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چکیده
زمینه و هدف :شیوع باالی آسیب مجدد رباط بازسازی شده یکیی از مایا پ پیدییده پی از یپ
جراحی است .هدف از تحقیق حاضر تأثیر ت رینات صبی ضالنی بر قیدرت ضیالت هیینا ناحییه
مرکزی و مکانیکهای پرش ی فرود در ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی بود.
روش بررسی :تعداد  24ورزشکار با سابقه بازسازی ربیاط صیلیبی قیدامی بیه صیورت هدف نید و در
دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقایم شدند .قبپ و بعد از پروتکیپ
ت رینات صبی ضالنی ( 8هفتها  3جلاه در هفته) از هر دو گروه ارزیابی قدرت ایزومتریک ضالت
هینا استقامت ضالت ناحیه مرکزی و مکانیکهای پرش فرود به ترتییب بیا اسیتفاده از دینیامومتر
ایزوکنتیکا آزمون های ثبات مرکزی مک گیپ و پرسشنامه امتیازدهی خطای پرش -فرود بیه یپ
آمد .اطال ات با استفاده از آزمون تی ه بایته و آزمیون آنیوا بیرای انیدازههیای تکیراری در سیط
معناداری ( )P<0/05مورد تجزیه و تحلیپ قرار گرفت.
یافتهها :نتایج تغییرات درون گروهی گروه تجربی نشان داد که مییزان قیدرت ایزومترییک ضیالتا
استقامت ضالت ناحیه مرکزی و امتیاز خطای پرش ی فیرود در پ آزمیون نایبت بیه پی آزمیون
بهبود معنیداری داشت ( ) P>0/05که ایی تغیییرات در گیروه کنتیرل معنیی دار نبیود .ه دنیی
تغییرات بی گروهی در دو گروه تجربی و کنترل در ت یا متغیرهیا ( )P>0/05تفیاوت معنیاداری را
نشان داد.
نتیجهگیری :براساس ای نتایج میتوان نتیجه گرفت که بخ های باالی زانو اثر قابیپ تیوجهی روی
استراتژیهای کنترل حرکتی دارد .آگاهی از ای امر میتواند املی بیرای طراحیی بهتیر برنامیههای
ت رینی جلوگیری از آسیب  ACLو ه دنی برنامههای جلوگیری از آسیب مجدد باشد.
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پارگی  ACLیکی از شایعتری ا مخربتری و پرهزینهتیری
صدمات ورزشی مربوط به زانو اسیت (سیی ینو و ه کیارانا
 .)2005تحقیقات شیوع سینجی نشیان دادهانید کیه مییزان
آسیب  ACLدر اییاالت متحیده در سیال  1991بیه مییزان
( 95000میاسییاکا و ه کییارانا )1991ا  100000در سییال
( 2000هاسییتون و ه کییارانا  )2000و  200000نفییر در
سال  2006بوده است (ویجت و ه کارانا  .)2006ه دنی
تعییداد بازسییازی ای ی لیدامنییت در سییال  1994بییه میییزان
 50000نفر بود (جاناون و فوا  )1994کیه ایی مییزان در
سییال  2006بییه  100000نفییر رسیییده اسییت (ویجییت و
ه کییارانا  .)2006ایی آسییب بیشییتر در ورزشهییایی کییه
نیازمند حرکات برشیا چرخشیا ایاتادنهای ناگهانی و ییا
فرود پ از یک پرش است شایع بوده و اغلب بهصورت غییر
برخوردی اتفاق میافتد (بودن و ه کارانا 2000؛ دلفیکیو و
گارتا 1998؛ تراینا و بومبرگا  .)1997پارگی رباط صلیبی
قدامی اغلب منجر به افیوژن مفصپا ضعف ضیالنیا تغیییر
لکرد فرد شده و با ث میشود که تعداد
حرکت و کاه
ک ی از ورزشکاران بدون انجیا یپ بازسیازی بتواننید بیه
سط ورزشی قبیپ از آسییب برگردنید (دانییپ و ه کیارانا
.)1994
بازسییازی ربییاط صییلیبی قییدامی )ACLR( 1شیییوهای
استاندارد برای حپ مشکپ آن دسته از ورزشکارانی است که
میخواهند ورزش را در سطوح بیاال انجیا دهنید (بینیون و
ه کییارانا )2005ا امییا براسییاس گزارشییات منتشییر شییده
پیامدهای بازسازی از نظیر اثربخشیی باییار متنیوع (واییتا
 )2014و ضعیف هاتند (آردرن و ه کیارانا 2011؛ دان و
ه کارانا 2010؛ هارتیدان و ه کارانا  )2010بهطوریکیه
در سال اول پ از جراحی ک تر از نی ی از ورزشکارانی کیه
تحت پ  ACLRقیرار مییگیرنیدا توانیایی بازگشیت بیه
ورزش را دارنیید (آردن و ه کییارانا  .)2011ه دنییی در
تحقیقات برآورد کردهانید کیه از هیر  4ورزشیکاری کیه بیه
صورت موفق به فعالییت برمییگردنید ییک ورزشیکار دچیار
آسیب ثانویه زانو خواهد شد (های و ه کارنا 2011؛ لییز و
ه کییارانا 2012؛ پترنییو و ه کییارانا 2010؛ شییلبورن و
ه کارانا  )2009و دور از انتظار نیات که پیامدهای آسیب

ثانویه  ACLو پی از آن روییژن2ا نتیایج مطلیوبی نداشیته
باشد (اسپینلر و ه کارانا .)2011
مطالعات قبلی در زمینه  ACLRنشان دادند که احت ال
تکرار آسیب ثانویه در زانویی که رباط آن بازسیازی شیده در
حییدود  6تییا  20درصیید گییزارش شییده (لییی و ه کییارانا
2009؛ سال ون و ه کارانا 2005؛ س پایون و ه کیارانا
2001؛ شییلبورن و ه کییارانا 2009؛ رایییت و ه کییارانا
 )2007و ای در حالی است که پارگی رباط بازسیازی شیده
در مردان جوان حدود دو برابر زنیان اسیت (وبایتر و فیلیرا
 .)2016الوه بیر ایی مشیاهدات اخییر نشیان دادهانید کیه
افرادی که  ACLRانجیا دادهانیدا اسیتراتژیهیای کنتیرل
صبی ضالنی متفاوتی را نابت به کایانی کیه ربیاط آنهیا
آسیییب ندیییده نشییان دادهانیید (بییودن و ه کییارانا 2009؛
دلهانییتا پرنییدویپ و ه کییارانا 2012؛ دلهانییتا سییوینی و
ه کیییارانا 2012؛ لومانیییدر و ه کیییارانا 2004؛ پترنیییو و
ه کارانا  )2007و جالب توجه است کیه ایی اسیتراتژی و
الدوی حرکتی پ از  ACLRبایار شبیه به الدوی حرکتی
پیشنهادی برای مکانیام پارگی غیربرخیوردی  ACLاسیت
(چادری و آندریاچیا 2006؛ دمپایی و ه کیارانا .)2007
ه دنی گزارش شیده اسیت کیه بیی ریایک فاکتورهیای
آسیییب اولیییه و ثانویییه ه پوشییانی وجییود دارد (هییووت و
ه کیارانا )2013ا بهطوریکیه ریایک فاکتورهیای آسییب
اولیه و وارض مداخله جراحی م ک است ه دنان پی از
بازسازی باقی ب انند و احت االً به نوان منبعی برای ریایک
فاکتورهای آسیب پ از  ACLRبهشی ار رونید (وردمی و
هووتا .)2016
الدوهای کین اتیک خاصی برای افرادی که دچار آسییب
غیربرخوردی  ACLمیشوند؛ پیشنهاد شده اسیت .ایرلنید و
ه کاران برای درک وامپ بیومکانیکی پنهیان در مکانیایم
آسیب غیربرخوردی ACLا یک «وضعیت بیدون برگشیت»3
را تعریف کردند (ایرلندا  .)1999ای وضعیت شامپ فلکش
قدامی و یا جانبی تنیها چیرخ تنیها آداکشی و چیرخ
داخلی هینا کاه فلکشی زانیوا ولدیوس زانیوا چیرخ
خارجی تیبیاا و پرونیش پا میشود .آنهیا بییان کردنید کیه
ت رینات صیبی ضیالنی ضیالت پروگزی یال زانیو ماننید
ضالت تنه و هین م کی اسیت بتوانید از بکیارگیری ایی

