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Abstract
Background and Aim: Selection of contraction type to achieve muscle strength and fitness is very important,
especially when the main goal is improvement of certain parts of quadriceps. Thus, the purpose of the current study
was to compare the quadriceps muscles activity among three types of knee extensor contractions with different loads
in young females.
Materials and Methods: A total of 20 healthy females with the mean age of 24.7±4.5 years, heaight 168.3±9.4 cm,
and weight 62.6±7.2 kg, volunteered to participate in the study and performed isometric, concentric, and eccentric
contractions with loads weighing 30-80% 1RM weight using isokinetic dynamometer. Measurement of vastus
medialis, vastus lateralis, and rectus femoris activity was carried out using 8-channels electromyography. Data
analysis was performed running repeated measures analysis of variance and bonferroni tests.
Results: There was no difference observed between dominant and non-dominant lower limb in muscle activity
(p>0.05). Quadriceps activity in eccentric contraction was less than concentric and isometric contractions (P=0.000),
and vastus medialis and vastus lateralis activities were more than that of rectus femoris (P=0.002). In the lighter
loads, vastus lateralis was more active than the other two muscles (P<0.01), but in the higher loads, no significant
difference was observed. In lighter loads, quadriceps activity in eccentric contraction was less than those of the other
two contractions (P<0.01), but in higher loads, no significant difference was noticed.
Conclusion: The results of the current study suggest that quadriceps group has the most activity during concentric
contraction. The more interesting result is that by changing the contraction type from eccentric to concentric,
recruitment of vastus medialis increases. These results are very important for chronic pathological conditions of the
patellofemoral joint since these disorders are often attributed to the weakness of quadriceps, especially its medial
part.
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مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت کوادریسپس بین سه نوع انقباض اکستنسور زانو با بارهای مختلف در زنان جوان
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یاراحمدی4

دکترای بیومکانیک ورزشی ،استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
دکترای حرکات اصالحی ،استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
دانشجوی دکتری حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران
کارشناس ارشد تربیت بدنی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
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چکیده
مقدمه و هدف
انتخاب مناسب نوع انقباض برای دستیابی به آمادگی و قدرت عضله اهمیت زیادی دارد ،به ویژه زمانی که هدف اصلی ،بهبود قدرت بخش خاصی از کوادریسپس باشد.
بنابراین ،هدف پژوهش حاضر مقایسه فعالیت عضالت کوادریسپس بین سه نوع انقباض اکستنسور زانو با بارهای مختلف در زنان جوان است.
مواد و روشها
 20زن جوان با میانگین سن  24/7±4/5سال ،قد  168/3±9/4سانتیمتر و وزن  62/6±7/2کیلوگرم برای شرکت در پژوهش حاضر داوطلب شدده و انقباضدات ایمومتریدک،
کانسنتریک و اکسنتریک کوادریسپس را با بارهایی معادل  % 80-30وزنه یک تکرار بیشینه با دینامومتر ایموکینتیدک اجدرا کردندد .انددازهگیدری فعالیدت وسدتوسمددیالیس،
وستوسلترالیس و رکتوسفموریس با الکترومایوگرافی  8کاناله انجام شد .از آنالیم واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون بونفرونی جهت تحلیل دادهها ،استفاده گردید.
یافتهها
بین فعالیت عضالت پای برتر و غیربرتر تفاوتی وجود نداشت ( .)P<0/05فعالیت کوادریسپس کلی در انقباض اکسنتریک کمتدر از کانسدنتریک و ایمومتریدک ( )P=0/000و
فعالیت وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس بیشتر از رکتوس فموریس بود( .)P=0/002در بارهای سبکتر ،وستوس لترالیس از دوعضله دیگر فعالتر بود ( ،)P>0/01امدا در
بارهای سنگینتر ،تفاوتی مشاهده نشد .فعالیت کوادریسپس کلی در بارهای سبکتر ،در انقباض اکسنتریک کمتر از دو انقباض دیگر بود ( ،)P>0/01ولی در بارهای سدنگین-
تر تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجهگیری
از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط میشود که گروه کوادریسپس بیشترین فعالیت را در طی انقباض کانسنتریک دارد .یافته جالب توجهتر آنکه با تغییر نوع انقباض از
اکنستریک به کانسنتریک ،درگیری عضله وستوس مدیالیس بیشتر می شود .چنین نتایجی در شرایط پاتولوژیک مممن مفصل پاتلوفمورال کاربرد زیادی دارد ،زیرا این
اختالالت غالبا به ضعف کوادریسپس به ویژه بخش داخلی آن نسبت داده شده است.
