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مقاله پژوهشی
چكيده
مقدمه :اسبدرمانی یکی از روشهای توانبخشی میباشد که در سالهای اخیر کاربرد زیادی یافته است .هدف مطالعه حاضر جمعبندی
مطالعات و گزارش توصیفی نتایج اسبدرمانی در درمان و توانبخشی ناتوانیها و معلولیتها میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع مطالعات مروری نظاممند میباشد .اطالعات مورد نیاز از طریق جستجو در پایگاههای دادهای، PubMed :
 ,Cinahl , Web of knowledge , Science Direct،Medlineو SIDبا استفاده از کلیدواژههای Equine- ،hippotherapy
 Horse riding , Therapeutic riding, Horseback riding, , assisted therapyو اسبدرمانی جمع آوری گردید .بازه زمانی
جمع آوری مقاالت بین سالهای  0991 – 2102انتخاب گردید .و در نهایت تعداد  53مقاله وارد مطالعه گردید .مقاالت انتخاب شده به طور
کامل مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج با استفاده از ( )Extraction tableاستخراج ،خالصهسازی و گزارش گردید.
یافتهها :میانگین تعداد نمونهها برای هر مطالعه برابر با  2223نفر بود .میانگین مدت زمان مداخله برای هر مطالعه نیز برابر با  05201هفته بود.
بیشترین گروه سنی مورد مطالعه کودکان بودند و بیشترین ناتوانی بررسی شده نیز فلج نخاعی بود .در  55مطالعه (حدود )%99نتایج مطالعات
نشاندهنده تاثیر مثبت و اثربخش اسبدرمانی بود.
نتيجهگيری :بر اساس نتایج مطالعات بررسی شده اسبدرمانی تأثیر مثبتی در توانبخشی داشته و این اثربخشی در مواردی مانند فلج نخاعی ،ثبات
سر و اندامهای فوقانی ،مالتیپل اسکلروسیز ،ناتوانیهای فیزیکی و  ...مشاهده میشود ..با این وجود مطالعات صورت گرفته در این زمینه محدود
بوده و نمی توان با این تعداد نتیجهگیری کرد و نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه میباشد.
كليدواژهها :اسبدرمانی ،روشهای توانبخشی ،مروری نظاممند ،گزارش توصیفی ،ناتوانی و مصدومیت
ارجاع :اعظمیآغداش صابر ،شکوری سیدکاظم ،صادقیبازرگانی همایون ،سالکزمانی یعقوب .مروری نظام مند بر مطالعات انجام
گرفته در زمينه اسب درمانی ( )Hippotherapyو گزارش توصيفی نتایج آنها .پژوهش در علوم توانبخشی 0592؛ -0091 :)1( 9
.0032
تاریخ دریافت2992/21/21 :

تاریخ پذیرش2991/6/2:

* مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و پیشگیری از مصدومیت ها ،عضو هیأت علمی ،دانشکده بهداشت و تغذیه ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
Email: Homayoun.sadeghi@gmail.com
 .0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،گروه طب فیزیکی و توانبخشی ،تبریز ،ایران
 .5عضو هیأت علمی ،گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
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مقدمه
امروزه با صنعتی و ماشینی شدن فعالیتهای انسان ،صدمات
ناشی از این فعالیتها نیز افزایش یافته است .حوادث ناشی از
کار ،بالیای طبیعی ،تعارضات اجتماعی مانند جنگ و حوادث
رانندگی از این جملهاند .با افزایش این معلولیتها و ناتوانیها
اهمیت خدمات توانبخشی که همواره نقش مهمی در بهبود
کیفیت زندگی بشر داشته بیش از پیش نمایان میگردد ( .)1با
اهمیت یافتن توانبخشی و نیاز بیش از پیش به این خدمات،
پیشرفتهای زیادی نیز در این رشته به وجود آمده است و از
روشها و تجهیزات مختلفی در طی سالهای گذشته برای
بازگرداندن توانایی افراد معلول و مصدوم استفاده شده است.
یکی از مهترین این روشها که در سالهای گذشته گسترش
و کاربرد زیادی یافته درمان یا توانبخشی به کمک اسب
( )Hippotherapyمیباشد .اسبدرمانی یک روش
توانبخشی میباشد که در آن فیزیوتراپیست با استفاده از
حرکات اسب یا تجهیزات شبیهسازی شده که به عنوان یک
فرایند مداخلهای برای بهبود عملکردهای فیزیکی معلولین و
مصدومین استفاده میکند ( .)4-2این روش بازتوانی برای
اولین بار در دهه  1691در اروپا مورد استفاده قرار گرفت و از
دهه  1691نیز در آمریکا شروع به استفاده از این روش کردند
( .)5از آن زمان تا کنون مطالعات زیادی با استفاده از این
روش انجام گرفته است ( .)11-9در مطالعات انجام گرفته
کارآیی و مؤثر بودن این روش اثبات شده است و از مزایا و
نتایج این روش به موارد بهبود و ارتقاء وضعیت تعادل فرد،
بهبود هماهنگی عملکرد اعضای بدن فرد ،برطرف نمودن
حالت تشنج ،افزایش عملکرد بدن و کاهش درد اشاره شده
است ( Jeong- .)11-11 ,4در طی مطالعه کارآزمایی بالینی
خود اشاره میکند که  hippotherapyاز طریق فراهم
ساختن حرکتهای چندگانه با استفاده از اسب میتواند به
عنوان یک روش استاندارد فیزیوتراپی برای بهبود راه رفتن و
ایجاد تعادل در افراد دچار فلج نخاعی مؤثر باشد ( .)14در اکثر
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مطالعات انجام گرفته در زمینه اسبدرمانی جهت بهبود راه
رفتن و ایجاد تعادل ،نشان دادند که افراد بعد از اسبدرمانی از
الگوی مشابه افراد سالم پیروی میکنند (Debuse .)15
( )2115و همکارانش بیان میکنند که به عقیده
فیزیوتراپیستها ،هیچ مداخلهای به اندازه hippotherapy
در بهبود عملکرد ماهیچهها و اندامهای فلج شده مؤثر
نمیباشند ( .)8طبق نظر  )1669( Heineاسبدرمانی
میتواند به عنوان یک رویکرد درمانی مؤثر در درمان
بیماریهای ناهنجاری اعصاب ماهیچهای به کار گرفته شود
( .)19متأسفانه با وجود شواهد زیادی مبنی بر کارایی و تأثیر
مثبت اسبدرمانی ،در ایران به این روش پرداخته نشده است
و از این موضوع غفلت به عمل آمده است و تا آنجایی که
نتایج جستجوهای مطالعه حاضر نشان داد تا کنون مطالعهای
در این زمینه در ایران انجام نگرفته است .با توجه به این نکته
که میزان مصدومیتها و معلولیتها در کشورمان بسیار باال
میباشد و برای بازتوانی و درمان این افراد هزینههای هنگفتی
صرف میگردد ( . )21-19الزم است که از روشهای کارآتر
و مؤثرتر استفاده شود ،که اسب درمانی با توجه به نتایج
مطالعات میتواند یکی از گزینههای مؤثر در این زمینه باشد.
بنابراین برای این که بتوان از این روش در ایران استفاده کرد.
نیازمند توجه و الگوبرداری از تجارب و روشهای مورد
استفاده در کشورهایی که در این زمینه سابقه زیاد و موفقی
دارند ،هستیم .برای این کار نیز مروری بر تجربیات و نتایج
اسبدرمانی در مطالعات انجام گرفته میتواند مناسبترین
راهکار بوده و شواهد و دیدگاه بسیار خوبی برای
فیزیوتراپیستها ،کاردرمانها ،مسئولین و سیاستگذاران
بخش بهداشت و درمان ارائه دهد .به همین جهت مطالعه
حاضر ،با هدف جمعآوری و گزارش توصیفی مطالعات انجام
گرفته در زمینه  Hippotherapyانجام گرفته است .امید
است این مطالعه منابع و مستندات علمی معتبری جهت انجام
مطالعات مشابه در ایران فراهم سازد .همچنین نتایج مطالعه
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میتواند در سیاستگذاری و امکان توسعه این روش در
سیستم سالمت ایران را فراهم سازد.
مواد و روشها
این مطالعه از نوع مطالعات مروری نظاممند میباشد.
اطالعات مورد نیاز در مرحله اول از طریق جستجو در
پایگاههای دادهای,Cinahl ، Medline،Pubmed :
 ,Web of knowledge , Science Directو SIDبا
استفاده از کلید واژههای Equine- ،hippotherapy
Horse Horseback riding, , assisted therapy
 riding , Therapeutic riding,و اسبدرمانی که با
استفاده از سیستم  MeSHانتخاب شده بودند ،جمعآوری
گردید .بازه زمانی جمعآوری مقاالت بین سالهای – 2112
 1661انتخاب گردید .معیارهای ورود شامل :مطالعاتی که در
آن به اسبدرمانی و نتایج آن اشاره شده باشد ،مطالعات
منتشر شده به زبان انگلیسی و فارسی میشد .معیارهای
خروج نیز شامل موارد :خالصه مقاالت ارائه شده در
همایشها ،نامه به سردبیر ( ،)Letterگزارش کوتاه ( short
 )commissionمیشد .نتیجه جستجو در این مرحله شامل:
 1192مقاله شد که بعد از بررسی و مطالعه دقیق عنوان،
خالصه و متن کامل مقاالت تعداد 1129مقاله به دالیل غیر
مربوط بودن ( )non relevanceتکراری بودن در دو یا چند
پایگاه داده ( )duplicationارتباط ضعیف و غیر مرتبط با
هدف مطالعه و در بررسی عناوین و روش کار کنار گذاشته
شدند .در مرحله دوم جستجو ،رفرنسهای مقاالت انتخاب
شده در مرحله اول بررسی و جستجو گردید .در مرحله سوم
جستجو جهت جستجوی جامع و پوشش کامل منابع موجود،
جستجوی دستی جامعی در موتورهای جستجوی گوگل و
یاهو ،مجالت مرتبط در این حیطه ،منابع منتشر نشده ( gray
 )literatureو کتابهای مرتبط انجام گرفت( .نمودار )1در
نهایت تعداد  15مقاله وارد مطالعه گردید .مقاالت انتخاب شده
به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج مورد نیاز با
استفاده از فرم طراحی شده ( )Extraction tableکه شامل
مشخصات مطالعه ،عنوان مطالعه ،نوع مطالعه ،گروه هدف
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مطالعه ،شرکتکنندگان مطالعه ،مدت زمان مداخله و
نتیجهگیری کلی مطالعه میشد .استخراج ،خالصهسازی و
گزارش گردید.

