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بررسی تاثیر تکنیک دستی مولیگان بر الگوی هم انقباضی عضالت کوادریسپس
و هامسترینگ در بیماران مبتال به استئوآرتریت زانـو با شدت متوسط
محمد سعید جاللی ،1حمید آزاده
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چکیده
مقدمه :تکنیک های دستی در درمان بیماران استئوآرتروز جایگاه ویژه ای دارند .تاکنون اثرات آن ها تنها بر میزان درد بررسی شده است بدین
ترتیب ،هدف ما در این مطالعه بررسی اثر تکنیک دستی مولیگان بر الگوی فعالیت عضالت کوادریسپس و هامسترینگ بوده است.
مواد و روش ها :این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی روی  38داوطلب مبتال به استئوآرتروز زانو با شدت متوسط ،انتخاب شده به صورت غیرتصادفی
انجام یافته است .شدت استئوآرتروز داوطلبان بر اساس روش کلگرن-لورنس تعیین شد و اثر فوری تکنیک دستی مولیگان بر متغیر درد و میزان آمپلی تود
فعالیت عضالت در الگوی عضالنی مورد بررسی قرار گرفت .ثبت میزان درد با مقیاس نرخ عددی( )10-0و آمپلی تود عضالت با دستگاه الکترومیوگرافی
سطحی انجام شد.
یافته های پژوهش :به صورت کلی ،یافته ها تغییرات معنی دار میانگین متغیرهای مورد مطالعه را از نظر آماری پس از مداخله با تکنیک مولیگان
نشان دادند( .)P<0.05میزان آمپلی تود فعالیت همه عضالت به صورت یکسان پس از مداخله تغییر نکرده بلکه آمپلی تود بعضی عضالت افزایش و برخی
دیگر کاهش یافته است.
بحث و نتیجه گیری :مداخله با تکنیک مولیگان در جهت کاهش درد به صورت فوری در بیماران مبتال به استئوآرتروز با شدت متوسط موثر بوده
است و نیز به نظر می رسد تحت تاثیر این مداخله ،میزان آمپلی تود فعالیت هر یک از عضالت کوادریسپس و هامسترینگ به صورت جداگانه و در قالب
الگوی عضالنی تغییر کرده است.
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* نویسنده مسئول :گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
Email:saeid.pt@ gmail.com
Copyright © 2018 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under
the
terms
of
the
Creative
Commons
Attribution
international
4.0
International
License
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or
format, provided the original work is properly cited.

112

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 1:18 IRST on Tuesday October 23rd 2018

 )1گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

بررسی تاثیر تکنیک دستی مولیگان بر الگوی هم انقباضی عضالت کوادریسپس-...محمدسعید جاللی و همکاران

