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مقاله پژوهشی

چکیده
.هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر وضعیتهای متفاوت مفصل هیپ بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب اندام تحتانی حین حرکت اسکات بود
 چرخش01° ،31°،11°  دانشجوی مرد سالم در حین حرکت اسکات با زاویههای خنثی11  فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب اندام تحتانی:روششناسی
 دقیقه بین زوایای0  ثانیه بین تکرار و31  بار با فواصل استراحت2  آزمودنیها اسکات را، برای حذف خستگی احتمالی.خارجی و داخلی مفصل هیپ ثبت شد
) در حرکتp=1/113( ) و تنسورفاسیاالتاp=1/112(  وستوسلترالیس،)p =1 /112(  تفاوت معناداری در میزان فعالیت وستوسمدیالیس.مختلف انجام میدادند
) و بایسپسفموریسp =1 /111(  درحالیکه تفاوت معناداری در میزان فعالیت گلوتئوسمدیوس.اسکات بین زوایای مختلف مفصل هیپ مشاهده نشد
 ضمن اینکه معنادار بودن نسبت فعالیت گلوتئوسمدیوس به تنسورفاسیالتا در حرکت.) در حرکت اسکات بین زوایای مختلف مفصل هیپ دیده شدp=1/111(
- اسکات با زوایای خارجی مفصل هیپ میتواند بهعنوان یک روش مؤثر جهت افزایش فعالیت گلوتئوس.اسکات بین زوایای مختلف مفصل هیپ مشاهده شد
 داخلی مفصل هیپ در نظر31°  خارجی و01° مدیوس و نسبت فعالیت گلوتئوسمدیوس به تنسورفاسیاالتا و افزایش فعالیت بایسپسفموریس در زوایای
.گرفته شود
 چرخش مفصل هیپ، اسکات، الکترومایوگرافی سطحی:کلیدواژهها
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of different hip joint postures on electromyographic
activity of selected lower limb muscles during squat's movement. Electromyographic activity of selected
lower limb muscles of 15 healthy male students was recorded while performing a squat with neutral, 15°,
30°, 45° external and internal rotation of the hip. Friedman's nonparametric test was used to compare muscle
activation at different angles of the hip rotation and the Wilcoxon test was used to determine within-group
differences. The results of this study showed no significant difference in the activity of Vastus medialis (p =
0.052), Vastus lateralis (p = 0.102) and tensor fasciae lata (p = 0.193) in squat between different hip joint
angles, but Significant differences were observed in gluteus medius muscle activation (p = 0.001) and biceps
femoris (p = 0.015) in squat between different hip joint angles. Also, the results of this study showed that
gluteus medius to tensor fascia lata activation ratio was significant in squat between different hip joint angles.
squat with the external hip angles can be considered as an effective method to increase gluteus medius
activation and gluteus medius to the tensor fasciae latae activation ratio. On the other hand, 45 ° external
and 30 ° internal hip angles can be considered as an effective method to increase the biceps femoris
activation.
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بررسي الکترومایوگرافي عضالت در حرکت اسکات

مقدمه

اخیراً ،تمرینات قدرتی بهعنوان یک استراتژی مهم برای بهبود عملکرد ورزشی ،سالمتی و توانبخشی آسیبها
پیشنهادشده است ( .)1حرکت اسکات یکی از رایجترین تمرینات برای افزایش قدرت و توان اندام تحتانی
است ( .)2اگرچه اثربخشی این تمرین جهت تقویت عضالت به اثبات رسیده است اما تکنیکهای جدید و
وضعیتهای متفاوت در حرکت اسکات برای بهبود بیشتر این اثربخشی با دیدگاههای تقویتی و توانبخشی
هنوز هم در حال بررسی است .دستگاه الکترومایوگرافی این امکان را میدهد تا بتوانیم با نظارت بر کمیت و
همین راستا مطالعات متعددی به بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی و فوقانی در حرکت
اسکات با متغیرها و وضعیتهای متفاوت پرداختهاند ،نتایج حاصل از این تحقیقات حاکی از متأثر بودن وضعیت
مفاصل ،دامنه حرکتی ،شدت ،سرعت و  ...بر فعالیت عضالت در حین حرکت اسکات بود که برخی از آنها
عبارتاند از :تغییر در ارتفاع نشستن ( ،)0.1تغییر در وضعیت تنه ( ،)9اضافه کردن بارهای خارجی (،)8 .2
تغییر در ارتفاعات پاشنه ( ،)1،11و اجرای حرکت اسکات روی سطوح پایدار و ناپایدار ( .)11،12در همین
رابطه شواهدی نیز وجود دارد که نشان میدهد موقعیت هیپ میتواند بر فعالیت عضالت تأثیر بگذارد .در
مطالعهای نشان دادهشده است که فعالیت الکترومایوگرافی عضالت گلوتئوس مدیوس و نسبت فعالیت
گلوتئوس مدیوس به تنسورفاسیاالتا با چرخش داخلی مفصل هیپ حین حرکت ابداکشن زانو در وضعیت
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کیفیت فعالیت الکتریکی عض الت در تمرینات متفاوت هدف و نتیجه یک تمرین را مشخص کنیم ( .)3در

