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 معاونت پژوهشی و فناوري

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

 

کف  ایبررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و تحریک کننده نقاط ماشه

های الکترومایوگرافی عضالت پا در شاخصپایی بر الگوی توزیع نیرو کف پایی و 

 افراد مبتال به نوروپاتی دیابتی

 
 

 ح:مجري طر

 امیرعلی جعفرنژادگرودکتر 

 
 تربیت بدنی و علوم ورزشیگروه 

 علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده

این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا 

 .گردیده است

 

 99 بهار
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پایی بر الگوی توزیع نیرو کف کف  بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و تحریک کننده نقاط ماشه ای

 پایی و شاخص های الکترومایوگرافی عضالت پا در افراد مبتال به نوروپاتی دیابتی

 چکیده

 ییکف پا روین عیتوز یبر الگو ییکف پا یکننده نقاط ماشه ا کیو تحر یهواز ناتیهشت هفته تمر ریتاث یبررس حاضر پژوهش از هدف :هدف و مقدمه

 .بود یابتید یعضالت پا در افراد مبتال به نوروپات یوگرافیالکتروما یو شاخص ها

 در طور به که بود سالم فرد 10 و)در دو گروه کنترل و تجربی(  دیابتی نوروپاتی به مبتال بیمار 40 شامل حاضر پژوهش آماری نمونه :هامواد و روش

العمل زمین توسط دستگاه صفحه و نیروی عکس الکترومایوگرافی دستگاه از استفاده با تحتانی اندام منتخب عضالت الکتریکی فعالیت. شدند انتخاب دسترس

های آنالیز واریانس دوسویه با اندازه آماری آزمون از استفاده با هاداده تحلیلهفته در گروه تجربی انجام شد.  8تمرینات هوازی به مدت . ثبت شد نیرو ثبت

 .شد انجام تکراری

یابد. از سوی العمل زمین در لحظه تماس پاشنه بعد از دوره تمرینی کاهش مینتایج نشان داد که مقادیر نیروی خارجی و نیروی عمودی عکس :هایافته

 (. P<05/0یابد )بعد از دوره تمرینی بهبود می طی فاز پاسخ بارگیریدیگر فعالیت عضله سرینی میانی

تواند در نتیجه بهبود فعالیت عضله یروی عمودی در لحظه تماس پاشنه با زمین بعد از دوره تمرینی میکاهش مقادیر نیروی خارجی و ن :گیرینتیجه

 سرینی میانی بعد از دوره تمرینی باشد. 

 ، دیابترفتن راه ،تمرین هوازی الکترومایوگرافی، :های کلیدیهواژ
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 مقدمه
 ازیفتن نراه  .[1]د تماس با زمین بوده و میزان بار را تعـدیل مـی بخشهنگام راستاي اندام تحتانی مسئول اصلی جذب فشار 

که در صورت تناوبى پس از شــروع، توســط یك مرکــز عصبى  ت و بهاس گریمکان به مکان د هیحرکت از  يهر فرد برا یاساس

 .[16]دارد گام برمی 15000تا  5000. در طول روز، انسان به طور میانگین [15]شود است کنترل و تنظیم مینخاع واقع شده

پا  یپاشنه پا شروع شده، به طرف جلو در امتداد طرف خارج یخارج یخلف هیاحاز نل وزن موال تحمبه جلو، مع رفتن راههنگام 

 تأثیر تحت تواندمی کهز جمله پارامترهاي بیومکانیکی ا .[18]شود یختم م یانگشت ییمفصل کف پا نیاولی کیرفته و در نزد شیپ

 ناختهالعمل زمین شنیروي عکسباشد که در قالب ي برخوردي پا با سطح زمین مینیروها ،گیردب قرار تحتانی اندام ناهمراستایی

ه را در اختالل وجود در مهم ايکنندهتوصیف عنوانبه ن انسانن راه رفتحی زمین العملعکس نیروي خصوصیات درواقع .ودشمی

توان مقادیر نرخ بارگذاري عمودي، ایمپالس و العمل زمین میبا استفاده از مقادیر نیروهاي عکس. [19]دشومی ناختهش رفتن

ود شالعمل زمین در رسیدن به اولین قله تعریف میگشتاور آزاد را محاسبه نمود. نرخ بارگذاري به عنوان شیب منحنی نیروي عکس

هاي آسیب خطر بروزنیوتن بر کیلوگرم بر ثانیه به ترتیب با  72و  70که نرخ بارگذاري عمودي بزرگتر از  . گزارش شده است[20]

نیوتن  100 از . همچنین گزارش شده است که نرخ بارگذاري بزرگتراستمرتبط  [23] رانیو درد کشککی [22, 21]فرکچر استرس

 شناخته شده و غیرطبیعی در انسان وجود بیماري دیابت .[24] ها مرتبط استبر کیلوگرم بر ثانیه با آسیب نیام کف پایی در دونده

 باشد.می توانبخشیهاي و برنامه تحتانی، اندام طبی، ارتزهاي کفش از استفاده شامل آن دارد، که درمان درمان به نیاز

 

 بیان مساله

گیر شدن بیماري دیابت به صورت کامال محسوس در حال پیشروي است، عوارض مرتبط با شرایط همچنان که سیر همه