واژه های کلیدی
عضالت کوادریسپس؛ اکستنشن زانو؛ نوع انقباض؛ بار
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مقدمه و اهداف
یکی از رایج ترین آسیبهای مجموعه مفصلی زانو ،سندروم درد پاتلوفمورال است که
مفصل زانو از آسیبپذیرترین مفاصل بدن انسان
]
3
[
]
2
[
به تنهایی در حدود  25درصد از آسیبهای تشخیص داده شده در اندام تحتانی را در بر میگیرد و در میان زنان شایعتر میباشد .اخیرا
محققان نشان دادهاند که تغییرات بیومکانیکی ایجاد شده در اندام تحتانی ،عامل اصلی بروز این سندروم است ]4 ،5[.در بین رایجترین عوامل
بیومکانیکی وابسته با سندروم درد پاتلوفمورال ،ایمباالنس استاتیکی و دینامیکی بافت نرم خودنمایی میکند[ ،]4از جمله مهمترین عوامل
ایمباالنس دینامیکی عبارت از ایمباالنس قدرت در عضالت کوادریسپس ،بهویژه اجمای داخلی و خارجی این گروه عضالنی ،میباشد]6[.
گروه عضالنی کوادریسپس از جمله مهمترین عضالت بدن انسان است که به قسمت باالیی استخوان پاتال در مفصل زانو متصل بوده و با
لیگامنت پاتالر به استخوان تیبیا متصل میشود و با اعمال نیرو به پاتال و انتقال این نیرو از طریق لیگامنت پاتالر به ساق پا ،باعث اکستنشن
زانو میگردد ]7 ،8[.این عضله از چهار بخش اصلی شامل رکتوس فموریس ،وستوس اینترمدیوس ،وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس تشکیل
میشود که این بخشها از لحاظ ساختاری[ ،]9بیومکانیکی[ ،]10مورفولوژیک[ ،]11فعالیت[ ]12-15و عملکرد[ ]16با هم تفاوت دارند.
نیروی این عضالت نقش مهمی در تعیین تعادل موجود در بین نیروی داخلی و خارجی در مفصل پاتلوفمورال ایفا میکند[ ،]17بهویژه با توجده بده
جهت امتداد تارهای عضالنی در عضالت پهن داخلی و خارجی ،به نظر میرسد که این عضالت از نقش مهمی در شیفت و تیلت استخوان پاتال
به سمت داخل یا خارج برخوردار باشند .چنین پیشنهاد شده است که ایمباالنس در بین نیروهای عضالت وستوس مدیالیس و وستوس لتدرالیس
میتواند موجب حرکت غیرطبیعی پاتال در شیار دیستال ران و در نتیجه ایجاد یا تشدید سندروم درد پاتلوفمورال شود ]6[.هنوز عقاید بالینی قدوی
وجود دارد که ضعف عضله وستوس مدیالیس در سندروم درد پاتلوفمورال که مشخصه آن انحراف خارجی پاتال میباشد ،سهیم است ]3[.بده نظدر
میرسد که قدرت کوادریسپس (بهطور عمومی) و وستوس مدیالیس (بهطور خاص) پیشبینی کننده قوی موفقیت یا شکست یک مداخله درمانی
برای بهبود درد قدامی زانو باشد]1[.
شواهدی وجود دارد که در انقباضات ایمومتریک ارادی در شدتهای پایین تا متوسط ،فعالیت عضله وستوس لترالیس بیشتر از وستوس مدیالیس
و رکتوس فموریس است که محققان آن را ناشی از اندازه بمرگتر این عضله دانستهاند ]18-19[.با این حال برخی محققان نظدر متفداوتی داشدته و
گمارش کردهاند که فعالیت این عضالت در همه شدتهای انقباضی برابر است ]20[.در خصوص انقباضات دینامیک ،اخیرا نشان داده شدده اسدت
که در گذر از انقباض کانسنتریک به اکسنتریک ،در مردان و زنان بهطور مشابه یک شیفت به سوی فعالیت عضله وستوس لترالیس رخ میدهدد.
