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تأثیر تمرینات تقویت ایزوکینتیک انتخابی و تقویت عمومی عضالت چهارسر بر زمان
فعال شدن عضالت پهن داخلی و خارجی در مبتالیان به سندروم درد پاتلوفمورال

سید حسین حسینی ،1مهرداد عنبریان ،2فرزام فرهمند

3

 .1استادیار بیومکانیک ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت
 .2دانشیار بیومکانیک ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 .3استاد بیومکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران

دریافت  28مهر 9314؛ پذیرش  6تیر 9315

واژگان کلیدی

چکیده

تمرین درمانی

زمینه و هدف :سندروم درد پاتلوفمورال ( )PFPSارتباط نزدیکی با عدمتعادل زمان فعالشدن عضالت
پهنداخلی مایل ( )VMOو پهنخارجی ( )VLدارد .هدف تحقیق حاضر ،مقایسه تأثیر تمرینات
تقویت ایزوکینتیک انتخابی و تقویت عمومی عضالت چهارسر بر زمان فعالشدن عضالت  VMOو
 VLدر مبتالیان به  PFPSبود.
مواد و روشها 63 :زن مبتال به  PFPSبامیانگین سن  72/6±3/8سال ،بهطور داوطلبانه درتحقیق
حاضر شرکت کرده و بهطور تصادفی دریکی از  6گروه تمرینی :تقویت ایزوکینتیک انتخابی VMO
( ،)VMO-SISتقویت عمومی کوادریسپس ( )QGSو کنترل ( )COقرار گرفتند .تمرینات به مدت 8
هفته اجرا و زمان فعالشدن عضالت  VMOو  ،VLبا استفاده از الکترومایوگرافی محاسبه گردید.
تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر و بونفرونی صورت گرفت.
یافتهها :قبل از مداخالت ،بین گروهها اختالفی وجود نداشت ( )P<5/50و در هرسه گروه ،زمان
فعالشدن عضله  VMOبیشتر از  VLبود ( .)P>5/50بعد از مداخالت ،در گروه  ،VMO-SISزمان
فعالشدن عضله  VMOکاهش یافت ( ،)P>5/550اما برای عضله  VLتغییری نکرد ( .)P<5/50در
گروه  ،QGSزمان فعالشدن عضله  VLکاهش یافت ( )P=5/50اما برای عضله  VMOتغییری نکرد
( .)P<5/50همچنین در گروه  ،VMO-SISتأخیر زمانی فعالشدن عضله  VMOکاهش ()P=5/5557
اما در گروه  ،QGSافزایش ( )p=5/50یافت.
نتیجهگیری :پیشنهاد میشود تمرین اکستنشن ایزوکینتیک زانو از زاویه  65درجه با حداکثر
چرخش خارجی تیبیا ،بهعنوان یک مداخله درمانی مطلوب جهت بهبود تعادل زمان فعالشدن
عضالت پهن داخلی و خارجی در مبتالیان به  PFPSاستفاده شود.

تاخیر زمانی فعال شدن
پهن داخلی مایل
پهن خارجی
اکستنشن ایزوکینتیک

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن09199196275 :
 پست الکترونیکیhoseini.papers@gmail.com :
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تأثیر تمرینات تقویت ایزوکینتیک انتخابی...

مقدمه
سندروم درد پاتلوفمورال )PFPS( 0اغلب در زنانی که به
لحاظ جسمانی فعال هستند ،دیده میشود و ممکن است
 70تا  05درصد از کل آسیبهای زانو در کلینیکهای
پزشکی ورزشی را به خود اختصاص دهد (ویترو 7و
همکاران7500 ،؛ لین 6و همکاران .)7505 ،بر اساس
تحقیقات قبلی ،عوامل یا اختالالت متعددی از قبیل :ضعف
عضالنی یا کوتاهی بافتنرم (کوالدو و فردریکسون،0
 ،)7505تغییرات بیومکانیکی و ساختاری اندام تحتانی
(شیهان 0و همکاران )7505 ،و کیفیت حرکت (سالسیچ 3و
همکاران )7505 ،در وقوع  PFPSنقش دارند ،لیکن،
علتشناسی این سندروم بهطور عمده به بدراستایی 2و
مسیر حرکتی 8نامطلوب 9پاتال به دلیل اختالالت در عملکرد
عضالت کوادریسپس بهویژه ضعف یا ناکارآمدی عضله پهن
00
داخلی مایل )VMO( 05نسبت به عضله پهن خارجی
( ،)VLنسبت داده شده است (کوالدو و فردریکسون،
7505؛ فرهمند و همکاران .)7507 ،این بدراستایی خارجی
پاتال سبب مسیر حرکتی نامطلوب آن در شیار رانی درطول
فلکشن و اکستنشن زانو و تحمیل فشارهای نابرابری روی
خود پاتال و بافتهای زیرین آن میشود که در بلندمدت
منجر به  PFPSمیگردد (فرهمند و همکاران .)7507 ،باور
بر این است که عمل  - VMOبه دلیل محل آناتومیکیاش-
محدود کردن شیفت و تیلت خارجی پاتال است و عامل
اصلی بدراستایی و مسیر حرکتی نامطلوب پاتال در بیماران
 ،PFPSضعف ساختارهای بخش داخلی مفصل پاتلوفمورال
و بهویژه  VMOاست (لین و همکاران7505 ،؛ فرهمند و
همکاران .)7507 ،محققان نشان دادهاند که بین تاخیر
فعالیت  VMOو مسیر حرکتی نامطلوب پاتال در بیماران با
درد قدامی زانو ارتباط وجود دارد (لین و همکاران7505 ،؛
پال 07و همکاران.)7500 ،