هاي میکروواسکوالر دیابت، ترین عارضههایپرگالیسمیك آن به صورت نامحسوس در افراد مبتال در حال پیشروي است. یکی از شایع

کند و منجر به محیطی است که هایپرگالسیمی مستمر، عملکرد اعصاب را از محیط  به سمت مناطق باالتر مختل مینوروپاتی 

، میلین زدایی، کاهش تارهـاي عصـبی و کنـد شـدن هاآتروفی آکسونهاي ساختاري و عملکردي اعصاب محیطی شامل آسیب

. درد، بی حسی، پاراستزي، افزایش بی ثباتی و اختالل در کنترل حرکت از مهم ترین عالئم آسیب به [1] شودآنها میبازسـازي 
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تواند منتج به کند. پیشرفت بیماري میشود و به تدریج به سمت باال پیشروي میمیرود که معموال از انگشتان پا شروع شمار می

 . [1] هاي پوستی، زخم پا و قطع عضو گرددها و پینهخشکی بیش از حد و ایجاد ترک

تشخیص به هنگام درگیري اعصاب در کنترل عوارض تخریبی نوروپاتی محیطی بسیار حائز اهمیت است. در واقع سابقه ابتال و عدم 

ردوکتاز  تیفعال شیاافزهاي مرتبط، عروقی و سایر بیماري –کنترل شرایط هموستاز مربوط به قند خون، ابتال به بیماري قلبی 

 .[2, 1] شوند، اختالل در حمایت نروتروفیك و عوامل ژنتیکی از فاکتورهاي تعیین کننده ابتال به نوروپاتی دیابتی محسوب میآلدوز

بندي کرد. سرعت هدایت عصب عمدتاً توان به دو دسته میلینه و آکسونال طبقهدیابت را مینوروپاتی آسیب عصبی ناشی از 

ل عمل عصب عمدتاً نشانگر تغییرات آکسونال و وضعیت فیبرهاي عصبی تود پتانسی کند، اما آمپلیتغییرات میلینه را منعکس می

باشد. آمپلی تود پتانسیل عمل تخمینی از تعداد فیبرهاي عصبی است که به دنبال تحریك الکتریکی فعال شده و کم شدن آن می

تود پتانسیل عمل  ه آمپلیتحقیقات نشان داده است که سرعت هدایت عصبی نسبت بدر داللت بر آسیب آکسونال عصبی دارد. 

 . [3]گیرد تغییرپذیرتر بوده و بیشتر تحت تأثیر مداخالت قرار می

شود موجب افزایش در فشار و نیرو در مناطقی از پا بال آن عارض میهمچنین نوروپاتی محیطی و ناهنجاري ساختاري که به دن

تواند از عوامل موثر در به وجود آمدن هاي از کف پا میشود. تاکید شده است توزیع نامتعادل فشار و تکرارپذیري آن در بخشمی

 .[4] هاي غیرضربه اي یا فشاري در پاي بیماران مبتال به نوروپاتی دیابتی باشدزخم

تواند بر اثر انحراف از الگوي طبیعی حرکتی  پا و اعمال استرس بیش از حد به این صورت که توزیع نامناسب فشار کف پایی می

ضرورت بررسی نیروهاي عمل کننده در کف  هاي عصبی و عضالنی را فراهم کند، بنابراینموجبات آسیب بافتی بیشتر،  اعم از بافت

هاي ساختاري و عملکردي پاي افراد مبتال به نوروپاتی دیابتی و مقایسه با پاي افراد پا در ارزیابی شرایط پاتولوژیك و ناهنجاري

 .[4] سالم احساس می شود

است نوروپاتی محیطی موجب آتروفی و کاهش قدرت عضالت قدامی ساق پا و عملکرد ضعیف عضالت کف پا و نشان داده شده 

که این اختالالت خود مقدم بر به وجود  [5]شود انقباضات ناهماهنگ عضالت سینرژیست و هم انقباضی عضالت آنتاگونیست می

شود. همچنین کاهش انعطاف متاتارس می هایی از جمله افتادگی پا، انگشت چکشی و برجسته شدن سر استخواناهنجاريآمدن ن

شود. متون علمی اخیرا بر نقاط ماشه پذیري فاشیال کف پا و بخش هاي حمایت کننده موجب فشردگی بافت نرم در این نواحی می



6 
 

در بدن که مرتبط با آسیب و عملکرد ضعیف فاشیا می شود متمرکز شده اند. با توجه ارتباط فاشیال با عوارض نورپاتی  1اي

محیطی به نظر می رسد تحریك این نقاط از طریق ماساژ بافت پیوندي بتواند به کاهش درد و عوارض ناشی از نوروپاتی و بهبود 

را ها بیمارياز  يگسترده ا فیو درمان ط صیاست که تشخ روشی( CTM) يوندیبافت پ ماساژعملکرد فاشیال کمك کند. در واقع 

 .[6] این روش از طریق افرایش گردش خون و تحریك فاشیال تاثیر خود را اعمال کند کند.یم لیتسه

توان عنوان کرد اثرات سینرجیست دو عامل اختالل در هدایت عصبی و ازدیاد قند خون  بر میدر بررسی استراتژي هاي کاربردي 

تواند عامل کمك کننده و قابل اتکا در نظر گرفته شود. به این تواند تخریب کننده باشد همان قدر هم مییکدیگر همان قدر که می

