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Abstract
Background and Aims: Performance of an athlete reduces as the time of activity increases;
consequently, his landing quality is influenced by fatigue. In particular, fatigue has effects on the
sportsman’s control posture and the biomechanics of his lower limbs. Moreover, landing puts more
stress on these joints than jumping does, and leads to much more possibility of injury. The main
objective of the present study was to investigate the effect of one stage of exhaustive local fatigue on
the mechanics of the joints of the lower limb in semi-professional sportsmen during their single-leg
landing.
Materials and Methods: A total of 30 young, semi-professional basketball players in Alborz, Iran,
aged between 16 and 26 years, participated in the study. The biomechanical data were recorded using
motion analyzer and force plate tools. To process the collected data, the numerical computing
environment MATLAB was employed to extract the angles of the lower limb joints when the foot
touches the ground, the maximum flexion of the knee, and the maximum normal force in the three
planes of motion. The descriptive statistics is based on the mean and the standard deviation of data
and the test of normality is based on the Shapiro-Wilk test. Homogeneity of data was tested using
Levene’s test. The collected sets of data were compared using the repeated measures analysis
conducted in SPSS, version 20.0, at the significance level of P≤0.05.
Results: The results did not reveal a significant difference between the angles of the ankle and of the
knee in sagittal and frontal planes, nor do they show a significant difference in the maximum normal
force and the maximum flexion of the knee before and after fatigue (P≤0.05). The results, however,
showed a significant difference between the horizontal angular changes of the ankle joint in the
maximal flexion of the knee after fatigue (P≤0.000).
Conclusion: Fatigue may change the strategy of landing, thereby increasing the likelihood of putting
more stress on the lower limb joints, especially the ankle. This may in turn harm the other joints. The
horizontal angular change of the ankle joint in the maximal flexion of the knee changes the layout of
these joints, particularly the knee. A deeper investigation of the effect of fatigue on the layout of the
joints may help one prevent injuries resulting from exhaustive local fatigue.
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اثر یک وهله خستگی موضعی تا حد واماندگی بر متغیرهای مکانیکی مفاصل اندام تحتانی حین
فرود تکپای مردان ورزشکار نیمهحرفهای
محمدعلی سلیمان فالح ،*7حیدر صادقی ،3 ،۲پژمان معتمدی ،4امیرحسین

براتی5

 .1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2استادتمام بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .3استادتمام بیومکانیک ورزشی ،پژوهشکده علوم حرکتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .4استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .5استادیار آسیبشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایران
* دریافت مقاله 1101/90/11

