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چكیده
در ورزشهایي مانند هندبال ،تنيس و واليبال فرد نياز دارد نيروی زیادی را در باالی شانه اعمال کند .در
چنين ورزشهایي ورزشکاران در معر

ضایعات استفاده بيش از حد قرار دارند .سندرم عضله تحت

خاری به مفهوم ضعف و آتروفي بدون درد این عضله است که به دنبال نوروپاتي عوب فوق کتفي به
وجود ميآید .هدف این تحقين بررسي اثر شيوه تمریني کوتاه مدت قدرتي -استقامتي فزاینده و تحریك
الکتریکي بر قدرت و پارامترهای الکتروميوگرافي عضله تحت خاری است.
 21بازیکن واليبال مبتال به سندرم عضله تحت خاری به طور توادفي به دو گروه تمرینات قدرتي-
استقامتي فزاینده ( 6نفر ،ميانگين سني  11/1±3/1سال ،قد  211/3±1/6سانتيمتر ،وزن 13/1±7/1
کيلوگرم ،سابقه ورزش واليبال  1/1±1/0و سابقه عضویت در تيم ملي  3/11±2/7سال) و تحریك
الکتریکي ( 6نفر ،ميانگين سني  11/1±1/0سال ،قد  211/0±2/0سانتيمتر ،وزن  16/1±6/1کيلوگرم،
سابقه ورزش واليبال  1/0±1و سابقه عضویت در تيم ملي  1/3±1/1سال) تقسيم شدند 15 .نفر از
بازیکنان سالم نيز بهعنوان گروه کنترل (ميانگين سني  10/2±1/1سال ،قد  10/6±3/1سانتيمتر ،وزن
 10/6±7/2کيلوگرم ،سابقه ورزش واليبال  1±3/1سال و سابقه عضویت در تيمملي  3/1±1/3سال) در
نیر گرفته شدند .مداخالت درماني به مدت  1هفته اناام شد .الکتروميوگرافي سطحي عضالت تحت
خاری و گرد کوچك و حداکثر قدرت ایزومتریك عضالت چرخ دهنده خارجي قبل و بعد از مداخالت
اندازهگيری شد .تحليل دادهها با استفاده از آزمون  tهمبسته و تحليل واریانس یكطرفه در سط اطمينان
 10درصد ( ) P<5950اناام شد.
پس از هشت هفته ،حداکثر قدرت ایزومتریك عضالت چرخدهنده خارجي در هر دو گروه تاربي
افزایش معنيداری نشان داد ،ولي در فاکتورهای  IEMGو  RMSEMGتغيير معنيداری مشاهده نشد.
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طبن یافتههای این تحقين ،تمرینات قدرتي -استقامتي فزاینده و تحریك الکتریکي باعث افزایش حداکثر
قدرت ایزومتریك عضالت چرخدهنده خارجي بازو ميشوند .ولي هر دو روش درماني تأثيری بر
پارامترهای الکتروميوگرافي عضالت تحت کتفي و گرد کوچك ندارند .به نیر ميرسد نميتوان از
الکتروميوگرافي سطحي برای تعيين اثر این پروتکلها بر عضالت فوق استفاده کرد.
واژگان کليدی :ورزشکاران ،تمریندرماني ،تحریك الکتریکي ،سندرم عضله تحت خاری ،حداکثر قدرت
ایزومتریك ،الکتروميوگرافي سطحي.

