نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی
دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1398
44 - 33
WWW.RSR.BASU.AC.IR

اثر خستگی بر میزان هم انقباضی عضالت اطراف زانو و اجرای عملکردی در
ورزشکاران با سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی
کمیل دشتی رستمی ،1محمدحسین علیزاده ،2هومن مینونژاد ،3حمیدرضا یزدی
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 .1استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه مازندران
 .2استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران
 .3استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران
 .4فوق تخصص جراحی زانو ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
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کنترل عصبی -عضالنی
اجرای عملکردی

دریافت  11آذر 1931؛ پذیرش  25اسفند 1931

چکیده
زمینه و هدف :از آنجاییکه ورزشکاران بعد از پارگی رباط صلیبی قدامی خستگی را تجربه
میکنند ،بنابراین شناخت اثرات خستگی بر کنترل عصبی عضالنی و اجرای عملکردی حائز
اهمیت است .هدف تحقیق حاضر بررسی اثر خستگی بر میزان هم انقباضی عضالت اطراف زانو و
اجرای عملکردی در ورزشکاران با سابقهی پارگی رباط صلیبی قدامی بود.
روش بررسی :نمونه تحقیق حاضر شامل  63ورزشکار بود که در سه گروه 21 ،نفر با عمل
بازسازی رباط صلیبی ) 21 ،(ACLRنفر با پارگی رباط صلیبی بدون عمل بازسازی ( )ACLDو
 21نفر بهعنوان گروه کنترل قرار گرفتند .میزان هم انقباضی عضالت چهارسر -همسترینگ،
چهارسر -دوقلو و اجرای عملکردی در قبل و بعد از خستگی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :میزان هم انقباضی عضالت چهارسرران -دوقلو در گروههای آسیب دیده ( ACLRو
 )ACLDبهطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود .همچنین اجرای عملکردی در تست لی تک
پا در گروههای آسیب دیده به طور معناداری بعد از خستگی کاهش یافت.
نتیجهگیری :هم انقباضی عضالت چهارسر -دوقلو در ایجاد ثبات مفصل زانو مهم است ،لذا
توصیه میشود در تمرینات توانبخشی این دو عضله بیشتر مدنظر قرار گیرد .با توجه به کاهش
اجرای عملکردی در ورزشکاران آسیب دیده ،پیشنهاد میشود آزمونهای عملکردی در شرایط
خستگی نیز ارزیابی شوند.
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مقدمه
پارگی ربااط صالیبی قادامی ) 2(ACLیکای از شاای تارین
آسیبها در طول فعالیتهای ورزشی است (لپلای ،مکلاین،
اسمیت1126 ،؛ لسی ،سراوو1122 ،؛ یاو و گاارت.)1112 ،
دو مورد از عوارض جدی پارگی  ،ACLصرف نظر از درماان
جراحی یاا ییرجراحای ،عادا بازگشات باه سالی فعالیات
ورزشاای قبلاای (گااابی و فرانسیسااکو1113 ،؛ تیلااور و فلاار،
1122؛ باااهر )1116 ،و ابااتال بااه آرتااروز اساات (بالژووی ا ،
جفااری ،جااوردن .)1121 ،گاازارش شااده اساات کااه ایلااب
آسیبهای ورزشی در اواخر بازی زمانیکاه خساتگی وجاود
دارد ،رخ میدهند (هادسون و گیبساون1112 ،؛ هااوکینز و
فلر .)2111 ،خستگی عصبی عضالنی در طول فعالیاتهاای
ورزشی رخ داده و با ایجاد اختالل در کنترل عصبی عضالنی
باعث آسیب میشود .ادبیات تحقیقای نشاان مایدهاد کاه
خستگی الگوی فعالیت عضالت چهار سرران و همساترینگ
را در افراد سالم تغییر میدهد (وجتی و رزی2113 ،؛ لفارت
و فو)2111 ،
هم انقباضی 1فعال شدن همزمان عضالت مخالف حول
یک مفصل تعریف میشود (گاردینر .)1111 ،هدف از هم
انقباضی عضالت ،تقویت عملکرد رباط در حفظ ثبات
مفصل ،ایجاد مقاومت در برابر چرخش مفصل و متعادل
کردن توزی فشار در سلی مفصلی است .هم انقباضی
عضالت اطراف زانو یک استراتژی عصبی عضالنی در طول
فعالیت دینامیک است تا از این طریق در مفصل ثبات ایجاد
کرده و نیروهای برشی و چرخشی (که هر دو برای مفصل
مضر هستند) را کاهش دهد (سولومونوف ،براتا ،ژو،
آمبروسیا2199 ،؛ سولومونوف و کروکساگارد.)1112 ،
دو دیدگاه در ارتبااط باا میازان هام انقباضای عضاالت
اطراف زانو بعد از آسیب  ACLوجود دارد ،از یک طرف هم
انقباضی عضالنی میتواند یک سازگاری مثبت به بایثبااتی
ناشاای از آساایب باشااد .در واقاا از دیاادگاه بیومکااانیکی،
همانقباضی میتواند باهعناوان مکانیسام محاافظتی مفصال
عمل کند .فعال شدن همزمان گاروههاای عضاالنی مخاالف
میتواند در توزی نیروهای سلی مفصلی و بهطاور همزماان
در افزایش ثبات مفصل نقش داشاته باشاد .از طارف دیگار،
همانقباضی بهعنوان یک اساتراتژی مضار بارای یکپاارچگی
1. Anterior cruciate ligament
2. Co-contraction

