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תקציר
רקע בעולם הפיזיותרפיה קיימות טכ יקות טיפוליות שו ות להפחתת ספסטיות ,אחת מהן היא רכיבה
טיפולית .המחקר בארץ בתחום זה באוכלוסית המבוגרים חסר.
מטרה לבחון כיצד משפיע מפגש רכיבה טיפולית בודד על מדדי ספסטיות ,הליכה ודיווח סובייקטיבי של רמת
תפקוד אצל מבוגרים הסובלים מפגיעה במערכת העצבים המרכזית ,בעלי יכולת ל יידות בהליכה.
שיטות מערך המחקר כלל ראיון ,בדיקה של ספסטיות ,מדדי הליכה ,ודיווח סובייקטיבי על תפקוד בחר,
שהתקיימו לפ י הרכיבה ואחריה .ב וסף ,בוצעה תצפית על הרכיבה.
תוצאות במחקר השתתפו חמישה גברים ,ברמות יידות וספסטיות שו ות .בכלל הרוכבים הייתה ירידה במדדי
ספסטיות שהייתה שווה או גדולה מהערך המייצג שי וי קלי י .אצל ש יים מהרוכבים רשמה עלייה במהירות
ההליכה ואצל יתר הרוכבים רשמה ירידה במהירות ההליכה .במדד תחושת השי וי הסובייקטיבית רוכב אחד
דיווח על כך שלא חש שי וי ,ש י רוכבים דיווחו על שיפור וש יים דיווחו על החמרה.
מסק ות מפגש בודד של רכיבה טיפולית ,הוביל לשיפור לטווח קצר במידת הספסטיות בשרירי הגפיים
התחתו ות ,באוכלוסיה בוגרת עם פגיעה במערכת העצבים המרכזית .לא צפתה מגמה ברורה ב וגע להשפעה
על מדדי הליכה  ,spatio-temporalודיווח סובייקטיבי לגבי יכולת תפקודית .קיימת חשיבות לכך שהרכיבה
תהפוך לכלי טיפולי מבוסס מחקרית ברמה ראויה ,כך שתהפוך לחלק מעולם הפיזיותרפיה בישראל.
רקע
בפגיעות שמתרחשות במערכת העצבים המרכזית כגון )Traumatic brain ,Cerebrovascular accident (CVA
) ,multiple sclerosis (MS) ,cerebral palsy (CP) ,injury (TBIו ,spinal cord injury (SCI)-יש ה תופעה של
ספסטיות .ספסטיות מוגדרת כהת גדות גדולה מה ורמאלי לת ועה פאסיבית .ההת גדות היא תלוית מהירות,
וב וסף ,קיים חוסר עכבה על רפלקס המתיחה והחזרים גידיים ערים מה ורמלי ).(Lance et al 1980
השפעתה של ספסטיות על א שים שו ים משת ה באופן מהותי ו רחב ,ו עה בין השפעה קט ה יחסית על איכות
הת ועה עד להשפעה המביאה לקושי עבור המטפל במתן עזרה בפעולות היום-יום ).(Francis et al, 2004
ספסטיות יכולה להביא להגבלה תפקודית ,כאב ,ת ועתיות מפרקית מופחתת וירידה בגמישות השריר .ללא
טיפול ,ספסטיות יכולה להוביל לדפורמציות ) .(Chang et al, 2013לא תמיד קיימת עקביות בתשובה לשאלה
האם הספסטיות משפיעה באופן חיובי על התפקוד או שהיא מגבילה אותו .מצד אחד ,סימפטומים של
ספסטיות יכולים לעזור ליציבות בישיבה או במהלך מעברים ומצד ש י ,ספסטיות מוגברת יכולה להגביל את
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העצמאות התפקודית של אדם עם פגיעה במערכת העצבים המרכזית ) .(Lechner et al, 2007גפה תחתו ה
ספסטית יכולה להשפיע באופן שלילי על יכולת ההליכה ,פעילות פיזית ותב ית ההליכה ,הכוללת ירידה באורך
הצעד והקצב ).(Chan et al, 2012
המע ה הטיפולי הקיים כיום עבור תופעת הספסטיות כולל תרופות פארמקולוגיות וטכ יקות שו ות
בפיזיותרפיה ) .(Chang et al, 2013אחת מתופעות הלוואי של התרופות הסיסטמיות היא עייפות ,ותופעות
הלוואי של התרופות המקומיות הן חולשה וקושי בגיוס כוח שריר ) .(Lechner et al, 2007בעולם הפיזיותרפיה
קיימות טכ יקות טיפוליות שו ות כגון :גירויים חשמליים ) ,(Fernández-Tenorio et al, 2016תרמותרפיה
) ,(Matsumoto et al, 2006מתיחות פאסיביות ממושכות ) ,(Pradines et al, 2016סדים )(Booth et al, 1983
וטכ יקות וספות.
אחת הטכ יקות לטיפול בספסטיות היא רכיבה טיפולית )היפותרפיה( .היפותרפיה היא אסטרטגית טיפול
פיזיותרפי המשלבת רכיבה על סוס .אסטרטגיה זו משתמשת בת ועה הריתמית של הסוס ,לרוב במקצב
הליכה ,המשמשת כמעוררת תהליכים שו ים המשפיעים על ירמול הטו וס .טכ יקה טיפולית זו משמשת עבור
טיפול בפגיעות וירולוגיות שו ות ,שלא פעם גורמות לטו וס מוגבר .מספר מחקרים דיווחו על השפעה חיובית
של היפותרפיה על טו וס שרירי ,יציבה ,שיווי משקל וכאב ,וכן השפעתה הפסיכוסומטית על מטופלים
).(Debuse et al, 2005; Haskin, 1982; Rothhaupt, 1997
כפי שמוזכר במחקר של  ,(2007) Cieślaהוג להתיחס למאפיי י הסוס וציוד הרכיבה ,והתאמתם לצורך