مقدمه
استئوآرتروز عارضه اسکلتی مزمن و پیش رونده است
که با تخریب غضروف مفصلی ،ایجاد استئوفیت های
حاشیه ای در استخوان زیر غضروف ،کاهش فضای
مفصلی ،درد ،سفتی و خشکی صبحـــگاهی شــناخته
می شود( .)1استئوآرتروز بیشتر در مفاصل تحمل کننده
وزن اتفاق می افتد و از این میان ،مفصل زانو احتماالً به
خاطر موقعیت آناتومیک و جایگاه بیومکانیک آن در اندام
تحتانی به منظور انتقال نیروها بیشتر از سایر مفاصل به
استئوآرتروز مبتال می شود(.)2
درد ،اصلی ترین و شایع ترین شکایت در عارضه
استئوآرتروز زانو می باشد و شدت آن میان بیماران به
صورت گسترده ای از عدم احساس درد-علی رغم
درگیری ساختاری غضروف مفصلی-تا شدیدترین درد-
که منجر به بی تحرکی و ناتوانی مزمن در افراد سالمند
شود -متفاوت است .درد در این بیماران معموالً با استفاده
بیشتر از مفصل حین راه رفتن ،ایستادن طوالنی مدت،
باال و پایین رفتن از پله ها و فعالیت های شدید اندام
تحتانی ایجاد می شود .با این حال در مراحل پیشرفته
این عارضه عضالنی-اسکلتی ،به صورت مداوم و حتی
در وضعیت استراحت گزارش می شود .درد در این مرحله
با دوره هایی از تشدید به صورت قابل پیش بینی(در
فعالیت هایی که مفصل ،وزن بدن را تحمل می کند) یا
غیر قابل پیش بینی(در فعالیت هایی که مفصل ،وزن
بدن را تحمل نمی کند) همراه می باشد(.)3
در بیماران مبتال به استئوآرتروز زانو ،کپسول و
لیگامان ها به خاطر کاهش فضای مفصلی کمی شــل
می شوند؛ و در واقع با به هم خوردن تعادل تانسیون وارد
بر این ساختارها ،در عملکرد گیرنده های مکانیکی
مفصل اختالل ایجاد می شود بدین ترتیب به دلیل ارتباط
این گیرنده ها با زنجیره گاما در نخاع ،فعالیت هر یک از
عضالت به تنهایی یا عملکرد هماهنگ آن ها با یکدیگر
تحت تاثیر قرار می گیرد( .)4بنا بر مطالعات متعددی که
عملکرد عضالنی در بیماران مبتال به استئوآرتروز زانو
بررسی شده است تغییراتی در فعالیت عضالت اطراف
مفصل از قبیل مهار و ضعف عضله کوادریسپس ،بیش
فعالیتی عضالت هامسترینگ یا هم انقباضی آن ها با
عضله کوادریسپس ،افزایش مدت زمان فعالیت عضالت
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هامسترینگ در وضعیت ایستاده و افزایش هم انقباضی
بین عضله هامسترینگ و عضله کوادریسپس با افزایش
شدت استئوآرتروز دیده شده اند(.)5
وقتی که مفصل زانو سالم باشد فعالیت عضله
کوادریسپس به عنوان آگونیست یک نیروی برشی رو به
جلو(فمور روی تیبیا) ایجاد و عضله هامسترینگ
(آنتاگونیست) با آن نیروی برشی مقابله می کند و ثبات
مفصلی را نگاه می دارد .هماهنگی عملکرد بین عضالت
آگونیست و آنتاگونیست به وسیله مکانیسم های مرکزی
کنترل می شود که وقتی عــضله کوادریـــسپس در
فعالیت های روزمره وارد عمل می شود یک پیام هم
زمان از مراکز باالی سیستم عصبی مرکزی ،عضالت
هامسترینگ را وارد فعالیت می کند اما رفلکس(بازخورد)
نخاعی مهار متقابل این میزان فعالیت هم زمان را تعدیل
می کند( .)6حال این که در افراد مبتال به استئوآرتروز
میزان انقباض آنتاگونیستی عضله هامسترینگ بیش از
حد تعدیل شده در افراد سالم وارد عمل می شود .مثالً
در افراد سالم( 20-30سال) که حین اکستانسیون
ایزومتریک مفصل زانو ،عضله هامسترینگ حداکثر به
اندازه  10-5درصد با کوادریسپس وارد عمل می شود در
بیماران مبتال به استئوآرتروز نسبت انقبــاض آن بیشتر
می گردد .مطالعات متعددی در مورد عملکرد عضالت
اطراف زانو در بیماران مبتال به استئوآرتروز انجام شده
که نشان داده اند عضالت هامسترینگ بیش از حد روی
این مفصل فعالیت می کند و باعث هـــم انقبـــاضی
می شوند .نقش اولیه هم انقباضی ،افزایش سفتی مفصلی
به منظور افزایش ثبات در مفصل زانو فرض شده اما از
طرفی دیگر در بیماران آرتروزی با افزایش بار وارد بر
مفصل ،موجب آسیب بیشتر غضروف مفصلی و افزایش
درد می شود(.)7
علت افزایش هم انقباضی عضله هامسترینگ در
فعالیت های مختلف به ضعف عضله کوادریسپس نسبت
داده شده است .منظور از ضعف عضله کوادریسپس در
اینجا کاهش فعالیت ارادی عضله می باشد .ضعف یا مهار
عضله کوادریسپس با مکانیسم مهاری آرتروژنیک به
نوعی بی ثباتی مفصلی را ایجاد می کند که پیام های
عصبی برای جبران آن ،فرمان انقباض بیشتر عضله
آنتاگونیست را ارسال می کنند( .)8به عبارتی دیگر؛ نقش
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مکانیسم مهار متقابل برای تنظیم فعالیت عضالت
اطراف یک مفصل مغلوب می شود و مکانیسم کنترلی
به واسطه سلول های رنشاو بارزتر می شود .با این
مکانیسم نیز برای حفظ نسبت انقباض عضالنی بین دو
طرف مفصل ،به صورت غیر ارادی ،میزان انقباض غیر
ارادی و غیر قابل کنترل عضله کوادریسپس افـــزایش
می یابد .بدین ترتیب همواره بین عملکرد عضله
کوادریسپس و هم انقباضی هامسترینگ یک رابطه دو
طرفه برقرار می گردد(.)9
در درمان رایج بیماران مبتال به استئوآرتروز بر تقویت
عضله کوادریسپس تاکید می شود .حال این که برای
تقویت عضله به نیروی نسبتاً باالیی نــیاز اســـت که
می تواند هم انقباضی عضله هامسترینگ را ایجاد کند.
و از آن جا که هم انقباضی عضله هامسترینگ ،در ارتباط
با سیستم عصبی ،قدرت اکستانــسوری عضـــالت را
می کاهد عضله کوادریسپس به صورت هدفمند تقویت
نمی شود .از سویی دیگر؛  82درصد افراد مبتال به
استئوآرتروز زانو ،بدشکلی مفصلی دارند و مطالعات نشان
داده اند که در صورت وجود بدشکلی مفصلی ،تقویت
عضله کوادریسپس و تمرینات تقویتی آن منجر به
پیشرفت تخریب مفصلی می شود .بنا بر این؛ به نظــر
می رسد که در اولویت قرار دادن کاهش هم انقباضی
بین عضالت هامسترینگ و کوادریسپس در مدیریت
بیماران مبتال به استئوآرتروز منطقی تر و موثرتر باشد.
طی یک پژوهش که اثر برنامه ای تمرینی بر الگوی هم
انقباضی ،بار وارد بر مفصل زانو و درد ،بررسی شده است،
پژوهشگران کم شدن درد بیماران به استئوآرتروز را به
کاهش هـــم انقــــباضی بین عضالت فلکسوری و
اکستانسوری زانو نسبـــت داده اند( Hodges .)10و
همکاران نیز در مطالعه ای درباره اثر هم انقباضی بر
سرعت پیشرفت استئوآرتروز زانو نشان داده اند هر اقدامی
که عملکرد هر یک از عضالت را در الگوی هم انقباضی
تغییر دهد می تواند پیشرفت این عارضه را نیز کندتر
کند(.)11
مطالعات متـــعددی نشــان داده اند که انجام
تکنیک های دستی مفصلی از جمله میتلند به صورت
یک طرفه یا مرکزی روی ستون فقرات افراد سالم یا
بیمار به صورت کاهشی یا افزایــشی میــزان فعالیت
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عضالت را در یک الگوی نوروماسکوالر به صورت فوری
