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Abstract
Background and Aims: One of the most common postural abnormalities is hyperkyphosis chest with
its increase associated with an increase in forward head. Therefore, the aim of the present study was to
investigate selected muscles electromyography activity in kyphosis corrective exercises with and
without head retraction.
Materials and Methods: In the current study, a sample of 15 non-athletic male students (18-25
years) with hyper-kyphosis higher than 42 degrees were selected. The activity of electromyographic
with surface electrodes of Sternocleidomastoid muscles, upper trapezius, middle trapezius, and
rhomboid in Cobra, W, and Y motions with and without head retraction were recorded using wireless
EMG (16 channels, Bayamed Company). For intra-group comparison of muscle activity in the two
states, t-test was performed with a significance level of 95% (α=0.05).
Results: The results showed that the activity of upper trapezius muscle and mid trapezius (p <0.05) in
y motion with and without head retruction was statistically significant, but no significant difference
was found in the activities of the other two muscles. Also, in the movement of W with and without
retruction, the levels of activity of all four muscles were statistically significant (p <0.05). In Cobra
movement, there was a significant difference in the levels of activity of upper trapezius muscles and
Sternocleidomastoid between the two states with and without retruction of the head, but no significant
difference was found in the activities of the other two muscles.
Conclusion: According to the results, a decrease in the upper trapezius activity and an increase in the
mid trapezoid activity in y motion with head retraction were observed. It was also shown that in the
movement of W with head retraction, except for the Romboid muscle, the activities of the other three
muscles increased. In cobra movement, the activities of upper trapezius muscle and Sternocleidoastoid in head retraction were more than those without head retraction. The results also indicate that
the position of the head has a different effect on the muscles electromyography in kyphosis corrective
exercises. Therefore, it is recommended that application of these moves to treat kyphosis be
performed with caution. All in all, more information is necessary to complete our knowledge in this
regard.
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه هایپرکایفوزیس قفسه سینه یکی از شایعترین ناهنجاریهای قامتی است که افزایش آن با افزایش سر به جلو همراه است؛ بنابراین هدف مطالعه
حاضر بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب در تمرینات اصالحی کایفوز با و بدون ریترکشن سر میباشد.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر  81نفر از دانشجویان مرد غیرورزشکار ( )81-21سال با هایپرکایفوزیس وضعیتی باالتر از  22درجه انتخاب شدند .فعالیت عضالت
استرنوکالئیدو ماستوئید ،تراپزیوس فوقانی ،تراپزیوس میانی و رمبوئید در حرکات کبرا W ،و  Yبا و بدون ریترکشن از سیستم الکترومیوگرافی سطحی
 81کاناله ساخت شرکت بایامد ثبت گردید .برای مقایسه درونگروهی فعالیت عضالت در دو حالت از آزمون آماری  tزوجی با سطح معناداری  11درصد
( )α=.0.1در نظر گرفته شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد که میزان فعالیت عضله تراپزیوس باالیی و تراپزیوس میانی ( )p<./.1در حرکت  yبا و بدون ریترکشن سر معنادار بود ،اما تفاوت
معناداری در فعالیت دو عضله دیگر یافت نشد .همچنین در حرکت  Wبا و بدون ریترکشن سر میزان فعالیت هر چهار عضله مورد مطالعه معنادار بود
( .)p<./.1در رابطه با حرکت کبرا تفاوت معناداری در میزان فعالیت عضالت تراپزیوس فوقانی و استرنوکلوئید-ماستوئید بین دو حالت با و بدون
ریترکشن سر یافت شد ،ولی تغییر وضعیت سر بر میزان فعالیت دو عضله دیگر تاثیر معناداری نداشت (.)p<./.1
نتیجهگیری
به نظر میرسد فعالیت تراپزیوس فوقانی در حرکت  yبا ریترکشن سر کاهش و فعالیت تراپزیوس میانی افزایش یافته بود .همچنین در حرکت  Wبا
ریترکشن سر به جز عضله رومبوئید میزان فعالیت سه عضله دیگر افزایش یافته بود .در حرکت کبرا فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی و
استرنوکالیدوماستوئید در ریترکشن سر بیشتر از حالت بدون ریترکشن سر بود .نتایج حاضر گویای این است که تغییرات پوسچر سر اثر متفاوتی را بر
فعالیت الکترومایوگرافی عضالت در حرکات اصالحی کایفوز دارد .پس توصیه میشود در به کار گرفتن این حرکات برای اصالح کایفوز با احتیاط برخورد
شود و اطالعات بیشتری در زمینه میزان فعالیت سایر عضالت حاصل گردد.
واژههای کلیدی
کایفوز سینهای؛ ریترکشن؛ حرکات اصالحی؛ فعالیت عضالت
نویسنده مسئول :فریده باباخانی ،استادیار گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه حرکات اصالحی و طب ورزش ،دانشکده
تربیت بدنی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیFarideh_Babakhani@yahoo.com :
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مقدمه و اهداف
راستای طبیعی بدن و ستون فقرات به عملکرد ساختارهای عضالنی ،استخوانی و عصبی آن بستگی دارد] [8که به علت بیماری یا عادات
غلط ممکن است در طول دوره زندگی با تغییراتی همراه باشد و شخص پوسچر خوب را از دست بدهد [2].معموالً ناهنجاری در یک بخش
از ستون فقرات بر بخشهای دیگر اثر میگذارد و نه تنها فرد را از لحاظ فیزیولوژیکی بلکه از نظر روانی و اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار
میدهد [3].هایپرکایفوزیس قفسه سینه یکی از شایعترین ناهنجاریهای قامتی است .در این ناهنجاری تمایل عضالت قدامی ناحیه سینه
همچون سینهای بزرگ و کوچک به سفتی از یک طرف و تمایل عضالت خلفی این ناحیه مانند اکستنسورهای ستون فقرات به ضعف
منجر به بروز ایمباالنس عضالنی میشود [2].افزایش کایفوز سینهای با کاهش عملکرد بدنی] [1اختالل در عملکرد ریوی] [1وافزایش میزان
سر به جلو و کاهش تحرک گردن و افزایش درد گردن همراه است [7].متخصصان معموالً بر اساس تئوری کندال ناهنجاری مذکور را به
صورت موضعی در مبتالیان اصالح میکنند] [1که در این مورد اثربخشی تمرینات اصالحی رایج (موضعی) را در بهبود ناهنجاری وضعیتی