مقدمه
درد شانه یکي از شایعترین شکایات واليباليستها است .در این ورزش هنگامي که بازوی ورزشکار در باالی
سر وی و در موقعيت دورشده قرار دارد ،نيروی قابل توجة به شانه وارد ميشود .یکي از علل شانهدرد در
این ورزشکاران که غالباً از نیر دور ميماند ،سندرم عضله تحت خاری است ( .)2این سندرم شامل آتروفي
بدون درد عضله تحت خاری است که به علت آسيب عوب فوق کتفي ( )1و گيرافتادگي این عوب در
شيار فوق کتفي یا شيار خاری -دوری رخ ميدهد و با آتروفي عضله تحت خاری و یا فوق خاری همراه
است (3و .)1شيوع این سندرم در بيش از  31درصد از بازیکنان سط باالی جهان ( )0و نيز بين 23-10
درصد واليباليستهای آمریکایي گزارش شده است (.)2
در مراحل اوليه به دليل فقدان عاليم و نبود درد ،این سندرم ناشناخته باقي ميماند و فقط زماني خود را نشان
ميدهد که آتروفي عضله بسيار شدید شود .قدرت بازو در حرکت چرخش خارجي کاهش ميیابد و تعادل
عملکردی بين عضالت چرخ دهندة داخلي و خارجي بازو بههم ميخورد .این امر باعث افتادگي شانه به
همراه چرخش داخلي بازو ميشود ( .)1با گذشت زمان آتروفي شدید عضله تحت خاری ،تاندونيت عضالت
چرخدهنده بازو ،افتادگي شانه و آرتروز باعث کنارهگيری ورزشکار از فعاليتهای ورزشي ميشود ( 0و.)6
با توجه به اینکه از سندرم عضله تحت خاری بهعنوان یکي از عوامل محدودکنندة حضور بلند مدت
ورزشکاران قهرمان یاد ميشود ( ،)1درمان این عارضه موضوع مورد عالقة پژوهشگران ،مربيان و ورزشکاران
است .روشهای درماني پيشنهادشده برای این عارضه شامل عمل جراحي ،فيزیوتراپي ،درمانهای دارویي و
تمریندرماني است ( .)2اگرچه درمان اوليه در این عارضه غيرجراحي است ( )7و برخي از پژوهشگران
ميگویند معموالً بعد از تشخيص گيرافتادگي عوب ،حدود  6تا  21ماه درمان غيرجراحي الزم است و در
صورت عدم موفقيت ميتوان از عمل جراحي استفاده کرد ( ،)1بيشتر گزارشهای ارايهشده در مورد
درمانهای جراحي بوده است ( .)1-25در پژوهشي  11بيمار مبتال به این سندرم برای برداشتن فشار از روی
عوب فوق کتفي تحت عمل جراحي قرار گرفتند و نتایج نشان داد که پس از  15ماه ،عملکرد حرکتي
ورزشکاران در حرکت چرخش به خارج بازو در عضله فوق خاری  16/6درصد و در عضله تحت خاری
 75/1درصد بهبود یافت .آتروفي عضله فوق خاری در  15/7درصد و آتروفي عضله تحت خاری در 05
درصد از نمونهها برطرف شد ( .)22تمریندرماني یا به عبارتي حرکتدرماني روش شناختهشدهای است که
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از دیرباز مورد استفاده متخووان تربيت بدني و فيزیوتراپها قرار گرفته و در مورد کارآیي آن اتفاق نیر
وجود دارد .تحریك الکتریکي هم روش درماني دیگری است که با هدف تقویت عضالني از آن استفاده
ميشود .گرچه این روش از قدمت تمرین درماني برخوردار نيست و با وجود تحقيقات اناامشده و نتایج
مثبت گزارششده ،هنوز به اندازة تمریندرماني مقبوليت نيافته است ،ليکن امروزه در ماامع علمي و در نیر
برخي از محققان بهعنوان جایگزین یا حداقل مکملي مؤثر برای تمریندرماني مطرح است ( .)21در یك دوره
دهساله ،سيوپنج بازیکن واليبال از سيوهشت بازیکني که به سندرم عضله تحت خاری مبتال بودند شناسایي
شدند و با تمرینات تقویتي عضالت چرخاننده خارجي بازو در فاصله زماني بين  6تا  75ماه درمان شدند.
سه بازیکن باقيمانده به علت درد شدید تحت عمل جراحي قرار گرفتند و پس از دو سال قادر بودند در
همان سط قبلي ورزش کنند (.)6
بين نتایج پژوهشهای مختلف در مورد مقایسه اثر تحریکات الکتریکي با تمرینات فعال اختالف وجود دارد.
اولينبار در سال  2160ميالدی نشان داده شد که تحریك الکتریکي ميتواند از آتروفي عضالني پيشگيری
کند ( .)21تحقيقات دیگر نشان داد که  21جلسه تحریکات الکتریکي بيش از تمرینات ایزومتریك ميتواند
حداکثر گشتاور عضله چهارسرراني را افزایش دهد ( .)23تمرینات ایزومتریکي بهعالوه تحریك الکتریکي
بيش از تمرینات ایزومتریك تنها ميتواند عملکرد عضله چهارسرراني را بهبود دهد (21و )20و همچنين در
مطالعة کریر و همکاران بين افزایش قدرت عضله چهارسرراني در گروه تمرینات ایزومتریك و گروه
تمرینات ایزومتریك بهعالوه تحریکات الکتریکي تفاوتي مشاهده نشد ( .)26در پژوهش شوندی و همکاران
نيز نشان داده شد که در واليباليستهای مبتال به سندرم عضله تحت خاری ،تحریکات الکتریکي و تمرینات
قدرتي در یك دوره  1هفتهای باعث افزایش قدرت این عضله ميشوند ،ولي سرعت هدایت عوبي فقط در
گروه تحریکات الکتریکي افزایش یافت ( .)27غير از پژوهش شوندی و همکاران ( )27هيچ پژوهش دیگری
یافت نميشود که به بررسي اثر تحریکات الکتریکي در درمان سندرم عضله تحت خاری پرداخته باشد و
نتایج آن را با تمرین درماني مقایسه کرده باشد.
با توجه به اختالفنیرهای مشاهدهشده در تحقيقات مختلف و نياز به تعيين راهکارهای مناسب برای درمان
این عارضه و همچنين کمبودن مطالعات اناامشده در زمينه بررسي تأثير تمریندرماني و تحریکات الکتریکي
در درمان این عارضه ،هدف این تحقين بررسي اثر یك شيوه تمریني کوتاهمدت قدرتي -استقامتي فزاینده و
تحریك الکتریکي بر قدرت و پارامترهای الکتروميوگرافي عضله تحت خاری بوده است.

