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ABSTRACT
Background and Aim: Considering the important role of vasus medialise oblique in
pattelofemoral joint function and the necessity of designing appropriative exercises for it, the
purpose of the present study was to investigate electromyography activity of quadriceps muscle
in deferent hip rotation position in closed kinetic chain in healthy women.
Materials and Methods: The current quasi-experimental study was conducted on 35 healthy
women chosen via simple nonrandomal sampling. Electromyography activity rectus femoris,
vastus medialise oblique, and vastus lateralise were recorded with surface electrodes in 15, 30,
and 45 degrees of internal and external rotation and neutral position of hip with participants risen
onto their toes. Normalized data was analyzed in excel.
Results: The outcomes of repeated measure analysis revelaed that there was a meaningful
deference in 15 degree of external rotation (p=0.039), neutral position (p=0.003), 15 degree
internal rotation (p=0.003), and at the end of internal position (p=0.015). Pair wise comparison
between muscles activity and bonferroni showed vastus lateralise activity in 15 degree external
rotation (p=0.039), neutral position (p=0.003), 15 degree internal rotation (p=0.003), and at the
end of internal position (p=0.015) was more than rectus femoris muscle. Other pair comparisons
between vastus medialis oblique and vastus lateralise, and vastuse medialise oblique and rectus
femoris were not observed to be meaningful.
Conclusion: Based on the outcomes of the present study, the average vastus lateralise activity
was the highest in all positions and the position studied in the current study did not lead to
increase in vastus medialise oblique as a medial dynamic stabilizer compared to vastus lateralise.
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چکیده
مقدمه و اهداف
با توجه به نقش مهم عضله واستوس مایل داخلی در عملکرد مفصل پاتلوفمورال و لزوم طراحی ورزش های اختصاص ی ب رای آن ،ه د از ای ن مطالع ه بررس ی فعالی ت
الکترومیوگرافی عضالت چهارسر زانو در وضعیتهای مختلف چرخشی ران در زنجیره بسته حرکتی در زنان جوان سالم است.
مواد و روش ها
این مطالعه شبه تجربی با نمونه گیری غیر تصادفی ساده در دسترس بر روی  35زن جوان سالم صورت گرفت .ثب ت فعالی ت الکترومی وگرافی ب ا الکتروده ای س طحی از
عضالت رکتوس فموریس ،واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی در زاویه های  15و  30و  45درجه چرخش خارجی و داخلی و زاوی ه ن وترال هی پ در حال ت ایس تاده
روی پنجه های پا صورت گرفت .داده های نرماالیز شده در نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج تحلیل واریانس اندازه های مکرر نشان دادکه بین فعالیت عضالت در زاویه های  15درجه چ رخش خ ارجی ( ، ) p=0/039زاوی ه ن وترال هی پ (15 ، ) p=0/003
درجه چرخش داخلی ( ) p=0/003و انتهای چرخش داخلی ( ) p=0/015اختال معنادار وجود داشت .مقایسه زوجی دو به دوی فعالیت عضالت به روش بونفرونی نشان
داد فعالیت عضله واستوس خارجی در زاویه  15درجه چرخش خ ارجی ( ،) p=0/047زاوی ه ن وترال ( 15 ، ) p=0/004درج ه چ رخش داخل ی ( ) p=0/002و  45درج ه
چرخش داخلی ( ) p=0/016از عضله رکتوس فموریس به طور معناداری بیشتر بود .سایر مقایسه های دو به دوی فعالی ت عض الت واس توس مای ل داخل ی ب ا واس توس