1. Patellofemoral pain syndrome
2. Witvrouw
3. Lin
4. Collado & Fredericson
5. Sheehan
6. Salsich
7. Malalignment
8. Tracking
9. Maltracking
10. Vastus Medialis Oblique
11. Vastus Lateralis
12. Pal

علیرغم اینکه درخصوص مناسبترین درمان برای
 PFPSهیچ توافقی بین محققان وجود ندارد ،لیکن رویکرد
درمانی ترجیحی برای این عارضه تا حد وسیعی ،رویکرد
درمانی غیرجراحی میباشد .اگر چه به نظر میرسد که
مداخالت بالینی ،به رفع عالئم دردناک بیماران و افزایش
عملکردشان کمک میکند ،لیکن مطالعات قبلی مربوط به
مداخالت توانبخشی بالینی ،نتایج مختلف و گاه حتی
متناقضی را با افراد مبتال به  PFPSاستخراج کردهاند .اخیراً
محققان گزارش کردهاند که مداخالت بالینی غیر حرکتی
اگر چه ممکن است در کاهش درد و بهبود عملکرد
پاتلوفمورال مؤثر باشد ،لیکن اثر معنیداری بر بهبود
پوزیشن پاتال و فعالیت عضالت نخواهد داشت (مانزر 06و
همکاران .)7506 ،سایر محققان اظهار داشتهاند که
روشهای درمانی غیرتمرینی صرفاً باید بهعنوان روشهای
مکمل برنامههای تمریندرمانی در افراد مبتال به  ،PFPSدر
نظر گرفته شوند (فابیانا 00و همکاران .)7505 ،با این حال،
بیشتر روشهای تمرینی سنتی جهت بهبود  PFPSروی
افزایش قدرت گروه عضالت چهارسر ران بدون در نظر
گرفتن این نکته که عضله  VLبهطور طبیعی قویتر از
عضله  VMOاست (لین و همکاران ،)7505 ،طراحی
شدهاند.
گزارش شده است که عدم تعادل در زمان فعالیت
عضالنی بین  VMOو  VLمیتواند منجر به بدراستایی
خارجی پاتال و بارگیری غیرطبیعی 00آن و درد گردد
(نپتون 03و همکاران .)7555 ،مطابق تحقیقاتVMO ،
بایستی زودتر یا همزمان با  VLفعال گردد زیرا تأخیر در
شروع فعالیت  VMOمیتواند سبب شیفت خارجی پاتال و
تشدید درد پاتلوفمورال گردد ،آنچنانکه در مبتالیان به
 PFPSرخ میدهد (وویت و ویدر .)0990 ،02برخی محققان
نشان دادهاند که تأخیری به میزان  0میلی ثانیه در شروع
فعالیت  VMOمیتواند سبب افزایش نیروهای فشاری
خارجی روی مفصل پاتلوفمورال گردد (نپتون و همکاران،
.)7555
اگر چه تمرین میتواند نقش عمدهای را در تقویت عضله
بازی کند ،لیکن تمریناتی که تاکنون برای تقویت این گروه
13. Manzer
14. Fabiana,
15. Abnormal loading
16. Neptune
17. Voight & Wieder
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عضالنی استفاده شدهاند ،غالباً سبب تقویت کل عضله
کوادریسپس شده و لذا منجر به برجستهتر شدن تفاوت
زمان فعال شدن عضالت پهن داخلی و خارجی و تشدید
درد گردیدهاند .همچنین برخی شیوههای درمانی که بر
تقویت عضله  VMOبرای بهبود پایداری دینامیکی پاتال
تمرکز کردهاند ،قادر به تقویت انتخابی این عضله نبودهاند
(اسپایرانی 0و همکاران7507 ،؛ ونگ 7و همکاران.)7506 ،
لذا تاکنون تصور شده است که درمان موفقیت آمیز درد
پاتلوفمورال میتواند از طریق تمرینات تقویت عمومی
کوادریسپس حاصل گردد (چیو 6و همکاران7507 ،؛
فوکودا 0و همکاران .)7507 ،لیکن ،چنین مطالعاتی غالباً به
بررسی سطح درد بیماران پرداختهاند .عالوه بر این ،بهنظر
میرسد چنین تمریناتی قدرت هر دو عضله پهن داخلی و
خارجی را بهطور برابری افزایش داده و لذا تفاوتهای بین
قدرت این دو عضله را مرتفع نمیکنند .بنابراین تمریناتی
که نیروهای خارجی و داخلی را روی پاتال متعادل نکند،
سبب افزایش جابجایی خارجی پاتال و تشدید عدم تعادل
نیروی عضالت  VMOو  VLو در نتیجه برجستهتر شدن
 PFPSمیگردد .از طرفی تحقیقات گذشته تاکنون به
مطالعه تمرینات اکستنشن ایزوکینتیک با حداکثر چرخش
خارجی تیبیا در مبتالیان به  PFPSنپرداختهاند .لذا هدف
تحقیق حاضر ،مقایسه تأثیر «تمرین اکستنشن ایزوکینتیک
مبتنی بر تقویت انتخابی عضله  VMOو تمرین تقویت
عمومی عضالت چهارسر بر زمان فعال شدن عضالت VMO
و  VLو نیز تأخیر زمانی فعالشدن عضله  VMOدر
مبتالیان به سندروم درد پاتلوفمورال ،بود.
روش پژوهش
آزمودنیها