הטיפולי במסגרת היפותרפיה .ב וסף ,תוכן השיעור ומקצבי הסוס משת ים בהתאם למטרה הטיפולית .מקצבי
הסוס שו ים במהירותם ומאפיי י הת ועה שלהם .המקצבים הבסיסיים כוללים הליכה ,טרוט-ריצה קלה
וקא טר-דהרה .קיימת השערה כי יש השפעה שו ה למקצבים השו ים על הרוכב מההיבט הת ועתי ) Antunes,
 (2016וההוצאה הא רגטית ). (Westerling, 1983
ושא השפעתה של רכיבה טיפולית על ספסטיות חקר במספר אוכלוסיות ,בי יהן א שים עם Lechner et ) SCI
 , (Hammer et al, 2005) MS ,(al, 2003וילדים עם .(Tseng et al, 2013) CP
 Lechnerועמיתיו ) (2007בדקו השפעה של היפותרפיה על ספסטיות ורווחה פשית בקרב פגעי חוט שדרה,
והראו הפחתה מיידית במידת הספסטיות שהודגמה הן במבחן קלי י והן בדיווח עצמי ,לאחר טיפול בודד
בהיפותרפיה .לא מצאה השפעה ארוכת טווח על ספסטיות לאחר טיפול היפותרפיה .ה בדקים במחקר זה חוו
פרק זמן של ספסטיות מופחתת ושיפור תחושת הרווחה ה פשית .פרקי זמן שכאלו יכולים לסייע במהלך
שיקום ,ביצירת מוטיבציה אצל המטופלים ובכך לאפשר להם רמה תפקודית גבוהה יותר .על כן ,היפותרפיה
יכולה להיות תוסף משמעותי לתוכ יות שיקום עבור פגעי חוט שדרה.
בסקירתם של  Rigbiועמיתיו ) ,(2016מוצג כי לרכיבה טיפולית המשלבת ת ועה ריתמית של הרוכב הכוללת
כיפוף ,יישור ורוטציות בגוו ,יש השפעה יעילה על ספסטיות .ב וסף שוער כי הספסטיות מעוכבת בזמן הרכיבה
עקב השילוב הת ועתי של ת ועות כיפוף ,יישור וסיבוב חיצו י במפרק הירך .במחקר של  Antunesועמיתיו
) (2016מוסבר הרציו ל העומד מאחורי היפותרפיה בכך שהת ועה הריתמית יכולה לספק גירוי אפר טי
) (Afferentשביכולתו להפחית ספסטיות ולעודד מ ח מאוזן ) (Alignmentושליטה יציבתית בילדים .המחקר
בחן פרוטוקולים שו ים של היפותרפיה ,ומצא הארכה של שלב ה rolling-וה double support-בתוך דגם
ההליכה .יתן שממצאים אלה ,יחד עם הפחתה משמעותית בשלב ה ,swing-מייצגים ביצוע טוב יותר של
תב ית הליכה ,המתבטאת ביציבות הליכה משמעותית יותר ) .(gait stabilityב וגע למהירות ההליכה ,לא
2

מצא שי וי משמעותי .יתן לשער שהת ועה בשלושת המישורים במהלך הרכיבה מחקה ת ועת הליכה א ושית
ומספקת חוויה ס סו-מוטורית עבור ילדים עם שיתוק מוחין ספסטי בילטרלי .ב וסף להשפעה על הליכה,
מצאה הפחתה משמעותית של ספסטיות באדוקטורים של הירך ,וממצא זה תואם את המדווח בספרות.
על פי מאמרו של  (1988) Bertotiקיימת השערה שהמ ג ון כולל את השילוב של יציבה זקופה עם גירוי מגוון
דמוי  .swingגירוי זה ,המשפיע על האגן והגוף כולו ,יכול להוריד את טו וס השריר ולהוביל לשיפור בתגובות
שיווי משקל ויציבות גוו ,ואף לשפר ת ועתיות של האגן והירכיים .בהתבסס על תוצאות המחקר ,החוקרים
שיערו שהת ועתיות בתדירות גבוהה שמקורה מהסוס ,מורידה באופן משמעותי את טו וס השריר ומעוררת
את הפעילות השרירית הדרושה עבור שלב ה) rolling-כגון hamstrings ,gluteus medius ,gluteus maximus
ו.(tensor fascia lata
השפעת הרכיבה הטיפולית על אוכלוסיה בוגרת ,עם מגוון של אבח ות וירולוגיות הכוללות תופעה של
ספסטיות )לא רק  (SCIחקרה פחות ,ויש צורך במחקרים וספים בתחום.
בארץ קיימים כ 30מרכזי רכיבה העוסקים בין היתר ברכיבה טיפולית .כיום ,ההתאחדות הלאומית לספורט
הרכיבה חברה בהתאחדות הבין לאומית לרכיבה טיפולית Federation of Horses in Education and
 . (FRDI) Therapy Internationalבשו ה מההגדרה של היפותרפיה כפי שהובאה במאמרים שסקר ו מהעולם,
בהם היא חשבת כאסטרטגיה טיפולית של מטפלים פרא-רפואיים ,תחום טיפול זה בארץ אי ו מהווה חלק
מהכלים הטיפוליים המקובלים בעולם הפיזיותרפיה .לא קיים מאגר תו ים מוסדר לגבי כמות המטופלים
ברכיבה טיפולית או התפלגותם .על פי דיווחים מהשטח מרבית המטופלים הם ילדים שקופות החולים
משתתפות במימון טיפוליהם .עבור מבוגרים לא קיים מימון מסוג זה והמימון החלקי אליו חשפ ו ,מקורו
בגופים פרטיים ,עמותות או במשרד הביטחון אם מדובר ב פגעי צה"ל.
תחום המחקר ה וגע לרכיבה טיפולית בארץ ,כפי שהוצג במאמרן של חן וליטמן ) (2006כולל מספר תחומים
ואוכלוסיות ,בי יהם התמכרות לסמים ,אוטיזם ,בעיות התפתחות בגיל הרך ,הפרעות קשב ,וחי וך .ראה כי
המחקר בתחום בארץ הוא מצומצם ביותר ומתמקד בעיקר בתחום הריגשי והחי וכי.
הרציו אל למחקר זה הוא הרחבת הידע הקיים ,ובדיקה של השפעת הרכיבה הטיפולית על אוכלוסיה בוגרת,
עם מגוון של אבח ות וירולוגיות הכוללות תופעה של ספסטיות .השפעתה החיובית של הרכיבה הטיפולית על
ספסטיות חקרה בעולם בעיקר באוכלוסיית ילדים עם  ,CPומבוגרים עם  SCIו .MS-כפי שהוזכר ,ההשפעה
ש מצאה על הספסטיות היא קצרת טווח .בהתאם לזאת ,מצא צורך לבחון את ההשפעה העקיפה של הפחתת
הספסטיות על מדדי הליכה כמדד פו קציו אלי .על כן ,המחקר בדק את רמת הספסטיות ומדדי ההליכה לפ י
ואחרי מפגש רכיבה טיפולית בודד .התחום של הרכיבה הטיפולית בישראל אי ו מפותח ככלי טיפול
בפיזיותרפיה כפי שהוא קיים בעולם ,והמחקר ש ערך בארץ הוא מועט .לכן ,מחקר זה יכול לתרום לקידום
התחום של הרכיבה הטיפולית בארץ דרך ביסוס מחקרי.
השערת המחקר היא שמפגש בודד של רכיבה טיפולית יוביל לשיפור לטווח קצר של מידת הספסטיות בשרירי
הגפיים התחתו ות ,מדדי הליכה  ,spatio-temporalודיווח סובייקטיבי לגבי יכולת תפקודית.
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שיטות

