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مطالعات طب ورزشی

بررسي ارتباط بين قدرت عضالت اندام تحتاني و تعادل عملکردی در کودکان
فلج مغزی اسپاستيک
ليال یوزباشي ،1محمدحسين عليزاده ،2انوشيروان کاظمنژاد ،3سيروس چوبينه
 .1دانشجوی دکتری آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه

4

تهران *
1

 .2استاد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران
 .3استاد آمار زیستی دانشگاه تربیتمدرس
 .4دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
تاريخ دريافت1395/02/18 :

تاريخ پذيرش1395/07/07 :

چکيده
صدمه به مغز درحالرشد افراد فلج مغزی ،منجر به نقص در تعادل و قدرت عضالنی میشود و مشکالتی را در انجام
فعاليتهای زندگی روزمره و راهرفتن بهوجود میآورد و سبب افتادن میشود .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بين
قدرت عضالت اندام تحتانی و تعادل عملکردی کودکان فلج مغزی اسپاستيک میباشد .بدينمنظور 54 ،کودک فلج
مغزی پسر  6تا  12ساله که طبق کالسبندی عملکرد حرکتی درشت در کالسهای يک تا سه قرار داشتند ،انتخاب
شدند .نتايج نشان میدهد که بين قدرت عضالت اندام تحتانی و تعادل عملکردی ،رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ بنابراين،
اين دو عامل مستقل از يکديگر هستند و تمرينات میبايست بهصورت مکمل و درجهت بهبود کارايی در انجام
فعاليتهای روزمره و جلوگيری از افتادن مورداستفاده قرار گيرند.
واژگان کليدی :قدرت عضالت اندام تحتانی ،تعادل عملکردی ،کودکان فلج مغزی اسپاستيک ،سيستم کالسبندی
عملکرد حرکتی درشت

