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مقاله پژوهشی

چکیده
نسبت قدرت همسترينگ به چهارسر بعنوان ريسک فاکتور آسيب رباط صليبي قدامي زانو (ای سي ال) مطرح است و زوايای خمش زانو و ران بر روی آن اثر
 هدف پژوهش بررسي تأثير تمرينات تقويتي سريني بزرگ بر ريسک. سريني بزرگ نيز همکار همسترينگ در باز کردن ران در زنجيره جنبشي بسته است.دارند
) قرار13() و تجربي12( ساله تصادفي در گروه کنترل23-11  داوطلب زن32 .فاکتورهای کينتيکي و کينماتيکي آسيب ای سي ال در هنگام فرود از پرش بود
 فيلمبرداری دوبعدی، زوايای مفاصل ران و زانو و مؤلفه عمودی نيروی عکسالعمل زمين به ترتيب با داينامومتر، بيشينه قدرت ايزومتريک سريني بزرگ.گرفتند
 اختالف درونگروهي نيروی عکسالعمل زمين، جلسهای تمرينات مقاومتي سريني بزرگ2  هفته1  پس از.و فوت اسکن در لحظه فرود اندازهگيری شد
 اختالف.)t=3/224 ،P=3/321(  درصد کاهش معنادار بود13/32 ) توسط تحليل واريانس مختلط دوعاملي و اختالف پيش و پسآزمون باP=3/323 ،F=2/342(
2/42  و4/22  باتوجه به افزايش.)α=3/32(  ضربه و نرخ بار معنادار نبود، ميانگين زوايای مفاصل،بين بيشينه و زمان رسيدن به اوج نيروی عکسالعمل زمين
 به نظر ميرسد با، مزيت مکانيکي همسترينگ کمتر از سريني بزرگ است،درصدی قدرت سريني بزرگ و زمان رسيدن به اوج نيرو و اينکه در ابتدای فرود
.افزايش قدرت سريني بزرگ ميتوان از طريق کاهش نيروی عکسالعمل زمين ريسک آسيب ای سي ال را کاهش داد
 کينماتيک، کينتيک، ريسک فاکتورها، قدرت عضله، آسيبهای رباط صليبي قدامي زانو:کلیدواژهها
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Abstract
Hamstrings (Hams) to Quadriceps (Quadr) strength ratio is known as a risk factor for Anterior Cruciate
Ligament (ACL) injury and affects by knee and hip flexion angles. Gluteus Maximus (Gmax) muscle acts as
a synergist for Hams in hip extension in a closed kinetic chain. The aim of this study was to investigate the
effect of Gmax strengthening exercises on the kinetic and kinematic risk factors of ACL injury when singleleg landing from a jump. 25 volunteer women aged 18-30 years were assigned into control (n =13) and
experimental (n =12) groups. Maximum isometric strength of Gmax, hip and knee joint angles and ground
reaction force (GRF) was measured at landing, by dynamometer, 2D imaging and foot scan respectively,.
After 8 weeks of 3 sessions of Gmax resistance training, Following the significant within-subject difference
for GRF (F=5.245, P=0.032) by using Two-way mixed model ANOVA, Pre and post-test Differences were
significant with 16.63% decrease (P= 0.038, t=2.354). Differences between pre and post-test peak force,
time to peak, mean joint angles, impact and load rate were not significant (α = 0.05). According to a 4.55%
and 3.47% increase in Gmax strength and time to peak force, and considering the fact that at the beginning
of landing, the mechanical advantage of Hams is lower than that of Gmax, the risk of ACL injury could be
reduced by reducing GRF following an increase in the Gmax strength.
Keywords: ACL Injuries, Muscle Strength, Risk Factors, Kinetics, Kinematics
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مقدمه

آسيب رباط صليبي قدامي زانو ( )ACLيکي از شايعترين آسيبهای ورزشي است .پيامدهای طوالنيمدت آن
شامل کاهش سطح فعاليت 32-13 ،درصد احتمال عود مجدد پس از  2سال بازگشت به فعاليت و 133-23
درصد احتمال ابتال به استئو آرتريت در طي  12-13سال پس از آسيب ،لزوم پيشگيری را بيشتر مشخص
ميسازد ( 1و  .)3آسيب  ACLدر ورزشکاران جوان بين سنين  32-12سال شيوع بيشتری دارد ( .)2همچنين
زنان ورزشکار در ورزشهای همراه با کاهش ناگهاني شتاب حرکت و فرود و چرخشهای مکرر 1-3 ،برابر
دارند و معموالً در حين کاهش ناگهاني شتاب در موقعيتهای با سرعتباال مانند فرودها و تغيير جهتهای
ناگهاني و برش 3در حين دويدن که در آن ميزان قابلتوجهي نيرو و گشتاور در زانو ايجاد ميشود به وقوع
ميپيوندند ( .)2اگرچه پارگي  ACLهم در فرود تکپا و هم در فرود با دوپا اتفاق ميافتد ،اما فرود تکپا
ريسک اين آسيب را افزايش ميدهد زيرا جذب ضربه در هنگام فرود توسط يکپا صورت گرفته و بنابراين
فشار بيشتری بر ساختارهای زانو وارد ميآيد (.)3
ريسک فاکتورهای آسيب  ACLدر دو گروه ريسک فاکتورهای خارجي و داخلي قرار ميگيرند .از ريسک
فاکتورهای داخلي ،عوامل آناتوميکي ،عوامل عصبي-عضالني و عوامل بيومکانيکي در زمره مهمترين عوامل
قرار دارند .عوامل بيومکانيکي و عصبي-عضالني را ميتوان جهت کاهش ريسک آسيب دستکاری و تعديل
نمود ( .)2از جنبه بيومکانيکي ،در هنگام فرود از پرش ميزان قابلتوجهي گشتاور فلکسوری در زانو ايجاد
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بيشتر از مردان همرده خود از آسيب  ACLرنج ميبرند ( %13 .)4از آسيبهای  ACLمکانيسم غيربرخوردی