شکل .1فرایند جستجو و انتخاب مقاالت
یافتهها
نتایج مطالعات در پیوست  1آورده شده است .دامنه سال
انتشار مقاالت در بازه زمانی 1666تا  2112بوده و بیشتر
مطالعات به صورت مداخلهای انجام گرفته بودند .مطالعات
کارآزمایی بالینی و مروری نظاممند بیشترین فراوانی نوع
مطالعات را داشتند و فقط یک مطالعه کیفی در این زمینه
صورت گرفته بود .میانگین تعداد نمونهها برای هر مطالعه
 22,5نفر بود .متوسط مدت زمان مداخله به ازای هر مطالعه
نیز  11,19هفته بود .بیشترین گروه افراد مورد مداخله را
کودکان تشکیل میدادند .بیشترین بیماری و ناتوانی مورد
مطالعه نیز مربوط به فلج نخاعی و  MSبود.
فلج نخاعی( :)cerebral palsyتاکنون مطالعات زیادی در
زمینه تأثیر اسبدرمانی در بهبود و درمان کودکان مبتال به
فلج نخاعی در کشورهای مختلف صورت گرفته است که
تقریباً نتایج تمامی این مطالعات نشاندهنده بهبود و تأثیر زیاد
اسبدرمانی در درمان این بیماران بوده است (-20 ,01 ,5
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 .)25حتی در سالهای گذشته سه مطالعه مروری نیز در
زمینه تأثیر اسبدرمانی در این بیماران انجام گرفته است که
نتایج این مطالعات نیز نشاندهنده بهبود و تأثیر مثبت
( ،gross motor functionاحساسات ،عملکرد ماهیچهها،
استحکام استخوان) اسبدرمانی در بیماران فلج نخاعی
میباشد(.)27 ,22 ,7
بیماری  :)multiple sclerosis( MSبیماری  MSیکی
دیگر از ناتواناییهای حرکتی میباشد که نیازمند دریافت
مراقبتهای فیزیوتراپی میباشند .در سالهای گذشته
مطالعات اسبدرمانی این بیماری را نیز مورد توجه قرار داده و
در این زمینه نیز مطالعاتی صورت گرفته است ( .)22 ,9در
این زمینه نیز یک مطالعه مروری توسط  Bronsonدر
نیوزلند در سال  2111انجام گرفته است که نتایج نشان داد
که اسبدرمانی نقش مثبتی در ایجاد تعادل در بیماران MS
و افزایش کیفیت زندگی این افراد دارد (.)29
مطالعه دیگری که در این زمینه صورت گرفته مطالعه
 Silkwood-Shererکه در سال  2119در امریکا انجام
گرفته میباشد که محقق در این مطالعه پایلوت تأثیر
اسبدرمانی را بر روی  15بیمار  MSبررسی کرده است که
نتایج نشان داد که گروهی که با اسب درمانی درمان شدند،
و
بهبود چشمگیری در (BBS)16,5 points
) POMA(5.13نشان دادند.

مطالعه دیگری توسط  )9( Hammerدر سال  2115در
سوئد با هدف بررسی واکنش 11بیمار  MSبه اسبدرمانی
انجام گرفته است که بعد از  11هفته اسبدرمانی ،در  11بیمار
بهبود زیادی در تعادل ،کاهش درد ،فشار ماهیچهها و ADL
و تغییر مثبتی در  SF-36مشاهده شد .همچنین در  8بیمار
بهبودی زیادی در هیجانات و احساسات فرد مشاهده شد .با
این وجود اسبدرمانی تأثیر متفاوتی در بیماران داشت.
در کل نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه  MSنشاندهنده
بهبود در تعادل ،کاهش درد ،فشار ماهیچهها  ADL ،و
افزایش نمره کیفیت زندگی (با پرسشنامه ) SF-36میباشد.
در مورد روش انجام مطالعات نکتهای که باید به آن اشاره
نمود این است که بیشتر مطالعات بررسی شده در این مطالعه
به روش کارآزمایی بالینی صورت گرفتهاند که یکی از
مناسبترین و ارزشمندترین نوع مطالعات در ارزیابی تأثیر یک
روش درمانی جدید میباشد ( .)00 ,01ولی مطالعات
کارآزمایی بالینی بررسی شده در این مطالعه با تعداد
نمونههای کمی صورت گرفتهاند .یکی دیگر از انواع مطالعاتی
که در بین مقاالت بررسی شده در این مطالعه مورد توجه بود،
مقاالت مروری بود که به بررسی تأثیر اسبدرمانی در
بیماریها و ناتوانیهای خاص مانند فلج نخاعی پرداخته
بودند .تعداد مقاالت بررسی شده در مقاالت مروری در این
زمینه نیز بسیار محدود بود .مثالً یک مطالعه مروری فقط به
بررسی  1مطالعه پرداخته بود.

بحث
اثربخشی و تأثیر مثبت اسبدرمانی در مطالعات زیادی مورد
تأیید قرار گرفته است ( .)11 ,12این اثرات مثبت و اثربخش
در جنبههای مختلفی از جمله بهبود و ارتقای ایستادن (,14
 )15بهبود تعادل ( )19افزایش قدرت ماهیچهها ( )19افزایش
قدرت و دامنه حرکت و کاهش تشنج ( )18مشاهده شده
است .در این مطالعه نیز نتایج اکثر مطالعات (11مورد از 15
مطالعه) نشان دادهاند که اسب درمانی باعث بهبود و افزایش
توانایی در افراد معلول و ناتوان شده است .در مورد موارد فلج