בדקים

אוכלוסיית המחקר כללה מבוגרים עם אבח ות של פגיעות וירולוגיות שו ות במערכת העצבים המרכזית.
הפגיעה ה וירולוגית מתבטאת בין השאר בתופעה של ספסטיות בגפיים התחתו ות המשפיעה על רמת
התפקוד.
קריטריו י הכללה :אבח ה של פגיעה וירולוגית מרכזית ,יידות עצמאית עם או ללא אביזר עזר ,מעל גיל ,18
משתתף בתהליך של רכיבה טיפולית בהתאם לחוקים וה הלים של מרכז הרכיבה ,כו ות להשתתף במחקר,
בעל יכולת תקשורתית לדיווח סובייקטיבי ,ודיווח עצמי על ספסטיות.
קריטריו י הוצאה :צורך בעזרה של מטפל לטובת יידות או ללא יכולת יידות בהליכה.

גיוס בדקים

המשתתפים במחקר הם רוכבים פעילים אשר הביעו את הסכמתם לקחת חלק בבדיקות שבוצעו לפ י ואחרי
הרכיבה ,כאשר לא הייתה התערבות במהלך הרכיבה עצמה .
הגיוס החל בפ ייה לרכזת ע ף הרכיבה הטיפולית ב"התאחדות הלאומית לספורט הרכיבה" על מ ת ליצור קשר
עם מרכזי רכיבה אליהם מגיעה אוכלוסית המחקר .העמותה לרכיבה וכלב ות טיפולית בישראל הביעה כו ות
לשיתוף פעולה ,ואפשרה את קיומו של המחקר כולו במרכז הרכיבה הממוקם בתל מו ד .העמותה מתמחה
בהתערבות טיפולית בעזרת סוסים וכלבים ,ובו ה תכ יות המותאמות לצרכי המטופלים .העמותה מהווה
מרכז טיפולי ושיקומי בו מתקיימים כ  20,000-מפגשי התערבות טיפולית בש ה ,עבור כ 700-מטופלים.
האוכלוסייה ה עזרת בשירותי העמותה היא מגוו ת וכוללת בין השאר פגועי ראש ,פגעי תאו ות דרכים ו כי
צה"ל; בעלי מוגבלויות פיזיות ,פשיות וקוג יטיביות; בעלי לקויות למידה ותקשורת; לקויי שמיעה וראייה.
ההפ יה לרוכבים הרלוו טיים עשתה באמצעות מדריך לרכיבה טיפולית במרכז .בטרם פ יית החוקרות
לרוכבים ,המדריך מטעם המרכז הציג את המחקר והחוקרות ,ושאל להסכמתו של הרוכב לתצפית של
החוקרות על הרכיבה .בתום הרכיבה פ ו החוקרות אל הרוכב )והמלווה במידה ו דרש( ,הסבירו על מהלך
המפגש והבדיקות ,ושאלו האם יהיה מעו ין להשתתף .

