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 مقدمه
راه  ني%( از افتاادن را  ا  54) ييدرصد باال ميانسالافراد 

مقادار   نيباشند، اما ا ي%( دارا م11رفتن نسبت به افراد جوان )

 نيا ا تار  شيبا  [.1] %( باال گزارش شده است45) ريافراد پ در

در  ميانساال که افاراد   ي، وقتمنزل طياز مح رونيها در ب افتادن

 يدهايدر مقابل تهد ايهستند و  يکيزيف يها تي ال انجام فعال

 قيافاراد تشاو   ني[. ا2افتد ] ياتفاق م رنديگ يپوستچرال قرار م

به منظور کااهش افتاادن در    يکيزيف يها تيبه شرکت در فعال

چااه شاارکت در  گاار ،[1شااوند ] يروزمااره دااود ماا يزناادگ

سااز در  از عوامال درر  يکا يداودش   يکا يزيف يهاا  تيفعال

هاا   افتاه ي ني[. ا2شود ] ياز منزل محسوب م رونيب يها افتادن

 يهاا  طيدر محا  ميانساال افاراد   ييتوانا يابيضرورت فهم ارز

قرار  نيچن هم مختلف راه رفتن و يها از منزل در سرعت رونيب

کند. زمان وارد عمل  يرا مررح م بيبا ش يرهايگرفتن در مس
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 ينقصا  وجود هار  ايشدن عضالت به منظور کامل کردن کار و 

تواناد   يما  طيرات سرعت و محييکار مورد نظر با تغ يدر اجرا

از افتادن  ييباال هگروه از افراد تجرب نيباشد که ا نيبر ا يليدل

 بيسرعت و ش راتيبه تاث يکنند. مرالعات مختلف يرا تجربه م

 يعضالت اندام تحتاان  يوگرافيالکتروم تيفعال يرو بر ليتردم

 Frans ،[7-5اند ] پردادته يمغز هسکت مارانيدر افراد سالم و ب

را  يعضالت اکستانسور اندام تحتان تيفعال شيو همکاران افزا

باال را  يها و سرعت ها بيش بيدر افراد جوان سالم را در ترک

راه رفاتن افاراد    در گار يد هها در مرالع [. آن5] گزارش کردند

عضالت مچ پا و  تيکاهش فعال بداريسروح ش يسالمند بر رو

[. اماا  8] نندک يرا مررح م پيوابسته شدن به عضالت مفصل ه

در افاراد   يعضالن تيزمان شروع فعال يدال بر بررس يا مرالعه

شاوند،   يما  يساالمند  هوارد شدن به مر لا  هکه آماد ميانسال

نشده است و چون عضالت پالنتارفلکسور در راه رفاتن   افتي

 نيهدف از ا ني[، بنابرا9نقش دارند ] push off و در فاز عيسر

فصال ماچ پاا    عضالت م شدنزمان وارد عمل  يمرالعه بررس

 ه( در مر ليقدام سياليبيو ت يدادل وسي)عضالت گاستروکنم

push off در  ميانسااالراه رفااتن در افااراد  شيسااتايفاااز ا

در  يتفااوت  ايآ که نيباشد و ا يمختلف م يها بيها و ش سرعت

 .نه؟ ايشود  ياده مهغالب مش ريسمت غالب و غ

 

