
میباشد.
روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی ،تعداد  01نفر از بیماران مبتال به آتاکسی بهطور تصادفی به
دو گروه  01نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند .به منظور بررسی آتاکسی از درجهبندی مقیاس
آتاکسی ) (ISCARSو بهمنظور ارزیابی سطح افسردگی از پرسشنامه بِک و جهت ارزیابی تعادل از
مقیاس برگ استفاده شد .سپس گروه تجربی به مدت  8هفته تحت تمرینات ثبات مرکزی قرار
گرفتند .گروه کنترل در این مدت تحت روشها و قوانین سنتی موجود در سازمان معلولین بودند .از
آمار توصیفی و استنباطی به منظور بررسی و تبیین روابط بین متغیرها استفاده شد (.)P≤1/11
یافتهها :نتایج مقایسه بینگروهی پس از  8هفته انجام تمرینات تفاوت معنیداری را در بهبود تعادل
( )p=1/111و افسردگی ( )p=1/110در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدست آمده تمرینات ثبات مرکزی بهکار رفته در تحقیق حاضر منجر
به بهبود تعادل و افسردگی گردید ،بنابراین میتوان در کنار برنامههای دیگر با هدف آمادهسازی،
بازتوانی و بهبود عملکرد مبتالیان به آتاکسی از آن سود برد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن09183633328 :
 پست الکترونیکیmasod_golpa@yahoo.com :
شناسه دیجیتال )10.22084/rsr.2018.14959.1354 : (DOI
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مقدمه
مخچه بهعنوان یکی از قسممتهمای مهمم دسمتگاه عصمبی
مرکزی باعث هماهنگی تمام حرکات بدن بمهمنظمور حفم
وضعیت قائم در فضما ممیشمود .مخچمه نقمش عممدهای در
زمانبندی فعالیتهای حرکتمی و در رفمتن سمریع و نمرم از
یک حرکت به حرکت بعمدی بمازی ممیکنمد (سملطان زاده،
 .)0081اخمتالل در تکلمم ،تلوتلوخمموردن هنگمام راه رفممتن،
لممرزش و ناهممماهنگی عمممال عضممالت ارادی از نشممانههممای
آسیبدیدگی مخچه بوده که به آن آتاکسی گفته ممیشمود
(هالی و همکاران .)2111 ،آتاکسی به یک بیماری یا اختالل
خاص اطالق نمیشود ،بلکه مجموعهای از عالئم است که به
وسیله اخمتالل در مخچمه و ارتباطماتی کمه اطالعمات را بمه
مخچه منتقال میکند ،ایجاد میشمود .علمال ایجماد آتاکسمی
متعدد بموده و شمامال مسممومیتهما ،اخمتالتت متابولیمک،
بیماری خود ایمنی ،تخریب و فاسد شدن بافتهای سمالم و
فاکتورهای ژنتیکمی ممیباشمند .حرکمات کنتمرل نشمده یما
ناهماهنگی در شیوه راه رفتن ،حرکتدادن دستها ،چشمها
و یمما در هنگممام تکلممم ،از عالئممم وجممود آتاکسممی اسممت کممه
میتواند منشاء ژنتیکی یا غیرژنتیکی داشته باشمد .آتاکسمی
غیرژنتیکممی بممه علممت بیممماریهممایی هماننممد ،مولتیپممال
اسکلروزیس ،سکتههمای مغمزی ،تومورهمای مغمزی ،سمکته
قلبی یا عفونتها ایجاد شود .انواع دیگر آتاکسی غیرژنتیکمی
ممکن است به دلیال استفاده از الکال ،مواد مخدر ،داروها و یا
مواد شیمایی دیگر ایجاد شمود .برخمی از آتاکسمیهما ارثمی
هستند؛ برخی از انواع آتاکسمیهما بمهعنموان آتاکسمیهمای
دورهای تلقی میشوند که در آن علت محیطمی یما ژنتیکمیِ
واحدی برای آتاکسیها وجود ندارد .آتاکسی دورهای ممکمن
است به دلیال تعامال بسیاری از فاکتورهای خطر ژنتیکمی بما
عوارض محیطی باشد )انجمن کمالج همای پزشمکی آمریکما،
.)0181
فلج مغزی اختاللی رایمج اسمت و شمیوع آن در دو دهمه
اخیر  2در  011تولد زنده (شیوع ایمن اخمتالل در دوجمنس
برابر است) گزارش شمده اسمت )وممان و همکماران .)2111
همچنین مطالعات اخیر نشان دادهاند که پایین یا بات بمودن
وزن (بهطور غیرعادی) بمه هنگمام تولمد بما فلمج آتاکسمیک
ارتباط دارد که با بات رفتن وزن بیشتر میشود .فلمج مغمزی
آتاکسیک نادرترین نوع فلج مغزی میباشد .در ایمن عارضمه
معممموتً تمممام انممدامهمما گرفتارنممد .در مفصممال زانممو معممموتً

