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کفپایرصافرشزرجملهرتغییرشت ربهرشماررم رودرکهرممکنرشسبرباعثرتغییرردررشلاویرفعالرش نرعضالترگردد.ر

4سیدکاظم موسوی

درکرتغییررفعالیبرعضالتردررموقعیبهایرمختلفرشيستادنرشفرشدردشرشیرکفپایرصاف،ربیسشرخوب ربرشیرپیش-

*

گیریرشزربروزرآسیبهایرمختلفرش شمرتحتنار ردررشيننرشفنرشدرخوشهن ردشدر،رلناشررهن فرشزرتحقین رحارنر،رمقايسنهر
موقعیبهایرمختلفرشيستادنرمردشنردشرشیرکفپایرصافرورطبیع رشسب.رر
ر
شلکترومايوگرشف رعضالترساقرپاردرر
روشکار
شينرمطالعهرتوصیف ردرردش شااهرخوشرزم رتهرشنردررسالر22- 23رش جامرشن هرشسنبر.ر40ر فنرردش شنجویرمنردرسنال ر،

- 1،2،3کارشننساارشرش ن رتربیننبرب ن
عموم رتربیبرب

،گروهر

شاملر20ر فرردشرشیرکفپایرصافرور20ر فرردشرشیرکفپایرطبیع ردررشيننرتحقین ر یمنهرتجربن رشنرکبرکرد ن ر.ر

رورعلومرورزشن ر،رردش شنااهر

اهسجاریرکفپاربارشستفادهرشزرتسبرشفبر اویرش شزهگیریرش .رهررآزمود ردررپسجرموقعیبرشيستادنرقرشررگرفبرور

خوشرزم رتهرشن،رتهرشن،رشيرشنر
- 4کارشساارشرش رتربیبرب

،رگروهرآسیبر

شساس رورزش رورحرکاترشصالح ،ردش شک هر
تربیبرب

رورعلومرورزش ،ردش شااهرخوشرزم ر

تهرشن،رتهرشن،رشيرشنر
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ر

بستهرورت

ر

پارسرباالرمشاه هرگردي ()P≤0/08رور دررفعالیبربقیهرعضالترتفاوترمعسادشریرمشاه هر ش .رر

نتیجهگیری

ر
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شلاوهایرورعیت ردرر ظررگرفب(.)6رحالبرشيستادنربهرصورتردور