1. Anterior cruciate ligament reconstruction

(بازسازی مجدد گرفت بازسازی شده) 2. Revision
3. Position of no return
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پاسدر خطرناک توسط ورزشیکار در حیی فعالییت ورزشیی
جلوگیری کند.
یکی از مه تری میواردی کیه در بیومکانییک مکانیایم
آسیب غیربرخوردی  ACLخودن ایی میکندا اثیر وضیعیت
تنه روی کین اتیک اندا تحتانی است (بلک بیورن و پیادوآا
 .)2008از آنجاییکه تنه قا ت بایار بزرگی از بدن اسیتا
الز است در زمان فعالیتهای ورزشی بهطور کامیپ کنتیرل
شود .زیرا هرگونه د کنترل م ک اسیت موجیب افیزای
بکییارگیری گشییتاور و نیازهییای کین ییاتیکی ضییالت انییدا
تحتانی شده و بهطور بالقوه به آسیب منجر شود (جیاروی ا
 .)2010با ای حال هنوز بهطور کامپ مشیخ نیایت کیه
قییی تنییه م کی اسییت بهصییورت
چدونیه ثبییات و حی
ماییتقیم روی خطییر آسیییب  ACLنقیی داشییته باشیید
(جاروی ا  )2010ولی ثابت شده است کیه حرکیت کنتیرل
نشده و بی از حد تنه در هندیا فعالییتهیای لکیردی
روی حرکت و الدوهای بارگذاری نیرو اثیر گذاشیته و با یث
میشود که تنه به نوان ییک جیر باییار بیزرگ در حیی
فعالیتهای لکردی در بیاالی پیا قیرار گییرد (جیاروی ا
 .)2010در ه ی راسیتا اسیکیلی و دویتیا ( )1992پی از
بررسی و مقایاه نیروهای ک الع پ زمی ا موقعییتهیا و
گشتاورهای مفصپ در حی فرودهای نیر و سیفت در زنیان
بیان کردند که فلکش تنه و هین در الدوهیای حرکتیی در
صفحه ساجیتال مهم هاتند و فلکش کیم در تنیه و هیین
در هندا فرود با افزای نیروی ک الع پ یودی زمیی
در ارتباط است .ه دنی زاویه کم فلکش زانو نیز به میزان
زیادی بارگذاری  ACLرا تحیت تیأثیر قیرار مییدهید زییرا
انقباض ضالت چهارسیررانی در زواییای کیم فلکشی زانیو
( 0تا  30درجه) میتواند مقدار قابپ تیوجهی نییروی برشیی
قدامی در تیبیا تولید کند که ای امیر با یث ایجیاد سیطوح
باالی بارگذاری روی  ACLمیشود (دی مورات و ه کیارانا
.)2004
نتایج تحقیقات پیشی پیشنهاد میکند که حرکات تنیه
روی کین اتیک زانو اثر میگذارد و در نتیجه میتواند بهطور
بالقوه به نوان یک ریاک فاکتور آسیب  ACLشناخته شود
و ه دنی ارتباطی قوی بی فلکشی جیانبی تنیه و زاوییه
ولدوس زانیو نشیان داده شیده اسیت کیه در ه یی راسیتا
دمپای ( )2007نوان کرد که ت ایپ تنه به س ت جانیب
و قرارگیری پا دور از بدن در هندیا انجیا حرکیات برشیی
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موجب افزای گشتاور آبداکتوری زانو شده و با ث میشیود
که زانو در وضعیت ولدوس قرار گییرد .فلکشی جیانبی تنیه
مرکز ثقپ بدن را نابت بیه مفصیپ زانیو بیه خیاری هیدایت
میکندا از ای رو گشتاور ولدوس خارجی بزرگتری روی زانو
ایجاد می شود .در نتیجیه بیا افیزای گشیتاورهای خیارجی
ولدوس زانو در زاویه بی  0تا  45درجه فلکش زانیو مقیدار
بارگییذاری روی  ACLبیشییتر میییشییود (فوکییوداا  )2003و
ثبات دینامیک زانو که بیه نوان توانیایی ییک مفصیپ بیرای
حفظ یک وضعیت پ از اغتشاش تعریف میشود بیه خطیر
میافتد .ای ثبات مشروط به کنترل صبی ضالنی ه یهی
بخ های بیدن در حیی حرکیت اسیت .نقی در کنتیرل
صبی ضالنی بخ های پروگزی ال زانیو مییتوانید ثبیات
دینامیک اندا تحتانی را به خطر انیدازد (لایی و ه کیارانا
2016؛ زازوالک و ه کارانا .)b2007
الدوی کین یاتیکی آسییب غیربرخیوردی اولییه و نقی
اثرگذار تنه و ه دنی وارض مداخله جراحی م ک اسیت
پ از بازسازی باقی مانده و احت االً به نوان منبعیی بیرای
ریاییک فاکتورهییای آسیییب پی از  ACLRبهشی ار رونیید
(وردم و هووتا  .)2016تغییر در کنترل صیبی ضیالنی
یک ریاک فیاکتور باییار مهیم بیرای آسییب ثانوییه اسیت
(هووت و ه کارانا  .)2013فرض بر ایی اسیت کیه هیم در
آسیب اولیه (هووت و ه کارانا 2005؛ رادولف و ه کیارانا
2001؛ زازوالک و ه کییارانا a2007؛ زازوالک و ه کییارانا
 )b2007و هییم آسیییب مجییدد ( ACLپترنییو و ه کییارانا
2010؛ تی ونی و ه کارانا )1993ا نق در کنترل صیبی
ضییالنی بخ ی هییای پروگزی ییال زانییو در هندییا حرکییات
دینامیک یکی از ریاک فاکتورهای اصلی است و میتواند بر
تغییر بارگذاری روی زانو و  ACLاثر نامطلوب بدذارد.
بدون تردیدا سیاتم های آنیالیز حرکیت آزمایشیداهیا
دقیقتری روش برای بررسی وامپ خطرزا هاتندا بیا ایی
وجود به لت محدودیتهای زمانی و مالیا تحلیپ دادههای
بهدسییت آمییده از ای ی سیاییتمها و اسییتفاده از آنهییا بییرای
شناسایی افراد با الدوهای حرکتی خطرزا در گروههای بزرگ
لی ن یباشد .آزمون سیاتم امتییاز دهیی خطیای فیرود
(LESS)1ا یک ابزار مییدانی باییار ارزان قی یت بیوده کیه
خطاهای تکنیک پیرش  -فیرود را در دامنیهای از آیتمهیای
مشهود در حرکت اناان محاسبه میکنید (لییز و ه کیارانا
1. Landing Error Scoring System
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 .)2012محققانا رواییی ه زمیان  LESSرا در مقایایه بیا
سیاتم آنیالیز حرکیت  3بعیدی تأییید کردنید (شیلبورن و
ه کارانا .)2009
با توجه به شیوع باالی آسیب ثانوییه  ACLو ه دنیی
ک بود تحقیقات در حوزه شناسیایی فاکتورهیای دخییپ در
آسیب ثانویه رباط و ت رینیات میرثری کیه در جلیوگیری از
آسیب ثانوییه وجیود داردا ضیروری بیه نظیر مییرسید کیه
درماندران و محققان بهطور یکایان بایید احایاس نییاز بیه
وجود یک برنامه ت رینات صبی ضالنی برای پیشیدیری از
آسیب مجدد  ACLرا داشته باشند .بنابرای هدف از تحقیق
حاضر تأثیر ت رینات صبی ضالنی بر قدرت ضالت هینا
ناحیه مرکزی و مکانیکهای پرش  -فرود در ورزشیکاران بیا
بازسازی رباط صلیبی قدامی بود.
روش بررسی
ایی تحقیییق از نییوع نی ییه تجربییی بییا طییرح پی آزمییون و
پ آزمون ه راه با گروه کنترل بیود .آزمودنیهیای تحقییق
حاضر را  24نفیر از ورزشیکاران بیا بازسیازی ربیاط صیلیبی
قدامی که معیارهای ورود به تحقیق را داشتند تشکیپ و ای
افراد بهطور تصیادفی بیه دو گیروه کنتیرل ( 12آزمیودنی) و
تجربییی ( 12آزمییودنی) تقایییم شییدند .معیارهییای ورود بییه
تحقیق شامپ)1 :پارگی ربیاط آنهیا بهصیورت غیربرخیوردی
اتفییاق افتییاده باشیید 6-15 )2 .مییاه از ییپ بازسییازی آنهییا
گذشته باشد )3 .ورزشکار با دامنه سنی 30-20سیال (3-2
سال شرکت منظم در ت رینیات ورزشیی قبیپ از آسییب در
یکییی از رشییتههای فوتبییالا فوتاییالا هنییدبالا والیبییال و
باکتبالا سه جلایه در هفتیه) کیه دارای حیداقپ تجربیه
شرکت در ماابقات استانی باشند )4 .تنهیا بازسیازی ربیاط
 ACLداشییته باشییند و سییایر رباطهییاا PCL1ا  MCL2دو
 LCL3سالم باشد )5 .هیچگونه آسیبدیدگی قبلی در انیدا
تحتانی و تنه نداشته باشند )6 .از نظر بی اریهای ضیالنی
و اسکلتی و مشکالت قلبی تنفای در سالمت کامپ باشند و
در نهایت به منظور یکاان بودن مراحپ توانبخشیی پی از
پا توانبخشی و فیزیوتراپی خود را در مرکز فیزییوتراپی و
ت ییری درمییانی مهرگییان در شهرسییتان مشییهد انجییا داده
باشند .پ از انتخاب آزمودنیها و پیی از شیروع آزمیونا
1. Posterior cruciate ligament
2. Medial collateral ligament
3. lateral collateral ligament