روش تحقیق
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در این پژوهش نيمهتاربي پس از معاینات تشخيوي که شامل الکتروميوگرافي ،الکترونوروگرافي،
اندازهگيری قدرت چرخش خارجي بازو ،مشاهدة نمای خلفي کتف (وجود آتروفي ظاهری) و معاینة فيزیکي
شانه بازیکنان بود 21 ،نفر از بازیکناني که به سندرم عضلة تحت خاری مبتال بودند به روش نمونهگيری
هدفمند انتخاب و به طور توادفي در  1گروه  6نفری تقسيم شدند:
گروه تحریك الکتریکي ( 6نفر ،ميانگين سني  11/1±1/0سال ،قد  211/0±2/0سانتيمتر ،وزن 16/1±6/1
کيلوگرم ،سابقه ورزش واليبال  1/0±1و سابقه عضویت در تيم ملي  1/3±1/1سال) و گروه تمرینات
قدرتي -استقامتي فزاینده ( 6نفر ،ميانگين سني  11/1±3/1سال ،قد  211/3±1/6سانتيمتر ،وزن 13/1±7/1
کيلوگرم ،سابقه ورزش واليبال 1/1±1/0و سابقه عضویت در تيمملي  3/11±2/7سال) 15 .نفر از بازیکناني
که به این سندرم مبتال نبودند نيز بهعنوان گروه کنترل (ميانگين سني  10/2±1/1سال ،قد 10/6±3/1
سانتيمتر ،وزن  10/6±7/2کيلوگرم ،سابقه ورزش واليبال  1±3/1سال و سابقه عضویت در تيم ملي
 3/1±1/3سال) در نیر گرفته شدند .طي جلسهای بازیکنان به طور شفاة با اهداف پژوهش و روش اجرای آن
آشنا شدند و داوطلبانه پس از پرکردن رضایتنامه برای همکاری در طرح اعالم آمادگي کردند و
پرسشنامههای مربوط به اطالعات فردی ،سابقه ورزشي و سابقه بيماری و آسيبدیدگي را تکميل نمودند .به
آنها اجازه داده شد تا هر وقت که حاضر به همکاری با طرح نبودند ،بتوانند طرح را ترك کنند .افرادی که
دارای سابقة ابتال به دررفتگي شانه ،کندگي البروم مفولي و پارگيهای عضالني عضالت چرخدهنده
سردستي بودند یا افرادی که به بورسيت و دیگر مشکالت حاد شانهای مبتال بودند از این طرح خارج شدند.
آزمونهای الکتروميوگرافي و قدرت عضالني قبل از شروع پژوهش و بعد از هشت هفته اجرای پروتکلهای
پژوهشي اناام شد.
برای جمعآوری اطالعات دستگاه تحریك الکتریکي عضالت ،2دستگاه داینامومتر 1برای نشاندادن تغييرات
نيرو و گشتاور به صورت دیايتالي و ثبت در رایانه ،دستگاه الکتروميوگرافي ،3دمبل با وزنههای متفاوت ،ژل،
پنبه ،چسب و الکترود استفاده شد .برنامه تمرین قدرتي -استقامتي فزاینده با استفاده از روش تمرین
اصالحشده دلورم اناام شد .این تمرینات در طول هشت هفته ،سه جلسه در هفته و هر جلسه شامل سه
دوره با  25تکرار حرکت چرخش خارجي بازو به ترتيب با شدت  05درصد 60 ،درصد و  15درصد یك
تکرار بيشينه اجرا شد .مقدار یك تکرار بيشينه نيز به کمك فرمول برزیکي محاسبه شد (.)21
وزنه جاباا شده )کيلوگرم(
}) × 0.278تعداد تکرار تا خستگي( {1.0278 −