خوابیده به پهلو نسبت به زوایای خارجی و خنثی افزایش پیدا میکند ( .)13از طرفی انجام حرکت پلویک
دراپ با چرخش داخلی و خنثی مفص ل هیپ با افزایش فعالیت گلوتئوس مدیوس نسبت به چرخش خارجی
اسکات باید با  31°چرخش خارجی هیپ و حداقل تا  11°فلکشن زانو انجام شود ( .)0در همین راستا مطالعه
مشابهای به بررسی زوایای مختلف چرخش هیپ در زنجیره بسته ،همراه با مداخله وضعیت ایستادن روی
پنجهها پرداخته است و نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از تفاوت در میزان فعالیت عضالت رکتوس
فمووریس ،واستوس مایل داخلی و واستوس خارجی نسبت به هم بود ( .)11بااینحال ،نویسندگان مطالعهای
که به بررسی اثر پوزیشنهای مختلف چرخش هیپ بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب اندام تحتانی
در حرکت اسکات بپردازد ،مشاهده نکردند؛ بنابراین به نظر میرسد ،بررسی اثر تغییر در پوزیشنهای مختلف
چرخش هیپ روی فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اندام تحتانی در حرکت اسکات میتواند اطالعات مناسبی
را در اختیار مربیان و درمانگران جهت طراحی و تجویز تمرینات با اهداف تقویتی ،افزایش عملکرد ،پیشگیری
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همراه است ( .)10همچنین نشان دادهشده است که اگر هدف تمرین تقویت بیشتر عضالت ادداکتور هیپ باشد،

از آسیب و تکنیکهای توانبخشی قرار دهد .هدف از مطالعه حاضر مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت
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منتخب اندام تحتانی در حرکت اسکات با زوایای مختلف مفصل هیپ در افراد سالم بود.
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روششناسی

با استفاده از نرمافزار  1G.powerو با فرض  α=0.05و  11 ،1-β=0/80دانشجوی پسر سالم ( 18-21سال)
دانشگاه عالمه طباطبائی با توجه به معیارهای ورود به تحقیق و روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
(سن ،23/18±1/31 :وزن ،23/18±2/10 :قد ،128/2±1/18 :شاخص توده بدنی .)22/80±1/11 :همچنین قبل
از مشارکت افراد در پژوهش ،فرم رضایتنامه آگاهانه مصوب دانشگاه در اختیار آنها قرار گرفت .معیارهای
ورود به تحقیق شامل :داشتن  BMIنرمال بین  ،20 -18دامنه سنی بین  20-18سال ،عدم شرکت در برنامههای
از تحقیق شامل سابقه آسیبدیدگی عضالنی (عضالت موردمطالعه) در دو ماه گذشته ،سابقه آسیبدیدگی اندام
تحتانی ،لگن ،زانو و مچ در شش ماه گذشته و سابقه جراحی در کمر و اندام تحتانی در یک سال گذشته بود
(.)19
در مطالعه حاضر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت وستوس مدیالیس ،)VM( 2وستوس لترالیس،)VL( 3
گلوتئوس مدیوس ،)Gmed( 0تنسورفاسیاالتا )TFL( 1و بایسپس فموریس )BF( 9شرکتکنندهها با استفاده از
دستگاه الکترومایوگرافی سطحی ( 19کاناله bayamed ،ساخت کشور ایران) در حالی ثبت شد که افراد حرکت
اسکات را با هفت زاویه متفاوت مفصل هیپ انجام میدادند .همچنین وزنهای که افراد باید در حین اسکات
بلند میکردند %11 ،وزن هر فرد بود که از میله هالتر با وزنهای مختلف متناسب با فرد استفاده شد ( .)12علت
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توانبخشی اندام تحتانی در  9ماه گذشته و تجربه کافی در انجام حرکت اسکات بود ( .)19معیارهای خروج