اکستنشن بیش از حد و الگوی راه رفتن بهصورت تکیمهگماه
پهن و توأم با تلوتلو خوردن میباشد .انمدام فوقمانی آنهما در
حالت راه رفتن بیثبات میباشد و معموتً راه رفمتن آنهما بما
افتادنهای مکرر همراه است (پال ومان و همکماران.)2111 ،
افسردگی شایعتمرین اخمتالل روانمی اسمت کمه در بیمماران
آتاکسی ایجاد میشود .این عارضه حدود  11درصد بیمماران
آتاکسی را درگیر میکند .عوامال ایجاد کننده افسمردگی بمه
چند دسته تقسیم میشموند :افسمردگی ممیتوانمد ناشمی از
واکنش در برابر لحظات سخت و استرسزای بیمماری باشمد
که به آن افسردگی واکنشی گفته ممیشمود و یما در نتیجمه
پروسمه بیمماری و از دسمت رفمتن غمالف میلمین عصمب در
نواحی خاصی از سیستم عصبی مرکزی ایجاد گمردد کمه بمه
این نوع افسمردگیهما ،افسمردگی ارگانیمک گفتمه ممیشمود
(هولیس .)2110 ،همچنین افسمردگی ممیتوانمد بمه دلیمال
عوارض جانبی برخی داروهما کمه بیممار مبمتال بمه آتاکسمی
مجبور است از آنهما اسمتفاده کنمد ،ایجماد شمود .روشهمای
درمانی و کنترلکننده خاصی برای بیماران آتاکسمی وجمود
دارد که از آن جمله میتوان به ماساژ درممانی ،فیزیموتراپی،
طب سوزنی و هیدروتراپی اشاره کمرد .در ایمن میمان نقمش
تمرینات درمانی بهعنوان روشی کارا ،ساده وکم هزینه بمیش
از سایر روشها خمود را نشمان ممیدهمد .همچنمین تممرین
درمممانی یممک روش مممؤثرِ درمممانی در کمماهش اخممتالتت
عملکردی این افراد بوده و عالوه بر تأثیرات جسمانی ،باعمث
تأثیر بر خلقوخمو ،بمهصمورت کماهش افسمردگی و افمزایش
اعتماد بنفس میشود (همولیس .)0181 ،در مطالعمهای کمه
توسط قاسمی و همکاران در سال  0081بما عنموان بررسمی
تأثیر تمرینات فرانکال برروی آتاکسی ،تعمادل ،فعالیمتهمای
روزمره و افسردگی بیماران مبتال به آتاکسی مخچهای ناشی
از مولتیپال اسکلروزیس صورت گرفمت؛ نشمان داده شمد کمه
انجممام تمرینممات فرانکممال باعممث بهبممود تعممادل و افسممردگی
بیممماران مبممتال بممه آتاکسممی مخچممهای ناشممی از مولتیپممال
اسکلروزیس میشود (قاسمی و همکاران .)0081 ،همچنمین
نتممایج تحقیممق کاسممیولیما و همکمماران بمما عنمموان اثممرات
فیزیولوژیکی توپ و ورزشهمای معممولی در سمازگاری فماز
اولیه در پایداری ناحیه پشت و شکم و تعادل در زنان نشمان
داد که  1هفته تمرینات ثبات مرکزی بر روی توپ سوئیسی
و بر روی زمین آثار مشابهی بر تعادل دارند و همر دو برناممه
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تمرینممی موجممب بهبممود تعممادل مممیشمموند (کاسممیولیما و
همکاران.)2110 ،
ناحیه مرکزی بدن بهعنوان ناحیهای که مرکز ثقال در آن
واقع شده است و کلیهی حرکات بدن از آنجا آغاز میشود
در برنامههای توانبخشی دارای اهمیت ویژهای است.
تمرینات ثبات مرکزی پایداری قسمتهای فوقانی بدن را
برای حرکت اندامهای تحتانی فراهم کرده و با تقویت
عضالت ناحیه محوری تنه به بهبود تعادل و کنترل پاسچر
کمک میکند .تقویت عضالت ناحیه مرکزی بدن در نتیجه
برنامه تمرینی ثبات مرکزی موجب بهبود عملکرد سیستم
عصبی عضالنی ،کاهش جابجایی مرکز ثقال و چگونگیِ خارج
شدن از سطح اتکا شده و از این طریق با کاهش نوسانات و
در نتیجه کاهش میزان زمین خوردن بیمار همراه شود .از