 . 1مدل  Phyaction 787ساخت شركت  Uniphyكشور هلند
 . 2مدل  MIEساخت شرکت  Medical Researchکشور انگلستان
 Medelec . 3مدل  Premiereچهار كاناله ساخت كشور انگلستان
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برنامه تمریني در دو وضعيت نشسته و خوابيده روی شکم اناام شد .در وضعيت نشسته بازیکن به طور
کامالً راحت روی صندلي یا نيمکت مينشست .سپس در وضعيت  20-15درجه ابداکشن بازو 35 ،درجه
فلکشن بازو و  15درجه فلکشن ساعد ،آرنج خود را روی ميز قرار ميداد و حرکت چرخش خارجي بازو را
اناام ميداد .در وضعيت خوابيده نيز بيمار روی شکم دراز ميکشيد .بازو با  15درجه ابداکشن روی تخت و
آرنج با  15درجه فلکشن به صورت آویزان قرار ميگرفت و بالشي کوچك زیر بازوی بيمار قرار داده ميشد
تا حرکت چرخش خارجي بازو را اجرا کند.
برنامه تحریك الکتریکي عضله تحت خاری ،سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته اناام شد .برنامه هر
جلسه بدین شرح بود :پنج دقيقه اجرای برنامه  MF Surge Currentمخووا عضالت تونيك و پنج
دقيقه برنامة مخووا عضالت فازیك با یك دقيقه استراحت بين آنها برای عضله تحت خاری (.)21
 برنامه مخووا عضالت تونيك :فرکانس  10هرتز ،مدت تحریك  15ثانيه ،مدت استراحت  15ثانيه

