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ABSTRACT
Background and Aims Brain injuries are often induced by the linear and rotational acceleration of the
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head and neck. Head and neck orientation determines the type and severity of brain injury. The scant
focus has been paid to this topic in previous studies. Therefore, this study aimed to assess and analyze
the impact of head and neck orientation on linear and rotational acceleration in boxing.
Methods In this study, a computer simulation method was utilized to investigate the impact of head and
neck orientation on linear and rotational accelerations of the head during punching in boxing. A suitable
head and neck and punch model was initially simulated using the Adams software. Then, the inverse
kinematic method and Euler ZXZ angles were used to determine the orientation of the head and neck.
Results The findings revealed that the maximum linear and rotational acceleration related to the reference state (anatomical position) was 75g and 4036, respectively. The head and neck orientation did
not affect the magnitude of the linear and rotational acceleration in the sagittal plane. However, as the
angle of the head and neck orientation increased in the frontal plane, the magnitude of the linear and
rotational acceleration decreased.
Conclusion In line with our findings, rotational acceleration was the sole cause of brain injury in boxing.
Increasing the orientation of the angle of the head and neck in the frontal plane would reduce intensity.
Therefore, by detecting biomechanical parameters associated with a head injury and influential factors
affecting it, the severity of the damage, the pertinent risk factors, and relevant rehabilitation solutions
can be projected and predicted.

Extended Abstract

B

1. Introduction
ackground & Objectives: Brain injuries
are caused by linear and rotational accelerations of the head and neck area. Junge et
al. stipulated that 54% of all brain injuries
occur during exercises. In collision sports,

such as boxing, the risk of brain injury is higher due to repeated blows to the head. The findings of a 16-year study
on injuries suffered by professional boxers pointed out
that 89.9% of injuries are in the head and neck regions,
with 15.9% inducing brain injury. Significant improvements have been made in understanding head/brain injury parameters. Various measures and precautions have
been taken to prevent them. However, sports-related head
injuries are still a concern.
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In boxing competitions, the head area is exposed to repeated punches. Athletes are constantly moving and shifting the position of their head and neck to repel blows,
they try to reduce the number of blows, escape, and evade
them, and also limit their impact on their head, body, and
other areas. Hence, the moving and shifting of the head
and neck during trauma and the mechanism of head injuries is an appropriate study topic that has been primarily ignored scientifically and academically. Therefore, the
objective of this analytical study was to assess the impact
of head and neck orientation on biomechanical parameters of head injuries in boxing.

2. Methods
A computer simulation method was utilized in the present research. First, a suitable model of the head, neck, and
punching was simulated in the Mechanical Dynamics
Incorporation’s (MSC) Automated Dynamic Analysis of
Mechanical Systems (ADAMS) software (MSC Software
Corporation, 2013 version). Next, the inverse kinematic
method and Euler ZXZ angles were used to determine the
orientation of the head and neck. Three primary axes that
define their angles concerning the reference position were
considered to obtain the head and neck orientation. We
set rotates around the Z-axis, and then using β around the
X-axis, and eventually У around the Z-axis, respectively,
we achieved the desired orientation in space. Then, using
the model, a punch was applied to the side of the head
at angles of 0, 5, 10, and 15 degrees in the lateral and
anterior-posterior directions, and linear and rotational accelerations were obtained at each angle using the injury
threshold. After that, the heads were compared.

3. Results
Angle θ is the angle of motion in the frontal plane. In
other words, the rotation occurs around the x-axis, and the
head bends to the sides. Also, Φ shows the angles of motion in the sagittal plane, and the rotation occurs around the
y-axis. The findings demonstrated that angle changes did
not affect the magnitude of linear and rotational accelerations in the sagittal plane (increasing angle θ reduced the
magnitude of linear and rotational accelerations). Moreover, linear acceleration and maximum rotational acceleration in the reference position (neck’s anatomical position) were 75g and 4036 g, respectively. In other words,
when the punching hits the head at different angles, the
amount of acceleration remains constant in all directions
in the flexion-extension state of the neck. However, with
an accelerative angle when the neck is bent to the sides,
the magnitude of linear acceleration decreases by 3% and
rotational acceleration by 5%. Although these values are
very insignificant, they can probably impact the severity of the head injury. The highest increase in the sagittal
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plane occurred among the acceleration components from
155 rad/s2 to 1155 rad/s2. Even though this value is lower
than the head injury threshold, the rate of rapid increase of
this component indicates that with a slight rise in angle ɸ
(more than 15 degrees), this value is likely to reach.

4. Discussion
The findings of this study indicated that rotational acceleration that causes brain damage in boxing decreases
with increasing the angle of the head and neck when hitting the frontal plane. Therefore, it can be stated that by
recognizing the biomechanical parameters related to head
injury and the factors affecting it, the severity of the injury
and the risk factors associated with it can be predicted,
and an appropriate strategy can be implemented for rehabilitation. One of the most critical messages for preventing
brain damage is to improve medical care. Early diagnosis
of concussion by a physician and immediate action after an
accident can play an important role in preventing secondary injuries. In addition, the use of appropriate headgears
with the ability to design important parameters and reduce
the risk of head injuries and the factors affecting them can
be significantly impactful in reducing the rate of head injuries. Presently, head and neck orientation during trauma
is not included in the performance evaluation of headgears.
However, according to the results of this study, it appears
that the development of such protocols is requisite for a
more thorough and accurate assessment of headgears.
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مقاله پژوهشی
تحلیلی بر تأثیر جهتگیری سر و گردن بر پارامترهای بیومکانیکی آسیب سر در بوکس
*ندا بروشک
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 .1گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی ،پژوهشکده علوم ورزشی ،تهران ،ایران.
 .2گروه مهندسی مکانیک ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران.
 .3دانشکده مهندسی پزشکی ،گروه بیومکانیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) ،تهران ،ایران.
 .4گروه مهندسی ورزش ،واحد علوموتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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کلیدواژهها:

ضربه مغزی ،شتاب
خطی ،شتاب چرخشی،
جهتگیری سر و گردن،
بوکس

مقدمه و اهداف صدمات مغزی در اثر شتابهای خطی و چرخشی سر و گردن ایجاد میشود .جهتگیری سر و گردن هنگام ضربه نیز
یکی از عوامل تعیینکننده نوع و شدت آسیبهای مغزی است که در مطالعات گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین ،هدف
از این مطالعه تحلیلی بر تأثیر جهتگیری سر و گردن بر پارامترهای بیومکانیکی آسیب سر در بوکس بود.