تغییر داده است هر چند که هنوز مکانیسم مشترکی برای
آن ذکر نمی گردد .اما در مورد مطالعاتی که تکنیک
دستی مولیگان را به کار برده اند هر چند ممکن است به
صورت غیر مستقیم ،تغییر در میزان فعالیت عضالت در
تعامل با کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی بدون درد
حدس زده شود هیچ کدام از این مطالعات به صورت
مستقیم ،میزان تغییر فعالیت عضالت را در پی انجام
تکنیک دستی مولیگان اندازه گیــــری نکـــرده اند و
با بررسی هایی که انجام گردید هیچ مطالعه ای اثر این
تکنیک های دستی بر فعالیت عضالت را در اندام تحتانی
نیز مورد بررسی قرار نداده است(.)12-17
در اندام تحتانی به دلیل اختالف در اندازه مفاصل و
عضالت و عملکرد آن ها و این که عضالت اطراف
مفاصل اندام تحتانی در وضعیت وزن اندازی به صورت
یک زنجیره با یکدیگر تعامل دارند احتماالً افراد به
تکنیک های دستی روی این مـــفاصــل به صورتی
متفاوت تر از سایر مفاصل پاسخ دهند.
از آن جا که در بیماران مبتال به استئوآرتروز زانو،
فعالیت هر کدام از عضالت به صورت جداگانه و در تعامل
با سایر عضالت در الگوی عملکردی حائز اهمیت است
و مطالعات نشان داده اند که الگوی هم انقباضی در این
بیماران باعث افزایش درد در آن ها می شود؛ در این
مطالعه بر آن هستیم ،اثر تکنیک دستی مولیگان را بر
تغییرات میزان فعالیت عضالت و الگوی عضالنی این
بیماران ،مورد بررسی قرار دهیم .در واقع؛ هدف از این
مطالعه بررسی توانایی و ماهیت اثر موبیلیزاسیون به
روش مولیگان در بیماران مبــتال به استــئوآرتروز زانو
می باشد.
مواد و روش ها
پـژوهش حاضــر از نـوع نیمــه تجربـی مداخلــه ای
اســت کــه بــر  38داوطلــب مبــتال بــه اســتئوآرتروز
مفصل تیبیوفمـورال زانـو بـا میـانگین سـنی  51/86و
توده ی بدنی  24/1انجـام شـد .داوطلبـان بـه صـورت
غیر تصـادفی و متـوالی از کلینـک هـای سـط شـهر
و بیمارســتان هــای آموزشــی اصــفهان ارجــــاع داده
می شـدند و پـس از بررسـی معیارهـای ورود و خـرو
به صورت آگاهانه و بـا امضـای فـرم رضـایت نامـه در
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مطالعــه شــرکت مــی کردنــد .داوطلبــان در صــورتی
وارد مطالعه می شـدند کـه بنـا بـر معیارهـای انجمـن
رومــاتولوژی آمریکــا(درد مــنظم در زانــو ،وجــود زوائــد
استخوانی(اســتئوفیت) در عکــس رادیولــوژی ،ســن
بــاالتر از  40ســال ،خشــکی صــبحگاهی کمتــر از 30
دقیقــه ،صــدای مفصــلی(کریپتوس) اســتئوآرتروز زانــو
بــرای آن هــا تشــخیص داده شــده باشــد ،شــدت
اســتئوآرتروز مفصــل زانــو در داوطلبــان مطــاب بــا
معیار کلگـرن-لـورنس ،متوسـط(درجه  )3بـوده باشـد،
می ـزان حجــم تــوده ای کمتــر از  30و شــدت درد بــر
اساس معیار نرخ عددی ،حداقل  4بود.
به این دلیـل کـه مداخلـه وارد بـر مفصـل زانـو در
وضــعیت وزن انــدازی انجــام مــی شــود و نیــروی
گالید در حین انجام تکنیـک بایـد بـه صـورت مـداوم
نگــاه داشــته شــود بــه منظــور اطمینــان از اجــرای
صــحی تکنی ـک توســط پژوهشــگر ،تــرجی داده شــد
کــه حجــم تــوده ای داوطلبــان کمتــر از  30در نظــر
گرفته شود.
در ایــن مطالعــه ،معــــیار نــرخ عــددی از 0-10
مــی باشــد کــه صــفر کــم تــرین میــزان درد ،و 10
بیشــترین می ـزان درد کــه بیمــاران گــزارش م ـی کنــد
تعبیر مـی شـود .بـه ایـن دلیـل کـه در ایـن مطالعـه
تغییـ ـرات درد و معنـ ـی داری آن مـــورد نظـــر بـــود،
مطالعــات پیش ـین نشــان داده انــد بــرای تبیــین ای ـن
معنی داری بایسـتی حـداقل میـزان درد داوطلبـان بـر
اســاس مقیــاس نــرخ عــددی درد 4 ،در نظــر گرفتــه
شود.
حــال ای ـن کــه در صــورتی کــه داوطلــب  2ســال
اخی ـر تحــت عمــل جراح ـی انــدام تحتــانی ی ـا ســتون
فقرات قرار گرفتـه ،بیمـاری هـای همـراه نورولوژیـک
(مرکــزی یــا محیطــی) یــا التهــابی داشــته باشــد،
تاریخچــه بیمــار ،ب ـیش حساس ـیت مرکــزی را نشــان
دهــد ،اخــتالالت پاســچرال در ســایر مفاصــل انــدام
تحتانی دیده شود ،به مطالعه وارد نگردید.
پس از آشنا کردن داوطلبان با محیط آزمایشگاهی و
روند کار ،میزان درد هر یک از آن ها بر اساس معیار نرخ
عددی در دو وضعیت استراحت و فعالیت راه رفتن در
مسافت هفت متری محیط آزمایشگاه ثبت شد.
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در مرحله بعد ،ثبت الکتروفیزیولوژیک به وسیله
دستگاه الکترومیوگرافی سطحی  ،6000 MEهشت
کاناله ورژن  3/9با نرم افزار  MegaWinساخت فنالند
پیش از مداخله با تکنیک دستی مولیـــگان انجـــام
می گرفت .سپس برای این که میزان درد بیمار به دلیل
فعالیت قبل از انجام تکنیک افزایش پیدا نکند و این که
خستگی عضالنی برای انجام تکنیک ایجاد نشود هر
داوطلب حداکثر به مدت  5دقیقه استراحت می کرد .در
مرحله بعد ،تکنیک دستی به روش مولیگان برای
داوطلب  3مرتبه و هر مرتبه 6 ،بار انجام می شد .پس از
مداخله ،ثبت الکتروفیزیولوژیک صورت می گرفت و
نهایتاً شدت درد داوطلبان دوباره در دو وضعیت استراحت
و فعالیت راه رفتن در محیط آزمایشگاه ،پیش و پس از
انجام تکنیک دستی مولیگان ثبت گردید.
برای ثبت یافته های نوروفیزیولوژیک دواطلب
بایستی هنگام مراجعه موی پوست را تراشیده باشد،
سپس با پنبه آغشته به الکل الیه خشک پوست و چربی
زدوده می شد سپس الکترودهای یک بار مصرف
 Ag/AgClساخت کمپانی ( Skintactکشور استرالیا) با
قطر  2سانتی متر مطاب با چهارچوب  SENIAMو با
فاصله  2سانتی متر از یکدیگر به عضالت مورد نظر
چسبانده می شد .الکترودهای سر دراز عضله دو سر رانی
(بایسپس فموریس) در نیمه خط بین توربروزیتی
ایسکیال(برجستگی نشیمنگاه) و سر استخوان فیبوال
(نازک نی) ،الکترودهای عضله سمی تندینوس در نیمه
خط بین چین گلوتئال تا خلف زانو و  3ســـانتی متر
داخلی تر از لبه خارجی ران ،الکترودهای عضله پهن
خارجی(واستوس لترالیس)  3تا  5سانتی متر باالتر از
کناره فوقانی کشکک روی خط بین برجستگی بزرگ ران
در باال و اپی کندیل خارجی در پایین ،و الکترودهای
عضله پهن داخلی(واستوس مدیالیس) روی قسمت
تحتانی این عضله 2 ،سانتی متر داخلی تر از کناره فوقانی
کشکک و 10سانتی متر باالتر از آن قرار داده می شد.
الکترود زمین به قسمت زیر پوستی قدامی-خلفی
استخوان تیبیا وصل می گردید و تا پایان آزمون جای آن
تغییر داده نمی شد .برای کاهش تداخل نویزها ،مرکز
الکترودها با فاصله  2سانتی متری از یکدیگر برای همه
عضالت چسبانده شدند .برای تعیین محل دقی سر دراز