1

ميشود ( .)2اکثر تحقيقات بارهای وارد بر زانو در صفحه فرونتال و در حقيقت گشتاور ولگوس 2زانو در لحظه
فرود را بهعنوان يکي از ريسک فاکتورهای آسيب  ACLموردتوجه قرار دادهاند ( 1و  .)9ولگوس زانو درنتيجه
و ميزان گشتاور فلکسوری زانو و ران در لحظه فرود در صفحه ساجيتال تحقيقات کمتری انجامشده و نتايج
متفاوتي گزارششده است .اين در حالي است که کاهش خم شدن تنه در صفحه ساجيتال نيز موجب افزايش
ولگوس است ( 1و  .)9در چنين وضعيتي فعال شدن زودهنگام عضله چهارسرراني نيز قابل تشخيص است
( .)13در برخي از پژوهشها گزارششده است که سريني بزرگ در حين عملکردهای دايناميک ميتواند مانند
سريني مياني عمل کند و به کنترل حرکت لگن در صفحه افقي و عرضي کمک کند .با توجه به اينکه بيشترين
بازوی گشتاور اکستنسوری سريني بزرگ در  12درجه خمش تنه است و آسيب  ACLاغلب در مرحله تماس
اوليه پا با زمين و  23-12ميليثانيه پسازآن و طي مرحله ابتدايي کاهش شتاب رخ ميدهد ( 11و  ،)13بنابراين
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چرخش داخلي 4و نزديک شدن 2ران در يک زنجيره جنبشي بسته ايجاد ميشود .درباره زاويه فلکشن (خمش)

به نظر ميرسد که در هنگام فرود از پرش که جزو حرکات زنجيره جنبشي بسته است سريني بزرگ که اولين
لحظه فرود و تغييرات زاويهای مفاصل در لحظه فرود ،و از طريق انقباض درونگرا در انتهای دامنه باز شدن
5. Adduction

3. valgus
4. Internal rotation
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1. Non-contact
2. cutting
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و مهمترين بازکننده تک مفصله ران است با فعاليت پيش خوردی از طريق انقباض برونگرا ،در کاهش سرعت
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تنه برای بازگرداندن بدن به وضعيت قائم نقش مهمي را ايفا کند ( .)12اين درحالي است که بيشترين بازوی
گشتاور همسترينگ در زاويه  33درجه خمش تنه حاصلشده است و در زوايای خمش کمتر تنه و متعاقباً زانو،
بازوی گشتاور همسترينگ در کوتاهترين موقعيت قرار دارد و نميتواند نيروی الزم برای جلوگيری از به جلو
رانده شدن درشتني از طريق انقباض چهارسرراني را فراهم آورده و تأثير چنداني در محافظت زانو از آسيب
 ACLندارد ( .)14همچنين کاهش خم شدن تنه در يک زنجيره جنبشي بسته بهنوبه خود سبب کاهش خمش
زانو نيز ميشود .بين  23-3درجه خمش زانو بهعنوان خطرسازترين زاويه جهت آسيب  ACLگزارششده
که سبب کشيده شدن قدامي درشتني شده که يکي از مکانيسمهای شناختهشده افزايش خطر آسيب رباط
صليبي قدامي زانو است .در زوايای خمش بيشتر ،به دليل افزايش طول بازوی گشتاور خارجي زانو ،چهارسرران
برای کشيدن خلفي درشتني بهصورت سينرجي (همکار) 1منقبضشده که سبب ايجاد نيروی فشاری 3بيشتر
در زانو شده و آن را باثباتتر ميکند ( 11،14و .)2در صورت ضعف سريني بزرگ ،ممکن است مکانيسم فرود
بهصورت پيش خوردی به نحوی تعيين شود که در آن مفصل ران و متعاقباً زانو کمتر خمشده تا عضله ضعيف
بتواند از پس باز کردن تنه و متعاقب آن زانو و بازگرداندن بدن به وضعيت قائم برآيد .بنابراين ،وجود سريني
قویتر به فرد اين آزادی را ميدهد که در لحظه فرود تنه و زانوی خود را بيشتر خم کند و از طريق تغيير
مکانيسم فرود بهطور مطلوب ،احتمال آسيب  ACLرا کاهش دهد .البته مطالعات انجامشده در اين زمينه بر
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است .در اين زوايا مؤلفه نيروی برشي چهارسرران در مقابل مؤلفه نيروی ضد برشي همسترينگ افزايش مييابد

روی تعداد کمي آزمودني انجامشده است و برای تأييد اينکه آيا ميتوان با تقويت عضالت ضعيف شده سريني
از طريق اين مکانيسم از آسيب غير برخوردی  ACLپيشگيری کرد ،بايد مطالعات بيشتری صورت گيرد .همچنين
کاهش شدت انقباض آن نيز بشود که مکانيسم شناختهشده برای پيشگيری از آسيب رباط صليبي قدامي زانو
است ( 12و .)13
از طرف ديگر ناتواني بدن در انجام کارآمد انقباضات برونگرا و پيشبين عضالت اندام تحتاني هنگام فرود،
بهصورت چشمگيری سبب افزايش مؤلفه عمودی نيروی عکسالعمل زمين ميشود .پژوهشها نشان دادهاند
که حتي کاهش بسيار ناچيز ميزان نيروی عکسالعمل تأثير معناداری در کاهش تعداد آسيبهای زانو دارد (.)12
مطالعات نشان دادهاند که مفاصل ران و زانو با بهکارگيری عضالت عملکننده بر روی اين مفاصل در جذب و
خنثيسازی اين نيرو نقش دارند ( 11و  .)19بهطوریکه فرود با تنه بيشتر خمشده سبب کاهش نيروهای
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بر طبق نظريه مبني بر مهار متقابل ،تقويت عضالت بازکننده ران ميتواند منجر به مهار چهارسرران و درنتيجه