مواد و روشها در این پژوهش ،برای بررسی تأثیر جهتگیری سر و گردن بر شتابهای خطی و چرخشی سر هنگام ضربهی مشت در
بوکس از روش شبیهسازی کامپیوتری استفاده شد .بدین صورت که در ابتدا مدلی مناسب از سر و گردن و ضربه مشت در نرمافزار آدامز
شبیه سازی شد .سپس برای تعیین جهتگیری سر و گردن از روش سینماتیک معکوس و زوایای اویلر  ZXZاستفاده شد.
4036 rad
و
یافتهها یافتهها نشان داد شتاب خطی و شتاب چرخشی بیشینه در حالت مرجع (وضعیت آناتومیکی گردن) به ترتیب g75
s2
میباشد .جهتگیری سر و گردن در صفحه ساجیتال بر اندازه شتابهای خطی و چرخشی تأثیری نداشت ،در حالیکه با افزایش زاویه
جهتگیری سر و گردن در صفحه فرونتال ،اندازه شتابهای خطی و چرخشی کاهش یافت.

نتیجهگیری به نظر میرسد تنها شتاب چرخشی علت آسیب مغزی در بوکس است که با افزایش زاویه جهتگیری سر و گردن هنگام ضربه
در صفحه فرونتال از شدت آن کاهش مییابد .میتوان گفت ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ پارامترهای بیومکانیکی مرتبط با آﺳﻴﺐ سر و عوامل تأثیرگذار بر
آن ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺷﺪت آﺳﻴﺐ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد و ﺑﺮاي توانبخشی ،راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را اﺟﺮا کرد.

مقدمه و اهداف
سر به عنوان یکی از حیاتیترین اعضای بدن در معرض خطر
آسیب بسیار زیاد بهویژه در ورزش قرار دارد .جونگ 1و همکاران
بیان کردهاند  54درصد از کل آسیبهای مغزی در ورزش اتفاق
میافتد [ .]1همچنین از  1/2میلیون آسیب تروماتیک مغزی
خفیف ،2بیش از  300.000مورد آن مربوط به ورزش گزارش
شده است [ .]2در ورزشهای برخوردی مانند بوکس به دلیل
اصابت ضربات مکرر به سر ،خطر آسیب مغزی بیشتر میباشد.
نتیجه  16سال مطالعه بر روی آسیبهای بوکسورهای حرفهای

نشان داد  89/9درصد آسیبها در ناحیه سر و گردن اتفاق میافتد
که  15/9درصد از این آسیبها منجر به آسیب مغزی میشود
[ .]3فیف 3و همکاران نیز نشان دادند  89/8درصد از آسیبها در
بوکس مربوط به سر و گردن میباشد و از این میزان  39/8درصد
در هر 1000ورزشکار مربوط به تکان مغزی است [ .]4درنتیجه،
با توجه به مطالعات انجام شده ،ورزشکاران ورزشهای برخوردی
در معرض خطر آسیب مغزی قرار دارند.
آسیب ﻣﻐﺰي بهﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 4ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ به اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲشود و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺮ ،ﮔﺮدن و ﻳﺎ ﺻﻮرت