دوره بیست و شش ،شماره سوم ،مرداد 97

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

عضله بایسپس فموریس ،در وضعیت دمر ،زانو را در 90
درجه فلکسیون و مفصل هیپ را کمی در چرخش
خارجی قرار می دهیم و یک انقباض مقاومتی دستی از
بیمار گرفته خواهد شد و محل دقی عضله سمی
تندینوس را به صورت مشابه با سر دراز بایسپس
فموریس بدون اعمال چرخش مشخص خواهد شد ،و
برای تعیین محل عضالت پهن داخلی و خارجی از بیمار
می خواهیم که در وضعیت نشسته زانوی خود را راست
کند.
در این مطالعه ،ثبت الکتروفیزیولوژیک از عضالت
اطراف زانو(کوادریسپس و هامسترینگ) فقط در دامنه
فلکسیون و حالت تمرینی  ،Lungeدر وضعیت دینامیک
انجام شد .در حالت تمرینی النج ،بیمار اندام تحتانی
مبتال به استئوآرتروز زانو را در حدی که راحت است جلو
قرار می داد و اندام تحتانی طرف مقابل عقب تر می ماند.
ثبت دینامیک تا زاویه ای که بیمار پیش از اعمال
تکنیک ،راحتی خود را گزارش کرده بود انجام شد یعنی
وقتی که داوطلب به زوایه مورد نظر فلکسیون زانو در
حین حرکت می رسید ثبت متوقف می شد .این زاویه بر
اساس گونیامتر تعیین می شد .اهرم فوقانی گونیامتر با
استفاده از چسب به قله برجستگی بزرگ استخوان ران و
برجستگی خارجی استخوان ران و اهرم تحتانی در محل
قوزک خارجی ثابت گردید .برای این که سرعت حرکت
طی روند ثبت پیش و پس از مداخله ،ثابت باشد پیش از
انجام ثبت ،تمرین چندین بار با سرعت انتخابی هر
شرکت کننده انجام می شد تا به این سرعت عادت پیدا
کند و با کرنومتر تطاب داده می شد و در حین انجام به
منظور جلوگیری از تغییرات سرعت ،کنترل می گردید.
در این مطالعه ،الگوی هم انقباضی در داوطلبان مبتال
به استئوآرتروز(با استفاده از اندازه گیری های اولیه آمپلی
تود  EMGسطحی هر یک از عضالت) مطاب با رابطه
 Rudolphو همکاران( )18در بازه زمانی  100نقطه ای
به صورت زیر محاسبه شد:
رابطه 1

رابطه 3

در مطالعه کنونی از هر داوطلب 5 ،بار ثبت انجام و
در نهایت بیشینه آمپلی تود سه ثبت اخیر برای هر یک
از عضالت ،در هر بار پیش و پس از مداخله ،برای تجزیه
و تحلیل نهایی استفاده شد و میانگین آن ها طی این
پروسه مورد کار قرار گرفت.
نحوه انجام مداخله :تکنیک مداخله توسط پژوهشگر
که در مورد انجام تکنیک آموزش دیده انجام شد .برای
اطمینان از انجام درست تکنیک ،بنا بر اصول مولیگان،
افزایش درد حین انجام آن در هر صورتی کنترل کننده
بود و نیازی اساسی به نظارت مستقیم حین پژوهش در
مورد درستی انجام آن احساس نمی شد .تکنیکی که به
روش مولیگان برای داوطلبان انجام شد بایستی میزان
درد را طی دامنه حرکتی کاهش می داد و بدین ترتیب
بود که ابتدا داوطلب در وضعیت ایستاده ،کف پای سمتی
که تکنیک روی آن انجام می شود در حدی که راحت
است جلوتر قرار می داد .پس از وضعیت دهی ،آزمونگر
در پشت بیمار می ایستاد ،دو دست خود را دور تا دور
قسمت پروگزیمال استخوان تیبیا حلقه کرده و یک
چرخش داخلی به تیبیا وارد می کرد .با حفظ این چرخش
داخلی به صورت مداوم ،از داوطلب خواسته می شد
مفصل زانوی خود را تا دامنه ای که درد نداشته باشد به

برای استخرا داده های مربوط به ثبت فیزیولوژیک،
ابتدا فایل های ثبت شده در نرم افزار  MegaWinبـــه
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صورت فرمت  MATLABتبدیل شد سپس از طری
نرم افزار متلب(ورژن  )7و با استفاده از جعبه ابزار پردازش
سیگنال ها مربوط به این نرم افزار به عنوان تبدیل کننده،
خروجی سیگنال های آنالوگ دستگاه الکترومیوگرافی
سطحی با فرکانــس نمـــونه برداری  1000هرتز ،به
داده هایی دیجیتال تبدیل شدند .سپس برای محاسبه
آمپلی تود ،ریشه میانگین مجذور و انتگرال سیگنال در
پنجره زمانی  100میلی ثانیه اعمال گردید .جهت حذف
اغتشاش ها ،داده ها در پهنای باند  15تا  450محدود
شد .آمپلی تود ریشه میانگین مجذور(رابطه  )2و انتگرال
سیگنال(رابطه  )3مطاب با روابط زیر محاسبه گردید.
رابطه 2

بررسی تاثیر تکنیک دستی مولیگان بر الگوی هم انقباضی عضالت کوادریسپس-...محمدسعید جاللی و همکاران