* نویسندۀ مسئول

Email: leilayouzbashi@ut.ac.ir
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مقدمه
فلج مغزی درنتیجۀ صدمۀ ناحیۀ حرکتی مغز درحالرشد رخ میدهد؛ بنابراین ،ضعف عضالنی،
اختالل اصلی بهوجودآمده میباشد .شواهد قوی نشان میدهد که کودکان فلج مغزی ،بهشکل
معناداری ضعیفتر از کودکان عادی هستند (3ـ .)1مطالعات مختلف نشان دادهاند که کودکان مبتال
به فلج مغزی متوسط تا شدید ،دارای مشکالت تعادلی و پوسچرال هستند (6ـ .)4مهارتهای تعادلی
بخش مهمی از عملکرد حرکتی درشت افراد فلج مغزی را تشکیل میدهد .مطالعات حاکی از این
هستند که ضعف در تعادل منجر به ایجاد مشکالتی در وظایف عملکردی و فعالیتهای روزمره
میشود و بهبود آن به مسألهای مهم در توانبخشی تبدیل شده است و اغلب مداخلهها بر این مقوله
تمرکز دارند ( .)7ووالکات و همکاران )1998( 1با مقایسۀ کنترل تعادل در کودکان فلج مغزی با
کودکان عادی بیان داشتند که چندین عامل ،کنترل تعادل را در کودکان فلج مغزی محدود
میکنند که شامل :اسپاسیته ،رفلکسهای کششی بیشفعال 2و مشکالتی در هماهنگی عضالنی از
قبیل سازماندهی ضعیف پاسخهای پوسچرال و افزایش همانقباضی عضالنی 3در مفاصل آنها
میباشند .درواقع ،تفاوت در کنترل تعادل در کودکان فلج مغزی نسبت به کودکان عادی ،هم مربوط
به نقصان در سیستم عصبی مرکزی است و هم در ارتباط با تغییرات بیومکانیکی در راستای
پوسچرال ( .)8طبق نظر میراندا و همکاران ،)2006( 4افتادن یکی از شایعترین مشکالتی است که
کودکان فلج مغزی (که توانایی راهرفتن مستقل دارند) همواره از آن رنج میبرند ( .)9شایانذکر
است که تأکید بر حفظ توانایی راهرفتن ،نقش مهمی را در مشارکت اجتماعی ،حفظ شغل و عدم
وابستگی به دیگران به همراه دارد و کاهش توانایی راهرفتن در افراد فلج مغزی میتواند مربوط به
ازدست دادن آمادگی جسمانی و بهویژه ،ضعف در قدرت عضالنی و تعادل باشد (.)10
لذا ،تمرکز بر تقویت این دو عامل همواره موردتوجه پژوهشگران بوده است .دراینراستا ،مورتون و
همکاران )2005( 5توانستند طی شش هفته 65 ،درصد از قدرت کودکان فلج مغزی اسپاستیك را با
استفاده از تمرینات مقاومتی پیشرونده افزایش دهند ( .)11کاتز الیر و همکاران )2009( 6نیز با
1. Woollacott
2. Hyperactive Stretch Reflexes
3. Muscle Coactivation
4. Miranda
5. Morton
6. Katz-Leurer
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استفاده از تمرینات قدرتی روی پله و تغییر وضعیت نشسته به ایستاده ،نشان دادند که این تمرینات
موجب بهبود تعادل افراد فلج مغزی اسپاستیك میشود ( .)12عالوهبراین ،پژوهش کورز و
( )2011درمورد نه کودك فلج مغزی نشان داد که تمرینات تردمیل موجب بهبود عملکرد راهرفتن،
تعادل و قدرت کودکان مبتال به فلج مغزی میشود ( .)13با توجه به این نتایج بهنظر میرسد که
رابطهای قوی بین تعادل و قدرت عضالنی برقرار است .دراینزمینه ،کونور و همکاران)2015( 2
گزارش نمودند که بین قدرت فلکشن و اکستنشن زانو با تعادل دینامیك بیماران پارکینسون رابطۀ
معناداری وجود دارد ( .)14ولفسون و همکاران )1995( 3نیز به رابطۀ قوی بین قدرت اندام تحتانی
و تعادل و راهرفتن در افراد سالمند دست یافتند که این امر ،رابطۀ بین عملکرد و وقوع افتادن را
توجیه میکند ( .)15همچنین ،گرانچر و گولهوفر )2012( 4در بررسی کودکان سالم قبل از سن
بلوغ به این نتیجه رسیدند که بین قدرت عضالنی و تعادل رابطهای وجود ندارد ( .)16موهلبور و
همکاران )2012( 5نیز به همین نتیجه درمورد کودکان 12ـ 7سالۀ سالم دست یافتند و بیان نمودند
که تعادل و قدرت ،ارتباطی با یکدیگر ندارند ،وابسته به تکلیف بوده و مستقل از یکدیگر میباشند و
باید بهصورت مکمل مورداندازهگیری و تمرین قرار گیرند (.)17
طبق بازنگری دوار و همکاران ،)2014( 6استفاده از درمانهای مبتنی بر تمرین برای بهبود کنترل
پوسچر و تعادل در کودکان فلج مغزی در دهۀ گذشته بهصورت معناداری افزایش یافته است و آنها
پیشنهاد دادند که پژوهشهای بیشتری جهت برقراری ارتباط بین مشکالت تعادل ،گزینههای
درمان و میزان نتایج بهدستآمده موردنیاز میباشد ( .)18با توجه به نتایج ضدونقیض در بررسی
رابطۀ قدرت عضالنی و تعادل و نبود مطالعهای دراینزمینه در ارتباط با افراد فلج مغزی ،هدف از
مطالعۀ حاضر ،بررسی رابطۀ بین قدرت عضالت اندام تحتانی و تعادل عملکردی و بهبود روشهای
بازتوانی در کودکان فلج مغزی اسپاستیك میباشد.