مراحپ تحقیق بهطور کامپ برای آزمودنیها شرح داده شد و
از آنها خواسته شد کیه در صیورت ت اییپ بیرای شیرکت در
تحقیق فر رضایتنامه و اطال یات شخصیی خیود را کامیپ
کنند.
اندازهگیری استقامت عضالت ناحیه مرکزی

برای ای کار از پروتکپ معتبر  McGillکه به منظور تعییی
اسییتقامت ضییالت پایدارکننییده تنییه طراحییی شییده اسییت
استفاده شد (می گییپ و ه کیارانا  .)1999ایی پروتکیپ
شامپ سه آزمون است که استقامت ت یامی ضیالت تنیه را
میسنجد :آزمون اکاتناور تنه و آزمونهای پالنک از جلیو
و به پهلو .از یک زمانسنج دسیتی بیرای ثبیت میدت زمیان
حفظ وضعیت ایزومتریک توسط آزمودنیها استفاده گردیید.
در بی هر آزمیونا حیداقپ پینج دقیقیه اسیتراحت تعییی
میشد .برای اندازهگیری استقامت ضالت اکاتناور تنیه از
تات اصالح شده سورنا اسیتفاده شید .بیرای انجیا ایی
تات آزمیودنی بهصیورت دمیر روی تخیت دراز مییکشیید
بطوریکه بدن از ناحیه لد از لبه تخت آویزان بیود .سیپ
اندا تحتانی شامپ قا ت رانهیا و سیاق پاهیا بهوسییله دو
استرپ بهصورت محکم به تخیت ثابیت شید .قبیپ از انجیا
تات و زمان استراحت بی هر تات ییک تخیت در جلیوی
آزمودنی قرار داده شده بود که باالتنه را روی آن قیرار دهید.
برای شروع تاتا دستهیا بهصیورت ضیربدری روی سیینه
قرار میگرفت و آزمودنی تنه خود را به سی ت بیاال حرکیت
میداد و زمانیکه ت ا بدن در ییک راسیتا قیرار مییگرفیت
تات شروع میشد .از آزمودنی خواسته شد که بدن خیود را
تا هر زمانی که میتواند در ای حالت نده دارد .میدت زمیان
استقامت بهصورت دستی و با استفاده از کورنومتر ثبت شید
(تصییویر1الییف) .تاییت پالنییک از پهلییو بییرای انییدازهگیییری
استقامت ضالت جانبی تنه ای گونه بیود کیه آزمیودنی بیه
پهلو روی یک مت (با  2/5سانتیمتر قطر) دراز میکشیید و
پاهای خود را بهطور کامپ صاف میکیرد .پیایی کیه در بیاال
قرار داشت برای ح ایت در جلو پای پایینی قرار میگرفیت.
از آزمودنی خواسته شد هین خود را از روی مت بلند کند و
ت ا بدن را بهصیورت صیاف در ییک خیط مایتقیم روی
سا د دستی که در پایی بودا قرار دهد .دسیتی کیه در بیاال
قرار داشت نیز بهصورت ضربدری روی شیانه سی ت مخیالف
قرار میگرفت .تات زمانی به پایان میرسید که هیین روی
مت قرار میگرفت (تصویر1ب) .برای اجرای پالنیک از جلیوا
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آزمودنی در وضعیت دمر قرار میگرفتا در حالیکه قا ت
مرکزی را در وضعیت خنثی حفظا بیدن را توسیط بازوهیا و
اندشییتان پییا ح ایییت میکنیید و در حفییظ اییی وضییعیت
میکوشد .باید توجه داشت کیه باالتنیها رانهیا و پاهیا بایید
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ه راستا باشند .زمانی که بدن از وضعیت خنثی خیاری شید
(انحنای بی از حد در ستون فقرات) آزمون متوقف میشد
(تصویر1ی).

تصویر 1
الف :استقامت ضالت خلفی

ب :استقامت ضالت جانبی تنه

ی :استقامت ضالت قدامی تنه

خلفی ران و پنج سانتیمتر بیاالی زانیو ثابیت شیده بیود .از
آزمودنی خواسته شد که زانوی خود را تیا زاوییه  90درجیه
خم کند و با حداکثر قدرت در جهیت اکاتنشی هیین بیه
اهر فشار وارد کنید (تصیویر 2الیف) .بیرای ارزییابی قیدرت
ضالت اکاترنال روتیتور هین از آزمودنی خواسته شد کیه
روی صندلی دینامومتر بشیند و زانو و هین او در زاوییه 90
درجه فلکش تنظیم شد .ران پیای میورد ارزییابی و تنیه بیا
استفاده از استرپ به دستداه ثابت شد و بازوی اهر نییز بیه
قا ت داخلیی سیاق پیا و پینج سیانتیمتر بیاالتر از قیوزک
داخلی متصپ گردید .برای کنترل آداکش هین ییک بیال
بی پاهای آزمودنی قرار داده شد .محور چرخ دینیامومتر
ه راستا با خط مفصپ زانو تنظیم شد و سیپ از آزمیودنی
خواسته شد که با حداکثر قدرت در جهت چرخ خیارجی
ران به اهر فشار وارد کند (تصویر 2ب).

اندازهگیری قدرت ایزومتریک عضالت هیپ

قدرت ایزومتریک ضالت اکاتنایورا اکایترنال روتیتیور و
آبداکتور هین اندامی که رباط آن بازسازی شده بیا اسیتفاده
از دینیامومتر ایزوکنتییک ( KinCom 500H isokinetic
 )dynamometerارزیابی شد .به آزمودنیها اجازه داده شید
که سه مرتبه تات را با قیدرت زییر بیشیینه ت یری کننید.
برای تات قدرت ضالت هین سه تات با حداکثر قدرت و
به مدت پنج ثانیه برای هر تات انجا شد و بی هیر تایت
به آزمودنی به مدت دو دقیقه اجازه استراحت داده مییشید
(بولین ی و ه کییارانا  .)2009بییرای انییدازهگیییری قییدرت
ضالت اکاتناور هین آزمودنی به شکم تنیه را  90درجیه
خم میکرد و روی تخت قرار میگرفت و برای ثابیت سیازی
تنییه بییا اسییتفاده از دسییتهاا صییندلی دینییامومتر را محکییم
میگرفییت .محییور چییرخ دینییامومتر بییا تروکییانتر بییزرگ
استخوان ف ور هم راستا بود و بازوی اهیر نییز بیه قای ت

تصویر 2
الف :تات قدرت اکاتناورهای هین

ب :تات قدرت اکاترنال روتیتورهای هین

ی :تات قدرت آبداکتورهای هین
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تأثیرتمرینات عصبی عضالنی بر ......

