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چکیده
زمینه و هدف :ضعف سیستم نوروموسکوالر عضالت مفصل ران بهعنوان یکی از علل بروز بیشتر
آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان میباشد .لذا هدف اولیه تحقیق بررسی تفاوتهای موجود در
میزان فعالیت و زمان فعال شدن عضله گلوتئوس مدیوس بین زنان و مردان در هنگام فرود و هدف
دوم این میباشد که تغییر در نحوه فرود تک پا و جفت پا میتواند در فعالیت این عضله تغییر ایجاد
کند یا خیر.
روش بررسی :در مطالعه توصیفی -مقایسهای حاضر ،تعداد  9مرد و  9زن والیبالیست دانشگاهی
بهصورت داوطلبانه شرکت کردند .نتایج میزان فعالیت و زمان فعالشدن عضله در پرش -فرود تک پا
و جفت پا بوسیله دستگاه  ME6000ثبت و با روشهای آماری  Tمستقل و وابسته مورد بررسی قرار
گرفتند (.)p≥5/50
یافتهها :بین زنان و مردان هیچگونه تفاوت معنیداری از نظر فعالیت گلوتئوس مدیوس در پرش-
فرود تک پا و جفت پا وجود ندارد ( .)p<5/50در مقایسه پرش -فرود تک پا و جفت پا دیده شد که
زمان فعالشدن و میزان فعالیت عضله در پرش -فرود تک پا بهطور معنیداری بیشتر از پرش-
فرود جفت پا بود (.)p>5/50
نتیجهگیری :فعالیت بیشتر عضله در پرش -فرود تک پا نشان میدهد که در تمرینات بهبود سیستم
نوروموسکوالر استفاده از تمرینات پرش -فرود تک پا بهتر است .در زمان فعالشدن و میزان فعالیت
عضله بین دو جنس تفاوت معنیداری وجود ندارد ،لذا ضعف سیستم نوروموسکوالر گلوتئوس
مدیوس دلیل بروز بیشتر آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان نمیباشد و تحقیقات بیشتر بر روی
دیگر عضالت مفصل ران برای شناخت دالیل بروز بیشتر این آسیب در زنان نیاز است.
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بر طبق تحقیقات ماجوسکی 4و همکاران ( )9552و
پرودروموس 9و همکاران ( )9552احتمال وقوع آسیب
لیگامان صلیبی قدامی در زنان  9تا  3برابر بیشتر از مردان
است %25 .از این آسیبها مربوط به ورزش میباشد و
تقریباً  %25از آسیبهای لیگامان صلیبی قدامی بهصورت
غیربرخوردی و در طی حرکات کاهش شتاب ،چرخشهای
طرفی و فرود همراه با اعمال بار بسیار زیاد بر زانو ایجاد
میشوند (هوت و همکاران .)9559 ،اگر چه مانورهای ورزشی
منجر به اعمال بارهای بسیار زیاد بر زانو در هر دو جنس
میشود ولی این مانورها در زنان آسیبهای بیشتری ایجاد
میکند (هوت و همکاران .)9545 ،این افزایش چشمگیر در
میزان وقوع آسیبها در زنان منجر به مطالعات گسترده در
زمینه تفاوتهای جنسیتی شده است (فورد و همکاران،
9550؛ بودن و همکاران.)9559 ،
سه دلیل اصلی برای مستعد بودن بیشتر زنان برای
آسیب لیگامان صلیبی قدامی بیان شده است که شامل
عوامل آناتومیکی ،هورمونی و نروماسکوالر میباشد (هوت و
همکاران .)9559 ،مطالعات بررسیکننده تأثیر عوامل
نروماسکوالر بر آسیب زنان نشان میدهد که زنان نسبت به
مردان مبتال به نقصهایی در سیستم کنترل نروماسکوالر
میباشند (پاترک و همکاران .)9544 ،یکی از این عوامل
نروماسکوالر که باعث بروز تفاوت در آسیبهای بین زنان و
مردان شده است ،عضالت ابداکتور ران میباشد (بودن و
همکاران .)9559 ،گلوتئوس مدیوس عضله اصلی ابداکتور
ران است و جلوگیری از چرخش داخلی و نزدیک شدن ران
به عهده این عضله است (جاکوبس و همکاران.)9552 ،
فعال شدن نامناسب و یا کاهش فعالیت این عضله ،منجر به
مقاومت کمتر در برابر چرخش داخلی و نزدیک شدن ران
میشود .در زنجیره حرکتی باز ،فیبرهای خلفی و میانی
برای ایجاد حرکات ابداکشن و چرخش خارجی فعال
میشوند .انقباض اکسنتریک همین دسته از فیبرها در طی
فاز کاهش شتاب فعالیتهای زنجیره بسته از نزدیک شدن و
چرخش داخلی ران جلوگیری میکنند (هوت و همکاران،
.)9550