همکاران1

روش پژوهش
پژوهش حاضر از مطالعات مشاهدهای و مقطعی بوده و از نوع کاربردی میباشد .جامعۀ آماری آن را
کودکان پسر فلج مغزی مدارس ابتدایی استثنایی شهر تهران ( 235نفر) تشکیل دادند .از میان
کودکان فلج مغزی با بازۀ سنی  6تا  12سال که براساس سیستم کالسبندی عملکرد حرکتی
1. Kurz
2. Connor
3. Wolfson
4. Grancher & Gollhofer
5. Muehlbauer
6. Dewar
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درشت ( )19در کالسهای یك تا سه قرار داشتند ،تعداد  54نفر بهصورت طبقهای تصادفی بهعنوان
نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .براساس این سیستم کالسبندی ،کودکانی که در کالس یك قرار
میگرفتند ،توانایی نسبی خوبی داشته و بدون محدودیت راه میرفتند .کالس دو شامل کودکانی
بود که در بیشتر محیطها راه میرفتند .این کودکان با گرفتن نردۀ یك طرف و یا با کمك فرد دیگر
(درصورت نبود نرده) ،از پلهها باال و پایین میرفتند و کمترین توانایی را در انجام مهارتهای
حرکتی درشت مانند دویدن و پریدن داشتند .درنهایت ،کالس سه شامل کودکانی بود که در بیشتر
محیطهای درون خانه با وسیلۀ کمکی دستی (واکر و یا صندلی چرخدار) جابهجا میشدند (.)19،20
این سیستم کالسبندی قابلیت اجرا توسط والدین و مراقبان افراد فلج مغزی را بدون نیاز به تمرین
دارد ( )21و روایی و پایایی آن توسط پژوهشگران مختلف ،قابلتوجه و باال گزارش شده است
( .)22،23دراینزمینه ،سیلوا و همکاران )2013( 1پایایی بین آزمونگر و درون آزمونگر را با استفاده
از ضریب کاپا 2بهترتیب ( )0/90و ( )1گزارش کردند و توافق بهدستآمده بین درمانگران و والدین را
نیز برابر با ( )0/72ذکر نمودند ( .)24شایانذکر است که معیارهای خروج از مطالعه ،دربرگیرندۀ
انجام عمل جراحی طی شش ماه گذشته ،مصرف داروی بوتولینیوم توکسین طی سه ماه گذشته و
داشتن بیماریهای خاص مانند صرع یا مشکالت قلبی ـ عروقی و تنفسی بود .در پژوهش حاضر،
اندازهگیریها با هماهنگی آموزشوپرورش استثنایی شهر تهران و مدیران مدارس و نیز
تکمیلنمودن فرم رضایتنامه توسط والدین انجام شد .سپس ،پژوهشگر نمونهها را کالسبندی نمود.
عالوهبراین ،تمامی آزمونها در نوبت صبح انجام شد و قدرت توسط دیناموتر دستی)25( 3
اندازهگیری شد .تعادل نیز توسط مقیاس تعادلی کودکان )26( 4مورداندازهگیری قرار گرفت (هرکدام
توسط یك نفر) که به اختصار توضیح داده میشود .براساس کالسبندی عملکرد حرکتی درشت،
تعداد افراد حاضر در کالس یك  14نفر ،کالس دو  19نفر و کالس سه  21نفر بود.
مقياس تعادلی کودکان :این مقیاس ،آزمون تعدیلشدۀ مقیاس تعادلی برگ 5بود که برای
اندازهگیری تعادل عملکردی مورداستفاده قرار گرفت (زمان الزم برای اجرای آن  15دقیقه بود) و
1. Silva
2. Kappa
)3. Handheld Dynamometry (HHD
)4. Pediatric Balance Scale (PBS
5. Berg Balance Scale
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دربرگیرندۀ  14بخش برخاستن از وضعیت نشسته به ایستاده ،تغییر وضعیت ایستاده به نشسته،
جابهجایی ،ایستادن ساکن بدون حمایت ،نشستن ساکن بدون حمایت ،ایستادن ساکن با چشمان
بسته ،ایستادن با پاهای جفت ،ایستادن با یك پا جلوتر از پای دیگر ،ایستادن روی یك پا ،چرخش
به میزان  360درجه ،چرخش به طرفین برای نگاهکردن به پشت ،برداشتن اشیا از روی زمین،
قراردادن متناوب پا بر روی چهارپایه و دسترسی به جلو با دستهای کشیده بود (شکل شمارۀ یك).