خارجی و نیز واستوس مایل داخلی با رکتوس فموریس معنادار نبود.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه ،میانگین فعالیت عضله واستوس خارجی در همه زوایا باالتر بود و وضعیت مورد مطالعه در این پژوهش موجب افزایش فعالی ت عض له واس توس
مایل داخلی به عنوان ثبات دهنده داینامیک داخلی پاتال نسبت به عضله واستوس خارجی نشد.
واژگان کلیدی
چرخش ران ،فعالیت الکترومیوگرافی ،زانو ،زنجیره بسته ،عضله چهارسر
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مقدمه و اهداف
عدم تعادل بین نیروهای عضالنی ،از عوامل ایجاد کننده اختالل در بیومکانیک طبیعی مفصل پاتلوفمورال است که از جمله این اختالالت
سندرم درد پاتلوفمورال می باشد که از مشکالت رایج در زانو است و در افرادی که فعال و جوان هستند شیوع بیشتری داشته و در حدود 25
درصد جمعیت کلی را متاثر می کند [ .]1سندرم پاتلوفمورال با درد منتشر در عقب و زیر پاتال مشخص می شود [ .]2در این سندرم ،درد با خم
بودن کامل زانو و نشستن طوالنی مدت و خم و راست شدنهای تکراری تشدید می گردد [ .]3این بیماری ،یک سندرم چند عاملی است که برخی
از علل ایجاد آن نیز ،به وجود بیومکانیک غیرعادی در اندام تحتانی بر می گردد [ .]4برخی مولفین ایجاد اختالل در مفصل زانو را در ارتباط با
نداشتن تعادل بین نیروی عضالت ثبات دهنده داینامیک پاتال گزارش می کنند که می تواند باعث جابجایی به سمت خارج پاتال شود .ثبات
داینامیک پاتال اصوال با بخش مایل عضله واستوس داخلی و عضله واستوس خارجی انجام می شود [ .]5عضله واستوس مایل داخلی از نظر
آناتومیکی بخش داخلی عضله چهارسررانی است و در زاویه ای  55درجه نسبت به محور طولی فمور به سمت داخلی پاتال متصل می شود.
اهمیت فانکشنال این عضله ،به عنوان ثبات دهنده داینامیک پاتال در داخل و جلوگیری از انحرا به خارج و چرخش زیاد از حد پاتال است [.]6
اما بیشتر روشهای درمانی سنتی که برای تقویت عضله چهارسر رانی به کار می رود ،بدون در نظر گرفتن این حقیقت که عضله واستوس
خارجی به طور طبیعی قوی تر از واستوس مایل داخلی است طراحی شده اند و در نتیجه ،تقویت کلی عضله چهارسر رانی ،در وضعیتی که
نداشتن تعادل بین نیروی عضالت واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی وجود دارد ،می تواند تشدید کننده این عدم تعادل باشد [ .]7با توجه
به آنچه گفته شد بازگرداندن بیومکانیک طبیعی اندام تحتانی باید تمرکز اصلی درمان فیزیوتراپی باشد .طراحی تمرینات درمانی ،با هد بهبود
قدرت عملکردی عضله و رفع اختالالت بیومکانیکال در اندام تحتانی ،می تواند تغییر در راستای پاتال را اصالح کرده و احتمال بازگشت دوباره
عالیم را کاهش دهد [.]4
در برنامه های توانبخشی اختالالت پاتلوفمورال ،برای برگرداندن تعادل بین نیروهای عضالنی عمل کننده به عنوان ثبات دهنده های زانو و به
معنای دیگر برای بازگرداندن ثبات مفصل ،ورزشها به صورت زنجیره باز و زنجیره بسته به کار می روند [ .]8اگر چه مقاالت فرق زیادی را بین
این دو نوع تمرین گزارش نکرده اند ولی اغلب آنها تمرینات زنجیره بسته را به علت دارا بودن ویژگیهایی چون تحریک حس عمقی ،هم
انقباضی عضالت ،تسهیل الگوهای عملکردی و چند مفصلی بودن ارجح تر از تمرینات زنجیره باز در افزایش توانایی عملکردی عضله و
هماهنگی نروماسکوالر می دانند [ .]9،5،4در مطالعات مختلفی همزمانی بکارگیری واحدهای حرکتی بین عضالت واستوس داخلی و خارجی
مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان داد که همزمانی بکارگیری واحدهای حرکتی در بین دو عضله واستوس داخلی و خارجی ،درحین
انقباض ایزومتریک و انجام حرکت در زنجیره بسته باالتر بوده است [ .]10یکی از روشهای پیشنهادی برای تقویت عضالت زانو ،انجام تمرین
درمانی در هر دو زنجیره باز و بسته و با ایجاد تغییر در دامنه های مختلف چرخش تیبیا ،چرخش هیپ و ادکشن است .تمرینات ادکشن هیپ