راسل 8و همکاران ( )9552با آنالیز فعالیت عضله
گلوتئوس مدیوس حین فرود بر روی یک پا گزارش کردند
تفاوتی بین دو جنس در فعال شدن عضله گلوتئوس
مدیوس دیده نشد .در همین راستا زازوالک 1و همکاران
()9550نیز فعالیت گلوتئوس مدیوس و گلوتئوس ماکزیموس
را در  48زن و  9مرد در طی فرود بر روی یک پا مقایسه و
فعالیت کمتر گلوتئوس ماکزیموس را گزارش کردند ولی
تفاوتی در فعالیت عضله گلوتئوس مدیوس گزارش نکردند.
ولی هارت 0و همکاران ( )9552که فعالیت گلوتئوس
مدیوس را در فرود بر روی دو پا بررسی کردند ،فعالیت
کمتر عضله گلوتئوس مدیوس را در زنان نسبت به مردان
گزارش کردند .با وجود اهمیت شناخت عوامل مؤثر در بروز
بیشتر آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان نسبت به
مردان تناقض در زمینه میزان فعالیت عضله گلوتئوس
مدیوس بین زنان و مردان موجود میباشد و همچنین
تحقیقات قبلی تنها میزان فعالیت عضله گلوتئوس مدیوس
را بررسی کردهاند و مبحث زمان فعال شدن عضله گلوتئوس
مدیوس را مورد بررسی قرار ندادهاند .لذا هدف اولیه این
تحقیق مشخص کردن تفاوتهای موجود در میزان فعالیت
و زمان فعال شدن عضله گلوتئوس مدیوس بین دو جنس
در هنگام فرود است.
کارسیا 2و همکاران ( )9552و زازوالک و همکاران
( )9550که عدم وجود تفاوت جنسیتی در فعالیت
گلوتئوس مدیوس را گزارش کردند از تکنیک فرود بر روی
یک پا در تحقیق خود استفاده کردند ولی هارت و همکاران
( )9552که از تکنیک فرود بر روی دو پا در تحقیقشان
استفاده کردند وجود تفاوتهای جنسیتی در فعالیت عضله
گلوتئوس مدیوس را گزارش کردند .لذا شاید تغییر در نحوه
فرود (تک پا و جفت پا) عامل بروز تفاوت در هنگام فرود
باشد و یکی از این روشهای فرود برای بهبود سیستم
نروماسکوالر عضله گلوتئوس مدیوس مفیدتر باشد که
تحقیقات قبلی این مبحث را بررسی نکردهاند .لذا هدف دوم
تحقیق این است که آیا تغییر در نحوه فرود (تک پا و جفت
پا) میتواند دلیل ایجاد تفاوت در فعالیت گلوتئوس مدیوس
بین زنان و مردان باشد و کدام روش فرود مفیدتر است.

