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چکیده
 برتر و غیربرتر بودن دست و اعمال بار خارجی بر نسبت همانقباضی عضالت شانه ورزشکاران پرتاب،هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر زاویه ابداکشن شانه
 نفر11  نفر بازیکن تنیس و11 ، نفر بازیکن هندبال11 ، نفر شناگر11 .از باالی سر و افراد غیرورزشکار همزمان با ابداکشن بازو در سطح کتف بود
 تحت، میانی و تحتانی، ذوزنقه فوقانی، فعالیت الکترومیوگرافی عضالت شانه (دلتوئید میانی و قدامی.غیرورزشکار داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند
 درجه به مدت یک ثانیه و نگهداری آن به مدت1-54 (  پشتی بزرگ و دندانهای قدامی) در وضعیت دینامیکی و استاتیکی ابداکشن بازو در سه زاویه،خاری
 درجه به مدت سه ثانیه و نگهداری آن به مدت سه ثانیه) در شانه برتر و1-134 ،  درجه به مدت دو ثانیه و نگهداری آن به مدت سه ثانیه1-01 ،سه ثانیه
، نتایج مطالعه نشان داد که بار خارجی. نسبت همانقباضی عضالت در دو گروه مقایسه شد.غیربرتر در شرایط اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار ثبت گردید
غالب بودن دست و زاویه ابداکشن بازو بر نسبت همانقباضی عضالت مجموعه شانه در ابداکشن بازو (ابداکشن دینامیک) و نگهداری آن (ابداکشن ایستا) در
سطح کتف تأثیرگذار است و در نسبت همانقباضی عضالت مجموعه شانه در ابداکشن بازو و نگهداری آن در سطح کتف میان گروههای مختلف تحقیق

[ DOR: 20.1001.1.22520708.1397.16.16.5.6 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19 ]

 تفاوت در نسبت همانقباضی عضالت شانه در میان ورزشکاران و در مقایسه ورزشکاران با غیرورزشکاران در زوایای.)p≤1/14( تفاوت معنیداری دارد
مختلف ابداکشن بازو ممکن است به دلیل ماهیت هر رشته ورزشی و سازگاری ورزشکاران با تمرینات و استفاده زیاد از اندام فوقانی در اجرای مهارت
.ورزشی باشد
. دست برتر، بار خارجی، همانقباضی:کلیدواژهها
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Abstract
The purpose of this study was to compare the effect of shoulder abduction angles, dominant and nondominant arm and external loading on co-contraction ratio during arm abduction in scapular plane in
overhead athletes and non-athletes. 10 swimmers, 10 handball players and 10 tennis players and ten nonathletes voluntarily participated in this study. Electromyography activity of shoulder muscles (middle and
anterior deltoid; upper, middle and lower trapezius; infraspinatus, serratus anterior and latissimus dorsi)
during dynamic and static arm abduction in 3 different angles (0-45º in 1second and holding it for 3
seconds, 0-90º in 2 seconds and holding it for 3 seconds, 0-135º in 1 second and holding it for 3 seconds)
was recorded for dominant and non-dominant arm in loading and non-loading conditions. Co-contraction
ratio of shoulder muscles was calculated for both groups. Findings indicated external loading, shoulder
dominance and abduction angles had significant effect on shoulder muscles co-contraction ratio during (045º, 0-90º, 0-135º) and holding shoulder elevation in scapular plane (45º, 90º, 135º), also there was
significant difference in shoulder muscles co-contraction ratio among four groups during and holding
elevation in scapular plane (p≤0.05). Significant differences in shoulder muscles co-contraction ratio
among athletes group and between athletes and non-athletes may be related to sport demands and
adaptation to exercises and extensive use of upper limb as well.
Keywords: Co-contraction, External Load, Dominant Hand.
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مقدمه

برای عملکرد مطلوب کمپلکس شانه ،1تعادل میان تحرک و ثبات این مجموعه برای انجام حرکاات هماهنا
و موزون الزم است ( .)1در کمپلکس شانه ،همه عضالت و بهویژه عضالت اسکاپولوهومرال ،تقریباً در تماام
حرکات کمپلکس شانه ،جفت سینرژیستهای عضالنی عمل میکنند ( .)2، 3گروههای سینرژیسات مختلاف
از میان عضالت اسکاپولوتوراسیک شناساییشدهاند؛ برای مثال ،اعمال همزمان و هماهن