مفصل در نظر گرفته شده است .علیریم تأثیر هم انقباضای
بر توزی یکسان فشارهای مفصلی ،اثر بیش از حد آن باعاث
افزایش نیروهای خالص فشااری 6در سالی مفصال شاده و
میتواند زمینهساز بروز و پیشارفت آرتاروز شاود (گااردینر،
 .)1111با توجاه باه اینکاه سااختارهای پویاا (عضاالت) و
ایستای (رباطها) ثبات مفصل زانو بعد از آسیب  ACLدچار
اختالل میشوند ،به نظر میرسد که افراد باا ساابقه پاارگی
 ACLبه منظور افزایش ثبات مفصل از سلوح باالتر میازان
همانقباضی عضالت استفاده کنند .در واق اثارات خساتگی
که در طول تمرین یا رقابات رخ مایدهاد ،کنتارل عصابی
عضالنی را تا نقلهای دچار اختالل میکند که واکانشهاای
عضااالنی ییرطبیعاای اجتنااای ناپااذیر اساات (دکاار ،ویلنااد،
اسااترت .)1126 ،در تحقیقااات قبلاای اثاار آساایب  ACLو
خستگی بر میزان هم انقباضی گاروههاای عضاالنی مخاالف
مفصل زانو مورد ارزیابی قارار گرفتاه اسات .نتاای تحقیاق
کلیس و همکاران نشان داد که خستگی عضالت اکستنساور
زانو باعث افزایش نسبت هم انقباضی عضالت چهارسارران و
همسترینگ در حین حرکت فارود شاده و خلار آسایب را
افزایش میدهد (کلیس و همکاران .)1111 ،در تحقیق پادوا
و همکاااران اسااتفاده از یااک پروتکاال خسااتگی در زنجیااره
حرکتی بسته (تکرار حرکات اسکات) باعاث افازایش نسابت
فعالیت عضله چهارسرران به همسترینگ ( )Q:Hشاد .ایان
افزایش در نتیجه اتکای بیش از حد آزماودنیهاا باه عضاله
چهارسرران 3در بعد از خستگی بود که میتواند خلر آسیب
 ACLرا افاازایش دهااد (پااادوا و همکاااران .)1113 ،نتااای
تحقیق رادولف و همکااران )1111( 1نشاان داد کاه میازان
همانقباضی عضالت چهارسار  -دوقلاو خاارجی در افاراد باا
نقص رباط صلیبی قدامی ( 3)ACLDبهطور معناداری کمتر
از گااروه کنتاارل اساات (رادولااف و مکلاار .)1111 ،تاارو و
همکاران )1111( 2نیاز در تحقیاق خاود نشاان دادناد کاه
تمرینات ایتشاشی مایتواناد میازان هامانقباضای عضاالت
چهارسر  -همسترینگ و چهارسر  -دوقلو را در افرادACLD
بهطور معناداری کاهش دهد (ترو ،رادولف ،وندی ،مایکل،
 .)1111در تحقیق لپلی و همکاران )1126( 9نیاز شااخص
3. Net compressive force
4. Quadriceps dominance
5. Rudolph et al
6. Anterior cruciate ligament deficit
7. Teres et al
8. Lepley et al
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همانقباضی چهارسر به همسترینگ خارجی بعد از خساتگی
در افراد با عمل بازسازی ربااط صالیبی ( 2)ACLRو ساالم
بهطور معناداری کااهش یافات ولای باین دو گاروه تفااوت
معناداری وجود نداشت (لپلی ،توماو ،مکلاین .)1126 ،بار
اساو دانستههای محقق در تحقیقات قبلی اثر خستگی بار
میاازان هاامانقباضاای عضااالت اطااراف زانااو در ورزشااکاران
 ACLDمااورد بررساای قاارار نگرفتااه اساات .در ارتباااط بااا
ورزشااکاران  ACLRنیااز اثاار خسااتگی تنهااا باار میاازان
همانقباضی عضاالت پهان خاارجی و همساترینگ خاارجی
مورد بررسی قرار گرفته و واکنش سایر عضالت اطاراف زاناو
به خستگی ناشناخته باقی مانده است.
توانایی انجاا فعالیتهای ورزشی تحت شرایط خستگی
(توانایی حفظ نیرو و توان عضالنی) دارای اهمیت ویژهای
است .با این وجود ایلب آزمونهای عملکرد دینامیک برای
اهداف ورزشی و توانبخشی در شرایط عدا خستگی انجاا
میشوند .به منظور ارزیابی بهتر مداخالت تمرینی و
توانبخشی ،ارزیابی عملکرد دینامیک تحت شرایط خستگی
پیشنهاد شده است (جسپر و همکاران .)1113 ،آزمون لی
تک پا 1ایلب بهعنوان پیشبین عملکرد دینامیک مفصل زانو
بخصوص در افراد با آسیب  ACLمورد استفاده قرار گرفته
است (فیتزگارد ،لفارت ،واینر .)1112 ،تحقیقات نشان داده
است از بین آزمونهای لی ،تست لی تک پا معتبرترین و
پایاترین تست برای ارزیابی افراد بعد از آسیب  ACLاست
(گریندا ،دیوید ،مایکل1122 ،؛ لکساندر ،کامیل ،جسپر،
جان ،روالند .)1113 ،در تحقیق جسپر و همکاران)1113( 6
شاخص قرینگی انداا در تست لی تک پا مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .قبل از اعمال پروتکل خستگی شاخص
قرینگی انداا در تماا بیماران باالی  %11بود اما بعد از
خستگی  %39بیماران عدا قرینگی انداا (کمتر از )%11
داشتند (جسپر و کارلسون .)1113 ،گزارش شده است که
تمرین خستگی در ترکیب با تست لی تک پا یک روش پایا
برای بررسی اجرای عملکردی تحت شرایط خستگی است
(آگوستون ،تومی ،لیندن ،کارلسون ،فولکسن.)1113 ،
بر اساو دانستههای محقق ،تحقیقات بسیار اندکی در
ارتباط با بررسی اثر خستگی بر شاخصهای عصبی -
عضالنی و اجرای عملکردی در ورزشکاران با عمل بازسازی
1. Anterior cruciate ligament reconstructed
2. Single leg hop test
3. Jesper et al
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 ACLانجاا شده است .اگرچه این تحقیقات اطالعات مهمی
راج به اثرات خستگی در این گروه از ورزشکاران فراهم
میکند ،اما در این تحقیقات اثرات خستگی بر میزان هم
انقباضی گروههای عضالنی مخالف زانو و اجرای عملکردی
مورد توجه قرار نگرفته است .همچنین تاکنون تحقیقی به
بررسی اثرات خستگی در نیمی دیگر از ورزشکاران با سابقه
پارگی  ACLکه از روش ییرجراحی استفاده میکنند،
نپرداخته است .بنابراین با توجه به ملالب بیان شده هدف
از تحقیق حاضر بررسی اثر خستگی بر میزان همانقباضی
عضالت اطراف زانو (چهارسرران ،همسترینگ و دوقلو) و
اجرای عملکردی در ورزشکاران با سابقهی پارگی ( ACLبا
و بدون عمل بازسازی) و سالم میباشد.
مواد و روشها
3

