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Abstract
Background and Aims: Genu Varum is one of the most common malalignments of lower limb but
not a lot of attention have been paid to the biomechanics of lower extremities and the muscle activities
while performing the sport specific tasks in the persons. The aim of the present study was to compare
the Electromyographic activity of trunk and hip muscles during the single leg jump-landing in men
with and without Genu Varum.
Materials and Methods: A total of 30 athletes (15 with genu Verum and 15 without this
malalignment) participated in the current cross-sectional study. Genu Varum was assessed using Bone
Caliper with the accuracy of 0.01 mm. Participants performed the jump-landing on a forces Plate
(Model ver 3.0.2, Danesh Salar Iranian Co.). The electromyography activities of muscles were
recorded using the EMG and 100 milliseconds before and after the initial contact. MATLAB software
was used for data analysis. For the statistical analysis, the independent t-test with the significance
level of o≤0.05 was used.
Results: There were no significant differences in the activity of biceps femoris and semitendinosus
muscles between the two groups, but there were significant differences in the mean values of gluteus
Medius (P=0.001) and quadratus lumborum (P=0.002) activity between the groups (P<0.05).
Conclusion: According to the results, it seems that the Genu Varum is effective on the biomechanics
of jump-landing and it is associated with reduced activity in the gluteus Medius and quadratus
lumborum muscles. These changes may be associated with reduced lateral stability and increased risk
of injuries in the athletes.
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه زانوی پرانتزی یکی از شایعترین ناهنجاریهای اندام تحتانی است ،اما بیومکانیک اندام و همچنین فعالیت عضالت در حین فعالیتهای وابسته به
ورزش در این افراد کمتر مورد توجه قرار گرفته است .هدف از انجام تحقیق حاضر ،مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت تنه و ران حین پرش-فرود در
مردان با و بدون زانوی پرانتزی میباشد.
مواد و روشها
در تحقیق مقطعی حاضر 03،نفر ورزشکار ( 16نفر با زانوی پرانتزی و  16نفر بدون آن) شرکت کردند .زانوی پرانتزی با استفاده از کالیپر مخصوص
استخوان با دقت  3031میلیمتر اندازهگیری شد .آزمودنیها حرکت پرش-فرود را روی صفحه نیرو (مدل  Ver 3.0.2ساخت شرکت دانش ساالر
ایرانیان) انجام دادند .فعالیت عضالت با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی ثبت و  133میلیثانیه بعد از لحظه برخورد استخراج شد .برای تجزیه و تحلیل
داده ها از برنامه متلب و آزمون  Tمستقل با سطح معناداری  P≤3/36استفاده گردید.
یافتهها
یافتهها نشان داد تفاوت معناداری در فعالیت عضالت دوسررانی و نیموتری بین دو گروه مشاهده نشد ،اما در میزان فعالیت عضالنی سرینی میانی
) (P=3/331و مربع کمری ) (P=3/332بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد.
نتیجهگیری
به نظر میرسد واروس زانو عاملی اثرگذار بر بیومکانیک پرش-فرود باشد ،به طوری که باعث کاهش فعالیت عضالت سرینی میانی و مربع کمری می-
شود .این تغییرات ممکن است با کاهش ثبات طرفی و افزایش احتمال آسیبدیدگی در ورزشکاران همراه باشد.