شکل 1ـ نحوۀ ارزيابی تعادل عملکردی بخشهای نه 12 ،و ( 13از راست به چپ)

قابلذکر است که هر بخش دارای مقیاس پنج امتیازی بود که از صفر (ناتوانی در انجام آزمون) تا
چهار (انجام طبیعی آزمون) امتیازبندی شد .بیشترین امتیاز قابلکسب در این آزمون  56بود و
نمرات باالتر ،اجرای عملکردی بهتر را نشان میداد .عالوهبراین ،پایایی درونگروهی و بین گروهی
این آزمون معادل ( )0/99گزارش شده است ( .)26شایانذکر است که تمامی اندازهگیریهای تعادل
توسط یك نفر صورت گرفت.

قدرت ايزومتريک اندام تحتانی :با توجه به نبود آزمونی عملکردی که بتواند برای کالسهای یك
تا سه مورداستفاده قرار گیرد ،با استفاده از پروتکل ویلمس و همکاران )2013( 1برای ارزیابی قدرت
1. Willemse
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ایزومتریك اندام تحتانی ،قدرت اکستنسورهای زانو ،فلکسورهای زانو ،فلکسورهای ران ،آبداکتورهای
ران و پالنتارفلکسورهای مچ پا در پایی که بیشترین ناتوانی را داشت ،از دینامومتر دستی

(الفایت1

مدل  )01163استفاده شد؛ بدینصورت که از آزمودنی خواسته شد (دوبار برای هر گروه عضالنی)
بیشترین نیرو را در برابر دینامومتر اعمال کند .ذکر این نکته ضرورت دارد که برای جلوگیری از
خستگی عضالنی بعد از هر تالش 30 ،ثانیه و بین ارزیابی هر گروه عضالنی ،دو دقیقه استراحت در
نظر گرفته شد ( .)25همچنین ،جهت آشنایی آزمودنی با روند اجرای آزمون ،قبل از ارزیابی اصلی،
یك یا دو تالش برای هر گروه عضالنی انجام گرفت .وضعیت آزمودنی ،زوایای مفصل ،محل
جایگذاری مقاومت و مکان ایجاد ثبات در جدول شمارۀ یك آورده شده است .شایانذکر است که
یك نوار برای ایجاد ثبات مورداستفاده قرار گرفت و از آزمودنی خواسته شد تا بهتدریج ،بیشترین
نیرو را در برابر دینامومتر (که بهصورت عمودی و محکم در برابر اندام نگه داشته شده بود) اعمال
کند .عالوهبراین ،پیش از اجرای آزمون ،آموزش استاندارد "تا جایی که میتوانی فشار بده" به
آزمودنی ارائه شد .حین اجرای این آزمون ،آزمودنی تشویق به اعمال بیشترین تالش میشد .در
ادامه ،قدرت بیشینه ،سه تا پنج ثانیه نگه داشته میشد و آزمونگر از آزمودنی میخواست تا
استراحت کند (شکل شمارۀ دو).

1. Lafayette
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شکل 2ـ نحوۀ ارزيابی قدرت اکستنسور ،فلکسورهای زانو و فلکسورهای ران

عالوهبراین ،قدرت عضالنی ایزومتریك بیشینه برای تمامی گروههای عضالنی اندام تحتانی برای هر
تالش ثبت گردید و قدرت عضالنی حاصل از میانگین دو تالش و بهصورت نیوتن در هر کیلوگرم از
وزن بدن بهدست آمد .پایایی درونگروهی در اندازهگیری تمامی گروههای عضالنی افراد فلج مغزی
( )0/70تا ( )0/90گزارش شده است (.)25
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جدول 1ـ وضعيت آزمودنی ،زوايای مفصل ،محل جایگذاری مقاومت و مکان ايجاد ثبات
گروه عضالنی

وضعيت آزمودنی

زاويۀ شروع مفصل

محل ثبات

اکستنسورهای زانو

نشسته

زانو  90درجه خم

لگن ،ران

فلکسورهای زانو

نشسته

زانو  90درجه خم

لگن ،ران

فلکسورهای ران

نشسته

ران خمشده موازی سطح

لگن

آبداکتورهای ران

خوابیده

ران به مقدار کمی خمشده

لگن

پالنتارفلکسورهای مچ پا

خوابیده

ران و زانو  90درجه خم و
مچ پا در وضعیت خنثی

لگن ،ساق پا

جایگذاری مقاومت
جلو درشت نی ،پنج
سانتیمتر نزدیك به
قوزك
پشت ساق ،پنج سانتیمتر
نزدیك به قوزك
جلو ران ،سه سانتیمتر
نزدیك به کشکك
جانب ران ،پنج سانتیمتر
نزدیك بهزانو
کف پا و سر استخوانهای
کف پا