نخاعی نتایج مطالعات نشان دادهاند که اسبدرمانی تأثیر
بسیار مثبتی در درمان و بهبود این بیماران دارد به طوری که
 )29(Sniderدر مطالعه مروری نظاممند خود در سال 2119
نشان داد که اسبدرمانی سبب عملکرد بهتر ماهیچهها و
بهبود عملکرد حرکات درشت در کودکان دچار فلج نخاعی
شده است و این نتایج با نتایج مطالعه حاضر که در آن 16
مطالعه از  15مطالعه به بررسی تأثیر اسبدرمانی در کودکان
مبتال به فلج نخاعی پرداخته بود ،نشان داد که اسبدرمانی
تأثیر مثبتی از جمله سرعت راه رفتن ،طول قدمها و حرکات
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لگن در بیماران مبتال به فلج نخاعی دارد .در بیشتر مطالعات
انجام گرفته در زمینه تأثیر اسبدرمانی در کودکان دچار فلج
نخاعی بیشترین موضوعی که مورد توجه محققین قرار گرفته
است بحث عملکرد حرکات درشت میباشد .به طوری که
 )29(Caraدر سال  2111در طی یک مطالعه مروری
نظاممند نشان داد که اسبدرمانی منجر به افزایش عملکرد
حرکات درشت کودکان شده است .در مطالعه حاضر نیز
مطالعات انجام گرفته نیز نشان دادند که اسبدرمانی میتواند
مداخله و درمان مناسبی برای کودکان دچار فلج نخاعی باشد.
مطالعات زیادی در زمینه تأثیر اسب درمانی در قدم برداشتن
( )gaitانجام گرفته و اکثراً نشان دهنده تأثیر مثبت
اسبدرمانی در بهبود و ارتقای قدم برداشتن میباشند (,22
 .)16نتایج یکی از این مطالعات که در سال  2111در برزیل
توسط  (40) Beinottiبرروی  21بیمار انجام گرفته بعد از
 19هفته اسبدرمانی نشان داد که اسبدرمانی باعث بهبود
چشمگیری دراندامهای آسیبدیده تحتانی داشته اما gait
 independence, cadenceو سرعت قدم برداشتن بهبود
زیادی نداشت .نتیجه مطالعه دیگری در این زمینه که توسط
 )41(Margaretدر سال  2119بر روی  6کودک فلج
نخاعی انجام گرفت تفاوت آماری معنیداری بین فاکتورهای
 post ride temporal and spatial gaitدر مقایسه
با سایر متغییرها نشان نداد .مطالعه )11( McGibbon
نشان داد که  8هفته اسبدرمانی بر رروی  5کودک دچار فلج
نخاعی باعث افزایش امتیاز بعد ( Eراه رفتن ،دویدن و پرش)
Gross Motor Function Measure
از ابعاد
) (GMFMشده است .همینطور که دیده میشود نتایج
مطالعات بیانگر تأثیر مثبت اسبدرمانی در بهبود و تقویت
 Gross Motor Function Measureافراد ناتوان و
معلول میباشد ( .)42 ,29یکی از مهمترین این مطالعات
توسط )41( Winchesterدر سال  2112به مدت  9هفته با
 9کودک انجام گرفته است که بعد از  9هفته مداخله بهبود
معنیداری در عملکرد کودکان مشاهده گردید .نتایج مطالعه
مروری  )29(Caraدر سال  2111نشان داد که اسبدرمانی
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تأثیر مثبتی در درمان و بهبود عملکرد حرکات درشت کودکان
دچار فلج نخاعی دارد .نتایج مطالعه دیگری که توسط
 (24)Sterbaدر امریکا با  19کودک به مدت  18هفته
انجام گرفت نشان داد که امتیاز کلی تمامی ابعاد GMFM
به اندازه  )P<.04( %9,9افزایش یافته است .این نتایج نشان
میدهد که اسبدرمانی باعث بهبود عملکرد حرکات درشت و
کاهش ناتوانی حرکتی میگردد که نتایج این مطالعات با نتایج
مطالعه حاظر همسو میباشد.
مطالعه  )44(Timدر سال  2116در آمریکا نشان داد که
اسبدرمانی بعد از  12هفته باعث بهبودی چشمگیری در
ثبات حرکت تنه و سر در  11کودک مبتال به فلج نخاعی شده
است .مطالعه  (45)Debbieنشان داد که اسبدرمانی
میتواند استراتژی مداخلهای مناسبی جهت کاهش ناتوانی
تعادلی در بیماران با مشکل تعادلی باشد .مطالعه)25(Benda
نشان داد که بعد از اسبدرمانی بهبودی قابل توجهی در
عملکرد هماهنگ ایجاد شده است .ولی با این وجود
 )32(Hamillدر مطالعه خود برروی  1کودک به مدت 11
هفته در هیچ یک از کودکان بهبودی قابل توجهی در SAS,
GMFM-88 total score, or the GMFM-88
 Dimension Bمشاهده نکرد .از اینرو انجام مطالعات
گسترده و معتبر در این زمینه جهت مشخص کردن تأثیر و
کارآیی اسبدرمانی در ایجاد تعادل و عملکرد هماهنگ
ماهیچهها ضروری میباشد.
مطالعه )49(Hosakaدر سال  2111به مدت  12هفته بر
روی  24بیمار دیابتی نوع  2نتایج نشان داد که در نتیجه 1ماه
تمرین مؤثر به وسیله اسبدرمانی به کمک تجهیزاتserum ،
) Immunoreactive insulin (IRIکاهش و
 HOMA-IRبهبود یافته و همچنین میزان متابولیسم
استراحت افزایش یافته است .مطالعه دیگر در این زمینه توسط
 (47) Kubotaدر سال  2115بر روی  9بیمار مسن دیابتی
انجام گرفت که نتایج این مطالعه نیز مشابه مطالعه قبلی بود.
این نتایج نشان میدهند که این روش مداخله اسبدرمانی
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میتواند در بهبود میزان انسولین و متابولیسم استراحت در
بیماران دیابتی مؤثر واقع شود.
بیشترین نوع مطالعات بررسی شده در این مطالعه ،شامل
مطالعات کارآزمایی بالینی بود .که اکثر این مطالعات با تعداد
کم نمونهها صورت گرفته بود .ازآنجایی که در انجام این
مطالعات برای تعمیم نتایج باید از تعداد نمونه کافی استفاده
کرد .باید نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی در این حیطه با
استفاده از چکلیست های ارزیابی مطالعات کارآزمایی بالینی و
نظرات متخصصین این نوع مطالعات ارزیابی شوند (.)48
ضعف عمده مطالعه حاظر عدم دسترسی به تعدادی
محدودی از مقاالت بود این نقص هرچند به کمک دسترسی
به حساب کاربری یکی از دانشگاههای خارج از کشور تا
حدودی برطرف گردید ولی با این وجود تعداد محدودی از
مقاالت به دلیل عدم دسترسی به متن کامل مقاله کنار
گذاشته شدند.
نتیجهگیری
بررسی نتایج مقاالت بررسی شده نشان میدهند که
اسبدرمانی میتواند تأثیر مثبت و بسزایی در درمان و
توانبخشی افراد نیازمند به این خدمات داشته باشد .این
اثربخشی و تأثیر مثبت در بسیاری از جنبههای توانبخشی
صادق میباشد .ولی با این وجود مطالعات انجام گرفته در این
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حیطه کافی نبوده و نمیتوان با این تعداد مطالعه به یقین و با
اطمینان گفت که این روش درمانی بتواند جایگزین روشهای
درمانی دیگر شود به همین خاطر باید مطالعات بیشتری در
این زمینه صورت گیرد.
با توجه به افزایش میزان مصدومیتها و ناتوانیها در ایران و
همچنین افزایش نیاز به روشهای درمانی و مداخالت
اثربخش و جدید ،نتایج این مطالعه میتواند پایهای برای انجام
مطالعات مداخلهای و کارآزمایی بالینی در این زمینه و در
نهایت استفاده از این روش درمانی در سیستم جاری درمان
افراد ناتوان و نیازمند توانبخشی باشد.
پیشنهادها
باید مطالعات بیشتری در زمینه اسبدرمانی صورت گیرد تا
بتوان به یقین و با اطمینان گفت که این روش درمانی
میتواند جایگزین روشهای درمانی دیگر شود.
تشکر و قدردانی
محققین بر خود فرض می دانند در آخر از آقای محمد بهزاد
نقوی جهت پیدا کردن تعدادی از مقاالت که توسط محققین
قابل دسترسی نبودند تقدیر و تشکر کنند.
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تاثیر اسب درمانی بر فاکتورهای گام برداشتن در
کودکان مبتال به فلج نخاعی تشنجی دو طرفه