1. Majewski
2. Prodromos

3. Russell
4. Zazulak
5. Hart
6. Carcia

مقدمه
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مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع توصیفی مقایسهای بوده و جامعه آماری
تحقیق افراد عضو تیم والیبال دانشگاه تهران بودند که تعداد
 9والیبالیست مرد و  9والیبالیست زن دانشگاهی که
نمیتوان آنها را بهعنوان ورزشکار حرفهای در نظر گرفت به
صورت داوطلبانه بعد از پرکردن فرم رضایت آگاهانه در
تحقیق حاضر شرکت کردند .ضوابط ورود شامل نداشتن
سابقه آسیب لیگامان صلیبی قدامی و بیماری قلبی عروقی،
سن بین  43تا  92و داشتن حداقل سه جلسه تمرین در
هفته و هر جلسه حداقل به مدت نیم ساعت تمرین بود.
معیارهای خروج از تحقیق شامل عدم رضایت و تمایل
آزمودنیها به ادامه روند تحقیق و ایجاد درد و آسیبدیدگی
در طول انجام تحقیق بودند .مردان دارای متوسط قد
 431/9±0/9سانتیمتر ،وزن  28/9±8/9کیلوگرم و سن
 99/8±9/8بوده و زنان دارای متوسط قد 422/3±2/2
سانتیمتر ،وزن  02/1±1/0کیلوگرم و سن 94/8±4/0
بودند.
برای انجام آزمون پرش -فرود بر روی یک پا از فرد
خواسته میشد تا در حالت ایستاده بر روی هر دو پا حداکثر
پرش عمودی خود را انجام دهد و با پای غالب خود فرود
بیاید (پایی که برای ضربه به توپ استفاده میکند) .در
پرش -فرود بر روی دو پا فرد در حالت ایستاده بر روی هر
دو پا حداکثر پرش عمودی خود را انجام میدهد و با هر دو
پای خود فرود میآید .هر فرد هر پرش را  8بار تکرار
میکرد و میانگین  8تکرار برای محاسبه فعالیت عضالت
مورد استفاده قرار گرفت.
جهت بررسی فعالیت الکتریکی عضالت از دستگاه
الکترومیوگرافی سطحی  42کاناله ،مدل  ME6000ساخت
شرکت  Megaکشور فنالند و الکترودهای سطحی نقره/
کلریدنقره ( )Skin tactبا قطر  9سانتیمتر و ساخت
استرالیا استفاده شد (نسبت ولتاژ ورودی به خروجی4
= ،4555dBامپدانس ورودی ،4549Ω= 9نسبت حذف
سیگنال مشترک 495dB= 8در  .)25 Hzآماده کردن پوست
برای چسباندن الکترودها شامل زدن موهای زاید و تمیز