بازنگری مقاله 1101/92/11

پذیرش مقاله * 1101/92/25

چکیده
مقدمه و اهداف
با افزایش زمان و میزان خستگی ،عملکرد ورزشکار کاهش مییابد و در نتیجه فرود تحت اثر خستگی قرار میگیرد .خستگی در زمان فرود روی کنترل
پاسچر و بیومکانیک اندام تحتانی تاثیرگذار است ،همچنین فرود نسبت به پرش فشار بیشتری به مفاصل اندام تحتانی وارد میآورد ،از این رو احتمال
آسیبدیدگی در فرود بسیار بیشتر از پرش است .هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک وهله خستگی موضعی تا حد واماندگی بر پارامترهای مکانیکی
مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تکپای مردان ورزشکار نیمهحرفهای بود.
مواد و روشها
 33مرد جوان ورزشکار نیمهحرفهای  71تا  ۲1سال بسکتبال استان البرز در پژوهش حاضر شرکت کردند .برای پردازش دادهها از نرمافزار متلب برای
استخراج پارامترهای زوایای مفاصل اندام تحتانی در برخورد اولیه پا با سطح ،حداکثر فلکشن زانو و حداکثر نیروی عمودی سطح در سه صفحه حرکتی
استفاده شد .برای جمعآوری اطالعات کینماتیکی از سیستم آنالیز حرکت  VICONشامل  1دوربین و به منظور جمعآوری دادههای کینتیک حرکت از
یک صفحه نیروسنج  KISTLERبا سنسورهای پیزوالکتریک با فرکانس اندازهگیری  ۲433هرتز در ابعاد  53×13سانتیمتر و نرمافزار نکسوس برای
کمی کردن دادههای فضایی-زمانی در تحقیق حاضر استفاده شد .تحلیل آماری دادهها از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته برای مقایسه دادهها در
سطح معناداری  p≤3/35با استفاده از  SPSSورژن  ۲3انجام شد.
یافتهها
نتایج آزمون اندازهگیری مکرر اختالف معناداری را در میانگین زوایای مفاصل مچ پا و زانو در دو صفحه حرکتی ساجیتال و فرونتال قبل و بعد از
خستگی در وضعیتهای لحظهی تماس ،حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل سطح و حداکثر فلکشن زانو نشان نداد ( .)p≤3/35در مقابل در صفحه
هوریزنتال تغییر زاویهی مفصل مچ پا در حداکثر فلکشن زانو پس از خستگی معنادار شد (.)p=3/333
نتیجهگیری
خستگی ناشی از تمرین و مسابقه میتواند موجب تغییر در استراتژی فرود شود ،به طوری که احتمال فشار به مفاصل اندام تحتانی به ویژه مچ پا و
متعاقب آن احتمال بروز صدمات در مفاصل باالتر را افزایش دهد .تغییر زاویه مچ پا در حداکثر فلکشن زانو در صفحهی هوریزنتال میتواند سبب ایجاد
تغییر در وضعیت مفاصل بعدی اندام تحتانی به ویژه زانو در زمان فرود شود .با توجه به زوایای ایجادشده در مفصل مچ پا با بررسی بیشتر میتوان از
آسیب ناشی از خستگی موضعی مفرط پیشگیری کرد.
واژههای کلیدی
زوایای مفاصل اندام تحتانی؛ خستگی موضعی؛ فرود تکپا؛ ورزشکار نیمهحرفهای
نویسنده مسئول :محمدعلی سلیمان فالح ،دانشجوی دکتری ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیmas.fallah@yahoo.com :
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مقدمه و اهداف
در بسیاری از فعالیتهای ورزشی و در اواخر زمان تمرین و مسابقه ورزشکار وارد فاز خستگی میشود .مستند است که خستگی موجب
اختالل در میزان تولید نیرو و سرعت کوتاه شدن عضله شده و در نتیجه یک فعالیت تکراری یا طوالنیمدت اتفاق میافتد که به مقدار