پای رش سان رساختار رمکا یک رپیچی ه رو رشس رمفصل رشسب رکه ردرر

يارت

عملکردرش شمرتحتا ر قش رمهم رشيفا رم کس (.)3ردررفعالیبهاي ر

تحقیقات رگاشته ر مايا ار ر قش رحیات رعضالت ردر رتأمین رثباتر

ظیرررشهررفتن رکهربارتحملروزنرهمرشهرهستس  ،رپاريک رشز رش شمهایر

مفاصلرم باشس رکهرشينرشمرربرشیرمفاصلرش شمرتحتا رشزرشهمیبر

مه رب ن رشسب ،رزيرش رسه رعملکرد رجاب ر یروهای ربرخوردی رپا ربار

دو رشس شن ربرخوردشر رشسب .ردر ر تیجه رحضور رهرشه رموثرترر

زمین ،رحفظ رتعادل رو رش تقال ر یروهای رجلو ربر ه ررش ربر رعه ه ردشرد،ر

عضالت ردر رتأمین رثبات رديسامیک رمفاصل رش شم رتحتا

رط ر

برشیرشينرمسظور،رپارباي ر یروهایرخمش ،رپیچش ،ربرش رورقیچ -

فعالیبهای رعملکردی رروزمره رشمری ررروری رشسب( .)1رشوشه ر

وشر ررش ربهطور رمساسب رتوزيع رکس  .رع م رتوزيع رمساسب رشين ر یروهار

حاک رشز رشين رشسب رکه ردر رزمان روقوع ر اهسجاریهای رشسکلت -

سببرشيجادرص مات ربهرش شمرتحتا رم شود(.)2رر

عضال ( )Musculoskeletal Deformityردر ريک

ورودیهایرحس رکسترلرپاسچررورسیست رهایرحرکت رشزر یازهایر

مفاصل،رعضالترورلیاامسبهایرسمبرتقعررکوتاهرورعضالترور

شساس رحفظ رپاسچر رم باشس ( .)1رشز رشين ررو رکاهش ربازخوردر

لیاامسبهای رسمب رتح ب رکشی ه رم شو ( .)32-2ردر ر تیجهر

آورشنروريار قصردررق رترمکا یک رهررمفصلرم توش رتعادلررشر

شحتماالًرفعالیبرعضالتر سبب ربهرشفرشدرطبیع رتغییررکس .ردررشينر

رحس رم توش ردرر

حالبرمفاصلرورعضالتردياررجهبرجبرشنرشينرشختالل،رفعالیب-

برآورد رشهمیب رآن رشطالعات ربرشی رکسترل رقامب رو رشيسکه ردستااهر

های رجبرش ردر رحین رش جام رفعالیبهای رورزش رو رروزمره رش جامر

عصب رمرکزی رشاو ه رخود ررش ربا رشين رشرشيط رتسظی رم کس ،ر

م دهس  ،ربسابرشين رمسطق ربه ر ظر رم رس رکوش

ترين رتغییرر

سودمس رباش ( .)4ربسابرشين رم توشن رحین رکسترل رقامب ربا رموقعیب

بیومکا یک ردر رسطح رشتکا ربر رکسترل رپاسچر رو رتعادل رتأثیرر

هایرمختلفرشيستادنرهررک شمرشزرشينرحوشاررشردستکاریرکرد.

بااشرد(1ر،ر.)32رر

مختل رکس ( .)1رمح ود رکردن رآورشنهای ري

در رشيستادنرمعمول ربا رششمان رباز رشخص ربا رکم

رپارشزرعوشملرموثرردررتعادلرشيستارم باشس (.)7ر

رشزر

رهر رسه رسیست ر

باتوجه ربه رشيسکه رپا رمحل رتقابل رب ن ربا رزمین رشسب ،رش حرشفاتر

بیساي  ،ردهلیزی رورحس -پیکری رتعادل رخود ررش رحفظ رم کس .رول ر

ساختاری رش شم رتحتا رخصوصاً رپا رشحتمال رآسیب ردي گ ردرر

هساام رشيستادن ربا رششمان ربسته ،رشخص رجهب رحفظ رتعادل ربهر

ورزشکارشن ررش رشفزشيش ردشده رو رممکن رشسب رما ع ربرشی رشرکبر

ورودی رهای رسیست ردهلیزی رو رحس رپیکری رمتک رم شود(.)8ر

شفرشدردررفعالیبهارگردد(.)31رکفرپایرصاف()Pes Planusرشزر
ر

همچسینرتغییررورعیبرسررباعثرفعالرش نرسیست ردهلیزیرش هرور

جملهرتغییرشت ربهرشماررم رودرکهرممکنرشسبرمسجرربهرشختاللردرر

توزيع رتون رپاسچر ررش ردر رگردن رو رش شمها رتغییر رم ده رکه رتحبر

کسترلرپاسچر،رشختاللردررفشارهایروشردهربررکفرپا،ربروزرآسیب-

تاثیر ررفلکس رهای ردهلیزی -خاع رو ررفلکس ردهلیزی -رششم ر

هایرمختلفرش شمرتحتا رو رتغییرردررتحرکپايریرمفاصلرمچرپار

شسب(.)8ربسابرشين ربا رگرفتن رسر ررو ربه رباال رم توشن رشز رمیان رسیست

و رپا ر()2رشود رکه ربطور رثا ويه رشحتماالً رباعث رتغییر ردر رشلاوی رفعالر

های رآورشن رجهب رحفظ رتعادل رسیست ردهلیزی ررش ردستکاری رکرد.ر

ش ن رعضالت رگردد ر( ،2ر .)37-34ردر رهمین ررشستا ،ربررس هایر

ورعیبهای رشيستا ر سبب ربه رورعیبهای رپويا رشهمیب ربیشتریر

ش جام رش ه ربر رروی رفعالیب رعضالت ر احیه رساق رپا رشفرشد ردشرشیر

دشر  ،رزيرش رکه رشين رورعیب ررش رم توشن رمب ش رحرکب ربسیاری رشزر

صاف رکف رپا ر شان ردشده رشسب رکه رعضالت رشيسورتور رشز رقبیلر
درشب رق شم رفعالیب ربیشتر رو رعضالت رشورتور ر ظیر ر ازک ر
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بلس رفعالیب رک تری ررش ر سبب ربه رشفرشد ربا رساختار رپای رطبیع ر