طرح تحقیق حاضر از نوع مورد  -شاهد است .جامعه آماری
تحقیق حاضر مردان ورزشکار در دامنهی سنی  29تا 61
سال بودند که طی  6سال گذشته دچار پارگی  ACLشده
و از روش جراحی و ییرجراحی برای درمان استفاده کردند.
از جامعه آماری فوق  63ورزشکار 21 ،ورزشکار با عمل
بازسازی رباط صلیبی قدامی 21 ،)ACLR( 1ورزشکار با
پارگی رباط صلیبی قدامی بدون عمل بازسازی )ACLD( 3و
 21ورزشکار سالم بهعنوان نمونه تحقیق حاضر انتخای
شدند .اندازه حجم نمونه با استفاده از نراافزار  STATAبا
توان آماری  ،1/91آلفای  1/11و با در نظر گرفتن میانگین
و انحراف استاندارد جامعه و نمونه در متغیرهای اصلی
تحقیق (میزان هم انقباضی عضالت) برای طرح تحقیقی
اندازههای مکرر بهدست آمد (رادولف و همکاران1111 ،؛
وبستر و همکاران.)1121 ،
معیارهای ورود به تحقیق برای دو گروه آسیب ( ACLبا
و بدون عمل بازسازی) شامل 29 ،تا  63ماه بعد از عمل
بازسازی  ACLیا درمان محافظهکارانه ،2دامنه سنی بین
 29تا  61سال ،پایان دوره توانبخشی و بازگشت به فعالیت
ورزشی سلی متوسط به باال (جدول ( )2هفتی و همکاران،
 )2116بود (لپلی و همکاران1126 ،؛ رادولف و همکاران،
.)1111
4. Case-control study
5. Anterior cruciate ligament reconstructed
6. Anterior cruciate ligament deficient
7. Conservative
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معیارهای خروج از تحقیق برای دو گروه آسیب ACL

(با و بدون عمل بازسازی) شامل ،سابقه عمل جراحی انداا
تحتانی به ییر از بازسازی ، ACLآسیب انداا تحتانی بعد از
عمل بازسازی  ،ACLوجود آسیب دوطرفه ،آسیب رباطهای
دیگر زانو شامل رباط جانبی داخلی ،خارجی و صلیبی خلفی
و وجود آسیبهای دیگر در انداا تحتانی (سندرا درد

کشککی  -رانی ،اسپرین مچ پا و  )...بود .آزمودنیهای گروه
کنترل نیز سابقهی آسیب در مفصل زانو نداشته و از لحاظ
دامنه سنی و سلی فعالیت بدنی با آزمودنیهای دو گروه
آسیب دیده جور بودند (لپلی و همکاران1126 ،؛ رادولف و
همکاران.)1111 ،

جدول  :1طبقهبندی سطح فعالیت بدنی بعد از آسیب ( ACLهفتی و همکاران)2116 ،

سلی

فعالیت بدنی

سلی 2
سلی 1
سلی 6
سلی 3

رشتههای همراه با حرکات پرش ،برش ،چرخش (فوتبال ،هندبال ،بسکتبال)
رشتهای همراه با حرکات جانبی با چرخش کمتر نسبت به سلی ( 2رشتههای راکتی ،رزمی ،کشتی ،ژیمناستیک)
فعالیتهای همراه با حرکات مستقیم رو به جلو بدون پرش و چرخش (دویدن ،کوهنوردی)
بدون تحرک

روش انجام کار

ابتدا ورزشکاران با سابقهی پارگی  ACLبا توجه به معیار
ورود و خروج و با مجوز جراح ارتوپد انتخای شدند .پس از
تکمیل فرا رضایتنامه ،اطالعات دموگرافیک آزمودنی (سن،
سابقهی ورزشی ،رشتهی ورزشی ،مدت زمان سپری شده از
آسیب یا جراحی  )ACLدر فرا جم آوری اطالعات ثبت
شد.
در این تحقیق برای ایجاد خستگی در آزمودنیها از یک
پروتکل خستگی عملکردی استفاده شد که در تحقیقات
قبلی مورد استفاده قرار گرفته است (وبستر ،لوک ،جودی،
فلر1121 ،؛ لپلی و همکاران .)1126 ،ابتدا روش انجاا کار
توسط محقق برای آزمودنی شرح داده شده و سپس
اندازهگیریهای مبنا (قبل از خستگی) انجاا شد .بعد از
اندازهگیریهای مبنا آزمودنی به مدت  21تا  21دقیقه
برنامه گراکردن را انجاا داده و سپس پروتکل خستگی را
با انجاا ستهای تکراری شامل  9بار حرکت اسکات با زاویه