کارآزمایی بالینی

5

، Nancy
امریکا2116،

اثرات میان مدت و بلند مدت اسب درمانی بر روی
همسازی تعادل فعالیت ماهیچه ها و توانایی
عملکردی در کودکان مبتال به فلج نخاعی موضعی

کارآزمایی بالینی
پیش و پس از
آزمون

9

،Zurek
لهستان2118 ،

تاثیر اسب درمانی بر حسگرهای دمایی پوست
اندام های پایینی در کودکان مبتال به فلج نخاعی

هدف مطالعه

گروه مورد مطالعه

مدت

بحث و نتایج

مداخله

2211

کارآزمایی بالینی

11کودک مبتال به فلج نخاعی تشنجی
دو طرفه)(SDCP

 12هفته

اسب درمانی بعد از  12هفته باعث بهبودی قابل
چشمگیری در ثبات حرکت تنه و سر شده بود

بررسی تغییر در ثبات حرکت تنه و
سر عملکردی انها بعد از اسب
درمانی
مطالعه تاثیر اسب درمانی شبیه
سازی شده در کودکان فلج نخاعی

19کودک مبتال به فلج نخاعی

12هفته

اندازه کیری امواج و توزیع فشار
ایجاد شده بین سوار کار و اسب در
حین جلسات مختلف اسب درمانی

 4زن سالم

 1هفته

ارزیابی تاثیر اسب درمانی بر روی
پارامترهای نخاعی ،لگنی و
مفصلی قدم برداشتن در کودکان
مبتال به فلج نخاعی تشنجی دو
طرفه
تعیین اثرات میان مدت و بلند
مدت اسب درمانی بر روی
همسازی تعادل فعالیت ماهیچه ها
و توانایی عملکردی در کودکان
مبتال به فلج نخاعی موضعی

 12کودک مبتال به فلج نخاعی تشنجی
دو طرفه,

8هفته

طراحی و توسعه اسب درمانی می تواند نقش
موثری در درمان کودکان مبتال به فلج نخاعی
داشته باشد.
با افزایش تجربه سوارکار میزان فشار ایجاد شده در
بین بدن فرد و اسب بیشتر می شود این فشار در
حین حرکت در حالت ثابت مرکز فشار به حداکثر
می رسذ.
اسب درمانی به طور چشمگیری باعث بهبود در
سرعت راه رفتن ،طول قدم ها و حرکات لگن شده
است.

 51کودک مبتال به فلج نخاعی موضعی

 19هفته

 19کودک مبتال به فلج نخاعی

-

اسب درمانی باعث بهبود هماهنگی عملکرد
ماهیچه ها شده ( )p=. 111 d=1,12ولی تاثیر
 barrel-sittingمعنی دار نبود(p=>.05 11
 .).d=.درحالت کلی اسب درمانی باعث بهبود
هماهنگی عملکرد ماهیچه ها و مهارت های
حرکتی می شود.
استفاده از شبیه سازهای اسب درمانی باعث تغییر
قابل چشمگیری در حسگرهای دمایی پوست اندام
های پایینی دارد .البته در این مورد باید مطالعات

تعیین اثرات اسب درمانی شبیه
سازی شده بر روی حسگرهای
دمایی پوست در اندام های پایینی
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مطالعات انجام گرفته در زمينه اسبدرمانی

9

Fernanda
،Beinotti
برزیل2111 ،

استفاده از اسب درمانی برای آموزش قدم برداشتن
در موارد hemiparetic post-stroke

مطالعه تجربی
همراه مداخله و
تجزیه و تحلیل
نتایج پیش و پس
آزمون

بررسی تاثیر اسب درمانی در
آموزش قدم برداشتن در
hemiparetic poststroke

8

،Bronson
نیوزلند2111،

آیا اسب درمانی باعث بهبود تعادل در بیماران
MSمی گردد .یک مطالعه مروری نظام مند

مروری نظام مند

جمع بندی و بررسی شواهد برای
تاثیر اسب درمانی در MS

 1مطالعه بررسی شده

6

،Gehan
مصر2111 ،

تغییر شکل هندسی کمر در کودکان مبتال به فلج
نخاعی تشنجی از طریق جلسات اسب درمانی

بررسی اثربخشی آموزش اسب در
مانی در شکل کمر در کودکان
مبتال به فلج تشنجی

 11کودک

12هفته

11

،Helga
سوئیس2119،

تاثیر اسب درمانی در تشنج و سالمت فکری در
بیماران با مصدومیت نخاعی

کارآزمایی بالینی

11

،Debuseان
گلیس2116،

بررسی دیدگاههای فیزیوتراپیست های آلمان و
انگلیس در مورد تاثیر اسب درمانی و اندازه گیری
اثرات آن