واژههای کلیدی
الکترومیوگرافی؛ اندام تحتانی؛ زانوی پرانتزی؛ ورزشکاران؛ صفحه نیرو
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مقدمه و اهداف
یکی از عوامل اثرگذار بر کنترل قامت ،راستای اندام تحتانی است .اندامهای حرکتی انسان به صورت زنجیرهای به هم پیوسته عمل می-
کنند که اختالل در یک قسمت از آن ،بقیه قسمتها را هم دستخوش تغییر میکند .ناهنجاریهای اندام تحتانی بر بیومکانیک حرکات اثر
میگذارد و ممکن است به ناپایداری منجر گردد [1].نظر به این که تعادل در زنجیره حرکتی بسته حفظ میشود و به بازخورد ادغامشده
حرکات مفاصل لگن ،زانو و مچ پا متکی است ،بنابراین تعادل میتواند به دلیل اختالل در ساختار مکانیکی هر یک از مفاصل یا ساختارهای
متعلق به اندام تحتانی دچار مشکل شود [0 ،2].زانوی پرانتزی از جمله ناهنجاریهای زانو در صفحه فرونتال بوده که مسیر نیروها را از مرکز
زانو به سمت داخلی آن تغییر داده و سبب اعمال میزان بار بیشتر به ساختار داخلی زانو میگردد ،به گونهای که میزان نیروی عکسالعمل در
بخش داخلی حدود  0/6برابر قسمت خارجی است [4].تغییرات این چنینی در اندام تحتانی موجب بر هم خوردن خط جاذبه نسبت به سطح
اتکا و در نهایت ،تغییرات مشخص در شاخص تعادل فرد میشود .این گونه بدراستاییها ممکن است وضعیت پا را تغییر داده و سبب
افزایش گشتاور پرونیشن مفصل ساب تاالر طی تماس با زمین شود و نوسان پوسچری را افزایش دهد [6].از آنجا که تغییر در راستای اندام
تحتانی میتواند بارگذاری بر بافتها و مفاصل را تغییر دهد؛ لذا به نظر میرسد که راستای اندامها با وقوع برخی آسیبهای اندام تحتانی در
ارتباط باشد [5 ،5].همچنین تغییر در راستای صحیح اندام تحتانی میتواند منجر به تغییر در عملکرد عضالت و کاهش کارآیی آنها شود9 ،5].
[تغییر خط کشش عضالت در اثر تغییر در راستای اندام تحتانی و از طرف دیگر افزایش نیروهای وارده بر ساختارهای کپسولی لیگامانی
سمت داخل و یا خارج زانو در وضعیتهای استاتیک و داینامیک برحسب نوع تغییر شکل ،باعث تغییر سیگنالهایی که از گیرندههای
مکانیکی به سمت سیستم عصبی مرکزی فرستاده میشود ،میگردد Puckree [13].و همکاران ( )2335بیان کردند که عملکرد عصبی-
عضالنی در ورزشکاران مبتال به ناهنجاری اندام تحتانی متفاوت از ورزشکاران سالم است][11؛ لذا به نظر میرسد که شناسایی تغییرات
عضالنی همراه با بدراستاییهای اندام تحتانی ممکن است بتواند نقش موثری در تدوین برنامههای تمرینی برای ورزشکاران در معرض
خطر به علت اختالالت پاسچرال اندام تحتانی ایفا نماید [12 ،5 ،5].از طرفی دیگر ،با توجه به اینکه ماهیت ورزش با اعمال بار زیاد بر بافتها
و مفاصل همراه است ،لذا به نظر میرسد که برای بررسی اثر بدراستاییهای اندام تحتانی بر عملکرد ورزشکاران ،الزم است که ارزیابیها
در حرکات ویژه ورزشی اجرا شود .پرش-فرود یک عمل پیچیده است که در ورزشهای مختلف اجرا میشود[10].
برای یک پرش و فرود مناسب نیاز است که هماهنگی بین حرکات اندام فوقانی ،تنه و اندام تحتانی در ورزشکاران وجود داشته باشد .از
طرفی دیگر ،ورزشکاران به منظور بازی مؤثر اکثر اوقات نیاز دارند که عمل پرش را انجام دهند؛ بنابراین باید قادر باشند که فرود موفقی
داشته باشند][14؛ لذا مطالعات زیادی به بررسی حرکت پرش و فرود در ورزشکاران پرداختهاند] [16-15و نتایج برخی از آنها نشان میدهد که
تغییر الگوی فعالیت عضالنی در پرش و فرود میتواند اطالعات مفیدی برای ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب در گروههای ورزشکار به
