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Abstract
Background and Aims: Impingement syndrome is the most common injury and cause of pain and
limitation of movement in the shoulder area. The purpose of the present study was to compare the
electromyographic activity of selected shoulder muscles and scapulohumeral rhythm in elite male
swimmers with and without shoulder impingement syndrome.
Materials and Methods: In the present study, 30 elite 18-25 year-old male swimmers, including 15
patients with shoulder impingement syndrome and 15 healthy individuals (age 22.15±1.23 years; height
179.40±5.59 cm; weight 78.35±7.37 kg) were selected as the statistical sample. To collect data, a
goniometer to assess the scapulohumeral rhythm in the 90 ° abduction in frontal plans and American
noraxon wireless surface EMG device to assess the electromyographic activity of muscles in the 90 °
abduction and recovery in sagittal, frontal, and scapular plans and the dominant sides were used. For data
normalization, Shapiro–Wilk test and for data analysis independent t-test were used (P> 0.05).
Results: The results indicated that with regard to mean scapular rotation start (P<0/001), scapular rotation
(P = 0.001) and scapulohumeral rhythm ratio (P = 0.001), there were significant differences between the
patient and healthy groups. Also, there was a significant difference between the mean onset and offset of
Serratus anterior and lower trapezius muscles in all three plans and upper trapezius muscles in the sagittal
and scapular plans of the patient group compared with healthy group (P> 0.05), and the swimmers with
impingement syndrome had a lower onset (delayed activation) and higher offset (early termination of
activity) compared with the healthy group. Moreover, the sequence of muscle recruitment to be active and
inactive had undergone a change in the patient group.
Conclusion: Therefore, swimmers with impingement syndrome have higher scapular rotation start, lower
scapular rotation, and higher scapulohumeral rhythm ratio compared with the healthy groups, and the
regular coordination of scapulohumeral rhythm in the shoulder compartment has been disrupted in the
patient group. Swimmers also exhibit abnormal activity and increased latency in the muscles, meaning
lower onset (delayed activation), and higher offset (early termination of activity .Therefore, the theory that
the shoulder impingement may be related to changes in the level of activity and recruitment of the
scapulothoracic muscles is generally acknowledged as a sign of the change in neurovascular control.
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مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضالت منتخب شانه و ریتم اسکاپولوهومرال در شناگران
نخبه مرد با و بدون ابتال به سندرم گیرافتادگی شانه
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چکیده
مقدمه و اهداف
سندرم گیرافتادگی شایعترین آسیب و علت درد و محدودیت حرکتی در ناحیه شانه محسوب میشود .هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه فعالیت
الکترومیوگرافی عضالت منتخب شانه و ریتم اسکاپولوهومرال در شناگران نخبه مرد با و بدون ابتال به سندرم گیرافتادگی شانه بود.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر 33 ،مرد شناگر نخبه  21تا  12سال شامل  22نفر مبتال به سندرم گیرافتادگی شانه و  22نفر سالم با میانگین و انحراف استاندارد سن
 11/22±2/13سال ،قد  275/43±2/25سانتیمتر ،وزن  71/32±7/37کیلوگرم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از گونیامتر
جهت ارزیابی ریتم اسکاپولوهومرال در وضعیت  53درجه دور شدن در صفحه حرکتی فرونتال و دستگاه  Wireless Surface EMGشرکت