121

-

12

،Debuse
انگلیس2116،

تاثیر اسب درمانی بر روری بیماران فلج نخاعی از
دیدگاه استفاده کنندگان :یک مطالعه کیفی

بررسی تاثیر اسب درمانی در تشنج
و سالمت فکری ومقایسه آن با
سایر مداخالت در مصدومین
نخاعی
تعیین دیدگاه فیزیوتراپیست ها در
مورد اثرات اصلی اسب درمانی و
نحوه اندازه گیری ان با استفاده از
پرسشنامه در بیماران فلج نخاعی
فراهم ساختن یک دیدگاه جامع در
مرود اثرات اسب درمانی

12

 4هفته

11

Silkwood،Sherer

بررسی تاثیر اسب درمانی در ثبات وضعیت در
بیماران  : MSمطالعه پایلوت

nonequival
ent pretestposttest

ارزیابی اثربخشی ایب درمانی در
درمان ناتوانی وضعیتی در بیماران
MS

Evaluation of therapeutic riding
(Sweden) /hippotherapy (United
States). A single-subject
experimental design study
replicated in eleven patients with
multiple sclerosis

A single
subject
experiment
al design
(SSED),

بررسی واکنش و پاسخ بیماران
 MSنسبت به اسب درمانی

امریکا،
3002
14

Ann

،Hammer
سوئد3002،

15

،Debbie
امریکا،
3003

19

Laurie

،Snider
کانادا،
3002

19

Margaret

2116،

مطالعه کیفی

 21بیمار

19هفته

-

 19نفر از استفاده کنندگان اسب درمانی
-

 15بیمار MS

 11نفر

14هفته

 11هفته

اسب درمانی -مداخله ای جهت ایجاد توانایی
بدست آوردن تعادل در کودکان با مشکل حرکتی :
کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی

بررسی اثربخشی اسب درمانی در
مدیریت تعادل و حرکت در
کودکان مبتال به ناتوانایی تعادلی و
تعیین ارتباط بین تعادل و عملکرد.

 19نفر

 9هفته

اسب سواری درمانی برای کودکان مبتال به فلج
نخاعی :آیا شواهدی مبنی بر اثربخشی اسب
درمانی وجود دارد؟

مروری نظام مند

نقد و بررسی شواهد موجود برای
اثربخشی اسب درمانی در بهبود
ناتوانی کودکان مبتال به فلج
نخاعی

 11مقاله

-

تاثیر کوتاه مدت جلسات اسب درمانی بر
فاکتورهای قدم برداشتن در کودکان مبتال به فلج

ارزیابی اثرات کوتاه مدت اسب
درمانی بر روری فاکتورهای موقتی

پژوهش در علوم توانبخشی/سال /9شماره /6بهمن و اسفند 2991

 6کودک

-

دیگری صورت گیرد.
اسب درمانی باعث بهبود قابل چشمگیری دراندام
های آسیب تحتانی داشته( )p=.004اما gait
 independence, cadenceو سرعت قدم
برداشتن بهبود زیادی نداشت .در کل ترکیب
درمانهای رایج فیزیوتراپی و اسب درمانی می تواند
تاثیر زیادی داشته باشد.
اسب درمانی نقش مثبتی در ایجاد تعادل در
بیماران  MSو افزایش کیفیت زندگی این افراد
می گردد.
تفاوت قابل توجهی در بین دو گروه درمانی در
حالت مقایسه پیش از درمان مشاهده نشد .ولی
نتایج قابل توجهی در حالت مقایسه متغییرها در
وضعیت پیش و پس از درمان در بین دو گروه
مشاهده شد .بنابراین اسب درمانی می تواند نقش
موثری در بهبود شکل هندسی کمر در کودکان
فلج نخاعی تشنجی داشته باشد.
اسب در مانی در مقایسه با سایر روش های درمانی
بیماران فلج نخاعی اثربخشی و کارایی بیشتری
داشته و تاثیرات کوتاه مدت مثبتی در سالمت
فکری بیماران داشت.
توافق نظر باالیی در بین فیزیوتراپیست های دو
کشور بر روی تاثیر مثبت اسب درمانی در کودکان
فلج نخاعی دارد.
اثرات اسب درمانی از دیدگاه استفاده کنندگان
شامل :نرمال سازی حرکت ماهیچه ها ،بهبود
کنترل تنه ،بهبود توانایی راه رفتن ،بهبود انجام
فعالیت های معمولی روزانه ،افزایش خودکارآمدی،
اعتماد به نفس و خود باوری
گروهی که با اسب درمانی درمان شدن بهبود
چشمگیری در ( BBS)16,5 pointsو
) POMA(5.13داشته ،بنابراین اسب درمانی
می تواند تاثیر مثبتی در درمان ناتوانی تعادلی در
بیماران  MSداشته باشد.
در  11بیمار بهبود زیادی در تعادل ،کاهش درد،
فشار ماهیچه ها و  ADLو تغییر مثبتی در
 SF-36مشاهده شد .همچنین در  8بیمار
بهبودی زیادی در هیجانات و احساسات فرد
مشاهده شد.با این وجو اسب درمانی تاثیر متفاوتی
در بیماران داشت.
اسب درمانی می تواند استراتژی مداخله ای
مناسبی جهت کاهش ناتوانی تعادلی در بیماران با
مشکل تعادلی باشد و همچنین اسب درمانی نقش
مثبتی در افزایش مهارتهای الزم برای انجام
فعالیت های ضروری روزمره بیماران می شود.
مرور شواهد نشان می دهد که مدارک سطح 2 a
بیان می کنند که اسب درمانی تاثیر مثبت کوتاه
مدتی داشته و اثربخشی آن در مقایسه با سایر
درمان ها بیشتر نبوده است .ولی مدارک سطح
2و 1نشان می دهند که اسب درمانی نقش مثبتی
در بهبود فعالیت ها دارد
تفاوت آماری معنی داری ( )p=.05بین
فاکتورهای موقتی و بلند مدت قدم بداشتن در