از جمله کایفوز مورد تردید قرار دادند [1].محققین به این نتیجه رسیدند گرچه اثر این گونه تمرینات معنادار است ،ولی اثربخشی مطلوبی در
کاهش زاویه کایفوز افراد نداشته است [8.].به نظر میرسد این مسئله ناشی از تأکید بر تمرینهای اصالحی موضعی و بیتوجهی به دیگر
ناهنجاریهای مرتبط با عارضه کایفوز است [1].از آنجا که قسمتهای مختلف ستون فقرات به وسیلۀ سیستم مهرهای به یکدیگر متصل
هستند ،بروز تغییر در یک ناحیه ممکن است در قالب واکنشی زنجیرهای نواحی دیگر را تحت تأثیر قرار دهد] [88و افزایش کایفوز با افزایش
سر به جلو همراه باشد [7].تغییر راستای سر باعث تغییر راستا ،زاویه اثر و طول عضالت میشود [82].تغییر در طول عضله فعالیت عضله را
][83
تحت تاثیر قرار میدهد.
مطالعات متعددی به بررسی اثر موقعیت سر بر فعالیت عضالت پرداختهاند .تحقیقات کیانگ جن لی و همکاران نشان داد تفاوت معناداری
در فعالیت الکترومایوگرافی تراپزیوس میانی ،اسپلینوس و عضله استرنوکلیدوماستید گروه کنترل و گروه سر به جلو وجود دارد .با این حال
فعالیت الکترومایوگرافی عضله تراپزیوس ای فوقانی تفاوت معناداری بین دو گروه در طول جلو کشیدن و انقباض گردن نشان نداد و به این
نتیجه رسیدند که سر به جلو باعث تغییر در فعالیت عضالنی در پروترکشن ورترکشن گردن میشود [82].در تحقیقی دیگر جان وون کون و
همکاران نشان دادند که فعالیت عضالت تراپزیوس فوقانی و سراتوس آنتریور به طور قابل توجهی در میان مواضع سر متفاوت است؛
بنابراین بهبود از عملکرد طبیعی تراپزیوس فوقانی و سراتوس آنتریور نقش مهمی در تصحیح سر به جلو و شانه گرد دارد [81].یوان و
همکاران اثر بریس کرانیوسرویکال در زاویه کرانیوسرویکال ،زاویه کایفوز سینهای و فعالیت عضالت اکستنسور تنه در هنگام تایپ کردن در
افراد با پوسچر سر به جلو را ارزیابی کردند؛ نتایج نشان داد استفاده از بریس کرانیوسرویکال باعث کاهش بالفاصله زاویه سر به جلو و
کاهش زاویه کایفوز در طول زمان و مانع بدتر شدن سر به جلو و کایفوز در طول کار میشود .در فعالیت عضالت اکستنسور تنه نیز فعالیت
معنادار دیده شد .اصالح سر به جلو با استفاده از یکبند کرانیوسرویکال ممکن است به طور غیرمستقیم کایفوز سینهای را با کمی تاخیر
کاهش دهد و از افزایش بیشتر آن در طول چنین کاری جلوگیری کند؛ بنابراین یک درمانگر فیزیکی باید به تأثیر سر به جلو بر زاویه کایفوز
سینهای توجه داشته باشد و بداند که اصالح سر به جلو یک درمان برای کاهش زاویه کایفوز میباشد [81].در تحقیق دیگر وون و همکاران
اشاره کردند که تأثیر پوسچر سر به جلو با وضعیت نشسته بر روی چرخانندهای باالیی کتف در حرکت فلکشن همراه با وزنه در افراد سالم
نشان داد که پوسچر سر به جلو باعث افزایش درد شانه و گردن حین فعالیت در وضعیت فلکشن شانه در حالت نشسته میگردد [87].ریچارد
و همکاران از بررسی فعالیت عضله راست راسی خلفی در دو موقعیت خنثی و ریترکشن سر به این نتیجه رسیدند که فعالیت عضله راست
راسی خلفی در وضعیت جمع از وضعیت نرمال بیشتر است [81].یافتههای این مطالعات نشان میدهد موقعیت سر اثرات متفاوتی بر روی
فعالیتهای عضالنی سر و شانه دارد و ارزیابی پوسچر سر میتواند اطالعات مفیدی را در مورد عملکرد عضالت شانه و تصمیمگیری
][81
دربارهی توصیه حرکات اصالحی در اختیار معاینهکننده قرار دهد.
وون جی یو گزارش کرد تمرینات برای استقرار گردن و کتف ،شامل تمرینات تقویتی از یک کشش ساده بر درد و زاویه قفسه سینه موثرتر
بود و به این باور رسید که مداخله برای درد قفسه سینه و یا اصالح قفسه سینه کیفوز نه تنها باید شامل درمان برای عضالت مورد استفاده
در گسترش قفسه سینه باشد ،بلکه باید درمان برای عضالت گردن و کتف باشد [87].در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد میانگین زاویه کایفوز
آزمودنیها به طور معناداری پس از مشارکت در برنامه تمرین اصالحی موضعی و جامع کاهش یافت ،اما میزان اثربخشی تمرینهای
][1
موضعی مطلوب نبود .یافتهها نشان داد که تمرینهای اصالحی جامع اثربخشی بیشتری نسبت به تمرینهای اصالحی موضعی داشتند.
یافتههای پیشین نیز نشان داد که موقعیت سر اثرات متفاوتی بر روی فعالیتهای عضالنی سر و شانه دارد و ارزیابی موقعیت سر میتواند
اطالعات مفیدی را در مورد عملکرد عضالت شانه و تصمیمگیری دربارهی توصیه حرکات اصالحی در اختیار معاینهکننده قرار دهد .بر
اساس جستجوهای انجامشده اطالعاتی مبنا بر تأثیر موقعیت سر بر فعالیت عضالت در افراد هایپرکایفوزیس بهخصوص حین انجام
تمرینات اصالحی یافت نشد .این موضوع ضروری به نظر میرسد که مطالعه با هدف بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب
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(تراپزیوس فوقانی ،تراپزیوس میانی ،رومبوئید بزرگ و استرنوکلوئید-ماستوئید) در تمرینات اصالح کایفوز با و بدون ریترکشن سر انجام
شود.
مواد و روشها
روش انجام پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی میباشد .بدین منظور از بین دانشجویان 81 ،نفر از دانشجویان مرد غیرورزشکار (81-21
سال) دانشگاه عالمه طباطبائی تهران با روش نمونهگیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند .شرکتکنندگان به صورت داوطلبانه و پس
از در نظر گرفتن معیارهای ورود (داشتن ناهنجاری کایفوز وضعیتی بزرگتر از  22درجه) و عدم ورود (سابقه شکستگی ،جراحی یا بیماری-
های مفصلی در ستون فقرات ،کمربند شانه و لگن ،ناراستاییهای دستگاه اسکلتی-عضالنی درد محسوس در ناحیه گردن و شانه ،داشتن
فعالیت بدنی منظم هفتگی ،قهرمانی و عضویت در تیمهای ورزشی)] ،[1پر کردن فرم رضایتنامه و فرم جمعآوری اطالعات وارد تحقیق
شدند .برای شناسایی ناهنجاری پوسچرال از فرد خواسته شد که پشت صفحه شطرنجی بایستد و از نمای قدامی و جانبی بررسی شد .برای
اندازهگیری میزان کایفوز سینهای آزمودنی بدون پوشش باالتنه به صورت راحت و معمولی پشت به آزمونگر ایستاد ،زوائد شوکی مهرههای
 T2و  T12را مشخص شد .سپس خطکش منعطف را روی زوائد شوکی مهرههای  T2و  T12قرار داده شد ،به طوری که دقیقا منطبق
با انحنای پشت آزمودنی باشد .سپس بدون تغییر دادن انحنای خطکش ،آن را روی کاغذ قرار داده و انحنای سطحی از خطکش که بر روی
پوست قرار گرفته بود ،بر روی کاغذ ترسیم شد و با ماژیک معمولی قوس بین دو عالمت ترسیم شد (روایی این روش  .01.گزارش شده
است) [2.].برای محاسبه میزان زاویه کایفوز سینهای از روی شکل بهدستآمده از خطکش منعطف ،انتهای دو انحنا با خطی به نام  Lبه
هم متصل شده و از قلۀ انحنا خطی عمود بر هم رسم شد که خط  Hنام دارد .زاویه انحنا با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد [28].فرآیند
مذکور ،دو بار دیگر تکرار شد و میانگین سه زاویه بهدستآمده ،به عنوان زاویه کایفوز سینهای هر آزمودنی ثبت گردید Ɵ=4arc tan
).(2h/l