عکسالعمل زمين ميشود ( .)1خم کردن بيشتر تنه و زانو ،زمان فرود را افزايش داده و در شرايط ثابت ،به
دليل ثابت بودن ضربه (ضربه=نيرو*زمان) ،نيروی عکسالعمل زمين کاهش مييابد .بااينوجود در مطالعاتي

2. Compressive force
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1. synergy
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که در اين زمينه صورت گرفته است تفاوتي در زاويه زانو در هنگام فرود بين آسيب ديدگان و افراد سالم
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مشاهده نشده است ( )13اما در عکسهای تهيهشده از لحظه آسيب حقيقي  ،ACLخمش کمتر زانو و لگن
مشهود بوده است (.)12
با توجه به ماهيت چندعاملي آسيب  ،ACLدر پژوهش حاضر به بررسي اين مسئله پرداختيم که آيا افزايش
قدرت عضله اصلي بازکننده ران ميتواند در لحظه فرود ،با تأثير بر عوامل کينماتيکي (زوايای مفاصل زانو و
لگن) و کينتيکي (نيروی عکسالعمل زمين در لحظه فرود ،حداکثر نيرو ،زمان رسيدن به اوج نيرو ،نرخ بار 1و
ضربه) مؤثر بر زانو ،از بار انقباضي چهار سر کاسته و درنتيجه از آسيب  ACLپيشگيری کند ( 12،1و .)9

بر اساس ساير پژوهشهای مشابه معتبر ( 23 ،)33،24نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگيری
آزمودنيها بهصورت داوطلبانه هدفمند بود .در پژوهشهای متعددی نشان دادهشده است که نرخ آسيب ACL
در زنان بيشتر از مردان است ( .)2-2بنابراين از بانوان بهعنوان آزمودني استفاده گرديد .از داوطلبان 23-11
ساله بهعنوان آزمودني استفاده گرديد تا اطمينان حاصل شود که تغييرات احتمالي در پسآزمون ازيکطرف
ناشي از رشد آزمودنيها در سنين زير  11سال و از سوی ديگر در اثر شروع فرآيند پيری بافتها و عوارض
ناشي از آن در سنين باالتر از  23سال نباشد ( .)31داوطلباني که ورزشکار حرفهای يا قهرماني با سه جلسه يا
بيشتر تمرينات ورزشي سنگين در هفته بودند را جزو نمونههای آزمون قرار نداديم تا نتايج تأثير تمرينات را
متأثر نسازد ( .)33عالوه بر آن بيشترين تأثير تمرينات در افراد تمرين نکرده يا با تمرين متوسط خود را نشان
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روششناسی

ميدهد ( .)32به داوطلباني که اخيراً سابقه آسيب اندام تحتاني و دارای درد و يا محدوديت حرکتي اندام تحتاني
بودند مجوز ورود به نمونه پژوهش داده نشد .نمونهها بهصورت تصادفي در دو گروه مساوی کنترل و تجربي
در انجام تمرينات و آزمون همکاری کنند که از نمونهها حذف شدند .نهايتاً  13نفر از گروه تجربي و  12نفر
از گروه کنترل باقي ماندند .پس از تکميل فرم رضايتنامه جهت شرکت در آزمون ،آزمودنيها با حداقل پوشش
شامل مايو يا تاپ و شورت و پایبرهنه برای انجام آزمون آماده شدند .کليه مراحل انجام آزمونهای پژوهش
حاضر در محيط کنترلشده آزمايشگاه ورزشي انجام شد .تعدادی از اندازههای آنتروپومتريک شامل وزن و قد
آزمودنيها اندازه گيری شد .جهت تعيين پای برتر آزمودني ،از آزمودني خواستيم که بر روی چهارپايه آزمون
فرود بايستد و با يکپا دو تا سه بار به پايين فرود آيد .ارتفاع چهارپايه بر اساس برخي پژوهشهای معتبر 43
سانتيمتر در نظر گرفته شد ( .)34پايي که اکثراً آزمودني تمايل داشت با آن فرود آيد بهعنوان پای برتر برگزيده

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.4.6

قرار گرفتند 2 .نفر از آزمودنيهای گروه تجربي و  3نفر از آزمودنيهای گروه کنترل نتوانستند بهصورت منظم

شد .قبل از انجام آزمون ،آزمودني به مدت  13-2دقيقه گرم کردن عمومي و حرکات کششي بدن و  2دقيقه
گرم کردن اختصاصي اندام تحتاني مانند زانو بلند و اسکات را انجام ميداد (.)32
اندازهگيریها به روش استاندارد ( )32طبق تصوير شماره  1انجام شد .برای ثابت کردن زاويه مفاصل در هنگام
1. Load rate

33
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ابتدا بيشينه قدرت عضله سريني بزرگ در دو دوره پيش و پسآزمون بهصورت ايزومتريک اندازهگيری شد.