دست آورد [15-23].اخیراً بیشتر توجهات به سمت نقش ساختارهای پروگزیمال در عملکرد بیومکانیکی و بروز آسیبهای اندام تحتانی معطوف
شده است [21].ناحیه کمری-لگنی از جنبه کنترل عصبی-عضالنی قابل بررسی است و کارکرد نامناسب آن میتواند بر عملکرد اندام
تحتانی اثر بگذارد [20 ،22].محققین نشان دادهاند که کاهش آمپلی تود الکترومیوگرافیک عضله سرینی بزرگ با زاویه والگوس زانو همبستگی
منفی دارد [24].همچنین مطالعات نشان دادهاند که فعالیت عضالت کمری-لگنی حین دویدن] [26و فرود روی یک پا] [25در زنان در مقایسه
با مردان به طور معناداری کمتر است .این تغییرات کینماتیکی در اندام تحتانی میتواند میزان تنش بر بافتهای خاص را افزایش داده و
احتماال منجر به آسیبدیدگی شود Hewett [25].و همکاران نشان دادند که تغییر کینماتیک اندام تحتانی از جمله افزایش زاویه والگوس
عملکردی و بارهای دورکننده زانو در حرکت پرش و فرود میتواند بروز آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی را در زنان ورزشکار پیشبینی
نماید][25؛ بنابراین به نظر میرسد که میتوان از کمربند کمری-لگنی به عنوان یک عامل در پیشبینی آسیب اندام تحتانی ورزشکاران بهره
برد[29].
از آنجا که زانوی پرانتزی یک بدراستایی شایع در بین ورزشکاران است ،لذا به نظر میرسد که بررسی فعالیت الکترومیوگرافیک عضالت
اندام تحتانی و تنه می تواند اطالعات مفیدی را برای ارائه راهکارهای تمرینی برای این ورزشکاران ارائه نماید و تاکنون مطالعات اندکی در
این زمینه انجام شده است .با توجه به باال بودن ریسک آسیبهای ورزشی در جوانان مبتال به اختالالت راستای اندام تحتانی و به تبع آن
اختالل در الگوی فعالیت عضالنی و لزوم توجه به عوامل جلوگیریکننده از آسیبهای ورزشی] [12و تحقیقات محدودی که در خصوص
تأثیر دفورمیتی زانوی پرانتزی بر فعالیت عضالت اندام تحتانی در فعالیتهای داینامیک و ورزشی در دست است ،لذا هدف از انجام تحقیق
حاضر ،مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت تنه و ران حین پرش-فرود در مردان جوان با و بدون زانوی پرانتزی میباشد.
مواد و روشها
روش انجام پژوهش حاضر از نوع مقطعی با گروه کنترل میباشد؛ بدین منظور از بین دانشجویان ورزشکار دانشگاه عالمه طباطبائی 16 ،نفر
مبتال به زانوی پرانتزی و  16نفر بدون زانوی پرانتزی به روش در دسترس و هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند.
J Rehab Med. 2020; 8 (4): 56-64
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برآورد حجم نمونه با توجه به اختالف میانگین و انحراف استاندارد عضله سرینی میانی در تحقیق  Leeو همکاران ( [03])2314با کمک
نرمافزار  G.power 3.1به دست آمد [01].معیارهای ورود به تحقیق حاضر شامل فاصله بین دو کندیل داخلی بیش از  0سانتیمتر ،پسر
بودن و دامنه سنی ( )26-15سال ،داشتن سابقه ورزشی بیش از دو سال در تیمهای دانشگاهی که سه جلسه در هفته تمرین داشتند ،بود و
معیارهای خروج از تحقیق شامل حرفهای بودن ورزشکار ،سابقه جراحی در کمر و اندام تحتانی ،سابقه آسیبدیدگی در  0ماه گذشته به
نحوی که باعث شده باشد ورزشکار حداقل یک  24ساعت از ورزش دور شده باشد ،اختالف طول حقیقی پا بیشتر از یک سانتیمتر از
طریق معاینه آزمودنیها] ،[02داشتن سایر ناهنجاریهای وضعیتی مثل کف پای صاف و گود بر اساس معیار نیویورک] [00و نداشتن هرگونه
سابقه بیماریهای قلبی-تنفسی یا بیماریهایی که باعث اختالل تعادل و یا محدودیت شرکت در فعالیتهای بدنی میشود] [04بود .تمام
تستها در آزمایشگاه آسیب شناسی و حرکات اصالحی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران انجام شد .قبل از شرکت در پژوهش کنونی ،پروتکل