میان ذوزنقه بااالیی

و دندانهای قدامی برای انجام چرخش باالیی کتف گزارش شده است ( .)3گروه سینرژیست دیگار در مفصال
اسکاپولوتوراسیک ،ذوزنقه میانی و دندانهای قدامی است که مسئول نگهداری کتف در مقابل قفسه سینه اسات
()5،4؛ از سوی دیگر ،هدف اصلی عضالت روتیتورکاف ایجاد نیروهای فشاری با همانقباضی برای تثبیت سر
بازو در حفره گلنوئید است ( .)8،7،6در ابداکشن بازو ،عضالت روتیتورکاف با فشاار یاک تکیاهگااه محکام
برای سر بازو روی کتف ایجاد میکند و اجازه میدهد تا عضله دلتوئید ،بازو را بدون جابهجایی فوقاانی سار
بازو روی حفره گلنوئید باال بکشد ( .)0در بیماران با گیرافتادگی تحت اخرمی ،جابهجاایی فوقاانی سار باازو
هنگام ابداکشن بازو شناساییشده است ( .)11،11بهنظر میرسد که همانقباضی ضعیف عضالت روتیتورکااف
در ترکیب با افزایش فعالیت دلتوئید ممکن است در جابهجایی بازو و نهایتاً سندروم گیرافتادگی نقاش داشاته
فو خاری-تحت کتفی و تحت کتفی -تحت خاری درحرکت ابداکشن بازو متفاوت است و افراد با سندورم
گیرافتادگی در شروع ابداکشن 1-31درجه ،نسبت همانقباضی تحت کتفی-تحات خااری و تحات خااری -
تحت کتفی کمتری از افراد سالم دارند .در  31-81درجه ابداکشن ،نسبت همانقباضی کمتر فو خاری-تحت
خاری در افراد با سندروم گیرافتادگی نشان داده شد .افراد با سندروم گیرافتادگی نسبت بیشتر تحات کتفای-
تحت خاری و فو خاری -تحت خاری در  01-121درجه الویشن بازو داشتند؛ عالوه بر این ،مشخص شاد
که افراد با سندروم گیرافتادگی افزایش فعالیت عضله دلتوئید در  1-31درجه الویشن داشتند (.)12
بهطورکلی مشارکت فعال و متعادل عضالت روتیتورکاف و اسکاپولوتوراسیک برای تولید حرکاات کارآماد و
ثبات کمپلکس شانه ضروری است ()13؛ طوریکه تراپیستها برنامههای تمرینی را بار ایان اساای پیشانهاد
میکنند ( .)15مطابق نظر گلوسمن ( )1003مطالعات الکترومیوگرافی در جهات ارزیاابی فعالیات عضاالت و
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باشد .میرز و همکارانش ( )2110نشان دادند که در نسبت همانقباضی ،عضالت فاو خااری-تحات خااری،

تهیه پروتکلهای تمرینی و توانبخشی اطالعات مفیدی به دست مایدهاد ( .)14هرچناد تعیاین یاک برناماه
توانبخشی مناسب کمپلکس شانه در بازگشت سریع بیمار به حرفه و فعالیت طبیعی ،حیااتی اسات و تعیاین
درمانی است .در مقابل ،توصیههای تمرینی برای جلوگیری از پاتولوژیهای شانه بهخصوص در ورزشاکاران
و افرادی که از اندام فوقانیشان مکرراً استفاده میکنند ،از اهمیات بایشتاری برخاوردار اسات .در بررسای
مطالعات انجامشده در زمینه نسبت همانقباضی عضاالت اسکاپولوتوراسایک و گلنوهاومرال هنگاام ابداکشان
1. Shoulder Complex

42
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برنامههایی با بیشترین مزیت برای بیماران خاص با پاتولوژیهای شاانه ،یکای از مناسابتارین راهکارهاای
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بازو به این نتیجه میرسیم که مطالعات انجامشده در این زمینه بیشتر به مقایسه افراد سالم با افاراد مباتال باه
آسیبهای مجموعه شانه نظیر سندروم گیرافتادگی و ناپایداری گلنوهومرال پرداختهاند و کامتار باه جمعیات
ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی پرداخته شده است .رشتههای ورزشی شنا ،هنادبال و تنایس در گاروه
فعالیتهای پرتاب از باالی سر 1طبقهبندی میشوند .با این وجاود ،حرکاات انجاامشاده در ایان رشاتههاای
ورزشی از نظر کینماتیک ،عمل عضله و تعداد تکرارها متفاوت است ( .)18،17اصل سازگاری خاص باه نیااز
تحمیلی 2بیان میکند که بدن بهطور ویژه با نیازهایش سازگار میشود ()16؛ بر اسای این اصل ،انتظار میرود
که شانۀ ورزشکاران رشتههای شنا ،تنیس و هندبال بهرغم اینکه در ادبیاات باالینی یاک گاروه (ورزشاکاران
باالی سر) در نظر گرفته میشوند ،در ویژگیهای شانه از جمله نسبت همانقباضی عضالت تفاوت معنیداری
داشته باشند؛ بنابراین ،هدف از مطالعه حاضر مقایسه نسبت همانقباضی عضالت شانه برتر و غیربرتر بازیکنان
هندبال ،تنیس ،شناگران و افراد غیرورزشکار هنگام ابداکشن بازو در سطح کتف در شرایط اعمال بار و بادون
اعمال بارخارجی بود.
روششناسی