انتخاب این مقدار وزنه ،این بود که بدون ایجاد خستگی یا آسیب به فرد سطحی از مقاومت جهت عمل اسکات
پدید آید .ابتدا در مرحله الکترودگذاری ،از الکترودهای سطحی (نقره-کلراید یکبارمصرف مدل )INTCO
افزایش کیفیت دریافت بیوسیگنالهای عضالنی سطح پوست تراشیده و سمباده کشیده و با الکل  %21تمیز شد.
همچنین الکترودها در جهت فیبرهای عضالت بر روی پای برتر بر اساس پروتکل  SENIAMقرار گرفت که
جهت مشخص کردن پای برتر از آزمودنیها خواسته شد به توپ ضربه بزنند و پایی که آزمودنی برای ضربه
به توپ انتخاب میکرد بهعنوان پای برتر در نظر گرفته شد ( .)11،18الکترود رفرنس روی قوزک خارجی مچ
پا بسته شد .برای مشخص شدن زاویه چرخش هیپ از صفحه طراحیشده برای تنظیم زاویههای چرخش هیپ
استفاده شد (شکل  ،)1به این صورت که دو خط موازی بافاصله  31سانتیمتر از هم در دو سمت صفحه
بهعنوان خط راهنما جهت دامنه صفر درجه قرار داده شد ،خطوطی در دو جهت از این دو خط موازی با زوایای
 11°و  31°و  01°کشیده شد ،این خطوط برای اندازهگیری دامنههای مختلف چرخش هیپ در این مطالعه
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استفاده شد ،فاصله مرکز تا مرکز الکترودها تقریباً  2.1cmبود که در ابتدا برای کاهش مقاومت پوست ،جهت

بودند .فرد به صورتی روی صفحه میایستاد که خط وسط (صفر درجه) ،از وسط پاشنه در عقب و از انگشت
آنها انجام دادند ( )21که در این حالت اثر خستگی احتمالی حذف شد ( .)21بین یک وضعیت و دادن وضعیت
6. Biceps femoris

3. Vastus lateralis
4. Gluteus medius
5. Tensor fascia lata
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1. G*Power, Franz Faul University
of Kiel, Germany
2. Vastus medialis
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دوم پا در جلو عبور میکرد .همه افراد حرکت اسکات را  2بار در هر زاویه با فواصل استراحت  31ثانیه بین
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بعدی در دامنه تغییر چرخش هیپ ،یکفاصله  0دقیقهای استراحت به آزمودنی داده شد و برای انجام ثبت
فعالیت الکترومایوگرافی در زاویه بعد ،آزمودنیها مجدد روی صفحه قرار میگرفتند ( .)22پیش از انجام مطالعه
اصلی نیاز بود که آزمون  MVICبا استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی بهعنوان یک منبع استاندارد برای مقایسه
تغییر فعالیت الکترومایوگرافی بین نمونهها و عضالت مختلف محاسبه شود تا اطالعات حاصل از مطالعه
بهصورت درصدی از  MVICمعادل شود ( .)8برای اندازهگیری  MVICعضالت موردمطالعه از آزمون عضالنی
دستی استاندارد استفاده شد ( .)23برای هر عضله ،دو  MVICبه مدت  1ثانیه انجام شد که جهت کاهش اثر
اگرچه در ابتدا یک  MVICجهت آشنایی آزمودنیها با روش آزمون انجام شد .برای ارزیابی  MVICعضله
 VMو  ،VLآزمودنیها روی صندلی با هیپ در  11°فلکشن و زانو در  91°فلکش نشسته و در این وضعیت
آزمونگر از طریق مچ پا نیرویی را در جهت فلکش زانو اعمال میکرد .برای ارزیابی  MVICعضله ،Gmed
ابتدا فرد در وضعیت به پهلو درحالیکه پای تستگیری در باال و پای زیرین برای افزایش پایداری و ثبات
درحالیکه هیپ در  01°فلکشن و زانوی در  11°فلکشن خم است ،قرار میگیرد .در این وضعیت آزمونگر
درحالیکه پای تستگیری آزمودنی در  %11ابداکشن و وضعیت خنثی و اکستنشن هیپ قرار دارد از طریق مچ
پا نیرویی را در جهت اداکشن اعمال میکند ( .)13برای ارزیابی  MVICعضله  TFLابتدا فرد در وضعیت
سوپاین درحالیکه پای تستگیری در فلکشن و کمی مدیال روتیشن هیپ است با زانوی صاف قرار میگیرد.
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خستگی بین هر تکرار یک دقیقه استراحت وجود داشت و میانگین آن بهعنوان  MVICدر نظر گرفته شد (.)20