نوراکسون آمریکا جهت ارزیابی فعالیت الکترومیوگرافی عضالت در وضعیت  53درجه دور شدن و برگشت به حالت اولیه در سه صفحه حرکتی
ساجیتال ،فرونتال و اسکپوالر و در سمت غالب استفاده گردید .برای نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای تجزیه و تحلیل دادهها از t
مستقل در سطح معناداری استفاده گردید (.)P>3/32
یافتهها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین میانگین شروع چرخش کتف ( )P>3/332میزان چرخش کتف ( )P=3/332و ریتم اسکاپولوهومرال ()P=3/332
گروه بیمار نسبت به کنترل اختالف معناداری وجود داشت .همچنین بین میانگین  Onsetو  Offsetعضالت سراتوس انتریور و تراپز تحتانی در هر
سه صفحه حرکتی و تراپز فوقانی در صفحات ساژیتال و اسکپوالر گروه بیمار نسبت به سالم اختالف معناداری وجود داشت ( )P>3/32و شناگران مبتال
به سندرم گیرافتادگی دارای  Onsetباالتر (تأخیر در فعال شدن) و  Offsetباالتر (اتمام زودهنگام فعالیت) نسبت به گروه سالم بودند .عالوه بر این
توالی فراخوانی عضالت به جهت فعال و غیرفعال شدن در گروه بیمار دستخوش تغییرات شده است.
نتیجهگیری
شناگران مبتال به سندرم گیرافتادگی دارای شروع چرخش کتف باالتر (دیرتر از زمان طبیعی) ،میزان چرخش کتف پایینتر و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال
باالتری نسبت به گروه سالم بوده و هماهنگی منظم ریتم اسکاپولوهومرال در مجموعه شانه در آنها برهم خورده است .همچنین شناگران مبتال فعالیت
غیرطبیعی و افزایش زمان تأخیری را در عضالت به معنی  Onsetباالتر (تأخیر در فعال شدن) و  Offsetباالتر (اتمام زودهنگام فعالیت) نشان
میدهند؛ بنابراین این تئوری که گیرافتادگی شانه ممکن است با تغییر در سطح فعالیت و فراخوانی عضالت اسکاپولو توراسیک مرتبط باشد ،تصدیق
میشود که در مجموع این نشان از تغییر در کنترل نوروماسکوالر است.
واژههای کلیدی
سندرم گیرافتادگی شانه؛ فعالیت الکترومیوگرافی عضالت؛ ریتم اسکاپولوهومرال
نویسنده مسئول :حسین مهرابیان ،دکتری ،گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی تهران،
ایران
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مقدمه و اهداف
از جمله مشکالتی که ورزشکاران در طول دوره فعالیت ورزشی خود با آن مواجه میشوند ،آسیبدیدگی است و در این میان آسیبدیدگی
مفصل شانه از معمولترین مشکالتی است که در ورزشکاران مختلف دیده میشود [2].از بین تمامی آسیبهای شانه ،سندرم گیرافتادگی
شانه رایجتر بوده و معمولترین علت درد و محدودیت حرکت منطقه شانه محسوب میشود که معموالً در پی فعالیتهای ورزشی و یا سایر
فعالیتهایی که نیازمند کاربرد مکرر دست در حرکات باالی سر و در واقع باالتر از صفحه هوریزنتال است ،به ویژه ورزش شنا دیده
میشود [1].این عارضه به دالیل مختلفی بروز میکند؛ تغییرات آناتومیکی قوس کوراکواکرومیونیا سر استخوان بازو ،ضعف یا فرسایش
تاندونهای روتیتورکاف ،سفتی کپسول خلفی ،تغییر کینماتیک شانه ،ضعف یا اختالل عملکردی عضالت حول کتف و تغییرات پاسچرال و
][4 ،3
کنترل حرکتی نامناسب از جمله عوامل ایجادکننده این سندرم میباشد.
نقش اساسی اسکپوال در فعالیت طبیعی شانه به خصوص در حین باال بردن دست کامالً پذیرفته شده است و در ارزیابی و درمان ضایعات
شانه توسط محققین و درمانگران مورد استفاده قرار میگیرد ،همچنین توالی زمانی فراخوانی عضالت و شدتی که هر کدام از عضالت در
حین حرکت فعال هستند ،برای حرکت هماهنگ اسکپوال و باال بردن هومروس بسیار مهم است و اکثر نویسندگان معتقد هستند که ضعف
در یک یا بیشتر چرخانندههای کتف ممکن است منجر به عدم تعادل در زوج نیروهای حول اسکپوال شود که در نهایت به کینماتیک و ریتم
اسکاپولوهومرال غیرطبیعی منجر میشود] ،[2-7اما فرضیه جدید بر این اساس است که فعالیت اسکاپوال تنها با در نظر گرفتن شدت انقباض
][1
عضله قابل تعیین نیست ،بلکه زمانبندی فعالیت عضالت حول اسکپوال دارای اهمیت بیشتری میباشد.
تجارب کلینیکی و شواهد علمی نشان میدهد که ورزشکارانی که کاربرد مکرر دست در حرکات باالی سر دارند ،به ویژه شناگران دارای
فعالیت غیرطبیعی عضالت کمربند شانهای] [5 ،2و کینماتیک غیرطبیعی اسکپوال و ریتم اسکاپولوهومرال] [23 ،5 ،2هستند و بیشتر نویسندگان
تغییر فعالیت عضالت تراپزیوس فوقانی و تحتانی و سراتوس انتریور را در بیماران مبتال به سندرم گیرافتادگی شانه گزارش کردهاند که
نتایج متناقض و در جمعیت غیرورزشکار میباشد [22].محققان نشان دادهاند که حفظ الگوی هماهنگ و ظریف فراخوانی عضالت به منظور
به حداقل رساندن استرسهای غیرطبیعی و همچنین ایجاد کینماتیک و ریتم نرمال در مفصل و در نهایت تکلیف حرکتی کارآمد ،بسیار
ضروری میباشد و از هدر رفتن انرژی به دنبال فعالیت عضالنی غیرضروری جلوگیری میکند و خطر ابتال به سندرم گیرافتادگی را کاهش
میدهد  .در نتیجه به وجود آمدن حرکات هماهنگ ،توالی و زمانبندی عضالت آگونیست و آنتاگونیست و سینرژیستها بسیار اهمیت
دارد] ،[21اما تحقیق روی الگوهای فراخوانی و زمانبندی فعالیت عضالت شانه به ویژه در ورزشکاران محدود است] [1و عمده تحقیقات
صورتگرفته در مورد تقویت عضالت کمربند شانه با استفاده از تمرین با وزنههای آزاد برای افزایش قدرت و توان صورت گرفته است ،در
حالی که بهبود ثبات و کنترل حرکتی اغلب فراموش میشود .حفظ الگوهای حرکتی صحیح به منظور به حداقل رساندن استرسهای
][23
غیرطبیعی ضروری است.
از طرفی دیگر ،امروزه در ورزش حرفهای کشور ،باشگاهها به منظور جذب بازیکنان نخبه در رشتههای ورزشی گوناگون مبالغ قابلتوجهی
هزینه میکنند ،لیکن زمانی که ورزشکار در طول فصل آسیب میبیند ،امکان استفاده از این بازیکن را از دست میدهند و موجب به هدر
رفتن منابع مالی و اقتصادی باشگاه میگردند ،با این حال با توجه به مدل کینزیوپاتولوژیک که اختالل در الگوهای حرکتی و اجزای آن
علت ایجاد درد و عالئم بیماریزا است ،تشخیص این تغییرات به جلوگیری و تشخیص و اقدامات درمانی کمک خواهد کرد .اگر ضایعه
اصالح نشود و حرکات تکراری ادامه یابد ،الگوی حرکتی ضایعهدیده منجر به میکروتروما و در نهایت ماکروتروما خواهد شد .اصالح
الگوهای حرکتی اختاللیافته مستلزم تشخیص و اصالح حرکت و اجزای حرکتی اختاللیافته جهت پیشگیری از آسیب و یا به حداقل
][24