1. Gain range
2. Input impedance
3. Common Mode Rejection Ratio
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کردن ناحیه با الکل برای فراهم کردن سطحی مناسب
جهت اتصال الکترودها و کاهش مقاومت پوست بود .برای
تعیین محل الکترودها از لمس لندمارکهای استخوانی و
انقباض ایزومتریک استفاده شد .الکترودها برطبق توصیههای
 SENIAMبر روی عضالت قرار گرفتند .تمامی دادههای
الکترومیوگرافی از پای برتر افراد و با فرکانس نمونهبرداری
 4555هرتز جمعآوری شدند .این سیگنالها ابتدا به میزان
 45برابر پیش تقویت شده 1و در محدوده گذردهی 0بین 95
تا  055هرتز فیلتر گردیدند .دادهها بهوسیله ریشه دوم
میانگین 2و در پنجرههای  40میلی ثانیهای آنالیز شدند.
فعالیت الکترومیوگرافی هر عضله در دو فاز فیدفوروارد و
فیدبک محاسبه شد .فاز فیدفوروارد در یک محدوده زمانی
 955میلی ثانیهای (از  425میلیثانیه قبل از برخورد پا با
زمین تا  15میلیثانیه بعد از برخورد) و فاز فیدبک در یک
محدوده زمانی  455میلیثانیهای (از  15میلیثانیه بعد از
برخورد تا  415میلیثانیه بعد از برخورد) در نظر گرفته شد
(ویلیامز و همکاران .)9554 ،جهت تعیین لحظه برخورد پا
با زمین حین فرود از سوئیچ کف پایی مدل  DSIساخت
شرکت دانش ساالر ایرانیان استفاده شد .این سوئیچ کف
پایی به یکی از کانالهای الکترومیوگرافی متصل و مورد
استفاده قرار میگیرد.
حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی 2عضله در حین
ابداکشن ران گرفته شد (کریسول .)9545 ،برای امکان
مقایسه بین آزمودنیها مقادیر الکترومیوگرافی بهدست آمده
از محاسبه ریشه میانگین مربعات به مقادیر بهدست آمده از
حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی هر عضله تقسیم شد و
میزان فعالیت عضالت به صورت درصدی از حداکثر انقباض
ایزومتریک ارادی ( )%MVICدر نظر گرفته شد .هر وضعیت
حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی دوبار تکرار شد و هر بار به
مدت سه ثانیه نگه داشته شد و سپس میانگین دادهها مورد
استفاده قرار گرفت.
برای محاسبه مدت زمان شروع فعالیت عضالت 3قبل از
لحظه برخورد پا با زمین فایلهای ثبت شده در برنامه
4. Preamplified
5. Band-pass filter
6. Root Mean Square
7. Maximum Voluntary Isometric Contraction
8. ONSET
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 Megavinبه فرمت  ASCIIتبدیل شده و سپس در برنامه
 MATLABکه توسط متخصص الکترونیک برای این
منظور طراحی شده است مورد بررسی قرار گرفتند .ابتدا
امواج یکسویه شده و سپس هنگامی که فعالیت عضله از
میانگین فعالیت خط زمینه باضافه سه برابر انحراف
استاندارد میزان فعالیت خط زمینه فراتر میرفت و حداقل
به مدت  90میلیثانیه باالی این سطح باقی میماند،
بهعنوان نقطه آغاز فعالیت در نظر گرفته میشد .این روش
پایایی بسیار باالیی دارد ولی برای اطمینان از روایی آن باید
محقق سیگنال را نگاه کرده و نقطه تعیین شده را تأیید
نماید (کووان و همکاران .)9555 ،در این تحقیق بازه زمانی
 855میلیثانیه قبل از برخورد پا با زمین تا لحظه برخورد
مورد بررسی قرار گرفت.
تحقیق حاضر دو گروهی (زن و مرد) و بررسی نرمال
بودن توزیع متغیرها با آماره شاپیرو ویلک صورت گرفت.
برای مقایسه دادههای میزان فعالیت و مدت زمان آغاز
فعالیت عضالت قبل از لحظه برخورد پا با زمین بین زنان و
مردان از آزمون  Tمستقل و برای مقایسه میزان فعالیت و
مدت زمان آغاز فعالیت عضالت قبل از لحظه برخورد پا با
زمین بین پرش -فرود تک پا و پرش -فرود جفت پا از
آزمون  Tوابسته با نرمافزار  SPSSنسخه (SPSS Inc. 95
) Chicago, ILاستفاده شد .سطح معنیداری برای بیان
احتمال بروز خطا در رد فرض صفر در این تحقیق
( )p≥5/50در نظر گرفته شد.