شرتوپ ي

دشر (.)30رمطالعاترزيادیربهربررس رفعالیبرعضالترشفرشدردشارر

ش شمرتحتا ،رع مرشستف ادهرشزردشروهایرشعصابرورع مرشستفادهرشزر

صاف رکف رپا رپردشختهش  ،رشما رمحققین رمطالعهشی رکه ربه ربررس ر

وسايلرکمک ر ظیررعصا،روشکرربود .رپسرشزرشرحرکاملرتحقی ر

فعالیب رعضالت ردر رموقعیبهای رمختلف رشيستادن رشين رشفرشدر

برشیرآزمود هارورکسبرررايبرشزرآ هاربرشیرشرکبردررتحقی ،ر

پردشختهرباش ،رپی شر کرد .رر
بارتوجه به باال بودن ريس

 ،رشختاللهای رسیست ردهلیزی ،رب ون ر قص ريا ررربه ردرر

شز رشفرشد رمورد ظر رخوشسته رش رتا ردر رآزمايشااه ربیومکا ی

رور

آسیبهای ورزش در جوش انرمبتالر

حرکاترشصالح رحضورريابس  .ربرشیرتعیینردقی رورمعتبرر وعرپارشزر

بهرشختالالتررشستایرش شمرتحتا روربهرتبعرآنرشختاللردررشلاویر

تسبرشفبر اوی ربررشساارشیوهرتع يلرش هربرشدی()Brodyرزيرر

و رلزوم توجه به عوشمل جلوگیریکسس ه شز

ظررمتخصصرمجربرشستفادهرش (.)32رمیزشنرشفتادگ ر اویردررهرر

فعالیب رعضال

آسیبهای ورزش و تحقیقاترمح ودیرکه در خصوصرتاثیر

آزمود رسه ربار ربرشی رهر رپا ربه رمسظور رمشخص رکردن ردو رطرفهر

دفورمیت رصاف رکف رپا بر فعالیب رعضالت رش شم رتحتا ردرر

بودنرشختاللرش شزهگیریرش رورمیا اینرآنرهاربهرمسظوررطبقهبس یر

حاالت رمختلف رشيستادن در دسب شسب ،ره ف رشز رش جام شين

شفرشد ردر ردو رگروه رکفپای رطبیع  ،رکفپای رصاف رشستفادهر

تحقی  ،رمقايسهرفعالیبربرخ رشزرعضالترساقرپا ردررپسجرموقعیبر

گردي  .رشگر رمیزشن رشفب ر اوی ربین ر 2-8رمیل متر ربود رجزءگروهر

مختلفرشيستادنردررمردشنرجوشنردشرشیردفورمیت رکفپایرصافر

طبیع ،رشفبربیشرشزر30میل متررجزءرگروهرپایرصافرقرشررم -

ورطبیع بودر(ر.)31ر

گرفب( .)32رپای رغالب رپاي ردر ر ظر رگرفته رش رکه رشغلب ربا رآنر

ر

شوترم زدرورشولربارآنرپارشزرپلهرپايینرم رآم (.)32رر

روشکار

معسادشری(ر
در رشين رتحقی  ،ر 2رمتغیر رمستقل ريعس رگروه ربا ر 2رسطح ر ر

تحقی رحاررر یمهتجرب رورطرحرتحقی رتوصیف -رمقايسهشیربود.ر

طبیع رو رکفپای رصاف) رو رموقعیبهای رشيستادن ربا ر 8رسطحر

کلیهردش شجويانرپسرردش شااهرخوشرزم رتهرشنرکهردررخوشبااههایر

معسادشری(رموقعیبهایررشيستادن ردوپا ربا رششمان رباز،رشيستادن ردوپار
ر

کرجرسکو بردششتس روردررسالتحصیل ر-23ر 22ردررشينردش شااهر

پا)ربارششمانرباز،رشيستادنر

بارششمانربسته،رشيستادنربارپایربرترر(ت

مشغولربهرتحصیلربود ،رجامعهرآماریرتحقی ررشرتشکیلردشد .رشزر

با رپای ربرتر(ت

بین رجامعهرآماریرموردر ظر ،رتع شدیربهرمحیط رآزمايشااهردعوتر

سرررو ربه رباال) روجودردششب .ردررآزمونهایربارشش رباز ،رآزمود ر

رومیزشن رشفب ر اوی رآ ان رزير ر ظر رمتخصص رمجرب رش شزه-

