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چکیده
زمینه و هدف :هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضالنی بر ثبات مرکزی
و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه بود.
روش بررسی :بدین منظور  03بسکتبالیست نخبه خراسان رضوی به شیوه تصادفی و در دسترس
انتخاب شدند و در دو گروه  51نفری تجربی و  51نفری کنترل قرار گرفتند .گروه تجربی ،به
تمرینات گرم کردن عصبی عضالنی به مدت  8هفته ،هر هفته  0جلسه و هر جلسه به مدت 51-03
دقیقه پرداختند و مابقی آن تا  03دقیقه ،تمرینات رایج بسکتبال انجام دادند .اما گروه کنترل فقط
تمرینات رایج بسکتبال را به مدت  03دقیقه انجام دادند .در مرحله پیشآزمون از تستهای مک
گیل و بیرینگ -سورنسون جهت ارزیابی استقامت عضالت تنه و از گونیامتر مخصوص ستون فقرات
جهت اندازهگیری حس عمقی تنه استفاده شد .بعد از گذشت  02جلسه تمرینات عصبی عضالنی ،از
تمامی  03نفر بار دیگر تستهای مذکور گرفته شد .بعد از جمعآوری اطالعات پیشآزمون و
پسآزمون ،بهمنظور بررسی و مقایسه آزمودنیها از روش آماری اندازهگیریهای مکرر و به منظور
مقایسه درون گروهی از روش آماری تی همبسته استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد در بررسی تمرینات عصبی عضالنی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه بین دو
گروه تفاوت معناداری مشاهده شد (.)P< 3/31
نتیجهگیری :بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،تمرینات عصبی عضالنی اثرات مثبتی بر تقویت عضالت
ثبات دهندهی مرکزی و تقویت دقت حس عمقی تنهی زنان بسکتبالیست نخبه دارد و ممکن است
از بروز آسیب  ACLجلوگیری کند.
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آسیب بخش اجتنابناپذیر هر رشته ورزشی است و هر
ورزشی آسیبهای خاص خودش را دارد .وجود این آسیبها
در ورزشهای مختلف باعث میشود که افراد شرکتکننده
صدماتی در تمرین و مسابقه داشته باشند .این مسئله برای
بازیکنانی که عضو تیمهای ورزشی میباشند ،باعث تأخیر در
شرکت در مسابقات و یا حتی دور ماندن آنها از فعالیت و
ناتوانیهای طوالنی مدت میشود .این امر بهخصوص در
مورد بازیکنانی که نقش اصلی را در تیم ایفا میکنند ،حائز
اهمیت میباشد و ممکن است این آسیبدیدگی آنها
تأثیرات منفی بر نتایج کسب شده توسط تیم داشته باشد.
همچنین این مسئله برای بازیکنان مبتدی و افرادی که
بهصورت تفریحی ورزش میکنند میتواند باعث از بینرفتن
انگیزه آنان از شرکت در فعالیتهای ورزشی گردد .لذا اتخاذ
تصمیمات و روشهایی که بتواند از این آسیبها پیشگیری
کند ،امری ضروری بهنظر میرسد .علیرغم اینکه پیشگیری
از ورزش از اهمیت زیادی برخوردار بوده امّا اصوالً توجه
چندانی به آن نشده است .پارگی لیگامنت صلیبی قدامی5
) (ACLیکی از شایعترین آسیبهایی است که بهطور مکرر
در بسکتبالیستها اتفاق میافتد .بسکتبال یکی از رایجترین
ورزشهای گروهی بهشمار میرود که در  51کشور جهان و
توسط حدوداً  21میلیون بازیکن انجام میشود .بیشک
حضور در میدانهای ورزشی با آسیبهای بدنی همراه است
و بسکتبال بهعنوان یک رشته ورزشی گروهی و پر برخورد
از این امر مستثنی نیست (می وایس و همکاران .)0330
مطالعات نشان میدهد که اغلب آسیبها در ورزش
بسکتبال ،اندام تحتانی ،به ویژه مفصل زانو و مچ پا را تحت
تأثیر قرارمیدهد .این موضوع به این علت است که بسکتبال
ویژگیهایی نظیر دویدن ،تغییرمسیر ،حرکات جانبی ،پرش
و بهویژه فشارهای ناشی از فرود را دارد و این موارد
میتوانند نیروهای زیادی را به مفصل زانو وارد نمایند (دیک
آر.)5001 ،
مفصل زانو نقش مهمی در انجام اعمال مختلف اندام
تحتانی به عهده دارد .رباط صلیبی قدامی بهعنوان یک
ساختار ایستا و پویا ،یکی از ثبات دهندههای اصلی مفصل
زانو میباشد (کاناموری و همکاران .)0330 ،در مفصل زانو،
 ACLبه واسطه داشتن گیرندههای عصبی متنوع و بهعنوان