زیادی وابسته به شدت و زمان انجام فعالیت است ]1[.ضمن اینکه در مطالعات خستگی بر دو نوع عمومی و موضعی تقسیم و تعدیل آن با
متغیرهایی از جمله سن ،آسیب ،نوع و سطح فعالیت بدنی انجامشده مرتبط اعالم شده است ]2[.با توجه به تأثیری که عامل خستگی بر
فعالیت عضالت عملکننده در زمان فرود میگذارد ،انتظار میرود تغییرات قابل توجه بیومکانیکی بر استراتژی فرود افراد پس از خستگی به
وجود آید.
با افزایش زمان تمرین و مسابقه میزان خستگی افزایش مییابد؛ بنابراین عملکرد ورزشکار کاهش مییابد و اجرای او (در مطالعهی حاضر
افت فرود) تحت تأثیر قرار میگیرد ]1[.با توجه به اینکه تغییر در استراتژیهای کنترل حرکتی یک مکانیزم بالقوه برای آسیبهای رباط
صلیبی است ،با در نظر گرفتن این مطلب که خستگی بر کنترل حرکتی تاثیرگذار است ،همواره خستگی به عنوان یکی از ریسکفاکتورهای
اصلی در آسیبهای عصبی-عضالنی شناخته میشود ]4[.مولفههای بیومکانیکی پس از خستگی دچار تغییراتی میشوند ،یکی از مهمترین
این تغییرات افزایش حداکثر نیروی برشی قدامی بخش پروکسیمال درشتنی است که مسبب درصد باالیی از آسیبهای رباط متقاطع
عرضی قدامی ( )ACLاست ]4[.از دیگر تغییرات تحمیلشده افزایش گشتاور والگوسی زانو پس از خستگی است که در اغلب آسیبهای
 ACLموثر است و معموال همزمان با افزایش نیروی برشی قدامی اتفاق میافتد .پس از خستگی در هنگام فرود ،زوایای مفاصل ران و
زانو در صفحات ساجیتال و فرونتال دچار تغییر میشوند که میتواند چیدمان اندام تحتانی را از حالت بهینه خارج کرده و متعاقب آن احتمال
آسیب اندام تحتانی را افزایش دهد ]5[.در اغلب موارد پس از خستگی زاویه فلکشن ران کاهش مییابد و حرکت فلکشن زانو افزایش مییابد
و در عین حال میزان گشتاور اکستنسوری و ابداکتوری زانو کاهش مییابد ]۶[.در واقع پس از خستگی این مطلب که فرد با فلکشن بیشتر
ران و زانو فرود میآید ،بیانگر کاهش کنترل فرد پس از فرود است؛ به بیان دیگر خستگی در زمان فرود روی کنترل پاسچر و بیومکانیک
اندام تحتانی تاثیرگذار است ،در زمان فرود یکی از مکانیزمهای حیاتی در اندام تحتانی گشتاور اکستنسوری زانو به منظور کنترل بدن از
سقوط است و همانطور که پیشتر گفته شد خستگی سبب کاهش گشتاور اکستنسوری زانو میشود که میتواند احتمال آسیبدیدگی در
زمان فرود را افزایش دهد ]1[.خستگی سبب افزایش اکستنشن و چرخش داخلی ران ،زوایای ابداکشن و چرخش داخلی زانو در ابتدای تماس
و افزایش زاویه سوپینیشن در پیک ایستادن میشود ]1[.یکی از دیگر فاکتورهای حائز اهمیت در پرش و فرود نیروهای عکسالعمل سطح
هستند ،مقدار و جهت این نیروها در سه جهت داخلی-خارجی ،خلفی-قدامی و عمودی بر میزان و جهت پرش فرد و همچنین بر میزان
آسیبهای احتمالی در زمان فرود تاثیرگذار است .به نظر میرسد نیروهای عکسالعمل سطح و تعدیل آنها در زمان فرود در کاهش احتمال
بسیاری از آسیبهای اندام تحتانی موثر باشد ]0[.پس از خستگی میزان فلکشن ران و زانو ،نیروی عکسالعمل سطح و نیروی برشی بخش
پروکسیمال درشتنی در زمان فرود دستخوش تغییر