ك سر در تعادل قرار می گیرد که سر دیگر هم در تعادل باشد. صورت که این دو عامل دو سر یك االکنگ هستند که در صورتی ی

کند. فعالیت ورزشی یابد و بهبود هدایت عصبی به تنظیم قند خون کمك میبا تنظیم قند خون، هدایت عصبی توسعه و بهبود می

 تواند در این االکلنگ نقش تکیه گاه و عامل به وجود آورنده تعادل را بازي کند.می

شده است که فعالیت ورزشی با افزایش در گردش خون و کمك کردن به تنظیم قند خون با توجه به ایفاي نقش شبه نشان داده 

در غشاي سلول ها به پیشگیري و جلوگیري از پیشرفت  GLUT4هاي انسولینی خود به صورت افزایش و بهبود عملکرد گیرنده

 .[4] کندتل شده اعصاب و عروق کمك میبیماري نوروپاتی دیابتی و در مواردي بهبود عملکرد مخ

هاي تمرینی ویژه در به کارگیري بیشتر عضالت کم فعال و مفاصل با دامنه حرکت محدود و به نظر می رسد طراحی برنامه

با هدف اصالح الگوي توزیع فشار بتواند در بهبود عملکرد و همچنین تمرینات تحریك کننده جریان خون و اعصاب کف پایی 

 جلوگیري از پیشرفت بیماري بسیار کمك کننده باشد. 

بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی بر متغیرهاي مربوط به فشار کف پایی و فعالیت الکتریکی 

 در افراد مبتال به نوروپاتی دیابتی خواهد بود.مهمترین عضالت درگیر در راه رفتن و دویدن 

 

 و اهمیت پژوهش ضرورت

 بزرگسال دنیا بـه درصد افراد 8تا  5هاي ارائه شده حدود تخمین یك بیماري متابولیکی اپیدمیك است که بر اسـاس 2دیابت نوع 

میلیون نفر در سراسر دنیا برسد. به  438 به 2030. پیش بینی شده است تعدا افراد مبتال به دیابت تا سال  آن مبتال هستند

                                                           
1 . Trigger points 
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که چندین سال است زنگ خطر این بیماري اپیدمیك به صدا در آمده است. این بیماري کیفیت زندگی را به شدت تحت طوري

عاقبا و مت2دهد و بر اثر عدم کنترل و درمان به موقع بیماري، عوارض هولناک تخریبی عروق به شکل ماکروواسکوالرتاثیر قرار می

 ،5با تخریب عروق کوچك، رتینوپاتی ،4شود و عوارض میکروواسکوالرو سکته مغزي آغاز می 3افزایش رخداد انفارکتوس میوکارد

بیلیون دالر در سال  174هاي مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با بیماري دیابت دیابتی را به دنبال دارد. هزینه 7و نوروپاتی 6نفروپاتی

در بین عوارض دیابت، کننده است. کرد این بیماري از لحاظ جانی و مالی بسیار باال و نگرانه این ترتیب هزینهب گزارش شده است.

تحت تأثیر قرار داده و شیوع آن با  درصد افراد دیابتی را 50دیابت هستند که بیش از   تخریبی از جمله عوارض محیطی نوروپاتی

درصد بسیار باالیی از موارد قطع عضو  .کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می دهدد که به شدت شوپیشرفت دیابت بیشتر می

. این عارضه در جمعیت مبتال به دیابت در ایران نیز [4] شوددر دنیا مربوط به پیشرفت نوروپاتی دیابتی و زخم پاي دیابتی می

 بسیار شایع است. بنابراین ضرورت برنامه هاي حمایتی کاربردي در پیشگیري و کنترل این عارضه به شدت قابل لمس است. 

به این بیماري است. از طرفی بیشتر افراد مبتال به دیابت حتی با  سبك زندگی غیر فعال یکی از مهمترین عوامل محیطی ابتال

-. مسلم است مالحظالت ویژه[7] توجه به اثبات تاثیرات بالقوه فعالیت ورزشی در کیفیت زندگی و کنترل بیماري غیرفعال هستند

اي که در تجویز یك برنامه تمرینی براي فرد مبتال به دیابت )اعم از توجه به سن، سابقه ابتال، نوع داروهاي مصرفی و حتی قند 

به طراحی برنامه هاي تمرین  خون ناشتا روزانه( باید لحاظ شود، تاکنون تحقیقات انجام شده در این زمینه نتایج روشنی که منجر

 ویژه و مشخص شود و الگوي مشخصی را در اختیار افراد مبتال قرار دهد ماحاصل نداشته است. 

بررسی میزان فشار و نیروهاي کف پایی و سرعت هدایت پتانسیل عمل در عضالت اصلی درگیر در راه رفتن دو شاخص مهم قابل 

ارزیابی شرایط پاتولوژیك پاي دیابتی و ناهنجاري هاي به وجود آمده کمك کننده باشد می  اتکاست که عالوه بر اینکه می تواند در

تواند در طراحی برنامه هاي تمرینی به منظور پیشگیري از ابتال و جلوگیري از پیشرفت بیماري در افراد مبتال نقش کلیدي ایفا 

 .[8] کند

کف پایی بر الگوي توزیع  CTMبنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازي و تحریك کننده نقاط 

 فشار کف پایی و شاخص هاي الکترومایوگرافی عضالت پا در افراد مبتال به نوروپاتی دیابتی است.
                                                           