پژوهش حاضر از نوع آزمایشگاهی نیمه تجربی و به لحاظ
هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است .جامعه آماری
تحقیق را زنان  08تا  65ساله مبتال به سندروم PFPS
تشکیل دادند 63 .زن مبتال به  PFPSاز طریق مراجعه به
یک کلینیک فیزیوتراپی و بهوسیله پزشکان متخصص
ارتوپدی بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و بهطور
1. Spairani
2. Wong
3. Chiu
4. Fukuda
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تصادفی و برابر در یکی از  6گروه تمرین ایزوکینتیک
مبتنی بر تقویت انتخابی  ،0)VMO-SIS( VMOتمرین
تقویت عمومی کوادریسپس ( 3)QGSو کنترل قرار گرفتند.
از کلیه آزمودنیها رضایتنامه مشارکت داوطلبانه در تحقیق
اخذ شد .معیارهای ورود آزمودنیها به تحقیق عبارت بودند
از :وجود عالئم  PFPSتنها در پای راست ،بروز درد قدامی
زانو یا پشت پاتال 2در حداقل دو مورد از فعالیتهای:
نشستن طوالنی مدت ،باالرفتن از پلهها ،اسکات ،دویدن ،دو
زانو نشستن و لیلی کردن /پریدن ،بروز عالئمی که مربوط
به حوادث ناشی از ضربه نیست ،و مثبت شدن جواب تست
کالرک( 8ضربه زدن به پاتال) .آزمودنیهای واجد شرایط
دارای عالئم ابتال به  PFPSدر طول مدت بیش از  7ماه
بودند .همچنین وجود استئوآرتروز /آرتریت زانو ،جراحی یا
آسیب قبلی زانو ،آسیبدیدگی تاندون پاتال ،آسیبهای
لیگامنتی یا منیسکی ،عارضه ازگود شالتر و یا سایر شرایط
پاتولوژیکی شناخته شده در زانو باعث خروج آزمودنی از
مطالعه میگردید.
تنظیمات دستگاه ایزوکینتیک

از دینامومتر ایزوکینتیک (مدل  System 4 Proساخت
کمپانی بایودکس آمریکا) بهمنظور اجرای برنامه تمرینی
گروه  VMO-SISاستفاده گردید .در طی اجرای تمرینات،
آزمودنیها در حالت نشسته بوده (زاویه مفصل ران055 ،
درجه) و تنه آنها در وضعیت نسبتاً عمودی قرار داشت و
مرکز دینامومتر ،منطبق بر محور چرخش زانو تنظیم گردید.
محور چرخش زانو منطبق بر انتهای ران در راستای دو
کندیل دیستال آن درنظر گرفته شد .با استفاده از تسمههای
ویژه ،تنه به پشتی صندلی و ران به نشیمنگاه بسته و ثابت
شده و ساق پا کمی باالتر از مچ به بازوی دینامومتر متصل
گردید (شکل  .)0با استفاده از یک نوار چسبدار محکم،
حداکثر میزان چرخش خارجی قابل تحمل به تیبیا اعمال
میگردید (شکل  .)0سرعت دستگاه بسته به نوع تمرینات،
در سه سرعت  075 ،95و  005درجه بر ثانیه تنظیم شد.

5. VMO selective isokinetic strengthening exercise
6. Quadriceps general strengthening exercise
7. Retro patellar
8. Clarke’s test
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پروتکلهای تمرینی
هر دو گروه تمرینی قبل از اجرای تمرینات ویژه خود ،در
یک دوره گرم کردن  2دقیقهای شامل کشش عضالت اندام
تحتانی و تمرین روی دوچرخه ثابت شرکت نمودند .گروه
 VMO-SISدر یک پروتکل تمرینی مشتمل بر  6تمرین
اکستنشن ایزوکینتیک زانو با سرعتهای  075 ،95و 005
درجه بر ثانیه و در وضعیت حداکثر چرخش خارجی قابل
تحمل تیبیا از وضعیت مرجع فلکشن  65درجه زانو ،شرکت
کردند .این تمرینات بهصورت سیکل کانسنتریک-اکسنتریک
اجرا شد .ابتدا آزمودنیها جهت آشنایی با تجهیزات و وظیفه
عملکردی ،تمرینات مذکور را  0بار در هر سرعت اجرا
کردند .چرخش خارجی اعمال شده به تیبیا ،بهصورت
بیشترین مقدار قابل تحمل آزمودنی تا قبل از احساس درد
یا ناراحتی بود .تمرینات به مدت  8هفته ،هر هفته  6روز و
هر روز  6تمرین ،هر تمرین  6ست  05تا  03تکراری انجام

شدند .بین ستها  0تا  7دقیقه و بین تمرینها  0/0تا 6
دقیقه استراحت در نظر گرفته شد.
پروتکل تمرینی گروه  QGSاز  6تمرین برای تقویت
عضله کوادریسپس تشکیل شده بود که همگی در حالت
عدم تحمل وزن و در وضعیت طاقباز اجرا شدند )0 :انقباض
ایزومتریک بیشینه عضله کوادریسپس با زانو در اکستنشن
کامل؛  )7باال بردن پا با زانوی باز )SLR( 0تا فلکشن تقریباً
 65درجه هیپ و حفظ زانو در اکستنشن؛ و  )6اکستنشن
زانو در یک قوس کوچک از فلکشن  05درجه تا اکستنشن
کامل زانو .هر تمرین در  6ست  05تکراری با یک زمان
نگهداری  3ثانیهای اجرا میشد .تمرینات این گروه به مدت
 8هفته 7 ،روز در هفته و هر روز یک بار با فاصله استراحتی
 95ثانیه بین ستها و  075ثانیه بین تمرینها اجرا گردید.