بخشی از سیستم عصبی -عضالنی به شکلگیری و یا تعدیل
پاسخهای حرکتی الزم برای حفظ پایداری دینامیکی زانو و
هماهنگی حرکتی اندام تحتانی کمک میکند و بهعنوان
یک عامل پویا به حرکات زانو جهت میدهد (کی آر و
همکاران .)0335 ،پارگی  ACLآسیبی مهم در مفصل زانو
میباشد که وضعیت افراد فعال و جوان را از نظر جسمانی
تحت تأثیر قرار میدهد .مهمترین پیامد این آسیب،
بیثباتی در مفصل بوده که منجر به کاهش فعالیت عمومی،
عملکرد نامطلوب مفصل زانو و افت قابل توجه کیفیت
زندگی در کوتاهمدت میشود (اسپیندلر و همکاران0338 ،؛
لوماندر و همکاران.)0335 ،
مطالعات بررسیکننده تأثیر عوامل عصبی -عضالنی بر
آسیب زنان نشان میدهد که زنان نسبت به مردان ،مبتال به
نقصهایی در سیستم کنترل عصبی-عضالنی میباشند (کی
آر .)0335 ،یکی از نقصهای کنترل عصبی -عضالنی ،نقص
کنترل تنه (تسلط تنه) یا اختالل عملکرد ناحیه مرکزی
بدن میباشد (زازوالک و همکاران.)0335 ،
از آنجایی که بهطور معمول زنان حس کافی از وضعیت
تنه خود در فضای سه بعدی ندارند و یا به دنبال اغتشاش و
اختالل در تنه اجازه حرکت بیشتری به تنه خود میدهند
در آینده بیشتر در معرض خطر آسیبهای  ACLقرار
خواهند گرفت (هوت و همکاران.)0330 ،
تاکنون در بررسی علل ایجاد پارگی کامل  ACLبه
عواملی چون جنسیت ،سن ،نوع فعالیت ورزشی ،سطح
هورمونهای جنسی ،شلی مفصلی ،نوع شتاب حرکت ،نوع
مانور حرکت و زاویه زانو توجه شده است .اما کمتر به تأثیر
میزان تحمل عضالت پایین تنه و ثبات مرکزی در ارتباط با
پارگی کامل  ACLتوجه شده است (پرودروموس و
همکاران.)0330 ،
ثبات مرکزی ،0توانایی مجموعه کمر -لگن -ران در
پیشگیری از بیثباتی ستون فقرات و برگشت به حالت
تعادل بعد از اعمال اغتشاش به بدن است (ویلسون و
همکاران .)0331 ،کاهش ثبات مرکزی و فعالیت
تثبیتکنندههای تنه و ران میتواند بر عملکرد ورزشکار در
فعالیتهای توانی اثر بگذارد و ممکن است بهعلت عدم
کنترل مرکز جرم بدن بهطور ثانویه باعث آسیب شود (پاترنو
و همکاران .)0335 ،این یافتهها با نظریه زنجیره حرکتی