2. Macrovascular 
3. Myocardial Infarction 
4. Microvascular 
5. Retinopathy 
6. Nephropathy 
7. Neuropathy 
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 فرضیات و سواالت تحقیق
العمل زمین تاثیر معنی داری بر متغییر اوج نیروی عمودی عکس CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .1

 دارد

العمل زمین بر متغییر زمان رسیدن به  اوج نیروی عمودی عکس CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .2
 تاثیر معنی داری دارد

 بر متغییر نرخ بارگذاری تاثیر معنی داری دارد CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .3

تاثیر   (copx)خارجی -بر متغییر  ایمپالس در راستای داخلی CTMمحرک نقاط  هفته تمرین هوازی به همراه تمرینات 8 .4
 معنی داری دارد

تاثیر معنی  (copy)خلفی -بر متغییر ایمپالس در راستای قدامی CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .5
 داری دارد

 بر متغییر  گشتاور آزاد  تاثیر معنی داری دارد CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .6

 بر متغییر  آمپلی تود در عضله سرینی میانی تاثیر معنی داری دارد CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .7

اثیر معنی در عضله نیم وتری تو فرکانس بر متغییر  آمپلی تود  CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .8
 داری دارد

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در عضله دو سر رانی تاثیر معنی  CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .9
 داری دارد

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در عضله پهن داخلی تاثیر معنی  CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .10
 داری دارد

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در عضله پهن خارجی تاثیر معنی  CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .11
 داری دارد

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در عضله راست رانی تاثیر معنی  CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .12
 داری دارد

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در عضله دو قلو تاثیر معنی داری  CTMبه همراه تمرینات محرک نقاط هفته تمرین هوازی  8 .13
 دارد

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس درشت نی قدامی میانی تاثیر معنی  CTMهفته تمرین هوازی به همراه تمرینات محرک نقاط  8 .14
 داری دارد.

 

 هدف کلی

بر متغیرهاي مربوط به نیرو کف  CTMبررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط  هدف پژوهش حاضر

پایی و فعالیت الکتریکی مهمترین عضالت درگیر در راه رفتن و دویدن و فعالیت الکتریکی برخی از اعصاب کف پایی در افراد مبتال 

 باشد.میبه نوروپاتی دیابتی 

 اهداف اختصاصی
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-بر متغییر اوج نیروي عمودي عکس CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط  8بررسی  .1

 العمل زمین 

بر متغییر زمان رسیدن به  اوج نیروي  CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی  .2

 العمل زمین عمودي عکس

 بر متغییر نرخ بارگذاري   CTMحرک نقاط هفته تمرین هوازي به همراه تمرینات م  8بررسی  .3

بر متغییر  ایمپالس در راستاي  CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط  8بررسی  .4

   (copx)خارجی -داخلی

-بر متغییر ایمپالس در راستاي قدامی CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط  8بررسی  .5

  (copy)خلفی 

 بر متغییر  گشتاور آزاد   CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی  .6

در و فرکانس بر متغییر آمپلی تود  CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی  .7

 عضله سرینی میانی 

و فرکانس در  بر متغییر آمپلی تود CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی  .8

 عضله نیم وتري 

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در  CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی  .9

 عضله دو سر رانی 

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در  CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی  .10

 عضله پهن داخلی 
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بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در  CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی  .11

 عضله پهن خارجی 

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در  CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی  .12

 عضله راست رانی 

بر متغییر آمپلی تود و فرکانس در  CTMک نقاط هفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محر  8بررسی  .13

 عضله دو قلو 

 بر متغییر آمپلی تود و فرکانس درشت نی قدامی CTMهفته تمرین هوازي به همراه تمرینات محرک نقاط   8بررسی 

 

 مبانی نظري:

 حال در بیشتري سرعت با ساله هر که است شده تبدیل کنندهنگران اپیدمی یك به دیابت دهدمی نشان جهانی آمار

 از بیماري، به ابتال خطر معرض در دیابتیكپري افراد تعداد که شودمی برانگیزتر تامل زمانی آمار این. است گسترش

 تقریبا که است ملیتوس دیابت بیماري شایع عوارض از محیطی دیابتی نوروپاتی. [10, 9]است بیشتر مبتال بیماران تعداد

 اختالالت یکسري به منجر بیماري از ناشی مزمن هایپرکالیسمیك شرایط. شوندمی آن دچار بیماران درصد 50-30

 دنبال به را هستند محیطی اعصاب کنندهتغذیه که اندونئورال هايمویرگ آسیب که شودمی متابولیك و میکروواسکوالر

 منتج جسمانی ناتوانی و عضالت در ضعف درد، حس، کاهش به که شودمی عارض محیطی اعصاب تخریب بنابراین د،دار

 .[10]شودمی

به صورت کاهش چگالی فیبرهاي عضالنی و کاهش مساحت  عضالنی آتروفی دیابتی نوروپاتی توجه قابل عوارض از یکی

 اندام اسکلتی عضالت در تاثیرات . این[11, 5]شودمی مشاهده نوروپاتیحتی قبل از بروز عالئم  که استواحد حرکتی 