به عبارت واضح تر ،فعالیت عضله وستوس لترالیس با گذر از انقباض کانسنتریک به سوی اکسنتریک بیشتر میشود ]19[.از طرفی نشان داده شده
که فعالیت هر دو عضله وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس در طی انقباضات کانسنتریک بیشتر از اکسنتریک است[ ،]21همچنین گمارش شدده
است که فعالیت الکترومایوگرافی مجموعه اکستنسور زانو در طی شیوههای اکسنتریک نسبت به روشهای کانسدنتریک و ایمومتریدک پدایینتدر
میباشد]22[.
انتخاب انواع مناسب انقباضات عضالنی (کانسنتریک ،اکسنتریک یا ایمومتریک) موضوع بسیار مهمی برای دستیابی به آمدادگی و قددرت عضدله
است[ ، ]23به ویژه زمانی که هدف اصلی ،بهبود قدرت بخش خاصی از کوادریسپس باشد .به عنوان مثال ،گمارش شده است که اختالالت مدممن
مفصل زانو از قبیل سندروم درد پاتلوفمورال و کندروماالسی پاتال ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نیروی عضالت کوادریسپس دارد ]6[.بهعالوه ،عامل
اصلی بدراستایی و ترکینگ نامطلوب پاتال در چنین بیمارانی ضعف ساختارهای کناره داخلی مفصل پاتلوفمورال ،بهویژه عضله وستوس مددیالیس
اوبلیک است ]2[.پیشنهاد شده است که افراد سالمی که اکستنسورهای زانوی ضعیفی دارند ،در معرض خطر فماینده توسعه درد قدامی زاندو مدی-
باشند ]24[.به عالوه ،تقویت گروه عضالنی کوادریسپس ،در درمان اختالالت مفصل پاتلوفمورال موفق نشان داده شده است]25-26[.
از اینرو ،الزم است محققان اثر دقیق انقباضات عضالنی مختلف را روی عملکرد عضالت مورد مقایسه قرار دهندد ،همچندین بدرای ارزیدابی و
تشخیص موارد کلینیکی و پاتولوژیک ،درک مکانیسم حالت غیرپاتولوژیکی یا سالم ،ضروری به نظر میرسد .بندابراین هددف مطالعدهی حاضدر،
مقایسه فعالیت  EMGعضالت وستوس مدیالیس ،وستوس لترالیس و رکتوس فموریس در زنان جوان سالم بین سه نوع انقباض اکستنسور زانو
شامل انقباضات ایمومتریک ،کانسنتریک و اکسنتریک با بارهای متفاوت است.
است]1[.
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مواد و روشها
آزمودنیها :تحقیق حاضر ،نیمه تجربی و به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است .از جامعه زنان جوان فعال بدنی در رده سنی  20تا
 30سال ،تعداد  20زن سالم برای شرکت در تحقیق حاضر داوطلب شدند .آزمودنیها همگی به لحاظ بدنی فعال بوده ،امدا مشدارکت فعاالنده در
تمرینات مقاومتی منظم نداشتند .آنها فاقد مشکالت کاردیوواسکوالر و ارتوپدیک بوده و هیچ سابقهای از مشارکت در برنامدههدای ایموکینتیکدی
نداشتند .موضوع تح قیق حاضر در کمیته اصول اخالقی تحقیقات دانشگاه ،تصویب شد .پدس از اخدذ فدرم رضدایت نامده از آزمدودنیهدا و اراهده
توضیحات کامل درباره روش و کاربرد تحقیق ،آزمودنیها مطابق با برنامه از پیش تعیینشده به آزمایشدگاه پمشدکی ورزشدی بیمارسدتان محدل
اجرای تحقیق رجوع کردند.