ر قطه رخاص ررش رکه رروی رديوشر رروبروی رآزمود رمشخصر

ش

ي

پا)ربا رششمان ربسته ،رشيستادن رت

پا ربا رششمان رباز رور

گیریرش رور 40ر فر(کفرپایرطبیع رو رصافرهررک شمر 20ر فر)ربار

ش ه ربود ،ر ااه رم کرد .رهر رتسب ربهم ت 10رثا یه رطول رکشی رور

توجه ربه رتحقیقات رقبل ( )3رشز رطري ر مو هگیری رتصادف ردر ردور

زمان رشسترشحب ربین رهر رتسب 60رثا یه رشتخاذ رگردي  .ردر رهساامر

 .رمعیارهای رورود رشفرشد ربه رمطالعه ،رمح ودهر

پا،ر

گروه رتقسی رش

آزمون،ردسبهاربهررویرکمر رقرشررگرفتهروردررتسبهایرت

سس 21-20ر سال،رتمايلربهرشرکبردررتحقی ،ردششتنرفقطرعاررهر

زشويه رفلکشن رزش وی رپای رغیربرتر ر 20ردرجه ربود .رترتیب رشجرشیر

کفپای رصاف رو ر ششتن رساير رآسیبهای رهمرشه(ما س رزش ور

تسبهاربهرصورترتصادف رش تخابرگردي رتارشثرريادگیریرشزربینر

ررب ری ،رپرش تزی رو رغیره) ،رورزشکار رحرفه رشی ر بودن ،رع مر

برود .رهرک شم رشز رموقعیبها رپسج ربار رتکرشر رش رو رمیا این رپسجر

شختالفرطولرحقیق رپاربیشتررشزري

رسا ت متر،رسالمت رشزرلحاظر

شساخت  ،ربیساي رو رشسوشي  ،رع م رسابقهی رمشکالت ر ورولوژي

،ر

تکرشرربرشیرآ الیزهایربع یربهکاررگرفتهرش .ر
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در رتحقی رحارر رشز ردستااه رشلکترومايوگرشف رهشب رکا اله رم لر
 MIEرساخب رش الیس ربرشی رثبب رفعالیب رشلکتريک رعضالتر
شستفادهرش .رپهسایربا ردستااهرشلکترومايوگرشف ر1کا الهرموردر ظرر
20رشل ر3000رهرتزربودهرورشاملروشح هایرفرستس هرورگیر هرم -
باش  .روشح رفرستس ه رکه ربه رصورت رکمربس ردور رکمر رآزمود ر
قرشررم گیرد،رقابلیبرشرسالرشموشجربوسیله رآ تنرو ربهرروشرب رسی ر
تا رفاصله ر 300رمتری رشز روشح رگیر ه ررش ردشرد .رسیاسالها ربا رشستفادهر
شز رشلکترودهای ري
بارقطرري

ربار رمصرف رشز رجسس رآلیاژ ر قره ربا رکلري ر قرهر

رسا ت متررش شزهگیریرش

رکهربهرپریرآمپل فايرهاي ر

با ربهره ر ،4000رپهسای ربا ر 12رکیلوهرتز ،ر سبب رحاف رسیاسالهایر
مشترک ر 301ردس ربل رو رمقاومب رورودی ر 301رشه روصل ربود .ر
فاصله رمرکز رتا رمرکز رشلکترودها ر 20رمیل متر ربود .ردشدههایر
شلکترومايوگرشف ردر رفرکا س ر 3000رهرتز رو ربا رشستفاده رشز رفیلترر
پايینگار ر 6رهرتز رو ر رم رشفزشرر Myo-Datرثبب رو رروی رکامپیوترر
ذخیره رش

.دررشبت شرپوسبرمحلرشلکترودگاشریرشزرموهایرزشئ ر

پاکرش هرورسپسرتوسطرشلکلرورسسبادهرجهبرکاهشرمقاومب،ر
تمیز رگردي  .رسپس رجفب رشلکترودها ردر رشمت شد ررشستای رعضالتر
قرشرردشدهرش

.رشلکترودهارورکابلهاررویرپوسبرثاببرگردي رتار

در رحرکب رآزمود رشختالل رشيجاد ر کسس رو ربرشی رجلوگیری رشزر
شحتمال رحرکب رآ ها رو رشيجاد رشغتشاش ،ربا ربا کش رثابب رش