یافتهها
جدول شماره ( )4اطالعات دموگرافیک آزمودنیهای تحقیق
را نشان میدهد .با توجه به اینکه نتایج آزمون شاپیرو ویلک
نشان داد که توزیع دادهها نرمال است ( )p<5/50و آزمون
 Leven’s Testنیز نشان داد که واریانس گروهها برابر است
( )p<5/50از آزمون  Tمستقل جهت بررسی تفاوتهای
موجود در فعالیت عضالنی و زمان شروع فعالیت عضله بین
زنان و مردان استفاده شد (جدول  .)9نتایج نشان داد که در
هر دو حرکت پرش -فرود تک پا و پرش -فرود جفت پا
هیچ تفاوت معنیداری در میزان فعالیت فیدفورواردی،
میزان فعالیت فیدبکی و زمان شروع فعالیت عضله بین زنان
و مردان وجود ندارد ( .)p<5/50برای مثال میزان فعالیت
فیدفورواردی پرش فرود تک پا در مردان  85/8±3/42و در
زنان  92/2±3/82است که تفاوت معنیداری بین آنها وجود
ندارد (.)T=5/944 ،p=5/822
نتایج آزمون  Tوابسته در جدول شماره ( )8تفاوتهای
موجود در میزان فعالیت و زمان شروع فعالیت عضله را بین
پرش -فرود تک پا و پرش -فرود جفت پا نشان میدهد.
تفاوتهای معنیداری در فعالیت فیدفورواردی ،فعالیت
فیدبکی و زمان شروع فعالیت عضله بین پرش -فرود تک پا
و پرش -فرود جفت پا وجود دارد که در تمام موارد پرش -
فرود تک پا بهطور معنیداری بزرگتر از پرش -فرود جفت
پا است ( .)p>5/50برای مثال میزان فعالیت فیدفورواردی
مردان در پرش -فرود تک پا  85/8±3/42و در پرش -فرود
جفت پا  95/50±45/99است که تفاوت معنیداری بین
آنها وجود دارد (.)T=8/14 ،p=5/559

جدول  :4مشخصات دموگرافیک آزمودنیها

جنسیت
مرد
زن

تعداد آزمودنیها

سن

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

9
9

99/8±9/8
94/8±4/0

431/9±0/9
422/3±2/2

28/9±8/9
02/1±1/0

جدول  :2نتایج آزمون  Tمستقل در مقایسه فعالیت عضالنی و زمان شروع فعالیت عضله بین زن و مرد

فعالیت فیدفورواردی
فعالیت فیدبکی
زمان شروع فعالیت

پرش-فرود تک پا
پرش-فرود جفت پا
پرش-فرود تک پا
پرش-فرود جفت پا
پرش-فرود تک پا
پرش-فرود جفت پا

مرد ()µ±sd

زن ()µ±sd

P value

T

Leven’s Test

85/8±3/42
95/4±45/99
03/2±3/9
82/52±42/9
422/2±89/9
444/5±81/0

92/2±3/82
43/2±3/49
00/0±43/0
89/2±48/8
420/5±92/8
449/5±89/9

5/822
5/221
5/228
5/202
5/023
5/905

5/944
5/852
5/111
5/101
-5/038
-5/528

5/091
5/254
5/531
5/118
5/822
5/995
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جدول  .9نتایج آزمون  Tوابسته در مقایسه فعالیت و زمان شروع فعالیت عضله بین پرش-فرود تک پا و جفت پا

مرد

زن

فعالیت فیدفورواردی
فعالیت فیدبکی
زمان شروع فعالیت
فعالیت فیدفورواردی
فعالیت فیدبکی
زمان شروع فعالیت

پرش-فرود تک پا

پرش-فرود جفت پا

85/8±3/42
03/2±3/9
422/2±89/9
92/2±3/82
00/0±43/0
420/5±92/8

95/50±45/99
82/52±42/9
444/5±81/0
43/2±3/49
89/2±48/8
449/5±89/9

P value
*

5/559
*5/550
*5/552
*5/5554
*5/559
*5/552

T

8/14
8/9
8/22
2/59
1/10
8/29

* .تفاوت معنیدار ( )p>5/50در فعالیت فیدفورواردی ،فعالیت فیدبکی و زمان شروع فعالیت بین پرش -فرود تک پا و جفت پا

