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Abstract
Background & Objectives: Falling happens during unrecovered balance in people. The purpose of this research
was to investigation the effect of extensor muscles fatigue on static balance control in two groups of healthy young
and middle aged women.
Materials & Methods: In a group of young adult (23 ± 1.6 yrs) and middle aged women, the standing balance
test was studied before and after fatigue in a double blind situation. To evaluation of the balance, center of pressure
(COP) of each person was assessed in two directions of Anterior/Posterior and medial lateral on the force plate.
Results: The studied groups were 10 young women (23 ± 1.6 yrs) and 6 middle aged women (51 ± 5.4 yrs), age
didn’t have a Significant effect on the fatigue status. Middle aged women had higher COP variability before and
after fatigue
Conclusion: In conclusion postural sway is increased with age. The effect of trunk extensor muscles fatigue was
not significant on balance.
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مقاله پضوهشي
اثز خستگي عضالت تنه بز تعادل ايستا در دو گزوه سني جوان و میانسال
مهزانگیش قزباني* ،رقیه خانساری ،سارا مهدی ساده جوساني ،امیز رضا سهزابي
گروه فیسیولوشی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحذ علوم تحقیقات ،باشگاه پصوهشگران و نخبگان جوان ،تهران ،ایران

دريافت 25/44/48 :پذيزش26/4/63 :

چكیده

سمینه و اهداف :افتادى ًتیجِ ػذم باسیابی تؼادل در افزاد استّ .ذف اس ایي تحقیق بزرسی اثز خستگی ػضالت باسکٌٌذُ تٌِ بز کٌتزل تؼادلی ایستا در دٍ
گزٍُ سٌی جَاى ٍ هیاًسال در افزاد سالن است.
مواد و روشها 10 :سى جَاى ( 23 ± 1/6سال) ٍ  6سى هیاًسال ( 51 ± 5/4سال) در آسهَى ایستادى رٍی یک صفحِ ًیزٍ پیش ٍ پس اس خستگی با
چشواى بستِ شزکت کزدًذ .بزای ارسیابی تؼادل هزکش فشار فزد را در دٍ جْت  M/L ٍ A/Pرٍی صفحِ ًیزٍ اًذاسُ گزفتین.
يافتهها :اختالف هؼٌیداری بیي سي ٍ خستگی هشاّذُ ًشذ .تغییزپذیزی  COPدر گزٍُ هیاًسال در هقایسِ با افزاد جَاى در دٍ حالت پیش ٍ پس اس
خستگی بیشتز بَد.
نتیجه گیزیً :تایج ایي تحقیق ًشاى داد کِ خستگی ػضالت اکستٌسَر تٌِ بز تؼادل تأثیز ًویگذارد ٍ بیي دٍ گزٍُ تفاٍت هؼٌیداری هشاّذُ ًشذ.
ًَساىّای پاسچزی با افشایش سي افشایش هییابذ .اثز خستگی ػضالت تٌِ بز تؼادل هؼٌیدار ًبَد.
کلید واصه ها :خستگی ،عضالت بازکننده تنه ،کنترل تعادلی ایستا
*
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مقدمه

ًَساىّای پاسچزی با افشایش سي افشایش هییابذ ٍ با افشایش
خغز افتادى ّوزاُ است ( .)1خستگی ػضالًی ػبارت اس کاّش
قذرت ػضالًی است ( .)2در ایستادى ،فؼالیت اکستٌسَرّای تٌِ
بزای ایجاد ًیزٍ در ّنتزاسی هزکش جزم تٌِ ًسبت بِ هفاصل راى،
ساًَ ٍ هچ پا ٍ ًیش بزای ًگِداشتي بذى در ٍضؼیت قائن السم است
( .)3بٌابزایي ،خستگی ػضالت ًگِدارًذُ پاسچزی هَجب اختالل
در تؼادل ایستای فزد هیشَد .تحقیقات قبلی ًشاىدادُاًذ کِ ثبات
پاسچزی با افشایش سي ٍ کاّش جزم ػضالًی ،تحت تأثیز قابلیت
تٌظین پاسچز فزد ( ،)4ػولکزد ػصبی ( ٍ )5سغح اتکاء فاًکشٌال