تنیس و شنا حاضر در لی های برتر کشور و دانشجویان مرد غیرورزشکار ،نمونۀ آماری ایان پاژوهش شاامل
 31نفر ورزشکار ( 11نفر شناگر 11 ،نفر هندبالیست و  11نفر بازیکن تنیس) و  11نفار غیرورزشاکار اسات.
روش نمونهگیری از نوع در دستری است که مشخصات گروههای مختلاف تحقیاق در جادول 1آورده شاده
است.
جدول  :6میانگین و انحراف استاندارد ویژگيهاي دموگرافیک آزمودنيها
متغیر

شنا

هندبال

تنیس

غیرورزشکار

سن (سال)

10/0±1/4

22/8±2/4

21/6±2/1

22/4±2/4

قد (سانتیمتر)

161/3±3/3

163/3±5/7

162/7±5/2

176/8±3/2

جرم (کیلوگرم)

76/4±3/6

61/4±3/1

61/5±3/0

63/1±2/3

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

21/4±1/72

22/2±1/41

22/15±1/82

22/7±1/85

تعداد جلسات تمرین در هفته

5/6±1/01

8

5/1±1/48

-

5/3±1/162

3/7±1/6

-

**سابقه حضور در لی

برتر (سال)

5/1±1/73

*

** براي شناگران و بازیکنان تنیس ،سابقه شرکت مستمر در مسابقات قهرماني کشور در نظر گرفتهشده بود.

1. Overhead
2. Specific Adaptation to Imposed Demand (SAID) Principle

43
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* چون هندبالیستها تیمي تمرین ميکردند تمامي آنها  1جلسه تمرین در هفته (بهاضافه مسابقه) را گزارش کردند.
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در این تحقیق نیمهآزمایشگاهی ،جامعه آماری عبارت است از ورزشکاران مارد رشاتههاای ورزشای هنادبال،
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روش جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطالعات الکترومیوگرافی :آزمودنیها پس از آمادهسازی پوست ،نصاب
الکترودها و آشنایی با آزمونهای اندازهگیری؛ بهطاور تصاادفی فلاش کاارتهاایی کاه روی آن آزماونهاای
مختلف اندازهگیری نوشتهشده بود را انتخاب میکردند .هدف از تهیه فلش کارتها ،تصادفی بودن آزماونهاا
بود .برای اندازهگیری اطالعات  EMGتعداد هفت فلش کارت تهیهشده باود .فلاش کاارتهاای مرباو باه
اطالعات  EMGبرای اندازهگیری اطالعات  EMGدر زوایای  54،01و  134درجه ابداکشن شانه در دسات
برتر و غیربرتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی بود (ساه وضاعیت ابداکشان (زوایاای 01 ،54
و 134درجه) ×  2وضعیت دست برتر و غیربرتر ×  2شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی) 24 .درصد
حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها به عنوان مقادار وزناه (باار خاارجی) در نظار گرفتاه شاده باود .بارای
اندازهگیری حداکثر قدرت ایزومتریک اباداکتورها از روش کنادال و همکاارانش ( )2114اساتفاده شاد ()10؛
بدین منظور ،آزمودنی روی صندلی می نشست و بازوی خود را (برتر یاا غیربرتار ،باهطاور تصاادفی) در 74
درجه ابداکشن در صفحۀ فرونتال نگه میداشت .آزمونگر با یک دست ماانع بااال رفاتن شاانۀ آزماودنی و باا
دست دیگر دینامومتر را میان شانه و آرنج او روی بازو حفظ کرده و از فرد میخواست که با حداکثر نیارو در
جهت باال به دینامومتر نیرو وارد کند ( .)10برای ثبات فعالیات الکترومیاوگرافی عضاالت مجموعاه شاانه از
هرتز استفاده شد .پس از آماده کردن پوست ،برای کااهش امپادانس باا تراشایدن موهاای زایاد و شستشاوی
پوست با الکل طبی ،الکترودهای چسبنده یکبارمصرف از جنس  Ag-AgClباا فاصاله مرکاز تاا مرکاز 21
میلیمتر روی عضالت دلتوئید میانی و قدامی ،تحت خاری ،پشتی بزرگ ،ذوزنقاه فوقاانی ،میاانی و تحتاانی،
دندانهای قدامی نصب شدند .محل قرارگیری الکترودها برای تمامی عضالت بر اسای راهنماییهای کریساول
( )2111انجام شد و الکترودهای رفرنس روی زائده اکرومیون و مهاره هفاتم گردنای قارار گرفتناد ( .)21در
مرحله اول ،آزمودنی یکی از فلش کارتهای مربو به دست برتر و غیربرتار را تصاادفی انتخااب مایکارد.
سپس آزمونهای ابداکشن در پوزیشنها و وضعیتهای مختلف آن دست را انتخاب مایکارد .آزماودنی هار
آزمون را دو بار با  31ثانیه استراحت میان تکرارها انجام میداد و میانگین تکرارها تجزیاهوتحلیال و بررسای
میشد.
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دستگاه  EMGسطحی  18کاناله ( )ME6000 T-16ساخت کشور فنالند با فرکاانس نموناهبارداری 2111