1.Junge
)2.Mild traumatic brain injury (TBI

3.Fif
4. Pathophysiologic
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اﺗﻔﺎق میاﻓﺘﺪ .اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،رفتاری
و کنترل حرکتی از  24ساعت تا  10روز ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪي
ی مغزی خفیف و اختالل عملکرد حافظه همراه
ﻫﻤﭽﻮن آسیبها 
شود [ .]5فعالیتهای ورزشی ،علیرغم اینکه با هدف ارتقاء سطح
سالمت فرد و اجتماع گسترش یافتهاند ،اما به دلیل عدم شناخت
کامل از شرایط مناسب برای اجرا ،میتوانند باعث بروز آسیب
مغزی در ورزشکاران شوند .هزینههای پزشکی ناشی از این نوع
آسیبها ساالنه حدود  60میلیارد دالر تخمین زده شده است [.]6
عالوه بر هزینههای سرسامآور ،طوالنی بودن زمان توانبخشی و
احتمال عدم امکان بازگشت دوباره ورزشکار به مسابقات ،خطراتی
نیز در اثر بازگشت به فعالیت ورزشی پیش از ترمیم کامل آسیب
فرد را تهدید میکنند .همچنین شواهد نوظهوری که از عواقب
بلندمدت آسیبهای مغزی خبر میدهند ،اهمیت مطالعه در این
زمینه را برجسته میکند.
بروشک 5و همکاران در تحقیق خود ،عامل اصلی آسیب مغزی
7
در تکواندوکاران را شتاب چرخشی 6معرفی کردند [ .]7اوسالیوان
و فیف در تحقیق خود تنها به بررسی شتاب خطی 8حاصل از
ضربه به سر در تکواندو پرداختند .آنها این پارامتر را عامل آسیب
مغزی بیان کردند [ .]8همچنین مکاینتاش 9و فیف در تحقیقات
خود نشان دادند شتاب خطی و شتاب چرخشی سر از عوامل
مهم آسیب مغزی در بوکسورها میباشد [ .]9، 10همانطور که
در تحقیقات پیشین مالحظه میشود [ .]8-10شتاب خطی و
شتاب چرخشی برای ارزیابی آسیب سر در ورزشهای برخوردی
مورد استفاده قرار گرفتهاست که شتاب خطی بیانگر آسیبهای
موضعی 10و شتاب چرخشی بیانگر آسیبهای انتشاری 11و
گسترده در مغز میباشد [ .]11بنابراین پیشبینی میشود
شتابهای خطی و چرخشی ،پارامترهای بیومکانیکی مهم برای
آسیبهای سر در ورزشهای رزمی به شمار آیند.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي در درك پارامترهای
تأثیرگذار بر آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺳﺮ انجام شده است و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘلفی
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آنها انجام ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺳﻴﺐﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﻪ در ورزش اﺗﻔﺎق میاﻓﺘﺪ ،عاملی نگرانکننده
میباشد .سالیوان 12و همکاران گزارش کردند آسیب آکسونهای
مغزی با درجه حرکات سر در صفحه فرونتال متناسب میباشد.
در تحقیقی دیگر نشان داده شد بین درجه حرکات سر در صفحه
ساجیتال و آسیبهای شدید مغزی ارتباط مستقیمی وجود دارد.
5. Boroushak
6. Rotational Acceleration
7. O’Sullivan
8. Linear Acceleration
9. McIntosh
10. Local
11. Diffuse
12. Sullivan
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بهعبارتی با افزایش درجه حرکت سر در صفحه ساجیتال ،شدت
آسیبهای مغزی بیشتر میشود [ .]12پست 13و همکاران نیز
بیان کردند ضربه وارد شده به هر قسمت سر منجر به چه آسیب
مغزی میشود .نتایج آنها نشان داد ضربه به ناحیه فرونتال،
آسیبهای ساب دورال هماتوم 14و ضربه به قسمت لترال،15
آسیبهای کوفتگی پارانشیمی 16را افزایش میدهد [ .]13در این
تحقیقات ،تأثیرات انفجار بر عوامل آسیب سر و مغز نیز مورد
مطالعه قرار گرفته است .تنشها و مرکز فشار در سر در زوایای
مختلف سر وگردن حول محور عمود بر صفحه مرجع با استفاده
از روش اجزای محدود بررسی شده است .با استنتاج از آنها
میتوان اظهار کرد حرکت گردن در صفحات و زوایای مختلف،
احتماالً متغیری تأثیرگذار در نوع و شدت آسیب مغزی میباشد
که تاکنون در مطالعاتی که مربوط به ضربات برخوردی به سر
است مورد بررسی قرار نگرفته است .در رقابتهای برخوردی
مانند بوکس ،سر در معرض اصابت ضربات مکرر مشت قرار
میگیرد .ورزشکاران برای دفع ضربه ،مرتب در حال تغییر حرکت
سر و گردن خود میباشند و به این ترتیب سعی در کاستن میزان
ضربات وارده و یا فرار از آن را خواهند داشت که این امر سبب
میشود ضربه در جهتگیریهای مختلف سرو گردن نسبت به
بدن وارد شود .به نظر میرسد تغییر در حرکت سر و گردن هنگام
ضربه ،عامل مؤثری در مطالعه مکانیسم آسیبهای سر در ورزش
باشد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به ماهیت ناخوشایند آسیب مغزی ،عالئم و اثرات
جبرانناپذیر آن ،مطالعه مکانیسم ضربه مغزی در انسان همچنان
یک مشکل چالشبرانگیز است .عالوه بر دانستن پارامترهای
بیومکانیکی مرتبط با آسیب مغزی همچون شتاب خطی و شتاب
چرخشی ،بررسی برخی از عوامل مرتبط با آن مانند حرکت گردن
در صفحات و زوایای مختلف در ورزشهایی همچون بوکس که
سر در معرض ضربه با جهتگیریهای مختلف سر و گردن است،
الزم و ضروری میباشد .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر این
جهتگیریها هنگام ضربه بر روی پارامترهای بیومکانیکی شتاب
خطی و شتاب چرخشی سر ناشی از ضربه مشت بوکس میباشد.

مواد و روشها
در این مطالعه برای بررسی تأثیر جهتگیری سر و گردن بر
شتابهای خطی و چرخشی سر هنگام ضربهی مشت بوکس از
روش شبیهسازی کامپیوتری استفاده شد .بدین صورت که ابتدا
17
مدلی مناسب از سر و گردن و ضربه مشت در نرمافزار آدامز
نسخه  2013ساخت شرکت نرمافزاری  MSCکالیفورنیای ایاالت
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جدول  .1مشخصات فیزیکی و دینامیکی اعضای شبیهسازی شده
عضو

گردن

سر

مشت

مشخصه

مقدار (اندازه) مشخصه

طول معادل

 30سانتیمتر

جنس معادل

فوالد

قطر معادل

 1سانتیمتر

قطر

 25سانتیمتر

سختی

 200نیوتن بر متر

ضریب استهالک

12

عمق تورفتگی در حین ضربه

 4سانتی متر

جرم

 5/1کیلوگرم

سرعت دست

 6/7متر بر ثانیه

جرم

 4/4کیلوگرم

عقبروی شانه هنگام ضربه

 5سانتیمتر

ضریب سختی فنر خطی معادل در مفصل شانه

 30نیوتن بر متر

ضریب استهالک معادل در مفصل شانه

 4نیوتن متر بر ثانیه

نیروی پیش بار

 1500نیوتن

نیروی مشت

 4236نیوتن

متحده امریکا شبیهسازی شد .برای مدلسازی سر ،ویژگیهای
مکانیکی آن مثل سختی ،مواد ،ویژگیهای ضربه (مانند ،عمق
تورفتگی ضربه) ،میزان میرایی 18در ضربه و دیگر پارامترهای
مرتبط با تماس درنظر گرفته شد .مدلسازی گردن با ویژگیهایی
که گردن در شرایط واقعی دارد بخش مهمی از شبیهسازی بود.
به دلیل اتصال سر به گردن و بدن ،پس از اعمال نیرو ،سر دچار
شتاب چرخشی شده و رفتار گردن مشخص میشود .براساس
پاسخ واقعی بدن انسان به ضربه ،مدلی مناسب از گردن با طول