 هامواد و روش
 نيانگيا ، م10/ مرد  4)زن فرد سالم  14مرالعه از  نيدر ا

 42/28±70/1 يباادن هو شااد  تاود   41/45±20/7سان  

از ناوع   يريگ مربع( استفاده شده است، که نمونهبر متر لوگرميک

 يا ها سابقه يکدام از آزمودن چيرا ت و ساده بود. ه يريگ نمونه

 و وجاود هار   دندگذشته را گزارش نکر سال کي ياز افتادن ط

 يشکسااتگ ،يعضااالن يعصااب ،يعروقاا يقلباا يماااريگونااه ب

جاود اداتالالت   و و يمفصال  يهاا  يماار يب ،يتحتان يها اندام

شاد.   يها از مرالعه ما  يباعث دروج آزمودن يو روان يشنادت

از افاراد   اداذ شاده اسات و    يدو انادام تحتاان   ها از هار  داده

توجه  باو  [10شوت کنند ] را چند بار يشد که توپ يدواسته م

و در  ديا گرد يما  نييغالب تع يبه آن و پرسش از دود فرد پا

غالاب باود.    يراسات باه عناوان پاا     يپاا  هاا  يآزماودن  ههم

ها به صورت داوطلبانه پس از کسب رضايت آگاهانه   آزمودني

که  ييها ورود به مرالعه و مشخصه طيو به جهت دارا بودن شرا

 و يبررسا  ردوشد ما  يدروج از پژوهش در نظر گرفته م يبرا

 .قرار گرفتند ينيبال هنيمعا

مراجعاه   کيا ومکانيب شگاهيها به آزما ياز آزمودن کدام هر

کردند. در مر له اول اين مرالعه، اطالعات الزم، راجع باه   يم

هاا قارار    يآزماودن  اريا هدف از انجام کار و مرا ل آن در ادت

 Self) را ت فرد يسرعت راه رفتن انتخاب نيچن گرفت، هم يم

selected comfortable speed) سارعت   نيا د،يگرد يم نييتع

هاا   يشد، آزمودن يعنوان م نيزم يرو برفرد  يراه رفتن انتخاب

 (Tunturi Oy Ltd EN 957 class SA T90) ليتردم يبر رو

هاا   کردناد و از آن  يسرعت شروع به راه رفاتن ما   نيبا هم زين

که  ند،يسرعت را بازگو نما نيشد که را ت بودن ا يدواسته م

افاراد   رايا شد، ز يداده م رييسرعت تغ ماريب دبکيبا توجه به ف

نسابت   ليتردم يرو يتر به سرعت راه رفتن را ت کم حيترج

داشاتند و بار اسااس سارعت      نيزم يبه سرعت راه رفتن رو

شاد )جادول    يداده م شيدرصد سرعت افزا 50و  20 ليتردم

 د،يگرد يآماده م يسرح ينصب الکترودها يسپس فرد برا (.1

کاردن پوسات منرقاه     زيا زائد و تم يکه شامل برداشتن موها

عضاالت   تيا گيري زماان شاروع فعال   بود. به منظور اندازه يم

از دساتگاه   يقادام  سياليا بيت هو عضل يدادل وسيگاستروکنم

 Data Log LS900 Biometric Ltd) يالکتروميوگرافي سرح

UKتا  20برابر، عرض باند  1000 يکنندگ تيتقو تي( با داص

بال   يدس 110مشترک  يها گناليهرتز و نسبت  ذف س 540

روش  يبار مبناا   يگاذار  [. نحاوه الکتارود  4] شاد  يماستفاده 

SENIAM منرقاه محال    نيتر نييپا نيب يانيفاصله م يبر رو

آن  ييو تانادون انتهاا   (Motorend plate)عضاله   يده عصب

دو  يعضااله و بااا فاصااله الکترودگااذار يبرهااايبااا ف يمااواز

 Cross) گناليجهت به  داقل رساندن برداشت سا  متر، يسانت

talkکيا زومتريق گرفتن انقباض ايعضله از طر تي( بود. موقع 

 Manual muscle) يآزمون عضالن يدست يها بر اساس روش

test) ييزمان عضاله و مشااهده بالاک آن شناساا     و لمس هم 
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 يدو قربا  يسارح  يکاه از الکترودهاا   قيا طر نيشد، باد  يم

(Bipolar) نقااره  دياانقااره و کلر(Ag/Agcl)  جهاات عضااالت

شاد، کاه    ياستفاده م يقدام سياليبيت و يدادل وسيگاستروکنم

کاه   يسوم درا  کيالکترودها در  يقدام سياليبيت هعضل يبرا

شد.  يکرد، قرار گرفته م يوصل م يرا به مالئول دادل بواليسر ف

 هقسامت برجسات   يرو يدادلا  وسيگاساتروکنم  هعضال  يبرا

 .[11شد ] يقرار داده م يعضالن يبرهايدر جهت ف يعضالن
 

 (سال انيافراد سالم م) ها يراه رفتن آزمودن يها سرعت .1جدول 

 فيرد
 ه(يراه رفتن )متر برثان ينتخابا سرعت

 %50ل+يتردم %20ل+يتردم ليتردم نيزم

1 

2 

1 

5 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

11 

15 

14 

50/1 

10/1 

89/0 

21/1 

05/1 

07/1 

01/1 

10/1 

79/0 

25/1 

05/1 

50/1 

05/1 

50/1 

02/1 

44/0 

40/0 

51/0 

18/0 

52/0 

44/0 

54/0 

44/0 

44/0 

22/0 

70/0 

70/0 

70/0 

11/0 

70/0 

55/0 

50/0 

71/0 

54/0 

40/0 

55/0 

45/0 

55/0 

55/0 

25/0 

85/0 

85/0 

85/0 

50/0 

85/0 

77/0 

70/0 

84/0 

41/0 

48/0 

77/0 

72/0 

77/0 

77/0 

10/0 

00/1 

00/1 

00/1 

55/0 

00/1 

 نيانگيم
± 
 اريانحراف مع

14/1 
± 
19/0 

41/0 
± 
14/0 

51/0 
± 
18/0 

74/0 
± 
21/0 

 