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،1بهار و تابستان 1011

انجام آزمون از بندهای محکم غيرقابل ارتجاع که از يک سمت به انتهای اندام موردنظر و از طرف ديگر به
پايهتخت بسته ميشد استفاده شد .اين امر باعث اعتباربخشي بيشتر به آزمونهای سنجش قدرت ايزومتريک با
دينامومتر دستي ميگردد ( .)33از آزمودني خواسته ميشد که  2شماره با نهايت قدرت به داينامومتر دستي
ديجيتال مدل  JTECH Medical MN084_A Commanderکه در انتهای اندام و زير بند ثابتکننده قرار
داشت فشار وارد کند .مجموعاً سه بار اندازهگيری قدرت با انجام باز کردن بيشازحد ران به مقدار  33درجه،
انقباضات  2ثانيهای و استراحت  23ثانيهای بين تکرارها انجام شد .ميانگين سه عدد بهدستآمده بهعنوان
نيوتن تقسيمشده و ضربدر عدد  133شد و ماکزيمم قدرت عضله برحسب درصد وزن بدن گزارش گرديد.

شکل  .1نحوه اندازهگیري بیشینه قدرت ایزومتریک عضله سریني بزرگ
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ماکزيمم قدرت ايزومتريک عضله برحسب نيوتن ثبت گرديد ( .)32عدد بهدستآمده بر وزن فرد برحسب

طبق پژوهشهای مشابه معتبر اخير ،برای مشخص شدن زاويه مفاصل در لحظه فرود ،نشانگرهای نقطهای
چسبي بر اساس متد تعديلشده استاندارد  1Helen Hayesبر مبنای نشانه های استخواني بدن 3در سمت پای
فقط نشانگرهای مشخص در صفحه ساجيتال نصب شدند (قوزک خارجي پا ،وسط مفصل زانو (اپي کنديل
خارجي ران) ،وسط مفصل ران (تروکانتر بزرگ ران) و زايده آکروميون .در پسزمينه صحنه فرود آزمودني،
يک صفحه قامت 2سياهرنگ قرار داده شد تا آزمودني با وضوح بيشتری در فيلم مشخص شود.
ازآنجاکه پژوهشها نشان دادهاند که استفاده از يک دوربين فيلمبرداری نيز ميتواند برای ارزيابي کينماتيک در
صفحه ساجيتال معتبر باشد ( ،)23جهت بررسي زوايای مفاصل ران و زانو ،از فيلمبرداری دوبعدی توسط يک
دوربين فيلمبرداری  Cannonمدل  EOS RPاستفاده شد .بعالوه با توجه به اينکه ممکن بود که کف پای
آزمودني بر روی صفحه افقي چرخش داشته باشد ،با توجه به شکل و فرمول مربوط به آن (شکل ( )1فرمول
 ،)1زوايای مشاهدهشده از مفصل زانو در دوربين به زوايای واقعي اصالح شد ( .)21در فرمول  α ،1زاويه

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.4.6

برتر نصب شدند ( 31و  .)39ازآنجهت که فيلمبرداری در لحظه فرود بر روی صفحه ساجيتال انجام ميشد،

واقعي مفصل در لحظه فرود β ،زاويه چرخش پا بر روی صفحه افقي و θزاويهای است که در صفحه ساجيتال
دست آمد.
3. Body posture screen

2. Bony landmarks
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1. Modified Helen Hayes marker set
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(نمای دوربين فيلمبرداری) مشاهده ميشود .زاويه چرخش پا در صفحه افقي از طريق دادههای فوت اسکن به

تأثیر تمرینات تقویتي عضله سریني بزرگ بر ریسک فاکتورهاي...

سرعت فيلمبرداری بر روی  343فريم در ثانيه تنظيم شد که برای مانورهای سريع مانند فرود مناسب گزارششده
است ( .)34دوربين بر روی چهارپايه مخصوص در فاصله (حدود  2متر) و ارتفاع مناسب (زاويه صفر درجه
با صفحات ساجيتال و فرونتال) نصب گرديد .مقدار زوايای ران و زانو در فريم لحظه تماس اوليه پای آزمودني
با فوت اسکن توسط نرمافزار  Kinoveaبدست آمد.
با توجه به روش مورداستفاده در بسياری از پژوهشهای بيومکانيکال ،برای اندازهگيری مؤلفه عمودی نيروی
عکسالعمل زمين در لحظه فرود از دستگاه فوت اسکن مدل  RS scan 0.5M 2D foot scan plateبا
جلوی سکوی فرود قرار داده ميشد.

α

θ

β

شکل  .2نمایش زوایا در یک فضاي سهبعدي ()33
(فرمول α= cos-1 (cos θ/cosβ) )1
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فرکانس  1333هرتز با نرمافزار  footscan 7 USB2 gaitنسخه  7.97استفاده شد .صفحه فوت اسکن

برای انجام آزمون فرود نرمافزار فوت اسکن فعال و کاليبره ميشد .به اين منظور وزن و سايز پای آزمودني
روشن ميشد .از آزمودني درخواست ميشد که با پایبرهنه برتر از روی چهارپايه بر روی وسط صفحه فوت
اسکن بپرد .ابتدا يک فرود آزمايشي انجامشده و سپس آزمون اصلي سه بار بافاصله  23ثانيه استراحت تکرار
ميشد ( .)12در هنگام انجام آزمون هيچگونه توضيحي به آزمودني داده نميشد و حرکت وی در حين انجام
آزمون اصالح نميگرديد تا از اثر بازخورد مربي پيشگيری شود ( .)34درصورتيکه فرود با خطا همراه بود مثالً
آزمودني تعادل خود را از دست ميداد يا گام اضافي برميداشت يا زمين را با دست لمس ميکرد آن آزمون
حذفشده و مجدداً تکرار ميشد .با توجه به اينکه فرود از حرکات سريع است ،ميانگين  133ميليثانيه نيرو
برحسب نيوتن از لحظه اول تماس در نرمافزار  excelمحاسبه و ميانگين سه تکرار بهعنوان مؤلفه عمودی