آزمونهای حرکت الویشن بازو در سطح اسکاپشن به شرح ذیل بود:
 .1انجام ابداکشن  54درجه شانه (از  1تا  54درجه) در سطح اسکاپشن در مدت یک ثانیه و نگاهداری آن باه
 .2انجام ابداکشن  01درجه شانه (از  1تا  01درجه) در سطح اسکاپشن در مدت دو ثانیه و نگاهداری آن باه
مدت سه ثانیه.
 .3انجام ابداکشن  134درجه شانه (از  1تا  134درجه) در سطح اسکاپشن در مدت سه ثانیاه و نگاهداری آن
به مدت سه ثانیه.
45
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مدت سه ثانیه.
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با مترونوم ریتم حرکت در زوایای مختلف ابداکشن شانه کنترل میشد .بهمنظور کنتارل حرکات ابداکشان در
سطح کتف از یک پایه فلزی استفادهشده بود .این پایه  31درجه قدام نسبت به سطح فرونتاال قرارگرفتاه باود
(شکل .)1زوایای  01،54و  134درجه برای هر آزمودنی با استفاده از یک بست فلزی که قابلانتقال باود روی
پایه فلزی مشخص میشد (با استفاده از اینکلینومتر مقدار زاویه ابداکشن هر آزمودنی مشخص میشد و بست
فلزی بر روی پایه فلزی در آن زاویه تنظیم میشد) .بهمنظور جلوگیری از حرکت جانبی سار و تناه در زماان
انجام آزمونها از آزمودنی خواستهشده بود تا به هدف مشخصشده در راساتای دیاد آزماودنی در فاصاله دو
متری نگاه کند .از یک فرد کمکی جهت تائید پوزیشان مناساب و صاحیح شاروع و اداماه حرکات صاحیح
ابداکشن استفاده شده بود .این فرد در پشت سر آزمودنی با فاصله (دو متر) قرار میگرفت و حرکات را تاییاد
میکرد.

برای محاسبه نسبت همانقباضی از سه آزمون حرکت ابداکشن هم در حالت دینامیک و هام در حالات ایساتا
استفاده شد؛ برای مثال ،در اولین آزمون حرکت ابداکشن از اطالعات انجام ابداکشن  54درجه شاانه (از صافر
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شکل  :6انجام ابداکشن 44درجه بازو در سطح کتف با اعمال بار خارجي