آزمایش به هر یک از آزمودنیها به صورت کتبی و شفاهی توضیح داده شد و همه آزمودنیها فرم رضایتنامه آگاهانه را تکمیل نمودند .به
آزمودنیها گفته شد که هر وقت که خواستند میتوانند تحقیق را ترک نموده و به آنها اطمینان داده شد که نتایج آزمونهای ایشان نزد
محقق به صورت محرمانه و امانت باقی خواهد ماند .کلیه روشهای پژوهش و فرآیند آزمونگیری در گروه مربوطه از نظر اخالقی و روش-
شناسی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت .برای ارزیابی میزان فاصله بین دو اپی کندیل داخلی استخوانهای فمور جهت بررسی زانوی
پرانتزی از کولیس تغییر شکل یافته با دقت  3/1میلیمتر و بر اساس روشهای ذکرشده در منابع مربوطه استفاده شد .مطالعات گذشته
نشان داده است که استفاده از کالیپر مخصوص استخوان برای ارزیابی فاصله بین دو اپی کندیل داخلی فمور دارای تکرارپذیری قابل قبولی
میباشد [06].فعالیت الکتریکی عضالت با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی ( 15کاناله ،ساخت شرکت  Baya Medایران) جمعآوری
شد .این اطالعات با فرکانس نمونهبرداری  1333هرتز ثبت شد [05].برای جمعآوری همزمان دادهها ،دستگاه الکترومیوگرافی با صفحه نیرو
از نظر زمانی هماهنگ 1شد .اطالعات الکترومیوگرافی با استفاده از فیلتر باالگذر و پایینگذر  13و  633هرتز فیلتر شد .فیلترینگ بر اساس
منابع پیشین انجام گرفت[05].
بعد از اندازهگیری و ثبت اطالعات توصیفی ،موهای سطح پوست عضالت تراشیده شد و پوست با الکل تمیز شد .سپس الکترودهای
سطحی از نوع ( F-RGساخت شرکت  Skin Tactکشور آلمان) ،دوقطبی با قطر 13میلیمتر با فاصله مرکز به مرکز  2سانتیمتر روی
بطن عضالت و در راستای تارهای عضالنی چسبانده شد [05].فعالیت الکترومایوگرافیک عضالت سرینی میانی ،دوسررانی ،نیمغشایی
(سمت پای غالب) و مربع کمری (سمت پای غیرغالب) در حین اجرای مانور پرش-فرود ثبت شد ،زیرا به نظر میرسد که این عضالت
نقش ویژهای در ثبات و حرکت ناحیه مرکزی و ران داشته باشند .برای بررسی مکان صحیح الکترودها ،سیگنالهای  EMGعضالت با
تست عضالنی دستی ارزیابی شد .برای نرمالیز کردن اطالعات الکترومیوگرافی عضالت از حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک ()MVC
عضالت بر اساس روشهای ذکرشده در منابع پیشین استفاده شد[09-41].
الکترودگذاری هر کدام از عضالت بر روی عضالت پای برتر ،موازی با جهت فیبرهای عضالت و بر اساس پروتکل  SENIAMبه شرح
زیر انجام شد :برای پیدا کردن عضله مربع کمری ابتدا تاج خاصره را پیدا کرده سپس با لمس این ناحیه حدودا  4سانتیمتری از بالک عضله
ارکتور اسپاین فاصله میگیریم ،سپس دنده دوازدهم را پیدا میکنیم .الکترودها با زاویه مایل در نیمهی فاصله میان دنده دوازدهم تا
استخوان خاصره قرار میگیرد( .سمت مخالف پای برتر) ،سرینی میانی (در نصف فاصله بین تروکانتر بزرگ و خارجیترین قسمت تاج
خاصره) ،عضله دوسررانی (نصف فاصله بین اپی کندیل خارجی زانو و استخوان نشیمنگاه) و نیموتری (در نصف فاصله بین برجستگی ورکی
و اپی کندیل داخلی زانو)[42].
برای ثبت و اندازهگیری نیروی عکسالعمل زمین از صفحه نیرو 2سهمحوره (مدل  63×43×5 ،Ver 3.0.2ساخت شرکت دانش ساالر
ایرانیان) استفاده شد .از نیروی عکسالعمل زمین برای تشخیص اولین تماس پا با زمین استفاده شد .این اطالعات با فرکانس نمونهبرداری
 233هرتز ثبت شد [40].زمانی که مولفه عمودی خروجی صفحه نیرو به بیش از  13نیوتون رسید ،این لحظه به عنوان لحظه برخورد پا با
زمین در نظر گرفته شد.
قبل از اجرای تکلیف پرش-فرود روی صفحه نیرو ابتدا الزم است  63درصد حداکثر پرش ارتفاع آزمودنی محاسبه شود .برای این منظور از