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.4.6

وارد نرمافزار دستگاه شده و آزمودني يکبار از روی صفحه فوت اسکن عبور ميکرد .سپس دوربين فيلمبرداری

نيروی عکسالعمل زمين گزارش شد ( .)1همچنين حداکثر نيروی عکسالعمل زمين و زمان رسيدن به اوج
نيرو نيز ثبت گرديد .با تقسيم نيرو برحسب نيوتن بر زمان برحسب ميليثانيه ،نرخ بار محاسبه شد .برای نرمال
ضربدر  133و بر مبنای درصد وزن بدن گزارش شد .ضربه 1در  233ميليثانيه (در اين مدتزمان ،نيروها در
1. Impulse

31
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کردن دادههای نيروی عکسالعمل زمين بر اساس وزن آزمودني ،نيرو بر وزن برحسب نيوتون تقسيم و سپس
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هنگام فرود به ثبات نسبي رسيده است) نيز توسط فرمول شماره  ،3بر اساس مساحت ذوزنقه محاسبه شد .در
اين فرمول 𝑛𝐹 نيروی عکسالعمل در زمان  nميليثانيه و 𝑡∆ يک ميليثانيه است .برای گزارش دادهها بر اساس
ثانيه دادهها تقسيم بر  1333شد.
𝐹𝑑𝑡=∑299
ضربه در  233ميليثانيه 𝑡∆ ∗ 0 (𝐹𝑛 + 𝐹𝑛+1 )/2

(فرمول )3

300

(N.ms)=∫0

تمرينات گروه تجربي نهايتاً تا  3روز بعد از پيشآزمون آغاز گرديد .تمرينات تقويتي عضالت توسط کشهای
(بيشترين مقاومت) (مقاومت  )4بود انجام ميشد .کشهای تمريني قابلحمل به مکانهای گوناگون بوده و
سودمندی آنها برای افزايش قدرت و استقامت عضالني به اثبات رسيده است ( 14و  .)32با توجه به اينکه
آزمودنيها تمرين کرده نبودند ،فرکانس  2جلسه تمرين در هفته برای پژوهش حاضر انتخاب شد ( .)23همچنين
 3دقيقه استراحت بين ستها در نظر گرفته شد .درصورتيکه آزمودني پس از  3دقيقه استراحت هنوز خسته
بود و قادر به ادامه انجام تمرين نبود تا  2دقيقه استراحت بين ستها افزايش مييافت ( .)22تمرينات طبق
اصل اضافهبار بر اساس جدول شماره  1طي هشت هفته برنامهريزی شد.
جدول  .1روش انجام تمرینات گروه تجربي هفتههاي تمرین ،مقاومت ،تعداد تکرار ،تعداد جلسات تمرین در هفته
هفته تمرين

تکرار)

تکرار)

تکرار)

در هفته

3 -1

مقاومت )33( 1

مقاومت )33( 3

مقاومت )33( 2

2

4 -2

مقاومت )32( 1

مقاومت )32( 3

مقاومت )32( 2

2

3 -2

مقاومت )33( 3

مقاومت )33( 2

مقاومت )33( 4

2

1 -2

مقاومت )32( 3

مقاومت )32( 2

مقاومت )32( 4

2

به دليل اينکه ماهيت انقباضات عضالني سريني بزرگ در اوايل فرود بيشتر برونگرا و انجام تمرينات قدرتي
ايزوله شده عضله سريني بزرگ بهصورت برونگرا با دشواری همراه است ،با استفاده از کشهای تمرين و
طوالنيتر کردن زمان بازگشت از انقباض سعي کرديم که تمرينات برونگرا را برای اين عضله شبيهسازی کنيم.
به اين منظور آزمودني در وضعيت چهار دستوپا بر روی زمين قرار ميگرفت .سپس کش تمرين که بهصورت
حلقه درآمده بود را ازيکطرف پشت زانو و از سمت ديگر جلوی زانوی پای مخالف قرار ميداد .جهت ايزوله
کردن تمرين تقويتي برای سريني بزرگ و به حداقل رساندن فعاليت همسترينگ ،زانوی پای تمرين در وضعيت

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.4.6

ست اول (تعداد

ست دوم (تعداد

ست سوم (تعداد

تعداد جلسات
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تمريني که در  4رنگ صورتي (کمترين مقاومت) (مقاومت  ،)1زرد (مقاومت  ،)3آبي (مقاومت  )2و طوسي

 93درجه خمش قرار ميگرفت ( .)24سپس حرکت باز کردن بيشازحد 1ران انجام ميشد ( .)22هنگاميکه
تعداد تکرار حرکت باال و آزمودنيها مبتدی هستند  32-12تکرار يا بيشتر با سرعت متوسط تا باال ارجحيت

1. Hyper extension

39
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دارد ( . )32بنابراين ،برای اينکه سرعت انقباض باالتر باشد سرعت  1ثانيه انقباض درونگرا (حرکت باز کردن

تأثیر تمرینات تقویتي عضله سریني بزرگ بر ریسک فاکتورهاي...

بيشازحد ران در برابر مقاومت کش تمرين) و برای ويژهتر کردن تمرين بهصورت برونگرا 2 ،ثانيه انقباض
برونگرا (حرکت خم کردن ران (بازگشت به وضعيت شروع حرکت)) طبق تصوير شماره  2انتخاب شد.
اگرچه آزمون بر روی پای برتر افراد صورت ميگرفت ،به داليل اخالقي و به جهت برهم نزدن تعادل عضالني
بدن در دو سمت ،تمرينات تقويتي بهصورت متقارن برای هر دو پا انجام گرفت.