و سختی الزم و بهینه به دست آمد .بهطور کلی گردن بهعنوان
یک مجموعه پیوستهی متشکل از بینهایت ذره بهصورت یک
عضو انعطافپذیر مدل شد .در این مدل ویژگیها و رفتار گردن و
بدن توسط یک تیر یکسر درگیر( 19تیری که یک سر آن گیردار
بوده و کام ً
ال ثابت شده و سری دیگر آن آزاد باشد) شبیهسازی
شد .اتصال گردن به طرفین (از یک سو به سر و از سوی دیگر به
باالتنه) بوسیله اتصال ثابت اجرا شد .سر نیز بهعنوان یک جسم
جامد معرفی شد که خواص مربوط به تماس مشت با سر به

18. Damping

19. cantilever beam

تصویر  .1سه محور اصلی سر برای تعیین زوایای جهتگیری هنگام اصابت ضربه

ندا بروشک و همکاران .تاثیر جهت گیری سر و گردن بر پارامترهای بیومکانیکی آسیب سر
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وسیله تعریف ویژگیها در تماس دو سطح به نرمفزار داده شد.
مشخصات هندسی سر بهطور کامل در شبیهسازی رعایت و جرم
آن بهصورت گسترده در کل هندسه بهصورت همگن توزیع شد.
این مشخصات و همچنین خواص گردن شامل انعطافپذیری
معادل ،ضریب میرایی و طول معادل آن مطابق با مطالعه بروشک
و همکاران در نظر گرفته شد [ .]14ویژگیهای مشت نیز برای
مدلسازی با مطالعه والیلکو 20و همکاران تطبیق داده شد [.]15
پس از تعیین ویژگیهای مکانیکی اجزای سیستم (جدول شماره
 ،)1محدودیتهای حرکتی مجموعه ایجاد شد .دست در امتداد
شانه با استفاده از فنر خطی کا 21حرکت میکند که بر اساس
روشهای آزمایشگاهی در مطالعات قبلی در نظر گرفته شده
است [ .]8، 16بدین ترتیب این مدل پیشنهادی آماده استفاده
در جهتگیرهای مختلف سر و گردن نسبت به بدن قرار گرفت.

مفصلی است .اگر  β≠0و 0≤β≤πباشد طبق فرمول شماره 3
زوایای اویلر حاصل میشوند.
=
) β A tan 2( r312 + r32 2 , r33
) 3. α A tan 2(r13 / s β , − r23 / s β
=

) γ = A tan 2(r31 / s β , r32 / s β
زوایای اویلر مناسب حاصل شده برای جهتهای مختلف به
شرح زیر است:
در فرمول شماره  4خم کردن سر به طرفین یا چرخش حول
محور  Xبا زاویه ( θزاویه مثبت برای سمت راست و زاویه منفی
برای سمت چپ):

برای بهدست آوردن جهتگیری سر و گردن نیز  3محور اصلی

نظر) (0, θ
که زوایای آن را نسبت به موقعیت مرجع تعیین میکند ،در), 0
= ⇒ (α , β , γ

گرفته شد ( تصویر شماره .)1

0 
1 0

= R X (θ
) 0 cθ −sθ 
4.
0 s θ cθ 
0 
)) (0, θ , 0
= −s θ  ⇒ (α , β , γ
cθ 

1 0
 0 cθ

0 s θ

توالی اویلر  ZXZبرای دوران مجموعه سر و گردن استفاده شد.
ابتدا به اندازه زاویه  aحول محور  ،Zسپس به اندازه زاویهB
حول محور « Xو در نهایت به اندازه زاویه  Yحول محور  »zدوران
در فرمول شماره  5خم کردن سر به قسمت قدامی و خلفی یا
میکند تا به جهتگیری دلخواه در فضا برسد (فرمول شماره
چرخش حول محور  yبا زاویه ( φزاویه مثبت برای قسمت قدامی
 .)1بیان موقعیت ضربه بهصورت مختصات کاری (مختصات در
وزاویه منفی برای قسمت خلفی):
دستگاه مرجع 22ثابت) نیز امکانپذیر است .باید توجه داشت این
 cϕ 0 s ϕ 
مختصات برای هر هندسه سر و گردن ،منحصر به فرد بوده و قابل


= ) RY (ϕ
= ) 1 0  ⇒ (α , β , γ
است(−π / 2,
حالیϕ , π
تعمیم به دیگر هندسههای موجود نخواهد بود .این در )/ 2
 0
5.
که میتوان فارغ از جزئیات هندسی سر و گردن هر فرد ،تأثیر
 −s ϕ 0 cϕ 
 cϕ 0 s ϕ 
جهتگیری این مجموعه را با استفاده از زوایا و یا توالی دوران در
 0
= )  ⇒ (α , β , γ
1
0
(
π
/
2,
ϕ
,
π
/
)2
−
=)


مختصات مفصلی به سادگی بررسی کرد و تعمیم داد.
 −s ϕ 0 cϕ 
 −s αc β s γ + cαc γ −s αc β c γ − cα s γ s α s β 
در فرمول شمار  6چرخش حول محور  Xبا زاویه  θو سپس
,
,
R
α
β
γ
=
(
)  cαc β s γ + s αc γ cαc β c γ − s α s γ −cα s β 
چرخش حول محور  Yبا زاویه :φ

s βsγ
s βcγ
c β 
'' ZX ' Z

1.  −s αc β s γ + cαc γ −s αc β c γ − cα s γ s α s β 
0  Rcϕ (α0, β ,sγϕ)=   cαc βcϕ
1 0
s γ + s αc0γ
csαϕ
c β cγ − s α s γ −cα s β 
ZX Z
 