برای تات قدرت آبداکشی هیین آزمیودنی روی تخیت
دینامومتر به پهلو روی پای سالم دراز میکشید .پای سالم و
تنه بهوسیله اسیترپ بیه تخیت ثابیت شید .محیور چیرخ
دینامومتر ه راستا با خیار خاصیرهای قیدامی فوقیانی و هیم
سط با تروکانتر بیزرگ تنظییم شید .بیازوی اهیر نییز بیه
قا ت خارجی دیاتال ران و پینج سیانتیمتیر بیاالی اپیی
کندیپ خارجی نصب شد و سپ از آزمودنی خواسیته شید
که با حداکثر قدرت در جهت آبداکش ران بیه اهیر فشیار
وارد کند (تصویر 2ی) (بولین و ه کارانا .)2009
آزمون پرش-فرود

برای ارزیابی تکنییک پیرش فیرود آزمیودنی هیا از پروتکیپ
سیاتم امتیازدهی خطیای فیرود ) (LESSاسیتفاده شید .از
آزمودنیها خواسته شد که روی یک سکوی  30سانتیمتری
بایاتند و سپ با یک پرش به س ت جلیو و در فاصیله ای
تقریبا برابر با  50درصد قد خود بیا هیر دو پیا فیرود آینید و
بالفاصله بعد از آن با حداکثر تیالش ییک پیرش یودی را
انجا دهند .هندا انجا تات هیچ بازخورد یا آموزشیی بیه
فرد داده ن ی شد .قبپ از انجا تات آزمودنیها سه مرتبیه
تات را به صورت ت رینی انجا دادند و بعد از آن سه پیرش
را به نوان تات اصلی انجا دادنید .در صیورتیکه فیرد بیه

فاصله افقی تعیی شده ن ی رسیید ییا پی از فیرود پیرش
ودی حداکثری را انجا ن ی دادا آن نوبت حذف و تایت
پرش ی فرود یک بار دیدر تکرار می شد .جهت ثبت تصیاویر
دو دوربی فیل برداری پایهدار()HQ sport action camera
در ن ای فرونتال و ساجیتال در فاصله  3/45متری از نقطیه
فییرود قییرار داشییتند (تصییویر( )3پییادوآ و ه کییارانا.)2009
آزمون  LESSبه منظور ارزیابی تکنیک فرود بر اساس هفت
ویژگی پرش -فرود و با استفاده از یک سیاتم امتیازدهی 0
و ( 1دو آیتم آخر  0تا )2انجا گرفته و دارای  17آیتم است
(در ای تحقیق از دو سرال آخر پرسشینامه یعنیی  16و 17
بییدلیپ ه راسییتا نبییودن بییا سییایر سییراالت و کلییی بییودن
سنج شان چش پوشی شد) که وضیعیت انیدا تحتیانی و
تنه را در لحظه برخیورد پیا بیا زمیی و ه دنیی حیداکثر
فلکش زانو را مورد ارزیابی قرار میدهد .امتیاز نهیایی بیرای
هر فرودا از مج وع امتیازات ت امی آیتمها محاسبه میشیدا
بهطوریکییه امتیییازات بیشییتر (خطاهییای بیشییتر) نشییاندر
تکنیکهای فرود خطرزا بیرای آسییب  ACLبیود (پیادوآ و
ه کارانا  .)2009الز به ذکر است که ت ا متغیرها مربوط
به اندا تحتانی س ت برتر بود.

تصویر :3آزمون امتیازدهی خطای فرود

پروتکل تمرینی

در تحقیق حاضر از یک برنامه ت رینی صیبی ضیالنی کیه
هدف اصلی آن برطرف کردن نق کنترل صیبی ضیالنی
هین و تنیه بیودا اسیتفاده شید (مییر و ه کیارانا .)2008
طراحی ای پروتکپ بهگونیهای اسیت کیه بیا ایجیاد شیرایط
اغتشاشییی خییات کنتییرل تنییه و ثبییات مرکییزی را افییزای
میدهد و با یث کیاه مکانیایمهیای آسییبزا یی ماننید
گشتاور خارجی آبداکتور زانو در ورزشکاران مییشیود .بیرای

بهبود توانایی ورزشکاران در کنترل تنیه و ثبیات مرکیزی در
هندا فعالیتهای دینامیکا ای ت رینیات در پینج مرحلیه
طراحی شد که سط پیشرفت ت رینیات بیه تیدریج افیزوده
میشد .در هر مرحله برای افزای شدتا تکنیک ت ری بیه
تدریج افزای پیدا میکرد.
حجم ابتدایی ت رینات از کم شروع میشد تا ای فرصت
به ورزشکار داده شود تا تکنیک ت ری را به نحو احا ییاد
گرفته و اجرا ن اید .اگر در حیی انجیا ت رینیات خایتدی
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بودن توزیع دادهها از آزمون کل وگروف اسی یرنف اسیتفاده
شد .برای مقایاه میاندی های درون گروهیا از آزمونهیای
آماری تی ه باته و برای مقایاه میاندی های بی گروهیی
از واریان برای اندازههای تکراری استفاده شد.

با ث میشید کیه ورزشیکار نتوانید ت رینیات را بیا تکنییک
صحی اجرا ن اید از او خواسته میشد کیه از انجیا ت یری
خودداری ن اید.
برای اساس با توجه به هدف تحقیقا گیروه تجربیی بیه
مدت  60تا  90دقیقه در هر جلاه و سیه جلایه در هفتیها
برای مدت هشیت هفتیه ت رینیات صیبی ضیالنی ناحییه
مرکییزی و هییین را انجییا دادنیید .از آنجاییکییه در مراحییپ
انتهاییا ت رینات نابت به مراحیپ اولییه از لحیاک تکنییک
مشکپتر استا پروتکپ اجرایی در ای تحقیق از نظر تقایم
زمانی هر مرحله نابت به مراحپ قبلی زمان بیشیتری را بیه
خود اختصات میداد .پ از ج عآوری اطال اتا دادهها بیا
نر افزار  SPSSناخه  20تجزیه و تحلیپ شدند .بهطوریکه
بییا اسییتفاده از آمارههییای توصیییفی (میییاندی و انحییراف
استاندارد) دادهها محاسبه و برای اط ینیان ییافت از نرمیال

نتایج
مشخصات آنتروپومترییک آزمودنیهیای تحقییق در جیدول
ش اره  1قابپ مشاهده است .آزمونهای آماری نشان داد که
دو گروه کنترل و تجربی از نظر شاخ هیای آنتروپومترییک
تفاوت معناداری نداشیتند ( .)P≤0/05نرمیال بیودن ت یامی
دادهها با استفاده از آزمون کل وگروف اس یرنف تأییید شید
(.)P≤0/05

جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای آنتروپومتریک
گروه

میاندی  ±انحراف معیار ()M±SD

تجربی
کنترل
تجربی

187/5±9/2
186/5±9/2
83/4±5/7

کنترل

85/4±2/8

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

25/3±9/6
23/2±2/4
25/2±8/4
24/2±2/3

متغیر
قد (سانتیمتر)
جر (کیلوگر )
س (سال)
شاخ

تودهی بدنی (کیلوگر /مترمربع)

جدول  :2بررسی تغییرات درونگروهی و اختالف بینگروهی متغیرهای وابسته
مرحله
شاخ

ثبات مرکزی
(دقیقه)
قدرت ایزومتریک
(نیوت متر)
تکنیک
فرود

متغیر

گروه

استقامت ضالت
خلفی تنه
استقامت ضالت
قدامی تنه
استقامت ضالت
جانبی تنه

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

اکاتنش هین
آبداکش هین
اکاترنال روتیش
LESS

پی آزمون

تغییرات درون گروهی
پ آزمون

M±SD

M±SD

t

P

1/78 0±/03
1/75 0±/03
1/33 0±/16
1/0±40/11
1/0±10/07
1/0±14/06
420/9 129±/5
399/1 136±/8
335/9 33±/2
321/39±5/0
138/6 18±/2
140/12±4/8
7/1±17/4
7/2±42/1