 راه الگوي تغییر افتادن، خطر افزایش عضالت این عملکردي ظرفیت کاهش که دلیل این به دارد، بیشتري نمود تحتانی
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 تاثیر تحت را بیماران زندگی کیفیت تواندمی شدت به بنابراینبرد، می باال بیماران در را تعادل حفظ در اختالل و رفتن

 شدن زخمی و آسیب به منجر تواندسقوط احتمالی می و به دنبال آن رفتن راه الگوي در تغییرات طرفی از دهد، قرار

 از جمله قطع تريمخرب به اثرات است ممکن بیماران در زخم التیام فرآیند عملکردي ضعف دلیل به و شود مبتال افراد

 .[5]منجر شود عضو

 به بیمار وضعیت از آگاهی براي را اندازيچشم تواندمی بیمارن این در پا عضالت عملکردي ظرفیت بررسی بنابراین،

 هايروش از یکی. کرد اتخاذ بیماري مدیریت براي را موثري و هدفمند مداخالت و راهکارها بتوان تا بیاورد وجود

 الکترومایوگرافی استفاده است، بوده توجه مورد بسیار دیابتی بیماران عضالت عملکرد بررسی براي که غیرتهاجمی

 . [12]سطحی است

 فرکانس طیف آورد، بدست عضالنی عملکرد بررسی براي الکترومایوگرام تحلیل از توانمی که مختلفی پارامترهاي بین در

 و هدایت سرعت به مربوط تغییرات همچنین و عضالنی تار ضخامت و نوع از اعم عضله از مختلفی هايویژگی با تعضال

 تواندمی محیطی نوروپاتی بیماري ماهیت به توجه با و دارد همبستگی حرکتی واحدهاي سازيهماهنگ و کارگیري به

 .[12]باشد ما داشته بررسی مورد اهداف با باالیی مطالبقت

 باوجود این، بوده است. توجه مورد بسیار اخیر هايسال در دیابتی بیماران در الکترومایوگرافیبر  مبتنی هايبررسی

متون  .است بوده کم بسیار رفتن راه مثل حرکتی تکالیف حین در بیماران این در عضالت فعالیت فرکانس طیف بررسی

انقباضات ایزومتریك محدود  بهررسی قرار دادند یا علمی که پارامترهاي الکترومایوگرافی را در افراد دیابتی مورد بحث و ب

به  2014براي مثال بوتوگان و همکاران در سال  کنند.میشوند و یا تعداد عضالتی کمی را در حین راه رفتن بررسی می

بررسی سرعت هدایت فیبرهاي عضالنی طی انقباضات ایزومتریك در بیماران دیابتی با درجات مختلف نوروپاتی 

نئی قدامی، پهن داخلی و دوسر رانی مورد بررسی قرار گرفته عضله دوقلوي میانی، درشت 4پرداختند، در این مطالعه 

سرعت ، یقبل از شروع نوروپات یحت یابتیافراد دحاصل از این پژوهش مبنی بر این بود که به طور کلی است، نتایج 

در طول  شروندهیپ اختالل يالگو كیمشاهده شده از  راتییدهند، اما تغیرا نشان م افتهی رییتغ هدایت الکتریکی عضالنی

اي . در مطالعه[11]دارند یمتفاوت یپاسخ ابتیبه اثرات دنسبت  یاندام تحتان و عضالت کنندینم يرویپ يماریب شرفتیپ
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-سرعت هدایت فعالیت الکتریکی سه عضله دوقلوي جانبی، پهن خارجی و درشت 2008دیگر آکاشی و همکاران در سال 

ي زخم پا، العمل زمین را در سه گروه بیماران مبتال به نوروپاتیك بدون سابقهنئی قدامی و تغییرات فشار نیروي عکس

ي زخم پا و افراد سالم طی راه رفتن مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند تاخیر در هدایت بیماران نوروپاتیك با سابقه

دهنده نقص حرکتی در بیماران نوروپاتیك با سابقه زخم پا است الکتریکی در عضالت دوقلوي جانبی و پهن خارجی نشان

اي در مرحله نیزمالعمل ي عکسرویدر ن راتییبا تغ ي، که تا حدوداندازدیخطر ب ها را بهراه رفتن آن ییتواند توانایمو 

عضله  5به بررسی اختالل در عملکرد  2000ابوود و همکاران در سال همچنین  .[9]شد دییتأ کف پا روي زمین است، که

نئی قدامی اندام تحتانی در در هنگام راه رفتن پرداختند و نشان دادند که فعالیت الکتریکی تاخیري در عضله درشت

س پاشنه پا با زمین ایفا کننده خود را در هنگام تماي کافی نقش تعدیلشود این عضله نتواند به موقع و به اندازهباعث می

شود فشار بیشتري به کف پا هنگام راه رفتن وارد کند و به طور کلی اختالل در عملکرد عضالت اندام تحتانی باعث می

و همکاران انجام شده است کینماتیك حرکت و فعالیت  که توسط اونودرا 2011اي در سال . در مطالعه[13]شود

اند که الکتریکی دو عضله از اندام تحتانی در باال رفتن از پله در بیماران مبتال به نوروپاتی دیابتی را مورد بررسی قرار داده

در بیماران دیابتی طبق نتایج این پژوهش کاهش دورسی فلکشن مچ پا در صعود و پالنتار فلکشن در پایین رفتن از پله 

اند کاهش در دورسی فلکشن همزمان با موقعیت مناسب زانو و مچ براي مشاهده شده است، این پژوهشگران بیان کرده

عضله پهن  در بیمارانپله، ضعف  پایین رفتن ازدر عمل باالبرنده کارامد عضله پهن خارجی در این بیماران ضروري است. 