بطور انتخابی برای تقویت عضله واستوس مایل داخلی استفاده شود چرا که بخشی از این عضله از ادکتورماگنوس و بخشی از آن از عضله
ادکتورالنگوس منشا گرفته است [ .]11تاثیر ادکشن هیپ برای اثرگذاری روی فعال شدن بیشتر عضله واستوس مایل داخلی هنوز نوعی عدم
توافق باقی مانده است و بعضی مطالعات فعالیت بیشتر عضله واستوس مایل داخلی در سنجش با واستوس خارجی را با همزمان شدن با ادکشن
هیپ گزارش می کنند ،در حالی که بقیه این عقیده را قبول ندارند .تفاوت هایی که در پارامترهای تمرین اعمال می شود (از قبیل نوع انقباض،
زاویه مفصل ،سرعت زاویه ای و قوس حرکتی) می تواند دلیل این نتایج متفاوت باشد [ .]12در مطالعات مختلف تالش کرده اند افزایش فعالیت
عضله واستوس مایل داخلی را با دستکاری تعدادی از متغیرها ایجاد کنند .تغییر در ماهیت تمرین (زنجیره باز یا بسته) ،نوع انقباض (کانسنتریک،
اکسنتریک و ایزومتریک) ،وضعیت اندام و تغییر در درجه چرخش تیبیا و یا فمور و تغییر با اضافه کردن ادکشن یا ابدکشن هیپ از جمله
فاکتورهایی هستند که احتماال می توانند بر روی عملکرد عضله واستوس مایل داخلی تاثیرگذار باشند [ .]13فعالیت با هم عضالت واستوس مایل
داخلی و واستوس خارجی با حرکات مچ پا نیز در ارتباط است .فعالیت عضله چهارسر رانی همزمان و یا  100میلی ثانیه زودتر از عضالت مچ پا
رخ می دهد و در وضعیتهایی که برای ثبات زانو مورد نیاز است مثل ایستادن روی پاشنه پا و یا انگشتان پا در افراد سالم این همزمانی فعالیت
وجود دارد .دیده شده است که فعالیت عضله سولئوس یک تخلیه الکتریکی در فیبرهای  Iaو  Ibمتصل به نورونهای حرکتی خودش و همچنین
نورونهای حرکتی عضله چهارسر رانی تولید می کند .فیبرهای  Iaاثر تحریکی روی نورونهای حرکتی هر دو عضله سولئوس و چهارسر رانی
دارند ،در حالی که فیبرهای  Ibاثر مهاری روی این نورونهای حرکتی دارند .چگونگی مکانیسم حفظ توازن بین این تحریک و مهار در این
نورونهای حرکتی هنوز واضح نیست [ .]14با توجه به آنچه در مورد محاسن تمرینات زنجیره بسته و نقش وضعیت اندام تحتانی و مچ پا بر روی
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عملکرد عضله کوادریسپس گفته شد ،هد از این مطالعه بررسی تاثیر چرخش هیپ ،در زوایای مختلف چرخشی ران و در حالتی که فرد کامال
روی پنجه های پا ایستاده است ،بر فعالیت الکتریکی عضالت چهارسر زانو است.
مواد و روش ها
این مطالعه شبه تجربی روی  35زن سالم غیر ورزشکار در رده سنی  18تا  36سال که به روش غیر تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند
انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل افراد جوان سالم با میانگین سنی  18تا  36سال [ ،]13بدون سابقه گزارش درد در سه ماه گذشته در
بیش از دو نمونه از فعالیت های شامل :دویدن ،پریدن ،زانو زدن ،نشستن دراز مدت ،باال و پایین رفتن از پله ها [ ،]11نداشتن سابقه جراحی زانو
یا اندام تحتانی [ ، ]11نداشتن هر گونه سابقه ی آسیب اسکلتی عضالنی در هیپ ،زانو و مچ پا [ ]15،14،11و دارا بودن شاخص توده بدنی زیر ]16[ 30
بود .معیار خروج از مطالعه نداشتن تمایل فرد ب ه ادامه همکاری در هر قسمت از کار و یا بروز هر گونه مشکل اسکلتی عضالنی حین مطالعه بود.
اهدا و نحوه اجرای تحقیق با بیان یکسان برای تمام افراد توضیح داده شده و در صورت پذیرش فرد برای شرکت در طرح ،رضایت نامه کتبی
گرفته شد .فعالیت الکتریکی عضالت رکتوس فموریس و واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی با سیستم الکترومیوگرافی سطحی (دستگاه
 EMGسطحی 1پرتابل  Biometricsمدل  Datalogساخت کشور انگلستان) ثبت شد و از الکترودهای سطحی نقره-کلراید نقره با اندازه
سطح تشخیصی  2سانتیمتر استفاده شد .سیگنال های الکترومیوگرافی با پهنای باند  20تا  500هرتز و با فرکانس نمونه برداری  1000هرتز