طرفی انجام تمرینات تعادلی بر روی سطوح بیثبات با به
چالش کشیدن سیستمهای درگیر در حف تعادل ،به افراد
برای کنترل تعادل کمک بیشتری میکند .با توجه به
اهمیت ناحیه مرکزی بدن در حف تعادل و کاهش خطر
زمینخوردن در بیماران مبتال به آتاکسی و ضرورت بکار
بردن روشهای نوین و تمرینات تقویتکننده عضالت این
ناحیه و ارائه راهحلی ساده ،کارآمد و کم هزینه برای این
بیماران ،مطالعهی حاضر با هدف تأثیر تمرینات ثبات
مرکزی بر بهبود تعادل و افسردگی مبتالیان به آتاکسی
انجام شد.
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق نیمهتجربی حاضر را کلیه مبتالیان بمه
بیماری آتاکسی مراجعهکننده به مراکمز درممانی شهرسمتان
اراک تشکیال دادند .از بمین مراجعمهکننمدگان بما توجمه بمه
معیارهای ورود به مطالعه  01نفر بهصورت هدفمند انتخما
و بممهصممورت تصممادفی در دو گممروه تجربممی و کنتممرل قممرار
گرفتنممد .معیارهممای ورود بممه مطالعممه عبممارت بودنممد از:
محدودهی سنی  21-11سال ،همسطح بودن آزمودنیهما از
ناتوانی حرکتی و عدم تعادل ،عمدم اسمتفاده آزممودنیهمای
تحقیق از وسایال کمک کننده از قبیال عصا ،ارتز ،اسپلینت و
غیره ،تأیید تمرینات انتخا شده توسط پزشمک متخصمص
مبنی بر عدم ایجاد خطر برای بیماران .میزان نماتوانی افمراد
در انجام حرکات خاص یکی بود .تشخیص میزان افسمردگی
و خستگی زودرس بیماران بهوسیله پزشک متخصص انجمام
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شد .قابال ذکر است که کلیهی آزمودنیهای مطالعهی حاضر
مرد بودند و خمروج از مطالعمه بمرای آزممودنیهما بمه علمت
خستگی و افسردگی مفرط ناشی از بیمماری یما تمرینمات و
احساس عالئم خطر کامالً آزاد بود .در ابتدا جلسمهای جهمت
کسب رضایت ،توضمیح اهمداف و چگمونگی انجمام و مراحمال
تحقیق تشکیال شد و از افراد خواسته شد در صورت آمادگی
و رضایت شمرکت در مطالعمه ،فمرم رضمایتناممهی شمرکت
داوطلبانه در تحقیق را امضا کنند .سمپس پمیشآزممون کمه
شممامال ثبممت اطالعممات اولیممه آزمممودنیهمما ،مشخصممات
دموگرافیکی ،سطح افسردگی و میزان تعادل بود ،شروع شد.
از پرسشنامه محققساخته جهت ثبت اطالعات فمردی و
سوابق پزشکی آزمودنیها استفاده گردید .بمرای تعیمین وزن
آزمودنیها از ترازوی دیجیتالی و از استادیومتر برای بهدست
آوردن طول قد استفاده گردید .نحوهی اندازهگیمری بمه ایمن
صورت بود کمه فمرد بمه دیموار مرجمع تکیمه داده و در ایمن
وضعیت خطکش روی سر آزمودنی قرار ممیگرفمت و قمد او
برحسب سانتیمتر ثبت میشمد (اشممیت همابز و همکماران،
 .)2111از پرسشنامه بک جهت تعیین سطح افسردگی افراد
استفاده شد .پرسشنامه دکتر جان آرون بک یکی از بهتمرین
معیارهای روان پزشکی برای تعیین سطح افسمردگی اسمت.
این پرسشنامه شامال  20سؤال میباشمد و بمرای همر سمؤال
بین صفر تا سه نمره برای فمرد در نظمر گرفتمه شمده اسمت.
برای هر سؤال باید فقط و فقط یک پاسخ عالمت زده شمود.
آنچه در نهایمت میمزان افسمردگی فمرد را تعیمین ممیکنمد،
مجموع نمراتی است که از  20سؤال کسب میشود .مجموع
نمرات میتواند از صفر تا  10متغیر باشد .بهطوریکه هرچمه
قدر آزممودنی نممره بماتتری کسمب کنمد ،دارای افسمردگی