شکل  :9نحوه نشستن بر روی دستگاه ایزوکینتیک
تنه و ران با بلتهای ویژه به صندلی بسته شده و تیبیا در پوزیشن حداکثر چرخش خارجی قابل تحمل آزمودنی قرار گرفت.

برای حذف اثر تفاوت برنامههای تمرینی بر تغییرات
پارامترهای مورد مطالعه ،حتی االمکان سعی گردید تا
پروتکلهای دو گروه تجربی به لحاظ حجم کلی تمرینات
همسان سازی شوند .هدف از هر دو پروتکل ،افزایش قدرت

0

با استفاده از اصل اضافه بار بود .به همین منظور ،در پروتکل
 ،QGSقبل از شروع برنامه ،وزنه  10RMبرای هر تمرین
تعیین شد .مقاومت با  %25وزنه  10RMدر هفته اول و دوم

1. Straight leg rise
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شروع شده و سپس به تدریج توسط آزمونگر هر دو هفته یک
بار با استفاده از وزنههای مچ پا 05 ،درصد افزایش مییافت
تا به وزنه  10RMدر هفته هشتم برسد .در گروه تمرین
 ،VMO-SISبرای رعایت اصل اضافه بار تدریجی ،عالوه بر
تشویق شفاهی آزمودنیها به اعمال حداکثر نیرو در هر
جلسه ،تعداد تکرارها و زمان استراحت بین ستها توسط
محقق دستکاری میشد .بدین منظور تعداد تکرارهای هر
تمرین در هر ست در هفتههای اول و دوم  05بار بوده و به
تدریج اضافه گردید تا به  03تکرار در هفته آخر برسد .زمان
استراحت بین ستها در هفتههای اول و دوم  075ثانیه بوده
و به تدریج درطول هفتهها کاهش یافت تا به  35ثانیه در
هفته هشتم برسد ،همچنین زمان استراحت بین تمرینها در
دو هفته اول  6دقیقه بوده و به تدریج کاهش یافت تا به 95
ثانیه در هفته آخر برسد .در پایان هر جلسه تمرینات اصلی،
هر دو گروه تجربی در یک دوره تمرینات خنک کردن شامل
کشش عضالت همسترینگ ،دوقلو ،چهارسر و باند خاصرهای-
درشتنئی ،)ITB( 0به مدت  0دقیقه شرکت کردند.
افراد مختص به گروه کنترل در ابتدای مطالعه ارزیابی
شدند ،به اعضای گروه کنترل توصیه گردید تا از هر نوع
برنامه تمرینی جدید و اختصاصی خودداری کنند تا به دنبال
ارزیابی اولیه 8 ،هفته بعد ،مجدداً ارزیابی شوند.
اندازهگیری دادهها
برای اندازهگیری زمان فعال شدن فعالیت عضالت  VMOو
 VLاز دستگاه الکترومایوگرافی  8کاناله مدل DataLink
 DLK900ساخت شرکت  Biometricانگلستان با سرعت
سمپلینگ  0کیلوهرتز و  065 CMRRدسیبل استفاده شد.
به منظور ارزیابی روایی دستگاه 05 ،نفر از آزمودنیها دوبار
با فاصله  75دقیقه از هم و بدون جابجایی الکترودها ،مورد
ارزیابی قرار گرفتند .آزمون دوم بعد از اطمینان از عدم
خستگی آزمودنیها انجام شد .میزان تکرارپذیری دستگاه
برای عضالت  VMOو  VLبه ترتیب  5/90و  5/96محاسبه
شد که حاکی از تکرارپذیری بسیار باالیی است.
بعد از آمادهکردن پوست محل مورد نظر از طریق
تراشیدن مو (در صورت لزوم) و پاک کردن ناحیه با الکل
ایزوپروپیل 7به کمک یکی از کارشناسان زن آزمایشگاه ،یک
1. Illiotibial band
2. Isopropyll
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جفت الکترود سطحی دوقطبی  Ag-AgClبه قطر 05
میلیمتر و با فاصله  75میلیمتری از مرکز یکدیگر روی
محلهای تعیین شده قرارداده شد .الکترودها برای ،VMO
تقریباً  0سانتیمتر باالتر و  6سانتیمتر داخلتر نسبت به
گوشه فوقانی -داخلی پاتال و در زاویه  00درجه نسبت به
محور طولی ران و برای  05 ،VLسانتیمتر باالتر و 2
سانتیمتر خارجتر از گوشه فوقانی پاتال در زاویه  00درجه با
محور طولی ران نصب شدند (ابطحی و همکاران.)7505 ،
الکترود مرجع نیز به برجستگی تیبیا متصل گردید .جهت
جلوگیری از جدا شدن الکترودها از پوست و قطع تماس در
طول حرکت ،محل اتصال الکترودها با نوارچسب بانداژ شد.
برای پردازش سیگنالهای  EMGاز نرمافزار DataLink
استفاده شد .سیگنالهای الکترومیوگرافی خام بهطور
دیجیتال در باند  055-75هرتز فیلتر شده و بهوسیله یک
کانورتر  -07 A/Dبیتی ،به عدد تبدیل شدند .فعالیت EMG
عضالت در عمل اکستنشن از وضعیت مرجع فلکشن 00
درجه زانو در وضعیت نشسته و مچ پا در وضعیت خنثی،
ثبت شد .این عمل در طول  6ثانیه به پایان میرسید و زانو
در پایان این حرکت 7 ،ثانیه در اکستنشن کامل نگه داشته
میشد .عمل مذکور  6بار با فاصله زمانی  35ثانیه تکرار شده
و میانگین دادههای این سه بار محاسبه میشد.
تأخیر زمانی شروع فعالیت  VMOنسبت به  ،VLاز
طریق تفاضل زمان فعال شدن عضله  VLاز عضله ،VMO
محاسبه شد:
VMOفعال شدن  delay = VMOفعال شدن time – VL
فعال شدنtime
روشهای آنالیز آماری
از میانگین و انحراف معیار جهت توصیف متغیرها و آنالیز
واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت
مقایسه میانگین متغیرها استفاده گردید .سطح معنیداری
تفاوتها  P≥5/50درنظر گرفته شد .تجزیه و تحلیل اطالعات
جمعآوری شده در محیط نرمافزار  SPSSنسخه  70و ترسیم
نمودارها در محیط نرمافزار  Excelصورت گرفت.
یافتههای تحقیق
میانگین و انحراف معیار سن ،قد و وزن آزمودنیها بهطور
کلی به ترتیب  72/6±3/8سال 032/0±08/20 ،سانتیمتر و
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 30/0±05/3کیلوگرم بود .میانگین سن ،وزن ،قد BMI ،و
مدت زمان عالئم  PFPSآزمودنیها به تفکیک گروههای
مورد مطالعه در جدول  0گزارش شده است .میانگین و