بود .همه ثبت ها از عضالت پای غالب فرد گرفته شد .برای مشخص شدن آن از فرد خواستیم  3بار توپی را با پا شوت کند .پایی که به تعداد
بیشتر برای ضربه زدن به توپ استفاده کند پای غالب درنظر گرفته شد [ .]7آزمونها در یک مکان ثابت و درمحدوده ساعتی مشخص انجام شد.
قبل از ثبت پتانسیل الکتریکی عضالت تحت مطالعه ،سطح پوست تراشیده شده و سمباده کشیده شد و با الکل  %70تمیز شد [ .]15برای تعیین
محل الکترودگذاری از استانداردهای  SENIAMاستفاده شد .برای ثبت فعالیت الکتریکی عضله رکتوس فموریس ،الکترود سطحی در 50
درصد فاصله خطی که خار خاصره قدامی فوقانی 2را به قسمت فوقانی پاتال وصل می کرد قرار می گیرد .برای ثبت فعالیت الکتریکی از عضله
واستوس مایل داخلی الکترود سطحی در 80درصد فاصله خطی ما بین خارخاصره قدامی فوقانی و فضای مفصلی کناره قدامی داخلی لیگامان
قرار می گرفت .برای ثبت فعالیت الکتریکی از عضله واستوس خارجی الکترود سطحی در  2/3فاصله خط بین خارخاصره قدامی فوقانی و کناره
خارجی پاتال در جهت فیبرهای عضله قرار می گرفت .الکترود رفرنس به دور مچ پا بسته می شد [ .]17در پایان  ،لمس بالک عضله نیز در
وضعیت انجام تست برای اطمینان از محل قرارگیری الکترود به کار می رفت [.]15
پیش از انجام مطالعه اصلی ،نیاز است تست 3MVICبه عنوان یک مرجع استاندارد برای مقایسه تغییر فعالیت الکترومیوگرافی بین نمونه ها و
عضالت مختلف محاسبه شود تا اطالعات حاصل از مطالعه به صورت درصدی از  MVICنرمالیزه شود .نرمالیزیشن داده های الکترومیوگرافی
برای افزایش پایایی و کاهش تاثیر تفاوت های میان افراد روی اطالعات الکترومیوگرافی ثبت شده استفاده می گردد .ابتدا نمونه برای انجام
تست  MVICآموزش می دیدند .پوزیشن فرد در حالت نشسته روی صندلی بود و الکترودهای سطحی برای ثبت فعالیت الکترومیوگرافی
عضالت رکتوس فموریس و واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی به بدن بیمار متصل می شد .سپس ،بعد از حدود  5دقیقه استراحت ،نمونه
ها یک حداکثر  MMT4را در زاویه  45درجه فلکشن زانو در مقابل مقاومتی که به وسیله یک فرد تراپیست اعمال می شد انجام می دادند.
انقباض از پای غالب فرد گرفته و درجه فلکشن زانو با گونیامتر اندازه گیری می شد .همه نمونه ها با دستور شفاهی برای به کار بردن حداکثر
نیرو تشویق می شدند .انقباض برای  5ثانیه حفظ و این روند  3بار با فاصله  3دقیقه استراحت بین هر انقباض تکرار می شد و بیشترین مقدار به
عنوان  MVICدر نظر گرفته می شد [.]18
قبل از ورود به تست اصلی نیز ،یک دوره آشنایی با ج زییات مراحل انجام تست را که با بیان یکس ان برای همه افراد شرکت کننده صورت
می گرفت .برای گرم کردن نیز از کشش 5عضالت کوادریسپس ،همسترینگ ،عضالت کا و ادکتورهای ران به صورت نگه داشتن کشش
برای  30ثانیه و سه تکرار کشش برای هر عضله استفاده شد [.]19،11
فعالیت الکتریکی عضالت تحت مطالعه در حالتی که فرد کامال روی پنجه های پا ایستاده است و در وضعیت های نوترال هیپ ،چرخش داخلی
هیپ در زاوی ه  15درجه ،چرخش داخلی هیپ در زاویه  30درجه ،چرخش داخلی هیپ در انته ای دامنه ممکن که انگشتان به هم برخورد
Surface electromyography
Anterior superior iliac spain
Maximum voluntary isometric contraction
Manual muscle testing
Stretching
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می کنند ،چرخش خارجی هیپ در زاویه  15درجه ،چرخش خارجی هیپ در زاویه  30درجه ،چرخش خارجی هیپ در زاویه  45درجه ثبت شد.
برای مشخص شدن زاویه چرخش هیپ صفحه ای طراحی شد که دو خط موازی با فاصله  30سانتیمتر از هم در دو سمت صفحه به عنوان
خط راهنما جهت دامنه صفر درجه قرارداد می شد ند .خطوطی در دو جهت از این دو خط موازی با زوایای  15و  30و  45درجه کشیده شد .این
خطوط برای اندازه گیری دامنه های مختلف چرخش هیپ در این مطالعه قرارداد شدند (شکل .)1