بیشتر است .جدول تعیین سطح افسردگی دکتر بک کممک
میکند که ارتباط نمرات را با سمطح افسمردگیتمان تعیمین
کنیممد .در خصمموص روایممی پرسشممنامه از دو روش تحلیممال
عاملی و روایی سازه استفاده شد .بمه منظمور بررسمی روایمی
مقیاس نومیدی بک ،نسمخه انگلیسمی آن بما رعایمت اصمول
مربوط به ترجمه آزمونهای روانمی از انگلیسمی بمه فارسمی
برگردانده شد (آرون بک و همکاران .)0191 ،آزمون بهدست
آمممده ،همممراه بمما آزمممون افسممردگی بممک ،روی گروهممی از
دانشجویان رشته های مختلف که بهصورت تصادفی انتخما
شده بودند ،اجمرا گردیمد نتمایج حماکی از آن بمود کمه بمین
مقیمماس نومیممدی و آزمممون افسممردگی بممک ،همبسممتگی
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معنیداری در جهت مثبت وجمود دارد .عمالوه بمراین ،افمراد
دارای افسردگی بات و شدید نسبت به افراد دارای افسمردگی
پایین و خفیف در مقیاس نومیدی بک نمرات باتتری کسب
نمودنممد و تفمماوت آنهمما از لحمما آممماری معنممیدار بممود کممه
میتواند حاکی از روایی همزمان مقیاس نومیدی بمک باشمد
(بک .)0188 ،برای اندازهگیری تعادل از مقیاس درجهبنمدی
بینالملی آتاکسی ) )ICARSکه توسمط کمیتمه فدراسمیون
جهانی مغز و اعصا با هدف استاندارد کردن میزان اخمتالل
به علت آتاکسمی مخچمه ایجماد شمده اسمت ،اسمتفاده شمد.
همچنین از مقیاس تعادل بمرگ ) (BBSکمه بما اخمتالل در
عملکرد تعادل با ارزیابی عملکرد از وظایف کارکردی توسمعه
داده شد بمرای انمدازهگیمری تعمادل اسمتفاده گردیمد .روش
جمعآوری دادهها و مراحال انجام کار :محقق پس از مراجعمه
به کلینکها و مراکز درمانی و دریافت مجوز و معرفیناممه از
اداره کممال بهزیسممتی شهرسممتان اراک ابتممدا بمما همکمماری
فیزیوتراپ و کاردرمان افراد مبمتال بمه آتاکسمی در محمدوده
سنی  21تا  11سمال را شناسمایی و پمس از توجیهمات تزم
میزان عدم تعادل و ناهماهنگی آنها توسط پزشک متخصص
مشخص گردید .در ابتدا از والمدین افمراد دعموت شمد تما در
جلسهای که جهت کسب رضمایت و توضمیح تممام اهمداف و
چگونگی انجام تحقیق تشکیال شده بود شرکت کنند .بعد از
پرکردن رضمایتناممه فمردی شمرکت داوطلبانمه در مطالعمه
توسط آزمودنیها ،اندازهگیری و جمعآوری اطالعمات شمروع
شممد .در یممک جلسممه سممن ،قممد و وزن تمممام آزمممودنیهمما
اندازهگیمری و همچنمین پرسشمنامه مربموط بمه افسمردگی
تکمیال و تست مربوط به تعادل انجام شد.
پس از ثبت اطالعات مربوط به پیشآزمون آزممودنیهما
بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شمدند.
گروه تجربی برنامه تمرینی را به مدت  8هفته ،هر هفته سه
جلسه و هر جلسه  01دقیقه با نظارت مستقیم محقمق و در
محال سالن ورزشمی اجمرا کردنمد .مهمتمرین همدف در ایمن
پروتکال تمرینی ،یادگیری نحوه حف ثبات عملکردی ستون
فقرات برای بازآموزی عضالت ثبات دهنده مرکزی بدن بمود.
اساس تمرینات استفادهشده در پروتکال ،تمرینات اختصاصی
ثباتدهنده سمتون فقمرات ،بمازآموزی حمس عمقمی ناحیمه
کمری لگنی ،مانور تو دادن شکم همراه با انقبماض عضمالت
مولتی فیدوس و سپس حف مانور ثبات دهنمده مموکور بما
استفاده از ثبات دینامیک بمهدسمت آممده در وضمعیتهمای