رساندن دوره بازگشت به میادین ورزشی ورزشکار است و ضمن اینکه در زمان و هزینه نیز صرفهجویی به عمل میآید.
بر اساس مدل کینزیوپاتولوژیک که عامل ایجاد آسیب و بروز عالئم در ضایعات حرکتی ،اختالل در کنترل حرکتی بوده و با توجه به اینکه
کنترل حرکتی از نظر کمی به معنای الگوی فعالیت عضالنی است که منجر به اختالل در وضعیت مفصل میشود ،شناخت الگوهای
مختلف حرکتی و به تبع آن شناخت الگوهای مختلف عضالنی میتواند نقش اصلی را در تشخیص و درمان این بیماران ایفا کند][22؛ لذا با
در نظر گرفتن اینکه مطالعهای ،الگوهای فعالیت عضالنی و ریتم اسکاپولوهومرال در شناگران مبتال به سندرم گیرافتادگی شانه انجام داده
باشد ،یافت نشد ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین فعالیت الکترومیوگرافی عضالت منتخب شانه و ریتم
اسکاپولوهومرال در شناگران نخبه مرد با و بدون ابتال به سندرم گیرافتادگی شانه اختالفی وجود دارد یا خیر.
مواد و روشها
جامعه آماری تحقیق حاضر شناگران نخبه مرد استانهای قزوین ،البرز و تهران با دامنه سنی  21تا  12سال بودند .جهت تعیین حداقل
تعداد نمونهها از نرمافزار  G*POWERبرای توان آزمونی  3/52و اندازه اثر  3/13و سطح معناداری  3/32استفاده گردید که در هر گروه
حداقل  22نفر تعیین شد [21].در ابتدا تمامی نمونهها رضایتنامه الزم (کتبی) برای انجام این پژوهش را امضاء کردند .سپس فرم جمعآوری
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اطالعات که از طریق آن سن ،وزن ،قد ،سابقه ورزشی ،سابقه بیماری یا داروهای مصرفشده ،وجود آسیب ،ضربه یا جراحی در مفصل شانه
افراد مشخص میگردد ،توسط متخصصین طب ورزشی و ارتوپدی مورد تأیید قرار گرفته و توسط آزمونگر به صورت مصاحبه حضوری
تکمیل شد و شرایط سالمتی یا بیماری و آسیبدیدگی این افراد کنترل گردید.
سپس نمونهها توسط پزشک متخصص طب ورزشی معاینه و تستهای بالینی هاوکینز-کندی ،نییر و قوس دردناک از آنها گرفته شد که
 1مورد از سه تست باید مثبت باشد] [27و در نهایت  22نفر با توجه به معیارهای ورود و خروج و ارزیابی بالینی و کلینیکی زیر نظر پزشک
متخصص روماتولوژی مبتال به سندرم گیرافتادگی شانه بودند و به عنوان گروه تجربی و  22نفر سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
روش اجرای تست  :Neerبیمار نشسته و بازو در کنار بدن است .آزمونگر اسکاپوال و کمربند شانهای را ثابت میکند و سپس با دست دیگر
خود ،آرنج بیمار را اکستنشن کرده و بازوی بیمار را با کمی چرخش داخلی به فلکشن میبرد .به طور طبیعی این حرکت بدون درد است ،اما
][27
در ضایعه گیرافتادگی شانه با این حرکت ،قفلشدگی و درد ایجاد میشود.
روش اجرای تست  :Hawkinsآزمونگر بازوی بیمار را به فلکشن و سپس آرنج را فلکشن و ساعد را به پرونیشن میبرد و در این وضعیت
][27
بازو را چرخش داخلی میدهد .درد در این حالت بیانگر مثبت شدن تست است.
محدوده سنی  21تا  12سال ،سابقه عضویت فعال در یکی از تیمهای سطح استان حداقل در  3سال اخیر ،عدم شرکت در سایر رشتههای
ورزشی ،سابقه عالئم حداقل به مدت  1ماه ،وجود قوس دردناک در پی باال رفتن دست ،وجود درد در حین انجام ابداکسیون مقاومتی و
مثبت شدن آزمونهای هاوکینز-کندی ،نییر به عنوان معیارهای ورود به تحقیق حاضر بود [23].همچنین معیارهای خروج از تحقیق نیز
شامل شروع عالئم به دنبال ضایعات تروماتیک ،دررفتگی مفاصل گلنوهومرال ،آکرومیوکالویکوالر ،سابقه جراحی ،شکستگی ،بدخیمی،
بیثباتی شانه و ابتال به سندرمهای درد گردنی ،بیماریهای نورولوژیکی و روماتیسمی ،دیابت و افسردگی ،ثبت  EMGنامناسب ،عدم
تمایل به ادامه برنامه بود [23].الزم به ذکر است که نمونههای دو گروه از نظر سن ،قد ،وزن ،سابقه ورزشی همگن شدند و به دلیل محدود
بودن شناگر در  4نوع شنا ،شناگرانی که تخصصی کرال سینه تمرین میکنند ،انتخاب شدند .فرآیند آزمون به صورت شفاف در اختیار
نمونهها قرار داده شد و تأییدیهای مبنی بر موافقت افراد جهت حضور دلخواهانه از افراد گرفته شد .در نهایت نمونه آماری حاضر به صورت
غیرتصادفی و هدفدار انتخاب شدند.
بعد از ارائه توضیح به آزمودنیها در مورد هدف تحقیق نتایج مربوط به جنبه کینماتیکی مطالعه شامل تحلیل حرکتی ریتم اسکاپولوهومرال
در هنگام حرکات بازو بود .باال بردن بازو در وضعیت  3تا  53درجه در صفحه حرکتی فرونتال و در سمت غالب تمامی آزمودنیها در دو
گروه کنترل و تجربی با استفاده از گونیامتر مدل  EA8161ساخت شرکت  MSDبلژیک آنالیز شد .برای تعیین لحظه شروع چرخش
کتف هنگام دور شدن بازو ،از یک گونیامتر استفاده شد .ابتدا در حالی که زاویه تحتانی کتف بین انگشتان سبابه و شست محقق قرار داشت،
از آزمودنی خواسته شد که بازوی خود را به آرامی از بدن دور کند .به محض اینکه کتف شروع به چرخش رو به باال کرد از آزمودنی خواسته
شد در همین حالت بازوی خود را نگه دارد (همکار محقق که از قبل آموزشهای الزم را دیده است ،با گونیامتر میزان زاویه مفصل شانه را
از ناحیه جلوی مفصل اندازهگیری میکند) .سپس برای اندازهگیری چرخش رو به باالی کتف از دو گونیامتر استفاده شد .یکی برای
اندازهگیری زاویه مفصل شانه و دیگری برای اندازهگیری چرخش کتف ،در ابتدا گونیامتر طوری در باالی کتف قرار گرفت که مرکز آن
روی مفصل آکرومیوکالویکوالر ،بازوی ثابت آن در امتداد افق و بازوی محرک آن در امتداد راستای خار کتف قرار گرفت .در این حالت
زاویه بین راستای خار کتف با سطح افق توسط محقق یادداشت شد .سپس از آزمودنی خواسته شد که بازوی خود را تا زاویه مذکور ()53
باال بیاورد (همکار محقق با گونیامتری دیگر زاویه  53درجه مفصل شانه را از ناحیه جلوی مفصل تنظیم کرد) و مجدداً زاویه راستای خار
کتف با افق اندازهگیر ی خواهد شد .اختالف این دو زاویه میزان چرخش کتف است .نسبت ریتم اسکاپولوهومرال از تقسیم میزان دور شدن
][21
بازو بر میزان چرخش کتف به دست میآید.
الزم به ذکر است که برای به حداقل رساندن خطا ،دست غالب سه بار اندازهگیری خواهد شد و میانگین این سه بار به عنوان داده گزارش
میشود .ضریب همبستگی اندازهگیری در سه مرتبه  3/53–3/11محاسبه شده است که نشاندهنده تکرارپذیری باالی این روش است.
همچنین اعتبار اندازهگیری گونیامتر با رادیوگرافی دارای ضریب همبستگی  3/111میباشد که نشاندهنده پایایی و روایی باالی این روش
][21
است.