آزمودنیها تست حداکثر پرش عمودی با استفاده از پرش سارجنت گرفته شد .برای انجام عمل ،آزمودنیها در کنار دیوار به پهلو ایستاده و
از آنها خواسته شد تا حداکثر ارتفاع تا جایی که ممکن بود دستشان را باال ببرند بدون این که پاشنه از زمین جدا شود .این اندازهگیری به
عنوان ارتفاع ایستاده آزمودنیها در نظر گرفته شد ،در حالی که آزمودنیها دو پا ایستادهاند ،سپس از آزمودنیها خواسته شد تا حداکثر پرش
خود را انجام دهند و روی دو پا فرود بیایند .این ارتفاع به عنوان حداکثر پرش عمودی ثبت شد .هر آزمودنی پرش را سه بار انجام داد و پس
Synchronize
Force Plate
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از ثبت نمرات هر سه بار ،بیشترین نمره به عنوان حداکثر پرش عمودی آزمودنی ثبت شد [44 040].پس از اندازهگیری حداکثر پرش ارتفاع
آزمودنیها و تست حداکثر انقباض ارادی ،آزمودنیها جهت انجام تکلیف پرش-فرود آماده شدند .سپس عالمتی معادل  63درصد حداکثر
پرش آزمودنیها کنار دستگاه صفحه نیرو قرار داده شد .به آزمودنیها آموزش داده شد که به حالت ایستاده با پای برهنه پشت عالمتی که
 53سانتیمتر از مرکز صفحه نیرو فاصله داشت ،قرار بگیرند] ،[40سپس با دو پا پرش کنند و عالمت معادل  63درصد حداکثر پرش را با یک
دست لمس کنند و با پای برتر روی صفحه نیرو فرود بیاید .به آنها آموزش داده شد که به محض فرود روی صفحه نیرو ،دستها را در
ناحیه لگن قرار داده ،سر را باال نگه داشته و روبهرو را نگاه کنند و به مدت  23ثانیه بدون حرکت بایستند [46].اگر آزمودنی روی صفحه نیرو،
لیلی میکرد یا با پای دیگر صفحه نیرو را لمس میکرد و یا دستش عالمت معادل  63درصد حداکثر پرش را لمس نمیکرد ،آن پرش
حذف میشد .تمام آزمونها در قبل از ظهر در آزمایشگاه با شرایط یکسان در یک روز انجام گرفت .به آزمودنیها اجازه داده شد قبل از
آزمون اصلی ،حداکثر  0بار پرش-فرود را تمرین کنند تا با شرایط و نحوه اجرای آزمون آشنا گردند .هر آزمودنی سه بار صحیح تکلیف را
اجرا کرد .به منظور پیشگیری از خستگی آزمودنیها بین هر بار پرش 2 ،دقیقه استراحت داده شد [45].پردازش دادههای الکترومیوگرافی
توسط نرمافزار ریاضی متلب ( )Matlab 2013انجام شد .برای تجزیه و تحلیل سیگنالهای خام الکترومیوگرافی از روش محاسبات
)Root Mean Square (RMSاستفاده شد .برای نشان دادن فعالیت عضالنی طی پرش-فرود تکپا از  133میلیثانیه بعد از اولین
تماس پا با زمین ،دادههای الکترومیوگرافی  RMSگرفته شدRMS .های بهدستآمده با تقسیم بر  RMSحداکثر انقباض ارادی
ایزومتریک و در عدد  133ضرب شد و بدین ترتیب سطح فعالیت عضالت برحسب  RMSو بر اساس درصدی از  MVCبه دست
آمد [45 023].دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22در سطح اطمینان  96درصد تجزیه و تحلیل شد ( .)α=3036از آمار
توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای تحقیق استفاده شد .برای تعیین نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک
( )Shapiro-wilk Testاستفاده شد .برای مقایسه بین گروهی از روش آماری  tمستقل استفاده شد.
یافتهها
خصوصیات دموگرافیک آزمودنیها (سن ،قد ،وزن) و فاصله بین دو کندیل داخلی مفصل زانو در جدول  1آمده است .همانطور که مالحظه
میشود گروهها از نظر متغیرهای سن ،قد ،وزن دارای اختالف معناداری نیستند ،ولی در متغیر فاصله بین دو کندیل داخلی مفصل زانو
) (p=3/30اختالف معناداری بین دو گروه مشاهده شد.
جدول  :0خصوصیات آنتروپومتریکی آزمودنیها
متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
فاصله بین دو کندیل زانو (سانتیمتر)