در همین وضعیت آزمونگر از طریق مچ پا نیرویی را در جهت اکستنش هیپ اعمال میکند .برای ارزیابی
 MVICعضله  ،BFآزمودنی به شکم دراز کشیده و درحالیکه زانو  11°خم است آزمونگر نیرویی را طریق

شکل  .1صفحه طراحيشده براي تنظیم زاویههاي مفصل هیپ
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مچ پا را در جهت اکستنشن زانو اعمال میشود (.)13
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داده های حاصل از ثبت فعالیت الکترومایوگرافی عضالت به مدت هشت ثانیه بدون تفکیک فاز کانسنتریک و
اکسنتریک حرکت اسکات با فرکانس نمونهبرداری  1111هرتز و با پهنای باند  11تا  Hz 011فیلتر (band-
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شکل  .2انجام حرکت اسکات با زوایاي مختلف مفصل هیپ

 )pass filteredشد و با استفاده از شیوه ریشه میانگین مجذور ( )RMSبا پنجرهی زمانی صد میلیثانیه محاسبه
گردید .بهمنظور نرمالیز کردن دادهها ،برای هر آزمودنی دادههای پردازششده  RMSبرای هر عضله به مقدار
حداکثر فعالیت عضله ،عدد حاصل در عدد  111ضرب گردید؛ بنابراین میزان فعالیت هر عضله بر اساس
درصدی از حداکثر مقدار فعالیت عضله در هر مرحله بیان شد .همچنین برای محاسبه نسبت فعالیت
 RMS ،Gmed/TFLعضله  Gmedبه  RMSعضله  TFLتقسیم شد و برای محاسبه نسبت فعالیت
 RMS ،VM/VLعضله  VMبه  RMSعضله  VLتقسیم شد .برای تحلیل سیگنالهای خام از نرمافزار
 1LabVIEWو برای تحلیل آماری دادهها از آزمون فریدمن و ویلکاکسون استفاده شد.
بهمنظور بررسی ،تجزیهوتحلیل آماری دادههای خام بهدستآمده از تحقیق ،از آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شد .برای توصیف ویژگیهای دموگرافی آزمودنیها از میانگین توصیفی و انحراف معیار و جهت بررسی نرمال

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.7.9

 RMSبهدستآمده از حداکثر فعالیت عضله ( )MVICتقسیم گردید و سپس برای ایجاد درصدی از مقدار

بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد .با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها ،جهت مقایسه
حاصل از آزمون فریدمن معنادار میشد برای تعیین تفاوت درونگروهی از آزمون ویلکاکسون استفاده میشد.

1. National Instruments, Austin, TX

11
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فعالیت عضالت در زوایای مختلف مفصل هیپ از آزمون ناپارمتریک فریدمن استفاده شد و زمانی که نتایج

بررسي الکترومایوگرافي عضالت در حرکت اسکات

همچنین دادههای خام حاصل از تحقیق ،در برنامه  Excelجمعبندی شده و با برنامه  Spssنسخه  21با آلفای
کوچکتر و یا مساوی با  1 / 11مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها

تحلیل داده های حاصل از تحقیق بر اساس آزمون آماری فریدمن نشان داد که تفاوت معنیداری در میانگین
فعالیت  )p =1 /112( VM ،)p =1 /112( VLو  )p =1 /113( TFLدر حرکت اسکات بین زوایای مختلف
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