1. Anterior cruciate ligament

2. Core stability
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بسته مطابقت دارد که بیان میدارد ،قدرت و ثبات
سگمانهای فوقانی در کنترل سگمانهای تحتانی و
جلوگیری از آسیب ضروری بوده است و چنانچه یکی از
مفاصل فوقانی عملکرد مناسبی نداشته باشد ،سایر مفاصل
نیز درگیر خواهند شد (نیموت و همکاران .)0331 ،آنچه
تاکنون مکرراً گزارش شده ،این است که جابجایی تنه در
زنان ورزشکار بهعنوان اصلیترین پیشگوکننده آسیبهای
زانو به ویژه آسیب  ACLاست (زازوالک و همکاران،
.)0335
تحقیقات در زمینه پیشگیری از آسیب  ACLبیشتر بر
روی تأثیر این تمرینات بر کاهش میزان و شیوع این آسیب
و تفاوتهای جنسیتی موجود در فاکتورهای کینتیکی و
کینماتیکی مرتبط با آسیب  ACLانجام گرفته و کمتر به
بررسی اثر تمرینات بر عوامل خطر این آسیب پرداخته شده
است (گیلچرست و همکاران0338 ،؛ مالینزاک و همکاران،
.)0335
کاترین 5و همکاران ( )0355در بررسی یک دوره
تمرینات عصبی عضالنی برای جلوگیری از آسیبهای اندام
تحتانی بر روی زنان آماتور فوتبالیست و بسکتبالیست نشان
دادند که این تمرینات سبب کاهش شیوع این آسیبها
میشوند (کاترین و همکاران .)0355 ،در این میان هوت
( )5000با بررسی تأثیر برنامه تمرینی عصبیعضالنی بر
شیوع آسیب زانو در زنان ورزشکار اظهار داشت بعد از یک
برنامه تمرینی پلیومتریک خاص ،آسیبدیدگی زانوی زنان
ورزشکار کاهش مییابد (هوت.)5000 ،
تمرینات عصبی عضالنی ،ترکیبی از تمرینات پالیومتریک،
حس عمقی /تعادلی و تمرینات مقاومتی میباشند که بر
بهبود عضالت و مهارت حرکتی در زانو مؤثرند .از بین
تمرینات موجود ،تمرینات پالیومتریک نیز با اعمال نیروی
سریع در ورزشکاران ،حین ایجاد تطابق در گیرندههای
عضالنی و مفصلی فعالیت پیشخوران 0و پسخوران 0را
بهبود میبخشند (هوت و همکاران .)0331 ،تمرینات حس
عمقی تعادلی ،موجب تعامل بهتر سیستم عصبی عضالنی
میشود و میتواند عملکرد پا را بهبود بخشد .این تمرینات
سیستم حسی حرکتی را تحریک میکند (کایمرا و