مختلف (طاقبماز ،دممر و چمباتممه) و اضمافهکمردن اجمزای
دینامیک به آن (حرکت اندامها ،استفاده از تموپ سوئیسمی)
در مراحال بعدی بود .تمرینات از سطح یک شمروع و شمامال
انقباضات ایستا در وضمعیت ثابمت بمود .تمرینمات سمطح دو
شممامال انقباضممات ایسممتا در محممیط بممیثبممات و در نهایممت
تمرینات سطح سه شامال حرکات پویما در محمیط بمیثبمات
بود .شدت تمرینات براساس توانایی آزمودنیها کنترل شمد،
به این صورت قبال از پمژوهش ،پروتکمال تمرینمی بمهصمورت
آزمایشممی انجممام و بممر اسمماس نظممر پزشممک مربوطممه شممدت
تمرینات تعیین شد .شایان ذکر است که عامال اختالف سمن
و سطح توانایی آزممودنیهما در دو گمروه ممورد توجمه قمرار
گرفت .افزایش بار و شدت تمرین بمهصمورت افمزایش تعمداد
تکرارها در هر دوره و اضافه کردن حرکت اندامها به حرکمت
قبلی و افزایش سطح تمرینات اعمال شمد (جفریمز.)2112 ،
مدت تمرینات  01دقیقه و زمان اسمتراحت بمین دورههما 0
دقیقه و بین حرکات  0دقیقمه در نظمر گرفتمه شمد ،کمه بما
پیشممرفت آزمممودنیهمما و افممزایش تعممداد تکرارهمما و سممطح
تمرینات اضافه میشمد .گمروه کنتمرل در ایمن ممدت تحمت
درمان یا تمرینات خاصی قرار نداشتند .پس از هشمت هفتمه
پسآزمون در شرایطی کامالً مشابه با پمیشآزممون انجمام و
نتایج بهدست آمده ثبت گردید.
پممس از جمممعآوری اطالعممات تحقیممق ،جهممت تجزیممه و
تحلیال دادههما از نمرمافمزار  Spssنسمخه  01اسمتفاده شمد.
بهمنظور بررسی دادههای مربوط به ویژگیهای دموگرافیکی
آزمودنیها از آمار توصیفی استفاده شد .سپس برای بررسمی
نرمال بودن توزیع دادهها آزمون شاپیرو ویلک بکار برده شمد
و با توجه به توزیع نرمال دادههما ( ،)p˃1/11از آزممون تمی
تست همبسته برای مقایسه نتایج درون گروههما و از آزممون
تی تست مستقال برای مقایسه نتایج بین گروههما در سمطح
معنیداری ( )p≤1/11استفاده شد.
نتایج و یافتهها
 01بیمار مرد مبتال به آتاکسی در مطالعهی حاضمر شمرکت
کردند .آزمودنیها بمهصمورت تصمادفی بمه دو گمروه کنتمرل
( )n=01بممما میمممانگین سمممن  29/00±1/99سمممال ،قمممد
 012/10±01/81سانتیمتر ،وزن  12/11±00/18کیلموگرم
و تجربی ( )n=01با میانگین سمن  29/1±00/99سمال ،قمد
 092/11±1/11سمانتیمتمر ،وزن  11/81±00/11کیلمموگرم
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تقسممیم شممدند .آزمممودنیهممای دو گممروه در هممی یممک از
پارامترهای مورد بررسی در پیشآزمون تفاوت معنیداری بما
یکدیگر نداشتند (.)p˃1/11