מהלך המחקר

מערך המחקר כולו אושר על ידי ועדת האתיקה באו יברסיטת חיפה.
המחקר כלל ראיון ,בדיקות שבוצעו לפ י ואחרי הרכיבה ,ותצפית הכוללת תיעוד תוכן שיעור הרכיבה .לפ י
תחילת הראיון יתן ל בדק ,או למלווה במידת הצורך ,טופס הסכמה מדעת שאושר על ידי ועדת האתיקה
ובוצע וידוא של הב תו .לאחר חתימה על טופס ההסכמה מדעת ,ערך ראיון שכלל תו ים דמוגרפיים ,אבח ה
עיקרית ,דיווח על מרחקי הליכה יומיומיים ומצבים בהם קיימת השפעה של הספסטיות .תיעוד הרכיבה כלל
את מאפיי י הסוס וציוד הרכיבה ,אופן יידות ועלייה אל הסוס ,מידת תמיכה במהלך הרכיבה ,מידת השליטה
של הרוכב בסוס ,תוכן השיעור ,מקצבים ש צפו ומשכם בדקות ואופן ה יידות ביציאה מן האורווה.
הבדיקות בוצעו על ידי סטוד טיות לפיזיותרפיה בש ה ד' ,בחדר במרכז הרכיבה ,בו מוקמה מיטת טיפולים,
ובדיקת ההליכה בוצעה על אספלט במישור.
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מדדי תוצאה

 -Modified Ashworth Scale (MAS) .1בדיקת טווח ת ועה פאסיבי במהירות איטית ,לאחר מכן 3-4
ת ועות מהירות ,הלוך ושוב במישור הת ועה ,בהן המהירות הולכת ועולה .הדירוג עשה על פי סולם
המוצג בתרשים ) 1העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל:(2011 ,

תרשים מס'

1

השרירים ש בדקו Knee Flexors ,Knee Extensors ,Plantar flexors :ו .Hip Adductors-הבדיקה
התבצעה במ ח של שכיבה על הגב על מיטת הטיפולים.
 - 10 Meter Walk Test (10MW) .2לבדיקת מדדי הליכה של מרחב וזמן .המבחן התבצע במסלול של 10
מטרים מסומן על ידי ש י קווים ,כשכיסא מו ח  2מטרים אחרי קו סוף המסלול .עמדת המוצא של
ה בדק היא  2מטרים לפ י תחילת המסלול .ההוראה ה ית ת ל בדק היא ":לך ישר קדימה במהירות
ה וחה לך ,בלי להאט או לעצור עד לכיסא שבקצה המסלול" .ביצוע המדידה עשתה על ידי מדידת
זמן כשה בדק חוצה את קו תחילת המסלול ,ה עצרת כשה בדק חוצה את קו סוף המסלול .ב וסף
למדידת המהירות ,מספר הצעדים שמבצע ה בדק ספרים מרגע הפעלת הסטופר ועד לעצירתו
)העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל .(2011 ,במהלך הבדיקה אחת מהחוקרות ליוותה את ה בדק
לשמירה על בטיחות ואחרת ביצעה את הבדיקה.
 - Global Rating of Change Scales (GRC) .3סולם זה ב ה על מ ת לכמת את השיפור או ההחמרה
במצבו של מטופל לאורך זמן על מ ת להעריך את האפקט של התערבות או לקבוע את המהלך הקלי י
של מצבו .על מ ת להעריך את תפיסתו של המטופל עבור תפקוד מסוים הרוכב התבקש לציין תפקוד
בו הוא חש קושי במהלך היום-יום .לאחר הרכיבה שאלה השאלה "מה מידת השיפור שאתה חש
בזמן ביצוע תפקוד זה בהשוואה לטרם הרכיבה?" הרוכב התבקש לסמן את תשובתו על גבי הסולם
המופיע בתרשים :(Kamper et al, 2013) 2

שיפור משמעותי

ללא שי וי

תרשים מס'

החמרה משמעותית

2

 .4הערכה חוזרת של  GRCעל ידי שיחה טלפו ית 5 ,שעות לאחר הרכיבה ,בה התבקש המשתתף להעריך
בש ית את התפקוד שציין ,על מ ת להעריך את משך ההשפעה של הרכיבה הטיפולית.
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יתוח תו ים

מדגם המחקר כלל מעט רוכבים כיוון שאוכלוסיית המחקר מו ה מראש מעט משתתפים .עקב המדגם הקטן
בחר ו לתאר את התוצאות ללא שימוש במבח ים סטטיסטיים כיוון שזהו כלי שאי ו רלוו טי למדגם זה.
על מ ת לקבל מידע ב ודע למשמעות השי וי ערכה השוואה של התוצאות שהתקבלו למדדי
) ,Minimal Detectable Change (MDCו Minimal Clinically Important Difference (MCID)-במבדקים
בהם תו ים אלו קיימים .ה MDC-הוא הערכה סטטיסטית למידה הקט ה ביותר של שי וי בתוצאות ,שיכולה
להיות מזוהה עם שי וי ביכולת ש יתן להבחין בו .ב וסף ,המדד מעיד על כך שלא מדובר בטעות מדידה.
 MCIDמייצג את המידה בקט ה ביותר של שי וי בתוצאה ,שיכול להיתפס כבעל משמעות עבור המטופל או
הקלי אי.
תו ים אלו קיימים עבור מבדקי המחקר ה וגעים לספסטיות ) (MASול .10MWבמחקר של Shaw et al
) (2010שבחן את השי וי בספסטיות בתגובה לזריקות בוטוקס ,באוכלוסיה של בדקים לאחר שבץ ,מצא כי
ירידה של דרגה אחת בסולם  MASמשקפת שיפור משמעותי קלי ית ) .(MDCה תו ים הרלוו טיים לפגיעה
במערכת העצבים המרכזית ,עבור מבחן  10MWבהיבט של מהירות הליכה ,כוללים טווח שי וי של
 0.05-0.13 m/sהמוגדרים כ MDCוטווח של  0.06-0.16 m/sהמוגדר כ .MDICבחר ו להתייחס ל תו י
ה MDCכשי וי של  ,0.05 m/sול תו י  MDICכשי וי של .0.06 m/s
תוצאות
מתוך כלל הרוכבים שע ו על קריטריו י המחקר ו ת ו את הסכמתם ,השתתפו חמישה רוכבים .שתי רוכבות
שהביעו כו ות לקחת חלק במחקר ביטלו את השתתפותן ,ושלושה רוכבים וספים בחרו שלא להשתתף .יתן
לראות את תהליך הגיוס בתרשים מספר .3
מאפיי י הרוכבים מופיעים בטבלה מספר  .1כל הרוכבים היו גברים ,הגיל הממוצע היה  ,44רוכב אחד היה
לאחר  ,CVAויתר הרוכבים היו לאחר  .TBIטווח ה יידות היומיומית של הרוכבים על פי דיווחם היה בין 200
מטר ועד להליכה ללא הגבלה .ארבעה מתוך חמשת הרוכבים רכבו באופן עצמאי ,רוכב אחד זקק לעזרה קלה
ברכיבה.
רוכבים רלוו טיים במרכז )(N=40