=R
= ) R X (θ ) RY (ϕ
=1 0  
c β 
0 cθ −s θ   0
 s θssβϕs γ cθ −s θ cϕs β c γ
0 s θ cθ   −s ϕ 0 cϕ   −cθ s ϕ s θ cθ cϕ 
اگر ماتریس دوران را بهصورت فرمول شماره  2در نظر بگیریم.
''

r13 
r23 
r33 

r12
r22
r32

 r11
2. R ZX ' Z '' (α , β , γ ) =  r21

 r31

با استفاده از سینماتیک معکوس 23و مقایسه فرمولهای شماره
 1و  ،2زوایای دلخواه در فضای کاری قابل تبدیل به زوایای فضای
20. Walilko
21. K
22. Reference coordinate
23.Inverse Kinematics
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'

sϕ 
−s θ cϕ 
cθ cϕ 

0 s ϕ   cϕ
0


=1 0 
 s θ s ϕ cθ
0 cϕ   −cθ s ϕ s θ

6.
1
0
0

  cϕ



= )ϕ
0 cθ −s θ   0
0 s θ cθ   −s ϕ

سپس ،با استفاده از مدل موردنظر ،یک ضربه مشت به قسمت
جانبی سر در زوایای  10 ،5 ،0و  15درجه ،در راستای جانبی
و قدامی-خلفی اعمال شد و شتابهای خطی و چرخشی در هر
زاویه به دست آمدند و با آستانه آسیب سر مقایسه شدند.
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جدول  .2زوایای سینماتیک معکوس برای جهتگیرهای مختلف سر و گردن
 θدرجه

 Φدرجه

0

5

10

15

0

( )0، 0،0

( )0، 5،0

( )0، 10،0

( )0، 15،0

5

( )-90، 5،90

( )-45، 7،45

( )154، 11،153

( )-161، 16،162

10

( )-90، 10،90

( )117- ،116،11-

( )-45، 14،45

( )147، 18،146

15

( )-90، 15،90

( )109، 16،108

()124، 18،23 -

()-46 ،21،44 -

20

( )-90، 20،90

( )-76، 21،77

()117، 22،116 -

( )-125، 25،28

25

( )-90، 25،90

( )-78، 26،79

( )-67، 27،70

( )122، 29،120

یافتهها

اﺳﺖ ،برای آستانه آسیب ،منحنی توسط دانشگاه وین استیت
تحت عنوان منحنی تحمل وین استیت ]17[ 26ایجاد شد .این
منحنی نشاندهنده رابطهی بین مدت زمات شتابگیری و شتاب
تولید شده در سر است .اگر ترکیب آنها باالی منحنی قرا بگیرد،
فراتر از آستانه تحمل انسانی است .اما قرار گرفتن ترکیب شتاب
و مدت زمان شتابگیری در پایین منحنی در تحمل آستانه
انسانی میباشد .با مقایسه میانگین شتاب خطی سر و مدت زمان
شتابگیری آن با منحنی تحمل وین استیت میتوان اظهار کرد
شتاب خطی تولید شده در سر پایینتر از آستانه آسیب میباشد
(تصویر شماره  .)2مقایسه شتاب چرخشی با مقدار آستانه شتاب
 ، 1800radتکان مغزی ،]17[ )27نشان داد شتاب
چرخشی سر (
s2
چرخشی تولید شده باالتر از آستانه آسیب است.
25

نتایج حاصل از سینماتیک معکوس برای تعیین زوایای حرکتی
سر و گردن

زوایای  θمربوط به زوایای حرکتی در صفحه فرونتال میباشد.
بهعبارتی چرخش حول محور  Xاتفاق افتاده است و سر به طرفین
خم میشود .همچنین  φزاویای حرکتی در صفحه ساجیتال
را نشان میدهد .چرخش حول محور  Yایجاد میشود .در این
صفحه زوایای حرکتی در حرکت فلکشن-اکستنشن گردن مورد
بررسی قرار میگیرد (جدول شماره )2
نتایج حاصل از ضربه مشت بوکس در جهتگیریهای مختلف
سر و گردن

تصاویر شماره  3و  ،4جهتگیری سر و گردن درصفحه
ساجیتال را نشان میدهد .عالوه بر این ،تصاویر شماره  5و 6
جهتگیری سر و گردن در صفحه فرونتال را نشان میدهد.
 rmaxو  amaxبه ترتیب اندازههای شتابهای چرخشی و خطی
را نشان میدهند .عالوه بر این az ،ry ،ay ،rx ،axو  rzبه ترتیب
مؤلفه شتاب خطی در راستای محور  ،Xمؤلفه شتاب چرخشی
حول محور قدامی-خلفی ،مؤلفه شتاب خطی در راستای محور
 ،Yمؤلفه شتاب چرخشی حول محورجانبی ،مؤلفه شتاب خطی
در راستای محور  Zو مؤلفه شتاب چرخشی حول محور گردن را
نشان میدهد .در این مطالعه ،حداکثر شتاب خطی و میانگین
شتاب خطی در حالت مرجع ( وضعیت آناتومیکی گردن) ،
به ترتیب  75جی 24و  20جی به دست آمد .مدت زمان کل
شتابگیری سر 30 ،هزارم ثانیه محاسبه شد .شتاب چرخشی نیز
 4036 .rad/s2به دست آمد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آزﻣﻮنﻫﺎي
اﻧﺠﺎم شده ﺑﺮ روي اﺟﺴﺎد ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ آنﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺷﺘﺎب ﺳﺮ ﺑﻮده
24. g