 برنامه مخووا عضالت فازیك :فرکانس  205هرتز ،مدت تحریك  25ثانيه ،مدت استراحت  25ثانيه
برای ثبت حداکثر قدرت عملکردی عضالني ،ورزشکار روی شکم بر تخت خوابيده و بازو را در وضعيت
 15درجه ابداکشن روی تخت و آرنج را با زاویه  15درجه فلکشن به صورت آویزان قرار داد .دستگاه
داینامومتر به نحوی قرار گرفت که  Strain Gaugeدستگاه در ميانه دو تسمه واقع ميشد .یك سر تسمه به
دیوار محکم شد و سر دیگر آن موازی با سط زمين به یكسوم تحتاني ساعد ورزشکار متول شد .از
ورزشکار خواسته شد تا حداکثر تالش خود را در جهت چرخش خارجي بازو اعمال کند و برای  25ثانيه
نگه دارد .این عمل  3بار و با فاصلة استراحت  1دقيقهای بين هر تکرار اناام شد و تغييرات قدرت برحسب
کيلوگرم ثبت شد .برای ثبت الکتروميوگرافي ،ورزشکار به همان شيوهای که در باال توضي داده شد روی
تخت دراز کشيد .در این پژوهش از الکترودهای سطحي (از جنس  (Ag/AgClاستفاده شد .الکترود زمين
روی ساعد همان سمت قرار گرفت .برای ثبت فعاليت الکتریکي عضله تحت خاری الکترود فعال ثبات روی
عضله زیر لبه خارجي فيبرهای پایيني عضله ذوزنقهای و باالتر از عضله گرد کوچك در حد فاصل بين زاویة
تحتاني کتف تا لبه خلفي آکروميون و الکترود غيرفعال  1سانتيمتر پایينتر و داخلتر و موازی با فيبرهای
عضله قرار گرفت .برای ثبت فعاليت الکتریکي عضله گرد کوچك نيز الکترود فعال ثبات روی عضله در زیر
لبه خارجي فيبرهای عضله تحت خاری در حدفاصل بين زاویه تحتاني کتف تا لبه فيبرهای عضله تحت
خاری و الکترود غيرفعال دوسانتيمتر پایينتر و داخلتر و موازی با فيبرهای عضله قرار گرفت ( .)15از
ورزشکار خواسته شد تا به کمك داینامومتر حرکت چرخش خارجي مقاومتي را با حداکثر نيرو برای  25ثانيه
نگه دارد و در این حال فعاليت الکتریکي عضله به صورت  ASCIIذخيره و جهت پردازش اطالعات
فراخواني شد .این عمل نيز  3بار و با فاصلة  1دقيقه استراحت بين هر تکرار اجرا شد .پارامترهای دستگاه
الکتروميوگرافي بدین شرح تنیيم شد :حساسيت  ،255-055 mic/Divسرعت  ،2555mse/Divفيلترینگ
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 High pass 10 Hzو  Low pass 500 Hzو فرکانس نمونهبرداری  .2 KHzدادهها به کمك نرمافزار
 Matlabتحليل شد و مقادیر  IEMGو  RMSEMGتعيين گردید.
جهت نشاندادن شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای پراکندگي از آمار توصيفي استفاده شد .از آزمون
کلموگروف  -اسميرنف برای بررسي نوع پراکنش دادهها استفاده شد .برای تحليل دادههای پيشآزمون و
پسآزمون از آزمونهای آماری  tهمبسته ،تحليل واریانس یكطرفه ،آزمون تعقيبي شفه و اندازه اثر کوهن
استفاده شد .کليه آزمونهای آماری در سط اطمينان  10درصد ( )P<5950اناام شد.
نتايج
 31نفر در سه گروه تمرینات قدرتي -استقامتي فزاینده ( 6نفر) ،تحریکات الکتریکي ( 6نفر) و کنترل (15
نفر) تا پایان هشت هفته در این تحقين شرکت کردند و دادههای به دست آمده از آنها مورد تازیه و تحليل
قرار گرفت .پس از بررسي نوع پراکنش دادهها به کمك آزمون کلموگروف  -اسميرنوف ميانگين (جدول ،)2
دادههای پيشآزمون و پسآزمون مربوط به پارامترهای قدرت عضالني IEMG ،و  RMSEMGدر سه
گروه با کمك آزمونهای آماری مناسب مقایسه شدند (جدول  .)1نتایج آزمون تحليل واریانس یكطرفه
نشان داد که بين ميانگين دادههای پيشآزمون و همچنين ميانگين دادههای پسآزمون سه گروه در پارامتر
 IEMGو  RMSEMGدر عضالت تحت خاری و گرد کوچك اختالف معنيداری وجود ندارد
( .)P<5950اگرچه این آزمون نشان داد که بين ميانگين دادههای پيشآزمون حداکثر قدرت عضالني در سه
گروه اختالف معنيداری وجود ندارد ولي بين ميانگين دادههای پسآزمون این پارامتر بين سه گروه اختالف
معنيداری مشاهده شد ( .)P=595552با استفاده از آزمون تعقيبي شفه مشخص شد که بين ميانگين گروه
تحریك الکتریکي با گروه تمریندرماني و کنترل اختالف معنيداری وجود دارد .همچنين با استفاده از اندازه
اثر کوهن مشخص شد که روش تحریك الکتریکي با  36درصد افزایش قدرت نسبت به روش تمرین
قدرتي -استقامتي فزاینده با  11/0درصد افزایش قدرت اثر بيشتری داشته است.
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گروه
تحریکات الکتریکي
تمرینات قدرتي-استقامتي
کنترل
تحریکات الکتریکي
تمرینات قدرتي-استقامتي
کنترل
تحریکات الکتریکي
تمرینات قدرتي-استقامتي
کنترل
تحریکات الکتریکي
تمرینات قدرتي-استقامتي
کنترل
تحریکات الکتریکي
تمرینات قدرتي-استقامتي
کنترل

 P-Valueپيشآزمون
5/176
5/716
5/155
5/601
5/011
5/703
5/131
5/612
5/116
5/012
5/031
5/751
5/652
5/301
5/622

 P-Valueپسآزمون
5/715
5/602
5/161
5/711
5/017
5/633
5/615
5/050
5/311
5/352
5/613
5/111
5/177
5/073
5/616
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جدول  .2آزمون کلموگروف  -اسميرنوف برای بررسي طبيعي بودن دادههای پيشآزمون و پسآزمون برای پارامترهای حداکثر

قدرت عضالني IEMG ،و  RMSEMGدر سه گروه تحریکات الکتریکي ( 6نفر) ،تمرینات قدرتي -استقامتي فزاینده ( 6نفر)
و کنترل ( 15نفر).