רוכבים העו ים על קריטריו י
ההכללה
)(N=10
הסכמה להשתתפות
)(N=7

שירה מהמחקר
)(N=2

השתתפו במחקר
)(N=5

תרשים מס' 3
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טבלה מס'  : 1מאפיי י הרוכבים

אבח ה
מרכזית

ש ים
מהפגיעה

צד
מעורב

יידות
יומיומית

שמאל

 200מטר

סד ארוך וAFO

 200מטר

AFO

רוכב

גיל

מין

1

56

זכר

TBI

2

38

זכר

TBI

17

3

45

זכר

TBI

25

שמאל

4

39

זכר

TBI

15

ימין

5

41

זכר

CVA

29

שמאל

ממוצע

)44 (7±

-

-

)24.2 (8±

-

35

ימין

 500מטר

ללא
הגבלה
ללא
הגבלה
-

אביזרי עזר
-

תמיכה
ברכיבה
עצמאי

עזרה קלה
עצמאי

קביים ק דיות,
הגבהה ב על שמאל
-

עצמאי
עצמאי
-

TBI - Traumatic Brain injury, AFO- Ankle Foot Orthotic, CVA-Cerebro-Vascular accident,
תו י הגיל והש ים מהפגיעה מוצגים הממוצעים )סטיית תקן(

מערכי הרכיבה השת ו בהרכבם בין הרוכבים ,בהיבט של סוגי המקצבים השו ים ש כללו בשיעור .רוכב אחד
ותר במקצב ההליכה לאורך כל השיעור ,רוכב וסף שילב גם טרוט קימה ,ושלושת הרוכבים ה ותרים רכבו
בכל המקצבים .אחוז משך הרכיבה במקצבים השו ים מופיע בטבלה מספר .2
טבלה מס'  : 2אחוז משך המקצבים השו ים ברכיבה ש צפתה
טרוט קימה
הליכה
רוכב
24%
52%
1
100%
2
22%
43%
3
17%
35%
4
26%
74%
5

טרוט ישיבה
16%
17.5%
31%
-

ק טר
8%
17.5%
17%
-

תו י הערכת הספסטיות לפי  MASלפ י ואחרי רכיבה מופיעים בטבלה מספר  .3ברוכב מספר  2לא יתן היה
לבצע מדידה מהימ ה של ספסטיות כיוון שלבש סד ארוך שלא יתן היה להוריד טרם הרכיבה .אצל
כל יתר הרוכבים צפתה ירידה במידת הספסטיות בכלל השרירים המעורבים ,בהשוואה למדידה טרם
הרכיבה .תו י הבסיס של הרוכבים מעידים על השו ות הקיימת בי הם .כפי שהוזכר ,ב  MAS-יש ן חמש
דרגות למדידת ספסטיות .בבוא ו לבחון את השי וי ש צפה לאחר הרכיבה התייחס ו גם למספר הדרגות הכולל
שהשת ה בכלל השרירים של הרוכב .אצל ש י רוכבים צפתה ירידה של ארבע דרגות ב ,MAS-ואצל ש י
רוכבים וספים צפתה ירידה של דרגה אחת ב .MAS-אצל כלל הרוכבים השי וי ש מצא מוגדר כMDC-
ומעלה.
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טבלה מס'  : 3הערכת ספסטיות לפי  MASלפ י ואחרי רכיבה
Plantar
Knee
Knee
Adductors
Flexors
Extensors
Flexors
MDC ∆ Total
Rider
MAS
Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre
4
0
2
2
3
0
0
0
0
1
∆≥1
ללא תו ים
2
1
2
3
0
0
+
1
2
0
0
0
0
3
∆≥1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
4
∆≥1
4
2
6
0
2
+
1
2
0
0
0
0
5
∆≥1
 -Total MASסך דרגות הספסטיות ש מצאו אצל ה בדק – ∆ Total MAS ,ההפרש בין סך דרגות
הספסטיות לפ י ואחרי הרכיבה, Modified Ashworth Scale- MAS .
 ,Minimal Detectable Change – MDCה תו ים המופיעים מתייחסים לצד המעורב של ה בדק ,אחד
הרוכבים לא כלל בטבלה כיוון שלא היה יתן להעריך ספסטיות באופן מהימן.
Total
MAS
Post Pre
3
7