637

2219
2219
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مطالعات انجام گرفته در زمينه اسبدرمانی

18

,
William
bendaامری

نخاعی موضعی
بهبود هماهنگی عملکرد ماهیچه ها در کودکان
مبتال به فلج نخاعی بعد ازEquine-
(Assisted Therapyاسب درمانی)

صابر اعظمی آغداش و همكاران

Pretest/post
-test
control
group

و طوالنی مدت قدم برداشتن
ارزیابی تاثیر اسب درمانی در
عملکرد ماهیچه ها در کودکان
دچار فلج نخاعی

مقایسه با سایر متغییرها مشاهده نشد
بعد از اسب درمانی بهبودی قابل توجهی در
عملکرد هماهنگ ماهیچه ها مشاهده گردید.

 15کودک

-

تعیین تاثیر اسب درمانی بر روی
عملکرد کلی کودکان مبتال به فلج
نخاعی

 11کودک

 11هفته

اسب درمانی تاثیر مثبت زیادی بر روی عملکرد
کودکان مبتال به فلج نخاعی دارد.

تاثیر اسب درمانی در عملکرد کودکان ناتوان
جسمی :مطالعه پایلوت

اندازه گیری تاثیر اسب درمانی در
برون داد عملکردی کودکان با
استفاده از Goal Attainment
Scale

 4کودک ناتوان جسمی

 19هفته

اسب درمانی تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد
کودکان داشت.

تاثیر اسب درمانی در کنترل وضعیت نشستن در
کودکان دچار فلج نخاعی

ارزیابی عملکرد تاثیر اسب درمانی
در کودکان فلج نخاعی دچار
مشکل نشستن بدون کمک
دیگران

 11هفته

درهیچ یک از کودکان بهبودی قابل توجهی در
SAS, GMFM-88 total score, or
the GMFM-88 Dimension B
مشاهده نشد.

Patricia
Wincheste
 ،rامریکا،

تاثیر اسب درمانی بر روی Gross Motor
 Function and Gait Speedدر
کودکان دچار تاخیر رشد

ارزیابی تاثیر  9هفته اسب درمانی
و تعیین تغییرات ایجاد شده

Mark
،Drnach

24

،Cara
امریکا،
3000

تاثیر  5هفته اسب درمانی در Gross Motor
 Functionدر کودکان فلج نخاعی :مطالعه
موردی
تاثیر اسب درمانی در Gross Motor
 Functionکودکان مبتال به فلج نخاعی :مرور
نظام مند

25

Annabel
Corral
،Granados

چرا کودکان با نیازهای خاص ،احساس بهبودی
بهتری در اسب درمانی دارند؟ مرور مفاهیم

16

کا3002 ،
،Reneeامر
یکا3002،

21

Deirdra

،Murphy
امریکا،
3002
21

Darrell

،Hamill
امریکا،
3002
22

3003
21

3000

تاثیر اسب درمانی بر روی  11کودک مبتال به فلج
نخاعی

A timeseries,
quasiexperi
mental
research

9هفته

مطالعه موردی

تعیین تاثیر اسب درمانی در
Gross Motor Function
کودک مبتال به فلج نخاعی

1کودک

5هفته

بعد از  9هفته مداخله بهبود معنی داری در عملکرد
کودکان مشاهده گردید .از این رو اسب درمانی می
تواند مداخله موثری در جهت درمان کودکان مبتال
به اختالل رشدی باشد.
بعد از  5هفته اسب درمانی بهبود قابل توجهی در
 9جنبه از  8بعد  GMFMمشاهده گردید.

مرور نظام مند

تعیین کارایی اسب درمانی در
Gross Motor Function

 6مقاله

-

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اسب
درمانی تاثیر مثبتی در درمان و بهبود کودکان دچار
فلج نخاعی دارد.

مروری

تعیین اینکه اسب درمانی چگونه
می تواند یک ابزار کارآ و درمان
کلی در درمان کودکان با نیازهای
خاص باشد.

-

اسب درمانی با تاثیر چندجانبه بر روی احساسات،
ماهیچه ها ،استخوان ،اندام ها vestibular،و
ocular systems simultaneously
منجر به بهبود روانی ،اجتماعی و اموزشی می
شود.

مطالعه موردی

توصیف تاثیر اسب درمانی در
Gross Motor Function
کودکان سنذروم داون

 2کودک

11هفته

در اکثر جنبه های Gross Motor
 Functionهر دو کودک بهبودی قابل توجهی
نشان دادند.

ارزیابی تاثیر جلسات اسب درمانی
در ناهنجاری های autism
spectrum

 42نفر

 11هفته

مطالعه تاثیر اسب درمانی در
بیماران درد مزمن در گردن و کمر

 24بیمار

12-12

بعداز 11هفته اسب درمانی بهبود قابل توجهی در
measures of Irritability, Lethargy,
Stereotypic Behavior,
Hyperactivity, expressive
language skills, motor skills, and
verbal praxis/motor planning
 skillsمشاهده گردید.
تاثیر مثبتی در نشانه های عملکردی ،فعالیت و
سطح مشارکت بیماران داشت.

-

 2کودک

 12هفته

درهر دو کودک بهبودی قابل توجهی در هماهنگی
اندام های پایین تنه و باال تنه مشاهده شد.