232

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

Published Online: 2019.April.29

Research Article

تصویر  :5تست ارزیابی ریتم اسکاپولوهومرال

دادههای مربوط به ارزیابی فعالیت الکتریکی عضالت در وضعیت  53درجه دور شدن و برگشت به حالت اولیه در سه صفحه حرکتی
ساجیتال ،فرونتال و اسکپوالر و در سمت غالب تمامی آزمودنیها در دو گروه کنترل و تجربی با استفاده توسط دستگاه  EMGنوراکسون
ارزیابی شد که با دستگاه ( 3D Myo Motionسیستم آنالیز حرکت سهبعدی) نوراکسون سینکرونایز بود .الکترودهای الکترومایوگرافی
سطحی بر طبق راهنمای  SENIAMو  Ludewig and Cookروی عضلههای تراپزیوس فوقانی ،تحتانی و سراتوس انتریور]،25 ،5
 [13گذاشته شد .برای اجرای آزمون ،ابتدا محل قرارگیری الکترودها در ناحیه شانه سمت غالب تعیین شد .پس از آماده کردن پوست
(تراشیدن موهای ناحیه ،تمیز کردن پوست با الکل طبی به منظور برداشتن الیههای سطحی و مرده پوست جهت کاهش مقاومت) ،محل
جاگذاری الکترودها بر روی عضالت عالمتگذاری گردید .الکترودهای تراپزیوس فوقانی ،در نقطه  23درصدی خط گذرنده از زایده
آخرومی و زایده خاری مهره هفتم گردنی ،روی برجستهترین قسمت عضله و الکترودهای عضله تراپزیوس تحتانی بر روی کنار لبه میانی
تحتانی کتف ،روی برجستهترین قسمت عضله 2 ،سانتیمتر پایینتر از ریشه خار کتف با زاویه مورب  22درجه نسبت به افق قرار گرفت.
الکترودهای عضله سراتوس انتریور بر بخش تحتانی زیر بغل و همارتفاع زاویه تحتانی کتف ،جلوی عضله التیسموس دورسی و قسمت
][13 ،25 ،5
خلفی عضله پکتورالیس ماژور قرار گرفت.
دادههای الکترومایوگرافی در  2333هرتز نمونهگیری شد .پس از پردازش سیگنالهای الکترومایوگرافی شامل (فیلترینگ :Low Pass
 13هرتز) و (فیلترینگ  233 :High Passهرتز) و اصالح آنها  Onsetو  Terminationعضالت با استفاده از نرمافزار متلب و بر
اساس میانگین مقدار  RMSدر  233میلیثانیه از زمان استراحت عضله به اضافه دو انحراف معیار بود] [1که با توجه به سینکرونایز بودن با
دستگاه آنالیز حرکت ،زاویه مربوط به  Onset ،RMSو  Terminationگزارش و توالی حرکات نیز اندازهگیری شد .در نهایت مقدار
میانگین سه آزمایش برای تمام متغیرهای کینماتیکی و  EMGبرای دادهها استفاده شد.