انقباضات عضالت کوادریسپس
آزمودنیها ابتدا در یک دوره گرم کردن  7دقیقهای شامل  5دقیقه دوچرخه ثابت زیربیشینه و  2دقیقه کشش عضالت کوادریسپس ،همسترینگ،
گاستروکنمیوس و باند ایلیوتیبیال ،شرکت کردند .آنها جهت آشنایی با وظیفه عملکردی 2 ،ست زیر بیشینه  5تکراری را با باری که از قبل تعیین
شده بود ،اجرا نمودند .سپس وزنه یک تکرار بیشینه ( )1RMاز طریق آزمون و خطا تعیین شد .جهت انجام انقباض کانسنتریک از آزمدودنیهدا
خواسته شد تا اکستنشن کامل زانو را با وزنه اجرا کنند .انقباض ایمومتریک بدین صورت اجرا شد که آزمودنیها وزنه موردنظر را بدرای حددود 2
ثانیه در وضعیت اکستنشن زانو نگه دارند .پایین آوردن وزنه از وضعیت اکستنشن زانو در یدک حالدت کنتدرل شدده و آرام ،انقبداض اکسدنتریک
کوادریسپس محسوب میشد .آزمودنیها هر یک از انقباضات فوقالذکر را با بارهایی معدادل  30تدا  % 80وزنده ( 1RMافدمایش  % 10در هدر
مرحله) به صورت دو تکرار زیر بیشینه ،با یک ترتیب تصادفی اجرا کردند.
اندازهگیری دادههای الکترومایوگرافی
برای اندازهگیری فعالیت عضالت کوادریسپس از دستگاه الکترومایوگرافی  8کاناله مدل  DataLink DLK900ساخت شرکت
 Biometricانگلستان با سرعت سمپلینگ  1کیلو هرتم و ( CMRRنسبت رد سیگنالهای مشترک) 130دسی بل استفاده شد .بعد از آماده
کردن پوست محل مورد نظر از طریق تراشیدن مو (در صورت لموم) و پاک کردن ناحیه با الکل ایموپروپیل ،یک جفت الکترود (SX230,
) Biometrics Ltdسطحی دوقطبی  Ag-AgClبه قطر  1سانتیمتر و با فاصله  2سانتیمتری از مرکم یکدیگر روی محلهای تعیین
شده قرار داده شد .نصب الکترودها مطابق با توصیههای  SENIAMصورت گرفت ،بدین صورت که برای رکتوس فموریس ،الکترودها در
 %50خط رابط خار خاصرهای قدامی فوقانی ( )ASISو لبه فوقانی پاتال و در جهت همین خط ،مستقر شدند .برای وستوس مدیالیس ،الکترودها
در  %80فاصله از  ASISتا خط مفصلی داخلی زانو و در جهت  45درجه به موازات محور طولیاش ،مستقر شدند .برای وستوس لترالیس نیم
نقطه میانی بین سر تروکانتر بمرگ و اپی کندیل خارجی ران به عنوان محل نصب الکترودها تعیین گردید ]27[.الکترود مرجع نیم به برجستگی
تیبیا متصل گردید .جهت جلوگیری از جدا شدن الکترودها از پوست و قطع تماس در طول حرکت ،محل اتصال الکترودها با نوار پارچهای
مخصوص بانداژ شد .برای پردازش سیگنالهای  EMGاز نرم افمار  DataLinkاستفاده شد .سیگنالهای الکترومیوگرافی خام بهطور
دیجیتال در باند  500-20هرتم فیلتر شده و  RMSآنها بهطور مجما در هر یک از انواع انقباضات کانسنتریک ،اکنستریک و ایمومتریک محاسبه
شد .سیگنالهای خام  EMGبهوسیله یک کانورتر  -12 A/Dبیتی ،به عدد تبدیل شد.
فعالیت  EMGعضالت در وظایف حرکتی اکستنشن ایمومتریک زانو در پوزیشن  0درجه مفصل (فول اکستنشن) ،اکستنشن کانسنتریک و
حرکت اکسنتریک زانو در یک قوس حرکتی  50درجهای (از  20درجه تا  70درجه) در وضعیت نشسته و آنکل در وضعیت نئوترال ،ثبت شد .هر
عمل 3 ،بار با فاصله زمانی  60ثانیه تکرار شده و در طول  3ثانیه به پایان رسید .سپس میانگین دادههای این سه تکرار محاسبه شد .نرمال
کردن سینگالهای  EMGاز طریق تقسیم کردن  RMSدر هر وضیعت باری بر  RMSوزنه  1RMانجام شد ،لذا مقادیر فعالیت
میوالکتریکی بهصورت درصد( )%اراهه شد.