.ر

فاصله رمرکز ربه رمرکز رشلکترودها ر 2رسا ت متر ربود رو رشلکترودر
ثببکسس ه EMGرمطاب رتوصیه(پروتکل)های ر SENIAMرقرشرر
ر
گرفب .رشلکترودها رروی ربطن رعضالت رو ردر ررشستای رتارهایر
عضال رقرشررگرفتس (شکل3ر)(،20ر.)23رر
با رشستفاده رشز ر رم رشفزشر Matlabسخه ر R2009aرسطح رفعالیبر
عضالت( )RMSردوقلوی ردشخل  ،ردوقلوی رخارج  ،ر ازک ئ ر
بلس ،ر عل روردرشب رق شم رمحاسبهرش .رر
ر
ر

ر
شکل -1ثببرفعالیبرعضالتردررموقعیبرشيستادنرت

پار(پایر

برتر)ر
علب رش تخاب رشين رعضالت ربرشساا ر ظر رمورل  1رو رهمکارشن رشينر
بودرکهرشينرعضالتريارتا ونهايشانرشزرلحاظرکلیسیک ردررشفرشدر
دشرشی رکف رپای رصاف رمستع رآسیب رهستس رو ردشار رتغییرشتر
مخرب رم شو رو ره شسین رشين رعضالت ردر رشلکترومايوگرشف ر
سطح ربیشترينرقابلیبردسترس ررشردشر ( .)22ربرشیر رمالرکردنر
سیاسالهای ر EMGرشز رح شکثر رش قبارات رشيزومتري

ر

شرشدی( )MVICsرشستفاده رش ( .)30،20رمق شر ر RMSردشدهها ررشر
برر RMSرح شکثررش قباراترشيزومتري

رشرشدیرتقسی روردررع در

300ررربرش (.)30رر
شز رآمار رتوصیف ربرشی رمحاسبه رمیا این رو رش حرشف رشستا شردر
متغیرهای رتحقی رشستفاده رش  .ربرشی رتعیین رطبیع ربودن رتوزيعر
مرشترشزرآزمونرآماریرشاپیرو-ويل

()Shapiro-Wilk testر

شستفاده رش  .ربا رش جام رآزمون رمورد ر ظر رروی ر مرشت رمتغیرهایر
وشبسته،ردررهمهر مرشترمیزشنرسطحرمعس دشریرشز ر 0/08ربیشترربود.ر
با رتوجه ربه ر رمال ربودن رتوزيع ردشدهها ،رشز رآزمونهای رپارشمتري

ر

برشیرتحلیل رشستسباط ردشدههارشستفادهرش  .ربارتوجهربهرشيسکهردررشينر
تحقی ر 2رمتغیر رمستقل رگروه ر( ربا ر 2رسطح رمعساردشری رکف رپایر
طبیع رو رکف رپای رصاف) رو رموقعیبهای رشيستادن( ربا ر 8رسطحر

Murley
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معسادشری) روجود ردششب ،رشز رروش رآماری رتحلیل روشريا سر
ر