میشود]1، 1، 19-15[.

فرود از جمله حرکات ورزشی متداول است که میتواند نیروی برخوردی به بزرگی  ۲تا  7۲برابر وزن بدن ایجاد نماید ]1۶[.میزان فلکشن
زانو در هنگام فرود تعیینکنندهی فرود نرم یا سخت است ]11[.فرود نسبت به پرش فشار بیشتری به مفاصل اندام تحتانی وارد میآورد ،از
این رو احتمال آسیبدیدگی در فرود بسیار بیشتر از پرش است ]11[.شتابهای کندشوندهی بزرگ در خالل فعالیتهای ورزشی مثل فرود از
پرش به عنوان یک مکانیزم متداول آسیبزا شناخته شده است ]19[.سرعت زاویهای فلکشن ران و زانو با حداکثر نیروی عکسالعمل خلفی
و عمودی زمین در زمان فرود همبستگی دارد ،همچنین حداکثر نیروی برشی قدامی بخش پروکسیمال درشتنی و حداکثر گشتاور
اکستنسوری زانو با نیروی عکسالعمل خلفی و عمودی سطح همبسته است[]1؛ از این رو عمل فلکشن ران و زانو به طور یقین میتواند در
جذب نیروهای ضربهای پس از فرود مفید باشد .به بیان دیگر ،حرکت مفصل ران در ابتدای تماس پس از فرود به عنوان یک تکنیک
مناسب در تعدیل بارهای اعمالی روی  ACLعمل میکند]11[.
مطالعات پیشین نشان میدهد که اغلب آسیبهای زانو و مچ پا در فرودهای بدون برخورد رخ میدهد[ ]10و در بین عوامل بروز آسیب
مربوطه سهم عمدهای متوجه خستگی است ،از این رو است که بیشتر آسیبهای غیربرخوردی در انتهای زمان تمرین یا مسابقه رخ می-
دهد ]29[.خستگی سبب تخلیه دخایر انرژی و به طور مشهود سبب کاهش عملکرد میشود ]21[.خستگی میتواند روی مکانیک زانو و مچ پا
در هنگام فرود اثر منفی بگذارد و در نتیجه احتمال آسیب را افزایش دهد ]4[.تغییر در مکانیک هر یک از مفاصل اندام تحتانی سبب تغییر در
مکانیک مفاصل دیگر اندام تحتانی میشود و خستگی با کاهش موقتی کنترل حس حرکتی به طور احتمالی بیومکانیک اندام تحتانی را
دچار تغییر میکند]29[.
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با مرور بر مطالعات انجامشده میتوان چنین نتیجهگیری کرد که تحقیقات متعددی موضوع فرود و تاثیر خستگی روی متغیرهای بیومکانیک
آن را مورد مطالعه قرار دادهاند[ ]1-1 ،15 ،29 ،22-25که نشاندهندهی کاهش عملکرد بهینه و افزایش احتمال آسیبهای اندام تحتانی است.
برخی از تغییرات تحمیلشده بر مولفههای بیومکانیکی به واسطه خستگی شامل تغییر در زوایای مفاصل ران و زانو در صفحات ساجیتال و
فرونتال و افزایش اوج نیروی برشی قدامی بخش پروکسیمال درشتنی گزارش شده است ،اما تغییرات از قبیل زاویه فلکشن زانو در هر سه
صفحه ،گشتاور خارجی زانو و نیروی عکسالعمل عمودی سطح در هنگام فرود کمتر مورد بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین هدف از تحقیق
حاضر اثر یک وهله خستگی موضعی تا حد واماندگی بر پارامترهای مکانیکی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تکپای ورزشکاران مرد
نیمهحرفهای بود.
مواد و روشها
تحقیق نیمهآزمایشگاهی حاضر ،با طرح تحقیق پیش و پسآزمون مدل تاثیرسنجی (علی-مقایسهای) و از نظر نوع کاربردی است .جامعه
آماری تحقیق حاضر را کلیه ورزشکاران مرد نیمهحرفهای (کسی که ورزش شغل تماموقت او محسوب نمیشود و در عین حال به دلیل
حمایت کمپانی ورزشی مبتدی هم نیست ،ولی میزان این حمایت بسیار کمتر از ورزشکار حرفهای است)  71تا  ۲1سال بسکتبال استان البرز
تشکیل دادند .از درون جامعه آماری  13نفر به صورت در دسترس و داوطلب شرکت در تحقیق 33 ،نفر به صورت تصادفی در این تحقیق
به عنوان نمونه آماری شرکت داده شدند.
محقق بعد از انتخاب آزمودنیها یک جلسه توجیهی برای داوطلبان برگزار کرد که طی آن فرآیند تحقیق حاضر برای آزمودنیها توضیح
داده شد .در نهایت رضایتنامه کتبی ،پرسشنامه شامل مشخصات فردی (جنس ،سن ،قد و وزن) و سابقهی آسیبهای اندام تحتانی توسط