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تنظیمات دستگاه ایزوکینتیک
از دستگاه دینامومتر ایموکینتیک (مدل  ،System 4 Proساخت کمپانی بایودکس آمریکا) برای اجرای انقباضات مختلف استفاده گردید .در
طی اجرای انقباضات ،آزمودنیها در حالت نشسته بوده (زاویه هیپ  100درجه) و تنه آنها در پوزیشن نسبتا عمودی قرار داشت و مرکم
دینامومتر ،منطبق بر محور چرخش زانو تنظیم گردید .محور چرخش زانو منطبق بر انتهای ران در راستای دو کندیل دیستال آن در نظر گرفته
شد .با استفاده از بلتهای ویژه ،تنه به پشتی صندلی و ران به نشیمنگاه بسته و ثابت شده و ساق پا کمی باالتر از مچ به بازوی دینامومتر
متصل گردید .سرعت دستگاه به صورت  30درجه بر ثانیه تنظیم شد.
از میانگین و انحراف معیار جهت توصیف متغیرها و آنالیم واریانس با اندازهگیری مکرر جهت مقایسه میانگین متغیرها بین انقباضات مختلف،
استفاده گردید .همچنین در صورت معناداری تفاوتها ،از آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسه هر دو گروهها استفاده شد .سطح معناداری
تفاوتها  P≥0/05در نظر گرفته شد .تجمیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده در محیط نرم افمار  SPSSورژن  21و ترسیم نمودارها در
محیط نرم افمار  Excelصورت گرفت.
یافتهها
آزمودنیها در دامنهی سنی بین  20تا  30سال بودند .دامنهی قد و وزن آنها ،به ترتیب بین  160/6تا  173/8سانتیمتر و  54/1تا  66/9کیلوگرم
بود .میانگین و انحراف معیار سن ،قد و وزن آزمودنیها به ترتیب  24/7±4/5سال 168/3±9/4 ،سانتیمتر و  62/6±7/2کیلوگرم بود.
همانطور که نمودار  1نشان میدهد ،کل فعالیت  EMGعضله رکتوس فموریس (با بارهای مختلف و انواع انقباض) ،بهطور معناداری کمتر از
سایر عضالت است ( .)P>0/001همچنین مطابق نمودار  ،2فعالیت عضالت وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس در هر یک از انقباضها به-
طور جداگانه نیم ،بهطور معناداری بیشتر از عضله رکتوس فموریس است (.)P>0/005
نمودار  RMS :1نرمالشده عضالت کوادریسپس ،بهطور کل در مجموع انقباضات و بارهای مختلف RMS:* .رکتوس فموریس بهطور
معناداری کمتر از دو عضله دیگر است()n=20

*

*
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نمودار  RMS :2نرمالشده عضالت کوادریسپس در انواع انقباضها در هر دو پا و بارهای مختلف RMS:* .رکتوس فموریس بهطور معناداری
کمتر از دو عضله دیگر است()n=20

*

*

*

عالوه بر این ،مطابق نمودار  ،3فعالیت  EMGعضالت کوادریسپس در انقباض اکنستریک بهطور معناداری کمتر از انواع کانسنتریک و
ایمومتریک است ( .)P=0/000در فعالیت میوالکتریکی عضالت کوادریسپس در انقباضات مختلف ،بین پای برتر و غیربرتر تفاوت معناداری وجود
نداشت(.)P<0/05
نمودار  RMS :3نرمالشده کوادریسپس در انواع انقباضها در مجموع عضالت و بارهای مختلف RMS:* .کوادریسپس در انقباض اکسنتریک
بهطور معناداری کمتر از دو انقباض دیگر است()n=20

*
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مطابق نمودار  ،4فعالیت هر سه عضله اکستنسور زانو با افمایش بار (افمایش درصد وزنه  1RMاز  %30تا  )%80افمایش پیدا کرد .همچنین
مطابق این نمودار ،فعالیت عضله وستوس لترالیس در بارهای کمتر ،از فعالیت دو عضله دیگر بیشتر بود( ،)P=0/002اما در بارهای بیشتر ،تفاوت
معناداری با دو عضله دیگر نداشت(.)P<0/05
نمودار  RMS :4نرمالشده عضالت کوادریسپس در شرایط باری مختلف RMS:* .وستوس لترالیس بهطور معناداری بیشتر از دو عضله دیگر
است ()n=20

*
*

*

براساس نمودار  ،5فعالیت عضالت کوادریسپس در شرایط باری  ،50 ،40 ،30و  60درصد وزنه  ،1RMدر انقباض اکسنتریک کمتر از دو