מדדי מהירות הליכה ותחושת השי וי הסובייקטיבית בתפקוד בחר מופיעים בטבלה מספר  .4השו ות בין
תו י הבסיס של הרוכבים יכרת גם במהירות ההליכה ההתחלתית .לאחר הרכיבה ,אצל ש יים מהרוכבים
רשמה עלייה במהירות ההליכה ואצל שלושת הרוכבים ה ותרים רשמה ירידה במהירות ההליכה .בש י
הרוכבים בהם צפה שיפור במהירות ההליכה ,אצל אחד הרוכבים מצא כי השיפור מוגדר כ MDC-ו,MDIC-
וברוכב הש י השיפור מוגדר כ MDC-בלבד.
במדד תחושת השי וי הסובייקטיבית צפתה שו ות גדולה בין הרוכבים .רוכב אחד דיווח על כך שלא חש שי וי,
ש י רוכבים דיווחו על שיפור וש יים דיווחו על החמרה .כאשר הרוכבים שאלו לגבי תחושת השי וי חמש שעות
לאחר הרכיבה ,כלל הרוכבים דיווחו שלא חשו בשי וי בתפקוד ש בחר בהשוואה לתחושה טרם הרכיבה.
טבלה מס'  : 4מדדי מהירות הליכה ותחושת השי וי הסובייקטיבית בתפקוד בחר
מהירות הליכה
MDIC
MDC
רוכב
∆ מהירות
Post
Pre
1

0.9 m/s

0.83 m/s

-0.7 m/s

∆<0.05 m/s

∆<0.06 m/s

2

0.55 m/s

0.63 m/s

0.08 m/s

3

0.4 m/s

0.45 m/s

0.05 m/s

∆>0.05 m/s

∆>0.06 m/s

4

1 m/s

0.8 m/s

-0.2 m/s

5

1 m/s

∆<0.05 m/s

∆<0.06 m/s

∆>0.05 m/s

∆<0.06 m/s

GRC
Post ride
-5

Post 5 h
0

4

0

2

0

-4

0

0

0

-0.07 m/s
0.93 m/s
∆<0.06 m/s
∆<0.05 m/s
GRC - Global Rating of Change Scales, MDC - Minimal Detectable Change,
MDIC - Minimal Clinically Important Difference
חמש שעות לאחר הרכיבה GRC Post 5 h -

בהסתכלות על תוצאות המבדקים ,אל מול חלוקת המקצבים ברכיבה ,מצא כי ברוכב מספר  52% 1מהרכיבה
התקיימה במקצב הליכה ,מהירות ההליכה ירדה ב ,0.7 m/s -סך דרגות  MASירדו ב 4-ובתחושת השי וי
הסובייקטיבי דווח על החמרה של  5דרגות .ברוכב מספר  100% 2מהרכיבה התקיימה במקצב הליכה ,מהירות
ההליכה השתפרה ב ,0.08 m/s -ובתחושת השי וי הסובייקטיבי דווח על שיפור של  4דרגות.
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ברוכב מספר  42.5% 3מהרכיבה התקיימה במקצב הליכה ,מהירות ההליכה השתפרה ב ,0.05 m/s -סך דרגות
 MASירדו ב 1-ובתחושת השי וי הסובייקטיבי דווח על שיפור של  2דרגות .ברוכב מספר  35% ,4מהרכיבה
התקיימה במקצב הליכה ,מהירות ההליכה ירדה ב ,0.2 m/s -סך דרגות  MASירדו ב 1-ובתחושת השי וי
הסובייקטיבי דווח על החמרה של  4דרגות .ברוכב מספר  74% ,5מהרכיבה התקיימה במקצב הליכה ,מהירות
ההליכה ירדה ב ,0.07 m/s -סך דרגות ה MASירדו ב 4-ובתחושת השי וי הסובייקטיבי דווח שלא היה שי וי.
דיון
השערתי ו הייתה כי מפגש בודד של רכיבה טיפולית יוביל לשיפור לטווח קצר של מידת הספסטיות בשרירי
הגפיים התחתו ות ,מדדי הליכה  ,spatio-temporalודיווח סובייקטיבי לגבי יכולת תפקודית .בהתאם
להשערת ו מצאה ירידה ברמת הספסטיות בכלל הרוכבים שתואמת את המתואר במחקר של Lechner
ועמיתיו ) .(2003בהתייחס למדדי ההליכה והדיווח הסובייקטיבי ,מצאה שו ות גדולה בתוצאות הן בגודל
השי וי והן במגמתו .על כן ,אין ביכולת ו להצביע על אישוש או הפרחה של מרכיבים אלה בהשערתי ו .על אף
ש צפו מגמות שו ות בתחושת השי וי הסובייקטיבית בתפקוד בחר בטווח המיידי לאחר הרכיבה ,חמש שעות
לאחר מכן הרוכבים דיווחו על חזרה לתחושה ההתחלתית שלפ י הרכיבה .ממצאים אלה תואמים את הספרות
ב וגע להשפעות ארוכות טווח של היפותרפיה ).(Lechner et al, 2003
ב יסיון לבחון אילו גורמים הובילו לירידה בספסטיות ש צפתה לאחר הרכיבה ,עולה הצורך לסקור איזה
מהמ ג ו ים המתוארים בספרות מתקיימים במסגרת הרכיבה.
במחקר של  Cheungועמיתיו ) (2015זוהו  19גורמים המשפיעים על תחושת הספסטיות .מתוך גורמים אלו,
ראה כי הרלוו טיים מב יהם לרכיבה הם מ חים שו ים ,שי ויי ת וחה ,מצב פשי ועייפות שריר.
במחקר של  Hoseiniועמיתיו ) ,(2011מתוארת השפעתו של אימון ממוקד שיווי משקל על ספסטיות
והרפלקסים הקשורים בה .ממצאי המחקר הראו כי אימון מסוג זה יכול להוות אמצעי חדש י ולא פרמקולוגי
להתמודדות עם ספסטיות .בזמן הרכיבה מערכת שיווי המשקל עומדת בפ י אתגר מתמיד על מ ת לשמר את
מרכז הכובד על גב הסוס.
 (2005) Adams & Hicksמצאו כי שיאת משקל מוזכרת כאחד הטיפולים היעילים להפחתה של ספסטיות,
במ ג ו ים משוערים של מתיחה ממושכת של השרירים ה ,Plantar Flexor -ושל השפעה מווסתת על
רצפטורים בעור ובמפרק .במידה וציוד הרכיבה כולל ארכובות ,שיאת משקל חלקית על הרגליים הי ה חלק
מהותי בתוך הרכיבה ,על מ ת לשמור על יציבות .ב וסף ,במקצב רכיבה של טרוט קימה יש ה שיאת משקל
מלאה על כפות הרגליים בארכובות .עקב כך ,יתן שמ ג ון השפעה זה קיים ברכיבה.
 Boudarhamועמיתיו ) (2014הציגו במחקרם כי עייפות וירומוסקולרית בשריר ה Quadricepsמובילה
להפחתה של ספסטיות באותו השריר בזמן הליכה .בדומה לכך ,במחקר זה ,רוכב מספר שלוש ,התאפיין
בספסטיות הממוקדת בשריר ה Quadricepsמבין שרירי הגפה התחתו ה .לאחר הרכיבה ,כש שאל לתחושת
השי וי הסובייקטיבית בהקשר להליכה ע ה "הרבה יותר רך" ,ממצא שתאם את תוצאות בדיקת MAS
שהצביעו על הפחתה בספסטיות .במהלך רכיבה ,בדגש על מקצבים מהירים מהליכה ,יש ה עלייה בדרישה
השרירית ,ועל כן יתן שאחת התופעות לאחר הרכיבה היא עייפות וירומוסקולרית.
 Rigbiועמיתיו ) (2016התייחסו במחקרם למ ח הגפה התחתו ה ברכיבה כגורם שתורם להפחתת ספסטיות,
בכך שמ ח זה הוא רחוק מהתב ית הספסטית האקסט סורית המופיעה לרוב בגפה התחתו ה.
9