 11درجه فلکشن زانو ،انجاا دو پرش عمودی با حداکثر
توان و در نهایت سه فرود تک پا از ارتفاع  61سانتیمتری
بر روی دستگاه صفحه نیرو ( )AMTIانجاا داد .این
ستهای تکراری تا زمانی انجاا شد که آزمودنی دیگر
نمیتوانست حرکت اسکات را  1بار متوالی با زاویه  11درجه
زانو انجاا دهد .محدودیتی برای تعداد حرکات اسکاتی که
آزمودنی میتوانست انجاادهد وجودنداشت .برای اندازهگیری
میزان خستگی ایجاد شده در آزمودنیها از مقیاو بورگ
استفاده شد که یک مقیاو ذهنی از ( 3بدون فشار ادراک
شده) تا ( 11حداکثر فشار ادارک شده) برای درجهبندی
خستگی است (گوکلر ،اوتین ،بنیامین ،پادوا ،اپینگا.)1123 ،
شرط خستگی آزمودنیها طبق مقیاو بورگ رسیدن به
عدد  22و باالتر بود .سه فرود قبل از پروتکل خستگی و سه
فرود آخر آزمودنی قبل از رسیدن به اوج خستگی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

شکل  :1نحوهی انجام فرود بر روی یکپا؛ الف .مرحلهی آمادگی قبل از فرود و ب .مرحلهی فرود
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ثبت دادههای الکترومیوگرافی و محاسبه میزان هم انقباضی

فعالیت الکتریکی عضالت چهارسرران ،همسترینگ و دوقلو
با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی (EMG) Megawin
ساخت کشور فنالند ثبت شد .دادههای  EMGبهوسیلۀ
سیستم تحلیل حرکت (نراافزار کرتکس) استخراج شده و از
نراافزار اکسل (نسخۀ  )1126برای تحلیل دادهها استفاده
شد .سیگنالهای  EMGابتدا به میزان  21برابر پیش
تقویت شده و در محدوده گذردهی بین  21تا  111هرتز
فیلتر گردیدند .قبل از محاسبه میزان هم انقباضی ،حداکثر
انقباض ایزومتریک هر  6عضله ثبت شد .برای محاسبه
حداکثر انقباض ایزومتریک عضالت چهارسر آزمودنی
نشسته و زانو را در فلکشن  11درجه قرار میداد .آزمونگر با
اعمال حداکثر مقاومت در باالی مچ پای آزمودنی از وی
میخواست تا حداکثر انقباض ایزومتریک عضالت را انجاا
دهد .برای محاسبه حداکثر انقباض ایزومتریک عضالت
همسترینگ آزمودنی در وضعیت دمر قرار گرفته و زانو در
فلکشن  11الی  61درجه قرار داشت ،سپس آزمونگر با
اعمال حداکثر مقاومت در باالی مچ پای آزمودنی از وی
میخواست حداکثر انقباض ایزومتریک عضالت را انجاا
دهد .برای ثبت حداکثر انقباض ارادی عضله دوقلو نیز
آزمودنی حرکت پالنتارفلکشن مچ پا را با اعمال مقاومت
توسط آزمونگر انجاا میداد .آزمون حداکثر انقباض ارادی
ایزومتریک عضالت در هر آزمودنی  6بار و هر بار به مدت 1
ثانیه با فاصلهی  2دقیقه استراحت بین هر تکرار انجاا شد.
در پژوهش حاضر میزان هم انقباضی عضالت پهن داخلی -
همسترینگ داخلی ،پهن خارجی  -همسترینگ خارجی،
پهن داخلی  -دوقلو داخلی و پهن خارجی  -دوقلو خارجی
در حرکت افت فرود عمودی تک پا (شکل  )2و در بازهی
زمانی  111میلیثانیه پس از برخورد پا با زمین محاسبه
شد .هرگاه نیروی عمودی عکسالعمل زمین به بیش از 21
نیوتن میرسید ،آن نقله بهعنوان تماو اولیه پا با زمین در
نظر گرفته شد .برای اندازهگیری میزان همانقباضی عضالت
از معادلهی رادولف و همکاران (رادولف و همکاران)1111 ،
استفاده شد:
)EMGL/EMGS×(EMGL+EMGS

که در آن  EMGLسلی فعالیت در عضله با فعالیت کمتر و
 EMGSسلی فعالیت در عضله با فعالیت بیشتر است .طبق
این معادله فعالیت عضالنی در  111میلیثانیهی اول بعد از
فرود به  1بخش  11میلیثانیهای تقسیم میشود .در هر
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بخش  11میلیثانیهای عضلهی با فعالیت کمتر در صورت
کسر و عضلهی با فعالیت بیشتر در مخرج کسر قرار گرفته و
این عدد در مجموع فعالیت دو عضله ضری میشود .سپس
مجموع  1بخش  11میلیثانیهای بر  1تقسیم میشود تا
میزان همانقباضی نسبی در یک کوشش حرکتی بهدست
آید .برای بهدست آوردن هم انقباضی کل مجموع  6کوشش
بر عدد  6تقسیم شد 6( .کوشش قبل از خستگی و 6
کوشش بعد از خستگی).
تست لی تک پا برای ارزیابی اجرای عملکردی

به منظور انجاا تست لی تک پا ،متر نواری به طول  1متر
روی زمین قرار گرفته و آزمودنی با قرار دادن دستها بر
روی کمر انگشت شست پا را پشت نقله صفر قرار میداد.
سپس عمل لی را با حداکثر توان خود برای رسیدن به
حداکثر مسافت ممکن انجاا داد .نقله تماو پاشنه پا روی
زمین مشخص شده و فاصله آن از نقله شروع اندازهگیری
شد .هر آزمودنی در هر انداا  6بار تست را قبل و  6بار بعد
از خستگی انجاا داده و متوسط  6تکرار ثبت شد .در این
تحقیق از شاخص قرینگی انداا برای ارزیابی استفاده شد که
یکی از رای ترین معیارهای مورد استفاده قبل از بازگشت
ورزشکار مبتال به آسیب  ACLبه فعالیتهای ورزشی است.
مقدار شاخص قرینگی با تقسیم نتیجه تست در انداا مبتال
بر انداا ییرمبتال و ضری آن در عدد صد بهدست میآید.
میزان پرش با انداا مبتال
میزان پرش با انداا ییر مبتال