مفصل هیپ وجود ندارد ،اما تفاوت معناداری در میزان فعالیت عضله  )p =1 /111( Gmedو =1 /111( BF
 ) pدر حرکت اسکات بین زوایای مختلف مفصل هیپ مشاهده شد .نتایج حاصل از آزمون تعقیبی نشان داد
که فعالیت عضله  Gmedبهطور قابلتوجهی در وضعیتهای خنثی و چرخش خارجی مفصل هیپ بیشتر از
زوایای داخلی مفصل هیپ در حین حرکت اسکات است .نتایج مطالعه حاضر ،همچنین حاکی از افزایش
فعالیت عضالت  BFدر زوایای  01°خارجی و  31°داخلی مفصل هیپ نسبت به زوایای دیگر بود (جدول
 .)1از طرفی در رابطه با نسبت فعالیت  VM/VLو  ،Gmed/TFLنتایج مطالعه حاضر حاکی از معنادار بودن
نسبت فعالیت  Gmed/TFLدر حرکت اسکات بین زوایای مختلف مفصل هیپ بود ،اما تفاوتی در نسبت
فعالیت  VM/VLدر حرکت اسکات بین زوایای مختلف مفصل هیپ مشاهده نشد .نتایج بهدستآمده حاصل
از آزمون تعقیبی نشان داد که نسبت فعالیت  Gmed/TFLبهطور قابلتوجهی در زوایای خارجی مفصل هیپ
بیشتر از زوایای داخلی مفصل هیپ در حین حرکت اسکات بود (جدول .)2
جدول  .1نتایج فعالیت عضالت حین حرکت اسکات با زوایاي مختلف مفصل هیپ (میانگین  ±انحراف استاندارد)

وستوس

1/21±1/12

1/21±1/91

1/21±1/11

1/11±1/13

1/11±1/32

1/10±1/01

1/11±1/02

1/112

مدیالیس
وستوس

1/11±1/11

1/19±1/12

1/11±1/38

1/10±1/01

1/11±1/01

1/13±1/11

1/13±1/13

1/112

1/12±1/11

1/10±1/13

1/10±1/13

*

لترالیس
گلوتئوس

c,e,f

1/11±1/19

1/23±1/11

e,f

1/20±1/11

e,f

1/28±1/21

e,f

1/111

مدیوس
تنسور

1/31±1/19

1/32±1/10

1/32±1/12

1/32±1/10

1/31±1/19

1/31±1/11

1/39±1/11

1/113

فاسیاالتا
بایسپس

1/21±1/19

c,e

c,e,f

1/11±1/19

c,e,f

1/11±1/10

1/21±1/19

f

1/21±1/19

1/22±1/12

1/12±1/12
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متغیر

natural

15°ER

30°ER

45°ER

15°IR

30°IR

45°IR

Friedman
p value

*1/111

فموریس
آزمون تعقیبي ویلکاکسون =a :تفاوت معناداري با  =b ،15ERتفاوت معناداري با  =c ،30ERتفاوت معناداري با  = d،45ERتفاوت معناداري با
 =e ،15IRتفاوت معناداري با  =f ،30IRتفاوت معناداري با 45IR
جدول  .2نتایج نسبت فعالیت عضالت در حین حرکت اسکات با زوایاي مختلف مفصل هیپ (میانگین  ±انحراف استاندارد)
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* =ER ،P>1010اکسترنال روتیشن هیپ =IR ،اینترنال روتیشن هیپ

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

* =ER ،P>1010اکسترنال روتیشن هیپ =IR ،اینترنال روتیشن هیپ :Gmed/TFL ،نسبت فعالیت گلوئتوس مدیوس به تنسورفاسیاالتا:VM/VL ،

متغیر

natural

Gmed/TFL

0/59±0/33

c,d,e,f

0/31±0/13

30°ER

d,e,f

VM/VL

1/30±1/21

0/31±0/39

d,e,f

1/02±0/33

1/29±1/11

d,e,f

1/31±1/91

15°IR

30°IR

45°IR

1/19±1/21

1/18±1/21

1/10±1/31

0/001

*

1/19±1/00

1/11±1/08

1/31±1/92

0/061

نسبت فعالیت وستوس مدیالیس به وستوس لترالیس
آزمون تعقیبي ویلکاکسون =a :تفاوت معناداري با  = ،15ERتفاوت معناداري با  = ،30ERتفاوت معناداري با  = ،45ERتفاوت معناداري با
c

b

d

 =e ،15IRتفاوت معناداري با  =f ،30IRتفاوت معناداري با 45IR

بحث

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر وضعیتهای متفاوت مفصل هیپ بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اندام
تحتانی حین حرکت اسکات در افراد سالم بود .با توجه به نتایج بهدستآمده حاصل از تحلیل دادهها ،فعالیت
الکترومایوگرافی عضالت وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس در حرکت اسکات در زوایای مختلف مفصل
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1/28±1/98