מ ג ון וסף המיוחס להפחתה בספסטיות הוא הת ועה הריתמית של הסוס המספקת גירוי  Afferentהמפעיל
מ ג ו י רמול של טו וס ברמת חוט השדרה ).(Rigbi et al, 2016 ;Antunes et al, 2016
ב וגע לשי ויים החיוביים והשליליים ש צפו במהירויות ההליכה לאחר הרכיבה ,יתן לשער כי קיימים
מרכיבים וספים בעלי השפעה על ההליכה מלבד הספסטיות שהופחתה .רכיבה על סוסים מצאה כפעילות
בעצימות בי ו ית עבור רוכבים בריאים ) .(Beale et al, 2015מחקר וסף של  ,(2014) Kafri et alמצא שהעלות
המטאבולית וההוצאה הא רגטית הכלולים בפעילויות מוטוריות שו ות ,גבוהים יותר אצל מטופלים לאחר
שבץ בשלב הכרו י .לפי מחקר זה ,יש ה סבירות שרכיבה ,כמו פעילויות מוטוריות אחרות ,תהווה דרישה
א רגטית גבוהה יותר עבור הרוכבים במחקר ה וכחי ,מהמיוחסת לבריאים.
ב וסף ,משך השהייה במקצבים השו ים ,היה אף הוא בעל שו ות גבוהה (2015) Beale et al .מצאו כי מקצבים
מהירים מהליכה מעלים את הדרישה המטאבולית .עקב כך ,סביר כי פעילות בעצימות בי ו ית ,ה משכת 30-45
דקות תוביל לעייפות כלשהי ו יתן כי תשפיע על מדדי הליכה.
יתכן וממצאים אלו מסבירים חלק מהשו ות במהירויות ההליכה ש מדדו לאחר הרכיבה ,ביחס למדידה
שקדמה לה .השערה זו תואמת לשי וי במדדי ההליכה של רוכב מספר שתיים ,שרכב במקצב הליכה בלבד,
והדגים את השי וי החיובי הגדול ביותר במהירות ההליכה.