1

همچنین نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف نشان داد
میانگین نمرات تعادل و افسردگی در پیشآزمون گروهها نیز
تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشت (.)p˃1/11

جدول  :6نتایج مربوط به مقایسه گروهها در پیشآزمون

متغیر

گروه تجربی
میانگین  ±انحراف معیار

گروه کنترل
میانگین  ±انحراف معیار

P

تعادل
افسردگی

01/00±8/11
01/11±8/11

08/11±1/99
29/11±1/11

1/812
1/291

نتایج بهدست آمده از آزمون آماری تی تست مستقال در
خصوص مقایسمه بمینگروهمی پمس از انجمام هشمت هفتمه
تمرینات ،تفاوت معنیداری را در میانگین پسآزمون تعمادل

و افسردگی بین دو گروه تجربی و کنترل نشان داد (جمدول
.)2

جدول  :7نتایج مربوط به مقایسه بین گروهی نمرات تعادل و افسردگی در پسآزمون گروههای تحقیق

میانگین  ±انحراف معیار

متغیر
تعادل
افسردگی

گروه تجربی
گروه کنترل
گروه تجربی
گروه کنترل

01/01±1/92
01/11±1/91
00/81±1/10
20/81±8/11

T

p

1/89

*1/111

0/11

*1/110

* نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در سطح 1/11

بحث
مطالعه حاضر با هدف تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل
و افسردگی مبتالیان به آتاکسی انجام شد و نتایج بهدست
آمده نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی بهکار رفته منجر
به بهبود تعادل و افسردگی بیماران گردید.
پروتکال تمرینی ثبات مرکزی بکار رفته در تحقیق حاضر با
هدف تقویت عضالت کلیدی بدن ،در ناحیه شکمی و
قسمت تحتانی کمر طراحی و بهگونهای ارائه شده است که
از قابلیت استفاده در منزل برخوردار باشد .عدم ثبات
پاسچر ،اسپاسم و تون عضالنی یکی از بزرگترین مشکالت
برای تعادل و تحرک و انجام فعالیتهای روزانه بیماران
آتاکسی است (پلیسوشن)2111 ،؛ که به دلیال از بین رفتن
میلین رشتههای عصبی موجود در مغز و نخاع شوکی ایجاد
میشود.
یکی از شایعترین مناطق درگیری این بیماری مخچه
میباشد که باعث بروز اختالتت حرکتی ،تعادلی و کاهش
کنترل راستای قامت این بیماران میشود .این موضوع باعث
افزایش زمین خوردن و کاهش تعادل و میزان کیفیت

زندگی مستقال این بیماران میگردد (آندرا و همکاران،
.)2110
تحقیقات نشان دادهاند که بیماران به علت ضعف عضالنی
شدید ،تلوتلو خوردن ،بیحسی ،خستگی ،عدم هماهنگی،
اختالل در سیستمهای عصبی ،دهلیزی و بینایی دارای
مشکالت تعادلی در راه رفتن هستند (مشتاقی .)0082 ،دو
عامال اصلی ایجاد تعادل در وضعیت ایستاده ،راستای
قرارگیری اجزای بدن نسبت به یکدیگر و تون عضالنی است
(لطافت کار.)0081 ،
بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده ثبات مرکزی باعث
افزایش ثبات و اطمینان از تعادل بدن در هنگام حرکت
اندامها میشود .تقویت عضالت اصلی درگیر در این ثبات
(عضالت عرضی شکم ،مولتی فیدوس وکف لگنی) باعث
حف بیشتر تعادل و ثبات تنه در فعالیتهای روزمره زندگی
میگردد.
انقباض عضالت ناحیه مرکزی قبال از حرکمت عضمو واکمنش
پیشبینمی پاسمچری ممیباشمد کمه از اخمتالتت پاسمچری
جلوگیری میکنمد و در سمازماندهی تعمادل پویما مشمارکت

1

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی ...