( )6کاّش هییابذ .کاّش جزم ػضالًی با آغاس دِّ سَم سًذگی
آغاس هیشَد ٍ با آغاس دِّ پٌجن سًذگی بِ عَر هؼٌیداری بِ
خصَص در اًذام تحتاًی تذاٍم هی یابذ ( .)6هزٍری بز تحقیقات
گذشتِ ًشاى هیدّذ کِ خستگی هیتَاًذ کٌتزل تؼادلی افزاد سالن
ٍ جَاى را دچار اختالل کٌذ .بٌابزایي ها بزآى شذین تا گزٍُّای
سٌی هختلف را در ایي ػارضِ هَرد هقایسِ قزار دّینّ .ذف اس
ایي هغالؼِ تؼییي اثزات خستگی ػضالت اکستٌسَر تٌِ بز ثبات
پاسچزی گزٍُّای هیاًسال ٍ جَاى بَدُاست .فزض تحقیق ایي
بَد کِ اثز خستگی بز تؼادل افزاد هسيتز بیشتز اس جَاًاى است.
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ًشدیک بِ صفحِ ًیزٍ قزار دادین تا اتالف سهاى هسافت بیي تخت
تا صفحِ ًیزٍ کن شَد .افزاد دستّا را بِ حالت ضزبذری رٍی
سیٌِ قزاردادًذ ٍ تٌِ را تا حذ اهکاى ٍ باالتز اس سغح افق باال آٍردُ
ٍ در ایي حالت ثابت هاًذًذ .در ایي ٍضؼیت شزکت کٌٌذگاى
هَرد تشَیق کالهی قزار هیگزفتٌذ ٍ باسخَردّای السم را بزای
تصحیح حزکت دریافت هیکزدًذ .تغییز پذیزی  COPدر
جْتّای  M/L ٍ A/Pبا تحلیل ٍاریاًس در  2گزٍُ سٌی (جَاى
ٍ هیاًسال) ×  2حالت (پیش ٍ پس اس خستگی) با ًزمافشار spss
ارائِشذ .آسهَىّای تؼقیبی  Bonferroniبا سغح هؼٌیداری
 P < 0/05در ًظز گزفتِ شذ.

مواد و روش ها

در ایي هغالؼِ ،ها بزًٍذادّای دّلیشی ٍ حسی حزکتی را بز
رٍی افزاد سالن هَرد هغالؼِ قزاردادین .بزای آسهَدى فزض تحقیق
 10سى جَاى با هیاًگیي سٌی ( 23 ± 1/6سال) ٍ  6سى هیاًسال با
هیاًگیي سٌی ( 51 ± 5/4سال) در آسهَى  30ثاًیِای ایستادى رٍی
دٍ پا با چشواى بستِ ٍ در ٍضؼیت قائوِ ،شزکت کزدًذّ .وِ افزاد
اس ًحَُ ٍ چگًَگی آسهَى آگاُ شذُ ٍ با رضایت ٍ آگاّی در ایي
آسهَى شزکت کزدًذ .ایي آسهَى با بکارگیزی یک صفحِ ًیزٍی
 ،Kistlerبزای ثبت جابِجایی هزکش فشار ( Center Of Pressure,
 ٍ )COPتغییزپذیزی جایِجایی  COPبِ ػٌَاى هقیاس اًذاسُگیزی
کٌتزل پاسچز اًجام شذ .شزکت کٌٌذگاى فاقذ ّزگًَِ سابقِ کوز
درد ٍ آسیبّای اًذام تحتاًی در دٍ سال گذشتِ بَدًذ کِ هوکي
بَد بز تؼادل ایستای افزاد تأثیز بگذارد .شزکت کٌٌذگاى بِ صَرت
جفت پا ،دستّا کٌار بذى ٍ با چشواى بستِ رٍی صفحِ ًیزٍ
هیایستادًذ .بزًاهِ آسهَى شاهل یک کَشش توزیٌی تا ٍقَع
خستگی ٍ دٍ کَشش تجزبی :پیش ٍ پس اس خستگی بَد.
کَششّای  30ثاًیِای سهاى کافی بزای هشاّذُ تفاٍتّا است
( .)3پس اس اًجام کَشش پیش اس خستگی ،شزکت کٌٌذگاى
کَشش توزیٌی خستگی را شزٍع کزدًذ .بزای ایي هٌظَر افزاد
رٍی یک تخت بِ شکن دراس کشیذًذ بِ عَریکِ اًذام تحتاًی آًْا
تا قسوت قذاهی فَقاًی لگي خاصزُ رٍ تخت قزارداشت ٍ
پاّایشاى را با کش بِ تخت بستین تا ثابت ًگِداشتِ شَد .تخت را