در  یقدام نئیپایین عضله درشت تیفعال دهندهلزم صرف وقت زیادي است که نشانمست شروع فاز يدر ابتدا خارجی

پاشنه با زمین آسیب بزند. به طور جذب ضربه در هنگام تماس  سمیمکانبه واند تیکه به طور بالقوه م است هیمراحل اول

هاي توسط بیماران باعث نقصهاي باال رفتن از پله هاي تطبیقی براي غلبه بر چالشسري استراتژيکلی اتخاذ یك

تاثیر نوروپاتی دیابتی بر رفتار  2003. همچنین ساکو و همکاران در سال [14]شودها میبیومکانیکی بیشتري در آن

هاي حسی در راه رفتن بر روي تردمیل را مورد پژوهش قرار دادند. با ذکر این نکته که در این الکترومیوگرافیك و پاسخ

گرفتند، این پژوهشگران  نئی قدامی، دوقلوي جانبی و پهن خارجی مورد بررسی قرارپژوهش هم فقط سه عضله درشت

 بیآس یکنترل حرکت یذات يهاسمیبلکه به مکان یو حرکت ینه تنها به منابع حس یطیمح یابتید ینوروپاتبیان کردند 



13 
 

 یبه خطر انداختن برخ باعث ستالید يناکارآمد نیاو  شودیمچ پا در راه رفتن م ییدر کارا رییرساند که منجر به تغیم

 .[15]شودیتعادل مپیشروي و راه رفتن مانند  یاز ملزومات اصل

وتري و نئی قدامی، دوقلوي داخلی، پهن داخلی، راست رانی، پهن خارجی، دوسررانی، نیمدرشتبا توجه به اینکه عضالت 

بیشترین کارکرد را در تکلیف حرکتی راه رفتن دارند و همچنین توجه به سهم هر کدام از عضالت در سرینی میانی 

فازهاي مختلف راه رفتن متفاوت است، همچنین با توجه به برخی مالحظات مانند مفصل محل اتصال یکسان در برخی از 

رسد براي بررسی تاثیرات نورپاتی بر الگوي راه رفتن بیماران نظر میها به عضالت با هم و سنرژیست بودن برخی از آن

تواند اطالعات قابل اتکاتري را فراهم آورد. بنابراین ما در این پژوهش تمامی عضالت موثر در توجه ویژه به این موارد می

 بیترت به ماورد توجه قرار دادیم. ها در فازهاي مختلف تکلیف راه رفتن را به طور ویژه مراه رفتن و سهم هر کدام از آن

 و یبررس مورد فاز هر در فعال عضالت نیترمهم اساس بر كیتفک به را رفتن راه مختلف مراحل در شده مشاهده راتییتغ

هاي پیشین، سیر پیشرفت بیماري با نتایج مورد انتظار مبنی بر همچنین با توجه به نتایج پژوهش. میدهیم قرار بحث

فرکانس دریافتی از الکترومایوگرافی همگن نیست به طوریکه عوامل مختلفی اعم از برخی از سازوکارهاي کاهش طیف 

ها از تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهند، بر این اساس در پژوهش حاضر آزمودنیترمیمی در مراحل مختلف بیماري می

 نظر مرحله پیشرفت نوروپاتی همگن سازي شدند.

 يرهاییکه با متغ یابتید مارانیعضالت پا در ب يعملکرد تیظرف راتییتغ ن،یشیپ يهاپژوهش جیبر اساس نتا

, 11]دیجامع رس يطبقه بند كیتوان به یرا به دنبال داشته است و نم پراکنده جیشده است نتا یبررس یوگرافیالکتروما

 ترکیها را به هم نزدپژوهش جیگر نتااز عوامل مداخله یحذف برخ مراحل مختلف راه رفتن و كیتفک دی. شا[16, 14, 12

 . تر کندشاهده شده را آسانم یاختالالت حرکت يبه طبقه بند یابیو دست

کنند و این موضوع روشن است که عضالت عمل کننده در ضالت از طریق مفاصل در حفظ تعادل بدن ایفاي نقش میع

، ممکن است ویژگی دیابتاختالل به علت  .کننداساسی را در تنظیم تعادل بدن ایفا میمفصل ران، زانو و مچ پا نقش 

 .عضالنی این افراد تغییر یافته و سبب اختالل در کنترل بدن این افراد گردد-هاي عصبی

 :عضالت اندام تحتانیبرخی از 
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باشد و در صورتی که استخوان تیبیا قابل لمس می. ساقی قدامی: این عضله در بخش قدامی ساق پا قرار دارد و در بخش خارجی 1

گیرد. این عضله از دو سوم باالیی بخش باشد، لمس کردن آن بهتر صورت می پنجه پا حالت دورسی فلکشن و اینورژن داشته

رسد. این میپایی ي اولین استخوان کفخارجی استخوان تیبیا شروع شده و به سطح داخلی کف پایی اولین استخوان میخی و پایه

 شود.پا و اینورژن مفصل قاپ و ناوي میعضله موجب حرکت دورسی فلکشن مفصل مچ

پا، در زیر زانو به پایین قابل لمس است. این عضله داراي ي بخش خلفی ساقاي بزرگ و سطحی است که در ناحیهدوقلو: عضله. 2