تا  54درجه) در سطح اسکاپشن در مدت یک ثانیاه بارای بررسای نسابت هامانقباضای عضاالت در حالات
دینامیک ( 1-54درجه) و از اطالعات نگهداری بازو در ابداکشن  54درجه به مدت ساه ثانیاه بارای بررسای
حرکت ابداکشن آزمونهای ( MVICحداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری) عضالت مربوطه کسب مایشاد.
معموالً آزمودنیها آزمونهای  MVICو آزمونهای مختلف ابداکشن دست برتر یا غیربرتر (تصاادفی) را در
یک جلسه و در جلسه دیگر آزمونهاای  MVICو آزماونهاای مختلاف ابداکشان دسات دیگار را انجاام
می دادند .در هر دو جلسه آزمونهای  MVICدر پایان کار گرفته میشد تا اثر خساتگی عضاالت تأثیرگاذار
نباشد .فاصله زمانی  31ثانیه استراحت میان تکرار هر آزمون ابداکشن و سه دقیقه استراحت میان آزماونهاای
44
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اطالعات نسبت همانقباضی عضالت در حالت استاتیک در این زاویه استفاده شد .پاس از انجاام آزماونهاای
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 ،MVICبرای پیشگیری از خساتگی در نظار گرفتاهشاده باود .بارای تجزیاه وتحلیال دادههاای حاصال از
الکترومیوگرافی  ،از نرمافزار  Mega Winو فیلتر میانگذر  11تا  541هرتز استفاده شد .بدین منظاور بارای
نرمال کردن سیگنالهای الکترومیوگرافی ،اطالعات  RMSهر عضله به مقادار حاداکثر انقبااض ایزومتریاک
( )MVICآن عضله تقسیم و سپس در عادد صاد ضارب گردیاد .بارای محاسابه ساطح فعالیات عضاالت
درحرکت دینامیک ابداکشن (از صفر تا  54درجه به مدت یک ثانیه ،صفرتا  01درجه به مدت دو ثانیاه ،صافر
تا  134درجه به مدت سه ثانیه) اطالعات  RMSهر عضله در مدتزمان اجرای هر حرکت بر مقدار حاداکثر
انقباض ایزومتریک ( )MVICآن عضله تقسیم و سپس در عدد صد ضرب میگردیاد .در حالات ایساتا نیاز
اطالعات  RMSهر عضله در مدتزمان نگهداری پوزیشن ابداکشن ( 01 ،54و  134درجه) بر مقدار حداکثر
انقباض ایزومتریک ( )MVICآن عضله تقسیم و سپس در عدد صد ضرب میشد .برای محاسبه نسابت هام
انقباضی عضالت اسکاپولوتوراسیک (ذوزنقه باالیی -دندانهای قدامی ،ذوزنقه میانی -دندانهای قدامی ،ذوزنقاه
تحتانی -دندانهای قدامی) و برای محاسبه نسبت همانقباضی عضالت مفصال شاانه (دلتوئیاد میاانی  -پشاتی
بزرگ ،دلتوئید قدامی -پشتی بزرگ ،تحت خاری -دلتوئید میانی ،تحات خااری -دلتوئیاد قادامی) از فرماول
نسبت همانقباضی رادولف و همکارانش ( )2111استفاده شد(.)21

داللتکننده سطح فعالیت کم دو عضله یا سطح فعالیت باالی یک عضله در امتداد با سطح کم فعالیات عضاله
دیگر است ( .)12،21بدین منظور اطالعات  EMGنرماالیز شده برای هر عضاله (مقادار  RMSتقسایم بار
 MVICضرب در صد) در فرمول مربوطه قرار میگرفت و نسبت هامانقباضای عضاالت مختلاف محاسابه
میشد.
روش اندازهگیری  MVICعضالت :اطالعات حداکثر انقباض اختیاری عضالت با استفاده از حرکاات زیار
به دست آمد (.)22
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با استفاده از معادله باال ،همانقباضی زیاد داللتکننده سطح فعالیت زیاد دو عضله درحالیکه هامانقباضای کام

 .1انجام ابداکشن در  01درجه الویشن بازو در سطح فرونتال در برابر مقاومت.
 .2انجام فلکشن در  01درجه الویشن بازو در سطح ساجیتال در برابر مقاومت.
 .5انجام ریترکشن درحالیکه دستها در کنار بدن قرارگرفته بودند در برابر مقاومت.
 .4انجام اکستنشن در صفر درجه الویشن شانه در سطح ساجیتال در برابر مقاومت.
 .8انجام چرخش خارجی در  01درجه الویشن شانه با چرخش خنثی در برابر مقاومت.
این حرکات در پوزیشنهای یادشده درحالیکه آزمودنی روی صندلی نشسته باود باا اعماال مقاومات بارای
48
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 -3انجام ابداکشن در  01درجه الویشن بازو در سطح اسکاپشن در برابر مقاومت.
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دست برتر و غیربرتر انجام میشد .پشت آزمودنیها از صندلی فاصله داشت و از آزمودنیها خواستهشده باود
که بدون انحراف جانبی سر و تنه و بدون کمک از دست دیگر با حداکثر تالش حرکات یاد شده را به مادت
سه ثانیه انجام دهند .بیشترین فعالیت عضالت در این شش حرکت حداکثر مقدار  MVICآن عضله در نظر
گرفته میشد .فاصله میان این سه ثانیه انقباض جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است .سه دقیقاه اساتراحت
میان هر آزمون  MVICبرای جلوگیری از خستگی در نظر گرفته شده بود .آزماودنی هار حرکات را دو باار
انجام می داد و میانگین تکرارها برای تجزیه و تحلیل استفاده شد .از آزمون  ANOVAبا اندازهگیاری مکارر
( )6×5×3×2×2برای بررسی اثر خالص و تعاملی متغیرها بر نسابت هامانقباضای عضاالت در درون و میاان
گروهها استفاده شد .دادهها در برنامه  SPSSنسخه  18و در سطح معناداری  1/14تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها

نتایج این مطالعه نشان داد که بار خارجی ،غالب بودن دست و زاویه ابداکشن بازو بر نسبت هم انقباضی
عضالت مجموعه شانه در الویشن بازو (ابداکشن دینامیکی) و نگهداری آن (ابداکشن استاتیکی) در سطح
کتف تأثیرگذار بود .طوری که با اعمال بار خارجی و افزایش زاویه ابداکشن نسبت هم انقباضی افزایش یافت.
عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک در مدت ابداکشن بازو در سطح کتف (ابداکشن دینامیکی) میان گروههای
مختلف تحقیق متفاوت است ()p-value=0.001 ،F=6.56؛ همچنین ،نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه
نسبت همانقباضی عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک در مدت ابداکشن بازو در سطح کتف ،نشان داد که
نسبت همانقباضی عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک ،در بازیکنان هندبال و افراد غیرورزشکار ،بازیکنان
هندبال و شناگران از نظر آماری متفاوت است .افراد غیرورزشکار و شناگران نسبت همانقباضی بیشتری از
بازیکنان هندبال در مدت ابداکشن بازو در سطح کتف داشتند (جدول .)2
جدول  .3نتایج آزمون تعقیبي بونفروني براي مقایسه نسبت همانقباضي عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک میان گروهها در مدت ابداکشن بازو در
سطح کتف (ابداکشن دینامیکي)
گروه 1
غیرورزشکار

شنا

4/340

3/812

1/673

هندبال

14/874

3/812

*1/111

تنیس

7/074

3/812

1/100

هندبال

11/318

3/812

*1/152

تنیس

2/818

3/812

1/111

تنیس

7/7111

3/812

1/238

هندبال
* معنيداري در سطح 5/54
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شنا

گروه 2

اختالف میانگین

خطای استاندارد میانگین

p-value
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همچنین نسبت همانقباضی در دست برتر بیشتر بود؛ از سوی دیگر ،نتایج نشان داد که نسبت همانقباضی
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در جدول  3نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه نسبت همانقباضی میان عضالت مختلف مفصل
اسکاپولوتوراسیک در مدت ابداکشن بازو در سطح کتف (ابداکشن دینامیکی) بهصورت جفت آورده شده
است .نتایج این آزمون نشان میدهد که در مقایسه نسبت همانقباضی عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک
بهصورت جفت در مدت ابداکشن بازو در سطح کتف بهغیراز نسبت همانقباضی ذوزنقه میانی – دندانهای
قدامی با ذوزنقه پایینی -دندانهای قدامی بقیه نسبتهای هم انقباضی با یکدیگر ازنظر آماری متفاوت است.
جدول  :9نتایج آزمون تعقیبي بونفروني براي مقایسه نسبت همانقباضي میان عضالت مختلف در مدت ابداکشن بازو
همانقباضی 1
ذوزنقه فوقانی -دندانهای قدامی
ذوزنقه میانی – دندانهای قدامی

همانقباضی 2

اختالف میانگین

خطای استاندارد
میانگین

p-value

ذوزنقه میانی -دندانهای قدامی

2/161

1/870

*1/116

ذوزنقه پایینی -دندانهای قدامی

1/066

1/801

*1/12

ذوزنقه پایینی -دندانهای قدامی

1/101

1/821

1/111

* معنيداري در سطح 5/54

همچنین نتایج مطالعه نشان داد که نسبت همانقباضی عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک در نگهداری ابداکشن
) .)value=0.01نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه نسبت همانقباضی عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک
در نگهداری ابداکشن بازو در سطح کتف (ابداکشن استاتیکی) ،نشان داد که در مقایسه نسبت هم انقباضی
عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک ،میان بازیکنان هندبال و افراد غیرورزشکار (،)p-value=0.014
بازیکنان تنیس و افراد غیرورزشکار( )p-value=0.03از نظر آماری تفاوت معنیدار دارد؛ همچنین،
عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک افراد غیرورزشکار نسبت همانقباضی بیشتری از ورزشکاران در نگهداری
ابداکشن بازو در سطح کتف داشت .در جدول  5نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه نسبت همانقباضی
عضالت مختلف مفصل اسکاپولوتوراسیک در نگهداری ابداکشن بازو در سطح کتف (ابداکشن استاتیکی)
بهصورت جفت آورده شده است .نتایج این آزمون نشان داد که در مقایسه نسبت همانقباضی عضالت مفصل
اسکاپولوتوراسیک در نگهداری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن نسبت همانقباضی تمامی عضالت بررسی
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بازو در سطح کتف (ابداکشن استاتیکی) میان گروههای مختلف تحقیق متفاوت است F=4.357, p-

شده با یکدیگر از نظر آماری متفاوت است.
جدول  :4نتایج آزمون تعقیبي بونفروني براي مقایسه میان نسبت همانقباضي عضالت مختلف اسکاپولوتوراسیک در نگهداري ابداکشن بازو در