2/0±27/15
1/0±72/24
2/0±18/23
1/46 0±/32
1/35 0±/09
1/0±13/08
598/1 89±/6
396/6 136±/6
376/7 48±/0
324/1 29±/6
169/12±3/4
143/13±6/4
3/1±5/4
7/1±92/2

-18/45
-1/33
-9/86
-0/67
-8/30
1/41
-9/75
0/70
-5/38
-0/17
-9/85
-0/97
5/70
-0/76

*0/001
0/209
*0/001
0/517
*0/001
0/187
*0/001
0/500
*0/001
0/865
*0/001
0/351
*0/001
0/463

* معناداری در سط  P≥0/05برای تغییرات درون گروهی

**معناداری در سط

اختالف بی گروهی
F

P

اندازه اثر

63/91

**0/001

0/74

25/33

**0/001

0/53

12/70

**0/002

0/37

4/98

**0/036

0/19

6/47

**0/018

0/23

4/82

**0/039

0/18

27/29

**0/001

0/55

 P≥0/05برای مقایاه بی گروهی
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تغییییرات درون گروهییی متغیرهییای قییدرت ایزومتریییک
ضالتا استقامت ضالت ناحییه مرکیزی و امتییاز خطیای
پرش ی فرود در پ آزمون نایبت بیه پی آزمیون فقیط در
گروه تجربی بهبود معناداری داشت (( )P≥0/05جیدول .)2
ه دنی تغییرات بی گروهی در دو گروه تجربی و کنتیرل
در قییدرت ایزومتریییک ضییالتا اسییتقامت ضییالت ناحیییه
مرکییزی امتیییاز خطییای پییرش  -فییرود ( )P≥0/05تفییاوت
معناداری را نشان داد (جیدول)2؛ بیه بیارت دیدیر برنامیه
ت رینی موجب بهبود معنییدار متغیرهیای وابایته (قیدرت
ایزومتریک ضالتا استقامت ضالت ناحیه مرکیزی امتییاز
خطای پرش ی فرود) شد.
بحث
هدف از تحقیق حاضر تیأثیر ت رینیات صیبی ضیالنی بیر
قدرت ضالت هینا ناحیه مرکیزی و مکانیکهیای پیرش-
فرود در ورزشکاران با بازسیازی ربیاط صیلیبی قیدامی بیود.
نتایج نشان داد که ت رینات صبی ضالنی بهطور معناداری
روی قدرت ضیالت هیین و ناحییه مرکیزی و متعاقیب آن
مکانیکهای پرش  -فرود آزمودنیها تأثیر داشته است.
نتایج پی آزمون تات خطای پیرش  -فیرود نشیان داد
که بد راستایی اندا ها در ورزشکاران بیا بازسیازی  ACLبیا
ویژگیهای کین اتیکی که از آنهیا بیه نوان کین اتیکهیای
آسیبزای زانو نا برده میشود (ایرلندا )1999ا یکاان بود.
ای بد راستاییها مرید ای نکته است که ریاکفاکتورهیای
آسیب مجیدد پی از  ACLRه اننید آسییب اولییه ACL
اسییت (چییادری و آنییدرکاچیا 2006؛ دمپاییی و ه کییارانا
)2007ا بهطوریکه الدوی کین اتیکی آسیب غیربرخیوردی
اولیه و نق اثرگیذار تنیه و هیین در وقیوع آن و ه دنیی
وارض مداخله جراحی م ک است پی از بازسیازی بیاقی
ماندها و احت االً به نوان منبعیی بیرای ریایک فاکتورهیای
آسیییب پ ی از  ACLRبهش ی ار رونیید (وردم ی و هییووتا
 .)2016با ای حال پی از هشیت هفتیه ت رینیات صیبی
ضییالنی ناحیییه مرکییزی و هییین بییهطور معنییاداری قییدرت
ضالت ای ناحیه افزای یافت و با ث شد بد راسیتاییهای
ذکر شده بهطور معناداری کاه یابد.
مطالعه آیندهندر زازوالک و ه کاران ( )2007اثیر ثبیات
مرکزی روی آسیب اندا تحتانی ارزیابی کرد .ای مطالعیات