تصویر شماره  3نشان میدهد تغییرات اندازه شتاب خطی و
مؤلفههای آن در جهتگیریهای مختلف سر و گردن در صفحه
ساجیتال یکسان است .همچنین تصویر شماره  4نشان میدهد
تغییرات اندازه شتاب چرخشی در جهتگیریهای مختلف سر و
گردن در صفحه ساجیتال یکسان است .مؤلفه شتاب چرخشی
 ،rxنیز با افزایش زاویه  ɸبا کاهش اندکی همراه است (در زاویه
15درجه با کاهش  6/15درصد) (جدول شماره  .)3مؤلفه شتاب
چرخشی  rzبا افزایش زاویه  ɸافزایش یافتهاست (در زاویه 15
درجه  628/85درصد) ( جدول شماره  .)3مؤلفه شتاب  rxبا تغییر
جهتگیری سر وگردن تقریباً ثابت باقی مانده است.
 rmax ، rx ، ryو  rzبه ترتیب اندازه شتاب چرخشی ،شتاب
چرخشی حول محور قدامی-خلفی ،شتاب چرخشی حول محور
جانبی و شتاب چرخشی حول محورگردن را نشان میدهد .واحد
شتابها برحسب  rad/s2میباشد φ .زاویای حرکتی در صفحه
ساجیتال و  θمربوط به زوایای حرکتی در صفحه فرونتال میباشد.
25. Wayne State
)26. Wayne State Tolerance Curv (WSTC
27. Concussion
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تصویر  .2مقایسه شتاب خطی تولید شده در سر با منحنی آستانه تحمل وین استیت

تصویر شماره  5نشان میدهد amaxو مؤلفه اصلی شتاب (،)ay
در صفحه فرونتال با افزایش زاویه  ، θکاهش پیدا کرده است.
همچنین مؤلفه شتاب  azبا افزایش زاویه  θدر هر دو طرف گردن
بهصورت تقریباً متقارنی یک روند افزایشی را نشان میدهد (در
زاویه  15درجه ( )441/84 ،جدول شماره  .)4همچنین برای
مؤلفه  axعدم تقارن در دو طرف گردن مالحظه میشود به
گونهای که در سمت چپ نمودار با افزایش زوایه  θشتاب خطی
افزایش و در سمت راست اهش یافتهاست (تصویر شماره .)5
ay ،ax ،amaxو  azبه ترتیب اندازه شتاب خطی ،شتاب خطی در
راستای محور  ،xشتاب خطی در راستای محور  yو شتاب خطی
در راستای محور  zرا نشان میدهد .واحد شتابها برحسب =9/8
جی می باشد φ .زاویای حرکتی در صفحه ساجیتال و  θمربوط
به زوایای حرکتی در صفحه فرونتال میباشد.
تصویر شماره  6نشان میدهد مقدار  rmaxو  rxبا افزایش زاویه θ
روند کاهشی دارد .برای مؤلفه شتاب  rzروند سمت راست نمودار

تقریباً افزایشی و روند سمت چپ آن تقریباً کاهشی میباشد.
برای مؤلفه  ryعدم تقارن در دو طرف گردن مالحظه میشود.
بهگونهای که در سمت چپ نمودار با افزایش زوایه  ،θشتاب

چرخشی افزایش یافتهاست .در سمت راست نمودار تقریباً روند
کاهشی را طی میکند.

بحث
نتایج نشان داد شتاب خطی و چرخشی بیشینه در حالت مرجع
 4036 radمیباشد .تغییرات زاویه  ɸتأثیری
به ترتیب  75جی و (
s2
بر اندازه شتابهای خطی و چرخشی در صفحه ساجیتال نداشت،
در حالیکه افزایش زاویه  θسبب کاهش در اندازه شتابهای
خطی و چرخشی شده است .بهعبارتی زمانی که ضربه مشت
بوکس در زوایای مختلف ،در حالت فلکشن-اکستنشن گردن ،به
سر برخورد میکند ،در تمامی جهتگیریها مقدار شتاب ثابت
باقی ماندهاست .با افزایش زاویه در حالت خم شدن گردن به
طرفین ،اندازه شتاب خطی به مقدار  3درصد و شتاب چرخشی 5
درصد کاهشیافته است .هر چند این مقادیر بسیار ناچیز است،
اما احتماالً میتوان د در درجه مقیاس آسیب28سر تغییر ایجاد کند.
در دستهبندی آسیبهای سر ،زمانی که سر در معرض شتاب
 3900 radقرار میگیرد [ ،]18منجر به از بین رفتن
چرخشی
s2
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تصویر  .4منحنی شتاب چرخشی سر بر حسب تغییر زاویهی  ɸناشی از ضربه مشت مستقیم در بوکس

بافت مغز و خونریزی در سختشامه یا زیر سختشامه میشود
که این نوع آسیبها براساس طبقهبندی لفورت ]19[ 29در درجه
 4آسیب قرار دارند [ .]20با کاهش  5درصدی شتاب چرخشی،
این احتمال وجود دارد که مقدار آن پایینتر از آستانه آسیبهای
درجه  4قرار گیرد .احتماالً با افزایش جهتگیری سر و گردن
بوکسورها در صفحه فرونتال از مقدار شتاب چرخشی سر کاسته
خواهد شد .طبق گزارش سالیوان و همکاران ،آسیب آکسون
مغز با درجه حرکات صفحه فرونتال متناسب میباشد .همچنین
در تحقیقی دیگر نشان داده شد بین حرکات صفحه فرونتال و
آسیبهای شدید مغزی ارتباط وجود دارد [.]12
همانطور که در تصویر شماره  7مشاهده میشود ،وقتی سر
به طرفین خم میشود تغییر زاویهی محور  yدستگاه مختصات
29. LeFort

متصل به سر با راستای نیروی  ، Fنیرو را به دو مؤلفه عمودی fn
و مماسی  ftبا زاویهی  θتجزیه میکند fn .تولید شتاب کرده ،در
حالیکه  ftتوسط عضالت گردن تحمل میشود .با افزایش زاویهی
 θمؤلفه  fnکاهش و مؤلف ه  ftافزایش مییابد .بنابراین عالوه بر