همانقباضی 1
ذوزنقه فوقانی -دندانهای قدامی
ذوزنقه میانی – دندانهای قدامی

همانقباضی 2

اختالف میانگین

خطای استاندارد
میانگین

p-value

ذوزنقه میانی – دندانهای قدامی

6/116

1/182

*>1/111

ذوزنقه پایینی -دندانهای قدامی

2/655

1/830

*>1/111

ذوزنقه پایینی -دندانهای قدامی

-4/275

1/656

*>1/111

* معنيداري در سطح 5/54
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سطح کتف
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بحث

هدف از مطالعه حاضر مقایسه نسبت همانقباضی عضالت شانه برتر و غیربرتر بازیکنان هندبال ،تنیس،
شناگران و افراد غیرورزشکار در مدت ابداکشن بازو در سطح کتف در شرایط اعمال و بدون اعمال
بارخارجی بود .نتایج مطالعه نشان داد که بار خارجی ،دست غالب و زاویه ابداکشن بر نسبت همانقباضی
عضالت مجموعه شانه در مدت ابداکشن بازو (ابداکشن دینامیکی) و نگهداری آن (ابداکشن استاتیکی) در
سطح کتف تأثیرگذار است؛ همچنین ،تفاوت معنیداری در نسبت همانقباضی عضالت مجموعه شانه در
مدت ابداکشن بازو و نگهداری آن در سطح کتف میان گروههای مختلف تحقیق مشاهده شد .بهطور کلی
مطالعه رفتار سینرژیست های عضالنی برای کمپلکس شانه مهم است ،زیرا در آن همۀ ساختارها ،عضالت و
مفاصل باید به طور موزون باهم کار کنند و اجازه حرکات وسیع را به روش کارآمد و دقیق دهند ( .)23برای
عملکرد مطلوب شانه و ثبات جهت انجام حرکات هماهن

و موزون نیاز به تعادل میان تحرک است (.)1

بهویژه ،فعالیت همزمان عضالت اسکاپولوتوراسیک برای نگهداری پوزیشن مناسب کتف در همه حرکات و
ثبات کمپلکس شانه ضروری است؛ از سوی دیگر ،همانطور که مشخص است ،هدف اصلی عضالت
روتیتورکاف ایجاد نیروهای فشاری از طریق همانقباضی برای تثبیت سر بازو در حفره گلنوئید است (.)7،6
اجازه میدهد دلتوئید بازو را بدون جابهجایی فوقانی سر بازو روی گلنوئید باال بکشد ( .)0همچنان که در
قسمت مقدمه بیان شد ،در بیماران با گیرافتادگی تحت اخرمی ،جابهجایی فوقانی در الویشن بازو که در فشار
ساختارهای تحت اخرمی نقش دارد ،شناسایی شده است ( .)11،11مطالعات نشان دادند که همانقباضی
ضعیف عضالت روتیتورکاف در ترکیب با افزایش فعالیت دلتوئید ممکن است در جابهجایی بازو و نهایتاً
گیرافتادگی نقش داشته باشد .بهطورکلی استفاده از روش نسبت همانقباضی میتواند درک بهتری از ارتبا
میان تغییر کینماتیک کتف و ضعف عضالنی و عدم تعادل را فراهم کند .نتایج مطالعه حاضر در خصوص
نسبت هم انقباضی عضالت مفصل شانه و اسکاپولوتوراسیک نشان داد که در هر دو حالت انجام ابداکشن در
سطح کتف (استاتیکی و دینامیکی) ،بار خارجی ،عامل دست برتر و زاویه ابداکشن تأثیر معنیداری بر نسبت
هم انقباضی عضالت مفصل شانه و اسکاپولوتوراسیک دارد ،بهطوریکه با اعمال بار خارجی ،نسبتهای
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در الویشن بازو ،فشار عضالت روتیتورکاف یک تکیهگاه محکم 1برای سر بازو روی کتف ایجاد میکند و

همانقباضی افزایش یافت ،در شانه برتر نسبت همانقباضی بیشتر بود و با افزایش زاویه ابداکشن بازو نیز
نسبت همانقباضی افزایش یافت.
( )2111استفاده شده است ( .)21با استفاده از این فرمول ،همانقباضی باال داللتکننده سطح فعالیت باالی دو
عضله درحالیکه همانقباضی کم داللت کننده سطح فعالیت کم دو عضله یا سطح فعالیت باالی یک عضله در
امتداد با سطح کم فعالیت عضله دیگر است ()12،21؛ بنابراین با توجه به نتایج تحقیق؛ بار خارجی ،شانه
1. Stable Fulcrum
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همچنان که در روششناسی تحقیق ذکر شد ،نسبت همانقباضی در این مطالعه از فرمول رادولف و همکارانش

مقایسه تاثیر زاویه ابداکشن شانه ،برتر و غیر برتر بودن دست و...