تصویر  :9اندازهگیری درجه کایفوز

برای اندازهگیری وضعیت سر به جلو با استفاده از وسیله ارزیابی وضعیت سر و به روش کرانیوورتبرال ( ،)CVاز آزمودنی خواسته شد در
وضعیت طبیعی ایستادن قرار گیرد .از آزمودنی خواسته شد  3بار حرکت فلکشن و اکستنشن گردن را انجام دهد تا انقباضات غیرطبیعی
ناحیه گردن برطرف شود .سپس مهره  7گردنی را تشخیص داده و عالمتگذاری شد .بازوی ثابت گونیامتر را در سطح افق بر روی مهره 7
گردنی قرار داده و سپس بازوی متحرک گونیامتر بر روی تراگوس گوش تنظیم شد و زاویه بین بازوی متحرک و بازوی ثابت که از مهره 7
عبور کرد ،به عنوان زاویه سر به جلو ثبت شد .هرچه این زاویه به صفر نزدیکتر باشد ،حاکی از شدت بیشتر ناهنجاری است .در صورتی که
این عدد در محدودۀ  22/7بود ،فرد در گروه سر به جلو و چنانچه این عدد در مجموع  12/1داشت ،در گروه سالم قرار میگرفت [22].در
مجموع  3بار اندازهگیری انجام گرفت و بین هر بار  2دقیقه استراحت به فرد داده شد .الزم به ذکر است وسیله مذکور بر اساس روش
فتوگرافی طراحی شده بود.
بعد از اندازهگیری و ثبت اطالعات توصیفی ،موهای سطح پوست عضالت تراشیده شد و پوست با الکل تمیز شد .سپس الکترودهای
سطحی یکبار مصرف  Skintactمدل ( F-RGساخت شرکت  Skin Tactکشور آلمان) ،روی بطن عضالت و در راستای تارهای
عضالنی چسبانده شد .فعالیت الکترومایوگرافیک عضالت تراپزیوس یاالیی ،یک خط از زائده خارجی آخرومی به زائده خاری مهره  7گردن،
محل قرارگیری الکترود نقطه  1.درصدی این خط ،تراپزیوس میانی ،نقطه  1.درصدی بین مرز داخلی کتف و ستون فقرات درسطح T3
ودر جهت خط بین  T5و آخرومی استرنوکلوئید-ماستوئید ،در امتداد خط کشیدهشده از شکاف استرنوم به زائده ماستوئید در نقطه 12
درصدی خط از زائده شکاف استرنوم رومبوئید بزرگ ،نقطه  22درصدی خط بین زائده خاری  T3و مرز داخلی کتف خط در زاویه  21درجه
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نسبت به سطح ساجیتال کشیدهشده ،الکترود مرجع روی زائده آخرومی قرار گرفت .الکترودگذاری بر روی عضالت سمت راست بدن در
جهت فیبرهای عضالت و بر اساس پروتکل  SENIAMو اطلس باربرو انجام شد [23].برای اطمینان از ثابت بودن محل الکترودها طی
تست ،الکترودها با چسب روی پوست محکم شد .شدت فعالیت عضالت به وسیله دستگاه الکترومایوگرافی ساخت شرکت Baya Med
ایران اندازهگیری شد که سیگنالهای آن با فرکانس نمونهبرداری  8...هرتز و پهنای باند  8.تا  1..هرتز بود .همچنین برای حذف نویز
ناشی از فرکانس برق شهری فیلتر ناتچ  1.هرتز به کار گرفته شد .پیش از انجام مطالعه اصلی تست MVIC 8به عنوان یک منبع
استاندارد برای تغییر فعالیت الکترومایوگرافی بین نمونه و عضالت مختلف محاسبه شد تا اطالعات حاصل از مطالعه به صورت درصدی از
 MVICنرمالیزه شود .نرمالیزیشن دادهای الکترومایوگرافی برای افزایش پایایی و کاهش تاثیر تفاوتهای میان افراد روی اطالعات
الکترومایوگرافی ثبتشده استفاده شد .انجام حرکات زیر برای تست حداکثر انقباض ایزومتریک عضالت به کار گرفته شد؛ استرنوکلوئید-
ماستوئید :از فرد خواسته شد که سر را به صورت ایزومتریک خم کند .تراپزیوس باالیی :بازو در زاویه  1.درجه ابداکشن در حالی که گردن
به سمت همان دست خم و چرخش به سمت مخالف بود ،نگه داشته شد .در این حین مقاومتی نیز توسط دست آزمونگر به منظور جلوگیری
از اکستنشن سر به پشت سر و همچنین جلوگیری از ابداکشن بر باالی آرنج اعمال شد .تراپزیوس میانی :در وضعیت دمر قرار گرفته ،شانه
به صورت افقی با چرخش خارجی و اعمال مقاومت در بالی آرنج ،صورت گرفت [22].رومبوئید بزرگ :نمونه در وضعیت نشسته روی صندلی،
آبداکشن  1.درجه بازو و فلکشن  1.درجه آرنج ،و سپس انقباض ایزومتریک با اکستنشن افقی بازو] ،[23دراین مرحله هر عضله به مدت 1
ثانیه به صورت ایزومتریک منقبض واین روند  3بار با  1.ثانیه استراحت بین هر دفعه تکرار شد .مقادیر بهدستآمده از یک ثانیه اول و آخر
حذف شد و میانگین  3ثانیه وسط برای محاسبه  RMSاستفاده شد [81].پروتکل تمرین شامل سه حرکت بود که به صورت تصادفی انجام
شد؛ هر حرکت  3بار با  8.ثانیه انقباض در هر تکرار و  3.ثانیه استراحت بین هر تکرار انجام گرفت .برای به حداقل رساندن اثر خستگی
][87 ،81
بین هر تمرین  2دقیقه استراحت داشت.
حرکت کبرا :حالت شروع در موقعیت دمر در حالی که دستها در کنار بدن قرار دارد .شروع فعالیت شامل به اکستنشن بردن تنه و
هایپراکستنشن شانه بود.