دارد .بنابراین برنامه تمرینی ثبات مرکزی منجمر بمه بهبمود
پیشبینی فعالیت و در نتیجه کاهش اختالل در جابجمایی و
نوسان مرکز ثقمال ممیشمود (گمری و همکماران .)2111 ،در
برنامممه تمرینممی ثبممات مرکممزی اهمیممت دارد کممه بممه جممای
عضالت ،حرکات تمرین داده شوند؛ بهطوریکه انواع عضالت
با یکدیگر فعالیت کنند .ایمن اممر منجمر بمه بهبمود فعالیمت
سیستم عصبی عضالنی برای کنترل پاسچر میشمود .عمالوه
بر این از نظر آناتومیکی ناحیهی مرکزی بدن قسمتی اسمت
که مرکمز ثقمال در آن واقمع شمده و حرکمات از آنجما ناشمی
میشود (کالرک و همکاران .)2111 ،بنابراین بهنظر میرسد
که تقویت عضالت این ناحیه در نتیجه برنامه تمرینی ثبمات
مرکممزی باعممث بهبممود سیسممتم عصممبی عضممالنی و کمماهش
جابجایی مرکز ثقال به خارج از سطح اتکا و کاهش نوسمانات
آن مممیگممردد .گیرنممدههممای مکممانیکی بممه دسممتگاه عصممبی
عضالنی این امکان را ممیدهمد کمه بما بازخوردهمای عمقمی
مناسب رابطههای طول تمنش و جفمت نیمرو را در سیسمتم
پاسیو فعمال و عصمبی حفم کننمد .برناممه تمرینمی ثبمات
مرکزی کار سیستم عصبی عضالنی را بمرای وظمایف مموکور
بهبود میبخشد که موجب حرکت مطلو مفاصال کمر ،لگن
و ران در طول زنجیره حرکتی عملکمردی ،شمتا گیمری بما
کاهش شتا مناسب ،تعادل عضالنی مناسب ،تقویت ثبمات
پروگزیمال و قدرت عملکردی میشود (پانکمالیو .)2111 ،در
واقع اگر عضالتِ اندامها قموی ولمی ناحیمه مرکمزی ضمعیف
باشد ،نیروی کافی برای عملکرد مطلو ایجاد نخواهمد شمد
(برگ مارک .)2111 ،تمرینات تقمویتی منجمر بمه عملکمرد
مطلممو و افممزایش قممدرت عضممالت انممدام تحتممانی شممده و
میتواند تثبیت عضالنی مناسبتمر را فمراهم کنمد .پروتکمال
تمرینی استفاده شده بهگونهای بود که آزمودنیها تمرینمات
خود را از سطح باثبات شروع میکردند و بهتدریج به اجمرای
تمرینمات بممر روی سمطوح بممیثبممات ماننمد تمموپ سوئیسممی
میپرداختند (جفریز .)2112 ،در این سطح آزمودنی مجبور
بود که همزمان با اجرای تمرینات ،تعادل خود را حف کند.
بنابراین احتمال دارد که انجام این تمرینات بر روی سمطوح
بیثباتتر منجر به بهبود تعادل شده باشد .در این مطالعه از
آزمون تعادلی برگ بهعنوان یک ابمزار غیرمسمتقیم اسمتفاده
شد و قاعدتاً این تست نمیتواند بهطور کاممال تممام عواممال
فیزیولوژیکی درونی که بر اجرای آزممون تعمادلی بمرگ اثمر
مممیگمموارد را نشممان دهممد .از آنجمماییکممه بهبممود تعممادل و

افسممردگی در افممراد آتاکسممی از اهمیممت زیممادی برخمموردار
میباشد و بر کیفیت زندگی مستقال این افراد تأثیر بسمزایی
دارد لزوم توجه بیشتری را بدیهی ساخته و نیاز به مطالعمات
وسیعتری را ضروری میسازد .طبق نتایج بهدست آممده بمر
اساس پیشآزمون و پسآزمون برنامه تمرینی ثبات مرکمزی
بر بهبود تعادل مردان مبتال بمه آتاکسمی تمأثیر معنمیداری
داشته است .نتایج بهدست آممده در ایمن پمژوهش بما نتمایج
حاصممال از پممژوهشهممای معصممومی و همکمماران (،)0012
حصاری و همکاران ( )0011که نشان دادند تمرینمات ثبمات
مرکزی بر تعادل اثر معنیداری دارد همسو بمود )معصمومی،
0012؛ فرزانممه حصمماری و همکمماران .)0011 ،اگممر چممه
پمژوهشهمای دیگمری در ارتبماط بما تمأثیر تمرینمات ثبممات
مرکزی بر تعادل بیماران مبتال به آتاکسی در داخال و خمارج
از کشور یافمت نشمد ولمی پمژوهشهمای مشمابه تمأثیر ایمن
تمرینات و یا تمرینات ورزشی بر تعادل افراد سمالم و مبمتال
به بیماریهای دیگر یافت میشود که از آن جمله ممیتموان
به مواردی مانند تحقیقات انجمام شمده توسمط کمارگرفرد و
همکاران ( )2102در زمینه اثر یمک دوره برناممهی تمرینمی
ورزش در آ بر تعادل بیماران مبتال به پارکینسون ،صادقی
و همکاران ( )0081به بررسی تمرینات آبی بر تعادل ایستا و
پویای زنان سالمند ،سلطانی و همکماران ( )2111در زمینمه
بررسممی ت مأثیر تمرینممات منتخممب در آ بممر بهبممود تعممادل
بیماران مولتیپال اسکلروزیس ،قاسممی و همکماران ()0011
بمه بررسمی تمأثیر تمرینمات نوروماسمکوتر (سموئیس بممال و
فرانکال) بمر روی بیمماران مولتیپمال اسمکلروزیس ،کمراپس و
همکاران ( )2110در زمینه اثر یمک برناممه قمدرتی و ثبمات
دهنده درکمر ،سمینماتیک لگمن و تعمادل بمدن ،سمالگادو و
همکاران ( )2111در زمینه بررسی اثرات یوگا بر روی تعادل
و تمرکمز افمراد مبمتال بمه مولتیپمال اسمکلروزیس ،کماوازاکی
( )2111به تأثیر تمرینات آبی بر تعمادل بیمماران مبمتال بمه
پارکینسون ،یزدانی و همکاران ( )2100در زمینمه تمأثیر آ
درمانی بر تعادل بیمماران مبمتال بمه مولتیپمال اسمکلروزیس
اشاره نمود که نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر با نتایج
این پژوهشها همسو است.
از آنجاییکه افسردگی شایعترین اختالل روانمی در بمین
بیماران آتاکسی است؛ بنابراین تمرین درمانی بهعنموان یمک
روش مؤثر درمانی در کاهش اختالتت عملکردی ایمن افمراد
بوده و عالوه بر تأثیرات جسمانی ،باعث تأثیر بمر خلمقوخمو،