گروه

میانگین و انحراف استاندارد

زانوی طبیعی

26/64±1/51

زانوی پرانتزی

25/02±1/09

زانوی طبیعی

151/24±6/65

زانوی پرانتزی

159/65±6/50

زانوی طبیعی

55/25±5/54

زانوی پرانتزی

56/42±5/51

زانوی طبیعی

3/55±1/64

زانوی پرانتزی

6/34±3/65

P-value
3/02
3/25
3/10
*3/30

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد میزان فعالیت عضالت مورد مطالعه و نتایج آزمون تی مستقل
متغیر
سرینی میانی
مربع کمری
نیموتری
دوسررانی

گروهها

میانگین و انحراف استاندارد

زانوی طبیعی

51/55±12/04

زانوی پرانتزی

66/59±13/11

زانوی طبیعی

69/16±15/26

زانوی پرانتزی

64/20±9/03

زانوی طبیعی

41/52±5/53

زانوی پرانتزی

05/49±5/15

زانوی طبیعی

59/63±9/25

زانوی پرانتزی

51/15±11/55

P-value
*3/331
*3/332
3/12

3/20
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نتایج جدول  2نشان میدهد که میزان فعالیت عضالت سرینی میانی ) (p=3/331و مربع کمری ) (p=3/332در افراد زانوی پرانتزی کمتر
از افراد طبیعی است و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار شد ،اما مقایسه فعالیت عضالت دوسررانی و نیموتری بین دو گروه از لحاظ آماری
معنادار نشد (.)p<3/36
بحث
هدف از مطالعه حاضر مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت منتخب تنه و ران در تکلیف فرود در افراد با و بدون زانوی پرانتزی بود .نتایج
نشان داد که میزان فعالیت عضالت سرینی میانی و مربع کمری در گروه زانوی پرانتزی به صورت معناداری کمتر از افراد بدون زانوی
پرانتزی است .فعالیت عضله بعد از فرود و نحوه پاسخ عضله به نیروها و گشتاورهای اعمالشده در واکنش به نیروی عکسالعمل زمین
ایجاد میشود [05].فعالیت عضالنی بعد از فرود با هدایت کامالً رفلکسی با یک تأخیر زمانی به کشش عضالنی پاسخ میدهد .اگر این تأخیر
زیاد باشد ،نیروهای عکسالعمل بزرگی به سرعت در این مدت زمان بر بدن اعمال میشود [45].نشان داده شد است که پاسخ رفلکس
کششی بعد از فرود در فعالیت الکترومایوگرافی عضالت نقش دارد [49].از طرفی دیگر ،به نظر میرسد که تغییر راستای اندام تحتانی می-
تواند با تغییر رابطه طول-تانسیون عضالنی ،فعالیت عضالت را تحت تاثیر قرار داده] [9 05و این تغییرات ممکن است فرد را در معرض
آسیبدیدگیهای بیشتر قرار دهد .نتایج تحقیق  )2315( Hosseiniنشان داد که بانداژ ورزشی مچ پا تاثیر معناداری بر بزرگی بیشترین
نیروی عمودی واکنش زمین نداشته ،اما به کاهش زمان رسیدن به بیشترین نیروی عمودی واکنش زمین انجامیده است[45].
عضله سرینی میانی ابداکتور اصلی ران است و عملکرد آن برای پایداری بدن در حین فعالیت ضروری است .در مطالعات گذشته ،کاهش
فعالیت این عضله همراه با بدراستایی داینامیکی اندام تحتانی طی ایستادن تکپا مشاهده شده است [63].از جنبهی بیومکانیکی ،بازوی
گشتاور عضله سرینی میانی نسبت به سایر عضالت اندام تحتانی (یعنی عضالت اینورتور و اورتور) که حرکت صفحه فرونتال را کنترل
میکنند ،طویلتر است][61؛ بنابراین کاهش فعالیت این عضله ممکن است باعث بیثباتی قابل مالحظهای در اندام تحتانی در حین
عملکردهای داینامیک مانند پرش و فرود شود .در همین راستا  Huberو  )2335( Wellsگزارش کردند که عملکرد عضالت دورکننده
ران با عملکرد تعادل داینامیکی در افراد بزرگسال در ارتباط است [62].همچنین  Leeو همکاران ( )2312گزارش کردند که عضله سرینی
میانی با پایداری داینامیکی در راستای داخلی-خارجی ارتباط دارد][61؛ لذا به نظر میرسد که کاهش فعالیت این عضله در افراد با زانوی
پرانتزی باید جدی گرفته شود و برنامه تمرینی ویژهای برای آن طراحی نمود.