بحث
ضعف سیستم نوروموسکوالر بهعنوان یکی از فاکتورهای
بسیار مهم در بروز بیشتر آسیب لیگامان صلیبیقدامی در
زنان شناخته شده است (هوت .)9555 ،مطالعات نشان
دادهاند که تمریناتی که باعث بهبود کنترل نوروموسکوالر
اندام تحتانی میشوند میتوانند باعث کاهش بروز آسیب
شوند (چیمرا و همکاران .)9551 ،با این وجود نقش هر
کدام از گروههای عضالنی در کاهش وضعیت خطرناک
ولگوس زانو بهخوبی مشخص نشده است (پرودرومز و
همکاران .)9552 ،بنابراین تمام عضالت بهویژه نقش
عضالت اطراف ران در کنترل ولگوس زانو بایستی مورد
توجه قرار بگیرد.
روش فرودآمدن در این تحقیق با برخی از مطالعات
دیگر تفاوت دارد .در تعداد زیادی از مطالعات انجام شده
فرد از روی یک سکو فرود را انجام میدهد (کارسیا و
همکاران9552 ،؛ زازوالک و همکاران .)9550 ،اما در
تحقیق ما آزمودنیها یک پرش عمودی را با هر دو پا انجام
میدادند و با یک پا یا دو پا فرود میآمدند که با آنچه که در
میادین ورزشی اتفاق میافتد نزدیکتر است .عالوه بر این
چون آسیبها هم در حالت حمایت دو پا و هم در حالت
حمایت تک پا رخ میدهند (بروفی و همکاران)9545 ،
بررسی هر دو وضعیت الزم میباشد .هارت و همکاران
( )9552بیان کردند که در فعالیت گلوتئوس مدیوس هنگام
فرود بر روی دو پا بین زنان و مردان تفاوت معنیداری
وجود دارد ،در حالیکه کارسیا و همکاران ( )9552و
زازوالک و همکاران ( )9550عدم وجود تفاوت معنیدار در
فعالیت گلوتئوس مدیوس بین زنان و مردان را هنگام فرود
تک پا گزارش کردند .نتایج ما نشان میدهد که هیچ تفاوت

معنیداری بین زنان و مردان چه در فرود بر روی یک پا و
چه در فرود بر روی دو پا وجود ندارد و نحوه فرود تک پا و
جفت پا نمیتواند باعث ایجاد تفاوت در فعالیت این عضله
بین دو جنس شود .این تناقض با یافتههای هارت میتواند
ناشی از این باشد که افراد این تحقیق ورزشکاران دانشگاهی
بودند ولی در تحقیق هارت آزمودنیها بهصورت تفریحی
ورزش میکردند و ممکن است که فعالیت الکترومیوگرافی
گلوتئوس مدیوس بهوسیله ورزش طوالنی مدت و همچنین
نوع حرکت ورزشی دچار تغییرات شود.
یافتههای ما همراستا با یافتههای برخی از محققین
قبلی میباشد .راسل و همکاران ( ،)9552کارسیا و همکاران
( )9552و زالوالک و همکاران ( )9550بیان کردند که هیچ
تفاوت معنیداری در فعالیت گلوتئوس مدیوس بین زن و
مرد هنگام فرود تک پا وجود ندارد .کلیربورن 4و همکاران
( )9552و زلر 9و همکاران ( )9558نیز چنین نتایجی را
هنگام اسکات تک پا بیان کردند .این نتایج نشان میدهد
که عضالت یا عوامل دیگری در بروز بیشتر آسیب لیگامان
صلیبی قدامی هنگام فرود دخیل هستند .بهنظر میرسد که
عضالت گلوتئوس ماکزیموس و چرخانندههای خارجی ران
نقش مهمتری را نسبت به گلوتئوس مدیوس در کنترل ران
و مفصل تیبیوفمورال دارند .در واقع گلوتئوس ماکزیموس
بهعنوان کنترل کننده میزان فلکشن و چرخش داخلی ران
در نظر گرفته شده است (نیومن )9545 ،و تفاوتهای
جنسیتی نیز در گلوتئوس ماکزیموس هنگام فرود تک پا
مشاهده شده است (زازوالک و همکاران .)9550 ،ضعف
گلوتئوس ماکزیموس و چرخانندههای خارجی ران میتواند
1. Clairborne
2. Zeller
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فشار وارده بر مفصل تیبیوفمورال و احتمال آسیب لیگامان
صلیبیقدامی را افزایش دهد که انجام مطالعات بیشتر در
زمینه این عضالت نیاز است.
زمانبندی فعالیت عضالت با آسیبلیگامان صلیبیقدامی
مرتبط میباشد و چگونگی و زمان فعالشدن عضالت ،بر
توانایی زانو در جذب و پراکنده کردن نیروها تأثیرگذار بوده
و از این طریق در بروز آسیب لیگامان صلیبیقدامی
تأثیرگذار است (سیگمیلر و همکاران9558 ،؛ الندری و
همکاران .)9559 ،هوت 4و همکاران ( )9550به بررسی
میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضالت ،تفاوتهای زمانبندی
و وقوع آسیب لیگامان صلیبیقدامی در زنان ورزشکار
پرداختند .آنها اعالم کردند که نقصهایی همانند اختالل در
زمانبندی و عدم تقارن در فعالشدن عضالت پروگزیمال
حس عمقی مفصل زانو را در حرکاتی همچون پرش ،فرود و
حرکات برشی دچار نقص کرده و نقص در حس عمقی نیز
فعالیت فیدفورواردی عضالت مذکور را دچار اشکال ساخته
و نهایتاً فرد را مستعد آسیب لیگامان صلیبیقدامی میسازد.
تأخیر در زمان فعالشدن عضالت میتواند احتمال آسیب
لیگامان صلیبی قدامی را باال ببرد .اما نتایج ما نشان میدهد
بین زنان و مردان تفاوتی در زمانبندی فعالیت عضله
گلوتئوس مدیوس وجود ندارد و الگوی فعالیت این عضله
نمیتواند بهعنوان یک دلیل بروز بیشتر آسیب در زنان باشد
و نیاز است زمانبندی فعالیت عضالت دیگر مورد بررسی قرار
گیرد.
در تحقیقی الرنس و همکاران ( )9553قدرت عضالت
ابداکتور و چرخشدهنده خارجی را بر کینتیک و کینماتیک
اندام تحتانی زنان حین فرود تک پا بررسی کردند .این
محققین آزمودنیها را براساس مقادیر قدرت عضالت
ابداکتور به دو گروه تقسیم کردند .پس از بررسی کینتیک و
کینماتیک ران و زانو گزارش شد ،زنان دارای عضالت
ابداکتور ران قوی تر ،در طی فرود بر روی یک پا نیروی