تصویر  :1صفحه طراحی شده برای تنظیم زاویه های چرخش

فرد بصورتی روی صفحه می ایستاد که خط وسط (صفر درجه) ،وسط استخوان کالکانئوس در خلف و از انگشت دوم پا در قدام عبور کند .به
عبارت دیگر ،در بررسی هر کدام از زوایای مورد نظر در مطالعه ،خط مشخص کننده آن زاویه از وسط کالکانئوس و انگشت دوم پا عبور می کرد.
موقعیت فرد برای شروع در حالت ایستاده و دستها پهلوی فرد آویزان ،و پاها روی زمین و حدود 35درجه از هم فاصله داشت [ .]14فرد برای
شروع ثبت پاشنه را از زمین جدا کرده و کامال روی پن جه ها می ایستاد .برای انجام آن ،از نمونه ها به طور شفاهی خواسته می شد که آماده
باشند ،تنه را صا نگه دارند ،روی پنجه ها بایستند 5 ،ثانیه در آن وضعیت بمانند و سپس به حالت اولیه برگردند [ .]13نمونه ها هر حرکت را 3
بار با فواصل استراحت  30ثانیه بین آنها انجام می دادند [ .]7در این حالت اثر خستگی احتمالی حذ می شد [ .]16بین یک وضعیت و دادن
وضعیت بعدی در دامنه تغییر چرخش هیپ  ،یک فاصله  4دقیقه ای استراحت به نمونه داده می شد [ .]11در این فاصله  4دقیقه ای استراحت،
فرد از روی صفحه کنار رفته روی صندلی می نشست و برای انجام ثبت الکترومیوگرافی در زاویه بعد ،مجددا روی صفحه می ایستاد و موقعیت
کف پا جهت قرار گرفتن خط وسط استخوان کالکانئوس تا عبور از انگشت دوم بررسی می شد .انتخاب وضعیتهای مختلف برای ثبت فعالیت
الکترو میوگرافی به صورت تصادفی صورت می گرفت تا در حد امکان احتمال اثر گذاری وضعیتهای ثابت روی ثبت و نتایج مطالعه به حداقل
برسد .داده های حاصل از ثبت فعالیت الکترومیوگرافی عضالت رکتوس فموریس و واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی به شکل پارامتر
 6RMSو به صورت درصدی از  MVICو با فرمول زیر محاسبه و نرمالیزه شد:
Normalized EMG = [EMG Activity – EMG Rest / EMG MVIC – EMG Rest] × 100
سپس داده های خام از اطالعات تحقیق ،در برنامه  Excelجمع بندی شده و با نرم افزار  SPSSنسخه  18و با بهره گیری از آمار توصیفی و
استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .بدین منظور ،برای تایید نرمال بودن داده های نرماالیز شده الکترو میوگرافی از آزمون یک نمونه ای
 Kolmogorov-Smimovو برای مقایسه میانگین فعالیت عضالت در موقعیتهای مختلف از تحلیل واریانس اندازه های مکرر با یک
عامل درون موردی استفاده گردید .مقایسه زوجی 7نیز به روش بونفرونی 8انجام شد .در این تحقیق خطای نوع اول آزمون  0.05در نظر گرفته
شد.

6

. Root mean square
.Pair wise comparison
8
. Bonferroni
7
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یافته ها
این مطالعه روی  35نمونه زن سالم صورت گرفت .مشخصات دموگرافیک نمونه ها شامل میانگین و انحرا معیار متغیرهای سن ،قد ،وزن و
شاخص توده بدنی نمونه ها در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1آمار توصیفی مشخصات دموگرافیک نمونه ها ()n=35
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

سن

4/82

25/62

36

18

قد

7/07

162/85

179

151

وزن

8/53

60/84

79

34/80

شاخص توده بدنی

2/61

22/84

27/43

18/02

آزمون  ،One-Sample Kolmogorov-Smimovنرمال بودن توزیع داده های نیروی نرماالیز شده را نشان داد ( .)p=0/11در جدول
 2شاخص های آماری مربوط به متغیر فعالیت عضالت نرماالیز شده در  7زاویه و  3عضله با مقدار احتمال  p=0/11آمده است.
جدول :2شاخص های آماری مربوط به متغیر فعالیت نرماالیز شده  3عضله در  7زاویه ()n=35
حداقل فعالیت