وضعیت فلکسیون ببرد .برای هر داوطلب شرکت کننده
در مطالعه این تکنیک ،سه مرتبه و در هر مرتبه  6بار
تکرار شد.
تحلیل آماری :داده های به دست آمده به تفکیک
متغیرهای ذکر شده در قسمت های پیشین ،به نرم افزار
آماری  SPSSنسخه  24منتقل شدند .در این مطالعه دو
متغیر مستقل در نظر گرفته شده است :درد(پیش و پس
از مداخله در دو وضعیت استراحت و فعالیت راه رفتن) و
میزان فعالیت الکتروفیزویولوژیک هر یک از عضالت
کوادریسپس و هامسترینگ و فعالیت آن ها در الگوی
عضالنی(پیش و پس از مداخله).
برای مقایسه تغییرات میانگین آمپلی تود هر یک از
عضالت به صورت جداگانه ،تغییرات آمپلی تود هم
انقباضی عضالت داخلی-خارجی در قدام و خلف زانو
(ارزیابی عملکرد عضالت کوادریسپس و هامسترینگ در
قالب الگوی عضالنی) و میانگین درد شرکت کنندگان
پیش و پس از مداخله از تست  tزوجی استفاده شد .هم
چنین برای بررسی اثر تضارب شرایط اندازه گیری در دو
وضعیت استراحت و فعالیت راه رفتن بر میزان درد پیش
و پس از مداخله ،روش آماری آزمون تحلیل واریانس دو
راهه(قبل/بعد×اســتراحـــت/فعالیت) مورد استفاده قرار
گرفت.
یافته های پژوهش
نتایج توصیفی اندازه گیری های مربوط به میزان درد
بیماران نشان می دهد که میزان میانگین درد در دو
وضعیت استراحت پیش و پس از مداخله به ترتیب(6/42
و  ،)4/79و در حین فعالیت راه رفتن در محیط آزمایشگاه
پیش و پس از مداخله( 7/32و  )4/18بوده است .تحلیل
آماری با آزمون  tزوجی نشان می دهد که تغییرات
کاهشی میانگین میزان درد پس از مداخله در مقایسه با
پیش از آن ،تفاوت معنی داری از نظر آماری داشته
است(()P<0.001جدول شماره  .)1در واقع؛ یافته ها
نشان می دهند که میزان درد داوطلبان پس از مداخله با
تکنیک مولیگان از نظر آماری به صورت معنی داری
کاهش یافته است.
ارزیابی اثر تضارب شرایط اندازه گیری میزان درد
(جدول شماره  )2نشان می دهد با تـــفاوت شــرایط
اندازه گیری در وضعیت استراحت یا فعالیت ،میانگین درد
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پیش و پس از مداخله از نظر آماری تفاوت معنی داری
پیدا کرده است( )P<0.05و بدین ترتیب با تطاب این
مشاهده با یافته های پیش تر می توان گفت ،میزان درد
بیماران در دو وضعیت استراحت و فعالیت راه رفتن به
صورت معنی داری کاهش یافته است .نمودار تغییرات
شرایط متضارب که برای مقایسه تفاوت میزان تغییرات
میانگین ها در دو وضعیت استراحت و فعالیت آورده شده
است(نمودار شماره  )1نشان می دهد ،شیب میزان
تغییرات درد در وضعیت فعالیت راه رفتن پیش و پس از
مداخله در مقایسه با میزان درد در وضعیت استراحت
بیشتر بوده است .بدین معنا که میزان تغییرات میانگین
درد شرکت کنندگان با انجام مداخله در وضعیت فعالیت
بارز تر بوده است.
یافته های توصیفی مربوط به میزان فعالیت هر یک
از عضالت کوادریسپس و هامسترینگ اطراف مفصل
زانو در دو مرحله پیش و پس از مداخله نشان می دهند
که میانگین آمپلی تود فعالیت عضالت واستوس
مدیالیس( 994/98و  ،)895/40واستوس لترالیس
( 2180/98و  )1876/54و بایسپس فموریس(1828/55
و  )1266/11کاهش یافته و میزان آمپلی تود فعالیت
عضله ی سمی تندینوس( 907/01و  )1148/29افزایش
پیدا کرده است ،و بنا بر تحلیل آماری با آزمون  tزوجی
تفاوت میانگین ها پیش و پس از مداخله برای هر یک
از عضالت ذکر شده معنی دار بوده است(جدول شماره
 .)3بدین صورت که آمپلی تود فعالیت عضالت واستوس
مدیالس( ،)P<0.05واســـتوس لتـــرالیس و دو سر
رانی( )P<0.001به صورت معنی داری کاهش یافته اما
آمپلی تود فعالیت عضله سمی تندینوس افزایش پیدا
کرده است( .)P<0.001این داده ها ،هر چنـــد تغییر
معنی دار تغییر فعالیت هر یک از عضـــالت را نشان
می دهند اما نمی توان از آن ها تغییر تعامل عضالت در
یک الگوی عضالنی را نشان داد .لذا عملکرد عضالت را
در الگوی هم انقباضی داخلی و خارجی مورد بررسی قرار
دادیم.
نتایج توصیفی مربوط به آمپلی تود هم انقباضی های
داخلی و خارجی پیش و پس از مداخله به ترتیب(22/17
و  )16/59و ( 36/02و  )22/97نشان می دهند که میزان
هم انقباضی خارجی و هم انقباضی داخلی پس از مداخله
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که میزان هـــم انقباضی داخلی و خارجی در پس از
مداخـــله به صـــورت مــــعنی داری کاهــــش
یافتـــه اســــــت(()P<0.05جــــدول شــــمــاره
.)4

کاهش یافته است اما هم چنان میانگین میزان آمپلی تود
فعالیت هم انقباضی خارجی بیشتر از هم انقباضی داخلی
است .آزمون  tزوجی مربوط به تغییرات مــــیانگین
میزان هم انقباضی داخلی و خارجی نشــــان می دهد

میانگین و خطای استاندارد
انحراف معیار
آماره t

استراحت
پس از مداخله  -پیش از مداخله
0/19±1/63
1/17
8/58
0/0001

فعالیت
پس از مداخله  -پیش از مداخله
0/16±3/13
0/99
19/47
0/0001

جدول شماره  .2اثر تضارب شرایط اندازه گیری درد در حین استراحت و فعالیت پیش و پس از مداخله
آزمون
درد در وضعیت استراحت -فعالیت
درد پیش و پس از مداخله
درد وضعیت × درد پیش-پس از مداخله

مربع میانگین
0/796
215/53
21/37

آماره F
0/522
141/45
14/02

0/47
0/0001
0/0001

جدول شماره  .3آزمون زوجی تغییرات میانگین آمپلی تود فعالیت عضالت کوادریسپس و هامسترینگ
هم انقباضی خارجی  -1هم انقباضی خارجی 2