با توجه به نتایج آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف و نرمالبودن توزیع دادهها ،برای بررسی رابطه از
آزمون پیرسون استفاده شد و بهمنظور تجزیهو تحلیل آماری ،نرمافزار اس .پی .اس .اس 1نسخۀ 21
مورداستفاده قرار گرفت .سطح معناداری آماری نیز معادل ( )0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
ویژگیهای فردی آزمودنیها و مقادیر مربوط به تعادل و قدرت عضالنی ایزومتریك بهترتیب در
جداول شمارۀ دو و سه آورده شده است.
جدول 2ـ ويژگیهای آزمودنیها (( )N = 54کالس يک ،14 :کالس دو 19 :و کالس سه)21 :
مشخصات آزمودنیها

ميانگين

انحراف معيار

سن (سال)

9/83

1/65

وزن (کیلوگرم)

29/77

10/41

قد (سانتیمتر)

127/72

13/36

شاخص تودۀ بدنی

17/87

3/75

جدول 3ـ مقادير مربوط به آزمون تعادل و قدرت عضالنی ايزومتريک به تفکيک کالس
1. SPSS
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متغير
تعادل

اکستنسورهای زانو

فلکسورهای زانو

فلکسورهای ران

آبداکتورهای ران

پالنتارفلکسورهای مچ پا

81

کالس

انحراف استاندارد  ±ميانگين

یك
دو
سه
یك
دو
سه
یك
دو
سه
یك
دو
سه
یك
دو
سه
یك
دو
سه

46/47 ± 7/29
37/58 ± 9/85
32/1 ± 11/55
2/48 ± 0/58
2/44 ± 0/31
2/4 ± 0/93
2/03 ± 0/56
1/86 ± 0/49
1/7 ± 1/08
3/03 0±/59
2/82 ± 0/63
2 ± 0/8
2/01± 0/49
2/06 ± 0/6
1/86 ± 0/87
1/98 ± 0/5
1/7 ± 0/68
0/9 ± 0/33

بررسی رابطۀ بین قدرت ایزومتریك اندام تحتانی با تعادل عملکردی در جدول شمارۀ چهار آورده
شده است .یافتهها بیانگر این است که بین قدرت ایزومتریك عضالت اندام تحتانی و تعادل
عملکردی در افراد فلج مغزی ،هیچ رابطهای وجود ندارد.

جدول 4ـ نتايج آزمون همبستگی بين قدرت پنج گروه عضالنی اندام تحتانی با تعادل
عملکردی براساس کالسبندی
تعادل عملکردی

مطالعات طب ورزشی شماره  ،20پاييز و زمستان 1395

82
متغير
اکستنسورهای زانو

فلکسورهای زانو

فلکسورهای ران

آبداکتورهای ران

پالنتارفلکسورهای مچ پا

کالس
یك
دو
سه
یك
دو
سه
یك
دو
سه
یك
دو
سه
یك
دو
سه

ضريب همبستگی
-0/08
0/05
-0/19
-0/04
0/29
-0/3
-0/06
-0/1
-0/15
-0/2
0/26
0/05
-0/11
-0/65
0/1

سطح معناداری
0/4
0/42
0/19
0/45
0/12
0/08
0/42
0/33
0/25
0/24
0/14
0/4
0/35
0/4
0/33