از  push off هراه رفاتن و مر لا   يهاا  همر ل نييتع يبرا

 نيا شاد باه ا   يها استفاده م يآزمودن ي[ در پا12] چيفوت سوئ

سار   يبار رو  يگار يپاشانه و د هاا در   از آن يکيصورت که 

 تيگرفت، تا بتوان فعال يها به صورت دوطرفه قرار م متاتارس

 نيعضالت مورد نظر در دو طرف بادن را  ا   يوگرافيالکتروم

 يهاا  بيهاا و شا   در سارعت  push off هراه رفاتن در مر لا  

 يثبت کرد، که جداشدن پاشانه از رو  ليتردم يمختلف بر رو

 نيزما  يشادن انگشاتان از رو   و جادا  heelrise همر ل نيزم

فاوت   قيا لاپ تااا از طر   توريماان  يرو ، بار toe off همر ل

عضاالت نسابت    تيشد. زمان شروع فعال يها گزارش م چيسوئ

 تي%  اداکررفعال 10شد که باه   يم يبررس heel riseهبه مر ل

شاد   يدر نظر گرفته ما  تيعضله در دامنه به عنوان شروع فعال

و  محاسابه شاده   heel rise هنقره تا مر لا  نيا ه[ و فاصل11]

 ليا تردم يهاا بار رو   يآزمودن مورد استفاده قرار گرفته است.

در  قاه يگرفتند و قبل از انجام آزماون باه مادت دو دق    يقرار م

رفتند، بعد از  يدود راه م يصفر درجه و با سرعت انتخاب بيش

 هاا  يشد که شامل نه  الت بود که آزمودن يآن آزمون شروع م

)صفر درجه، سه درجه و شاش درجاه( و    بيدر سه  الت ش

را ت  يرا ت فرد، سرعت انتخاب يسه سرعت )سرعت انتخاب

 50+ درا ات فار   يو سرعت انتخاب شيدرصد افزا 20فرد +

رفتند  يراه م ليتردم يرو بر قهي( به مدت دو دقشيدرصد افزا

از  يوگرافيا الکتروم تيا هر  الات فعال  ييانتها هيثان 14و در 

شد، به دااطر   يثبت م Push off هعضالت مورد نظر در مر ل

بعد از هر  الت فرد باه مادت    يعضالن ياز دستگ يريجلوگ

 يصااندل يوباار ر يکاارد و آزمااودن ياسااترا ت ماا قااهيدو دق

لپ تااا منتقال   به  Data Logدستگاه  يها نشست تا داده يم

 يريجلوگ يگردد. ضمناً برا يها بررس شده و صحت ثبت داده

 يتصادف بيمختلف،  االت به ترت يها از تدادل اثرات  الت

افازار   توسط نرم يوگرافيالکتروم يها شد. داده يبه افراد داده م

شد و سپس  يداص از  الت دام به صورت عدد در آورده م

و  يريا گ نيانگيا که پس از م ديگرد يافزار اکسل منتقل م به نرم

شاد   يها انجام م آن يکه بر رو ياضير هساد اتيعمل يسر کي

 .ديگرد يم زيآنال MLwinافزار  گاه با نرم آن و

 

 نتایج
عضاالت    تيا تأثير سرعت بر شاد  زماان شاروع فعال  

 Linear Mixed Modelونيماورد بررساي از طرياق رگراسا    

(LMM) قيا ها هام از طر  . نرمال بودن دادهبررسي شده است 

-Shapiroآزماون   قيا از طر زيا و ن Q-Qتوسط رسم  يچشم

Wilk زماان شاروع    سه تکرار ينسب يريپذ تکرار شد. يبررس
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 يصفر درجه و سارعت انتخااب   بيعضالت افراد در ش تيفعال