تصویر  :1تست ارزیابی فعالیت الکتریکی عضالت
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دادههای تحقیق حاضر با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  12پردازش شد .توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک تعیین
شد .با تأیید نرمال بودن توزیع دادهها ،به منظور بررسی تفاوت آماری هر یک از متغیرها در بین گروهها از آزمون آماری  tمستقل استفاده
شد.
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای دموگرافیک و فیزیکی آزمودنیهای تحقیق در جدول  2ارائه شده است .تفاوت معناداری از لحاظ
ویژگیهای دموگرافیک و همچنین سابقه ورزش حرفهای بین دو گروه دیده نشد.
جدول  5ویژگیهای فردی آزمودنیهای تحقیق
متغیر

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

بیمار ()N=51

11/1±2/13

275/23±2/41

71/4±7/44

سالم ()N=51

11/2±2/13

275/33±2/71

71/3±7/34

P Value

3/32

3/25

3/47

گروه

نتا یج نشان داد که بین میانگین شروع چرخش کتف ،میزان چرخش کتف و ریتم اسکاپولوهومرال گروه بیمار نسبت به سالم اختالف
مع ناداری وجود داشت و شناگران مبتال به سندرم گیرافتادگی دارای شروع چرخش کتف باالتر (دیرتر از زمان طبیعی) ،میزان چرخش کتف
پایین تر و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال باالتری نسبت به گروه سالم بودند .میانگین و انحراف استاندارد و همچنین نتایج آزمون  tمستقل در
جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1اختالف میانگین و نتایج آزمون  tمستقل ریتم اسکاپولوهومرال
X±SD

متغیر

t

بیمار ()N=51

سالم ()N=51

P Value

شروع چرخش کتف (درجه)

33/11±3/13

17/11±1/22

2/23

*<3/332

میزان چرخش کتف (درجه)

15/13±2/52

31/53±1/71

4/12

*3/332

نسبت ریتم اسکاپولوهومرال

3/32±3/13

1/74±3/13

4/22

*3/332

همچنین بین میانگین  Onsetو  Offsetعضالت سراتوس انتریور و تراپز تحتانی در هر سه صفحه حرکتی و تراپز فوقانی در صفحات
ساژیتال و اسکپوالر گروه بیمار نسبت به سالم اختالف معناداری وجود داشت و شناگران مبتال به سندرم گیرافتادگی دارای  Onsetباالتر
(تأخیر در فعال شدن) و  Offsetباالتر ( اتمام زودهنگام فعالیت) نسبت به گروه سالم بودند .میانگین و انحراف استاندارد و همچنین نتایج
آزمون  tمستقل در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  :1اختالف میانگین و نتایج آزمون  tمستقل فعالیت الکتریکی عضالت
X±SD
متغیر
سالم ()N=51
بیمار ()N=51

تراپزیوس فوقانی
(باال بردن( )Onset-درجه)

تراپزیوس فوقانی
(پایین آوردن( )Offset-درجه)

تراپزیوس تحتانی
(باال بردن( )Onset-درجه)

تراپزیوس تحتانی
(پایین آوردن( )Offset-درجه)

سراتوس انتریور
(باال بردن( )Onset-درجه)

سراتوس انتریور
(پایین آوردن( )Offset-درجه)

t

P Value

ساژیتال

12/31±5/51

27/13±2/54

1/41

*3/311

اسکاپوالر

11/11±5/72

25/41±1/15

1/11

*3/332

فرونتال

15/43±5/75

13/23±7/14

2/53

3/313

ساژیتال

24/11±5/17

47/31±5/51

1/27

*3/331

اسکاپوالر

27/11±23/52

41/11±5/37

1/42

*3/311

فرونتال

11/23±22/31

21/11±5/51

2/55

3/321

ساژیتال

33/13±23/23

21/33±4/1

4/52

*<3/332

اسکاپوالر

31/53±22/11

11/43±5/21

1/71

*3/323

فرونتال

31/31±23/41

17/13±21/77

1/21

*3/331

ساژیتال

22/43±1/53

31/23±5/15

2/37

*<3/332

اسکاپوالر

21/11±1/31

23/33±21/54

1/22

*3/343

فرونتال

11/73±22/71

22/33±22/44

1/11

*3/334

ساژیتال

11/11±5/41

21/33±7/31

1/24

*3/342

اسکاپوالر

11/13±23/34

21/13±1/23

1/31

*3/341

فرونتال

17/31±22/32

22/11±1/43

4/33

*<3/332

ساژیتال

13/11±23/33

42/33±7/11

3/51

*3/332

اسکاپوالر

72/11±5/31

23/23±23/11

4/31

*<3/332

فرونتال

11/31±5/11

42/11±5/32

1/44

*<3/332

*معناداری در سطح P≥0/01

عالوه بر این در گروه بیمار در هر سه صفحه حرکتی عضالت به ترتیب سراتوس انتریور ،تراپز فوقانی و تراپز تحتانی فعال میشود و به
ترتیب سراتوس انتریور ،تراپز تحتانی و تراپز فوقانی غیرفعال میشود (نمودار  )2و در گروه سالم در صفحه ساژیتال عضالت به ترتیب تراپز
تحتانی ،سراتوس انتریور و تراپز فوقانی ،در صفحات فرونتال و اسکپوالر به ترتیب سراتوس انتریور ،تراپز فوقانی ،تراپز تحتانی فعال میشود
و همچنین در صفحه ساژیتال عضالت به ترتیب تراپز فوقانی ،سراتوس انتریور و تراپز تحتانی ،در صفحه اسکپوالر به ترتیب سراتوس
انتریور ،تراپز تحتانی و سراتوس فوقانی ،در صفحه فرونتال به ترتیب تراپز فوقانی ،تراپز تحتانی ،سراتوس انتریور غیرفعال میشود (نمودار
.)1
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نمودار :5توالی فراخوانی عضالت گروه بیمار در سه صفحه شامل :فعال شدن( )Aو غیرفعال شدن()B