× 211

پایایی شاخص قرینگی انداا برای تست لی تک پا در
افراد سالم و مبتال به آسیب  ACLبه ترتیب  1/13و 1/11
گزارش شده است (بولگا و کشالو2112 ،؛ رید ،استرافورد،
گیفین.)1112 ،
تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل اطالعات جم آوری شده از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .جهت بررسی
نرمالبودن دادهها نیز از آزمون شاپیروویلک استفاده شد .در
پژوهش حاضر اثرات اصلی شامل خستگی (قبل و بعد از
خستگی) ،گروه ( ACLR ،ACLDو کنترل) و اثر تعاملی
خستگی در گروه با استفاده از آزمون تحلیل چندمتغیری
واریانس اندازههای مکرر بررسی شد .در ادامه برای تعیین
تفاوتهای دورن گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون
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تک متغیری تی وابسته و تحلیل واریانس یکلرفه و آزمون
تعقیبی توکی استفاده شد .شاخص اندازهی اثر ( )ESکوهن
(کوهن )2199 ،نیز برای هریک از تفاوتهای معنادار درون
گروهی و بین گروهی محاسبه گردید .شایان ذکر است که
تجزیه و تحلیل اطالعات در سلی معناداری  11درصد و
میزان آلفای کوچکتر یا مساوی ( )1/11انجاا شد .تماا

تحلیلهای آماری با استفاده از نراافزار  SPSSنسخه 11
انجاا شد.
یافته ها
میانگین و انحراف استانداردمشخصاتدموگرافیک آزمودنیها
در جدول شماره دو ارائه شده است.

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد مشخصات دموگرافیک آزمودنیها
متغیر
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرا)
زمان سپری شده از جراحی یا
آسیب اولیه (ماه)

گروه 21( ACLDنفر)
(میانگین و انحراف استاندارد)

گروه  21( ACLRنفر)
(میانگین و انحراف استاندارد)

گروه کنترل ( 21نفر)
(میانگین و انحراف استاندارد)

معناداری

13/1±1/61
223/1±3/31
21/11±2/26

16/96±1/31
221/11±3/29
23/31±1/16

13/11±1/92
221±1/16
23/21±2/11

1/29
1/22
1/31

16/11±3/11

16/21±3/11

-

جدول  :9آزمون تحلیل چندمتغیری واریانس اندازههای مکرر برای میزان هم انقباضی عضالت
اثرات
گروه
خستگی
اثر تعاملی خستگی در گروه

مقدار F

معناداری

اندازه اثر

6/13
1/33
2/61

⃰1/111
1/139
1/16

1/61
1/13
1/21

همانطور که در جدول  6مالحظه میشود اثر گروه
معنادار میباشد .بنابراین در میزان هم انقباضی عضالت بین
گروههای مورد ملالعه تفاوت معناداری وجود دارد .اثر
خستگی و تعامل خستگی در گروه معنادار نمیباشد ،که
نشاان میدهد تفاوت معنااداری در مایزان هم انقباضای

عضالت در گروههای تحقیق از قبل به بعد از خستگی وجود
ندارد .در ادامه برای مشخص شدن تفاوتهای درون گروهی
و بین گروهی در میزان فعالیت عضالت از آزمونهای تک
متغیری استفاده شد.

جدول  :1مقایسه دورن گروهی میزان هم انقباضی عضالت از قبل به بعد از خستگی ()%MVC
هم انقباضی عضالت
پهن داخلی -همسترینگ داخلی
قبل از خستگی
بعد از خستگی
مقدار P
پهن خارجی -همسترینگ خارجی
قبل از خستگی
بعد از خستگی
مقدار P
پهن داخلی  -دوقلو داخلی
قبل از خستگی
بعد از خستگی
مقدار P

گروه 21( ACLDنفر)

گروه  21( ACLRنفر)

گروه کنترل ( 21نفر)

29/12±9/11
22/21±3/21
1/13

11/31±21/11
11/12±21/12
1/91

22/21±9/61
29/11±22/21
1/11

29/11±21/32
21/16±21/12
1/13

23/19±2/11
21/19±2/12
1/29

11/32±22/61
21/12±1/91
1/91

61/13±26/16
66/13±26/32
1/96

61/33±21/91
63/21±26/16
1/26

61/16±1/11
19/31±1/29
1/11
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پهن خارجی  -دوقلو خارجی
قبل از خستگی
بعد از خستگی
مقدار P

13/12±21/12
13/91±21/21

13/23±1/29
11/13±1/36

1/12

1/13

61

31/31±26/23
66/11±22/11
*1/12
ªES=2/13

⃰ تفاوت معنادار از قبل به بعد از خستگی ª ،شاخص اندازه اثر

میانگینها نشان میدهد که میزان هم انقباضی چهارسر-
دوقلو خارجی در گروه کنترل بهطور معناداری بعد از
خستگی کاهش یافته است .در گروههای  ACLRو ACLD
در هیچیک از هم انقباضی ها تفاوت معناداری از قبل به بعد
از خستگی وجود نداشت.