عضله مربع کمری که جزو عضالت مهم ناحیه مرکزی است و عمل آن همانند سرینی میانی در صفحه فرونتال قرار دارد ،ثبات پروگزیمال
زنجیره حرکتی را برای حرکت بخش دیستال یعنی اندام تحتانی و نیز ثبات تنه را قبل از اعمال اغتشاشات داخلی (گشتاورهای ناشی از
عملکرد عضالت) یا خارجی (نیروی عکسالعمل زمین در برخورد پا با زمین) تامین میکند [60].اختالالت عصبی-عضالنی ممکن است
ثبات لگن را در زمان بارگذاری به هنگام تحمل وزن مختل نماید که نتیجه آن نقص در راستای صحیح اندام تحتانی و افزایش ریسک
آسیب در آن است [64].در افرادی که افزایش واروس زانو دارند ،در طول فعالیتهای همراه با تحمل وزن انحراف جانبی تنه دیده میشود و
این انحراف جانبی تنه به همان سمت و جابهجایی خط ثقل ممکن است باعث افزایش گشتاور ابداکتوری شود که نیروی الزم برای
جلوگیری از اداکشن هیپ در حین تحمل وزن را کاهش دهد و این کاهش نیرو ممکن است دلیلی بر کاهش فعالیت سرینی میانی باشد[63].
افزایش فعالیت عضالت خمکننده جانبی تنه که همکار عضالت ابداکتور ران هستند ،باعث کاهش کارایی و فعالیت عضله سرینی میانی در
آن سمت میشوند] [66و در نتیجه منجر به کاهش کنترل ران و افزایش بدراستایی داینامیکی اندام تحتانی طی فعالیتهای عملکردی
شود][61؛ بنابراین می توان گفت که خم شدن جانبی تنه هنگام تحمل وزن با افزایش فعالیت عضله مربع کمری (خمکننده جانبی تنه) در
سمت تحملکننده وزن ،دلیلی بر کاهش فعالیت سرینی میانی در همان سمت و کاهش فعالیت مربع کمری در طرف مقابل میباشد که با
یافتههای تحقیق در یک راستا هستند.
در این مطالعه عضله دوسررانی که در سمت خارج زانو قرار دارد ،فعالیت بیشتر و نیموتری که در قسمت داخل زانو قرار دارد ،فعالیت کمتری
در گروه زانوی پرانتزی نسبت به زانوی طبیعی داشتند ،اگرچه این تفاوتها از لحاظ آماری معنادار نشد .در ناهنجاریهای اسکلتی-عضالنی
در یکی از مفاصل ،عضالت و لیگامنتهای سمت تقعر کوتاه و عضالت و لیگامنتهای سمت تحدب کشیده میشوند [65 065].اگرچه این
مکانیسم طبیعی برای کاهش صدمه ضروری به نظر میرسد ،اما در رقابتهای ورزشی این الگوهای غیرطبیعی وارده بر سطوح مفصلی
میتواند زمینهساز آسیب و استئوآرتریت باشد.
از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به جنسیت آزمودنیها اشاره نمود .از آنجا که مطالعات نشان دادهاند که مکانیک پرش در
زنان و مردان متفاوت است ،لذا ممکن است دادههای این پژوهش برای زنان قابل تعمیم نباشد .باید در نظر داشت که برای کنترل عوامل
مداخله گر ،این نتایج در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و لذا ممکن است عملکرد عضالنی در شرایط واقعی با این نتایج متفاوت باشد.
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 لذا بررسی فعالیت پیشبینانه، میلیثانیه بعد از اولین برخورد پا با زمین پرداخته است133  درRMS این پژوهش فقط به بررسی مقادیر
.عضالت قبل از برخورد پا با زمین و یا در سایر زمانها نیز ممکن است نتایج ارزشمندی را در بر داشته باشد
نتیجهگیری
 به طوری که،فرود باشد-با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر به نظر می¬رسد واروس زانو عاملی اثرگذار بر بیومکانیک پرش
 این تغییرات ممکن است با کاهش ثبات طرفی و افزایش احتمال.باعث کاهش فعالیت عضالت سرینی میانی و مربع کمری می¬شود
.آسیب در ورزشکاران همراه باشد
تشکر و قدردانی
.مقاله حاضر بر اساس پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی آقای هاشم کرم ویسی میباشد
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