تا يک هفته پس از آخرين جلسه تمرين ،پسآزمون دقيقاً مطابق با پيشآزمون در دو گروه تجربي و کنترل
تکرار شد.
دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  32مورد تجزيهوتحليل آماری قرار گرفت .برای توصيف دادهها از
شاخصهای ميانگين و انحراف استاندارد ،برای آزمون معناداری از تحليل واريانس مختلط دوعاملي ( )3*3که
در آن ،زمان (پيش و پسآزمون) بهعنوان عامل تکرارشونده در گروه (گروه تجربي و گروه کنترل) مدنظر قرار
گرفت و برای آزمون تعقيبي از آزمون  Tهمبسته استفاده شد.
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شکل  3نحوه انجام تمرین آزمودنيهاي گروه تجربي (از چپ به راست :ابتدا ،میانه و انتهاي حرکت باز کردن ران با مقاومت کش تمرین)

يافتهها

ترتيب  22/3±3/1و  23/1±2/3کيلوگرم و گروه کنترل  24/3±3/1و  24/4±2/1کيلوگرم در پيش و پسآزمون
و ميانگين قد گروه تجربي  134±9/4و کنترل  132±2/1سانتيمتر بود .جدول  3ميانگين و انحراف معيار ساير
دادهها را نشان ميدهد .با انجام آزمون تحليل واريانس مختلط ،اختالف بين زمان رسيدن به اوج نيرو ،بيشينه
نيرو ،ميانگين زوايای مفاصل ران و زانو ،ضربه و نرخ بار در پيش و پسآزمون در گروه کنترل و تجربي در
سطح  α=3/32معنادار نبود.
جدول  .2میانگین (انحراف استاندارد) قدرت عضله سریني بزرگ و فاکتورهاي کینتیکي و کینماتیکي اندازهگیري شده در پیش و پسآزمون به
تفکیک در گروههاي کنترل و تجربي
گروه تجربی ( 12نفر)

گروه کنترل ( 13نفر)

میانگین (انحراف استاندارد)

میانگین (انحراف استاندارد)

قدرت عضله سريني بزرگ ( %وزن بدن)

(34/3 )2/2

(32/2 )3/2

(33/2 )2/3

(33/3 )3/1

نيروی عکسالعمل زمين ( %وزن بدن)

(122/92 )21/33

(114/23 )33/23

(122/11 )22/32

(133/23 )23/92

زمان رسيدن به اوج نيرو (ميليثانيه)

(22/21 )13/39

(22/22 )14/33

(24/42 )33/42

(22/42 )13/93

23
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پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون
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دامنه سني آزمودنيها بين  23-11و با ميانگين  33±3/3سال بود .ميانگين وزن آزمودنيهای گروه تجربي به
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بيشينه نيرو ( %وزن بدن)

(349/49 )112/93

(333/33 )19/13

(333/94 )92/41

(322/22 )92/33

نرخ بار (نيوتن بر ميليثانيه)

(22/2 )22/3

(21/4 )29/9

(44/3 )23/9

(22/2 )29/2

ضربه (نيوتن*ثانيه)

(131/11 )43/94

(149/23 )31/42

(122/92 )41/29

(121/33 )33/91

زاويه ران (درجه)

(132/2 )2/2

(134/3 )3/2

(132/9 )2/2

(132/4 )2/1

زاويه زانو (درجه)

(132/1 )2/2

(131/3 )4/1

(131/2 )4/9

(132/3 )4/1

با توجه به اينکه اختالف بين مؤلفه عمودی نيروی عکسالعمل زمين در پيش و پسآزمون معنادار بود
( F=2/342و  )P=3/323اما اثر تعاملي زمان در گروه و بين گروهها معنادار نبود ( ،)α=3/32از آزمون T

جدول  .3آزمون  Tهمبسته بررسي معناداري اختالف بین مؤلفه عمودي نیروي عکسالعمل زمین در پیش و پسآزمون در گروه تجربي ()α=1/10
ميانگين

t

اختالف بين

درجه

معناداری (دو

آزادی

دامنه)

جفتها
جفت  1مؤلفه عمودی نيروی عکسالعمل زمين (پيشآزمون)

19/31

3/224

11

3/321

(پسآزمون)

دادهها نشاندهنده معناداری اختالف بين نيروی عکسالعمل زمين در پيش و پسآزمون در گروه تجربي
( )t=3/224 ،P=3/321و عدم معناداری آن در گروه کنترل در سطح  α=3/32بود.
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همبسته بهعنوان آزمون تعقيبي استفاده شد (جدول .)2

بحث

همانگونه که قبالً نيز اشاره شد ،بيشترين بازوی گشتاور اکستنسوری سريني بزرگ در  12درجه خمش تنه
 13/1درجه در پيشآزمون و  12/2و  11/1درجه در پسآزمون و در گروه کنترل به ترتيب  14/3و  11/3درجه
در پيشآزمون و  14/2و  13/2درجه در پسآزمون بوده است .اين زوايا با توجه به پژوهشهای پيشين جزو
خطرسازترين زوايا برای آسيب  ACLمطرحشدهاند ( 2،11و  .)14در اين زوايا نيروی همسترينگ نميتواند از
حرکت روبهجلوی درشتني حمايت کند و شدت انقباض چهار سر نسبت به همسترينگ در اين زاويه بسيار
بيشتر است ( .)23با توجه به دادههای جدول  3در گروه تجربي زوايای خمش ران و زانو در پسآزمون به
ترتيب  3/1درجه ( 3/31درصد) و  3/2درجه ( 3/19درصد) کاهش به نسبت پيشآزمون و در گروه کنترل به
ترتيب  3/2درجه ( 3/2درصد) و  1/1درجه ( 3/32درصد) افزايش خمش داشته است که اختالفها ازلحاظ
آماری معنادار نيستند .در پژوهشي که در سال  3331بهمنظور بررسي تأثير تمرينات قدرتي بر بيومکانيک اندام
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است ( 13و  .)11ميزان خمش ران و زانو در لحظه تماس اوليه پا با زمين در گروه تجربي به ترتيب  13/3و