آزمودنیها تکمیل شد .برای جمعآوری اطالعات کینماتیکی از سیستم آنالیز حرکت  VICONشامل  1دوربین ،ساخت کشور انگلستان با
حداکثر نرخ  333هرتز و رزولوشن  ۲.۲مگاپیکسل در تحقیق حاضر و نرمافزار نکسوس برای کمی کردن دادههای فضایی-زمانی استفاده
شد .قبل از انجام تست بر اساس مدل  Plug-In-Gaitروی لندمارکهای استخوانی از روی پوست مارکرهای رفلکسی به قطر 74
میلیمتر چسبانده شد .جهت به حداقل رساندن جابهجایی مارکرها از آزمودنیها خواسته شد که از شورت استرچ مشکی استفاده کنند .محل
قرارگیری مارکرها به صورت دوطرفه بر روی اندامها عبارت بود از مفصل کف پایی انگشتی دوم ،قوزک داخلی و خارجی ،یک سوم خارجی
و پایینی بخش ساق پای چپ ،یک سوم باالیی بخش خارجی ساق پای راست ،کندیلهای داخلی و خارجی درشتنی ،یک سوم پایینی
بخش ران پای راست ،یک سوم باالیی بخش خارجی ران پای چپ و خارهای خاصرهای قدامی و خلفی فوقانی .به منظور جمعآوری داده-
های کینتیک حرکت از یک صفحه نیروسنج  KISTLERساخت کشور سوئیس با سنسورهای پیزوالکتریک با فرکانس اندازهگیری
 ۲433هرتز در ابعاد  53×13سانتیمتر در تحقیق حاضر استفاده شد .در مرحله بعدی اطالعات آنتروپومتریکی و دموگرافیکی استاندارد
مربوط به قد ،وزن و سن با استفاده از قدسنج ،ترازوی دیجیتال و پرسش از شخص جمعآوری شد و در برگههای مخصوص ثبت شد.
پس از کالیبراسیون سیستم و همزمانسازی دستگاهها ،صفحه نیرو با فرکانس انتخابی  7۲33هرتز و دستگاه آنالیز حرکتی با هشت دوربین
با فرکانس انتخابی  7۲3هرتز برای ثبت همزمان دادههای کینتیکی و کینماتیکی تکلیف فرود مورد استفاده قرار گرفت ]۲1[.به منظور به
حداقل رساندن تفاوت در اجرای فرود از محرک صوتی برای انجام حرکت استفاده شد؛ به این صورت که از آزمودنیها خواسته شد که پس
از شنیدن صدای صوت بدون هیچگونه انقباض در عضالت پا ،خود را از روی سکو به پایین رها کرده و روی پای غالب خود فرود آیند]۲1[.
پس از آمادگی آزمودنی جهت انجام تکلیف ،از وی خواسته شد تا سه اجرای موفق افت فرود تکپای (پای غالب) آزمودنی از روی سکوی
 43سانتیمتری روی صفحهی نیروسنج را قبل و بعد از پروتکل خستگی ( 73اسکات با وزن بدن آزمودنی و بالفاصله  73ثانیه زانو بلند
سرعتی و تکرار آن تا رسیدن به حد واماندگی) انجام دهد .منظور از واماندگی وضعیتی بود که فرد دیگر قادر به اجرای سه اسکات متوالی
نباشد ]1[.تالشی به عنوان تالش موفق در نظر گرفته شد که در آن پای غالب آزمودنی به طور کامل بر روی صفحه نیرو قرار میگرفت و
در هنگام انجام عمل فرود ،پاسچر فرد پایدار میشد و فرد با پای دیگرش زمین را لمس نمیکرد ،در غیر این صورت تالش ناموفق تلقی
میشد.
اطالعات کینماتیکی اندام تحتانی برای پای برتر ثبت شد .میانگین سه تالش فرد جهت تجزیه و تحلیل دادههای کینتیکی و کینماتیکی
استفاده شد .دادههای کینماتیکی (زوایای مفاصل اندام تحتانی) توسط فیلتر باترورث مرتبهی  4و با فرکانس برشی  73هرتز و  43هرتز به
ترتیب هموار شد ]۲1 ،۲1[.تمام محاسبات در محیط نرمافزار متلب انجام شد.
از میانگین و انحراف استاندارد برای آمار توصیفی ،از آزمون شایپرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن دادهها ،از آزمون لون برای تعیین
همگن بوده دادهها استفاده شد .پس از تعیین پارامتریک بودن دادهها ،تحلیل آماری دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته برای
مقایسه دادهها در سطح معناداری ( )p≤0.05در محیط نرمافزار  SPSSورژن  ۲3انجام شد.
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یافتهها
با توجه به نتایج آزمون آماری لون آزمودنیها از لحاظ قد ،وزن و سن همگن بودند.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد اطالعات آنتروپومتری آزمودنیهای تحقیق و مقایسه آماری آنها ()n=19
BMI
وزن (کیلوگرم)
قد (سانتیمتر)
سن (سال)
میانگین