ارزیابی تاثیرات کلینیکی درمان با
اسب در عملکرد ،سالمت و کیفیت
زندگی کودکان مبتال به فلج
نخاعی

 66کودک

11هفته

12

 12هفته

تفاوت آماری معنی داری در سالمت ،عملکرد و
کیفیت زندگی بین گروهای مداخله و کنترل
مشاهده نشد.بنابراین نتایج این مطالعه نشان داد
که درمان با کمک اسب نمی تواند دردرمان
کودکان فلج نخاعی موثر باشد.
بعد از  12هفته اسب درمانی بهبود قابل توجهی در

اسپانیا،
3000
29

29

28

Danielle
Champag
 ،neکانادا،

3000
،Robin
امریکا،
3003

مطالعه پایلوت اندازه گیری تاثیرات اسب درمانی
در کودکان سن مدرسه و بزرگساالن با ناهنجاری
autism spectrum

Margareta

،
سوئد3002،
26

Victaria
،haeli
هند1666،
،Davis
استرالیا2118 ،

11

،Sterba

11

بهبود  gross motor functionو کنترل
وضعیت در پی اسب درمانی در کودکان مبتال
سندروم داون

اسب بعنوان یک درمانگر -مطالعه تاثیر اسب
سواری در بیماران با درد کمر

اقدام پژوهی

تاثیر اسب درمانی بر روی حرکات و عملکرد دو
کودک مبتال به فلج نخاعی
مطالعه کارآزمایی بالینی تاثیر درمان با اسب در
کیفیت زندگی ،بهداشت ،عملکرد کودکان با فلج
نخاعی

تغییر در ثبات تنه و سر بعد از اسب درمانی ،مطالعه
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پایلوت

آیا اسب درمانی یا درمانگری به کمک اسب باعث
بازتوانی کودکان مبتال به فلج نخاعی می شود؟

ارزشیابی عینی برای تاثیر اسب
درمانی در کنترل سر و تنه در
افراد دچار فلج نخاعی
مروری

بررسی شواهد مبنی بر اینکه
پزشکان چگونه توجیح شده اند که
از اسب برای توانبخشی gross
 motorکودکان دچار فلج
نخاعی استفاده کنند.
بررسی تاثیر تمرینات موثر به
کمک اسب درمانی مکانیکی در
میزان انسولین و متابولیسم
استراحت در بیماران دیابتی
میانسال
بررسی تاثیر اسب درمانی تفریحی
در gross motor
 functionکودکان مبتال به
فلج نخاعی
بررسی تاثیرات حاد و مزمن اسب
درمانی به کمک تجهیزات در
میزان انوسولین بیماران مسن
دیابتی

11

yoshiyuki
،hosaka
ژاپن2111،

تاثیر اسب درمانی روزانه به کمک تجهیزات در
میزان انسولین و متابولیسم استراحت در میانسال
مبتال به دیابت شیرین نوع 3

-

14

John A
،Sterbaامری
کا2112،

grossاسب درمانی در کودکان فلج نخاعی:
اثرات ان درmotor function

-

15

Masakazu
،Kubota
ژاپن2115،

یهیودی در میزان انسولین در بیماران مسن دیابتی
در پی اسب درمانی به کمک تجهیزات

-
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11مطالعه

-

 24بیمار دیابتی نوع 2

 12هفته

 19کودک

18

9بیمار دیابتی مسن

 12هفته

توانایی نگه داری ثبات حرکت سر و اندام های
فوقانی مشاهده گردید .محقق پیشنهاد میکند که
این نتایج میتواند در عملکرد و فعالیت فرد نیز
صادق باشد.
شواهد نشان می دهد که اسب درمانی یا درمان به
کمک اسب هر در توانبخشی gross motor
کودکان مبتال به فلج نخاعی موثر می باشند.

1ماه تمرین موثر به وسیله اسب درمانی به کمک
تجهیزات میزان متابولیسم استراحت را افزایش
داده .این نتایج نشان می دهند که این روش
مداخله می تواند در بهبود میزان انسولین و
متابولیسم استراحت موثر واقع شود.
امتیاز کلی تمامی ابعاد  GMFMبه اندازه %9,9
( )P<.04افزایش یافته است.این نتایج نشان می
دهد که اسب درمانی با عث بهبود gross
 motor functionو کاهش ناتوانی حرکتی
می گردد.
اسب درمانی باعث افزایش جذب انسولین در
بیماران دیابتی شده است.
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Systematic Review of Hippotherapy Studies and Descriptive summarize
of these Results
Original Article

Abstract
Introduction: Hippotherapy is a physiotherapeutic method that has gained substantial attention in recent
years. The aim of this study was to perform a systematic review on the topic in order to descriptively
summarizing the current state of knowledge in the field.
Materials and Methods: In this Systematic review study, PubMed, Medline, CINAHL, Web of
Knowledge, Science Direct and SID databases were searched from 1990 to 2012 using keywords
"hippotherapy", "equine- assisted therapy" , "horseback riding", "horse riding", and "therapeutic riding"
and their Persian equivalents. 35 articles were finally included in the study and all of them reviewed by
two of the authors. The results were extracted, summarized and reported in table format.
Results: The mean of sample size of studies were 22.5. Mean length of the intervention period among the
interventional studies was 13.16 week. Children comprised the most commonly recruited age group. The
most commonly evaluated disability was cerebral palsy. In 33 studies (about 94%of all articles),
hippotherapy was shown to be an effective intervention.
Conclusion: According to results of this study, hippotherapy appears to be an effective rehabilitative
modality. It may be applicable for managing various conditions such as cerebral palsy, trunk/head
stability, multiple sclerosis and physical disabilities. Nevertheless, studies in this area are limited and
further large-scale studies are recommended.
Keywords: Hippotherapy, physiotherapy methods, Systematic Review, Descriptive Report, disability and
injury
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