تصویر  :6حرکت کبرا بدون ریترکشن سر (سمت راست) و با ریترکشن سر (سمت چپ)

حرکت  :Yشروع در موقعیت دمر با آبداکشن  82.درجه شانهها؛ شروع فعالیت شامل به اکسشتن بردن تنه (باال و همکاران 2.82 ،والنچ و
همکاران  )2.8.بود.

تصویر  :3حرکت  Yبدون ریترکشن سر (سمت راست) و با ریترکشن سر (سمت چپ)

Maximum Voluntary Isometric Contraction
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حرکت  :Wحالت شروع در موقعیت دمر با آبداکشن  1.درجه شانهها و فلکشن  1.درجه آرنج ،شروع فعالیت شامل به اکسشتن بردن تنه
بود.

تصویر  :4حرکت  Wبدون ریترکشن سر (سمت راست) و با ریترکشن سر (سمت چپ)

مقدار  RMS2دادهها از حذف یک ثانیه اول و آخر و محاسبۀ هشت ثانیه وسط دادههای الکترومایوگرافی با استفاده از نرمافزار Lab
 Viewبه دست آمد و با تقسیم  RMSبهدستآمده برای هر عضله بر مقدار  ،MVICمقدار فعالیت هر عضله به درصد مشخص شد.
جهت مقایسه فعالیت هر یک از عضالت در دو حالت با و بدون ریترکشن سر بین دو گروه همتا از  tوابسته در سطح معناداری  P≥.0.1به
وسیله نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافتهها
در بحث آمار توصیفی ،جدول  8شاخصهای توصیفی مربوط به سن ،وزن ،قد BMI ،و درجه کایفوز و درجه سر به جلو افراد
هایپرکایفوزیس را نشان میدهد .برای بررسی اختالف میانگین میزان فعالیت عضالت (استرنوکلوئید-ماستوئید ،تراپزیوس فوقانی،
تراپزیوس میانی ،رومبوئید بزرگ) بین دو حالت مختلف حرکت اصالحی ( Yحرکت اصالحی  Yبا و بدون ریترکشن سر) از روش آزمون t
همبسته استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :9ویژگیهای فردی آزمودنیها (میانگین±انحراف استاندارد)
Mean±SD
بیشترین
کمترین
تعداد
شاخص
سن

81

22/73±2/.1

2.

21

وزن

81

17/73±7/11

11

1.

قد

81

871/11±1/11

81.