۲7/13

713/5

14/13

۲3/11

انحراف استاندارد

4/13

5/5۲

1/34

3/51

میانگین ،انحراف استاندارد و نتایج آماری مربوط به قبل و بعد از خستگی در متغیرهای مورد مطالعه در جدول  ۲ارائه شده است .همانگونه
که مشاهده میشود نتایج پژوهش حاضر که در برخورد اولیه پا با سطح ،حداکثر فلکشن زانو و حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل سطح
محاسبه شد ،اختالف معناداری را در میانگین زوایای مفصل مچ پا در دو صفحه حرکتی ساجیتال و فرونتال قبل و بعد از خستگی نشان نداد
( ،)p≤3/35اما در صفحه هوریزنتال این اختالف در حداکثر فلکشن زانو معنادار بود ( .)p=3/333همچنین اختالف معناداری را در میانگین
زوایای مفصل زانو در سه صفحه ساجیتال ،فرونتال و هوریزنتال در سه وضعیت (برخورد اولیه پا با سطح ،حداکثر فلکشن زانو و حداکثر
نیروی عمودی عکسالعمل سطح) قبل و بعد از خستگی نشان نداد ( .)p≤3/35در مفصل مچ پا در صفحه ساجیتال پس از خستگی حدود
سه ،دو و شش درجه به ترتیب در وضعیتهای برخورد اولیه پا با سطح ،حداکثر فلکشن زانو و حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل سطح به
ترتیب به سمت پالنتار فلکشن در وضعیت اول و سوم و به سمت درسی فلکشن در وضعیت دوم افزایش داشت که البته از نظر آماری
معنادار نبود .در صفحه فرونتال تغییر قابل توجی در زاویه مفصل مچ مشاهده نشد و تقریبا در زوایای  1 ،77و  75درجه اینورشن به ترتیب
در وضعیتهای برخورد اولیه پا با سطح ،حداکثر فلکشن زانو و حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل سطح قبل و بعد از خستگی بدون تغییر
باقی ماند .افزایش اداکشن معنادار در وضعیت حداکثر فلکشن زانو پس از خستگی ثبت شد .در مورد مفصل زانو در صفحه ساجیتال پس از
خستگی به ترتیب  ۲ ،7و  3درجه در وضعیتهای برخورد اولیه پا با سطح ،حداکثر فلکشن زانو و حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل سطح
فلکشن زانو افزایش داشت که معنادار نشد .در صفحه فرونتال تغییری به اندازهی  7درجه به سمت والگوس در حداکثر نیروی عکسالعمل
عمودی سطح مشاهده شد که معنادار نشد .همچنین در صفحه هوریزونتال تغییرات بسیار اندک در حدود یک درجه اتفاق افتاد که معنادار
نبود.
جدول  :2دادههای مربوط به زوایای مفاصل مچ و زانو در سه صفحهی حرکتی قبل و بعد از خستگی ( )n=19معناداری در سطح 9/95
مفصل

صفحه

وضعیت

حرکتی

برخورد اولیه پا با سطح
ساجیتال

حداکثر فلکشن زانو
حداکثر نیروی عمودی
برخورد اولیه پا با سطح

فرونتال

حداکثر فلکشن زانو
حداکثر نیروی عمودی
برخورد اولیه پا با سطح

مچ پا
هوریزنتال

حداکثر فلکشن زانو
حداکثر نیروی عمودی
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خستگی

میانگین و انحراف

مقدار F

استاندارد (درجه)