نمودار :1توالی فراخوانی عضالت گروه سالم در سه صفحه شامل :فعال شدن( )Aو غیرفعال شدن()B

بحث
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضالت منتخب شانه و ریتم اسکاپولوهومرال در شناگران نخبه مرد با و بدون ابتتال
به سندرم گیرافتادگی شانه بود .بر اساس یافتهها و آزمتون فرضتیههای تحقیتق ،نتتایج نشتان داد کته بتین میتانگین  Onsetو Offset
عضالت سراتوس انتریور و تراپز تحتانی در هر سه صفحه حرکتی و تراپز فوقانی در صفحات ساژیتال و اسکپوالر گروه بیمار نسبت به سالم
اختالف معناداری وجود داشت و شناگران مبتال به سندرم گیرافتادگی دارای  Onsetباالتر (تأخیر در فعال شدن) و  Offsetبتاالتر (اتمتام
زودهنگام فعالیت) نسبت به گروه سالم بودند .در گروه سالم در صفحه ساژیتال عضالت به ترتیب تراپز تحتتانی ،ستراتوس انتریتور و تراپتز
فوقانی ،در صفحات فرونتال و اسکپوالر به ترتیب سراتوس انتریور ،تراپز فوقانی ،تراپز تحتانی فعال میشوند و همچنین در صفحه ستاژیتال
عضالت به ترتیب تراپز فوقانی ،سراتوس انتریور و تراپز تحتانی ،در صفحه اسکپوالر به ترتیب سراتوس انتریور ،تراپتز تحتتانی و ستراتوس
فوقانی ،در صفحه فرونتال به ترتیب تراپز فوقانی ،تراپز تحتانی ،سراتوس انتریور غیرفعال میشوند و در گروه بیمار در هر سه صفحه حرکتی
عضالت به ترتیب سراتوس انتریور ،تراپز فوقانی و تراپز تحتانی فعال میشوند و به ترتیب سراتوس انتریور ،تراپتز تحتتانی و تراپتز فوقتانی
غیرفعال میشوند .در این راستا خانمحمدی و همکاران در بررسی تأخیر و توالی فراخوانی عضالت شانه در حین انجام حرکت ترکیبی پویتا
در بیماران مبتال به سندرم گیرافتادگی شانه نشان دادند که ترتیب فعال شدن عضالت در دو گروه بیمار و کنترل شتامل ستراتوس انتریتور،
تراپز فوقانی و تحتانی است] [1که در صفحات فرونتال و اسکپوالر گروه سالم و در تمامی صفحات گروه بیمار با مطالعته حاضتر هتمختوانی
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دارد .همچنین مطالعهای که در هر سه صفحه و در دو وضعیت باالبردن و پایین آوردن بررسی انجام داد ،ورسلی 2و همکاران بودند که تأثیر
 23هفته تمرینات بازآموزی کنترل حرکتی بر فعالیت الکتریکی عضالت جوانان غیرورزشکار مبتال به ستندرم گیرافتتادگی شتانه را ارزیتابی
کردند .نتایج تأخیر در شروع و اتمام زودتر انقباض عضالت دندانهای قدامی و ذوزنقهای تحتانی را نشان دادند] [23که با مطالعه حاضر هتم-
خوانی دارد ،اما در این مطالعه عضله دندانهای قدامی در صفحه اسکپوالر در هنگام باال بردن و ذوزنقهای تحتانی در صفحه فرونتال در بتاال
بردن و پایین آوردن تفاوت معناداری را نشان نداد] [23که با مطالعه حاضر مغایرت دارد .در رابطه بتا عضتله تراپزیتوس فوقتانی نیتز تفتاوت
معناداری مشاهده نشد] [23که در مطالعه حاضر فقط در صفحه فرونتال معنادار نبود و با مطالعه ورسلی و همکاران همخوانی دارد و در ستایر
موارد مغایرت دارد .همچنین الرسن 1و همکاران در مطالعهای با عنوان کنترل عصبی-عضالنی عضالت کتف در افراد با سندرم گیرافتادگی
شانه در حرکت باال بردن شانه بدون وزنه تفاوت معناداری را در  Onsetو  Offsetعضله تراپز تحتانی و عدم معناداری تراپتز فوقتانی در
صفحه فرونتال بین دو گروه نشان دادند که با مطالعه حاضر همخوانی دارد ،اما این تفاوت در عضله سراتوس انتریور معنادار نبود و با مطالعه
][12
حاضر مغایرت دارد.
کینسال 3و همکارش در بازنگری تأثیر توانبخشی ورزشی بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت شانه در افراد با و بدون سندرم ساب آکرومیال،
 12مطالعه را با توجه به معیارهای خروج خود انتخاب کردند و بیان کردند که پژوهشهای انجامشده در بررستی فعالیتت الکتریکتی عضتله
تراپزیوس فوقانی تقریباً در تمام مطالعات تفاوت معناداری را در  Onsetو  Offsetبین گروهها نشان نداده است] [22که با مطالعته حاضتر
][22
همخوانی ندارد .در رابطه با عضله تراپزیوس تحتانی مطالعات تفاوت معناداری را در  Onsetو  Offsetبین گروهها نشتان داده استت
که با مطالعه حاضر همخوانی دارد .همچنین عضله سراتوس انتریور در تمامی مطالعات تفاوت معناداری را در تأخیر در شروع فعالیت و اتمتام
زودهنگام فعالیت نشان نداده است] [22و با مطالعه حاضر همخوانی ندارد؛ لذا از دالیل احتمالی تفاوت مطالعات بیانشتده بتا تحقیتق حاضتر