انقباض دیگر بود( )P>0/01و این تفاوت با افمایش بار ،کاهش یافت ،بهطوری که در بارهای باالتر ( 70و  80درصد وزنه  )1RMتفاوت
معناداری با سایر انقباضات نداشت(.)P<0/05
نمودار  RMS :5نرمالشده کوادریسپس در انواع انقباضها در هر دو پا و مجموع عضالت RMS:* .کوادریسپس کلی در انقباض اکسنتریک
بهطور معناداری کمتر از دو انقباض دیگر است()n=20

*
*
*

*
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بحث
پژوهش حاضر با هدف مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت سطحی گروه کوادریسپس شامل وستوس مدیالیس ،رکتوس فموریس و
وستوس لترالیس در زنان جوان بین سه نوع انقباض کانسنتریک ،اکسنتریک و ایمومتریک در شرایط باری مختلف ،به انجام رسید .اعمال
اکسنتریک و کانسنتریک ،در یک قوس حرکتی  50درجهای (از  20درجه فلکشن تا  70درجه فلکشن و برعکس) با سرعت  30درجه بر ثانیه و
عمل ایمومتریک در فول اکستنشن زانو انجام شد.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بین پای برتر و غیربرتر ،در مقدار فعالیت میوالکتریکی عضالت کوادریسپس در انقباضات مختلف ،تفاوت
معنا داری وجود نداشت .اگرچه مقدار مطلق فعالیت الکتریکی عضالت پای برتر ممکن است بیشتر از پای غیربرتر باشد ،لیکن به نظر میرسد
مقدار نسبی آن (نسبت  RMSعضله در یک شرایط باری خاص به  RMSآن عضله در شرایط وزنه  )1RMبین دو پا مشابه باشد ]28[.این
یافته با نتایج محققان پیشین همخوانی دارد]28-29[.
مطابق نتایج پژوهش حاضر ،فعالیت  EMGعضله رکتوس فموریس ،بهطور معناداری کمتر از سایر عضالت بود .هنگام در نظر گرفتن اثر نوع
انقباض نیم نتایج حاکی از این بود که فعالیت عضالت وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس در هر  3نوع انقباض بهطور معناداری از فعالیت
الکتریکی عضله رکتوس فموریس بیشتر بود.
اجمای عضله کوادریسپس ران علیرغم اینکه در کمپارتمان یکسانی بوده و تاندون مشترکی دارند ،هر یک نقش متفاوتی در تولید گشتاور
اکستنسور زانو ایفا میکند که ناشی از ساختار آناتومیکی و بیومکانیک متفاوت آنها است ]9-10[.تحقیق حاضر نشان داد که تفاوتهایی که قبالً
بین فعالیت عضالت کوادریسپس در طول انقباضات ایمومتریک ایستا گمارش شده بود[ ،]18 ،30در طی اکستنشن دینامیک زانو نیم تایید میگردد.
این یافته مورد تایید سایر محققان است که نشان دادند در طی انقباضات اکسنتریک و ایمومتریک ،آمپلیتیود عضله وستوس مدیالیس بیشتر از
عضله رکتوس فموریس است ]29[.چنین یافتهای همچنین با نتایج محققان دیگر[ ]15همخوانی دارد .این محققان ،در پژوهشی روی مردان سالم
نشان دادند که تمرین اکسنتریک ایموکینتیک میتواند سبب افمایش معنادار فعالیت الکتریکی عضله وستوس مدیالیس در قیاس با وستوس
لترالیس شود .آنها پیشنهاد کردند که چنین پاسخ متفاوتی میتواند در بهبود باالنس بین فعالیت این دو عضله در مواجهه با اختالالتی نظیر
سندروم درد پاتلوفمورال حاهم اهمیت باشد]15[.
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که فعالیت  EMGعضالت کوادریسپس در انقباض اکنستریک بهطور معناداری کمتر از انواع
کانسنتریک و ایمومتریک است .این نتیجه توسط محققان دیگر که بیشترین سطح فعالیت گروه عضالنی کوادریسپس را در طی انقباض
ایمومتریک گمارش کردهاند ،بهطور ضمنی تایید شده است ،با این حال آنها سطح فعالیت عضالت را در طی انقباض کانسنتریک کمتر از
اکسنتریک و در طی انقباض اکسنتریک کمتر از ایمومتریک گمارش کردند[ ،]29اما در پژوهش حاضر ،بین سطح فعالیت کوادریسپس در دو
انقباض ایمومتریک و کانسنتریک تفاوتی مشاهده نشد.