1. Cynthia R
2. Feedforward
3. Feedback
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همکاران )0332 ،و موجب افزایش هماهنگی و سفتی
مفصلی میشود (کلبی و همکاران.)0333 ،
بنابراین باتوجه به شیوع و هزینه درمانی باال و همچنیین
دوره طوالنی مدت آسیب  ،ACLحساسییت و اهمییت امیر
پیشگیری از این آسیب در بسیکتبال بییش از پییش مهیم و
حیاتی می شود .از طرفی به دلیل فقدان مطالعات انجام شده
در زمینه بررسی اثر تمرینات عصیبی عضیالنی بیر بهبیود و
اصالح نقصهای عصبی عضالنی زنان ورزشکار در پیشگیری
و کاهش آسیبهای  ،ACLانجیام چنیین تحقیقیی کیه بیه
بررسی تأثیر این تمرینات بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه
زنان بسکتبالیست بپردازد ضروری بهنظر میرسد .همچنیین
وجییود یییک برنامییه تمرینییی گییرمکییردن مناسییب بییرای
بسکتبالیسییتهییا کییه تمرینییات پیشییگیری از آسیییب در آن
گنجانییده شییده باشیید میییتوانیید باعییث اسییتقبال مربیییان و
ورزشکاران در بکارگیری این برنامهها شوند تیا شیاید شییوع
آسیبها را در اندام تحتانی بهویژه آسیبهیای زانیو کیاهش
دهد.
مواد و روشها
این تحقیق از نوع نیمهتجربی و از حیث هدف کاربردی
است .جامعه آماری این مطالعه را زنان بسکتبالیست نخبه
حاضر در لیگ مشهد و نمونه آماری این تحقیق را تعداد 03
نفر از زنان بسکتبالیست از میان جامعه آماری با دامنه سنی
 08-58سال و با  BMIبین  01-58که زیر نظر یک مربی و
با شدت کار یکسان سه روز در هفته به تمرین بسکتبال
پرداختند ،به طور داوطلبانه تشکیل دادند:
پس از انتخاب آزمودنیها ،افراد به صورت تصادفی به دو
گروه تقسیم شدند .گروه کنترل به مدت  03دقیقه در هر
جلسه و سه جلسه در هفته تمرینات رایج بسکتبال را انجام
داده و گروه تجربی همین برنامه زمانی را انجام داده با این
تفاوت که در هرجلسه تمرین  51الی  03دقیقه آن را
تمرینات پیشگیری عصبی عضالنی محقق ساخته را انجام
دادند و مابقی زمان تمرین را تا  03دقیقه تمرینات رایج
بسکتبال انجام دادند .این تمرینات شامل موارد ذیل
میباشند:
 -5تمرین گرم کردن ( 0-2دقیقه)
 -0تمرین بر روی اسفنج فشرده ( 0-2دقیقه)
 -0تمرین بر روی تخته تعادل ( 2-1دقیقه)
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 -2تمرینات تقویت عضالت مرکزی ( 2-1دقیقه)
 -1تمرینات پالیومتریک (5-0دقیقه)
روش اندازهگیری
حس عمقی تنه بهوسیله گونیامتر مخصوص ستون فقرات
اندازهگیری شد .آزمون حس عمقی تنه مشابه به روش
نیوکومر و برومان بهصورت بازسازی فعاالنه سه وضعیت
 03-21-03درجه خمشدن از حالت قائم ایستاده انجام شد.
از آزمون شونده خواسته شد بر محلی مشخص کنار صفحه
مدرج بزرگی که بر دیوار نصب میباشد بهطور عادی بایستد
و دستها را با خمکردن مفاصل آرنج بهطور متقاطع در
قدام قفسه صدری نگاه دارد .جهت حذف حرکات اندام
تحتانی ،پاهای افراد تا نزدیکی کشاله ران با فریم مخصوصی
که بدین منظور تهیه شده بیحرکت شد .سپس گونیامتر
مخصوص ستون فقرات در موازات مهره اول کمر قرار گرفت.
در این اندازهگیری نیز یک گونیامتر متحرک بر دیوار نصب
گردید که بر اساس طول قد افراد تنظیم شده بود (فردی
که در کنار دیوار ایستاده است باید ستیغ خاصره آن مماس
با مرکز گونیامتر باشد) .بعد از این از فرد خواسته شد با
چشمان باز و حفظ سر و گردن در حالت طبیعی با سرعت
نسبتاً ثابت تنه را از حالت قائم ایستاده خم کرد و زاویه
مورد نظر را به مدت  1ثانیه نگه داشت و در مرحله بعد با
چشمان بسته این زاویه را بازسازی کرد .هر زاویه را سه بار
تکرار کرده و میانگین این سه بار بهعنوان رکورد حس
عمقی فرد در زاویه مورد نظر ثبت شد .این مراحل برای
تمام زوایا انجام و نتایج ثبت شد .تست حس عمقی کمر
توسط گیل ( )5008و نیوکومر ( 5008و )0333معرفی و
اعتبار آن در حد  3/85ارزیابی شده است (نیوکومر0330 ،؛
نیوکومر.)0333 ،
جهت ارزیابی استقامت عضالت پایین تنه شامل عضالت
فلکسور ،لترال فلکسور و اکستنسور تنه ،از تستهای مک
گیل 5و بیرینگ -سورنسون 0استفاده شده است (هوت و
همکاران0330 ،؛ پرودوموس و همکاران0335 ،؛ مورتون و
همکاران )0333 ،که دارای پایایی  3/85هستند (اوانس و
همکاران  .)0335آزمونها ابتدا به فرد آموزش داده شد .هر
آزمون که شامل سنجش استقامت عضالت اکستنسور،