میانگین و خطای استاندارد
3/80±13/04

انحراف معیار
23/44

آماره t
3/43

0/001

هم انقباضی داخلی  -1هم انقباضی داخلی 2

1/54±5/57

9/53

3/60

0/001

جدول شماره  .4آزمون زوجی تغییرات میانگین هم انقباضی داخلی و خارجی
واستوس لترالیس  - 1واستوس لترالیس 2
واستوس مدیالیس  -1واستوس مدیالیس 2
بایسپس فموریس  -1بایسپس فموریس 2
سمی تندینوس  -1سمی تندینوس 2

میانگین و خطای استاندارد
304/43±68/46
99/57±42/25
562/44±145/36
241/28±47/53
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انحراف معیار
422/02
260/49
896/08
293/05

آماره t
4/44
2/35
3/86
5/07

0/0001
0/024
0/0001
0/0001
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وضعیت استراحت و فعالیت پیش و پس از مداخله

نحوه اثر گذاری فوری موبیلیزاسیون بر کاهش درد
این گونه توضی داده شده است که موبیــلیزاســـیون
می تواند ناحیه  peri-aquqductal grayرا در مغز
میانی تحریک کند و متعاقباً پیام های ارسالی این ناحیه
از طری مسیر مهاری نزولی به صورت غیر اپیوئیدی
باعث کاهش درد فـــوری می شــوند .مطالعات نشان
داده اند که فعال شدن مسیرهای نزولی مهاری ،می تواند
پاسخ ضد درد را در یک ناحیه وسیع-که محل هایی
خار از محل دقی ضایعه باشد -ایجاد کند(.)20،21
اسکایبا و همکاران در مطالعه ای ابراز کرده اند که
بی حسی ناشی از اعمال موبیلیزاسیون بر مفصل
تیبیوفمورال زانو در بیماران مبتال به استئوآرتروز احتماالً
به واسطه تحریک گیرنده های نورآدرنرژیک و
سروتونینرژیک در نخاع ایجاد شده است و از آن جایی
که آزاد شدن نورآدرنالین و سروتونین از نورون های
نخاعی به وسیله مراکز فوق نخاعی در ساقه مغز کنترل
می شود ،می توان مسیرهای نزولی مهاری را در کاهش
درد به دنبال استفاده از موبیلیزاسیون مفصلی موثر
دانست( .)22مکانیسم فعال شدن مسیرهای مهاری
نزولی از مراکز فوق نخاعی شاید در بیماران شرکت
کننده در مطالعه حاضر ،اثر کرده باشد اما روش مورد

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه ،اثر تکنیک دستی مولیگان بر میزان
درد پیش و پس از مداخله در دو وضعیت استراحت و
میزان آمپلی تود الکتروفیزیولوژیک فعالیت عضالت
کوادریسپس و هامسترینگ به صورت جداگانه و در
الگوی عضالنی در بیماران مبتال به استئوآرتروز زانو با
شدت متوسط بررسی شده است .یافته ها به صورت کلی
تغییر معنادار آماری میانگین ها را پس از مداخله با
تکنیک مولیگان بر مفصل تیبیوفمورال نشان می دهند.
پنی موس و همکاران در بررسی تاثیر فوری
موبیلیزاسیون مفصل تیبیوفمورال بر کاهش درد مشاهده
کردند که پس از مداخله با موبیلیزاسیون درد بیماران
مبتال به استئوآرتروز زانو به صورت معنا داری کاهش
یافت( .)19در این مطالعه نیز ما به مشاهده متناظری
دست یافتیم.
مکانیسم هایی که جهت توجیه کاهش درد به دنبال
مداخله با موبیلیزاسیون مطرح شده اند و در طی مطالعات
متعددی مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از :تغییر در
میزان واسطه التهابی انباشته شده در مفصل مانند
پروستاگالندین ،و فعال شدن مسیرهای مهاری نزولی از
مراکز فوق نخاعی(.)19
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استفاده برای اندازه گیری درد در این پژوهش نمی تواند
این اثرات را در ناحیه وسیع ارزیابی کند و تنها می توان
در مورد شدت درد بیماران اظهار نظر کرد اما می توان
اثر این مکانیسم را در تغییر شدت درد بیماران پس از
مداخله با موبیلیزاسیون مولیگان دخیل شمرد.
اما مکانیسم دیگری که برای کاهش درد بیان شده
است به تغییر در میزان مواد التهابی تجمع یافته در
مفصل مربوط می شود .در این مطالعه به نظر نمی رسد
این مکانیسم موثر بوده باشد به این دلیل که پراکنش
قابل توجه مدیاتورهای التهابی مانند پروستاگالندین
جهت بارز شدن کاهش درد بیماران ،طی یک پروسه
طوالنی مدت اتفاق می افتد(.)23
بعضاً گفته شده است تنها نوع خاص از اعمال گالید
که نوسانی سریع باشد می تواند اثر ضد درد موبیلیزاسیون
را ایجاد کند حال این که گالید مداوم چنـــان اثری
نمی تواند داشته باشد .این نظریه تا به کنون ثابت نشده
است( .)24اما  Teyو همکاران در مطالعه ای که اثر
تکنیک مولیگان را بر مفصـــل شانه بررسی کرده اند
یافته هایی را به دست آوردند که این نظریه را مردود
نشان می دهد .آن ها مشاهده کردند که تکنیک مولیگان
با استفاده از گالید مداوم اثر ضد درد مشابه با گالیدهای
نوسانی سریع از خود نشان داده است( .)25عالوه بر این؛
نحوه انجام تکنیک در مطالعات مختلف و متعدد این را
القا می کند که بیش از اهمیت اثرگذاری شیوه ی اعمال
گالید در موبیلیزاسیون بر درد مکانیکی بیماران ،به نظر
می رسد تکرار گالید تعیین کننده تر باشد .حال این که
تکرار گالید نیز یکی از اصول پایه انجام تکنیک مولیگان
است که می تواند اثرگذاری فوری آن بر درد را در این
پژوهش نیز توضی دهد.
بعضی معکوس شدن رفلکس مهاری درد را علت
بهبودی حرکتی بیان کرده اند که فعالیت عضالت در پی
کاهش درد ،بهبودی می یابد .در نتیجه کاهش درد انتظار
می رود که فعالیت همه عضالت افزایش بیاید اما برخی
مطالعات نشان داده اند گاهی عضالت علی رغم کاهش
یا حتی از بین رفتن درد هم چنان در حالت مهاری باقی
مانده اند( .)26کرکـــوکـــیاس و همـــکاران که اثر
موبیلیزاسیون ستون فقرات کمری را بر فعالیت ارکتور
اسپاینه با استفاده از الکترومیوگرافی سطحی روی افراد
120