قبل

-41.571.14

بعد

-53.3۲1.73

قبل

۲1.111.1۲

بعد

۲1.۲7۲7.7۲

قبل

-74.5۲71.33

بعد

-۲3.5773.11

قبل

-77.173.14

بعد

-77.334.33

قبل

-1.113.11

بعد

-1.13-5.11

قبل

-74.351.۲5

بعد

-75.۲31.53

قبل

35.431.73

بعد

33.114.1۲

قبل

۲4.431.17

بعد

+1.111.11

قبل

31.1۲73.44

سطح
معناداری

7.111

3.771

-3.155

3.313

7.۲31

3.۲47

-7.5۲

3.743

-3.714

3.115

7.511

3.747

7.417

3.71۲

73.۲1

*3.333

7.571

3.751

سلیمان فالح و همکاران

برخورد اولیه پا با سطح
ساجیتال

حداکثر فلکشن زانو
حداکثر نیروی عمودی
برخورد اولیه پا با سطح

فرونتال

حداکثر فلکشن زانو
حداکثر نیروی عمودی
برخورد اولیه پا با سطح

زانو
هوریزنتال

حداکثر فلکشن زانو
حداکثر نیروی عمودی

بعد

47.141.33

قبل

74.575.11

بعد

75.514.۲1

قبل

53.731.۲1

بعد

55.1777.13

قبل

۲4.1177.31

بعد

۲7.714.13

قبل

-5.3۲5.13

بعد

-1.۲31.51

قبل

-71.3173.15

بعد

-71.3577.13

قبل

-1.571.11

بعد

-1.111.3۲

قبل

-۲3.7777.13

بعد

-۲۲.131.14

قبل

-71.711.44

بعد

-71.111.11

قبل

-71.151.14

بعد

-۲3.171.1۲

-7.341

3.371

3.313

-3.173

7.477

3.۲11

7.53

3.713

3.137

3.4۲4

3.451

3.151

-3.411

3.1۲1

-.311

3.131

7.737

3.۲15

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک وهله خستگی موضعی تا حد واماندگی بر پارامترهای مکانیکی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود
تکپای مردان ورزشکار نیمهحرفهای انجام شد .تعداد بسیار زیاد مطالعات بیومکانیکی که در مورد فرود از پرش و فرود از روی سکو توسط
محققان انجام شده است ،بیانگر اهمیت باالی آن ،چه از نظر اجرا و چه از نظر آسیبزا بودن آن است .در زمان فرود موقعیت عضو دیستال
در لحظه تماس با زمین[ ]19و پایداری آن[ ]11روی کینماتیک همه مفاصل اندام تحتانی تاثیرگذار است .در تحقیق حاضر پس از اجرای
پروتکل خستگی تفاوت معناداری در زاویه زانو در برخورد اولیه پا با سطح ،حداکثر فلکشن زانو و حداکثر نیروی عمودی مشاهده نشد .در
مفصل مچ میزان زاویه مچ پا در صفحه هوریزنتال در حداکثر فلکشن زانو تغییر کرد که افزایش اداکشن بود ،این تغییر ممکن است باعث
ایجاد حرکات جبرانی از قبیل چرخش داخلی درشتنی و افزایش والگوس زانو شود .به طور کلی تغییر کینماتیکی تحمیلشده بر مفصل مچ
پا میتواند منجر به تغییر در مفاصل باالتر شود؛ به عبارت دیگر ،اثر اختالالت مچ پا در زنجیرهی حرکتی روی مفاصل باالتر را میتوان از
عوامل بروز اختالالت اسکلتی-عضالنی در زانو در نظر گرفت]11[.
با افزایش میزان خستگی عملکرد وررزشکار کاهش مییابد و در نتیجه فرود ورزشکار تحت اثر خستگی قرار میگیرد[]1؛ بنابراین خستگی
مکانیک اندام تحتانی را تغییر میدهد ]1[.با توجه به اینکه این تغییر در استراتژیهای کنترل حرکتی یک مکانیزم بالقوه برای آسیبهای
 ACLاست[ ]12و با در نظر گرفتن این مطلب که خستگی بر کنترل حرکتی تاثیرگذار است ،همواره میتوان خستگی را به عنوان یکی از
ریسکفاکتورهای اصلی در آسیب عصبی-عضالنی شناخت .افراد پس از خستگی بیشتر به راهبردهای مچمحور روی میآورند و به عضالت
مچ پا بیشتر از عضالت زانو متکی میشوند که این موجب بروز ناپایداری در زانو و افزایش خطر آسیبدیدگی  ACLخواهد شد ]11[.با
تغییر در زوایای مفصل مچ مکانیک فرود دچار تغییر میشود ،با افزایش زوایا اتالف انرژی و متعاقب آن جذب شوک دچار تغییر میشود.
کاهش اتالف انرژی به معنی کاهش جذب شوک و در نتیجه احتمال افزایش آسیب اندام تحتانی است ]14[.با توجه به نتایج پژوهش حاضر
مفصل مچ پس از خستگی به اداکشن بیشتر میرود .با در نظر گرفتن این موضوع که کاهش اتالف انرژی که محصول کاهش عملکرد
عضالت است که از خستگی ناشی میشود ،میتواند جذب شوک در صفحه هوریزنتال را کاهش دهد که در این صورت میتواند عامل
افزایش احتمال آسیب در این مفصل و متعاقب آن مفصل زانو شود .با وجود اینکه زاویهی مفصل زانو در صفحات حرکتی سهگانه معنادار
نشد ،ولی اندکی دچار تغییر شد که تمایل این مفصل برای فلکشن ،والگوس و چرخش داخلی بیشتر به ترتیب در صفحات حرکتی ساجیتال،
فرونتال و هوریزونتال را نشان داد که همگی از عوامل افزایندهی احتمال آسیب  ACLهستند .پروتکل خستگی در تحقیق حاضر متمرکز
بر عضالت سرینی بزرگ و خانوادهی چهارسر بود که توجیهکنندهی بیشتر بودن حداکثر زاویهی فلکشن زانو به دلیل کاهش عملکرد
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 در تحقیقات قبلی تغییر در پارامترهای بیومکانیکی پس از خستگی مشاهده شده است و نظم کمتری پس از خستگی.عضالت چهارسر بود
-] پس از خستگی افزایش جابه5[. استACL  روند این تغییرات در جهت تایید افزایش احتمال آسیبپذیری.در فرود گزارش شده است
] همچنین در تحقیقی هولمن و همکاران1[.جایی فلکشن زانو در تحقیقات نشان داده شده است که با یافتههای تحقیق حاضر ناهمسو است
 شدت خستگی بر میزان.] که مؤید نتایج پژوهش حاضر است22[نشان دادند که کینماتیک زانو قبل و بعد از خستگی تفاوتی نداشته است
اثرپذیری فاکتورهای بیومکانیکی اندام تحتانی تأثیرگذار است و از آنجا که اطالعات بهدستآمده در تحقیق حاضر میانگین سه اجرای فرود
 ممکن است اندکی در فرودهای دوم و سوم از شدت خستگی کاسته شده باشد (میزان خستگی در فرودهای دوم و سوم از،هر فرد است
] حتی ممکن است این تفاوت در نتایج به دلیل تفاوت در15[.)طریق پنج اسکات متوالی روی سکو بین اجراهای اول تا سوم کنترل شد
]25[.دارند