و 87/0 يدادلا  وسيگاساتروکنم  هعضال  يفارد بارا   10 يبرا

 نيگزارش شده است. اثر متقابل ب72/0 يقدام سياليبيت هعضل

 Likelihood Ratio Test مختلف توسط يها بيها و ش سرعت

اثار متقابال    کاه  نيا با توجه باه ا  تومورد سنجش واقع شده اس

(Interaction) تيزمان شروع فعال و سرعت بر بيش يها داده 

(، باه  >20/0pدار نبوده اسات )  يعضالت معن يوگرافيالکتروم

پردادتاه شاده    رهايمتغ نيا (Main effects) ياثرات اصل انيب

 يرييا تغ گوناه  چيانجام شده نشان داده است که ه هاست. مرالع

و  يوس دادلا يدر زمان وارد عمل شدن عضاالت گاساتروکنم  

و  بيشا  شيدر سمت راست )غالب( باا افازا   يقدام سياليبيت

 مشاهده نشده است.  ليسرعت تردم

 

 

 ر غالبيغالب و غسمت  يوس دادليگاستروکنمعضالت ت يزمان شروع فعال يبرا Linear Mixed Modelز يج آنالينتا .2جدول 

 ه(يثان يلي)م رغالبيغسمت  يوس دادليگاستروکنم  ه(يثان يلي)م غالبسمت  يوس دادليگاستروکنم 

 Pمقدار اريمع يدرا بيضر Pمقدار  اريمع يدرا بيضر

 < 001/0 874/50 091/420 <001/0 751/45 515/191 مقدار ثابت

       درجه )مرجع(  0

 58/0 890/28  -497/11 547/0 775/55 -791/15  درجه 1

 411/0 870/28 -89/18 884/0 754/55 792/5 درجه  5

     ه(ي)متر برثان فرد يسرعت انتخاب
 

 

 012/0 84/28 -778/72 571/0 781/55 -874/19 ه(ي)متر برثان %20فرد+ يسرعت انتخاب

 001/0 82/28 -292/87 517/0 779/55 -810/22 ه(ي)متر برثان %50فرد+ يسرعت انتخاب

 Pمقدار  اريمع يدرا انسيوار Pمقدار  اريمع يدرا انسيوار ياثر تصادف

 011/0 74/5109 7/14501 024/0 47/10002 11/22182 ن افراديب

 

 غالبر يغالب و غسمت  يس قدامياليبيتعضالت ت يزمان شروع فعال يبرا Linear Mixed Modelز يج آنالينتا .1جدول 

 

 

 ه(يثان يلي)م رغالبيغسمت يس قدامياليبيت ه(يثان يلي)م غالبسمت يس قدامياليبيت

 Pمقدار اريمع يدرا بيضر Pمقدار  اريمع يدرا بيضر

 741/0 172/12  245/10 051/0 988/11 -599/55 مقدار ثابت

       درجه )مرجع(  0

 114/0 850/29 -10 174/0 154/20 -15/27  درجه 1

 710/0 871/29 111/11 710/0 172/20 4/7 درجه  5

     ه(ي)متر برثان فرد يسرعت انتخاب
 

 

 252/0 855/29 -91/15 149/0 158/20 502/28 ه(ي)متر برثان %20فرد+ يسرعت انتخاب

 058/0 871/29 -947/48 554/0 149/20 -722/15 ه(ي%)متر برثان50فرد+ يسرعت انتخاب

 Pمقدار  اريمع يدرا انسيوار Pمقدار  اريمع يدرا انسيوار ياثر تصادف

 049/0 488/2481 707/5875 010/0 949/5245 07/10940 ن افراديب
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سامت   يدادلا  وسيگاستروکنم هعضل تيشروع فعال زمان