نتايج

تفاٍت هؼٌیداری بیي گزٍُّای سٌی در تغییزپذیزی  COPدر
جْتّای  M/L ٍ A/Pهشاّذُ شذ ٍ آسهَى تؼقیبی ًشاى داد کِ
ایي تغییزپذیزی بِ تزتیب در گزٍُ هیاًسال درهقایسِ با گزٍُ جَاى
 F= 0/50 ، P< 5/50و  F= 9/98 ، P< 5/50بیشتز بَدُاست .یک
آسهَى  tهستقل بزای ًوًَِّای ًابزابز ً F= 8/66 ، P< 5/55شاى داد
کِ سهاى هتَسظ خستگی بِ عَر هؼٌیداری هتفاٍت ًبَدًذ
( )t)0(= 5/98 ، P< 5/50تغییزپذیزی هیاًگیي ٍ COPاقغ در
جْتّای  M/L ٍ A/Pدر کَششّای تجزبی ٍ در ّزدٍ گزٍُ
سٌی در ًوَدار ً 2 ٍ 1شاى دادُ شذُ است.
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ًِ تحت تأثیز خستگی هؼٌیدار بَد.
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بحث

ّذف اس ایي تحقیق بزرسی کٌتزل پاسچزی در عَل ایستادى
ساکي تحت تأثیز یک کَشش خستگی هزبَط بِ توزیي اکستٌشي
تٌِ ٍ بزرسی اثزات تغییز ٍابستِ بِ سي بَدُاست .فزض اٍل
تحقیق ها رد شذ؛ خستگی اکستٌسَرّای تٌِ اثز هؼٌیداری بز
کٌتزل پاسچزی در عَل ایستادى قائن رٍی دٍ پا در جْات ٍ A/P
ً M/Lذاشت .بِ ایي دلیل کِ هیاًسالّا ًیش بِ خَبی جَاًاى قادر
بِ جبزاى خستگی ّستٌذ .هغالؼات قبلی ًشاى دادُاست کِ
خستگی ػضالت پاسچزی بز کٌتزل پاسچزی تأثیز هیگذارد.
بٌابزایي یافتِّای ایي تحقیق جذیذ ّستٌذ .در تحقیقّای قبلی
هتَسظ سهاى خستگی در افزاد هیاًسال  73ثاًیِ در هقایسِ با افزاد
جَاى  62ثاًیِ ٍ بز خالف اًتظار بَدُ ٍ هؼٌیدار ًبَدُ است .ایي
سهاى ،بیش اس سهاىّای هصزفی خستگی در تحقیقات گذشتِ (54
ثاًیِ) بَدُاست (ّ .)3وچٌیي اثزات خستگی ٍ سي بِ تحقیقات

بیشتزی ًیاس دارد .در ایي هغالؼِ تأثیز خستگی اکستٌسَرّای تٌِ بز
کٌتزل پاسچزی در دٍ گزٍُ هؼٌیدار ًیست ،بٌابزایي فزض دٍم ّن
رد هیشَد.

نتیجهگیزی

رٍی ّن رفتِ خستگی ػضالت اکستٌسَر تٌِ ،بز کٌتزل
پاسچزی افزاد دٍ گزٍُ سٌی جَاى ٍ هیاًسال تأثیزی ًذاشتِ است.
ّوچٌیي ثابت شذ کِ خستگی ػضالت پاسچزی هَجب کاّش
کٌتزل پاسچزی ًویشَد ،با ًتایج تحقیقات قبل ًاساسگار است ٍ
یافتِّای ها جذیذ بَدُاست .ایي هغالؼِ اعالػات بٌیادی هٌاسبی را
بزای تحقیقات کاربزدی آیٌذُ بز باسیابی تؼادل افزاد فزاّن ساختِ
است.
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