حداکثر فعالیت

میانگین

خطای معیار

فعالیت عضله و زاویه مربوط
رکتوس فموریس در  15درجه چرخش داخلی

1/43

70/27

22/054

3/22981

رکتوس فموریس در  30درجه چرخش داخلی

1/06

88/27

30/14

4/34598

رکتوس فموریس در  45درجه چرخش داخلی

0/3

94/11

27/7785

4/03868

رکتوس فموریس در وضعیت نوترال

1/89

87/88

22/5131

3/58784

رکتوس فموریس در  15درجه چرخش خارجی

0/29

95/58

24/7137

3/72128

رکتوس فموریس در  30درجه چرخش خارجی

0/91

161/24

27/9039

5/62732

رکتوس فموریس در  45درجه چرخش خارجی

0/31

68/31

20/2850

3/21153

واستوس مایل داخلی در  15درجه چرخش داخلی

1/47

88/91

28/4066

3/78903

واستوس مایل داخلی در  30درجه چرخش داخلی

2/1

78/54

32/5865

4/00644

واستوس مایل داخلی در  45درجه چرخش داخلی

3/38

201/07

43/6940

7/56633

واستوس مایل داخلی در وضعیت نوترال

1/14

88/68

26/84

4/56343

واستوس مایل داخلی در  15درجه چرخش خارجی

1/16

106/73

28/0629

4/66373

واستوس مایل داخلی در  30درجه چرخش خارجی

0/97

297/88

36/2603

9/85596

واستوس مایل داخلی در  45درجه چرخش خارجی

1/06

84/81

25/6909

4/27155

واستوس خارجی در  15درجه چرخش داخلی

3/53

150

35/2876

4/99404

واستوس خارجی در  30درجه چرخش داخلی

3/85

118/13

39/4073

5/03574

واستوس خارجی در 45درجه چرخش داخلی

2/04

203/79

46/7097

6/94623

واستوس خارجی در وضعیت نوترال

0/81

122/47

34/2650

5/74129

واستوس خارجی در  15درجه چرخش خارجی

0/13

125/16

34/8418

5/28563

واستوس خارجی در  30درجه چرخش خارجی

2/25

149/46

39/9916

7/18437

واستوس خارجی در  45درجه چرخش خارجی

0/72

86/63

27/2542

4/08620

نتایج تحلیل واریانس اندازه های مکرر تک عاملی نشان داد که در  30درجه چرخش داخلی و  30و  45درجه چرخش خارجی اختال بین
میانگین فعالیت سه عضله معنی دار نیست (در هر  3مورد  .)p>0/05در حالیکه در زاویه  15درجه چرخش داخلی با  ،p=0/003در زاویه 15
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درجه چرخش خارجی با  ،p=0/039زاویه نوترال با  p=0/003و زاویه  45درجه چرخش داخلی با  p=0/015بین فعالیت عضالت اختال
معنادار آماری وجود داشت.
مقایسه زوجی دو به دوی فعالیت عضالت به روش بونفرونی نشان داد که میزان فعالیت عضله واستوس خارجی در زاویه  15درجه چرخش
داخلی از عضله رکتوس فموریس به طور معناداری بیشتر بود ( .) p=0/002در این زاویه اختال بین فعالیت دو عضله واستوس مایل داخلی و
واستوس خارجی ( )p=0/327و دو عضله واستوس مایل داخلی و رکتوس فموریس ()p=0/261معنادار نبود.
میزان فعالیت عضله واستوس خارجی در زاویه نوترال نیز از عضله رکتوس فموریس به طور معناداری باالتر بود ( )p=0/004در این زاویه
اختال فعالیت بین دو عضله واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی()p=0/72و دو عضله واستوس مایل داخلی و رکتوس فموریس
( )p=0/643معنادار نبود.
همچنین میزان فعالیت عضله واستوس خارجی در زاویه  15درجه چرخش داخلی از عضله رکتوس فموریس به طور معناداری بیشتر بود
( .)p=0/002در این زاویه اختال بین فعالیت دو عضله واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی ()p=0/327و دو عضله واستوس مایل داخلی
و رکتوس فموریس ( )p=0/261معنادار نبود.
میزان فعالیت عضله واستوس خارجی در زاویه  45درجه چرخش داخلی نیز از عضله رکتوس فموریس به طور معناداری بیشتر بود (.)p=0/016
در این زاویه اختال بین فعالیت دو عضله واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی ( )p=0/001و دو عضله واستوس مایل داخلی و رکتوس
فموریس ( )p=0/105معنادار نبود.
نمودار  1میانگین فعالیت این سه عضله را در  7وضعیت مورد مطالعه نشان می دهد.
نمودار  :1میانگین فعالیت  3عضله را در  7وضعیت مورد مطالعه