در جدول  3مقایسه درون گروهی متغیر میزان هم
انقباضی عضالت در گروههای مورد ملالعه ارائه شده است.
همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،تنها در میزان
هم انقباضی چهارسر  -دوقلو خارجی در گروه کنترل تفاوت
معناداری از قبل به بعد از خستگی وجود دارد .بررسی

۷۰.۰۰
۶۰.۰۰
۵۰.۰۰
4۰.۰۰
3۰.۰۰
2۰.۰۰
1۰.۰۰
Med Q:H Lat Q:H Med Q:G Lat Q:G
کنترل

Med Q:H Lat Q:H Med Q:G Lat Q:G
ACLr

۰.۰۰

ACLd

نمودار  .1مقایسه میزان هم انقباضی عضالت در قبل و بعد از خستگی بین گروه های مورد مطالعه :Med Q:H .چهار سر-همسترینگ
داخلی :Lat Q:H ،چهارسر-همسترینگ خارجی :Med Q:G ،چهارسر-دوقلو داخلی :Lat Q:G ،چهارسر-دوقلو خارجی.
⃰ تفاوت معنادار بین گروه  ACLRو  ACLDبا کنترل در قبل از خستگی † .تفاوت معنادار بین گروه  ACLRو کنترل در بعد از خستگی

بررسی نمودار  2نشان میدهد که در میزان هم انقباضی
عضالت چهارسر -دوقلو خارجی صرف نظر از حالت خستگی
بین گاروه  ACLRو کنتارل و بین گاروه  ACLDو کنترل

در بعد از خستگای تفاوت معناادرای وجاود دارد .شااخص
اندازه اثار برای تماا تفااوتهای معنادار باالتار از  2باود که
اندازه اثر بزرگی است.

جدول  :5آزمون تحلیل واریانس اندازههای مکرر برای تست لی تک پا
اثرات

مقدار F

معناداری

اندازه اثر

گروه
خستگی
اثر تعاملی گروه در خستکی

1/29
21/23
6/39

* 1/112
* 1/112
* 1/131

1/13
1/12
1/23

* اثر معنادار

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود اثر گروه
معنادار میباشد .بنابراین در اجرای تست لی تک پا بین

گروههای مورد ملالعه تفاوت معناداری وجود دارد .اثر اصلی
خستگی معنادار میباشد که نشان دهندهی تفاوت معنادار
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از قبل به بعد از خستگی است .اثر تعاملی خستگی در گروه
نیز معنادار میباشد ،که نشان دهندهی واکنش متفاوت هر
یک از گروهها به خستگی است .بنابراین در ادامه برای

مشخص شدن تفاوت های دورن گروهی و بین گروهی در
اجرای تست لی تک پا از آزمونهای تک متغیری استفاده
میشود.

جدول  :6مقایسه درون گروهی تست لی تک پا از قبل به بعد از خستگی (شاخص تقارن
گروه
متغیر

گروه 21( ACLDنفر)

شاخص تقارن انداا در تست لی تک پا
قبل از خستگی
بعد از خستگی
مقدار P

16/19 ±3/31
11/39 ±1/12
* 1/111
ªES= 1/19

گروه  21( ACLRنفر)
13/22 ±3/23
13/21 ±1/11
* 1/13
ªES=1/16

اندام)1

گروه کنترل ( 21نفر)
12/31 ±2/39
12/32 ±1/22
1/93

⃰ تفاوت معنادار از قبل به بعد از خستگی ª .شاخص اندازه اثر

همانطاور که در جادول  3مالحظه میشاود شاخاص
تقاارن انداا در تست لی تک پا در گاروههای آسیب دیده

( ACLDو  )ACLRدر مقایساه با گاروه کنتارل بهطاور
معناداری بعد از خستگی کاهش یافته است.
211.11

⃰p= 1/13

211.11
19.11
13.11
13.11
11.11
11.11
99.11
93.11

قبل از خستگی

بعد از خستگی

کنترل

ACLr

ACLd

نمودار :2مقایسه شاخص تقارن اندام در تست لی تک پا در قبل و بعد از خستگی بین گروههای مورد مطالعه
⃰ تفاوت معنادار بین گروه  ACLDو کنترل

بحث

1

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر خستگی بر میزان هم
انقباضای عضاالت اطاراف زاناو و اجارای عملکاردی در
ورزشکاران با سابقه پارگی  ACLبوده است .در ارتباط با
میزان هم انقباضی عضالت اطراف زانو نتای پژوهش حاضر
تفاوت معناداری را در هم انقباضی عضالت چهارسر  -دوقلو
خارجی بین گروههای آسیب دیده ( ACLRو  )ACLDو
کنترل نشان داد .در میزان هم انقباضی سایر عضالت اطراف
 :Limb symmetry index .2رکورد فرد در پای آسیب دیده بر رکورد
فرد در پای سالم تقسیم شده و حاصل آن در  211ضری میشود.