811

شاخس توده بدنی

81

28/13±8/33

2./.1

22/.1

درجه کایفوز

81

21/13±2/.1

23

21

درجه سر به جلو

81

28/73±./7

28

23

جدول  :6نتایج آزمون  tزوجی مربوط به فعالیت عضالت منتخب در حرکت Y
آماره
متغییر

Mean±SD

استرنوکلوئید-

حرکت  Yبدون ریترکشن سر

./23.±./222

ماستوئید

حرکت  Yبا ریترکشن سر

./122±./3.7

حرکت  Yبدون ریترکشن سر

./221±./838

حرکت  Yبا ریترکشن سر

./2.1±./811

حرکت  Yبدون ریترکشن سر

./217±./813

حرکت  Yبا ریترکشن سر

./..7±./33

حرکت  Yبدون ریترکشن سر

8/..1±./2.1

حرکت  Yبا ریترکشن سر

./111±./221

Sig

Cohen
Sd

-8/278

82

./222

./321

2/.1

82

*./.82

./721

-2/111

82

*./.8

./717

./8.3

82

./181

./.21

آزمون

df

وابسته t

تراپزیوس فوقانی
تراپزیوس میانی
رومبوئید بزرگ

Root Mean Square
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نتایج جدول  2نشان میدهد که بین میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضله جناغی-چنبری-پستانی و رومبوئید در حرکت  Yبا ریترکشن سر
با میزان فعالیت آنها در حرکت  Yبدون ریترکشن سر ( p=./222و  )p=./181اختالف معناداری یافت نشد ،اما نتایج تفاوت معناداری در
میزان فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی و تراپزیوس میانی با ( p=./.82و  )p=./.8بین دو حالت مختلف حرکت  Yبا و بدون ریترکشن
سر نشان دادند.
جدول  :3نتایج آزمون  tزوجی مربوط به فعالیت عضالت منتخب در حرکت W
آماره
متغییر

Mean±SD

Sig

Cohen
Sd

-2/732

82

*./.81

./7

-2/232

82

*./..8

8/31

-2/217

82

*./.28

./1132

2/11

82

*./..8

8/2

آزمون

df

tوابسته
استرنوکلوئید-

حرکت  Wبدون ریترکشن سر

./221±./8.7

ماستوئید

حرکت  Wبا ریترکشن سر

./223±./218

تراپزیوس

حرکت  Wبدون ریترکشن سر

./211±./828

فوقانی

حرکت  Wبا ریترکشن سر

./377±./831

حرکت  Wبدون ریترکشن سر

./212±./87

حرکت  Wبا ریترکشن سر

./118±./217

حرکت  Wبدون ریترکشن سر

./711±./2.1

حرکت  Wبا ریترکشن سر

./112±./8

تراپزیوس میانی
رومبوئید بزرگ

نتایج جدول  3اختالف معناداری را در میزان فعالیت عضالت (استرنوکلوئید-ماستوئید ،تراپزیوس فوقانی ،تراپزیوس میانی ،رومبوئید بزرگ)
بین دو حالت مختلف حرکت اصالحی ( Wبا و بدون ریترکشن سر) نشان میدهد.
جدول  .4نتایج آزمون  tزوجی مربوط به فعالیت عضالت منتخب در حرکت کبرا
متغییر