ارتباط بالقوه بی ثبیات مرکیزی و آسییبهیای  ACLرا در
زنان بهطور برجاته بییان کیرد .در ایی تحقییق  140زن و
 137مرد ورزشکار دانشداهی که دارای هییچ سیابقه آسییب
قبلی در زانوی خود نبودندا شرکت ن ودند .در ییک مطالعیه
توانایی فرد در برگشت تنه بیه وضیعیت شیروع بعید از ییک
قییی تنییه) (زازوالک و
چییرخ در صییفحه افقییی (ح ی
ه کارانا  )b2007و در مطالعه دیدر توانایی فرد در متوقف
کردن حرکت تنه پی از ییک اغتشیاش سیریع را در 130
میلیثانیه پ از اغتشاش و حداکثر جابجایی تنیه (کنتیرل
صبی ضالنی تنیه) (زازوالک و ه کیارانا  )a2007میورد
ارزیابی قرار گرفت.
آنها نشان دادند کنترل صیبی ضیالنی تنیه در هیر دو
حالییت حییداکثر جابجییایی تنییه و  130میلیثانیییه پیی از
اغتشاش در افراد سالم نابت به افرادی کیه دچیار یکیی ییا
ترکیبی از آسیبهای زانوا آسیبهیای لیدیامنتی زانیو و ییا
آسیب  ACLشده بودندا بیشتر بیود .یالوه بیر ایی ا زنیان
ورزشکاری که دچار آسیب لیدامانی شده بودنید نایبت بیه
زنان سالما جابجایی بیشتری را در تنه نشان دادند کیه ایی
اختالف در مردان آسیب دیده نابت به مردان سالم با وجود
افزای میاندی ا معنادار نبود.
بییهطور کلییی نتییایج تحقیقییات زازوالک نشییان داد کییه
فاکتورهای مربوط به ثبات مرکزی میتواند خطر آسیبهای
زانیوا ربیاط صیلیبی و دیدییر آسییبهیای لیدیامنتی زانییو را
پی بینیی کنید .ایی یافتیههیا از ایی نظرییه کیه افییزای
جابجایی تنه در پاسی بیه حرکیات ناگهیانی در تنیه با یث
افزای خطر آسیب میشودا ح ایت میکند .کاه کنترل
صبی ضالنی تنه روی ثبات دینامیک زانیو اثیر گذاشیته و
خطر آسیب زانو را در مانورهای ورزشیی افیزای مییدهید.
ه دنی بور با فاصله نیروی ک الع یپ زمیی از مرکیز
ثقپ بیدن ه یراه بیا کیاه کنتیرل صیبی ضیالنی تنیه
میتواند ثبات دینامیک زانو را به خطر بیندازد.
اغلب تحقیقات آینیدهندری کیه رابطیه ثبیات مرکیزی و
آسیب  ACLرا بررسی کردندا روی مشیاهده تجربیی بیرای
شناسایی ارتباط بی اندازهگیریهای ثبات مرکزی و شییوع
آسیبهای  ACLت رکیز داشیتند .مطالعیاتی از ایی دسیت
بییرای درک کییردن میییزان بزرگییی مشییکپ آسیییب ضییروری
هاتند و ای مطالعات بهطور مع ول به نوان اولی گیا در
جلوگیری از آسیبهای ورزشیی شیناخته شیده اسیت (وان
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مکلی ا  .)1992با ای حال ای مطالعات هنوز نتوانایتهانید
به ای سرال پاس دهند که آیا ثبات مرکزی اثیر مکانیکیال
روی مفصپ زانیو و  ACLدارد؟ اخییراً مشیاهدات ویید ویی
رخدادهای آسیب  ACLنشان داده است کیه وضیعیت تنیه
م ک است روی خطر آسیب  ACLنق مه یی ایفیا کنید
(هییووت و ه کییارانا 2009؛ شیییهان و ه کییارانا .)2012
تحقیقات با استفاده از دستداههای آنیالیز حرکیت و وسیایپ
شبیهسازی کامپیوتری به توضی دقیق رابطه مایتقیم بیی
ثبات مرکزی و بارگذاری زانو پرداختهاند.
در ه ی راستا چنید مطالعیه بیه بررسیی ارتبیاط بیی
وضعیت باالتنه و پارامترهای بارگذاری روی زانوا که به نوان
ریاک فاکتور آسیب  ACLشناخته شیدهاندا پرداختیهانید.
ای مطالعات حداکثر گشتاور خارجی آبیداکتوری زانیو را در
حی حرکات برشی (که از وضعیتهای آسیبزای  ACLدر
میادی ورزشی بهحااب میآید) (بودن و ه کیارانا )2000
مورد ارزیابی قرار دادهاند .گشتاور خیارجی آبیداکتوری زانیو
زمانی اتفاق میافتد که نیروهای تولیدی بی زمیی و انیدا
تحتانیا زانو را به س ت داخپ میکشد و با ث ولدوس زانیو
میشود .افزای در گشتاور آبیداکتوری زانیو با یث افیزای
اسییتری (افییزای طییول)  ACLدر زانییوی جایید میشییود
(فل ین و ه کارانا 2001؛ مارکلوف و ه کارانا  )1995و
ای رابطه در شبیهسازیهای کامپیوتری هم مشیاهده شیده
است (شی و ه کارانا  2009ا.)2011
جامیاون و ه کاران ( )2012حداکثر گشیتاور خیارجی
آبداکتوری زانو را در ارتباط با تیلت جانبی تنه مورد ارزییابی
قرار دادند .پ از بررسی بیومکانیک حرکت برشی غیرقابیپ
پییی بینییی بیییان کردنیید کییه حییداکثر گشییتاور خییارجی
آبداکتوری زانو رابطه مثبتی با تیلت جانبی تنه دارد .ارتبیاط
مثبت تیلت تنه و حداکثر گشتاور خیارجی آبیداکتوری زانیو
نشان میدهد که بیا افیزای تیلیت تنیها حیداکثر گشیتاور
خارجی آبداکتوری زانو نیز افیزای پییدا مییکنید و با یث
افزای استری روی  ACLو در نتیجه پارگی آن میشود.
یافتههای باال نشان میدهد کیه افیراد از طرییق تقوییت
ثبات مرکزی و جلوگیری از حرکات اضافی تنه میتواننید از
زانوهایشان در مقابپ بارگذاریهای مضر و در نتیجه افیزای
خطر آسیب حفاظت کنند .ایی امیر در تحقییق حاضیر بیه
وضوح تأیید شد بهطوریکه در آزمودنیهیای گیروه تجربیی
پ از انجیا ت رینیات صیبی ضیالنی اختصاصیی ناحییه
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مرکزی و هینا ه زمان با افزای قدرت ضالت ای ناحییه
کین اتیکهای آسیبزای تنه نیز بیهطور معنیاداری کیاه
یافت.
در زمینه ارتباط بی قدرت ضالت هین و اثیر آن روی
آسیییبهای زانییو نیییز تحقیقییات تأیییید کردهانیید کییه ضییعف
ضییالت اییی ناحیییه میتوانیید بهصییورت ماییتقیم روی
آسیبهای زانو تأثیر داشته باشید .خییا باشیی و ه کیاران
( )2016در مطالعییهای آینییدهندر قییدرت ضییالت هییین
(آبییداکتورها و اکاییترنال روتیتورهییا) را در  501ورزشییکار
( 138زن و  363مرد) کیه در رشیتههیای مختلیف ورزشیی
فعالیت میکردندا مورد ارزیابی قیرار دادنید .در طیول فصیپ
ماییابقات محققییان وضییعیت آسیییب  ACLورزشییکاران و
ه دنی مکانیام آسیب (برخوردی و غیربرخوردی) را ثبت
کردند .نتایج آنها نشان داد که در طول فصیپ مایابقات 15
آسیب غیربرخوردی ( 6زن و  9مرد) رخ داده است .مقایایه
قیدرت ضیالت هیین ورزشیکاران آسییبدییده نایبت بیه
ورزشکاران سالم نشان داد که قدرت ای ضیالت در سیط
پایی تری قرار داشته است .آنها به ای نتیجیه رسییدند کیه
قدرت ضالت هین با آسیب غیربرخیوردی  ACLرابطیهای
ماتقیم دارد و با اندازهگیری آن در پی فصپ میتوان ای
آسیب را پی بینی کیرد .بورنهیا و ه کیاران ( )2016نییز
ارتباط بی ضالت تنه و هین با لکرد تات پایی آمیدن
تک پیا از پلیه را میورد بررسیی قیرار دادنید .بیدی منظیور
محققییی  71آزمییودنی سییالم ( 38مییرد و  33زن) و بییدون
تاریخده قبلی آسیب  ACLو یا انیدا تحتیانی را بیا تایت
پایی آمدن تک پا از پله ارزیابی کردند .نتایج آنها نشان داد
که رابطه معکوسی بی حداکثر نیروی ایزومتریک آبداکش ا
اکاترنال روتیش ا اکاتنش هینا پالنک و پالنک از پهلیو
با تات پایی آمدن تک پا از پله وجود دارد.
در ه ی زمینه تات و ه کاران ( )2017بیان کردند که
تقویت ضالت اکاتناور هین نق مه ی در کاه زاویه
آداکش هین در اندامی که  ACLآن بازسازی شیده اسیتا
دارد و ای در حالی است که به نظر میرسد قدرت ضیالت
آبداکتور هین در تاهیپ فلکش هین حیی مرحلیه فیرود
پ از پرش در هر دو اندا نق اساسی را بر هیده داشیته
باشد .به ه ی خاطر محققی و درماندران باید بیه اه ییت
ضالت ای ناحیه روی کین اتیکهیای انیدا تحتیانی
نق
در صفحه فرونتال و ساجیتال توجیه زییادی داشیته باشیند.
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نتایج ای تحقیقات احت االً بتواند تغییرات کین اتیکی ایجاد
شده در اندا تحتانی تحقیق حاضر را تبییی کنید .زییرا در
تحقیق حاضر پ از انجا ت رینات صبی ضیالنی قیدرت
ضالت هین در گروه تجربی نابت به گروه کنتیرل بیهطور
معنیداری افزای و در مقابیپ کین اتییکهیای آسییبزای
اندا تحتانی کاه پیدا کرده بود.
اجرای موفق ت رینات صبی ضالنی برای جلیوگیری از
آسیب مجدد  ACLنیازمند توجه به جز یات ای مکانیام و
درک کامپ فاکتورهای بیومکانیکی است که با ث کیاه و
یا ایجاد خطر آسیب میشوند .ارزیابی بیومکیانیکی افیراد بیا
بازسازی  ACLقای ت مه یی از فراینید غربیالدری اسیت.
کاه گشیتاور خیارجی آبیداکتوری زانیوا کیاه گشیتاور
داخلی اکاتنایوری زانیو و نییروی برشیی قیدامی تیبییا از
طریق ت رینات صبی ضالنی م ک است به مییزان قابیپ
توجهی از آسیب ثانویه  ACLبکاهد .درک کامپ و اساسی و
کاه ای سه نوع بارگذاری در زانیو بیه ییک انیدازه مهیم
است.
از آنجاییکه وامپ قابپ اصالح و غیرقابپ اصیالح در هیر
نوع از بارگذاریهای خطرناک وجود دارندا کیاه هدف نید
وامپ دخیپ م ک است به اندازه کافی خطر آسیب ثانوییه

را کاه دهدا حتی زمانیکیه فاکتورهیای غیرقابیپ اصیالح
وجود داشته باشند.
نتیجهگیری
براساس ای نتایج میتوان نتیجیه گرفیت کیه قای تهیای
باالی زانو بهویژه ناحیه مرکزی و هین اثر قابپ توجهی روی
استراتژیهای کنترل حرکتی دارد .ای نتایج از نظیر بیالینی
میتواند بایار حا ز اه یت باشد زیرا آگاهی از تغییراتی کیه
ضعف ای نواحی در کین اتیک تنه و اندا تحتیانی بیهوجود
میآوردا مییتوانید یاملی بیرای طراحیی بهتیر برنامیههای
ت رینی که هدف آنها جلوگیری از آسیب  ACLو ه دنیی
برنامههای جلوگیری از آسیب مجیدد ربیاط صیلیبی قیدامی
استا باشد.
تشکر و قدردانی
ای مقاله برگرفتیه شیده از رسیاله دکتیری دانشیجو کیاظم
نوروزی در سال  1397میباشد که با ح ایت دانشکده لو
ورزشی دانشداه اصفهان اجرا شیده اسیت کیه بیدی وسییله
مراتب تشکر و قدردانی خود را از آن معاونیت محتیر ابیراز
میداریم.