1. McGill
2. Biering-Sorensen

فلکسور و لترال فلکسور پایین تنه بودند ،سه بار تکرار و بین
هر تکرار  51ثانیه استراحت داده شد و در نهایت میانگین
سه تکرار بهعنوان رکورد نهایی فرد با کرنومتر دیجیتال به
ثانیه ثبت گردید (مورلند و همکاران.)0335 ،
برای تست استقامت عضالت فلکسور تنه ،فرد به صورتی
روی تخت نشست که پشت وی به یک تکیه گاه که با سطح
افق زاویه  03درجه داشت ،تکیه داشته و دستهای وی به
صورت صلیبی روی قفسه سینه قرار داشت ،زانوها  03درجه
خم بوده و کف پاها روی تخت قرارگرفت .انگشتان پا توسط
استرپ به تخته ثابت شدند .با شروع آزمون ،تکیهگاه به
اندازه ده سانتیمتر به عقب کشیده شد تا فرد به آن تکیه
نداشته باشد .سپس از فرد خواسته شد تا این وضعیت را تا
زمانی که میتواند حفظ نماید .رکورد فرد از لحظهای که
بدن از تکیهگاه جدا میشود تا زمانی که دوباره با آن تماس
مییابد ثبت میشود .استقامت عضالت اکستنسور تنه به
این صورت ارزیابی شد که فرد در حالت دمر به گونهای که
لگن وی در لبه فوقانی تخت باشد قرار گرفت ،سپس لگن و
پاهای او با استرپ به زیر تخت ثابت شد و از طریق گذاشتن
یک صندلی در لبه فوقانی تخت ،تنه و دستهای فرد قبل
از شروع آزمون با تکیه به آن حمایت شد.
با شروع آزمون ،فرد در حالیکه دستها را بهصورت
صلیبی روی قفسه سینه قرارداد ،تنه خود را از روی صندلی
تا رسیدن به سطح افق بلند کرده و تا هر زمان که
میتوانست این حالت را حفظ کرد .رکورد فرد از لحظهای
که وی از صندلی جدا شده تا زمانیکه مجدداً با صندلی
تماس یابد ثبت گردید (تقی خوانی.)0350 ،
جهت تست استقامت عضالت لترال فلکسور تنه ،فرد به
پهلو قرار گرفت و تنه و پاهای او در یک راستا بود .مچ پای
باالیی در جلوی مچ زیری بود .از فرد خواسته شد تا به هر
سمت که قرار گرفته مفصل ران همان سمت را تنها با اتکا
به آرنج و مچ پای همان سمت ،از روی تخت بلند کند .مدت
زمانی که او قادر به حفظ این حالت تا پیش از تماس مجدد
لگن با تخت بود بهعنوان رکورد وی ثبت گشت (تقی
خوانی.)0350 ،
پس از گرفتن آزمونها ،بازیکنان گروه کنترل به مدت
 03دقیقه در هر جلسه و سه جلسه در هفته ،برای مدت 8
هفته تمرینات گرمکردن رایج بسکتبال را انجام دادند و
بازیکنان گروه تجربی همین برنامه زمانی را انجام داده با
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این تفاوت که در هر جلسه تمرین  51الی  03دقیقه آن را
گرمکردن با تکیه بر تمرینات پیشگیریکننده و مابقی زمان
تمرین تا  03دقیقه تمرینات رایج بسکتبال را انجام دادند.
پس از پایان هفته هشتم تمرین ،مجدداً از نمونههای
تحقیقی هر دو گروه ،آزمونهای مورد نظر با روش و شرایط
قبلی پیشآزمون اندازهگیری شد و نتایج بهدست آمده از
این آزمونها با توجه به روشهای آماری الزم مقایسه
گردید.
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تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار SPSS

نسخه  05و در سطح معنیداری  3/01انجام شد .جهت
بررسی تفاوت میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در
گروهها ،از آزمون تی وابسته و برای مقایسه میانگین
پسآزمون بین گروهها از آزمون تی مستقل استفاده شد.
چگونگی توزیع دادهها نیز با آزمون شاپیرو -ویلک مورد
ارزیابی قرار گرفت و تمام مقادیر دارای توزیع نرمال بودند
(.)p>3/31

جدول  :5مشخصات دموگرافیک آزمودنیها

متغیر
سن (سال)
قد ()cm
وزن ()kg
)kg/cm2(BMI

گروهها

میانگین  ±انحراف استاندارد

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

00/03 ± 0/00
00/83 ± 5/10
500/05 ± 0/51
500/10 ± 5/00
18/23± 1/15
18/00± 1/50
05± 0/30
03/03 ± 0/30

یافتهها
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که استقامت عضالت
خمکننده تنه ( ،)P=3/335استقامت عضالت بازکننده تنه
( ،)P=3/335استقامت عضالت خمکننده جانبی تنه
( )P=3/305و حس عمقی تنه در سه زاویه  03درجه
( 21 ،)P=3/338درجه ( )P=3/300و  03درجه ()P=3/300
بین دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری دارد.