 هاا  بيشا  هسرعت راه رفتن در هم شي( با افزارغالبيچپ )غ

 بي، ضاااارp=012/0)کاااارده اساااات  دايااااپ شيافاااازا

ب ي، ضاااااااار>001/0pو  -778/72=ونيرگراساااااااا

% و 20 يهاا  سارعت  يبارا  بي، به ترت-292/87=ونيرگراس

در  کاه  يطاور  (، هماان 2سرعت دلخواه، جادول   شي% افزا50

در  يرييا تغ گوناه  چينشان داده شده اسات، ها   2 جدول شماره

 شيبا افزا يدادل وسيگاستروکنم هزمان وارد عمل شدن عضل

 يمقدا سياليبيت هعضل يبرا نيچن وجود نداشته است. هم بيش

% 50سمت چاپ، زماان وارد عمال شادن فقاط در سارعت       

، p=058/0نشاان داده اسات )   ريسرعت دلخواه تااد  شيافزا

شاواهد   ني(. بناابرا 1، جادول  -947/48=ونيرگراسا  بيضر

افاراد باا    يغالب، وقتا  رياست که در سمت غ نيا هدهند نشان

وارد عمال   ريرفتند، عضاالت باا تااد    يباال راه م يها سرعت

 .شدند

 گيريبحث و نتيجه
سارعت راه رفاتن و    شياثر افازا  يمرالعه به بررس نيا در

 وسيعضالت گاساتروکنم  تيبر زمان شروع فعال ليتردم بيش

پردادته شاده   سالم ميانسالدر افراد  يقدام سياليبيو ت يدادل

ماورد   عضاالت  رغالاب يغ ها، در سمت افتهياست. با توجه به 

 .دندوارد عمال شا   ريسرعت راه رفتن با تاد شيمرالعه با افزا

و مادت   انيزمان شروع، پا ،يمرالعات نشان دادند که سالمند

 رييا را تغ سات يو آنتاگون سات يدر عضاالت آگون  تيزمان فعال

 تيزمان شروع فعال يبر بررس يمبن يا مرالعه چيه يدهد ول يم

در عضالت ماچ پاا گازارش نشاده      ميانسالدر افراد  يعضالن

است که سن  هو همکاران نشان داد Hortobagyi هاست. مرالع

 (Co contraction) يزمان هم شيو سرعت راه رفتن باعث افزا

[، 15] شاود  يما  سات يو آنتاگون ستيانقباض در عضالت آگون

قارار نگرفتاه    يزمان وارد عمل شدن عضالت مورد بررس يول

را  يقدام سياليبيت هعضل تيفعال شيمرالعات افزا است، ضمناً

 ددر افراد سالمند را گازارش کردنا   شيستايا هدر اواسط مر ل

[14.] Franz انقبااض   يزماان  هم زانيم شيافزا زيو همکاران ن

در افراد سالمند را  يقدام سياليبيو ت وسيعضالت گاستروکنم

 زيا ن مرالعاات  ي[. بعضا 15] کردناد  انينسبت به افراد جوان ب

 يسافت  يمربوط به سن را باعث اساتفاده از اساتراتژ   راتييتغ

(Stiffness) يرو ساتادن يا نيدر  ا  يبه صورت جبرانا  اندام 

باال را مرارح   يها در سرعت push offو کاهش توان  پا کي

 ديا آ يبه نظر ما  انجام شده، ه[. با توجه به مرالع18،17] کردند

 جااد يدر نحوه وارد عمل شدن عضالت ا يراتييسن تغ شيافزا

در انادام   يوارد عمال شادن عضاالن    ريکاه باا تااد    د،ينما يم

داده  شاان مرالعه داود را ن  نيدر ا ميانسالدر افراد  رغالبيغ

 است.