References
Boling, M. C., Padua, D. A., & Alexander Creighton,
R. (2009), Concentric and eccentric torque of the
hip musculature in individuals with and without
patellofemoral pain. Journal of Athletic Training,
44(1), 7-13.
Burnham ,J. M., Yonz, M. C., Robertson, K. E.,
McKinley, R., Wilson, B. R., Johnson, D. L., . . .
Noehren, B. (2016), Relationship of Hip and Trunk
Muscle Function with Single Leg Step-Down
Performance. Physical Therapy in Sport.
Chaudhari, A. M., & Andriacchi, T .P. (2006), The
mechanical consequences of dynamic frontal plane
limb alignment for non-contact ACL injury. Journal
of biomechanics, 39(2), 330-338.
Cimino, F., Volk, B. S., & Setter, D. (2010), Anterior
cruciate ligament injury: diagnosis, management,
and prevention. Am Fam Physician, 82(8), 917922.
Daniel, D. M., Stone, M. L., Dobson, B. E., Fithian, D.
C., Rossman, D. J., & Kaufman, K. R. (1994), Fate
of the ACL-injured patient a prospective outcome
study. The American journal of sports medicine,
2(5), 632- 644.

Ardern, C. L., Webster, K. E., Taylor, N. F., & Feller,
J. A. (2011), Return to the preinjury level of
competitive sport after anterior cruciate ligament
reconstruction surgery two-thirds of patients have
not returned by 12 months after surgery. The
American journal of sports medicine, 39(3), 538543.
Beynnon, B. D., Johnson, R. J., Abate, J. A., Fleming,
B. C., & Nichols, C. E. (2005), Treatment of
anterior cruciate ligament injuries, part I. The
American journal of sports medicine, 33(10), 15791602.
Blackburn, J. T., & Padua, D. A. (2008), Influence of
trunk flexion on hip and knee joint kinematics
during a controlled drop landing. Clinical
Biomechanics, 23(3), 313-319.
Boden, B. P., Dean, G. S., Feagin, J. A., & Garrett, W.
E. (2000), Mechanisms of anterior cruciate
ligament injury. Orthopedics, 23(6), 573-578.
Boden, B. P., Torg, J. S., Knowles, S. B., & Hewett, T.
E. (2009), Video analysis of anterior cruciate
ligament injury abnormalities in hip and ankle
kinematics. The American journal of sports
medicine, 37(2), 252-259.

87

1398  بهار و تابستان،13  شماره،7  دوره،پژوهش در توانبخشی ورزشی

Delahunt, E., Prendiville, A., Sweeney, L., Chawke,
M., Kelleher, J., Patterson, M., & Murphy, K.
(2012), Hip and knee joint kinematics during a
diagonal jump landing in anterior cruciate ligament
reconstructed
females.
Journal
of
Electromyography and Kinesiology, 22(4), 598606.
Delahunt, E., Sweeney, L., Chawke, M., Kelleher, J.,
Murphy, K., Patterson, M., & Prendiville, A.
(2012), Lower limb kinematic alterations during
drop vertical jumps in female athletes who have
undergone
anterior
cruciate
ligament
reconstruction. Journal of Orthopaedic Research,
30(1), 72-78.
Delfico, A. J., & Garrett, W. E. (1998), Mechanisms of
injury of the anterior cruciate ligament in soccer
players. Clinics in sports medicine, 17(4), 779-785.
DeMorat, G ,.Weinhold, P., Blackburn, T., Chudik, S.,
& Garrett, W. (2004), Aggressive quadriceps
loading can induce noncontact anterior cruciate
ligament injury. The American journal of sports
medicine, 32(2), 477-483.
Dempsey, A. R., Lloyd, D. G., Elliott, B. C ,.Steele, J.
R., Munro, B. J., & Russo, K. A. (2007), The effect
of technique change on knee loads during sidestep
cutting. Medicine & Science in Sports & Exercise,
39(10), 1765-1773.
Devita, P., & Skelly, W. A. (1992), Effect of landing
stiffness on joint kinetics and energetics in the
lower extremity. Med Sci Sports Exerc, 24(1), 108115.
Dugan, S. A. (2005), Sports-related knee injuries in
female athletes: what gives? American journal of
physical medicine & rehabilitation, 84(2), 122-130.
Dunn, W. R ,.Spindler, K. P., & Consortium, M.
(2010). Predictors of Activity Level 2 Years After
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
(ACLR) A Multicenter Orthopaedic Outcomes
Network (MOON) ACLR Cohort Study. The
American journal of sports medicine, 38(10), 20402050.
Fleming, B. C., Renstrom, P. A., Beynnon, B. D.,
Engstrom, B., Peura, G. D., Badger, G. J., &
Johnson, R. J. (2001), The effect of weightbearing
and external loading on anterior cruciate ligament
strain. Journal of biomechanics, 34(2), 163-170.
Fukuda, Y., Woo, S. L. Y., Loh, J. C., Tsuda, E., Tang,
P., McMahon, P. J., & Debski, R. E. (2003). A
quantitative analysis of valgus torque on the ACL:
a human cadaveric study. Journal of Orthopaedic
Research, 21(6), 1107-1112.
Hartigan, E. H., Axe, M .J., & Snyder-Mackler, L.
(2010), Time line for noncopers to pass return-tosports criteria after anterior cruciate ligament
reconstruction. Journal of orthopaedic & sports
physical therapy, 40(3), 141-154.
Hewett, T. E., Di Stasi, S. L., & Myer, G. D. (2013),
Current concepts for injury prevention in athletes
after anterior cruciate ligament reconstruction. The
American journal of sports medicine, 41(1), 216224.

Hewett, T. E., Myer, G. D., Ford, K. R., Heidt, R. S.,
Colosimo, A. J., McLean, S. G . . . ,. Succop, P.
(2005), Biomechanical measures of neuromuscular
control and valgus loading of the knee predict
anterior cruciate ligament injury risk in female
athletes a prospective study. The American journal
of sports medicine, 33(4), 492-501.
Hewett, T .E., Torg, J. S., & Boden, B. P. (2009),
Video analysis of trunk and knee motion during
non-contact anterior cruciate ligament injury in
female athletes: lateral trunk and knee abduction
motion are combined components of the injury
mechanism. British journal of sports medicine,
43(6), 417-422.
Hui, C., Salmon, L. J., Kok, A., Maeno, S., Linklater,
J., & Pinczewski, L. A. (2011), Fifteen-year
outcome of endoscopic anterior cruciate ligament
reconstruction with patellar tendon autograft for
“isolated” anterior cruciate ligament tear. The
American journal of sports medicine, 39(1), 89-98.
Huston, L. J., Greenfield, M. L. V., & Wojtys, E. M.
(2000), Anterior cruciate ligament injuries in the
female athlete: potential risk factors. Clinical
orthopaedics and related research, 372, 50-63.
Ireland, M. L. (1999), Anterior cruciate ligament injury
in female athletes: epidemiology. Journal of
Athletic Training, 34(2), 150.
Jamison, S. T., Pan, X., & Chaudhari, A. M. (2012),
Knee moments during run-to-cut maneuvers are
associated with lateral trunk positioning. Journal of
biomechanics, 45(11), 1881-1885.
Jarvis, A. S. (2010), The association between measures
of core stability and biomechanics of the trunk and
knee during a single leg squat: The University Of
North Carolina At Chapel Hill.
Johnson, D., & Fu, F. (1994), Anterior cruciate
ligament reconstruction: why do failures occur?
Instructional course lectures, 44, 391-406.
Khayambashi, K., Ghoddosi, N., Straub, R. K., &
Powers, C. M. (2016), Hip Muscle Strength
Predicts Noncontact Anterior Cruciate Ligament
Injury in Male and Female Athletes A Prospective
Study. The American journal of sports medicine,
44(2), 355-361.
Lessi, G. C., dos Santos, A. F., Batista, L. F., de
Oliveira, G. C., & Serrão, F. V. (2016), Effects of
fatigue on lower limb, pelvis and trunk kinematics
and muscle activation: Gender differences. Journal
of Electromyography and Kinesiology.
Leys, T., Salmon, L., Waller, A., Linklater, J., &
Pinczewski, L. (2012), Clinical results and risk
factors for Reinjury 15 Years After anterior cruciate
ligament reconstruction a prospective study of
hamstring and patellar tendon grafts. The American
journal of sports medicine, 40(3), 595-605.
Lohmander, L. S., Englund, P. M., Dahl, L. L., &
Roos ,E. M. (2007), The long-term consequence of
anterior cruciate ligament and meniscus injuries
osteoarthritis. The American journal of sports
medicine, 35(10), 1756-1769.
Lohmander, L., Östenberg, A., Englund, M., & Roos,
H. (2004), High prevalence of knee osteoarthritis,