Mean±SD

استرنوکلوئید-

حرکت کبرا بدون ریترکشن سر

./312±./811

ماستوئید

حرکت کبرا با ریترکشن سر

./117±./211

تراپزیوس

حرکت کبرا بدون ریترکشن سر

./383±./83

فوقانی

حرکت کبرا با ریترکشن سر

./227±./828

حرکت کبرا بدون ریترکشن سر

./321±./812

حرکت کبرا با ریترکشن سر

./311±./87

حرکت کبرا بدون ریترکشن سر

./311±./.11

تراپزیوس میانی

رومبوئید بزرگ
حرکت کبرا با ریترکشن سر
*معناداری در سطح p>./.1

./332±./.13

آماره آزمون

df

sig

Cohen
Sd

-2/188

82

*./..8

8/81

-3/212

82

*./.2

./112

-./171

82

./188

./872

./111

82

./111

./823

وابسته t

نتایج جدول  2نشان میدهد که بین میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضله تراپزیوس میانی و رومبوئید در حرکت کبرا با ریترکشن سر با
میزان فعالیت آنها در حرکت بدون ریترکشن سر ( p=./188و  )p=./111اختالف معناداری یافت نشد ،اما نتایج تفاوت معناداری را در
میزان فعالیت عضله استرنوکلوئید-ماستوئید و تراپزیوس فوقانی با ( p=./..8و  )p=./.2بین دو حالت مختلف حرکت کبرا با و بدون
ریترکشن سر نشان دادند.
بحث
به طور کلی نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها نشان داد که میزان فعالیت الکترومایوگرافی دو عضله تراپزیوس فوقانی و تراپزیوس میانی
در حرکت  Yبا و بدون ریترکشن سر از نظر آماری معنادار بود؛ به طوری که فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی در ریترکشن سر کاهش یافته
و فعالیت عضله تراپزیوس میانی افزایش یافته بود ،در حالی که در میزان فعالیت عضله رومبوئید و استرنوکلوئید-ماستوئید تفاوت معناداری
یافت نشد .البته عدم تفاوت در میزان فعالیت عضله استرنوکلوئید-ماستوئید با توجه به رابطه طول و تنش قابل توجیه است .از آنجایی که
این عضله یک عضله دومفصله است و در حرکت ریترکشن سر قسمت باالیی آن محل اتصال آن به استخوان پس سری کشیده ،ولی از
سمت دیگر با آبداکشن شانه در حرکت  Yکوتاه میشود و عضله در طول کوتاه خود قرار میگیرد؛ در نتیجه افزایش طول با ریترکشن سر
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در حدی نیست که فعالیت عضله را تغییر دهد .جان وون کوک و همکاران عدم تغییر در فعالیت این عضله را حین آبداکشن بازو در وضعیت
سر اصالحشده نسبت به سر به جلو گزارش دادند که با نتایج حاضر همسو است [81].فعالیت الکترومایوگرافی عضله تراپزیوس فوقانی در
حرکت  Yبا ریترکشن سر کمتر از حرکت  Yبدون ریترکشن بود .میتوان به این اشاره کرد که هایپرکایفوزیس اغلب با سر به جلو همراه
است .عالوه بر این سر به جلو طول و تنشن عضله باالبرنده کتف در حین چرخش باالیی کتف تغییر میدهد .کاهش معنادار فعالیت
باالبرنده کتف در پوسچر اصالحشده در مقایسه با پوسچر سر به جلو گزارش شده است [21].عضله تراپزیوس فوقانی یک عضله آگونیست
برای چرخش باالیی کتف و عضله باالبرنده کتف یک آنتاگونیست برای چرخش باالیی کتف است؛ بنابراین با کاهش تنش این عضله تنش
وارد بر عضله تراپزیوس فوقانی کاهش مییابد و عضله تراپزیوس فوقانی با فعالیت کمتری کتف را در چرخش باالیی نگه میدارد و نتایج
پژوهش حاضر نیز این نکته را تائید میکند .کاهش فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی را در وضعیت اصالحشده سر نسبت به حالت طبیعی در
حین آبداکشن شانه گزارش دادند که با تحقیق حاضر همسو میباشد [81].در تحقیقی دیگر ،کاهش فعالیت تراپزیوس فوقانی را در وضعیت
خنثی نسبت به سر به جلو گزارش کردند که با نتایج این تحقیق همسو میباشد [87].فعالیت تراپزیوس میانی در حرکت  Yباریترکشن سر
به طور معناداری بیشتر از  Yبدون ریترکشن بود .تراپزیوس میانی و رومبوئید دو ریترکتور کتف هستند ،اما این دو عضله تا حدودی در
فعالیتهای خود متفاوت هستند .الیاف میانی از تراپزیوس به عنوان ریترکتور اصلی عمل میکند ،در حالی که رومبوئید عالوه بر ریترکشن
کتف در پایین کشیدن کتف و حفره گلونوئیید نقش دارد [21].با توجه به اینکه پوسچر کیفوتیک و شانه به جلو باعث تغییر سینماتیک و
فعالیت عضالت میشود] ،[81نتایج نشان داد که افزایش طول حاصل از سر به جلو سبب کاهش فعالیت این عضله نسبت به افراد سالم می-
شود [82].در حرکت  Yبا توجه به این که کتف در چرخش باالیی و الویشن قرار میگیرد ،افزایش تیلت قدامی و چرخش داخلی اسکاپوال را
در افراد شانه گرد و سر به جلو نسبت به افراد ایدال در حین فلکشن  82.درجه گزارش دادند؛ پس احتماالً عضله در طول بلند خود قرار
میگیرد و دچار ناکارآمدی غیرفعال میشود و با توجه به سازگار چرخ دندهای لویس برگر مبنا بر اینکه ریترکشن سر باعث اصالح راستای
مهرههای ستون فقرات گردنی وکاهش میزان زاویه کایفوز سینهای میشود ،تنه را در وضعیت مناسبی برای اکستنشن قرار میدهد که
میتواند باعث بهبود سینتیک و فعالیت عضالت شود .پس احتماالً عضله در طول بهینه خود قرار گرفته که باعث افزایش فعالیت عضله
شده است [27].چرخش خارجی شانه باعث افزایش فعالیت تراپزیوس میانی نسبت به رومبوئید میشود که با نتایج پژوهش کنونی همخوانی
][21
دارد.
فعالیت عضله رومبوئید در حرکت  Yبا و بدون ریترکشن سر تفاوت معناداری با هم نداشتند .این نتایج بهدستآمده با توجه به الگوی
حرکتی و رابطه طول-تنش قابل توجیه میباشد .در حرکت  Yبا توجه به این که کتف در چرخش باالیی و الویشن قرار میگیرد و در
پژوهشی افزایش تیلت قدامی و چرخش داخلی اسکاپوال را در افراد شانه گرد و سر به جلو نسبت به افراد ایدهآل در حین فلکشن  82.درجه
را گزارش دادند] ،[27پس احتماالً عضله در طول بلند خود قرار میگیرد و با توجه به اینکه حرکت ریترکشن ،نقش مهمی در بازیابی پوسچر