کاهش مؤلفه عمودی نیرو ،افزایش مقاومت عضالت گردن با
افزایش زاویه جهتگیری در صفحه فرونتال نیز دلیل کاهش
شتاب خطی در حرکت جانبی گردن است .گشتاور چرخشی
که تابع مؤلفههای نیرو میباشد ،به همان نسبت کاهش مییابد.
درنتیجه ،میتوان گفت دلیل عمدهی کاهش شتاب چرخشی
در صفحه فرونتال تغییرات مؤلفههای گشتاور با تغییر زاویهی
جهتگیری  θاست.
در میان مؤلفههای شتاب ،بیشترین افزایش در مؤلفه  rzو در
 1155 radاست .این مقدار
 155 radبه
صفحه ساجیتال از
s2
s2
کمتر از آستانه آسیب سر میباشد ،اما نرخ افزایش سریع این

تصویر  .5منحنی شتاب خطی سر بر حسب تغییر زاویهی  θناشی از ضربه مشت مستقیم در بوکس
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تصویر  .6منحنی شتاب چرخشی سر بر حسب تغییر زاویهی  θناشی از ضربه مشت مستقیم در بوکس

مؤلفه نشانگر این است که با افزایش اندک زاویه ( ɸبیشتر از 15
درجه) ،این مقدار احتماالً به باالتر از آستانه آسیب خواهد رسید.
والش 30و همکاران دریافتند تغییرات زوایای بردار وارد شده به
سر ،مؤلفههای شتاب را تغییر میدهد ،آنها به این نتیجه رسیدند
که تنها مقادیر شتاب بهدست آمده نمیتواند بهطور کامل پاسخ
دینامیکی سر را توصیف کند [ .]21میتوان گفت عالوه بر اندازه
شتاب ،احتماالً مؤلفههای آن نیز در شدت آسیب سر تأثیرگذار
هستند .برای رسیدن به نتایجی دقیقتر نیاز به تحقیقات بیشتری
در این زمینه است.
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎیج ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ
آﺳﻴﺐ ﺳﺮ ،ﺷﺘﺎب ﭼﺮﺧﺸﻲ در جهتگیریهای مختلف سر و
گردن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺳﺮ بوکسورها ﺷﻮد .در حالیکه ﺷﺘﺎب
ﺧﻄﻲ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در آﺳﻴﺐ ﻧﺪارد .ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ،مهار

ﺷﺘﺎب ﺧﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن باشد و ﻫﺮ چقدر ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت
ﮔﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوي ﺿﺮﺑﻪ و ﺷﺘﺎب
ﺧﻄﻲ ﺣﺎﺻل در سر بیشتر است [ .]11در واﻗﻊ ،ﺷﺘﺎب ﺧﻄﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوم ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮدن ﻛﻤﺘﺮ از
ﻧﻴﺮوي مشت ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،واﻛﻨﺸﻲ ﻛﻪ ﮔﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوي ﺿﺮﺑﻪ
ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ از ﮔﺮدن ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺷﻮد.
ﺷﺘﺎب خطی پیشبینیﻛﻨﻨﺪه ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﺠﻤﻪ و ﺳﺎﺑﺪورال
ﻫﻤﺎﺗﻮم (31ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي زﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﺷﺎﻣﻪ) است .در ﺣﺎلیکه ﺷﺘﺎب
یاِیآی 32ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺎن مغزی و د 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮدن میﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ شکستگیهای ﺟﻤﺠﻤﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ و
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
31. Subdural Hematoma
)32. Diffuse Axonal Injury (DAI

30. Walsh

جدول .3درصد تغییرات شتاب چرخشی نسبت به حالت مرجع با تغییرات جهتگیری در صفحه ساجیتال و فرونتال
درجه چرخش

Φ=0

θ=0
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5°

10°

15°

-5°

-10°

-15°

rmax

-139

-4/4

-4/88

0/062

-1/47

-3/94

rx

1/62

-1/37

-1/94

2/075

-0/16

-3/68

ry

-47/41

-72/95

-61/71

50/28

87/55

118/34

rz

-52/74

-5/96

-69/65

-75/55

30/05

83/23

rmax

-1/44

-1/66

-3/16

-0/56

-1/00

-1/32

rx

-1/76

-2/64

-6/04

-1/54

-2/87

-4/18

ry

-10/77

-8/56

-7/61

-7/54

1/77

-19/22

rz

413/69

413/69

628/85

121/02

-19/22

617/31
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جدول  .4درصد تغییرات شتاب خطی نسبت به حالت مرجع با تغییرات جهتگیری در صفحه ساجیتال و فرونتال
درجه چرخش

Φ=0

θ=0

5°

10°

15°

-5°

-10°

-15°

amax

0/91

-2/45

-3/64

-0/98

-1/58

-2/97

ax

-44/32

-59/39

-55/81

46/42

93/48

139/41

ay

-1/22

-4/06

-7/48

-1/97

-4/60

-8/85

az

105/39

274/68

441/84

63/80

63/80

398/00

amax

0/18

-0/11

-0/51

0/27

-0/13

0/02

ax

-0/81

-1/52

-2/73

-2/56

-7/13

-9/12

ay

0/51

0/931

-0/41

0/31

0/20

0/10

az

-2/34

1/562

-0/39

0/07

3/76

1/93

ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺧﻄﻲ (ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﺸﺎري و ﻛﺸﺸﻲ) ﺑﻪ آن وارد
ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ .آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ آﺳﻴﺐ
ﺷﺘﺎب ﺧﻄﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻐﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ،آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ آﺳﻴﺐ ﺳﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺘﺎب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ و اﻳﺠﺎد ﺑﺮش در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻲﺷﻮد [ .]11باید
توجه داشت ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ آﺳﻴﺐ ﻣﻐﺰي در هر رﺷﺘﻪ ورزﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ پارامترهای بیومکانیکی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آسیب ﻣﻐﺰي و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ عوامل تأثیرگذار بر آن از نظر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري
دارد؛ زیرا ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺘﻐﻴﺮ آﺳﻴﺐ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آن ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻴﺰان
ﺷﺪت آﺳﻴﺐ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد و
ﺑﺮاي توانبخشی راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را اﺟﺮا کرد.
توانبخشی در آسیبهای مغزی با توجه به نوع و شدت
آسیبها در افراد ،متفاوت است و مدت آن در برخی ممکن