پارام
حداكثر قدرت عضالني
 IEMGتحت خاری
 IEMGگرد كوچك

تر

 RMSEMGتحت
 RMSEMGگرد

خاری
كوچك
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جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد و نتایج آزمون تي همبسته برای مقایسه ميانگين دادهها برای پارامترهای حداکثر قدرت
عضالني IEMG ،و  RMSEMGدر سه گروه تحریکات الکتریکي ( 6نفر) ،تمرینات قدرتي -استقامتي فزاینده ( 6نفر) و
کنترل ( 15نفر)( .دادهها به صورت ميانگين  ±انحراف استاندارد =* ،وجود اختالف معنيدار).
پارامترها

حداکثر قدرت
عضالني
()Kg

IEMG
تحت خاری
()mv/s
 IEMGگرد
کوچك
()mv/s
RMSEMG
تحت خاری
()µv

RMSEMG
گرد کوچك
()µv

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

اختالف میانگین

تحریکات الکتریکي

22/76±6/57

26/50±1/1

1/11±1/13

تمرینات قدرتي-

P-Value
*

5/550

25/0±3/17

23/6±1/50

3/566±1/21

5/527

کنترل

21/12±1/61

23/11±1/00

2/12±3/20

5/31

تحریکات الکتریکي

6377/1±117/1

26651/0±2115/7

0132/2±2302/1

5/31

استقامتي

تمرینات قدرتي-

*

25000/6±631/57

1175/1±751/1

-1510/3±116/1

5/62

کنترل

3171/30±176/23

3171/12±1171/11

7/16±20/11

5/17

تحریکات الکتریکي

21121/1±2676/0

36522/0±3105/0

26511/7±1515/3

5/22

استقامتي

تمرینات قدرتي-

16175/6±2161/1

36531/1±1310/0

1761/2±1351/3

5/31

کنترل

10111/52±1155/22

11111/61±1157/21

-111/31±2107/16

5/12

تحریکات الکتریکي

112/1±617/2

2611/6±151/3

151/7±215/1

5/25

استقامتي

تمرینات قدرتي-

2063/1±031/1

2061/1±2170/1

0/02±231/7

5/113

کنترل

010/32±113/11

011/31±111/63

-1/02±275/1

5/111

تحریکات الکتریکي

1653/1±121/1

0561/1±051/7

1101/1±356/3

5/31

استقامتي

تمرینات قدرتي-
استقامتي
کنترل

3120/7±102/1

0615/0±116/6

1161/1±311/1

5/20

2701/02±112/76

711/16±111/21

-2551/00±117/71

5/01

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات قدرتي -استقامتي فزاینده و تحریکات الکتریکي بر قدرت عضالت
چرخدهنده خارجي در واليباليستهای مبتال به سندرم عضلة تحت خاری اثر دارد و باعث بهبود آن ميشود.
این نتایج با نتایج اریکسون و همکاران ( ،)21لينلي و همکاران ( ،)20کریر و رالف ( )26و الگمن و همکاران
( )12همخواني دارد .این بهبود را ميتوان به فعاليت دیگر عضالتي که عوبگيری آنها متفاوت بوده و در
شرایط سالمت به سر ميبرند نسبت داد .برای نمونه عضله گرد کوچك یا فيبرهای خلفي عضله دلتویيد که
گيرافتادگي عوب فوق کتفي بر آنها تأثير منفي نداشته است ميتوانند به صورت جانشين یا بعنوان یك
چرخانندة اصلي وارد عمل شوند و به ميزان زیادی اختالل عضله تحت خاری را جبران نمایند ( .)0ولي از
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آناایيکه آزمودنيهای این تحقين را ورزشکاران حرفهای تشکيل مي دادند ،به نیر ميرسد که تسهيل در
بهکارگيری گروههای جدید عضالني و سيستمهای عوبي عضالني جدید تأثير چنداني بر قدرت نداشته یا
حداقل اثر را دارد .افزایش قدرت ميتواند ناشي از کارکرد اختواصي عضالت چرخاننده خارجي باشد ،زیرا
در ماموعه تمرین درماني دقيقاً حرکت چرخش خارجي بازو اجرا ميشد و آزمودنيها در یك صفحه
حرکتي مناسب کليه حرکات چرخاننده را وارد عمل ميکردند .در تحریك الکتریکي نيز دقيقاً واحد حرکتي
مربوط به عضله تحت خاری تحریك ميشد .افزایش قدرت عضالت در اثر تمرینات در کوتاهمدت ميتواند
بر اثر افزایش تعداد واحدهای حرکتي 2که در یك انقبا