انحراف معیار زمان فعال شدن عضالت  VMOو  VLقبل و
پس از مداخالت مربوطه در گروههای مختلف مورد مطالعه،
در جدول  7گزارش گردیده است.

جدول  :9مشخصات آنتروپومتریکی و شخصی آزمودنیها

*

متغیر

گروه VMO-SIS
()n=07

گروه QGS
()n=07

گروه CO
()n=07

مقدار P

سن (سال)
وزن ()kg
قد ()cm
)kg/m2( BMI
مدت زمان عالئم ( PFPSماه)

78/3±0/9
33/0±9/0
038/0±06/60
77/2±6/0
60/7±00/0

70/9±3/0
37/3±05/0
030/0±02/3
76/00±6/8
60/2±07/3

72/8±2/6
30/70±9/3
030/8±08/6
76/8±6/0
68/0±00/2

5/000
5/072
5/279
5/377
5/720

* مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شدهاند.

قبل از مداخالت ،در زمان فعالشدن عضالت بین
گروهها اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P<5/50اما بعد
از مداخالت تفاوتهای معنیداری مشاهده گردید .زمان
فعالشدن عضله  VMOدر گروه  VMO-SISبهطور
معنیداری کاهش یافت ( )P>5/550و مقدار آن بهطور
معنیداری کمتر از دو گروه دیگر بود ( .)P>5/5550زمان
فعال شدن عضله  VLدر گروههای VMO-SISو  COتغییر
معنیداری نکرد ( )P<5/50اما در گروه  QGSبهطور
معنیداری کاهش یافت ( )P=5/50و مقدار آن بهطور

معنیداری کمتر از گروه  VMO-SISبود ( .)P>5/50هنگام
مقایسه اختالفات بین عضالت ،نیز تفاوتهای معنیداری
مشاهده شد .قبل از مداخالت ،در هر سه گروه ،زمان فعال
شدن عضله  VMOبهطور معنیداری بیشتر از  VLبود
( .)P>5/50پس از مداخالت ،در گروه  ،VMO-SISزمان
فعال شدن عضله  VMOبهطور معنیداری کمتر از VL
( )P=5/57اما در گروههای  QGSو  COهمچنان بیشتر از
 )P>5/50( VLبود (جدول .)7

●

جدول  :2زمان فعال شدن عضالت  VMOو  VLقبل و پس از مداخالت تمرینی

متغیر

زمان فعال شدن VMO
زمان فعال شدن VL

گروه VMO-SIS
()n=07
قبل
¶ 60/0±60/0
77/0±70/0

بعد
*§†09/7±75/2 ɸ
† 76/0±70/7

گروه QGS
()n=07
قبل
¶ 62/6±63/0
70/0±76/0

بعد
¶ 60/0±60/0
* 09/6±75/6

گروه CO
()n=07
قبل
¶ 60/8±60/0
70/8±09/6

بعد
¶ 60/0±60/8
75/9±75/6

● مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار و برحسب میلی ثانیه گزارش شدهاند.
* اختالف معنیدار با قبل از مداخله؛ † اختالف معنیدار با گروه  QGSپس از مداخله؛ § اختالف معنیدار با گروه کنترل پس از مداخله؛ ¶ افزایش
معنیدار نسبت به عضله  ɸ .VLکاهش معنیدار نسبت به عضله ( .VLسطح معنیداری P≥5/50 ،بود).