در زمان وارد عمال   يراتييتواند تغ يم زيراه رفتن ن سرعت

شود  يم اديسرعت راه رفتن ز يوقت ديشدن عضالت اعمال نما

 يهاا  در سارعت  نيشده بناابرا  اديز نيالعمل زم عکس يروين

زودتر وارد عمل شوند تا  يستيباال، عضالت پالنتارفلکسور با

شادن   داجا  هباال در مر لا  يها پا در سرعت يثبات الزم برا

انجام شاده، شاروع    ه[، گرچه در مرالع12] ندينما جاديپاشنه ا

بوده است،  ريغالب با تاد ريعضالت مچ پا در سمت غ تيفعال

پاردازش   يتاوان بارا   يدر مغز انسان  اداقل ساه مر لاه ما    

 جاديا کيتحر کي يستياطالعات در نظر گرفت که اوالً فرد با

 کيا  کاه  نيا از ا عدب اًيدهد. ثان  يشده را  س نموده و تشخ

کاه   رديا بگ ميفرد تصم يستيشنادته شد با يبه درست کيتحر

تواند به عنوان انجاام   يم يريگ مي. تصمدينما جاديا يچه پاسخ

تواناد باه صاورت     يما  ايباشد و  (Action) ها از عمل يتعداد

. در رديا را در برنگ يپاسخ چيباشد و ه کيگرفتن تحر دهيناد

 هآمااد  يسات يبا ساتم يپاسخ انتخاب شد، س که نيبعد از ا تينها

باه   مر له نيکه ا ديعمل مناسب باشد و آن را شروع نما کي

هاا   آن تيا و شاروع فعال  ي رکتا  يهاا  دساتگاه  يسااز  آماده

معتقاد بودناد کاه پاردازش      نيپردازد. در طول قرن، محقق يم

 يتار  شيبه زمان با  ازيپاسخ ن کياطالعات مرتبط با انتخاب 

موجود باشد  نيگزيجا يها از پاسخ ياديکه تعداد ز يدارد وقت

در  ديشاا  ميانساال در افراد سالم  ريتفاس ني[. با توجه به ا19]

راه رفاتن   يهاا  به سرعت ييپاسخگو ييتوانا رغالب،يسمت غ

 يفرد بتواناد باه زود   که نيالعمل در مقابل آن و ا باال و عکس

سمت غالب  رايواکنش مناسب نشان دهد وجود نداشته است ز



 و همکاران يرقيه محمد                                             

 

 

روزماره و   يسامت در کارهاا   نياز ا دهبه علت تجربه و استفا

نسابت باه سامت     يتر شيمتعدد، مهارت ب يها يريادگيانجام 

 هدهند از مرالعات نشان گريد يکرده است. بعض دايغالب پ ريغ

 تيا فعال هو دور انيسن، زمان شروع، پا شيهستند که افزا نيا

 ريتحات تااث   ستيو آنتاگون ستيرا در عضالت آگون يعضالن

در  رييا [، بعاالوه سارعت باعاث تغ   22-20،17دهد ] يقرار م

در  رياز دالئل تاد يکي دي[. شا21شود ] يم يعضالن يده زمان

گاروه ماورد    نيا در ا يسان  هدامن شيافزا تيزمان شروع فعال

از غالب بوده  تر شيغالب ب ريدر سمت غ ريمرالعه باشد که تاث

 نيا يها ياز کاست پيعضالت مفصل ه تيعدم ثبت فعال است.

باه   پيا عضالت فلکسور مفصال ه  ديتواند باشد شا يمرالعه م

در مفصال   ريتااد  نيبا زود وارد عمل شدنشان ا يطور جبران

ساالم   يعصب ستميچرور س که نيمچ پا را جبران کرده باشند. ا

پاساخ   ميانساال سرعت راه رفتن در افراد  شيافزا يازهايبه ن

 ديفم يسالمند هتواند در فهم شروع نق  در جامع يدهد، م يم

 باشد.

در زماان شاروع    ريسرعت راه رفتن باعاث تااد   شيافزا

در  يقادام  سياليبيو ت يدادل وسيعضالت گاستروکنم تيفعال

 يهاا  داده نيشده است، بنابرا ميانسالدر افراد  رغالبيسمت غ

استفاده از سمت غالب  يبرا ليدهد که تما يمرالعه نشان م نيا

سمت  زا تر شيسرعت(، ب راتييسخت )تغ طيغلبه به شرا يبرا

 .باشد يم ميانسالدرا فراد  رغالبيغ
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 .مرالعه قرار دادند نيا اريارزشمند دود را در ادت
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Introduction: Plantarflexor muscles produce propulsive force in the second half of stance phase; 

deficient motor output from these muscles would lead to inadequate propulsion at push off and decreasing 

walking speed. This study has examined the effects of walking on a treadmill at varying gradients and 

speeds on ankle muscle timing in healthy middle-aged adults. 

Materials and Methods: Fifteen healthy middle-aged adults (10M/5F; average age 56.53±7.20 years; 

body mass index 28.52±3.70 kg/m2) participated in the study. Participants walked on a standard treadmill 

at three different walking speeds (self-selected, self-selected+20%, self-selected+40%) and positive inclines 

(0°, 3°, and 6°). The onset muscle timing of MedialGastrocnemius (MG), and Tibialis Anterior (TA) 

muscles recorded at push off phase of the gait.  

Results: A linear mixed model (LMM) regression analysis was used to analysis. The onset of MG and 

TA muscles activity delayed at faster speeds on the nonodominant side (p<0.05). However, there is no 

changes with increasing treadmill speed and slope on muscles onset timing on the dominant side (p>0.05).  

Conclusion: Data showed that there is a bias towards using dominant side to overcome challenging 

walking conditions in middle-aged adults. 
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