شود. سر متحرک این عضله به استخوان ران متصل میدو سر ثابت است که به قسمت خارجی دو برجستگی داخلی و خارجی 

تاندون آشیل و سطح خلفی استخوان پاشنه متصل است. این عضله دو مفصلی بوده و در صورت وجود مقاومت به خم کردن زانو 

 شود.پا میچنین موجب پالنتار فلکشن مچکند. همکمك می

هاي پهن خارجی، پهن داخلی، ناماند و بهمی و دو طرف ران قرار گرفتهي سطح قدا. چهار سر: چهار عضله هستند که در ناحیه3

ي راست رانی در سطح قدامی ران قرار گرفته و بین دو مفصل ران و زانو قابل لمس پهن میانی و راست رانی معروف هستند. عضله

اي تحتانی قدامی و یکی به خار خاصره ،شدباي دو مفصلی گروه چهار سر است و داراي دو سر ثابت میاست. این عضله تنها عضله

ي راست ي باالیی استخوان کشکك متصل است. عضله. سر متحرک این عضله به لبهاي متصل استي حقهدیگري به باالي حفره

)رانی( قرار ي راست قدامی ي پهن خارجی در کنار خارجی عضلهباشد. عضلههاي زانو میهاي اصلی ران و بازکننده رانی از تا کننده

باشد.پهن میانی در زیر راست قدامی ي راست قدامی قدامی میباشد، پهن داخلی نیز در قسمت داخلی عضلهگرفته و قابل لمس می

بوده و قابل لمس نیست. سر ثابت پهن خارجی به سطح خارجی استخوان ران، در زیر برآمدگی بزرگ و نصف باالي خط خشن، سر 

ي رانی به دو سوم باالي سطح قدامی استخوان ران متصل است. سر اسر خط خشن ران و سر ثابت عضلهثابت پهن داخلی به سرت

 باشد.ك متصل است. عمل عضالت چهار سر باز کردن زانو میهاي خارجی استخوان کشکمتحرک هر سه عضله به لبه

این عضله از لی استخوان ران قرار گرفته است. ي سطحی، خلفی و داخوتري: از گروه عضالت همسترینگ است که در ناحیه. نیم4

شود. این عضله در عمل نی متصل میبرجستگی ورکی استخوان ورک شروع شده و بهبخش قدامی و داخلی استخوان درشت

 بازکنندگی، کمك به چرخش داخلی و نزدیك کنندگی ران نقش دارد.

خلفی استخوان ران قرار گرفته است. از برجستگی ورکی استخوان  ي. نیم غشایی: از گروه عضالت همسترینگ است که در ناحیه5

 باشد.ي نیم وتري میمشابه عضله عمل این عضلهرسد. نی میورک شروع شده و به بخش خلفی و داخلی استخوان درشت
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این عضله نیز از ي خلفی خارجی استخوان ران بصورت سطحی قرار گرفته است. . از گروه عضالت همسترینگ است که در ناحیه6

نی متصل است. عملکرد نی و سر استخوان نازکبرجستگی ورکی استخوان ورک آغاز شده و به برجستگی خارجی استخوان درشت

ي قبلی بوده ولی این عضله به علت موقعیت قرارگیري آن نسبت به محور ورتیکال داراي حرکت چرخش عضله مشابه دو عضله

 باشد.خارجی می

ي خاصره در پایین تاج اي قرار گرفته و از سطح خلفی حفرهاي سطحی است که در پایین تاج خاصرهانی: عضله. سرینی می7

 مهمترین عملکرد این عضله دور کردن مفصل ران است.شود. خاصره شروع شده و به سطح خارجی برجستگی بزگ ران متصل می

 

 مبانی تجربی

 خارج از کشورتحقیقات انجام شده در داخل و  نهیپیش-

پژوهش حاضر و موضوعات وابسته به آن چندین تحقیق انجام شده است که به اختصار به نتایج این تحقیقات اشاره می ي زمینه در

 شود:

تمرین هفته تمرین مقاومتی بر سرعت هدایت عصبی در مردان مبتال به نوروپاتی دیابتی  12دباغ و همکارن با بررسی تاثیر 

هدایت عصبی نیز میشود که نهایتاً نشان دهنده مؤثر  بر بهبود آمپلیتود پتانسیل عمل عصب، باعث بهبود سرعتمقاومتی عالوه 

 .الکترونوروگرافی اندام تحتانی در کوتاه مدت است واقع شدن تمرین مقاومتی بر پارامترهاي

پارامترهاي الکترونوروگرافی و  نیك برتمرینات قدرتی ایزوتو ( در پژوهش خود تحت عنوان اثر 2007دمیرچی و همکاران )-

تود پتانسیل عمل عصب به دنبال عصبی و آمپلی انقباض ارادي در ورزشکاران به این نتیجه رسیدند که سرعت هدایت  حداکثر 

 .یابدداري میافزایش معنی هشت هفته تمرین 

یشینه در طول تمرین مقاومتی ایزومتریك در تحقیق خود با عنوان نرخ شلیك واحد حرکتی ب ( در2006پوکاي و همکاران )-

 می شود. مردان به این نتیجه رسیدند که چهارهفته تمرین مقاومتی باعث افزایش معنیدار در پتانسیل عمل عصب