15°ER

45°ER

Friedman
p value

هیپ معنادار نبود؛ بنابراین تغییر در وضعیت مفصل هیپ تأثیر معناداری بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت
وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس در حین حرکت اسکات ندارد .البته عدم تفاوت در میزان فعالیت این
فقط از مفصل زانو عبور میکند درنتیجه تغییر وضعیت هیپ در حین اجرای حرکت اسکات نمیتواند بر طول
این عضالت تأثیر بگذارد ( ، )12،21بنابراین نباید انتظار داشت که فعالیت این عضالت در حرکت اسکات با
زوایای مختلف مفصل هیپ تغییر کند .اگرچه ،مطالعاتی نشان میدهد که تعدادی از فیبرهای وستوس مدیالیس
از عضالت ادداکتور هیپ منشأ میگیرد ،درنتیجه تحت کشش قرار گرفتن این عضله در زاویه خارجی مفصل
هیپ سبب تغییر طول در عضله وستوس مدیالیس شده و باعث افزایش فعالیت این عضله میشود ( .)29در
همین راستا ساکس و همکاران در تحقیقی ( )22به بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضله وستوس مدیالیس
در حرکت باال آوردن پا با زانوی صاف در زوایای مختلف مفصل هیپ (خنثی ،داخلی و خارجی) پرداختند.

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.7.9

عضالت با توجه به رابطه طول-تنش قابل توجیه است ،ازآنجاکه این عضالت یک عضله تک مفصلی است و

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فعالیت این عضله در زوایای خارجی هیپ افزایش مییابد ،اگرچه این
یافتههای حاصل از این تحقیق با مطالعات دیگر که پیشنهاد میکند افزایش فعالیت عضله وستوس مدیالیس
بهطور اختصاصیتر ممکن نیست ،موافق است؛ زیرا عصب فمورال عضالت وستوس مدیالیس و وستوس
لترالیس را با هم عصبدهی میکند ( .)28،21بنابراین افزایش اکتیوشین یک عضله نسبت به عضله دیگر بعید
111
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تکلیف در زنجیره حرکتی باز انجام شد اما بههرحال با نتایج حاصل از این تحقیق همسو نبود .از طرفی دیگر

بررسي الکترومایوگرافي عضالت در حرکت اسکات

به نظر میرسد .درنتیجه ،در مطالعه حاضر فعالیت عضله وستوس مدیالیس بهعنوان یک عضله ثبات دهنده
دینامیک نسبت به عضله وستوس لترالیس در وضعیتهای آزمون شده حین حرکت اسکات افزایش نمییابد.
همچنین نتایج تحقیق حاکی از تفاوت معناداری در میزان فعالیت عضله گلوتئوس مدیوس در حرکت اسکات
بین زوایای مختلف مفصل هیپ بود ،اما تفاوت معناداری در میزان فعالیت عضله تنسورفاسیاالتا بین زوایای
مختلف مفصل هیپ حین حرکت اسکات مشاهده نشد .در همین راستا با توجه به اهمیت تقویت عضله
گلوتئوس مدیوس در تشکهای مختلف بهعنوان یک استراتژی پایه برای کنترل اختاللهای اندام تحتانی و
جهت طراحی پروتکلهای درمانی به بررسی افزایش فعالیت گلوتئوس مدیوس نسبت به تنسورفاسیاالتا در
وظایف مهارتی مختلف پرداختهاند ( ،)13،31،31در همین راستا در مطالعهای دیستفانو و همکاران گزارش
کردند که برنامههای توانبخشی و پیشگیری از آسیبهای اندام تحتانی اغلب شامل تمریناتی است که در سطح
دشواری متفاوت ایجاد می شود ،جایی که یکی از اهداف اصلی افزایش فعالیت عضالت گلوتئال است (.)32
از طرفی توصیهشده است زمانی که تمرینی برای افزایش فعالیت عضلهای بهصورت اختصاصیتر طراحی
می شود ،باید عضالت سینرژیست آن را نیز در نظر بگیریم ،زیرا عضالت سینرژیست در حین انجام یک حرکت
باهم کار میکنند و روی یکدیگر تأثیر میگذارند ( .)33درنتیجه در طراحی پروتکل تمرینی برای افزایش
فعالیت اختصاصیتر عضله گلوتئوس مدیوس باید عضله تنسورفاسیاالتا نیز در نظر گرفته شود ( .)31با توجه
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همچنین پیشگیری از آسیبهای رایج ازجمله سندرم ایلیوتیبیال باند و درد پتالفمورال ،بسیاری از مطالعات