مطلوب دارد] ،[21انتظار میرود که ریترکشن سر از چرخش داخلی کتف جلوگیری کند و باعث کاهش اندک فعالیت این عضله شود .تفاوت
در فعال شدن بین دو روتاتورکاف ،تراپزیوس میانی و رومبوئید را در الگوهای متفاوت حرکت شانه گزارش کردند] [21که با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد.
میزان فعالیت عضله استرنوکلوئید-ماستوئید ،تراپزیوس فوقانی ،تراپزیوس میانی و رومبوئید در حرکت  Wبا و بدون ریترکشن سر معنادار
بود .عالوه بر این میزان فعالیت عضالنی در کلیه عضالت به جز عضله رومبوئید در ریترکشن سر افزایش پیدا کرده بود .این تفاوت در
میزان فعالیت عضله استرنوکلوئید-ماستوئید با توجه به دو مکانیسم قابل توجیه است :مکانیسم اول رابطه طول-تنش است ،از آنجایی که
این عضله از روی مفصل اطلس پس سری میگذرد و با توجه به این که حرکت ریترکشن سر در حالت دمر باعث کشش فعال
اکستنسورهای قسمت فوقانی گردن میشود] ،[3.پس احتماالً عضله جناغی-چنبری-پستانی در حرکت  Wبا ریترکشن در طول بهینه خود
قرار گرفته است .از طرف دیگر ،حداقل نیروی الزم برای تعادل یک مدل بیومکانیکی ستون فقرات گردن در موقعیت خنثی دمر در برابر
جاذبه اندازهگیری شده است [38].ثبات و پایداری سر در این وضعیت توسط استخوان ،لیگامنت و تنش کمتر تراپزیوس فوقانی و
استرنوکلوئید-ماستوئید حفظ میشود .احتمال میرود که برای ریترکشن سر (جابهجایی سر به سمت عقب) که در حالت دمر برخالف جهت
نیروی گرانش زمین انجام میگیرد ،عالوه بر عضالت ریترکتور برای غلبه بر گرانش زمین به تنش عضالت سطحی نیز نیاز باشد .عدم
تغییر در فعالیت این عضله را حین آبداکشن بازو در وضعیت سر اصالحشده نسبت به سر به جلو گزارش دادند ،اما فعالیت این عضله در سر
اصالحشده افزایش یافته بود] [81که با نتایج تحقیق کنونی همخوانی دارد .لی و همکاران کاهش فعالیت این عضله را در ریترکشن نسبت
به پروترکشن سر در افراد هایپرکایفوزیس گزارش دادند .تفاوت در یافتهها را باید در الگوی حرکتی گزینششده و نحوه تغییر وضعیت سر
جستجو کرد .در تحقیق ذکر شده فعالیت عضله بین ریترکشن و پروترکشن در افراد سر به جلو انجام گرفته ،در حالی که در تحقیق حاضر
][82
وضعیت دمر و با حرکت شانه و ریترکشن کتف انجام شده که در این وضعیت بیومکانیک سر متفاوت است.
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نتایج نشان میدهد فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی با ریترکشن سر افزایش یافته؛ بنابراین تغییر وضعیت سر در حرکت  Wتأثیر معناداری
بر فعالیت الکترومایوگرافی عضله تراپزیوس فوقانی دارد .ثبات و پایداری سر در وضعیت طبیعی توسط استخوان ،لیگامنت و تنش کمتر
تراپزیوس فوقانی و استرنوکلوئید-ماستوئید حفظ میشود .احتمال میرود که افزایش فعالیت تراپزیوس فوقانی در وضعیت ریترکشن برای
نگه داشتن سر در برابر نیروی گرانش باشد .عالوه بر دو مکانیسم طول-تنش و نیروی گرانشی ،میتواند به دلیل کاهش فعالیت عضله
دندانه قدامی باشد .کاهش معنادار فعالیت عضله سراتوس آنتریور در وضعیت سر اصالحشده نسبت به سر به جلو گزارش شده است [81].از
آن جایی که فیبرهای عضله سراتوس آنتریور ،با فیبرهای عضله تراپزیوس ای تشکیل زوج نیرو را میدهند که عمل چرخانیدن استخوان
کتف به خارج و باال را انجام میدهد ،بنابراین با کاهش فعالیت عضله دندانهای نیاز به فعالیت بیشتر تراپزیوس برای نگه داشتن کتف در
چرخش باالیی در حرکت  Wمیباشد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .کاهش فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی را در وضعیت سر
اصالحشده نسبت به سر به جلو گزارش کردند که با نتایج تحقیق حاضر همسو نیست .تفاوت را میتوان در الگوی حرکتی گزینششده
جستجو کرد .تغییر در بیومکانیک پوسچر سر به جلو میتواند بر فعالیت عضالنی تأثیرگذار باشد ،به ازای هر اینچی که سر از حالت طبیعی
خود به سمت جلو تمایل پیدا کند ،ضمن بر هم زدن تعادل آن تا  8.برابر به افزایش تالش عضالنی برای حمایت از وضعیت آن و
جلوگیری از نزدیک شدن و افتادن چانه به سمت قفسه سینه نیاز میشود [81].تغییر بیومکانیک سر باعث افزایش فعالیت این عضله در سر
به جلو نسبت به حالت خنثی شده است] ،[87در صورتی که تحقیق حاضر اکستنشن ستون مهرهها از حالت دمر بود که اصوالً بیومکانیک سر
در این وضعیت متفاوت است .اگرچه نشستن در وضعیت اصالحشده باعث کاهش فعالیت عضالت نسبت به وضعیت سر به جلو شده بود،
ولی وضع اصالح شده در وضعیت ایستاده نیاز به فعالیت عضالنی بیشتری نسبت به وضعیت عادت و سر به جلو در اکثر عضالت نشان داد
که نشاندهنده تغییر مقاومتهای وارد بر عضالت در حاالت مختلف بود [21].دلیل متفاوت بودن فعالیت عضالت در حرکت  Wنسبت به
حرکت  Yمیتواند به این دلیل باشد که عضله در حرکت  Yدر طول کوتاه خود قرار گرفته که توانایی تولید نیرو را ندارد.
نتایج بهدستآمده برای عضله تراپزیوس میانی در حرکت  Wعالوه بر موارد ذکرشده در رابطه با فعالیت این عضله در حرکت  Yمیتواند
به دلیل کاهش فعالیت عضله رومبوئید باشد .از آنجایی که عضله رومبوئید کمککننده عضله تراپزیوس میانی در ریترکشن کتف میباشد،
پس کاهش فعالیت آن باعث افزایش تنش بر عضله ذوزنفه شده است .وونگ یو کاهش فعالیت عضله تراپزیوس میانی را در افراد سالم
نسبت به افراد با پروترکشن کتف در کشیدن یک تراباند در وضعیت نشسته گزارش داد [32].تفاوت نتایج در این تحقیق میتوان به این دلیل
باشد که در تحقیق حاضر یک گروه هایپرکایفوزیس وجود دارد که فعالیت عضالت در ریترکشن و خنثی با هم مقایسه میشود .کاهش
معنادار فعالیت عضله رومبوئید با توجه به تغییرات ناشی از پوسچر در سینماتیک و الگوی فعالسازی عضالت میباشد و کایفوز سینهای