מגבלות המחקר

אחת המגבלות הבולטות במחקר הייתה גודל המדגם .כפי שצוין ,אוכלוסיית המחקר הקיימת בארץ היא
מועטה ,ועל כן ה גישות אליה הייתה מוגבלת .הבחירה במדד תוצאה תפקודי של הליכה ,הוביל לכך שמספר
הרוכבים הפוט ציאליים הצטמצם משמעותית .בעקבות זאת ,על מ ת לכלול במחקר את מרבית הרוכבים
ש יתן ,קריטריו י ההוצאה היו מצומצמים ויצרו הטרוג יות גדולה במדגם הסופי .עקב מגבלות אלו לא יתן
להשתמש במבח ים סטאטיסטיים ,לא יתן לראות מגמות ברורות בכלל המדדים וקיימת חוסר בהירות על
היכולת לבצע השלכה לאוכלוסיה דומה.
מסגרת המחקר לא כללה בקרה על ההתערבות הקיימת ,אלא בח ה מערך רכיבה תון .עקב ההטרוג יות
ב תו י הבסיס ,קיים הבדל באופי הרכיבה מבחי ת הציוד ,התמיכה ,מקצבי הרכיבה ואורך הרכיבה הכולל.
יתן לשער כי ההבדלים באופי הרכיבה משקפים את השו י בהתערבות בין הרוכבים ,ואף השפיעו על התוצאות
ש מדדו .ב וסף ,קיים קושי ליצור בקרה מלאה על ההתערבות בתחום ההיפותרפיה משום שקיימים גורמים
מתערבים רבים כפי שהוזכרו.
בעת השימוש במדד  GRCראה כי הוא אי ו אי טואיטיבי עבור כלל הרוכבים .בחלק מן המקרים ראה היה
כי יש קושי להבין את השאלה ולעיתים התיאור המילולי של הרוכב ב וגע לתפקוד ,לא תאם את הייצוג
המספרי שבחר .ב וסף ,חלק מהרוכבים העידו על קשיי זיכרון שהם חווים ביום יום ,ועל כן השימוש בסולם
שמתבסס על זיכרון של תחושה ,היה בעייתי עבורם.
הערכת הספסטיות במחקר התבצעה על ידי  ,MASשכן זהו המדד המקובל להערכת ספסטיות במחקרים
ובקלי יקה .על אף מספר מחקרים שמטילים ספק במהימ ות ,ותוקף המב ה של המדידות MAS ,ממשיך
לשמש כמדד הערכה סט דרטי ) .(Fritz & Wainner, 2001ב וסף ,הדרגה המי ימאלית של שי וי בסולם ,מהווה
גם את ה ,MDC-כלומר ,כל שי וי ש מדד חשב כבעל משמעות קלי ית וזאת בעקבות העובדה שהסולם הוא
בעל מספר מועט של דרגות .במצב זה ,בכל דרגה קיים טווח גדול של שי וי ה כלל בה ,ועל כן ,הציון ש יתן
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כולל בתוכו הבדלים שאי ם באים לידי ביטוי .כמו כן ,פרוטוקול הבדיקה מתבצע ללא שיאת משקל ,ועל כן
עולה השאלה ,באיזו מידה  MASמייצג את הספסטיות שקיימת במרבית התפקודים ביום יום ,הכוללים
שיאת משקל.
אחד הגורמים המשפיעים ,שחשוב לתת עליו את הדעת הוא מזג האוויר .על פי מחקרם של  Cheungועמיתיו
) ,(2015קיימת השפעה של עומס החום על הספסטיות .מכיוון שהרכיבה מתרחשת בחוץ ,למזג האוויר באותו
היום יכולה להיות השפעה על התוצאות הן בהיבט הספסטיות והן בהיבט העייפות .המחקר ה וכחי התבצע
בימים שו ים ובשעות שו ות במהלך היום ,ועל כן הטמפרטורות השת ו באופן משמעותי בין הרכיבות.
לבסוף ,יתן לשער כי במידה ומערך המחקר היה כולל בודק חיצו י בעל יסיון רב ,מהימ ות הבדיקות הייתה
עולה ,ומידת ההטיה הייתה מצטמצמת.
בהתחשב בתוצאות והמגבלות שהוצגו ,עולה הצורך במחקרים וספים בתחום .על מ ת למקד את ההשפעה של
המאפיי ים השו ים של הרכיבה על ספסטיות ,חשוב לבחון את מידת מעורבתם של המרכיבים השו ים במהלך
רכיבה .כפי שהוזכר ,מאפיי י הרכיבה כוללים :אי ט סיביות ,דרישות שיווי משקל גבוהות מול מוכות,
רציפרוקליות ,ו שיאת משקל .כמו כן ,יש ה חשיבות בבחי ת הרכיבה כתהליך ארוך טווח ולא כרכיבה בודדת,
בדגש על היבטים תפקודיים ותפקודי גוף שו ים ,שצפויים להשת ות בעקבות התערבות ממושכת ,כגון שיווי
משקל והשפעה על איכות חיים .פן וסף שיש להתיחס אליו הוא הרכיבה כאימון .על מ ת לבחון האם רכיבה
יכולה להוות חלופה יעילה לחיזוק שרירים ושיפור סבולת ,יש לבדוק את הצריכה המטאבולית באוכלוסיה
המדוברת וכן מדדי תוצאה רלו טיים .בהסתכלות רחבה יותר על היפותרפיה ככלי טיפולי בתוך עולם
הפיזיותרפיה ,יש לבחון את מקומו כטיפול יחיד י אל מול טיפול משולב ,לדוגמא היפותרפיה ל רמול טו וס
כהכ ה לאימון מוכוון מטרה .באופן זה ,יתן שימצאו השפעות ארוכות טווח על הטו וס.
סיכום ומסק ות
במחקר זה מצא כי מפגש בודד של רכיבה טיפולית ,הוביל לשיפור לטווח קצר של מידת הספסטיות בשרירי
הגפיים התחתו ות ,באוכלוסיה בוגרת עם פגיעה במערכת העצבים המרכזית .לא צפתה מגמה ברורה ב וגע
להשפעה על מדדי הליכה  ,spatio-temporalודיווח סובייקטיבי לגבי יכולת תפקודית.
בהתאם לממצאי מחקר זה והספרות הקיימת בתחום ההיפותרפיה ,א ו סבורות כי חשוב להרחיב את
המודעות והשימוש בהיפותרפיה ככלי טיפולי באוכלוסיה בוגרת ,הסובלת מפגיעה במערכת העצבים המרכזית.
מלבד היתרו ות שהוזכרו ,הרכיבה והחוויה הרחבה שכוללת את הקשר עם הסוס ומרכז הרכיבה ,מאפשרים
טיפול בתוך הקשר שאי ו רפואי ,וכך מתאפשר פיתוח של תחביב והשתתפות פעילה .ב וסף ,עבור אדם שחווה
קשיים בת ועה המשפיעים על רמת ה יידות ביום יום ,הרכיבה מאפשרת חוויה של ת ועה עוצמתית ועצמאות.
א ו רואות חשיבות עליו ה בכך שהרכיבה תהפוך לכלי טיפולי מבוסס מחקרית ברמה ראויה ,כך שיהווה חלק
מעולם הפיזיותרפיה בישראל .תהליך שכזה יהפוך את הרכיבה הטיפולית לרלוו טית עבור כל אוכלוסיה
שתוכל להיטיב ממ ה.
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