عالوه بر این ،همانطور که نمودار ( )0نشان میدهد،
مقایسه تأخیر زمانی فعال شدن عضله  VMOنشان داد که
در گروه  VMO-SISاین تأخیر زمانی بهطور معنیداری
کاهش یافته ( )P=5/5557و مقدار آن بهطور معنیداری
کمتر از دو گروه دیگر است ( .)P>5/5550تأخیر زمانی

فعال شدن عضله  VMOدر گروه  QGSبهطور معنیداری
افزایش یافت ( .)p=5/50در گروه کنترل تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ( .)p<5/50همچنین نمودار ( )7درصد
تغییرات زمان فعالیت عضالت  VMOو  VLرا نشان
میدهد.
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*

§†*

نمودار  :9مقایسه تغییرات بین گروهی تأخیر زمانی فعال شدن عضله  VMOنسبت به عضله  VLدر سه گروه مورد مطالعه
* اختالف معنیدار با قبل از مداخله † ،اختالف معنیدار با گروه  § ،QGSاختالف معنیدار با گروه کنترل

§
*

§*

§*

نمودار  :2درصد تغییرات درون گروهی زمان فعال شدن عضالت (تفاضل مقدار متغیر قبل از مداخله از مقدار بعد از مداخله)
* اختالف معنیدار با گروه  § ،QGSاختالف معنیدار با گروه کنترل

بحث و تفسیر یافتهها
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،زمان فعال شدن عضله
 VMOدر گروه  VMO-SISبرخالف دو گروه دیگر و زمان
فعال شدن عضله  VLدر گروه  QGSبرخالف دو گروه دیگر
بهطور معنیداری کاهش یافت .زمان فعال شدن عضله
 VMOدر گروه  ،VMO-SISقبل از مداخله بهطور
معنیداری بیشتر از زمان فعال شدن عضله  VLبود ،اما پس
از مداخله بهطور معنیداری کاهش یافته و به مقداری کمتر
از عضله  VLرسید .در گروه  QGSچه قبل از مداخله و یا
پس از آن ،زمان فعال شدن عضله  VMOبهطور معنیداری

بیشتر از  VLبود ،اما زمان فعال شدن عضله  VLپس از
مداخله بهطور معنیداری کاهش یافت و همچنان کمتر از
 VMOبود.
این نتایج با یافتههای سایر محققان که نشان دادهاند در
افراد سالم ،مدت زمان پاسخ رفلکسی عضله  VMOبهطور
آشکاری کوتاهتر از زمان پاسخ رفلکسی عضله  VLبوده است،
در حالیکه در افراد مبتال به اختالالت مکانیسم اکستنسور
زانو ،زمان پاسخ رفلکسی عضله  VLبهطور مشهودی کوتاهتر
از زمان پاسخ رفلکسی عضله  VMOاست ،همخوانی دارد.
این محققان پیشنهاد کردند که در این بیماران تغییری
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معکوس در الگوی فعال شدن عضالنی  VMOو  VLاتفاق
میافتد (وویت و ویدر.)0990 ،
مقایسه تأخیر زمانی فعال شدن عضله  VMOنشان داد
که در گروه  VMO-SISاین تأخیر زمانی بهطور معنیداری
کاهش و در گروه  QGSبهطور معنیداری افزایش یافت.
علت چنین تغییراتی در زمان فعال شدن عضالت به سه
عامل مربوط است :اول اینکه سطح مقطع عرضی VMO
کوچکتر از  VLاست؛ دوم اینکه محل اتصال عضله VMO
در مقایسه با عضله  VLدر نقطه ای باالتر روی کشکک واقع
شده است و سوم آنکه  VMOدارای فیبرهایی عصبی با
آستانه پایینتر در مقایسه با  VLاست (وویت و ویدر،
.)0990
این نتایج با فرض ما مبنی بر کاهش زمان فعال شدن
عضله  VMOو تأخیر زمانی فعال شدن این عضله ،به دنبال
تمرینات اکستنشن ایزوکینتیک با حداکثر چرخش خارجی
تیبیا ،همخوان بود .چنین نتایجی حاکی از این است که
کنترل پاتال در جهت داخلی در بیماران  PFPSپس از
شرکت در تمرینات ایزوکینتیک ویژه تقویت انتخابی ،VMO
بهبود میباید .زیرا تأخیر زمانی شروع فعالیت  VMOکاهش
یافته و این عضله زودتر از  VLشروع به فعالیت میکند.
بهعالوه ،آنچنانکه ما انتظار داشتیم ،زمان فعال شدن عضله
 VLبه دنبال تمرینات تقویت عمومی عضالت کوادریسپس،
کاهش و تأخیر زمانی فعال شدن عضله  VMOافزایش یافت،
اگر چه زمان فعال شدن عضله  VMOبهطور مستقل دچار
تغییر عمدهای نشد.
عقیده بر این است که  VMOباید زودتر و یا حداقل
همزمان با  VLوارد عمل شود .زیرا تأخیر زمانی فعال شدن
عضله  VMOمیتواند سبب شیفت خارجی غیرطبیعی پاتال
گردد (بولینگ 0و همکاران .)7553 ،اکثر تحقیقات منتشر
شده بر تأخیر زمانی فعالیت  VMOدر طول انقباضات ارادی،
وظایف حرکتی باالرفتن یا پایین آمدن از پله را در افراد سالم
و بیماران  PFPSمقایسه کردهاند (کاوازوتی 7و همکاران،
7505؛ چستر 6و همکاران7558 ،؛ کوان 0و همکاران7557 ،؛
بنل 0و همکاران .)7505 ،مرور چنین تحقیقاتی نشان
میدهد که عضله  VMOبهطور میانگین دارای یک تأخیر
1. Boling
2. Cavazzuti
3. Chester
4. Cowan
5 . Bennell