نتایج حاصل از آزمون تی وابسته در جدول ( )0و ()0
نشان میدهد که میزان استقامت عضالت خمکننده تنه،
استقامت عضالت بازکننده تنه و استقامت عضالت خمکننده
جانبی تنه و همچنین حس عمقی تنه در سه زاویه 03
درجه 21 ،درجه و  03درجه در گروه تجربی ،قبل و بعد از
تمرین ،تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول : 5مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون استقامت عضالت خمکننده تنه ،عضالت بازکننده تنه
و عضالت خمکننده جانبی تنه در گروه تجربی و کنترل

متغیر

گروه

استقامت عضالت خمکننده تنه
(ثانیه)
استقامت عضالت بازکننده تنه
(ثانیه)
استقامت عضالت خم کننده
جانبی تنه (ثانیه)

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

* تفاوت معنیدار

مراحل
پیشآزمون ()M±SD

پسآزمون ()M±SD

10/10± 0/03
15/80± 0/08
10/03± 55/05
20/00± 53/51
20/03± 1/00
25/30± 0/00

01/00± 0/83
10/23± 0/08
01/00± 50/00
20/83± 0/51
15/00± 2/88
20/10± 0/05

آماره t

سطح معنیداری

-8/03
-5/80
-50/35
-5/00
-0/22
5/20

* 3/335
3/382
* 3/335
3/300
* 3/335
3/515

50

تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی ...

جدول :9مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون حس عمقی تنه در گروه تجربی و کنترل

متغیر

گروه

تجربی
حس عمقی تنه
کنترل

زاویه
03
21
03
03
21
03

مراحل
پیشآزمون ()M±SD

پسآزمون ()M±SD

1/00±5/12
2/53±5/15
0/50±0/00
2/80±5/05
0/13±5/53
1/20±5/20

0/03±5/58
0/10±5/00
0/00±0/15
1/33±5/08
0/05±3/80
2/00±5/30

آماره t

سطح معنیداری

1/00
1/05
0/13
5/00
5/00
3/00

*3/335
*3/335
*3/330
3/035
3/501
3/002

*تفاوت معنیدار

بحث
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،ثبات مرکزی افراد در اثر
هشت هفته تمرین عصبی عضالنی به طور معناداری نسبت
به گروه کنترل افزایش داشت (.)P=3/335
در این زمینه تحقیقی که تأثیر تمرین بر ثبات مرکزی
افراد سالم را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد ،اما ناصری و
همکاران ( )5005و ویلسون و همکاران ( )0331بیان کردند
که کاهش تحمل عضالت تنه و ثبات مرکزی میتواند عاملی
جهت افزایش خطر پارگی  ACLشود (ویلسون و همکاران،
 .)0331بنابراین ،چون این تمرینات باعث افزایش ثبات
مرکزی شده است ،احتماالً بتواند از پارگی  ACLجلوگیری
کند .ارتباط ثبات مرکزی با آسیب  ACLبه فلکشن جانبی
تنه نسبت داده شده است (زازوالک و همکاران .)0335 ،اگر
تنه به سمت جانب حرکت کند (نسبت به پای اتکا) ،بردار
نیروی عکسالعمل زمین نیز به سمت جانب حرکت میکند
و نسبت به مرکز مفصل زانو دارای بازوی اهرم بلندتری
خواهد بود که بهطور مستقیم بار ابداکشن را افزایش
میدهد .پژوهشگران با مطالعه ویدئویی آسیب ACL
دریافتهاند زنان ورزشکار در لحظه آسیب فلکشن جانبی تنه
و والگوس زانوی بیشتری نسبت به مردان در حین فرود
داشتهاند (هوت و همکاران .)0330 ،همچنین کاهش کنترل
فعال تنه ،هم در صفحه ساجیتال و هم در صفحه فرونتال را
حین فرود در زنان گزارش کردند.
ثبات مرکزی که تحمل عضالت تنه تحتانی نیز بخشی
از آن میباشد ،نقش محوری در عملکرد مؤثر بیومکانیکی
داشته و جزء مهمی در کسب حداکثر کارایی و عملکرد
ورزشکاران و پیشگیری از آسیب ورزشی به حساب میآید
(کیلبر و همکاران .)0330 ،این یافته با نظریه زنجیره
حرکتی بسته مطابقت دارد که بیان میدارد ،قدرت و ثبات