عکسالعمل زمین و والگوس کمتری را نسبت به افراد دارای
قدرت کمتر نشان دادند ،که در همین راستا هوت و
همکاران ( )9550گزارش کردند محدودیت حرکت والگوس
زانو در حین تمرین و مسابقه ممکن است خطر آسیب
لیگامان صلیبی قدامی را کاهش دهد .حال یافتههای این
تحقیق نشان میدهد با اینکه تفاوتی بین دو جنس در
فعالیت عضله گلوتئوسمدیوس وجود ندارد و این عضله
علت بروز بیشتر آسیب در زنان نیست .اما به دلیل اینکه
گلوتئوس مدیوس ،عضله اصلی ابداکتور ران است و
جلوگیری از چرخش داخلی و نزدیک شدن ران را نیز به
عهده دارد (نیومن ،)9545 ،تقویت آن در هر دو جنس مهم
میباشد .نتایج ما نشان داد که میزان فعالیت فیدفورواردی و
فیدبکی و زمان فعالشدن عضله گلوتئوس مدیوس در فرود
بر روی یک پا بهطور معنیداری بیشتر از فرود بر روی دو
پا است ،لذا در تمرینات بهبود سیستم نوروموسکوالر از
تمرینات فرود بر روی یک پا بیشتر میتوان استفاده کرد.
نتیجهگیری
الگو و میزان فعالیت عضله گلوتئوس مدیوس بین هر دو
جنس در پرش -فرود تک پا و پرش -فرود جفت پا یکسان
است و این عضله نمیتواند بهعنوان دلیل بروز بیشتر آسیب
لیگامان صلیبی قدامی در زنان باشد .تحقیقات بیشتر بر
روی دیگر عضالت اطراف مفصل ران برای شناخت علتهای
بروز بیشتر آسیب در زنان نیاز است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این پژوهش وظیفه خود میدانند که از تمامی
شرکتکنندگان در این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را
داشته باشند.
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