]
3
1
[
به نظر میرسد در اعمال ایمومتریک فعالیت نروماسکوالر عضالت ،متفاوت از اعمال ایموکینتیک باشد .همچنین مشخص شده است که
تمرینات ایموکینتیک قادرند فعالیت اکستنسورهای زانو را در تستهای ایمومتریک و اکسنتریک بیشینه افمایش دهند ]32[.بهعالوه ،روشن شده
است که کنترل عصبی انقباضات عضالنی کانسنتریک و اکسنتریک باهم متفاوت میباشد ،بهطوری که در انقباضات اکسنتریک ،اطالعات حسی
بهطور متفاوتی نسبت به انقباضات کانسنتریک در سطح قشر مغم پردازش میشود ]33[.بنابراین به نظر میرسد تغییرات مشاهده شده در فعالیت
نروماسکوالر ،با کاهش در بازداری عضالنی در طی انقباضات کانسنتریک و اکسنتریک مرتبط باشد.
]
34
35
[
محققان دیگر
برخی محققان دیگر فعالیت بیشتری را در کوادریسپس در طی انقباض ایمومتریک به نسبت سایر انقباضها گمارش کردهاند.
نیم گشتاور زانوی بیشتری را در انقباضات ایمومتریک و اکسنتریک در مقایسه با کانسنتریک گمارش کردند ،اما بین ایمومتریک و اکسنتریک
تفاوت معناداری نشان داده نشده است .این محققان سطح فعالیت عضالت را متفاوت گمارش کرده و نشان دادند که انقباض اکسنتریک در
مقایسه با دو انقباض دیگر ،با کمترین سطح فعالیت همراه بود[ ،]36نتیجهای که موید یافتههای تحقیق حاضر است.
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بهعالوه ،هنگام مالحظه شرایط باری مختلف ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فعالیت عضالت کوادریسپس در شرایط باری سبکتر در انقباض
اکسنتریک کمتر از دو انقباض دیگر بود و این تفاوت با افمایش بار ،کاهش یافت .به عبارتی دیگر ،در بارهای  50 ،40 ،30و  60درصد وزنه
 ،1RMفعالیت کوادریسپس در انقباضات ایمومتریک و کانسنتریک بهطور معناداری بیشتر از انقباض اکسنتریک بود ،ولی در بارهای  70و 80
درصد وزنه  ،1RMاین تفاوت معنادار نبود.
کاهش در فعالیت عضله در طول انقباضات اکسنتریک ،به صورت یک مانور بازتابی غیرارادی برای کاهش بار مفصل از تولید نیروی فماینده در
نظر گرفته شده است که احتماالً از طریق تغییر واحدهای حرکتی کند انقباض به واحدهای حرکتی تندانقباض رخ می دهد ]37[.بهعالوه ،سرعت
حرکت کمتر در طی انقباض اکنستریک نسبت به نوع کانسنتریک ،ممکن است بهعنوان یک عامل اضافی برای تفاوتهای فعالیت EMG
عمل کند.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،فعالیت هر سه عضله اکستنسور زانو با افمایش بار (از  %30تا  )%80افمایش پیدا کرد .این بخش از نتایج پژوهش
حاضر مورد تایید محققان دیگر است که نشان دادند فعالیت کوادریسپس با افمایش بار از  20تا  90درصد وزنه  1RMبه تدریج افمایش می-
یابد ]37[.همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت عضله وستوس لترالیس در بارهای کمتر ،از فعالیت دو عضله دیگر بیشتر بود ،اما در
بارهای بیشتر ،تفاوت معناداری با دو عضله دیگر نداشت .این نتیجه با یافتههای پژوهش دیگری که کاهش نسبت سطح فعالیت وستوس
مدیالیس/وستوس لترالیس را با افمایش بار نشان داده است[ ،]38متناقض میباشد ،اما با یافتههای محققان دیگر که غلبه فعالیت عضله وستوس
لترالیس بر سایر اجمای کوادریسپس را در طول انقباضات سبک تا متوسط اکستنسور زانو نشان دادهاند[ ،]18 ،30 ،37همخوانی دارد .چنین یافتهای
که هدف اساسی آن تقویت کوادریسپس داخلی (وستوس مدیالیس) در مواردی باشد که این عضله دچار ضعف و کشش پاتولوژیک شده است،
حاهم اهمیت است.