زمانی  02/2میلی ثانیهای در وظیفه حرکتی باالرفتن از پله و
یک تأخیر زمانی  65/70میلی ثانیهای در وظیفه حرکتی
پایین آمدن از پله ،در گروه درد قدامی زانو نسبت به گروه
کنترل سالم میباشد (چستر و همکاران .)7558 ،این در
حالی است که محققان اظهار داشتهاند که تأخیری حتی به
اندازه  0میلی ثانیه در زمان فعال شدن  VMOمیتواند
سبب یک عدم تعادل بیومکانیکی در مفصل پاتلوفمورال شود
(نپتون و همکاران.)7555 ،
محققان کاهش تأخیر زمانی شروع فعالیت  VMOرا با
هر دو نوع تمرینات زنجیره باز و یا بسته نشان دادهاند اما
بین تأثیر این دو نوع تمرین اختالف قابل مالحظهای گزارش
نکردهاند (ویترو و همکاران .)7557 ،با این حال ،پس از هر
دو نوع مداخله ،شروع فعالیت  VMOهمچنان با یک تأخیر
زمانی بیش از  0میلی ثانیهای نسبت به  VLاتفاق افتاد .این
در حالی است که تحقیقات نشان دادهاند که تأخیری حتی به
میزان  0میلی ثانیه در شروع فعالیت  VMOمیتواند سبب
افزایش نیروهای فشاری خارجی روی مفصل پاتلوفمورال
(نپتون و همکاران )7555 ،و در نتیجه درد (بولینگ و
همکاران )7553 ،گردد.
محققان دیگر ،اثر آموزش کنترل حرکتی  VMOبا
بیوفیدبک  EMGو تقویت عمومی کوادریسپس را بر زمان
فعال شدن عضالت  VMOو  VLدر دو وظیفه حرکتی باال
رفتن و پایین آمدن از پله ،مورد مقایسه قرار دادند .در طی
باالرفتن از پله ،تغییر معنیداری در تأخیر زمانی فعال شدن
 VMOدر گروه بیوفیدبک مشاهد شد .اما در میزان این
تغییر بین گروهها تفاوت معنیداری وجود نداشت .در طی
پایین آمدن از پله ،این تأخیر زمانی در هر دو گروه تغییر
کرد اما میزان آن در گروه بیوفیدبک بیشتر بود 7 .هفته پس
از پایان تمرینات ،زمان  VMOو قدرت کوادریسپس نسبت
به مقادیر پایه بهبود نشان دادند لیکن بین دو گروه تفاوت
معنیداری وجود نداشت (بنل و همکاران .)7505 ،نتایج
تحقیق حاضر با یافتههای کوان و همکاران ()7557
همخوانی داشت .این محققان تغییرات معنیداری را در زمان
فعال شدن عضله  VMOدر مقایسه با  VLپس از درمان در
گروه فیزیکال تراپی نشان دادند.
در پژوهشی دیگر ،تأخیر معنیداری در شروع فعالیت
 VMOقبل از مداخله نشان داد شده و گزارش شده است که
فعالیت این عضله بالفاصله پس از مداخله موفقیتآمیز
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(کاهش درد) ،بهطور معنیداری زودتر شروع میشود
(بولینگ و همکاران .)7553 ،در حقیقت ،محققان اظهار
داشتهاند که زمان فعالشدن سریعتر عضله  VMOپیشبینی
کننده موفقیت پروتکلهای توانبخشی است (ونگ.)7559 ،
کاهش تأخیر زمانی فعال شدن عضله  VMOو بهبود آن
در اثر تمرینات گروه  ،VMO-SISاز این فرضیه که در افراد
فاقد عالئم  ،PFPSکنترل عضالنی بهتری روی پاتال در جهت
داخلی صورت میگیرد (ملر و هاجز ،)7557 ،0حمایت
میکند .اصل ویژگی تمرین نیز ممکن است تا حدی توجیه
کند که چرا تغییرات بیشتری در تأخیر زمانی فعال شدن
عضله  VMOدر گروه  VMO-SISدر مقایسه با گروه QGS
ایجاد میشود .این پاسخهای متفاوت ممکن است ویژگی
برنامه تمرینی نسبت به اندازههای استخراجی از وظیفه
حرکتی را منعکس کند .برنامه  VMO-SISمبتنی بر تأکید
قوی روی انقباضات کانسنتریک و اکسنتریک عضله  VMOو
شامل یک تمرین اکستنشن مشابه با وظیفه حرکتی مورد
آزمون بود .این تشابه تمرینات ایزوکینتیک با وظیفه حرکتی
مورد آزمون ممکن است در بهبود زمان عضله مؤثرتر باشد.
عالوه بر این شواهدی وجود دارد که شروع فعالیت EMG
عضالت پهن داخلی و خارجی در تمرینات تحمل وزن از
همزمانی بیشتری نسبت به تمرینات عدم تحمل وزن،
برخوردار است (بولگال 7و همکاران .)7558 ،بنابراین تمرین
در شرایط تحمل وزن در مقایسه با تمرینات عدمتحمل وزن،