بحث و نتيجهگيری
در این پژوهش ،رابطۀ بین قدرت ایزومتریك اندام تحتانی با تعادل عملکردی در کالسهای مختلف
افراد فلج مغزی موردبررسی قرار گرفت و هیچ رابطهای بین قدرت گروههای عضالنی و تعادل
عملکردی مشاهده نشد .بهنظر میرسد که سطح کالسبندی نیز تأثیری در این رابطه ندارد .براساس
بررسیهای انجامشده ،هیچ مطالعهای به بررسی رابطۀ قدرت عضالنی و تعادل کودکان فلج مغزی
نپرداخته است؛ بنابراین ،برای بحث درمورد یافتههای پژوهش ،از گروههای سنی سالم و یا دیگر
بیماران نورولوژیك استفاده گردید.
دراینراستا ،گرانچر و گولهوفر ( )2012در بررسی کودکان سالم قبل از سن بلوغ به این نتیجه
رسیدند که بین قدرت عضالنی و تعادل ،رابطهای وجود ندارد ( .)10موهلبور و همکاران ( )2012نیز
به همین نتیجه در ارتباط با کودکان هفت تا  12سالۀ سالم دست یافتند ( .)17نتایج مشابهی نیز
درمورد نوجوانان ( ،)27جوانان ( )28و سالمندان ( )29بهدست آمده است؛ بنابراین ،بهنظر میرسد
فرایند بلوغ سیستم عصبی عضالنی ،تأثیر عمدهای بر نتایج این مطالعات نداشته است .هرچند،
پیشنهاد میشود چنین مطالعاتی ،افراد فلج مغزی را در ردههای سنی مختلف موردبررسی قرار
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دهند .طبق بازنگری موهلبور و همکاران ( ،)2015قدرت و تعادل ،مستقل از یکدیگر میباشند و
اندازهگیری و تمرین آنها باید بهصورت مکمل هم انجام شود (.)30
ازسویدیگر ،جعفرنژاد گرو و نورسته ( )2014به رابطۀ مثبت بین قدرت عضالت اکستنسور زانو و
ران با تعادل عملکردی در پسران سالم  13تا  15سالۀ سالم دست یافتند .آنها قدرت را با استفاده
از دینامومتر و تعادل را توسط آزمون ستاره ارزیابی نمودند .توجه به این نکته مهم میباشد که در
آزمون تعادلی ستاره ،پای اتکا حین انجام آزمون ،نیازمند دورسی فلکشن 1مچ پا ،فلکشن زانو و
فلکشن ران است؛ بنابراین ،اندام تحتانی نیازمند دامنۀ حرکتی مناسب ،قدرت ،فعالیت گیرندههای
عمقی و کنترل عصبی عضالنی میباشد ( ،)31اما گرانچر و گولهوفر ( )2012که به هیچ رابطهای
بین قدرت اندام تحتانی و تعادل دست نیافتند ،از صفحۀ تعادلی برای ارزیابی کنترل پوسچر ایستا و
پویا استفاده کردند و قدرت بیشینه را نیز توسط دستگاه ایزوکنیتیك موردارزیابی قرار دادند ()16
که این امر میتواند بر نتایج بهدستآمده تأثیرگذار باشد.
عالوهبراین ،در مطالعات انجامشده در ارتباط با بیماران نورولوژیك ،ابراهیمی عطری و همکاران
( )2013نشان دادند که کاهش قدرت عضالنی اندام تحتانی میتواند بر تعادل دینامیك بیماران
مبتال به تصلب شرائین چندگانه 2اثرگذار باشد و پیشنهاد دادند که برای بهبود تعادل و کاهش خطر
افتادن در این بیماران میبایست افزایش قدرت عضالنی اندام تحتانی موردتوجه ویژه قرار گیرد.
( .)32در پژوهشی مشابه ،اکبری و همکاران ( )2006با بررسی رابطۀ بین قدرت عضالت اندام
تحتانی با تواناییهای عملکردی در بیماران همیپارزی نشان دادند که همبستگی بین قدرت
ایزومتریك تمام عضالت اندام تحتانی بهجز عضالت اکستانسور ران ،با تعادل و مهارتهای حرکتی
(زمان برخاستن و رفتن ،)3پایین تا متوسط بود ( .)33دراینراستا ،جیگر و همکاران )2001( 4بیان
کردند که تمرینهای غیرقدرتی سبب کاهش زمان انجام آزمون برخاستن و رفتن میشود (.)34
همچنین ،طبق تئوری سیستم کنترل شاموی کوك و وولکات ،)2012( 5کنترل پوسچر و تعادل،
یك تعامل پیچیده بین هفت مؤلفه شامل :سینرجیهای عصبی عضالنی ،6جایگزینی درونی،7
مکانیسمهای تطابقی( 8از جمله سازگاریهای واکنشی وضعیتی) ،مکانیسمهای پیشبینی( 9از جمله