همانگو هکه ردرر مودشرهایر 3ر،ر 2رور 1رمشاه هرم شود ،ردررپسجر

مختلط(آ وش) رشستفاده رگردي  .ربرشی رمقايسه ربینگروه رشز رروشر

موقعیب رتسب رش ه ردر رشين رتحقی  ،رمیا این رفعالیب رعضالتر

آماریرت رمستقلرروربرشیرمقايسهردرونگروه ررشزرآزمونرتحلیلر

دوقلوی رخارج رو ر ازک ربلس ردر رشفرشد ردشرشی رصاف رکف رپار

وشريا س ربا رش شزهگیری رتکرشری ربا رآزمون رتعقیب ربو فرو ر

ک تررشزرشفرشدردشرشیرکفرپایرطبیع ربودرکهرتفاوترمعسادشریردرر

شستفادهرش  .رتمامرتجزيهرتحلیلهایرآماریربار رمرشفزشرر SPSSرور

پار

فعالیب رعضله ر ازک ربلس ربین ردو رگروه ردر رموقعیبهای رت

سطحرمعسادشریرP≤0/08رش جامرش .ررر

شش ربستهرورت

نتایج

رهمچسین ،رمیا این رفعالیب رعضالت ردرشب

در رشين رتحقی رگروه ردشرشی رکف رپای رطبیع رو رصاف ربه رترتیبر

دوقلوی ردشخل ردر رشفرشد ردشرشی رکف رپای رطبیع رکمتر رشز رشفرشدر

دشرشیرمیا اینرسس ر 22/27±2/11رور 21/84±1/87رسال،رمیا اینر

دشرشیرکفرپایرصافربودرکهرتفاوترمعسادشریردررفعالیبرعضلهر

ر 71/81±1/16رو ر 74/17±30/72رکیلوگرم ،رمیا این رق ر

پارشش ربستهرور

پارسرباالرمشاه هرگردي (.)p≤0/08ر

ر

وز

درشب رق شم ربینردورگروهردررموقعیبهایرت

 376/6±8/42رو ر 378/14±7/62رسا ت متر رو رمیا این رشفب ر اویر

رق شم  ،ر عل رور

پارسرباالرمشاه هرگردي (.)p≤0/08ررر

ت

6/12±3/36رور32/16±3/84رمیل مترربود .رر
ک

ک

ای ا

ناز

ای نرما

ک

نی بلند درش نی دامی

ن لی

ای ا

د لوی ار ی د لوی دا لی

ک

ناز

ای نرما

نی بلند درش نی دامی

ن لی

د لوی ار ی د لوی دا لی

نمودار-1رمقايسهرفعالیبرعضالتردررموقعیبهایردورپارشش ربازر(سمبررشسب)روردورپارشش ربستهر(سمبرشپ)ردرردورگروهرکفپایر
صافرورطبیع
ک

ای ا

ک

ای نرما

ای ا

ک

ک

**

**

ناز نی بلند درش نی دامی

ن لی

د لوی ار ی د لوی دا لی

نمودار-8رمقايسهرفعالیبرعضالتردررموقعیبهایرت

ناز

نی بلند درش نی دامی

پارشش رباز(سمبررشسب)رورت
صافرورطبیع

ای نرما

ن لی

د لوی ار ی د لوی دا لی

پارشش ربسته(سمبرشپ)ردرردورگروهرکفپایر
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ک

ک

ای ا

های رجبرش ردر رحین رش جام رفعالیبهای رورزش رو رروزمره رش جامر

ای نرما

**

مریم السادات هاشمی تكلیمی و همكاران

م دهس  ،ربسابرشين رمسطق ربه ر ظر رم رس رکوش

**

ترين رتغییرر

بیومکا یک ردررسطحرشتکاربررکسترلرپاسچررورتعادلرتأثیرربااشردر
که رشين رشمر ربا ر تايج رحاصله ردر رشين رتحقی ر یز رمطابقب ردششب ربهر
طوریکه ردر رشفرشد ردشرشی رصاف کفپا رعضالت رسمب ردشخلر
ناز نی بلند درش نی دامی

ن لی

فعالیب ربیشتر رو رعضالت رسمب رخارج رفعالیب رکمتری ر سبب ربهر

د لوی ار ی د لوی دا لی

شفرشدردشرشیرکفپایرطبیع ردششتس ر(،1ر.)32ر

ر

نمودار -1رمقايسهرفعالیبرفعالیبرعضالتردررموقعیبهایر
ت

درربررس رفعالیبرعضالت ردوقلوردشخل ،رخارج رور عل ردرردور

پارسرباالردرردورگروهرکفپایرصافرورطبیع ر

گروهرتفاوترمعسادشریرمشاه هر ش رکهربار تايجرتحقی رمورل رور

**رمعسادشریردررسطحر 0/08

همکارشنرورشسماعیل رورهمکارشنره خوش ردشردر(،22ر.)21ربهر ظرر
م رس ر قشرپال تارفلکسورهاردررطولرشيستادن،رثباترزش ورورمچر

ر

پا،رمهاررشرخشرشستخوشنردرشب ئ رورحفظرش رژیرباربهرح شقلر

بحث
ه ف رشز رش جام رتحقی رحارر ،رمقايسه رفعالیب ربرخ رشز رعضالتر
ش شمرتحتا ردررموقعیبهایرمختلفرشيستادنرمردشنرجوشنردشرشیر
کفپای رصاف رو رطبیع ربود .رتفاوت رمعسادشری ردر رفعالیب رعضلهر
ازک ربلس روردرشب ربلس ربینردورگروهردررموقعیبهایرت
شش ربستهرورت