ممکن است زمانهای فعال شدن نزدیکتری بین  VMOو
 VLتولید کند .به هرحال ،بر اساس نتایج تحقیق حاضر،
تمرین ایزوکینتیک (زنجیره باز) با حداکثر چرخش خارجی
تیبیا ،رویکرد درمانی مناسبی برای بهبود زمان فعالیت
عضالت کوادریسپس داخلی و خارجی بود .محققان در
مواجهه با بیماران مبتال به ناراحتیهای مزمن زانو ،در ابتدا
تمرین در زنجیره باز را تجویز میکنند و زمانی که بیماران
قادر به اجرای وظیفهی حرکتی  ASLRگردند ،برای آنها
تمرینات تحمل وزن تجویز مینمایند (بولگال و همکاران،
.)7558
همچنین در تحقیق حاضر زمان فعال شدن عضله  VLدر
گروه  QGSبهطور معنیداری کاهش پیدا کرد و تأخیر زمانی
فعال شدن عضله  VMOافزایش یافت .این امر نشان میدهد
1. Mellor R, Hodges
2. Bolgla
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که تمرینات  QGSنه تنها در بهبود زمان فعالیت  VMOو
لذا بهبود باالنس بین زمان فعالشدن دو عضله مؤثر
نمیباشد بلکه سبب تشدید عدم تعادل زمان فعال شدن بین
دو عضله میگردد.
به دلیل ماهیت تمرینات در پروتکل گروه  ،QGSهمه
اجزای این گروه عضالنی ممکن است بهطور مشابه حجیم
شده و لذا عضله  ،VMOدچار تغییر محسوسی نسبت به
سایر اجزا نگردد .بهعالوه ،اصل ویژگی تمرین نیز میتواند
چنین تغییراتی را توجیه کند .تغییرات ناشی از تمرینات
مختلف در عضالت ،بستگی به ویژگی و نوع تمرینات مذکور
دارد .تمرین تقویت عمومی کوادریسپس به نظر میرسد که
سبب تقویت کل این عضالت بهطور عمومی شود .پروتکل
 QGSاز انقباضات ایزومتریکی و یا دینامیکی سبک تشکیل
شده است .در حالیکه تمرین ایزوکینتیک با فعالسازی
انتخابی  ،VMOبیشتر متمرکز بر تقویت این عضله میباشد.
پروتکل  VMO-SISبر سیکلهای تکراری انقباضات
کانسنتریک و اکسنتریک عضله  VMOتأکید دارد .لذا این
امر میتواند علت کاهش بیشتر در تأخیر زمانی فعال شدن
عضله  VMOدر گروه  VMO-SISدر مقایسه با گروه QGS
را توجیه کند .از طرفی به لحاظ مکانیکی ،رابطه طول -تنش
عضله نیز بر این تغییرات حکمفرما خواهد بود به نحویکه
تمرینات تقویت انتخابی  VMOبا چرخش خارجی تیبیا،
احتماالً سبب افزایش طول عضله  VMOو به همان نسبت
اثرات مثبت بر پارامترهای فعالیت الکتریکی آن گردد .لیکن،
در گروه  ،QGSبه دلیل عدم تغییر طول  VMOنسبت به
سایر اجزای کوادریسپس ،هیچگونه افزایش تنش بیشتری در
 VMOنسبت به سایر اجزا ایجاد نخواهد شد.
نتیجهگیری
بهطور کلی اجرای تمرینات اکستنشن ایزوکینتیک با حداکثر
چرخش خارجی قابل تحمل تیبیا ،تأخیر زمانی فعال شدن
عضله  VMOرا کاهش داده و عدم تعادل زمانی بین فعالیت
عضالت پهن داخلی و خارجی (که در مبتالیان به PFPS
امری رایج است) ،را بهبود بخشید .لذا ،پیشنهاد میشود این
پروتکل تمرینی ،بهعنوان یک مداخله درمانی مطلوب جهت
بهبود تعادل بین زمان فعالشدن عضالت پهن داخلی و
خارجی در مبتالیان به  PFPSاستفاده شود .از طرفی ،اجرای
تمرینات تقویت عمومی عضالت چهارسر ،نه تنها در بهبود

...تأثیر تمرینات تقویت ایزوکینتیک انتخابی

تشکر و قدردانی
محققین بدینوسیله تشکر صمیمانه خویش را از مسئولین و
پرسنل محترم بیمارستانهای نورافشار و شریعتی تهران به
. ابراز میدارند،جهت همکاریهای بی چشمداشت
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 بلکه سبب تشدید عدم تعادل، مؤثر نبودVMO زمان فعالیت
 افزایش عدم تعادل.بین زمان فعال شدن دو عضله گردید
عضالنی منجر به تشدید درد پاتلوفمورال شده و لذا تمرین
تقویت عمومی عضالت چهارسر (که بهطور رایجی در مراکز
 توصیهPFPS بالینی تجویز میشود) برای بهبود مبتالیان به
.نمیگردد
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