1. Dorsi Flexion
)2. Multiple Sclerosis (MS
3. Timed Get up & Go
4. Geiger
5. Shumway-Cook
6. Neuromuscular Synergies
7. Internal Representations
8. Adaptive Mechanisms
9. Anticipatory Mechanisms
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سازگاریهای پیشبینی وضعیت) ،استراتژیهای حسی ،1دستگاههای حسی فردی 2و بخشهای
عضالنی اسکلتی 3میباشد ( .)35دراینراستا ،کریستوس و باسیل )1999( 4بیان داشتند که کودکان
مبتال به فلج مغزی اسپاستیك ،به لحاظ حرکتی و تعادل دارای مشکالت فراوانی میباشند .ساختار
کج قامت کودکان فلج مغزی اسپاستیك ،عملکرد تعادل را مختل میکند و بهدلیل وجود تنش
دائمی عضالنی در این افراد ،یك اسپاسم دائمی در عضالت فلکسور آنها دیده میشود و در پی آن،
عضالت اکستنسور نیز در حالت کشیده قرار میگیرند .این شرایط همراه با دیگر ویژگیهای بیماری،
افراد را در یك حالت فقر حرکتی قرار میدهد .درنتیجه ،عملکرد عضالنی و نیروی آنها متناسب با
رشد سنی و افزایش وزن بدن آنها پیشرفت نمیکند (به نقل از  .)36دراینراستا ،کوزینسکی5
( )1999و برتوتی ) 1988( 6از تمریناتی که اسپاسم را در این افراد کاهش میداد برای بهبود تعادل
پوسچر استفاده نمودند ( .)38،37همچنین ،وولکات و همکاران ( )1998اظهار داشتند که نقص
دستگاه عصبی مرکزی باعث اسپاسیتی و تغییرات بیومکانیکی در قامت و درنتیجه ،اختالل در
کنترل تعادل کودکان فلج مغزی میشود ( .)8عالوه بر اسپاسم عضالنی ،عوامل دیگری نظیر
انعطافپذیری و چاقی نیز در بروز اختالالت تعادلی این افراد مؤثر هستند ( .)39برایناساس ،بهنظر
می رسد عوامل زیادی در کنترل تعادل نقش دارند و بخش عضالنی اسکلتی و قدرت ،تنها یك بخش
را شامل میشود.
با توجه به اینکه تمرینات قدرتی بهصورت گستردهای درجهت بهبود تعادل در افراد فلج مغزی
مورداستفاده قرار میگیرد ،این تمرینات بهتنهایی نمیتوانند نیازهای آنها را برآورده سازند؛ ازاینرو،
بهمنظور رفع نیازهای تعادلی موردنیاز در زندگی روزمره و نیز جلوگیری از افتادن میبایست انواع
دیگری از تمرینات بهصورت مکمل برای ایجاد استقالل و عدم وابستگی به دیگران مدنظر قرار گیرد.

1. Sensory Strategies
2. Individual Sensory Systems
3. Musculoskeletal Components
4. Christos & Basil
5. Kuczynski
6. Bertoti
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Abstract
Damage to the developing brain of cerebral palsy children leads to compromised balance
and muscle strength, difficulties in performing activities of daily life and walking,which
results in falls. The aim of this study was to examine the relationship between lower
extremity muscular strength and functional balance in children with cerebral palsy. For
this purpose, 54 males (aged 6–12) with cerebral palsy, in gross motor function classes
I–III, were selected. The results showed no significant relationship between muscle
strength of lower limb and functional balance. Therefore, these two factors are
independent of each other, and exercises must be used in as a complement to improve
the performance of daily activities and avoid falls.

Keywords: Lower Extremity Muscle Strength, Functional Balance, Cerebral Palsy
Children, Gross Motor Function Classification System
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