پروتکل خستگی باشد و میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که پروتکلهای مختلف خستگی اجراهای متفاوتی را در پی

نتیجهگیری
 به طوری که احتمال، خستگی عملکردی ناشی از ورزش میتواند موجب تغییر در مکانیک فرود شود،با توجه به یافتههای تحقیق حاضر
 تغییر زاویه مچ پا در.بروز فشار به مفاصل اندام تحتانی به ویژه مچ پا و متعاقب آن احتمال ریسک صدمات در مفاصل باالتر را افزایش دهد
حداکثر فلکشن زانو نشاندهنده اهمیت وضعیت این مفصل در صفحه هوریزنتال بوده و میتوان با توجه به زوایای ایجادشده و بررسی
 نتایج این تحقیق میتواند موجب گسترش آگاهی مربیان و ورزشکاران از اهمیت مکانیک.بیشتر از آسیب و عوارض بعدی پیشگیری کرد
 هرچند به منظور بررسی دقیقتر اثرات خستگی بر بیومکانیک فرود نیاز به تحقیقات بیشتر.صحیح فرود به ویژه در حین خستگی شود
.احساس میشود
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از رسالهی دکترای محمدعلی سلیمان فالح به راهنمایی آقایان دکتر صادقی و دکتر معتمدی و مشاورهی آقای دکتر
. تشکر و قدردانی میگردد، بدینوسیله از تمام اساتید محترم که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند.براتی میباشد
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