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 1:18 IRST on Tuesday October 23rd 2018

سالم سنجیده اند اظهار کرده اند؛ به این دلیل که افراد
مورد مطالعه سالم هستند و دردی را گزارش نمی کنند
تغییر در آمپلی تود فعالیت عضالت نمی تواند ناشی از اثر
ضد درد مراکز فوق نخاعی بوده باشد .عـــالوه بر این؛
آن ها کاهش آمپلی تود فعالیت ارکتور اسپاینه را گزارش
کرده اند که نمی توان ارتباط آن را با سیستم ضد درد
توضی داد( .)16مطالعات حیوانی نشان داده اند که مراکز
فوق نخاعی می توانند پس از مداخله با موبیلیزاسیون در
تسهیل حرکتی نقش داشته باشند اما اول؛ بیش از آن که
اثر مراکز فوق نخاعی در تغییر آمپلی تود عضالت
محسوس باشد در تغییرات فرکانس فعال شدن واحدهای
حرکتی ،خود را بروز می دهد که در این مطالعه آمپلی
تود عضالت مورد بررسی قرار گرفته است و نمی توان
تاثیر مراکز فوق نخاعی را بدین ترتیب تایید کرد .دوم؛
افزایش آمپلی تود فعالیت عضالنی در این مطالعه ،فقط
در عضله سمی تندینوس مشاهده شده است که می توان
آن را به واکنش رفلکسی در ارتباط با کاهش آمپلی تود
عضله بایسپس فموریس نسبت داد.
هم چنین در مطالعه ای روی ستون فقرات کمری
نشان داده شده که میزان آمپلی تود فعالیت عضالت پس
از مداخله با موبیلیزاسیون به صورت یکسانی تغییر نکرده
بلکه برخی پس از مداخله افزایش یافته و برخی دیگر بی
تغییر مانده است( .)17بدین صورت تغییر در آمپلی تود
فعالیت عضالت به نظر نمی رسد که تنها در اثر معکوس
شدن رفلکس مهاری درد اتفاق افتاده باشد .استرلینگ و
همکاران نیز نشان داده اند که پس از انجام موبیلیزاسیون
ستون فقرات گردنی در بیماران مبتال به گردن درد،
میزان آمپلی تود فعالیت عضالت سطحی کاهش پیدا
کرده است .آن ها بیان کرده اند که کاهش فعالیت
عضالت سطحی می تواند به صورت غیر مستقیم و به
صورت رفلکسی میزان فعالیت عضالت عمقی گردنی را
افزایش دهد .بدین ترتیب پس از موبیلیزاسیون همه
عضالت به صورت یکسانی پاسخ نمی دهند .در این
مطالعه نیز مشاهده شده است که هر چند تغییرات درد
پس از موبیلیزاسیون گردنی در گروه پالسبو به گروه
درمان شبیه بوده اما الگوی فعالیت عضالنی کامالً بر
عکس بوده است و احتماالً مکانیسم تغییر فعالیت
عضالت از مکانیسم تغییرات میزان درد جداگانه باشد هر
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چند بر یکدیگر تاثیر بگذارند( .)17حال این که در افرادی
که درد را گزارش می کنند اگر چه علت بخشی از
تغییرات در فعالیت عضالت را به اثر ضد درد مراکز فوق
نخاعی نسبت داده شود نمی توان آن را عامل یگانه در
نظر گرفت.
در بیماران مبتال به استئوآرتروز زانو ،مهم تر از
فعالیت جداگانه عضالت ،الگوی فعالیت عضالنی است.
در این مطالعه ،یافته ها نشان می دهد که هم انقباضی
داخلی و خارجی عضالت پس از مداخله با تکنیک
موبیلیزاسیون مولیگان به صورت معناداری در جهت
کاهش میانگین تغییر پیدا کرده است.
مولیگان ادعایی که در مورد اثر تکنیک خود داشته،
اصالح وضعیت قرار گیری استخوان ها در مفصل کنار
هم است .مطالعات پیشین ،کامل شدن دامنه حرکتی
بدون درد را گزارش کرده اند اما هنوز در مورد مکانیسم
اصالح قرار گیری استخوان ها بین مطالعات تناقض
وجود دارد که نمی توان آن را تایید یا رد کرد .این ادعای
اولیه بر پایه مطالعاتی بوده است که درد ،دامنه حرکتی
بدون درد و وضعیت فانکشنال بیمار را ارزیابی کرده اند
نه وضعیت قرار گیری استخوان ها کنار یکدیگر ،یا این
که قرارگیری استخوان های مفصلی کنار یکدیگر پس از
رخ دادن ضایعه ثابت شده اما این تغییر پس از انجام
تکنیک ،مورد ارزیابی قرار نگرفته است(.)27،28
اگر از زاویه دیگر به نحوه اثر این تکنیک بپردازیم
می توان گفت مطالعات ،تغییر در موقعیت قرارگیری
استخوان ها را در وضعیت استاتیک ،بررسی کرده اند نه
در وضعیت دینامیک؛ در صورتی که در وضعیت
دینامیک ،گالید های انتقالی کوچک مهم هستند و نظم
حرکت یا ثبات مفصلی را تنظیم می کنند .هر چند شاید
مفصل در انتهای حرکت به همان موقعیتی برسد که در
وضعیت استاتیک به آن می رسد اما تغییر جهت گالیدها
در بازه ای از دامنه حرکتی دینامیک اتفاق می افتد .اضافه
کردن حرکت فعال یا پاسیو به تکنیک و وارد کردن
نیروی گالید کوچک طی انجام تکنیک ،این استدالل را
تایید می کند.
از آن جا که گالیدهای انتقالی کوچک در حین
حرکت به دلیل به هم خوردن الگوی فعالیت عضالنی
می توانند رخ دهند ممکن است تحت تاثیر گالید
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کوچکی که با تکنیک مولیگان به مفصل وارد می شود
اصالح شوند .این گالید ها احتماالً می توانند از نظر
بیومکانیک بر بافت های اطراف مفصل اثر بگذارد و چون
تکنیک مولیگان به صورت مداوم انجام می شود احتماالً
تاندون ها را تحت تاثیر قرار دهد ،بدین صورت یک
وضعیت مهاری نسبی برای عضالت ایجاد می گردد که
به وسیله ارگان های گلژی تاندون به صورت مداوم
مخابره می شود( )29،30و این گونه تکنیــک مولیگان
می تواند به صورت فوری و سریع ،میزان آمپلی تود
فعالیت هر یک از عضالت یا الگوی فعالیت آن ها را
تحت تغییر قرار دهد .و بر اثر تکرار حرکت ،نوعی
یادگیری تطابقی در حفظ الگوی عضالنی مناسب ایجاد
می شود که اثر آن پس از انجام تکنیک باقی می ماند
که هنگام سنجش آمپلی تود عضالت در وضعیت
دینامیک به خوبی دیده می شود.
همه مطالعات پیشین که درد بیماران را با استفاده از
مقیاس نرخ عددی مورد بررسی قرار داده اند تنها نمره
درد را گزارش کرده اند اما تبیین نشده که میزان درد در
وضعیت استراحت یا فعالیت عضالت مورد ثبت قرار
گرفته است و به عبارتی دیگر؛ این که بیماران از نمره
درد گزارش شده میزان درد در وضعیت استراحت یا
فعالیت را منظور داشته اند .در این مطالعه ،این دو را از
هم تفکیک و میزان درد بیماران را با استفاده از مقیاس
نرخ عددی در دو وضعیت استراحت و فعالیت راه رفتن
در محیط آزمایشگاهی اندازه گیری کردیم .منطقی است
که اگر میزان تغییرات درد به صورت کاهشی در وضعیت
فعالیت بیشتر از میزان تغییرات درد در وضعیت استراحت
باشد(نمودار شماره  .)1می توان گفت مکانیسم دیگری
به جز مسیرهای مهاری نزولی ،موجب کاهش درد شده
است .از آن جا که بخشی از ایجاد درد بیماران مبتال به
استئوآرتروز زانو به الگوی هم انقباضی و بار وارد بر
مفصل در پی آن نسبت داده شده است ،تغییر الگوی هم
انقباضی یا کاهش آن در پی موبیلیزاسیون و توزیع
مناسب تر نیروی وارد بر مفصل تیبیوفمورال می تواند
کاهش درد بیشتری را در وضعیت فعالیت در مقایسه با
وضعیت استراحت نشان دهد .در این مطالعه نیز دو جزء
اساسی ،استدالل مورد نظر یعنی تغییر الگوی هم
انقباضی عضالت و بیشتر بودن تغییرات درد در وضعیت
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بر الگوی فعالیت عضالت کوادریسپس و هامسترینگ در
بیماران مبتال به استئوآرتروز زانو و تغییرات درد وابسته
به آن مورد بررسی قرار گرفته است اما پایداری این
 پیشنهاد می شود که در. مبهم و نامعلوم است،اثرات
 نقش موبیلیزاسیون مولیگان در پایداری،مطالعات آینده
اثرات تمرین درمانی مبتنی بر اصالح الگوی فعالیت
عضالت در بیماران مبتال به استئوآرتروز مورد بررسی
.قرار بگیرد
نهایتاً باید گفت مداخله با تکنیک مولیگان در جهت
کاهش درد به صورت فوری در بیماران مبتال به
استئوآرتروز با شدت متوسط موثر بوده است و باید توجه
کرد که به دلیل وارد کردن تانسیون مداوم بر بافت های
اطراف مفصلی از جمله تاندون ها می توان با هدف
دیگری مثالً تغییر الگوی فعالیت عضالت نیز آن را به
.کار برد