...... تأثیرتمرینات عصبی عضالنی بر

pain, and functional limitations in female soccer
players twelve years after anterior cruciate ligament
injury. Arthritis & Rheumatism, 50(10), 3145-3152.
Lyman, S., Koulouvaris, P., Sherman, S., Do, H.,
Mandl, L. A., & Marx, R. G. (2009), Epidemiology
of anterior cruciate ligament reconstruction. J Bone
Joint Surg Am, 91(10), 2321-2328.
Markolf, K. L., Burchfield, D. M., Shapiro, M. M.,
Shepard, M. F., Finerman, G. A., & Slauterbeck, J.
L. (1995), Combined knee loading states that
generate high anterior cruciate ligament forces.
Journal of Orthopaedic Research, 13(6), 930-935.
McGill, S. M., Childs, A., & Liebenson, C. (1999),
Endurance times for low back stabilization
exercises: clinical targets for testing and training
from a normal database. Archives of physical
medicine and rehabilitation, 80(8), 941-944.
Miyasaka, K., Daniel, D., Stone, M., & Hirshman, P.
(1991), The incidence of knee ligament injuries in
the general population. Am J Knee Surg, 4(1), 3-8.
Myer, G. D., Chu, D. A., Brent, J. L., & Hewett, T. E.
(2008), Trunk and hip control neuromuscular
training for the prevention of knee joint injury.
Clinics in sports medicine, 27(3), 425-448.
Padua, D. A., Marshall, S. W., Boling, M. C., Thigpen,
C. A., Garrett Jr, W. E., & Beutler, A. I. (2009),
The Landing Error Scoring System (LESS) is a
valid and reliable clinical assessment tool of jump
landing biomechanics: the JUMP-ACL study. The
American journal of sports medicine, 37(10), 19962002.
Paterno, M. V., Ford, K. R., Myer, G .D., Heyl, R., &
Hewett, T. E. (2007), Limb asymmetries in landing
and jumping 2 years following anterior cruciate
ligament reconstruction. Clinical Journal of Sport
Medicine, 17(4), 258-262.
Paterno, M. V., Schmitt, L. C., Ford, K. R., Rauh, M.
J., Myer, G. D., Huang, B., & Hewett, T. E. (2010),
Biomechanical measures during landing and
postural stability predict second anterior cruciate
ligament injury after anterior cruciate ligament
reconstruction and return to sport. The American
journal of sports medicine, 38(10), 1968-1978.
Rudolph, K. S., Axe, M. J., Buchanan, T. S., Scholz, J.
P., & Snyder-Mackler, L. (2001), Dynamic stability
in the anterior cruciate ligament deficient knee.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy,
9(2), 62-71.
Salmon ,L., Russell, V., Musgrove, T., Pinczewski, L.,
& Refshauge, K. (2005), Incidence and risk factors
for graft rupture and contralateral rupture after
anterior
cruciate
ligament
reconstruction.
Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic &
Related Surgery, 21(8), 948- 957.
Sampson, N. R., Beck, N. A., Baldwin, K., Ganley, T.,
& Wells, L. (2011), Knee injuries in children and
adolescents: has there been an increase in ACL and
mensicus tears in recent years. Paper presented at
the American Academy of Pediatrics National
Conference and Exhibition, Boston, MA.
Sheehan, F. T., Sipprell, W. H., & Boden, B. P. (2012),
Dynamic sagittal plane trunk control during

88

anterior cruciate ligament injury. The American
journal of sports medicine, 40(5), 1068-1074.
Shelbourne ,K. D., Gray, T., & Haro, M. (2009),
Incidence of subsequent injury to either knee within
5 years after anterior cruciate ligament
reconstruction with patellar tendon autograft. The
American journal of sports medicine, 37(2), 246251.
Shin, C. S., Chaudhari, A. M., & Andriacchi, T. P.
(2009), The effect of isolated valgus moments on
ACL strain during single-leg landing: a simulation
study. Journal of biomechanics, 42(3), 280-285 .
Shin, C. S., Chaudhari, A. M., & Andriacchi, T. P.
(2011), Valgus plus internal rotation moments
increase anterior cruciate ligament strain more than
either alone. Med Sci Sports Exerc, 43(8), 14841491.
Spindler, K. P., Huston, L. J., Wright, R. W., Kaeding,
C. C., Marx, R. G., Amendola, A., . . . Harrell, F. E.
(2011), The prognosis and predictors of sports
function and activity at minimum 6 years after
anterior cruciate ligament reconstruction a
population cohort study. The American journal of
sports medicine, 39(2), 348-359.
Tate, J., Suckut, T., Wages, J., Lyles, H., & Perrin, B.
(2017), The Associations Between Hip Strength
And Hip Kinematics During A Single Leg Hop In
Recreational Athletes Post Acl Reconstruction
Compared To Healthy Controls. International
journal of sports physical therapy, 12(3), 341.
Timoney, J. M ,.Inman, W. S., Quesada, P. M.,
Sharkey, P. F., Barrack, R. L., Skinner, H. B., &
Alexander, A. H. (1993), Return of normal gait
patterns
after
anterior
cruciate
ligament
reconstruction. The American journal of sports
medicine, 21(6), 887-889.
Traina, S .M., & Bromberg, D. F. (1997), ACL injury
patterns in women. Orthopedics, 20(6), 545-549.
van Mechelen, W. (1992), Running injuries. Sports
medicine, 14(5), 320-335.
Voigt, C., Schönaich, M., & Lill, H. (2006), Anterior
cruciate ligament reconstruction :state of the art.
European Journal of Trauma, 32(4), 332-339.
Von Porat, A., Roos, E., & Roos, H. (2004), High
prevalence of osteoarthritis 14 years after an
anterior cruciate ligament tear in male soccer
players: a study of radiographic and patient relevant
outcomes. Annals of the rheumatic diseases, 63(3),
269-273.
Webster, K. E., & Feller, J. A. (2016), Exploring the
high reinjury rate in younger patients undergoing
anterior cruciate ligament reconstruction. The
American
journal
of
sports
medicine,
0363546516651845.
White, K. (2014), The effects of neuromuscular
training on the ability to return-to-activity for the
ACL reconstructed athlete. University of Delaware.
Wordeman, S. C., & Hewett, T. E. (2016), ResearchBased and Clinical Considerations for Effective
Neuromuscular Training to Prevent Second
Anterior Cruciate Ligament Injury. Operative
Techniques in Sports Medicine, 24(1), 7-11.

89

1398  بهار و تابستان،13  شماره،7  دوره،پژوهش در توانبخشی ورزشی

Wright, R. W., Dunn, W. R., Amendola, A., Andrish, J.
T., Bergfeld, J., Kaeding, C. C., . . . Wolcott, M.
(2007), Risk of tearing the intact anterior cruciate
ligament in the contralateral knee and rupturing the
anterior cruciate ligament graft during the first 2
years after anterior cruciate ligament reconstruction
A prospective MOON cohort study. The American
journal of sports medicine, 35(7), 1131-1134.
Zazulak, B. T., Hewett, T. E., Reeves, N. P., Goldberg,
B., & Cholewicki, J. (2007a), Deficits in

neuromuscular control of the trunk predict knee
injury risk a prospective biomechanicalepidemiologic study .The American journal of
sports medicine, 35(7), 1123-1130.
Zazulak, B. T., Hewett, T. E., Reeves, N. P., Goldberg,
B., & Cholewicki, J. (2007b), The effects of core
proprioception on knee injury a prospective
biomechanical-epidemiological
study.
The
American journal of sports medicine, 35(3), 368373.