بیشتر بودن فعالیت عضله وستوس لترالیس از وستوس مدیالیس و رکتوس فموریس در بارهای پایین تر ،میتواند به ظرفیت تولید نیروی بیشتر
این عضله[ ]10نسبت داده شود .بهعالوه گمارش شده است که در زنان فعالیت وستوس لترالیس بیشتر از وستوس مدیالیس بوده و زنان دارای
غلبه وستوس لترالیس هستند ]39[.غلبه فعالیت این عضله بر سایر اجمای کوادریسپس میتواند سبب تیلت خارجی پاتال و برخورد پاتال با لبه
خارجی شیار رانی و لذا درد گردد ]4[.شاید بر همین اساس باشد که گفته میشود احتمال ابتالی زنان به بیماریهای مممن مفصل پاتلوفمورال از
جمله سندروم فشردگی خارجی پاتلوفمورال و سندروم درد پاتلوفمورال ،بیشتر از مردان است]3[.
پژوهش حاضر در عین حال که یافتههای جالب توجهی را اراهه مینماید ،همانند اکثر تحقیقات نیمه تجربی دارای محدودیتهایی است .به نظر
میرسد وجود یک گروه از مردان سالم میتوانست به درک تفاوتهای وابسته به جنسیت در فعالیت عضالنی کمک کند .از طرفی دیگر ،با توجه
به اهمیت و کاربرد پژوهش حاضر ،وجود دو گروه بیمار یکی با ضعف وستوس مدیالیس و دیگری با ضعف وستوس لترالیس میتوانست درک
عمیقتری را از فعالیت عضالت وستوس در شرایط نرمال و پاتولوژیک فراهم نماید.
نتیجهگیری
بهطور خالصه بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،فعالیت عضالت کوادریسپس در بارهای سبکتر ،در انقباض اکسنتریک کمتر از دو انقباض دیگر
بود ،ولی در بارهای سنگینتر تفاوت معناداری را نشان نداد .فعالیت عضله وستوس لترالیس در بارهای کمتر ،از فعالیت دو عضله دیگر بیشتر بود،
اما در بارهای بیشتر ،تفاوت معناداری با دو عضله دیگر نداشت .از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط میشود که گروه عضالنی کوادریسپس
بیشترین فعالیت را در طی انقباض کانسنتریک دارد .یافته جالب توجهتر آنکه با تغییر نوع انقباض از اکنستریک به کانسنتریک ،درگیری عضله
وستوس مدیالیس بیشتر می شود .چنین نتایجی از اهمیت زیادی در شرایط پاتولوژیک مممن مفصل پاتلوفمورال برخوردار است .به عنوان مثال در
بیماران مبتال به کندروماال سی پاتال ،درد قدامی زانو و سندروم فشردگی خارجی پاتلوفمورال که ضعف بخش داخلی کوادریسپس به عنوان یکی
از علل اصلی بیماری مطرح است ،هدف متخصصان توانبخشی و فیمیوتراپی طراحی شیوههای تمرینی خاص جهت تقویت انتخابی بخش داخلی
کوادریسپس است .در چنین مواردی توجه به نتایج تحقیق حاضر میتواند راهگشا باشد.
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تشکر و قدردانی
 نیروی عکس العمل مفصل زانو و میمان،پژوهش حاضر بخشی از یک پروژه گسترده با عنوان «مطالعه فعالیت الکتریکی عضالت کوادریسپس
1393  آغاز شده و در اسفند1392 جابجایی پاتال بین سه نوع انقباض مختلف کوادریسپس با بارهای مختلف در زنان جوان» است که از تیرماه
 محققین بدینوسیله مراتب تقدیر خود را از همکاریهای بیبدیل مسئوالن مرکم تحقیقات پمشکی ورزشی دانشگاه علوم.به پایان رسیده است
.پمشکی تهران و اساتید ارجمند دانشگاه صنعتی شریف به ویژه جناب آقای پروفسور فرزام فرهمند بهعمل میآورند
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