هفته فعالیت ورزشی منظم شامل تمرینات هوازي و قدرتی، به  ( در تحقیق خود با عنوان تأثیر هشت2012کلودینگ و همکاران )

 د.کنداري نمیطویل تحتانی در اثر تمرین تغییر معنی تود پتانسیل اعصابنتیجه رسیدند که سرعت هدایت عصبی و آمپلی این 
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(  مقایسه الگوي توزیع و میزان فشار کف پایی افراد مبتال به نوروپاتی دیابتی خفیف با افراد سالم 1389بهرامیان و همکاران )-

بین دو گروه مشاهده کردند و خفیف بودن نوروپاتی دیابتی را دلیل احتمالی عدم اختالف پرداخته و عدم اختالف معنی دار 

 مشاهده شده بیان کردند.

بیمار مبتال به دیابت با استفاده از  248در مطالعه خود به ارزیابی میزان فشار کف پایی در  2002کاسلی و همکارانش در سال - 

کت کننده در مطالعه را بر حسب شدت نوروپاتی موجود در آنها دسته بندي کرده و به آنها بیماران شر .صفحه فشاري پرداختند

ارزیابی میزان فشار کف پایی در قسمت قدامی و خلفی پا پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که بیماران مبتال به دیابت 

ه خلفی پا در مقایسه با بیماران دیابتی فاقد نوروپاتی نوروپاتیك داراي فشار کف پایی بیشتر، هم در ناحیه قدامی و هم در ناحی

 بودند

باکارین و همکارانش در مطالعه خود به ارزیابی فشار کف پایی در سه گروه افراد سالم، بیماران دیابتی و بیماران دیابتی داراي - 

ناحیه مشتمل بر  5ندي سطح تحتانی پا به سابقه زخم کف پایی پرداختند. آنها با استفاده از کفی هاي داراي حسگر و با تقسیم ب

انگشت شست پا، س مت داخل قدام پا، سمت خارج قدام پا، قسمت میانی پا و قسمت پشتی پا نشان دادند که حداکثر میزان فشار 

ه زخم کف پایی کف پایی در افراد سالم در سمت داخل قسمت قدام پا و در افراد مبتال به دیابت و افراد مبتال به دیابت داراي سابق

 .در سمت خارج قسمت قدام با قرار دارد

با استفاده از یك صفحه فشاري که داراي قابلیت اندازه گیري میزان استرس در سطح تحتانی پا  2007یاووز و همکارانش در سال -

ثر فشار کف پایی با محل درصد موارد محل اعمال حداک 20بود، نشان دادند که در بیماران مبتال به دیابت نوروپاتیك تنها در 

اعمال حداکثر استرس ها در سطح تحتانی پا انطباق دارد. نتایج مطالعه  آنها نشان داد که محل اعمال حداکثر استرس در زیر 

 .قرار داشتس انگشت شست پا قرار داشت و محل اعمال حداکثر فشار کف پایی در زیر سر متاتار

 

 اصطالحاتتعریف واژگان و 

 العمل زمیننیروهاي عکس

ها را ر ایمپالس، نرخ بارگذاري عمودي، گشتاور آزاد، نیروهاي مفصلی، گشتاورهاي عضالنی و انتقال انرژي بین اندامادیمق 

 گیري نمود.اندازه العمل زمینهاي عکساز طریق نیرو توانمی

 ایمپالس 
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 باشد.میالعمل زمین در بازه زمانی مرحله استقرار تکالیف است که با اندازه حرکت بدن معادل نیروي عکس شیب

 نرخ بارگذاري 

 العمل زمین در رسیدن به اولین اوج تعریف شده است. به عنوان شیب منحنی نیروي عکس 

 گشتاور آزاد

 گذرد بر پا وارد شود.می ي هوریزنتال حول محور عمودي که از مرکز فشار پاگشتاوري که در صفحه

 فعالیت الکتریکی عضالت

 شود. از مجموع پتانسیل عمل واحدهاي حرکتی تشکیل دهند عضله تشکیل می

 دیابت

 بیماري که در آن میزان قند خون به دالیل مختلف فراتر از حد طبیعی است. 
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The effect of 8 weeks of aerobic training and stimulating foot CTM points on the Pattern of 

Plantar Force Distribution and foot muscle electromyography Parameters in diabetic 

neuropathy patients 

Abstract 

Background and Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of 

aerobic training and stimulating foot CTM points on the Pattern of Plantar Force Distribution and 

foot muscle electromyography Parameters in diabetic neuropathy patients.  

Methods: The statistical sample of the present study included 40 patients (in experimental and 

control groups) with diabetic neuropathy and 10 healthy individuals who were selected by 

availible sampling. The electrical activity of selected lower limb muscles and ground reaction 

data were recorded using electromyography and forceplate systems during walking. The training 

programs were done during eight weeks. ANOVA with repeated measure test was used for 

statistical analysis.  

Results: Finding demonstrated lower peak lateral and vertical ground reaction forces after 

training program compared with before it. Moreover, an improvement in gluteus medius activity 

was observed after traininf during loading phase (P<0.05). 

Conclusion: Reduction of lateral and vertical groun reaction forces may be associated with 

improvement in gluteus medius muscle activities.  

Keywords: Electromyography, aerobic training, Gait, Diabetic 
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