است حتی چندین سال طول بکشد .آسیبهای مغزی که در
حوزه ورزش اتفاق میافتد ،میتواند باعث دور شدن ورزشکار از
میادین ورزشی و حتی پایان عمر قهرمانی او تلقی شود .بنابراین،
پیشگیری از این نوع آسیبها امری حیاتی محسوب میشود.
ورزشکاران ،مربیان و متخصصان این حوزه باید توجه زیادی به آن
داشته باشند .یکی از راههای پیشگری از آسیبهای وارد به سر،
تقویت حس عمقی عضالت گردن میباشد .ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺨﺸﻲ
از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺲ ﭘﻴﻜﺮي است .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﺣﺲ
ﭘﻴﻜﺮي ،دوك ﻋﻀﻼﻧﻲ میﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﺎﻻي دوك ﻋﻀﻼﻧﻲ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺣﺲ دارد.
در ورزشهای رزﻣﻲ و ﺑﺮﺧﻮردي ،ضربهﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ناحیهي ﺳﺮ
و ﮔﺮدن وارد ﻣﻲﺷﻮد .بنابراین ممکن است ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ورزشﻫﺎ،
ﺣﺲ ﻋﻤﻘﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل شود و نتواند اطالعات
الزم هنگام اصابت ضربه به سر را ب ه خوبی فراهم آورد [.]22

تصویر  .7مؤلفههای بردارهای نیروی وارد بر سر
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درنتیجه ،احتمال آسیب سر در ورزشکاران افزایش مییابد .با
تأکید بر برنامههای تمرینی منظم عضالت گردنی ،میتوان حس
عمقی آنها را بهبود بخشید و احتمال خطر ضربه مغزی در
بوکسورها را کاهش داد .همچنین روشهای پیشگیری و کاهش
خطر آسیب سر به وسیله روسون 33این گونه شرح داده شده
است« :ورزشکارانی که در معرض برخورد ضربه به سر قرار دارند
میتوانند از طریق کشش عضالت گردن خود و تکنیکهای دفع
ضربه از خود محافظت کنند» [.]23
افزایش در انطباقپذیری گردن (کاهش سختی ،)34شتاب
خطی را کاهش و شتاب چرخشی را افزایش میدهد ،در حالیکه
کاهش در انطباقپذیری گردن ،موجب افزایش شتاب خطی و
کاهش شتاب چرخشی میشود [ .]23ویژگی مکانیکی انطباق
توسط عضالت گردن در  6درجه آزادی در جهتگیریها و
مکانهای مختلف ضربه فراهم شدهاست که بر پاسخ دینامیکی
در تمام صفحات آناتومیکی تأثیر میگذارد [ .]24با این وجود
میزان مشارکت گردن در پاسخ به یک ضربه در جهتگیریهای
مختلف سر و گردن هنوز ناشناخته ماندهاست .بنابراین ،برای
درک بهتر این موضوع عالوه بر مدل سر و گردن نیاز به استفاده
از مدل مناسبی از عضالت گردن میباشد که پیشنهاد میشود
درتحقیقات بعدی بررسی شود.
یکی از مهمترین پیامهای اصلی برای پیشگیری از آسیبهای
مغزی ،بهبود مراقبتهای پزشکی است .تشخیص زود هنگام
ضربه مغزی توسط پزشک مسابقات و اقدامات فوری الزم پس از
وقوع حادثه ،میتواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز آسیبهای
ثانویه داشته باشد .استفاده از کالههای ایمنی مناسب با قابلیت
طراحی کاهش پارامترهای مهم و خطرزای آسیب سر و عوامل
مؤثر بر آنها ،میتواند بهطور چشمگیری در کاهش میزان
آسیبهای سر مؤثر باشد .در حال حاضر ،جهتگیری سر و گردن
در هنگام ضربه ،در ارزیابی عملکرد کاله ایمنی درنظر گرفته نشده
است .با توجه به نتایج این مطالعه ،به نظر میرسد تدوین چنین
پروتکلهایی برای ارزیابی دقیقتر کاله ایمنی مورد نیاز است.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله از نوع فراتحلیل است و نمونه انسانی و حیوانی نداشته
است.
حامي مالي

این مقاله برگرفته از طرح پسادکتری خانم دکتر ندا بروشک
با شماره طرح  97013316با راهنمایی آقای دکتر مصطفی
رستمی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است.
مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی

این مقاله مورد حمایت مادیومعنوی صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور قرار گرفته است و به همین دلیل از
آن سازمان تشکر و قدردانی میشود.

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که جهتگیری سر و گردن
هنگام ضربه ،بر پاسخ دینامیکی سر تأثیر میگذارد .بهطور کلی،
با افزایش زاویه جهتگیری سر و گردن در صفحه فرونتال اندازه
شتاب کاهش یافت .در حالیکه ،زاویه جهتگیری سر و گردن
بر اندازه شتاب در صفحه ساجیتال اثر قابل مشاهدهای نداشته
است .بهطورکلی نتایج نشان داد تنها شتاب چرخشی باعث
آسیبدیدگی مغز در بوکسورها میشود که شدت آن با افزایش
زاویهی جهتگیری سر و گردن احتماالً کاهش مییابد.
33. Rowson
34. Stiffness
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