 در.فعالیت نسبت به وضعیت استراحت یافته شده است
واقع به نظر می رسد بخشی از تغییرات فوری درد بیماران
به دلیل تغییر در میزان هم انقباضی عضالت
.هامسترینگ با کوادریسپس می تواند اتفاق افتاده باشد
بدین ترتیب؛ تا این جا تکامل معنایی یافته های در
پژوهش حاضر و مطالعات پیشین به نوعی ارتباط و
همبستگی بین سیستم کنترل درد و سیستم تنظیم
فعالیت عضالت موثر بر توزیع نیروهای وارد بر سطوح
مفصلی و بافت های پیرامون آن را به صورت غیرمستقیم
 بر مبنای یافته هـــای این پژوهــش.نشان می دهند
می توان پیشنهاد کرد که برای درمان مطلوب بیماران
مبتال به استئوآرتروز مفصل زانو می تــــوان از تکنیک
موبیلیزاسیون مولیگان در آغاز برنامه تمرین درمانی که
بر تعدیل الگوی نامناسب عضالنی تاکید دارد استفاده
 در این مطالعه اثر کوتاه مدت موبیلیزاسیون مولیگان.کرد
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Effect of Mulligan manual technique on quadriceps and
hamstrings muscles cocontraction pattern in
patients with moderate knee
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Abstract
Introduction: Manual techniques have a
special place in the treatment of
osteoarthritis. However, the effects of these
techniques have been investigated only on
pain. Regarding this, the present study aimed
to evaluate the effect of Mulligan manual
technique on quadriceps and hamstrings
muscles activity pattern.

using two-way ANOVA and paired sample
t-test.
Findings: The results of the study showed
statistically significant changes in the mean
scores of the investigated variables after the
implementation of Mulligan manual
technique (P<0.05). However, the amplitude
of all muscles did not change uniformly after
the intervention; in this regard, the
amplitudes of some muscles increased,
while those of other muscles decreased.

Materials & Methods: This quasiexperimental study was conducted on 38
volunteers
with
moderate
knee
osteoarthritis, selected through a nonrandomized sampling method. The severity
of osteoarthritis was determined based on
the Kellgren-Lawrence grading system. In
addition, the immediate effect of Mulligan
manual technique on the pain and muscle
amplitude in the pattern of muscle activity
was investigated. The pain severity was
measured using a numerical rating scale (i.e.,
0-10). Furthermore, the evaluation of muscle
amplitude was accomplished using surface
electromyography. The data were analyzed

Conclusion: As the findings indicated,
treatment with Mulligan technique exerted
immediate effects on the reduction of pain in
patients with moderate osteoarthritis. It
seems that this intervention also affected the
amplitudes of quadriceps and hamstrings
muscles individually in the muscle pattern.
Keywords: Knee osteoarthritis, Mulligan
technique, Co-contraction
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