فعال ميشوند یا بر اثر افزایش فرکانس آتش

1

واحدهای حرکتي اتفاق ميافتد ( .)21ولي در پارامترهای الکتروميوگرافي این عضالت تغييرات معنيداری
مشاهده نشد که نشان ميدهد فعاليت الکتریکي این عضالت تغييری نکرده است .پدیده سازگاری عوبي در
تمریناتي دیده ميشود که به طور ارادی اناام شوند ،هرچند در تحقين حاضر افزایش قدرت ناشي از تحریك
الکتریکي نيز به وقوع پيوسته است ،یعني در مواردی که به هر علتي نميتوان به صورت ارادی عضالت را
وادار به انقبا

دلخواه و مطلوب کرد ،ميتوان از روش تحریك الکتریکي جهت فعالکردن واحدهای

حرکتي بيشتر سود برد و بر قدرت عضله افزود .از طرفي هم درست است که قدرت عضالت در گروه
تمرینات قدرتي -استقامتي فزاینده  11/0درصد و در گروه تحریکات الکتریکي  36درصد افزایش داشته
است ،ولي از آناا که عضله تحت خاری عضلهای تونيك و قامتي است و بهعنوان ثباتدهندهای پویا عمل
ميکند ( ،)11و از طرفي تحریکات الکتریکي ابتدا واحدهای حرکتي تند انقبا

را وارد عمل ميکنند ( )21و

واحدهای حرکتي کوچكتر که نقش بيشتری در عملکرد این عضله دارند کمتر وارد عمل ميشوند ،بنابراین
استفاده از تحریکات الکتریکي برای تقویت این عضله پيشنهاد نميشود .بهتر است از تمرینات درماني با بار
کم و تکرار زیاد استفاده شود تا واحدهای حرکتي کوچكتر بيشتر وارد عمل شوند.
همچنين نتایج این مطالعه نشان داد که بين ميانگين دادههای پيشآزمون و پسآزمون پارامترهای  IEMGو
 RMSEMGدر عضالت تحت خاری و گرد کوچك اختالف معنيداری وجود ندارد .با توجه به اینکه
بيشترین حام عضله تحت خاری زیر عضله ذوزنقهای قرار دارد و از لحاظ ثبت تحریکات ،در
الکتروميوگرافي سطحي ميتوانيم تنها منطقة کوچکي از عضله را شناسایي کنيم و از طرفي با توجه به افزایش
معنيدار قدرت عضالني در هر دو گروه آزمایشي ،به نیر ميرسد که ثبت الکتروميوگرافي عضله در این
منطقه نميتواند تخمين کاملي از فعاليت الکتریکي همة عضله را نشان دهد .اگرچه بعضي از مطالعات استفاده
از الکتروميوگرافي سطحي در عضالت سطحي و بزرگي مثل سریني بزرك ،پهن داخلي و پهن خارجي را پایا
و قابل اعتماد دانسته اند ( ،)13وقتي دادههای حاصل از الکتروميوگرافي سطحي با دادههای الکتروميوگرافي
سوزني به کمك سوزنهای کوچك در عضالت عمقيتر و کوچكتری مثل نعلي و پرونئوسها مقایسه شد،
1. Recruitment Of Motor Units
2. Firing Rate
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نتایج نشان داد که بهتر است برای مطالعه فعاليت الکتریکي این عضالت از الکتروميورافي سوزني استفاده
شود ( .)11ضمن اینکه در تمریندرماني به طور مشخص و اختواصي عضله تحت خاری وارد عمل نشده،
بلکه به صورت مشترك عملکرد آن تقویت شده است .در مورد عضله گرد کوچك نيز که از نیر نوع رفتار
شبيه به عضله تحت خاری عمل ميکند ،عليرغم اینکه منطقة مناسبي برای ثبت عضله در دسترس است،
مشخص شد که ثبت محدودة  EMGنميتوانست مشخصکنندة تأثير ورزشدرماني باشد .همچنين عدم
اختالف معنيدار در  IEMGو  RMSEMGقبل و بعد از تمرینات درماني و تحریکات الکتریکي را
نميتوان به پدیده ارتباط جانبي ( )Cross-Talkنسبت داد .زیرا قبل از آزمون سعي شد تا ورزشکار در
موقعيتي آزمون شود که فقط عضالت مربوطه وارد عمل شوند (وضعيت خوابيده باعث آرام شدن سایر
عضالت ميشود ،از طرفي داینامومتر نيز عمود بر ساعد ورزشکار متول شد تا از انقبا