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،5شماره  ،61پاییز و زمستان 6931

بهصورت کاهش افسردگی و افزایش اعتماد بنفس ممیشمود.
طبق نتایج بهدست آمده بر اساس پیشآزمون و پسآزممون
مشخص شد کمه برناممه تمرینمی ثبمات مرکمزی بمر بهبمود
افسردگی مردان مبتال به آتاکسی تمأثیر معنمیداری داشمته
است .بنابراین ممیتموان نتیجمه گرفمت افسمردگی در گمروه
تجربی که تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادهاند در مقایسه
با گروه کنترل بهبود بیشتری داشته اسمت .نتمایج بمهدسمت
آمده در این پژوهش بما نتمایج حاصمال از تحقیمق قاسممی و
همکاران ( )0089که نشان دادند تمرینات فرانکمال بمر روی
بیماران مبتال بمه آتاکسمی ،تعمادل ،فعالیمتهمای روزممره و
افسممردگی بیممماران مبممتال بممه آتاکسممی مخچممهای ناشممی از
مولتیپال اسکلروزیس بر افسردگی اثر معنیداری دارد همسو
بود.
نتیجهگیری
نتیجه تحقیق حاضر نشاندهنده این امر اسمت کمه فعالیمت
بدنی و ورزش موجب بهبود تعمادل و کماهش افسمردگی در
بیماران مبتال به آتاکسمی ممیشمود .اثمر ورزش بمر افمزایش
سممالمتی و بهبممود عملکممرد مهمتممرین مسممئله بممرای افممراد
شرکتکننده در تمرین و فعالیتهای بدنی میباشد .پروتکال
تمرینممی ثبممات مرکممزی پممژوهش حاضممر بممهمنظممور تقویممت
عضالت ناحیه مرکزی بدن بهگونهای ارائه شده که از قابلیت
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استفاده در منزل برخوردار باشد .تمرینات بما همدف تقویمت
عضالت کلیدی بدن ،در ناحیه شکمی و قسمت تحتانی کمر
طراحی و با توجه به نتایج موجمب بهبمود تعمادل و احتمماتً
افزایش قدرت عضالنی شدند .با توجه به اینکه توافق نظر در
مورد مدت زمان انجام تمرینات ثبات مرکزی در یک جلسمه
تمرین و همچنین مدت پروتکال تمرینی نیز بمه ماننمد نموع
تمرینات در هالهای از ابهام مانده است و ارائه یمک پروتکمال
معینی که بتواند بهترین تأثیر را داشته باشد مورد نیاز است،
ارائه و تجویز شیوه تمرینی مناسمب نیماز بمه پمژوهشهمای
گسترده در آینده دارد .بهطور کلی با توجه به نتایج تحقیمق
حاضر میتوان گفت که تمرینمات ثبمات مرکمزی منجمر بمه
بهبممود تعممادل و افسممردگی مممیشممود و مممیتمموان در کنممار
برنامههای دیگمر بما همدف آممادهسمازی ،بمازتوانی و بهبمود
عملکرد از آنهما سمود بمرد .بما ایمن حمال تما زممانیکمه اثمر
پروتکالهای مختلف تمرینات ثبات مرکزی و انواع متغیرهای
تمرینی آنها مشخص نشود ،استفاده از این تمرینات نیماز بمه
تحقیقات بیشتری دارد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمامی عزیزانی که جهت اجرای این تحقیق
مساعدت و همکاری داشتند قدردانی میشود.
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