تحتاني در هنگام پرش انجام شد ،نتايج نشان داد که تمرينات قدرتي عضالت چهار سر ران ،همسترينگ،
همسو با پژوهش مذکور است و به نظر ميرسد که زوايای خمش ران و زانو در لحظه فرود آنچنان تحت
تأثير تمرينات تقويتي سريني بزرگ قرار نگرفتهاند اما همانگونه که پژوهشگران پيشين نيز گزارش کردهاند
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سريني بزرگ و مياني ،عليرغم افزايش قدرت تأثيری بر مکانيک فرود نداشت ( .)22نتايج پژوهش حاضر نيز

تأثیر تمرینات تقویتي عضله سریني بزرگ بر ریسک فاکتورهاي...

کاهش خمش زانو در هنگام فرود سبب کاهش خمش ران شده است ( .)21در پژوهش هوت و مير در سال
 ،3313افزايش زاويه خمش تنه بهعنوان ريسک فاکتور آسيب  ACLمطرحشده است ( ،)29درحاليکه از طرف
ديگر افزايش خمش زانو و ران در هنگام فرود به دليل کاهش احتمالي که در نيروی عکسالعمل زمين ايجاد
ميکند ،در پيشگيری از آسيب  ACLمؤثر شناختهشده است ( .)43با توجه به اين فرض که وقتي سريني بزرگ
ضعيف است فرد سعي ميکند عمودیتر فرود آيد تا بازوی گشتاور در مفصل لگن کاهشيافته و فشار وارد بر
سريني بزرگ برای باز کردن ران متعاقب حرکت خم کردن کاهش يابد ،انتظار ميرفت که با تقويت اين عضله
عملکرد اکسنتريک سريني بزرگ و چهارسرراني ممکن است سبب ايجاد گشتاورهای بازکنندگي داخلي
بزرگتری در لگن و زانو شود که متعاقباً سبب کاهش خمش زانو در لحظه فرود و درنتيجه فرود فرد با قامتي
عمودیتر گردد که ميتواند درنتيجه تقويت عضله سريني بزرگ و انقباض آن بهصورت پيش خوردی باشد
( 43و  .)41به نظر ميرسد با توجه به افزايش  4/22درصدی قدرت سريني بزرگ ،در پژوهش حاضر کاهش
زاويه خمش درنتيجه افزايش قدرت سريني بزرگ بوده است .همچنين انجام تمرينات ميتواند بدون افزايش
معنادار قدرت سبب هماهنگي بيشتر عصبي-عضالني در عضله شده باشد که در انقباض پيش خوردی عضالت
مؤثر است .در اين صورت فعاليت انقباضي چهارسرراني نيز ميتواند کاهشيافته باشد .زيرا در زوايای خمش
کمتر از  23درجه تنه ،فعاليت سريني بزرگ اجازه افزايش فعاليت به چهارسرراني را نميدهد ( .)1از طرف
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فرد بتواند با زانو و رانهای خميدهتر فرود آيد .بااينوجود در پژوهشهايي نشان دادهشده است که افزايش

ديگر با توجه به اينکه زمان رسيدن به اوج نيرو در گروه تجربي ،هرچند ازلحاظ آماری غير معنادار ،اما بههرحال
افزايشيافته است ،ميتوان احتمال داد که زوايای خمش زانو و ران در اوج خمش در پسآزمون بيش از
 ،3در گروه تجربي شاهد  13/32درصد کاهش معنادار در نيروی عکسالعمل زمين در پسآزمون بودهايم .در
گروه کنترل نيز  2/39درصد کاهش غيرمعنادار مشاهده ميشود که ميتواند به دليل اثر يادگيری از پيش تا
پسآزمون باشد .با توجه به اينکه ارتفاع سکوی فرود ،سطح فرود و زوايای مفاصل ران و زانو برای کليه
آزمودنيهای ما در پيش و پسآزمون يکسان بوده ،به نظر ميرسد که مجموعه عوامل کينماتيکي و کينتيکي
مفاصل ران و زانو (خصوصاً زمان رسيدن به اوج نيرو) ميتوانند با تغييرات هرچند جزئي ولي مثبت که در اثر
تقويت سريني بزرگ صورت گرفته است ،منجر به کاهش چشمگير و معنادار نيروی عکسالعمل زمين و کاهش
احتمال آسيب  ACLدر لحظه فرود شوند .)43( .عالوه بر اينکه در پژوهش حاضر فقط زوايای مفاصل در
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پيشآزمون بوده باشد که اين خود به معنای کاهش نيروی عکسالعمل زمين است .بر اساس دادههای جدول