به اینکه ،نسبت فعالیت گلوتئوس مدیوس به تنسورفاسیاالتا بهطور قابلتوجهی در زوایای خارجی مفصل هیپ
بیشتر از زوایای داخلی مفصل هیپ در حین حرکت اسکات بود .بنابراین ،انجام حرکت اسکات با زوایای
بهعنوان یک پروتکل تمرینی تقویت عضالت ثبات دهنده زانو بهطور پیشرونده در نظر گرفته شود .در همین
راستا شواهدی وجود دارد که باید در طراحی تمرینات ،تقویت عضالت گلوتئال بخصوص  Gmedجهت
پیشگیری و کنترل آسیبهای  PFPSو  ITBSو افزایش ثبات در مفصل زانو در نظر گرفته شود (.)31،30،31،39
در رابطه با عضله بایپس فموریس ،نتایج مطالعه حاضر حاکی از افزایش فعالیت این عضله در زوایای01°
خارجی و  31°داخلی مفصل هیپ نسبت به زوایای دیگر بود .در همین راستا نینوس و همکاران ( )12در
مطالعه ای گزارش کردند که میزان اکتیوشین عضله بایسپس فموریس بین دو وضعیت مفصل هیپ در زوایای
 31°و خنثی حین حرکت اسکات تفاوت معناداری ندارد که با نتایج حاصل از این تحقیق همسو بود زیرا در
مطالعه حاضر افزایش فعالیت عضله بایسپس فموریس در زاویه  01°خارجی نسبت به خنثی معنادار بود.

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.7.9

خارجی میتواند بهعنوان یک تمرین مؤثر جهت افزایش و تقویت اختصاصیتر عضله  Gmedنسبت به TFL

درنهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ،انجام حرکت اسکات با پوزیشنهای مختلف چرخش هیپ با تغییر
طراحی پروتکلهای تمرینی با اهداف تقویتی و توانبخشی در اختیار مربیان و درمانگرها قرار بگیرد.
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در الگوی فعالیت عضالت اندام تحتانی همراه است ،بنابراین اطالعات حاصل از این مطالعه میتواند جهت

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

 به دلیل مقطعی بودن این مطالعه، اول:مطالعه حاضر با محدودیتهایی نیز همراه بود که باید به آنها توجه شود
 به دلیل نزدیکی بین عضالت گلوتئوس مدیوس و، دوم.اثر بلندمدت این تمرینات را نمیتوان تعیین کرد
تنسورفاسیا التا و همچنین وستوس مدیالیس و وستوس لترالیس و استفاده از الکترودهای سطحی ممکن است
 این پژوهش فقط روی مردان سالم انجامشده است، سوم. بین سیگنالهای عضالت اتفاق افتاده باشد1تداخلی
 با توجه به تفاوت در وضعیت خنثی، چهارم.و لذا دادههای آن ممکن است که قابلتعمیم به همه افراد نباشد
[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26 ]

. این فاکتور در مطالعه حاضر اجرا نشد،چرخش هیپ در افراد مختلف
نتیجهگیری

انجام حرکت اسکات در پوزیشنهای مختلف چرخش هیپ میتواند بهعنوان یک روش مؤثر جهت افزایش
 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که.فعالیت عضالت اندام تحتانی بهطور اختصاصیتر مورداستفاده قرار بگیرد
افزایش فعالیت گلوتئوس مدیوس و نسبت فعالیت گلوتئوس مدیوس به تنسورفاسیاالتا بهطور اختصاصیتر در
01° زوایای خارجی چرخش هیپ و افزایش فعالیت عضله بایسپس فموریس بهطور اختصاصیتر در زوایای
. داخلی چرخش هیپ صورت میگیرد31° خارجی و
تشکر و قدردانی

.بدینوسیله از تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند کمال قدردانی را داریم

[ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.7.9 ]
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