زانو تفاوت معناداری بین گروهها وجود نداشت .همچنین
شاخاص تقاارن انداا در تست لی تک پا در هار دو گاروه
آسیب دیده بعد از خستگی بهطور معناداری کاهش یافت
ولی در مقایسه بین گروهها فقط بین گروه  ACLDو کنترل
تفاوت معناداری وجود داشت.
در ارتباط با هم انقباضی عضالت ،میزان هم انقباضی
عضالت چهارسر -دو قلو خارجی در گروه کنترل در قبل از
خستگی بهطور معناداری بیشتر از گروه  ACLDبود .به نظر
میرسد افراد  ACLDبه منظور کاهش نیروهای فشاری
وارد بر مفصال از استراتاژی کاهش هم انقباضای عضاالت
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اطراف زانو استفاده میکنند .این بخش از یافتهها با نتای
تحقیق رادولف و همکاران ( ،)1112سرجیو و همکاران
( ،)1113ترو و همکاران ( )1111همخوانی دارد .نکته
قابل ذکر این است که تحقیقات قبلی میزان هم انقباضی
عضالت را در افراد  ACLDحین راه رفتن بررسی کردهاند.
نتای تحقیق رادولف و همکاران نشان داد که میزان هم
انقباضی عضالت چهارسر  -دوقلو خارجی در افراد ACLD
بهطور معناداری کمتر از گروه کنترل است .هم انقباضی
فلکسورها و اکستنسورهای زانو (دوقلو و چهارسرران)
استراتژی رای برای کاهش نیروهای برشی در مفصل زانو
است ولی خود میتواند نیروهای فشاری و بارگذاری بر
مفصل را افزایش دهد (رادولف و همکاران .)1111 ،در
تحقیق سرجیو و همکاران ( )1113افراد با آسیب ،ACL
قبل و بعد از ایتشاش بیرونی میزان هم انقباضی کمتری
نسبت به افراد سالم داشتند .این محققین بیان میکنند که
گیرندههای لیگامانی و مفصلی نقش مهمی در افزایش
سفتی عضالنی و مفصلی ایفا میکنند که منجر به توانایی
بیشتر مفصل برای مقاومت در برابر بارهای خارجی میشود.
به نظر میرسد که ایجاد ثبات مفصل در افراد  ACLDنیاز
به مکانیسم پیچیدهتری از اعمال سادهی رفلکسی و پاسیو
دارد که توسط لیگامانها انجاا میشود .سرجیو و همکاران
معتقدند که سیستم دوک عضالنی در مکانیسم تعدیل
سفتی مفصل نقش دارد .ترو و همکاران ( )1111نیز در
تحقیق خود نشان دادند که تمرینات ایتشاشی میتواند
میزان هم انقباضی چهارسر  -دوقلو را در افراد ACLD
بهطور معناداری کاهش دهد .در تحقیق آنها میزان هم
انقباضی در افراد گروه  ACLDقبل از تمرینات ایتشاشی
بیشتر از افراد سالم بود ولی بعد از تمرین میزان هم
انقباضی کاهش یافت .حذف استراتژی سفت کردن مفصل
در افراد  ACLDدارای اهمیت است .هم انقباضی باال
میتواند به ثبات مفصل کمک کند ،با این وجود این
استراتژی میتواند به مرور زمان مضر باشد .نیروهای برشی
(که هنگاا خالی کردن زانو رخ میدهد) ،فشاری (همراه با
هم انقباضی بیش از حد عضالنی) و کاهش جذی شوک
میتواند با تغییرات بیومکانیکی همراه شده و به مرور زمان
منجر به تخریب یضروف مفصلی شود (ترو و همکاران،
.)1111
در ارتبااط باا هم انقباضای عضاالت در حالت قبال از
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خستگی (عادا خستاگی) ،میازان هم انقباضای عضاالت
چهارسر  -دوقلو خارجی در گروه کنترل بهطور معناداری
بیشتر از گروه  ACLRبود .در ادبیات تحقیاق ،تحقیقای
یافت نشد که میزان هم انقباضی عضالت چهارسر  -دوقلو را
بین افراد  ACLRو سالم مقایسه کرده باشد .با این وجود
نتای تحقیق فلیمینگ و همکاران ( )1112نشان داد که
فعالیت همزمان عضالت چهارسر و دوقلو ،استرین به مراتب
بیشتری را به  ACLنسبت به فعالیت مجزای هر یک از
عضالت وارد میکند (فلمینگ ،رابرت ،گوران ،گلن ،بوروو،
 .)1112بنابراین به نظر میرسد کمتر بودن میزان هم
انقباضی عضالت چهارسر  -دوقلو در گروههای آسیب دیده
( ACLRو  )ACLDنسبت به افراد سالم تالشی در جهت
کاهش استرین وارد بر  ACLباشد.
در ارتباط با اجرا در تست لی تک پا اثرات اصلی
خستگی ،گروه و اثر تعاملی خستگی در گروه معنادار بود.
شاخص تقارن انداا در تست لی تک پا در گروههای آسیب
دیده ( ACLDو  )ACLRبعد از خستگی بهطور معناداری
کاهش یافت .همچنین مقایسه گروهها تفاوت معناداری در
شاخص تقارن انداا بین گروه  ACLDو سالم نشان داد .در
واق شاخص تقارن انداا صرف نظر از حالت خستگی ،در
گروه  ACLDبهطور معناداری از گروه کنترل کمتر بود.
توانایی انجاا فعالیتهای ورزشی تحت شرایط خستگی
(توانایی حفظ نیرو و توان عضالنی) دارای اهمیت ویژهای
است .آسیبها ایلب در انتهای یک رویداد ورزشی زمانیکه
فرد خسته است رخ میدهد .با این وجود ایلب آزمونهای
عملکرد دینامیک برای اهداف ورزشی و توانبخشی در
شرایط عدا خستگی انجاا میشوند .به منظور ارزیابی بهتر
مداخالت تمرینی و توانبخشی ،ارزیابی عملکرد دینامیک
تحت شرایط خستگی پیشنهاد شده است (جسپر و
همکاران .)1113 ،آزمونهای لی تک پا ایلب بهعنوان پیش
بین عملکرد دینامیک مفصل زانو بخصوص در افراد با آسیب
 ACLمورد استفاده قرار گرفته است (گریندا و همکاران،
 .)1112تحقیقات نشان داده است از بین آزمونهای لی،
تست لی تک پا معتبرترین و پایاترین تست برای ارزیابی
افراد بعد از آسیب  ACLاست (جسپر و همکاران1113 ،؛
گوستاوسون و همکاران .)1113 ،نتای تحقیق حاضر در این
بخش با نتای تحقیق جسپر و همکاران ( ،)1113جسپر و
همکاران ( ،)1113گریندا و همکاران ( )1122و آنا و
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دشتی رستمی و همکاران

اثر خستگی بر میزان هم انقباضی ......