منجر به کاهش چرخش پایینی و تیلت خلفی کتف میشود][87؛ بنابراین عضله سراتوس آنتریور باید بر مقاومتهای ایجادشده توسط تنش
غیرفعال در اطراف کتف غلبه کند که باعث افزایش فعالیت این عضله در ناهنجاری کایفوز میشود [81].حرکت ریترکشن ،نقش مهمی در
بازیابی پوسچر مطلوب دارد] [21و پوسچر ایدال باعث بهبود سینتیک شانه و الگوی حرکتی آن میشود و به نوبه خود باعث تغییر فعالیت
عضالت میشود که در این راستا کاهش معنادار فعالیت عضله سراتوس آنتریور را در وضعیت سر اصالحشده نسبت به سر به جلو گزارش
دادند؛ بنابراین با توجه به این که عضله رومبوئید در حرکت چرخش باالیی و آدکسیون کتف آنتاگونیست عضله سراتوس آنتریور میباشد و
به صورت اکسنتریک منقبض میشود ،کاهش فعالیت عضله رومبوئید در این حرکت را میتوان به دلیل کاهش فعالیت سراتوس آنتریور
دانست [87 ،81].کاهش فعالیت این عضله در پوسچر اصالح شده نسبت به پوسچر خمیده گزارش شده بود که با نتایج تحقیق حاضر همسو
][21
میباشد.
نتایج نشان داد که تغییر وضعیت سر در حرکت کبرا تاثیر معناداری بر فعالیت الکترومایوگرافی عضله استرنوکلوئید-ماستوئید و تراپزیوس
فوقانی دارد .در حالی که فعالیت الکترومایوگرافی عضله تراپزیوس میانی و رومبوئید در حرکت کبرا با و بدون ریترکشن سر معنادار نبود.
عالوه بر این میزان فعالیت عضالنی در کلیه عضالت به جز عضله رومبوئید در ریترکشن سر افزایش پیدا کرده بود.
فعالیت الکترومیوگرافی عضله استرنوکلوئید-ماستوئید در حرکت کبرا با ریترکشن سر بیشتر از بدون ریترکشن سر بود که با نتایج حاضر
همخوانی ندارد [81].نتایج بهدستآمده برای عضله استرنوکلوئید-ماستوئید در حرکت کبرا را میتوان با توجه به موارد ذکرشده در رابطه با
فعالیت این عضله در حرکت  Wتوجیه کرد .در توضیح افزایش سهم مشارکت تراپزیوس فوقانی در ریترکشن سر ،دو مکانیسم بالقوه را
میتوان مطرح کرد :اول اینکه عضله تراپزیوس فوقانی نیز مانند عضله استرنوکلوئید-ماستوئید در حرکت ریترکشن سر در قسمت فوقانی
کشیده شده ،عالوه بر این در حرکت کبرا شانه به هایپراکستنشن میرود و کتف در چرخش پایینی قرار میگیرد که احتماالً عضله در این
حرکت در یک طول مناسب قرار میگیرد که سبب افزایش کارایی این عضله و افزایش فعالیت آن میشود و حداقل نیروی الزم برای
تعادل یک مدل بیومکانیکی ستون فقرات گردن در موقعیت خنثی دمر در برابر جاذبه اندازهگیری شده است][38؛ بنابراین شرکتکنندگان
ممکن است نیاز به نگه داشتن سر خود را در برابر گرانش در سراسر تمرین داشته باشند .ثبات و پایداری سر در وضعیت طبیعی دمر توسط
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استخوان ،لیگامنت و تنش کمتر تراپزیوس فوقانی و استرنوکلوئید-ماستوئید حفظ میشود .احتمال میرود که افزایش فعالیت تراپزیوس
فوقانی در وضعیت ریترکشن برای نگه داشتن سر در برابر نیروی گرانش باشد .کاهش فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی در وضعیت سر
اصالحشده نسبت به سر به جلو را گزارش دادند که با نتایج تحقیق حاضر همسو نیست .تفاوت در یافتهها را میتوان در الگوی حرکتی
][81
گزینششده جستوجو کرد.
تغییر وضعیت سر در حرکت کبرا تاثیر معناداری بر فعالیت الکترومایوگرافی عضله تراپزیوس میانی ندارد .هرچند که میانگین فعالیت عضله
در ریترکشن سر افزایش پیدا کرد ،ولی این افزایش از نظر آماری معنادار نبود .از دالیل احتمالی که میتواند این نتایج را توجیه کند ،رابطه
طول و تنش است .با توجه به اینکه در حرکت کبرا شانه به هایپراکستنشن و کتف در وضعیت ریترکشن قرار میگیرد ،در نتیجه عضله در
طول کوتاه خود قرار میگیرد و دچار ناکارآمدی فعال میشود .افزایش فعالیت تراپزیوس میانی که بر روی افراد سالم در وضعیت نشسته
][33
صورت گرفته ،در صورتی که تحقیق حاضر بر روی افراد هایپرکایفوزیس در وضعیت دمر بود.
فعالیت الکترومایوگرافی عضله رومبوئید در حرکت کبرا با و بدون ریترکشن سر از نظر آماری معنادار نبود؛ بنابراین تغییر وضعیت سر در
حرکت کبرا تاثیر معناداری بر فعالیت الکترومایوگرافی این عضله ندارد .نتایج بهدستآمده برای فعالیت عضله رومبوئید با توجه به الگوی
حرکتی و رابطه طول و تنش قابل توجیه میباشد .توانایی عضله برای تولید نیرو تحت تاثیر طول آن است ،وقتی عضله کوتاه میشود یا در
مقایسه با موقعیت استراحت طوالنیتر است ،توانایی آن برای تولید نیرو کاهش مییابد] [82و با توجه به اینکه در حرکت کبرا شانه به
هایپراکستنشن و کتف به چرخش پایینی میرود ،در نتیجه عضله دچار ناکارآمدی فعال شده است؛ بنابراین نتایج بهدستآمده از این عضله
مبنی بر عدم وجود اختالف معنادار بین فعالیت عضله در تغییر پوسچر سر را میتوان پذیرفت.
نتیجهگیری
همانطور که انتظار میرفت ،نتایج تحقیق گویای این است موقعیت سر اثر متفاوتی را بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت مورد مطالعه در
حرکات  Yو  Wو کبرا دارد .حرکت  Yبا ریترکشن سر میتواند حرکت مناسبی برای تقویت تراپزیوس میانی و کاهش تنش وارد بر عضله
تراپزیوس فوقانی باشد و با توجه به دفورمیتیهای عضالنی بهوجودآمده در هایپرکایفوزیس حرکت  Yبا ریترکشن سر میتواند حرکت
مناسبی برای اصالح کایفوز باشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر در حرکت کبرا و  Wو دفورمیتیهای عضالنی بهوجودآمده
در هایپرکایفوزیس ،توصیه میشود در استفاده از این حرکت برای اصالح کایفوز با احتیاط برخورد شود و اطالعات بیشتری در زمینه میزان
فعالیت عضالت فلکسور عمقی گردن و نسبت اختالف فعالیت این عضله با استرنوکلوئید-ماستوئید به دست آورد .محققین در تحقیق حاضر
به علت محدودیت امکانات ،در به دست آوردن این اطالعات ناتوان بودند.
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