پارسرباالرمشاه هرگردي  .ره شسین،رموقعیبهایر

دوپارشش رباز،ردوپارشش ربسته،رت
ت

پار

رپارشش رباز،رت

رپارسرباالرور

رپارشش ربستهربهرترتیبر(صعودی)،رمقاديررفعالیبرعضالتررشر

شين ردي گاه رم شود رکه رفعالیب رعضالت ردوقلو رو ر عل رکه ربهر
تا ون رآشیل رمسته رم گرد رتحب رتأثیر ر وع رپاسچر رپا رقرشرر
ایر .ربارتوجهربهرشينرشوشه ربهر ظرر م رس رکهرعضالتردوقلور
ور عل ردررپرو یشنرورسوپیسیشنرمچر قشرمعسادشریردششتهرباشس ،ر
بسابرشين رشين رش حرشف ردر رپاسچر رپا رمسجر ربه رتغییری ردر رفعالیبر
عضالتردوقلو رور عل ر م گردد.رشلبتهر تیجهگیریرقطع ردررشينر
مورد ،ر یازمس رتحقیقات ردقی تر رو ربیشتر رشسب .ر تايج رتحقی ر

دششتس .ر
تحقیقات رگاشته ر مايا ار ر قش رحیات رعضالت ردر رتامین رثباتر
مفاصلرشسبرکهرشينر قش ربرشیرعضالت رش شمرتحتا رشزرشهمیبر
دورشس شنربرخوردشررشسب(.)1رشوشه رحاک رشزرشينرشسبرکهردرر
زمان

رسا نر وسانرمرکزرجرمرتعريفرم شود.رشينر تايجرباعثررش ر

روقوع

ر اهسجاریهای

رشسکلت -

عضال ( )Musculoskeletal Deformityردر ريک

رشزر

مفاصل،رعضالترورلیاامسبهایرسمبرتقعررکوتاهرورعضالترور
لیاامسبهای رسمب رتح ب رکشی ه رم شو ( )32-2ردر ر تیجهر

حارر ،رزمیسهشي رمساسب ررش ربرشی رشفزشيش رشطالعات رو رم شرکر
علم ربیشتر ردر رشين رحوزه رفرشه رم آورد .ر تايج رتحقیقاتر
1

وش گ رورهمکارشنروربیساباج رورهمکارشنربار تايجرتحقی رحاررر
ه خوش ر شر رکهردلیلر اه خوش ر تايجرتحقیقاترآ هاربار تايجر
تحقی رحاررررشرم توشنر اش رشزرتفاوتردررجسسیب(آزمود هایر
زن) ،رسن( وجوش ان) ،رتع شد رآزمود ها( رشستفاده رشز ر 1رآزمود ر
سال ) رو ره شسین رتفاوت رروشهای رش شزهرگیری ردرر

شحتماالًرفعالیبرعضالتر سبب ربهرشفرشدرطبیع رتغییررکس .ردررشينر
حالبرمفاصلرورعضالتردياررجهبرجبرشنرشينرشختالل،رفعالیب-

Wang
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تحقیقات(شستفادهرشزرروشرشاخصرقوارطول رمیا رپا)ردش سب