همکاران ( )1123همخوانی دارد .جسپر و همکاران ()1113
در تحقیق خود توانایی تست لی را در تعیین نقصهای
عملکردی انداا تحتانی بعد از عمل بازسازی  ACLبررسی
کردند .در این تحقیق  21بیمار مرد 22 ،ماه بعد از عمل
بازسازی  ACLدر شرایط بدون خستگی و خستگی مورد
ارزیابی قرار گرفتند .در این تحقیق شاخص قرینگی انداا در
تست لی تک پا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .قبل از
اعمال پروتکل خستگی شاخص قرینگی انداا در تماا
بیماران باالی  %11بود اما بعد از خستگی  %39بیماران عدا
قرینگی انداا (کمتر از  )%11داشتند (جسپر و همکاران،
 .)1113در تحقیق حاضر نیز شاخص تقارن انداا در
گروههای آسیب دیده ( ACLDو  )ACLRبعد از خستگی
بهطور معناداری کاهش یافت .نتای تحقیق جسپر و
همکاران ( )1113کاهش معنادار شاخص تقارن انداا را در
بعد از خستگی نشان داد .محققین بیان کردند که تمرین
خستگی در ترکیب با تست لی تک پا یک روش پایا برای
بررسی اجرای عملکردی تحت شرایط خستگی است (جسپر
و همکاران .)1113 ،در تحقیق گریندا و همکاران ()1122
نیز شاخص تقارن انداا در افراد  ACLDاز افراد سالم کمتر
بود (گریندا و همکاران .)1122 ،از طرف دیگر نتای تحقیق
آنا و همکاران ( )1123تفاوت معناداری را در شاخص تقارن
انداا بین زنان فوتبالیست با سابقهی عمل بازسازی ACL
( 29ماه بعد از عمل) و زنان سالم نشان نداد (آنا و هاگلوند،
 .)1122در تحقیق حاضر ،در قبل از خستگی تفاوت در
شاخص قرینگی انداا بین گروه  ACLDو کنترل  %3و در
بعد از خستگی این تفاوت به  %29رسید که صرف نظر از
حالت خستگی تفاوتها معنادار بود .بین گروه  ACLRو
کنترل در قبل از خستگی تفاوتی وجود نداشت ولی در بعد
از خستگی شاخص تقارن انداا در گروه  ACLRبه میزان
 %3کمتر از گروه کنترل بود که از لحاظ آماری معنادار نبود.
اگرچه شاخص تقارن انداا در هر دو گروه آسیب دیده بعد
از خستگی بهطور معناداری کاهش یافت ولی در مقایسه
بین گروهها فقط بین گروه  ACLDو گروه کنترل تفاوت
معناداری وجود داشت .شاخص اندازه اثر برای تفاوتهای
معنادار درون گروهی حدود  1/1بود که طبق مقیاو کوهن
اثر متوسلی است .همچنین شاخص اندازه اثر برای تفاوت
بین گروه  ACLDو کنترل در بعد از خستگی 2/91
بهدست آمد که طبق مقیاو کوهن اثر بزرگی است.

تحقیق حاضر دارای محدودیتهایی نیز است .استفاده از
گرفتهای مختلف (تاندون کشکک ،تاندون همسترینگ و
آلوگرفت) در گروه  ACLRمیتواند نتای را تحت تأثیر قرار
دهد .پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده تفاوتهای
بالقوهی استفاده از گرفتهای مختلف بر روی میزان فعالیت
عضالت مورد بررسی قرار گیرد .آزمودنیهای تحقیق حاضر
از رشتههای ورزشی مختلف بودند (فوتبال ،بسکتبال ،رزمی،
والیبال) که این موضوع میتواند سلی توانایی افراد را در
انجااا حارکت افت فارود تحات تأثیار قارار دهاد .تمااا
آزمودنیهای تحقیق حاضر مرد بودند ،بنابراین نمیتوان
نتای تحقیق حاضر را به زنان تعمیم داد.
نتیجهگیری
با توجه به نتای بهدست آمده به نظر میرسد که در افراد
آسیب دیده ( ACLRو  )ACLDتمایل به کاهش نیروهای
فشاری و برشی قدامی درشت نئی از طریق کاهش میزان
هم انقباضی عضالت چهارسر  -دوقلو دارای اهمیت بیشتری
نسبت به افزایش سفتی مفصل باشد .همچنین شاخص
اندازه اثر برای تفاوت بین گروههای آسیب دیده و سالم در
میزان هم انقباضی عضالت چهارسر  -دوقلو باالتر از 2
بهدست آمد که طبق مقیاو کوهن اثر بزرگی است.
یافتههای تحقیق در این بخش نشان دهندهی نقش مهم
هم انقباضی عضالت چهارسر  -دوقلو در ایجاد ثبات مفصل
زانو است ،لذا توصیه میشود در تمرینات توانبخشی برای
این گروه از ورزشکاران ،این دو عضله بیشتر مدنظر قرار
گیرند .همچنین به نظر میرسد خستگی اجرای عملکردی
را در هر دو گروه آسیب دیده ( ACLDو  )ACLRتحت
تأثیر قرار میدهد .اما مقایسه بین گروهها نشان میدهد که
خستگی ،گروه  ACLDرا بیشتر تحت تأثیر قرار داده و
گروه  ACLRعملکرد بهتری داشته است .با توجه به اینکه
اجرای عملکردی ورزشکاران با سابقه آسیب  ACLبعد از
خستگی کاهش یافت ،لذا به منظور ارزیابی جام تر عملکرد
انداا تحتانی بعد از آسیب  ،ACLپیشنهاد میشود که
آزمونهای عملکردی هم در شرایط عدا خستگی و هم در
شرایط خستگی انجاا شوند.
تشکر و قدردانی
ایان مقالاه ،بارگارفتاه از رساالاهی دکتاری در رشاتاهی
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پژوهشگران مراتب قادردانی و تشاکر خاود را از این مراکاز
.اعالا میدارند

آسیبشناسی ورزشی دانشگاه تهران میباشد که با همکاری
دانشکدههای تربیتبدنی و علاوا ورزشای دانشاگاه تهران و
، لذا.پژوهشگاه تربیت بدنی و علوا ورزشی انجاا گرفته است
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