سگمانهای فوقانی در کنترل سگمانهای تحتانی و
جلوگیری از آسیب ضروری بوده است و چنانچه یکی از
مفاصل فوقانی عملکرد مناسبی نداشته باشد ،سایر مفاصل
نیز درگیر خواهند شد (نیموت و همکاران .)0331 ،در این
مطالعه تمرینات عصبی عضالنی بر تحمل عضالت فلکسور
تنه تأثیر معناداری داشته است .عضالت شکمی سبب
کنترل تیلت قدامی لگن شده و تیلت قدامی بیش از حد
لگن با اداکشن و اینترنال روتیشن ران همراه است .بنابراین
ضعف این عضالت با کاهش ثبات ناحیه تنه و تغییر در
راستای اندام تحتانی ،از جمله مفصل زانو ،میتواند افزایش
خطر پارگی کامل  ACLرا به همراه داشته باشد (تقی
خوانی و همکاران .)0350 ،همچنین در مطالعه حاضر
تحمل عضالت اکستنسور تنه پس از انجام هشت هفته
تمرین عصبی عضالنی بهبود یافته است .عضالت اکستنسور
تنه سبب کنترل تیلت خلفی لگن شده و به نظر میرسد
ضعف این عضالت میتواند با کاهش ثبات ناحیه تنه و تغییر
در راستای بیومکانیک اندام تحتانی از جمله مفصل زانو،
سبب افزایش خطر پارگی کامل  ACLشود (تقی خوانی و
همکاران.)0350 ،
تحمل عضالت فلکسور جانبی تنه نیز در مطالعه حاضر،
پس از انجام هشت هفته تمرین عصبی عضالنی بهبود یافته
است .ضعف یا کاهش تحمل عضالت فلکسور جانبی در
فعالیتهای توأم با تحمل وزن در زانو سبب افزایش
احتمالی اداکشن و اینترنال روتیشن ران میگردد .این
وضعیت نیز از جمله وضعیتهایی است که میتواند منجر به
پارگی  ACLشود .در واکنش به حرکت جانبی تنه ،گشتاور
اداکتوری ران افزایش یافته و این مسأله با جابهجایی طرفی
بردار نیروی عکس العمل زمین و بزرگترشدن بازوی اهرمی
آن نسبت به مرکز مفصل زانو همراه میگردد .در نتیجهی
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این وضعیت ،میزان ابداکشن زانو نیز بیشتر شده ،رباطهای
زانو تحت کشیدگی بیشتری قرار میگیرند و احتمال آسیب
 ACLافزایش مییابد .نتایج بهدست آمده تا حدی تأیید
کنند ه مطالعات قبلی و پیشنهاد کننده این مطلب است که
اگر به تقویت ناحیه کمری -لگنی -رانی توجه بیشتر شود،
ممکن است خطر بروز آسیب پارگی  ACLو یا خطر
افزایش آسیب یا تکرار آن کمتر شود .کاهش ثبات مرکزی
ممکن است زمینههای آسیبدیدگی اندام تحتانی را فراهم
کند و بالعکس ،تمرینات ثباتی مناسب ،میتواند از بروز این
آسیبها پیشگیری نماید .ثبات مرکزی میتواند تأثیرات
زیادی برای سیستم اسکلتی عضالنی از قبیل حفظ سالمت
کمر و پیشگیری از آسیبهای زانو فراهم کند ( تقی خوانی
و همکاران .)0350 ،در نتیجه ،کسب و حفظ ثبات مرکزی
اهمیت زیادی برای فیزیوتراپیستها و مربیان ورزشی دارد.
در تحقیق حاضر ،محقق با اجرای هشت هفته تمرین
عصبی عضالنی ،توانسته است با تقویت استقامت عضالت
تنه زنان بسکتبالیست نخبه ،منجر به بهبود ثبات مرکزی
که یکی از عوامل خطر آسیب  ACLمیباشد ،شده و
احتمال خطر مواجهه با این آسیبدیدگی را کاهش دهد.
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،حس عمقی تنهی
افراد در زوایای  21 ،03و  03درجه در اثر هشت هفته