میتوان به تفاوت در روش اندازهگیری و جامعه آماری تحقیق اشاره نمود .همچنین در اکثر مطالعات ،بررسیهای انجامشده فقط در صتفحه
فرونتال بوده ،در حالی که در مطالعه حاضر در تمامی صفحات و تا زاویه  53درجه ارزیابیها انجام شده است .همچنین نقش اساسی اسکپوال
در فعالیت طبیعی شانه به خصوص در حین باال بردن دست کامالً پذیرفته شده است و در ارزیابی و درمان ضایعات شانه توستط محققتین و
درمانگران مورد استفاده قرار میگیرد و توالی زمانی فراخوانی عضالت و شدتی که هر کدام از عضالت در حین حرکت فعال هستتند ،بترای
حرکت هماهنگ اسکپوال و باال بردن هومروس بسیار مهم است و اکثر نویسندگان معتقد هستند که ضعف در یک یا بیشتر چرخاننده هتای
کتف ممکن است منجر به عدم تعادل در زوج نیروهای حول اسکپوال شده که در نهایت به کینماتیک و ریتتم استکاپولوهومرال غیرطبیعتی
منجر میشود] ،[2-7اما فرضیه جدید بر این اساس استوار است که فعالیت اسکاپوال تنها با در نظر گرفتن شدت انقباض عضتله قابتل تعیتین
نیست ،بلکه زمانبندی فعالیت عضالت حول اسکپوال دارای اهمیت بیشتری میباشد [1].تجارب کلینیکی و شواهد علمی نشان میدهتد کته
][5 ،2
ورزشکارانی که کاربرد مکرر دست در حرکات باالی سر دارند ،به ویژه شتناگران دارای فعالیتت غیرطبیعتی عضتالت کمربنتد شتانهای
هستند که در این بین به نظر میرسد عضالت تراپز تحتانی و سراتوس انتریور مستعدتر باشند و باعث به وجتود آمتدن ستندرم گیرافتتادگی
شانه و در نهایت کاهش عملکرد آنها میشود [11 ،1].مطالعات متعدد نشان میدهد که عضله سراتوس انتریور از اصلیترین عضالت ثبتات-
دهنده کتف در حرکت باالبردن بازو است [14 ،13].فایبرهای فوقانی تراپزیوس در حدود  3/57میلیثانیه بعد از شروع حرکت اداکشتن و 2/34
][12
میلیثانیه بعد از شروع حرکت باال بردن بازو فعال میشود که زوج نیرویی برای ثبات اولیه کتف و باال بردن آکرومیون ایجتاد متیکنتد.
فعالیت فایبرهای تحتانی تراپزیوس دیرتر اتفاق میافتد تا ثبات اسکاپوال و باالرفتن آکرومیون را کامل کند ،فعالیتت کانستنتریک فایبرهتای
تحتانی تراپزیوس جهت فراهم کردن سطحی باثبات برای فعالیت عضالت کالهک چرخاننده ضروری میباشد [11].به طور کلی تغییراتی که
در فعالیت الکتریکی عضالت شانه افراد بیمار نسبت به افراد سالم اتفاق میافتد ،میتواند در نتیجه کاهش حس عمقی مفصتل متعاقتب درد
باشد ،زیرا نویسندگان معتقد هستند که افزایش سیگنالهای آورانی که توسط گیرندههای درد حول شانه فرستاده میشود ،آورانهتای حتس
عمقی را کاهش میدهد [17-15].فیدبکهای عصبی حس عمقی به سیستم عصبی مرکزی منتقل شده و با اطالعات حسی-پیکری ،سیستتم
وستیبوالر و سیستم بینایی تعامل پیدا کرده و در نهایت باعث کنترل عناصر داینامیک حول مفصل شانه متیگتردد (کنتترل نوروماستکوالر).
یکی از عناصر حس عمقی ( Sense of Forceحس درک و تفسیر نیروهای تولیدشده و یا اعمالشده به مفصل) است][32 ،33 ،17؛ از ایتن
رو ممکن است این دسته از بیماران به دلیل آسیب این حس در تطابق نیروی مورد نیاز برای انجام فعالیتهای عملکردی دچار اشکال باشند
و عضالت را کمتر یا بیشتر از نیروی مورد احتیاج فعال کنند.
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همچنین افزایش تأخیر زمانی در عضله ممکن است به استناد تحقیقی که توسط  Alexanderانجام شده است ،قابل توجیه باشد .در ایتن
تحقیق بیان شد که آستانه تحریک بخشی از کورتکس مرکزی که عضله تراپزیوس تحتانی را فعال میکند ،در افراد با شانه بیثبتات بتدون
سابقه ضربه افزایش مییابد و از طرفی دیگر ،سترعت هتدایت  Corticospinal Tractبته عضتله تراپزیتوس تحتتانی یتا استتفاده از
مسیرهای  Corticofugalآهستهتر میشود و تغییر در کنترل میتواند به شکل تأخیر در فعالیت عضالنی و یا جایگزینی یک عضتله بته
جای دیگری تظاهر پیدا کند][31؛ لذا افراد مبتال به سندرم گیرافتادگی شانه به واسطه از دست دادن حس عمقی متعاقب درد و کاهش کنترل
نوروماسکوالر نسبت به افراد سالم دارای فعالیت غیرطبیعی عضالت کمربند شانهای و برهم خوردن فراخوانی عضالت میشوند.
عالوه بر این بین میانگین شروع چرخش کتف ،میزان چرخش کتف و ریتم اسکاپولوهومرال گروه بیمار نسبت به ستالم اختتالف معنتاداری