سایر عضالت

جلوگيری شود) و در ضمن الکتروميوگرافي عضله گرد کوچك هم به طور همزمان گرفته شد .هرچند پس از
اناام تمرینات درماني و تحریکات الکتریکي در پارامترهای ذکرشده افزایش مشاهده ميشود ولي اختالف
معنيداری به وجود نميآید.
بر اساس نتایج به دست آمده ،هم تمرینات قدرتي -استقامتي فزاینده و هم تحریك الکتریکي باعث افزایش
حداکثر قدرت ایزومتریك عضالت چرخدهنده خارجي بازو ميشوند .ولي هم تمرینات ارايهشده و هم
تحریکات الکتریکي تأثيری بر پارامترهای الکتروميوگرافي عضالت تحت کتفي و گرد کوچك ندارند.
در مطالعات آتي بهتر است نتایج ترکيب این دو روش درماني با یکدیگر مورد مطالعه قرار گيرد و از طرفي
سعي شود تا در صورت امکان از الکتروميوگرافي سوزني استفاده شود تا تأثير این پروتکل ها را دقينتر
بررسي شود.
تقدير و تشكر
این طرح به عنوان رسالة مقطع دکتری رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمي و با حمایتهای
مالي این دانشگاه اجرا شده است .بدینوسيله از مسئولين مربوطه در این دانشگاه تقدیر مينمایم.
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Abstract
Background: In sports such as handball, tennis and volleyball the player need
to involve the great loads over his shoulders. In these sports, players are
predisposed to overuse injuries. Infraspinatus syndrome’s meaning is the
painless weakness and atrophy of this muscle that observe following
Suprascapularis nerve neuropathy. In this investigation we want to survey the
effects of a short term of progressive endurance-strengthening training and
electrical stimulation on strength and electromyography in infraspinatus
muscle. Method: 12 volleyball players with Infraspinatus syndrome were
randomly divided to two groups: progressive endurance-strengthening training
(6 persons, age 24/8±3/8, height 189/3±2/6, weight 83/8±7/9, sport
background 9/4±2/5 and national team’s background 3/24±1/7) and electrical
stimulation (6 persons, age 24/2±4/5, height 192/5±1/5, weight 86/2±6/4, sport
background 8/5±4 and national team’s background 4/3±2/8). 20 persons of
healthy players were considered to be as a control group (age 25/1±4/2,
height 187/7±3/9, weight 75/6±7/1, sport history 9±3/8 and national team
history 3/9±2/3), too. Therapeutic interventions performed for 8 weeks.
Surface electromyography of infraspinatus and tress minor muscles and
maximal isometric strength of external rotator muscles were measured before
and after interventions. Data analyzing performed by SPSS.12 and we used of
Paired sample T test and one-way ANOVA. Confidence level considered to be
95% (P<0.05). Results: After eight weeks, maximal isometric strength of
external rotators in both experimental groups was increased significantly, but
there were observed no significant changes in IEMG and RMSEMG.
Conclusion: Progressive endurance-strengthening training and electrical
stimulation can result in increase of maximal isometric strength of shoulder
external rotator muscles. But both therapeutic methods have no effect on
electromyograghic parameters in infraspinatus and tress minor muscles. It
seems that we can't use of surface electromyography for detecting the effect
of these protocols on above muscles (P<0/05).
Key words: Athletes, exercise therapy, electrical stimulation, infraspinatus syndrome,
maximal isometric strength, surface electromyography

Second Year, No 3, Spring & Summer 2012