بحث
نتایج تحقیق حاضر در مجموع گویای این بوده است که زوایای مختلف چرخش هیپ در زنجیره بسته،همراه با مداخله وضعیت ایستادن روی
پنجه ها ،نتایج متفاوتی را در میزان فعالیت عضالت رکتوس فمووریس ،واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی نسبت به هم نشان می دهد.
اگر چه فرضیه ما که فعالیت بیشتر عضله واستوس مایل داخلی نسبت به واستوس خارجی بود تایید نشد اما در زوایای شامل دامنه  15درجه و
انتهای چرخش داخلی ،زاویه نوترال و  15درجه چرخش خارجی هیپ عضله واستوس خارجی نسبت به دو بخش دیگر عضله کوادریسپس باالتر
بود .در این زوایا ،باالتر بودن فعالیت عضله واستوس خارجی نسبت به فعالیت عضله رکتوس فموریس از نظر آماری معنادار بود ،اما باالتر بودن
فعالیت بین عضله واستوس خارجی و واستوس مایل داخلی از نظر آماری معنادار نبوددر زوایای  30درجه چرخش داخلی و خارجی و  45درجه
چرخش خارجی هیپ تفاوت معناداری بین فعالیت سه عضله به دست نیامد.
پیش از این هم مطالعا تی روی تاثیر زوایای چرخش هیپ بر تغییر فعالیت الکتریکی عضالت واستوس مایل داخلی و خارجی را انجام شده بود
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واین مطالعات نتایج متفاوتی ارائه داده بودند .در مطالعه ای که تاثیر چرخش داخلی و خارجی هیپ همراه با اکستنشن زانو توسط  Lapradeو
همکاران انجام شده بود ،اکستنشن زانو با روتیشن داخلی هیپ فعالیت الکتریکی بیشتر عضله واستوس مایل داخلی را نسبت به عضله واستوس
خارجی نشان داده بود [ .]20در تحقیق دیگری که توسط  Sykeو همکاران انجام شد ،اثر تمرین  9SLRدر زوایای مختلف چرخشی هیپ در
حالتهای نوترال ،چرخش داخلی و چرخش خارجی بر روی تغییر فعالیت عضالت واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی بررسی شد و نتایج
نشان داد که انجام  SLRبا چرخش خارجی هیپ موثرتر از حالتهای دیگر مطالعه در افزایش فعالیت عضله واستوس مایل داخلی بود [ .]21در
تحقیق دیگری توسط  Kushionو همکاران تاثیر تمرینات مختلف  SLRبا وضعیت هیپ در چرخش خارجی و نوترال در دو حالت انجام
تمرین به صورت SLRدر زنجیره باز و انجام تمرین به صورت  Short Arc SLRکه زانو در زاویه  60درجه فلکشن نگه داشته شده و مچ
پا روییک میز ساپورت می شد نیز مقایسه شده و در نتایج تحقیق ذکر شده ،تمرینات شامل  Short Arc SLRاگرچه باعث فعالیت ترجیحی
عضله واستوس مایل داخلی نشدند ،در افزایش فعالیت هر دو عضله واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی موثرتر بودند [ .]22در موارد یاد شده
اگرچه تاثیر چرخش هیپ روی فعالیت عضالت زانو یکی از مداخالت مطالعه بود ،اما وضعیتهای تحت بررسی در زنجیره باز انجام شده بود.
در این پژوهش ما تاثیر وضعیت چرخش هیپ در زنجیره بسته را روی فعالیت عضالت رکتوس فموریس ،واستوس مایل داخلی و واستوس
خارجی مورد مطالعه قرار دادیم .تستهای زنجیره بسته ،با توجه به فانکشن طبیعی ،با هد تسهیل و برانگیختن بهینه عملکرد عضالنی نرمال
طراحی می شود .این ویژگی اختصاصی در این تمرین ها  ،باعث می شود به عنوان تمرینات ایده آل تری برای افزایش توانایی فانکشنال عضله
بکار روند .تمرینی که در زنجیره بسته انجام شود ،تسهیل و افزایش فیدبک حس عمقی سیستم عصبی عضالنی را بهتر تامین می کند .از
طرفی ،باالنس نیز جزء کلیدی برای عملکرد روزانه است که وقتی ورزشها در زنجیره بسته انجام می شود ،بطور چشمگیری باال می رود [.]4