تايجرحاصلربار تايجرتحقی رگری4رورهمکارشن،رها برورهمکارشن،ر

(،24ر.)28ر

مورل رو رهمکارشن ،روش گ رو رهمکارشن رو رشسماعیل رو رهمکارشنر

فعالیب رعضله ر ازک ئ ربلس ردر ربین رشفرشد ربا ر اهسجاری رکف رپایر

ه خوش ردشردر(،2ر،32ر.)24-22ر

صافردررموقعیبهایرمختلفرشيستادنرک تررشزرگروهرطبیع ربودر

در ر اهسجاری رکف رپای رصاف رمفصل رتحب رقاپ ردر رورعیبر

پا رسرباالر

پرو یشنرقرشرردشرد ،رممکنرشسبرسببرتالشربیشتررعضلهرساق ر

بطوررمعسادشریرک تررشزرگروه ردشرشیرکفرپایرطبیع ربود .ر تايجر

ق شم ردرروشکسشربهرشفزشيشرپرو یشنرمفصلرتحبرقاپ رورتالشر

حاصلربار تايجرتحقی رها ب 1رورهمکارشن،رمورل  2رورهمکارشن رور

برشی رکاهش رگشتاور رپرو یشن ردر رشين رمفصل رصورت رم گیرد.ر

شسماعیل رورهمکارشنره خوش ردشرد (،2ر،22ر.)21رفعالیبرک ترر

ول ر تايج رتحقی رحارر ربا ر تايج رتحقیقات رب

مان رو ربیساباج رور

عضله ر ازک ربلس  ،ردر رگروه رکف رپای رصاف رکه رهمرشه ربار

همکارشن ره خوشنر یسبرکه رعلبرشينر اه خوش ررشر یزرم توشنر

پرو یشنربیشرشزرح رمفصلرتحبرقاپ رشسب،ر رشحتماالً ربهرصورتر

بهرشينر سببردشدرکهرب

مانرفعالیبرعضالترساقررشرحینردوي نر

فعالیبرجبرش ردررجهبرجلوگیریرشزرباررزيادیربررقواردشخل ر

بررس رکرده رشسب رو ربیساباج رو رهمکارش ش رشز رروش رشاخصر

کفرپارشسب.ره شسینرشينريافتههارممکنرشسبرباعثرشينر تیجه-

قوا رطول رمیا رپا ربرشی رتعیین ر وع رپا رشستفاده رکرده ربود رکهر

گیریرشودرکهرشفرشدیرکهرکفرپایرصافردشر  ،رپاي شریرک -

ممکن رشسب ردلیل ربرشی ر اه خوش ربا ر تايج رتحقی رحارر رباش ر

تریردررجا برخارج رمچرپاربهرخاطررفعالیبرک تررعضلهر ازک-

(،28ر.)26ر

ئ ربلس ردشر ردرر تیجهرشينرشفرشدررشرمستع رآسیبردي گ ردرر احیهر

عوشمل رما س رکسترلرورعیبرروح ،رتغايه،رتفاوتهایرفردیرور

مان 3رو ربیساباج رور

سطحرش ایزشرآزمود هارخارجرشزرمح ودهرکسترلرمحققانربود ر

همکارشن ره خوشن ر یسب رکه رعلب رشين ر اه خوش ررش رم توشن ربهر

و رشز رجمله رمح وديبهای رتحقی رحارر رع م رشستفاده رشز رثببر

مان رفعالیب رعضالت رساق ررش رحین ردوي نر

رجهب رش شزهگیری رفعالیب رشلکتريک رعضله ردرشب ر

که رشين رتفاوت ردر ردو رموقعیب رت

پا رشش ربسته رو رت

خارج رمچ رپا رم کس  ،رول ربا ر تايج رب

شين ر سبب ردشد رکه رب

سوز

بررس رکردهرشسبرورآزمود هاردررتحقی ربیساباج رورهمکارش شر

خلف (رشيسورتوررشصل رپا)رورع مرتوجهربهرعضالتر وشح رباالترر

شزرروشرشاخصرقوارطول رمیا رپاربرشیرتعیینر وعرپارشستفادهر

بود .ر

کردهربود رکهرممکنرشسب ردلیل ربرر اه خوش ربار تايجرتحقی ر

ر

حارررباش ر(،30ر،28ر.)26رر

نتیجهگیری

فعالیبرعضلهردرشب رق شم ردرربینرشفرشدربار اهسجاریرکفرپایر

بهر ظررم رس رتغییرردررآ اتوم ر رمالرپا،رفعالیبرعضالتررشردرر

صافردررموقعیبهایرمختلفرشيستادنربیشتررشزرگروهرطبیع ربودر

ط رفعالیبهای رروزش ه رو رورزش رتحب رتاثیر رقرشر رم ده رکهر

پارسرباالربهر

متعاقباًرم توش رشلاوهایرآسیبررشرتغییررده .ر تايج رشين رتحقی ربرر

طور رمعسادشری ربیشتر رشز رگروه ردشرشی رکف رپای رطبیع ربود رکهر
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فاطمه فرهمند و همكاران

و تشکر خود رش شز رتمامر
ردش شااه رخوشرزم ر

تشکر و قدرداني

ر،برشی ردرک ربهتر رتفاوتهای رفعالیب رعضالت ربین ردو رگروه

ب ين وسیله ويسس گان مرشتب ق ردش

تحقیق رمشابه ردر رجامعهشی ربزرگتر رخصوصاً رشفرشد رمسنتر رور

مسئولین رآزمايشااه ردش شک ه رتربیب رب

ر.عضالتر وشح رباالتررش جامرگیرد

رر. تهرشنروردش شجويانرشرکبرکسس هردررشينرتحقی رشعالمرم دشر
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