برتر و افزایش زاویه ابداکشن موجب افزایش سطح فعالیت عضالت مجموعه شانه میشوند ،که در این
وضعیت افزایش نسبت همانقباضی عضالت مجموعه شانه به دلیل افزایش سطح فعالیت عضالت توجیهپذیر
است .در مقایسه نسبتهای همانقباضی عضالت مفصل شانه میان گروههای مختلف تحقیق نتایج متفاوتی در
ابداکشن استاتیکی و دینامیکی مشاهده شد ،بهطوریکه در ابداکشن دینامیکی ،فقط میان بازیکنان هندبال و
افراد غیرورزشکار تفاوت معنیدار وجود داشت .افراد غیرورزشکار نسبت هم انقباضی بیشتری در عضالت
مفصل شانه در ابداکشن بازو در سطح کتف از بازیکنان هندبال داشتند .توجیه این نتایج با توجه به سطح
فعالیت بیشتر عضالت مفصل شانۀ افراد غیرورزشکار نسبت به بازیکنان هندبال ،امکانپذیر است .نسبتهای
همانقباضی که در عضالت مفصل شانه ،بررسی شد عبارت بودند از :دلتوئید قدامی-تحت خاری ،دلتوئید
میانی-تحت خاری ،دلتوئید میانی -پشتی بزرگ و دلتوئید قدامی -پشتی بزرگ .با توجه به نقش عضله تحت
خاری در مرحله اولیه ابداکشن بازو برای متمرکز کردن سر استخوان بازو در حفره گلنوئید و جلوگیری از
جابهجایی فوقانی سر بازو به دلیل فعالیت عضالت ابداکتور (دلتوئید میانی و قدامی) و همچنین با توجه به
فعالیت عضله پشتی بزرگ در متمرکز کردن سر بازو در حفره گلنوئید و همچنین نقش عضله آنتاگونیست در
کنترل حرکت ابداکشن بازو ،به نظر میرسد که در افراد غیرورزشکار نیاز به این همانقباضیها در تکلیف
در حالت حفاظ ابداکشان اساتاتیکی ،نتاایج مطالعاه حاضار نشاان داد کاه میاان بازیکناان هنادبال و افاراد
غیرورزشکار ،شناگران و افراد غیرورزشکار ،بازیکنان تنیس و افراد غیرورزشکار از نظر آماری تفااوت وجاود
داشت و عضالت مفصل شانه افراد غیرورزشکار نسبت همانقباضی بایشتاری از ورزشاکاران (تنایس ،شانا،
هندبال) در نگهداری ابداکشن بازو در سطح کتف داشتند .این نتیجه نشان میدهد که نوع تکلیاف (اساتاتیکی
و دینامیکی) در نسبت همانقباضی عضالت مفصل شانه در گروههای مختلف تأثیرگاذار اسات .بارای نسابت
همانقباضی عضالت اسکاپولوتوراسیک ،نسبت همانقباضی عضالت ذوزنقه قدامی -دندانهای قادامی ،ذوزنقاه
میانی -دندانهای قدامی و ذوزنقه پایینی-دندانهای قدامی را در زوایای مختلف ابداکشن ایستا و پویا با و بادون
اعمال بار خارجی در گروههای مختلف بررسی شد؛ در هر دو حالت ،انجام ابداکشن (ایساتا و پویاا) ،نسابت
همانقباضی عضالت اسکاپولوتوراسیک میان گروه های مختلف تحقیق از نظر آماری متفاوت بود بهطاوریکاه
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ابداکشن در سطح کتف در حالت دینامیکی ،بیشتر از بازیکنان هندبال بوده است.

در حالت انجام ابداکشن پویا ،نسبت همانقباضی عضالت اسکاپولوتوراسیک طی ابداکشن بازو در سطح کتف
میان بازیکنان هندبال و افراد غیرورزشکار ،هندبال و شنا از لحاظ آماری متفاوت بود و افاراد غیرورزشاکار و
بازیکنان هندبال و افراد غیرورزشکار ،بازیکنان تنیس و افراد غیرورزشاکار از لحااظ آمااری متفااوت باود و
عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک افاراد غیرورزشاکار در نگاهداری ابداکشان باازو در ساطح کتاف نسابت
همانقباضی بیشتری از ورزشکاران در نگهداری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن داشتند.
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شناگران نسبت همانقباضی بیشتری از بازیکنان هندبال داشتند ،درحالیکاه در انجاام ابداکشان ایساتا ،میاان
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