در مطالعه  Serraoو همکاران روی بررسی تاثیر چرخش تیبیا در زنجیره بسته روی فعالیت الکتریکی عضله واستوس مایل داخلی و عضله
واستوس بلند خارجی ،در وضعیت  Isometric Leg Pressو زانو در  90درجه فلکشن با انقباض ساب ماگزیمال ،نتایج نشان داد که در
چرخش داخلی تیبیا فعالیت الکتریکی عضله واستوس بلند خارجی نسبت به واستوس مایل داخلی بیشتر بوده است و چرخش تیبیا در فعالیت
ترجیحی تقویت عضله واستوس مایل داخلی موثر نبوده است [ . ]15اگر چه وضعیت زانو و روش کار در این مطالعه با مطالعه ما فرق داشته است
ولی از نظر بسته بودن زنجیره حرکتی شبیه هم بوده اند و نتیجه ای که گزارش نموده بودند با نتایج ما همخوانی داشت ،چون در مطالعه ما نیز
عضله واستوس مایل داخلی افزایش فعالیت نسبت به دو عضله دیگر تحت مطالعه نشان نداد.
در مطالعه ای که  Eltonدر سال  2011انجام داد اثر وضعیت مچ پا روی تغییر فعالیت عضالت واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی در
زنجیره بسته مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن مطالعه نشان داد که در حالتی که فرد روی انگشتان پا می ایستد و یک حرکت اغتشاشی
قدامی خلفی به پشت زانو وارد می شود ،می تواند روی فعالیت عضله واستوس مایل داخلی تاثیر گذار باشد و در حقیقت یک هم زمانی بین
فعالیت عضالت مچ پا و عضله کوادریسپس دید [ .]14این نتایج پایه گذار طراحی ما در روش کار شده بود که به عنوان مداخله ،ایستادن روی
پنجه را به حرکات چرخش هیپ اضافه نموده بودیم و همان طوری که در پیش اشاره شد نتیجه کار ما تسهیل فعالیت عضله واستوس مایل
دلخلی را نشان نداد .الزم به ذکر است که بر خال مطالعه  ،Eltonدر مطالعه ما هیچگونه اغتشاشی در حین انجام کار وارد نمی شد.
در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که اگرچه عموما تمرینات زنجیره بسته به دلیل خاصیت به کارگیری همزمان عضالت در ثبات و تعادل
بیشتر مورد قبول و موثر هستند ،اما در وضعیت مورد مطالعه در این پژوهش ،در حالتی که فرد روی پنجه های پا می ایستد ،نه تنها افزایش
فعالیت عضله واستوس مایل داخلی به عنوان ثبات دهنده داینامیک پاتال نسبت به عضله واستوس خارجی در هیچ یک از وضعیت های مورد
مطالعه مالحظه نشد ،بلکه فعالیت عضله واستوس خارجی نسبت به دو عضله دیگر افزایش نشان داده است.اگر چه این اختال فعالیت نسبت به
فعالیت عضله رکتوس فموریس در زوایای  15درجه چرخش خارجی و نوترال و  15و  45درجه چرخش داخلی معنادار بود و اختال فعالیت
عضله واستوس خارجی نسبت به فعالیت عضله واستوس مایل داخلی در هیچکدام از وضعیتها معنادار نبود ،با این حال به علت باالتر بودن
فعالیت عضله واستوس خارجی در همه وضعیتهای مطالعه ،بر اساس نتایج این مطالعه وضعیت ایستادن روی پنجه پا را نمی توان برای تقویت
اختصاصی عضله واستوس مایل داخلی توصیه کرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیوتراپی به نگارش ندا بابادی ،به راهنمایی آقای دکتر محمد محسن روستایی
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.................دکتر روستایی و همکاران

 بدین وسیله از تمام افرادی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند و از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای حمایت های.می باشد
.علمی و در اختیار گذاشتن امکانات الزم برای انجام پژوهش تشکر وقدردانی می نماییم
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