صفحه ساجيتال بررسيشده درحاليکه ممکن است انجام تمرينات پژوهش حاضر سبب تغييراتي در استراتژی
فرود در صفحات فرونتال و هوريزونتال نيز شده باشد .تمامي اين عوامل ميتوانند يکديگر را تشديد کرده و
در مورد زمان رسيدن به اوج نيروی عکسالعمل زمين ،بيشينه نيرو و نرخ بار بر اساس جدول  ،3به ترتيب
 1/13ميليثانيه و درواقع  2/42درصد افزايش در زمان و  13/29درصد کاهش در نيرو و  3/21درصد کاهش
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سبب کاهش نيروی عکسالعمل زمين بهصورت معنادار شده باشند.
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نرخ بار در گروه تجربي و  3/91ميليثانيه يا  1/12درصد کاهش در زمان و  2/22درصد کاهش در نيرو و
 21/93درصد کاهش در نرخ بار در گروه کنترل در پسآزمون به نسبت پيشآزمون شاهد بودهايم .اگرچه که
اين ميزان اختالف ازلحاظ آماری معنادار نبوده است ،اما ازلحاظ کلينيکي ،افزايش هرچند ناچيز زمان رسيدن
به اوج نيرو و کاهش بيشينه نيرو و نرخ افزايش بار برای کاهش احتمال آسيب  ACLدارای اهميت است (.)12
در پژوهش حاضر تقويت سريني بزرگ سبب کنترل خمش ران و نتيجتاً زانو در لحظه فرود شده و زمان جذب
نيرو افزايشيافته است .نتايج پژوهش ما با نتايج پژوهش لپوريس و همکارانش در سال  3312که اثر تمرينات
واليباليست را موردبررسي قراردادند همسو است زيرا نتايج پژوهش آنها نشان داد که پس از  3هفته تمرين،
زمان فرود از لحظه تماس اوليه تا اوج خمش زانو در فرود تکپا و جابجايي زاويهای زانو در فرود دو پا افزايش
يافت .درواقع تمرينات سبب بهبود مهارت پرش عمودی شد اما اين تغييرات ازلحاظ آماری معنادار نبود (.)42
بههرحال به دليل عدم معناداری اختالف بين گروه تجربي و کنترل ،به نظر ميرسد که تأييد يا رد اين عوامل
بهعنوان ريسک فاکتور نياز به انجام پژوهشهای بيشتری دارد.
در مورد ضربه با توجه به جدول  ،3شاهد  12/31درصد کاهش در گروه تجربي در پسآزمون به نسبت
پيشآزمون بودهايم درحاليکه اين ميزان برای گروه کنترل  3/23درصد افزايش بوده است .اگرچه اين ميزان
اختالف ازلحاظ آماری معنادار نبوده است ،ولي کاهش قابلتوجهي که در گروه تجربي متعاقب تمرين اتفاق
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پيشگيرانه موسوم به  PTPبر کينماتيک در صفحه ساجيتال در حين اجرای فرود و پرش عمودی در مردان

افتاده است ازلحاظ کلينيکي مهم و ميتواند نمايانگر تغيير استراتژی فرود در جهت مثبت در گروه تجربي
درنتيجه انجام تمرينات باشد .با توجه به اينکه ضربه در بازه  233ميليثانيه پس از فرود محاسبهشده است،
ميزان ضربه در گروه تجربي ميتواند نمايانگر تغييرات استراتژی فرود ازلحاظ زوايای مفاصل در طول جذب
نيرو باشد .به دليل اينکه ضربه در هنگام فرودهايي با شرايط يکسان بايد تقريباً برابر باشد و ضربه نتيجه نيرو
در زمان است ،با افزايش مدتزمان جذب نيرو ،در حقيقت نيروی عکسالعمل زمين بهطور همزمان کاهشيافته
است .اگرچه با تقويت سريني بزرگ زوايای مفاصل ران و زانو در لحظه فرود کاهشيافته است ،شايد در ادامه
حرکت و در اوج خمش شاهد افزايش خمش زانو و ران باشيم که متعاقباً سبب کاهش بيشتر نيروی عکسالعمل
زمين و همچنين کاهش معنادار ضربه خواهد شد.
نتیجهگیری
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نميتوان تغييرات استراتژی فرود در لحظه فرود را با تغييرات ضربه مقايسه کرد .تغييرات قابلتوجه کاهشي در

با توجه به اينکه پس از انجام تمرينات تقويتي سريني بزرگ ،اختالف پيش و پسآزمون ريسک فاکتورهای
کينماتيکي و کينتيکي آسيب  ،ACLبهجز نيروی عکسالعمل زمين ،معنادار نبوده ولي جهت تغييرات همگي
مکانيسمهای ذکرشده ،آموزش الگوی فرود صحيح نيز بهعنوان تمرين تکميلي همسو با تقويت عضالت مدنظر
قرار گيرد .همانگونه که ازنظر تئودور بومپا ،تئوريسين بزرگ درزمينۀ علم تمرين ،حداکثر بهکارگيری واحدهای
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آنها مثبت بوده است ،پيشنهاد ميشود که جهت افزايش اثر اين تمرينات در پيشگيری از آسيب  ACLاز طريق

...تأثیر تمرینات تقویتي عضله سریني بزرگ بر ریسک فاکتورهاي

حرکتي بهصورت ارادی که توسط تمرينات قدرتي کسبشده است ميتواند به يک تمرين ورزشي خاص انتقال
 با توجه به اينکه افزايش نيروی.)44( پيدا کند بهشرط اينکه تکنيک توسط ورزشکار شناختهشده باشد
) و تمرينات تقويتي12(  مطرح استACL عکسالعمل زمين بهعنوان ريسک فاکتور شناختهشده برای آسيب
 نتايج پژوهش حاضر،سريني بزرگ منجر به کاهش چشمگير و معنادار ميزان آن در لحظه فرود شده است
 مربيان. مورداستفاده قرار گيردACL ميتواند بهعنوان يکي از اجزا جهت طراحي مدلهای پيشگيری از آسيب
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