وجود داشت و شناگران مبتال به سندرم گیرافتادگی دارای شروع چرخش کتف باالتر (دیرتر از زمان طبیعی) ،میزان چرخش کتف پایینتتر و
نسبت ریتم اسکاپولوهومرال باالتری نسبت به گروه سالم بودند .در همین راستا مطالعه همخوان یافت نشتد و در مقابتل مطالعته حاضتر بتا
مطالعه ورسلی و همکاران در بررسی تأثیر  23هفته تمرینات بازآموزی کنترل حرکتی بر بیومکانیک جوانان  13تا  11سال غیرورزشکار مبتال
به سندرم گیرافتادگی شانه مغایرت دارد .در مطالعه آنها در پیشآزمون چرخش باالیی کتف افراد بیمار نسبت به افراد ستالم کمتتر بتود ،امتا
معنادار نبود] ،[23در حالی که در مطالعه حاضر این تفاوت معناداری بود و از دالیل احتمالی این تفاوت میتوان متفتاوت بتودن روششناستی
شامل مدت زمان تمرین ،ابزار اندازهگیری ،جامعه آماری تحقیق اشاره کرد.
به طور کلی مطالعات بیان کردهاند که در  33درجه اول ابداکشن یا  42درجه اول فلکشن ،کتتف بته ستتون مهترهای نزدیتک یتا از آن دور
میشود تا روی سینه وضعیت پایداری پیدا کند [33].بعد از اینکه پایداری ایجاد شد ،کتف با حرکات چرخش باالیی ،پروترکشن یا دور شدن و
باال رفتن ،به سمت خارج ،جلو و باال حرکت میکند .در مراحل اولیه ابداکشن یا فلکشن همه حرکات به استثنای حرکات پایدارکنندگی کتف،
بیشتر در مفصل گلنوهومرال انجام داده میشود .بعد از  33درجه ابداکشن یا  42تا  13درجه فلکشن ،نسبت حرکات دوری بازویی به کتف 2
][33
به  4است و در دامنه کامل  1به  2میشود.
اغلب تصور بر این است که درد یا گیرافتادگی شانه نتیجه صدمه یا ضعف عضالت کالهک چرخاننده بدون توجه به کینماتیتک و پوزیشتن
کتف میباشد .مرور تحقیقات داللت بر این دارد که نقتص عملکتردی اسکاپولوتوراستیک مؤلفته مهمتی در ایجتاد پتاتولوژی گلنوهتومرال
میباشد [34].نقص عملکردی اسکاپولوتوراسیک به عنوان غیرطبیعی بودن پوزیشن استتراحت و حرکتت کتتف در ارتبتاط بتا انتواع مختلتف
پاتولوژیهای شانه تعریف میشود [31 ،32].بعضی از این پاتولوژیها شامل تخریب ریتم اسکاپولوهومرال ،تنش غیرطبیعی در لیگامنت قدامی
][31 ،37
تحتانی گلنوهومرال ،کاهش فضای تحت آخرومی در حالت ابداکشن میباشد.
][35-42
چترخشدهنتدههای بتاالیی کتتف،
ریتم طبیعی اسکاپولوتوراسیک نیازمند فعالیت مناسب چرخشدهندههای باالیی کتتف متیباشتد.
عضالت تراپز فوقانی و تحتانی و سراتوس انتریور میباشند] [35که در این تحقیق فعالیتشان دستخوش تغییرات شده و نسبت به گروه ستالم
غیرطبیعی و ناکارآمد شدهاند و موجب دیرتر شدن زمان طبیعی شروع چرخش کتتف ( Onsetبتاالتر :تتأخیر در فعتال شتدن) و همچنتین
کاهش میزان چرخش کتف ( Offsetباالتر :اتمام زودهنگام فعالیت) و در نهایت افزایش نسبت ریتم اسکاپولوهومرال (برهم خوردن نسبت
طبیعی) میشود.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شناگران مبتال به سندرم گیرافتادگی دارای شروع چرخش کتف باالتر (دیرتر از زمان طبیعی) ،میزان
چرخش کتف پایینتر و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال باالتری نسبت به گروه سالم بوده و هماهنگی منظم ریتم اسکاپولوهومرال در مجموعه
شانه در آنها برهم خورده است .همچنین شناگران مبتال فعالیت غیرطبیعی و افزایش زمان تأخیری را در عضالت به معنی  Onsetباالتر
(تأخیر در فعال شدن) و  Offsetباالتر (اتمام زودهنگام فعالیت) نشان میدهند و توالی فراخوانی عضالت به جهت فعال و غیرفعال شدن
در گروه بیمار دستخوش تغییرات شده است؛ بنابراین این تئوری که گیرافتادگی شانه ممکن است با تغییر در سطح فعالیت و فراخوانی
عضالت اسکاپولو توراسیک مرتبط باشد ،تصدیق میشود که در مجموع این نشان از تغییر در کنترل نوروماسکوالر است؛ بنابراین پیشنهاد
میشود متخصصین امر ،برنامههای توانبخشی ویژه شناگران را طوری طراحی کنند که میزان فعالیت ،توالی فراخوانی این عضالت و به
دنبال آن ریتم منظم اسکاپولوهومرال و در نهایت کنترل حرکتی را بهبود بخشیده و اصالح کنند .همچنین توصیه میشود که مطالعه حاضر
در سایر ورزشهایی که حرکات باالی سر دارند نیز بررسی شود.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری آقای حسین مهرابیان به راهنمایی اساتید ،آقایان امیر لطافتکار و امیرحسین براتی و مشاوره آقایان علی
عباسی و سید صدرالدین شجاعالدین میباشد.
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