تمرین عصبی عضالنی بهطور معناداری نسبت به گروه
کنترل افزایش داشت (.)P<3/31
این نتیجه با تحقیق خلخالی و همکاران ()5088
همخوانی داشت .آنها با بررسی تأثیر تمرینات ثباتدهنده
کمری بر حس عمقی ستون فقرات لومبوساکرال در زنان
جوان سالم دریافتند ،ده جلسه تمرین ثبات دهنده کمر
میتواند کاهش معنادار خطای حس عمقی ناحیه
لومبوساکرال را در افراد سالم و جوان ایجاد کند (خلخالی و
همکاران.)5088 ،
همچنین از تحقیقات مرتبط با پژوهش حاضر میتوان
به تحقیق زازوالک و همکاران ( )0335و هوت و همکاران
( )0331اشاره کرد (زازوالک و همکاران0335 ،؛ هوت و
همکاران .)0331 ،آنها ارتباط بین حس عمقی تنه با آسیب
 ACLدر زنان ورزشکار را بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که اختالل در حس عمقی تنه ،میتواند ثبات
دینامیک زانو را تغییر داده و خطر آسیب در زنان را
پیشبینی کند .آنها دریافتند زنان مبتال به آسیب  ACLبعد
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از بازسازی این لیگامان اختالل بیشتری در کنترل عصبی و
حس عمقی تنه نسبت به مردان آسیب دیده دارند (هوت و
همکاران .)0331 ،در تحقیق حاضر ،محقق با اجرای هشت
هفته تمرین عصبی عضالنی ،توانسته است با تقویت حس
عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه ،منجر به بهبود یکی از
فاکتورهای خطر آسیب  ACLشده و احتمال خطر ابتال به
این آسیبدیدگی را کاهش دهد ،چرا که طبق تحقیقات
بیان شده ضعف حس عمقی تنه ،منجر به بروز آسیب ACL
خواهد شد.
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که
تمرینات عصبی عضالنی اثرات مثبتی بر تقویت عضالت
ثبات دهندهی مرکزی و تقویت دقت حس عمقی تنهی
زنان بسکتبالیست دارند و ممکن است از بروز آسیب ACL
جلوگیری کند .از مهمترین مشکالت افراد مبتال به آسیب
 ACLاختالل در حسعمقی و تسلط تنه و ثبات مرکزی
میباشد .با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان نتیجه
گرفت تمرینات عصبی عضالنی توانسته تا حد زیادی در
کاهش این مشکالت مؤثر واقع شود که در نتیجه عوامل
خطر بروز آسیب  ACLرا کاهش داده و نهایتاً ممکن است
از ایجاد این آسیب جلوگیری نماید.
بنابراین با استفاده از این تمرینات مبتنی بر دانش و
فهم مکانیزم ایجاد آن ،با کمترین هزینه و در کمترین زمان
میتوان از ایجاد این آسیب پیشگیری نمود .لذا شاید بتوان
این برنامهی تمرینی را بهعنوان یک الگوی تمرینی برای
پیشگیری از آسیبهای  ACLدر بازیکنان بسکتبال در نظر
گرفت .با این وجود ،جهت تعیین اثرات بلندمدت این
تمرینات ،نیاز به تحقیقات بیشتری میباشد.
تشکر و قدردانی
از مدیریت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و اساتید
محترم راهنما و مشاور و دوستان عزیزم که با سعه صدر در
این مطالعه ،با بنده همکاری داشتند صمیمانه کمال تشکر
را دارم .الزم به ذکر است ،این مقاله برگرفته از پایان نامه
کارشناسی ارشد اینجانب میباشد.
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