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مقایسة بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی ( )ACLدر
پای برتر و غیربرتر حین حرکت برش به تفکیک جنس
 .2محمدرضا سیدی  .1 -الهام شیرزاد .9 – 2سیدحسین میرکریم پور  .4 -ندا رضوانخواه گلسفیدی
2و9و .4دانشجوی دکتری دانشگاه تهران.1 ،استادیار دانشگاه تهران

چکیده
تغییر جهت بدن در حرکات سریع ورزشی از منظر ایجاد خطر بروز آسیب همواره مورد توجه بوده و در این میان سازوکارهای
آسیب رباط متقاطع قدامی اهمیت ویژهای داشته است .هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقااطع
قدامی در پای برتر و غیربرتر حین عمل برش و به تفکیک دختران و پسران باود .تدادادی از ورزشاکاران م ای و باشاگاهی رشاتۀ
اسکواش شامل  31دختر (با میانگین سن 31/40±6/6سال ،قد 361/1±5/0سانتیمتر و وزن 63/64±5/4کی وگرم) و  31پسار (باا
میانگین سن 30/7±0/3سال ،قد  379/9±5/8سانتیمتر و وزن 78/8±7/8کی وگرم) در تحقیق حاضار شارکت کردناد .باهمنظاور
اندازهگیری زوایای خم شدن زانو ،خم شدن تنه ،خم شدن جانبی تنه و والگوس زانو حین حرکت برش و در دو لحظۀ تماس اولیاۀ
پا با زمین و مرح ۀ میانی سکون ،حرکت برش با پای برتر و غیربرتر بررسی شد .پس از نصب نشانگرها ،حرکت برش باا اساتفاده از
دورب اینهااای پرساارعت کاس ایو ماادل  ،Exilimبااا کرکااانس 144هرت ا ثباات شااد و حرکااات ثبااتشااده بااهوساای ۀ ناارماک ا ار
WinAnalyzeنسخۀ 1-4 3Dآنالی شد .بهمنظور مقایسۀ زوایای بهدستآمده از تح یل حرکت در پای برتر و غیربرتر ،از نرماک ار
 SPSS20و آزمون آماری تی زوجی استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد زوایای مفص ی زانو و تنه حین حرکت برش در پای برتر و
غیربرتر در دختران بهطور مدناداری تفاوت دارد که این تفاوت در پای برتر و غیربرتر پسران کقط در دو مؤلفۀ خم شدن زانو و تناه
در لحظۀ تماس اولیه مدنادار بود ( .)P ≤ 4/45این نتایج نشان داد که الگوهای خطرزای آسیب ربااط متقااطع قادامی در حرکات
برش با پای غیربرتر بیشتر بروز میکند و در نتیجه خطر بروز آسیب رباط متقاطع قدامی در حرکت برش با پای غیربرتار بیشاتر از
حرکت با پای برتر است.

واژههای کلیدی
آسیب  ،ACLحرکت برش ،پای برتر ،کینماتیک زانو ،کینماتیک تنه.

 .2نویسنده مسئول :تلفن 03219319139:

Email: eshirzad@ut.ac.ir
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مقدمه
محققان رشتههای مخت ف ع می از دیرباز عالقۀ زیادی به بررسی حرکات انسان داشتهاند ( .)36یکی از اهداف
ع م بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی از بررسی حرکات مخت ف بدن ،بهبود عم کرد ورزشی و نی ج وگیری از
بروز آسیب در حین ورزش است .از آنجا که ورزش همواره با خطر آسیبدیدگی همراه است ،محققان همواره
بهدنبال شناسایی ،تددیل و حذف الگوهای حرکتی خطرزا بودهاند (.)33،3
تغییر جهت بدن در حرکات سریع ورزشی مانند حرکت برش ،3از منظر ایجاد خطر بروز آسیب مورد توجه
بوده است .حرکت برش ،حرکتی در زنجیرۀ بسته است که در رشتههای ورزشی متدددی مانند بسکتبال ،والیبال،
تنیس ،اسکواش ،کوتبال و هندبال توسط ورزشکاران بهمنظور تغییر راستای مسیر حرکت ،بسیار استفاده میشود
( .)39رباط متقاطع قدامی ( ) ACLاغ ب هنگام کاهش شتاب اندام تحتانی در حرکات پویا آسیب میبیند که
مدموالً این حرکات شامل حرکات برشیاند ( .)1از آنجا که آسیبهای رباط متقاطع قدامی با ناتوانی و زمان
ازدسترکته 3و نی ه ینههای مالی زیادی همراه است که بر ورزشکاران و تیمهای ورزشی آنها تحمیل میشود،
امروزه به شناسایی و درک مکانیسمهای آسیب غیربرخوردی این رباط بهمنظور پیشگیری مؤثرتر از آنها بیشتر
توجه شده است ( .)30،3در مطالدات کینماتیکی اکرادی که در حین ورزش دچار آسیب رباط متقاطع قدامی
شده اند ،نشان داده شده است که حرکات برشی و کرود در مقایسه با حرکتهای رو به ج و ،خطر بیشتری ایجاد
میکنند ( .)38،1همچنین تحقیقات نشان داده است که این آسیبها اغ ب در مرح ۀ تماس اولیۀ پا با زمین و
 37تا  54می یثانیه پس از آن ( )39و طی مرح ۀ ابتدایی کاهش شتاب که شامل 34درصد ابتدایی سیکل برش
است ،رخ میدهد ( .)1مارکولف و همکاران بیان کردند که بار وارد بر رباط متقاطع قدامی هنگامی که زانو در
حالتی ن دیک به انتهای دامنۀ باز شدن 1قرار دارد ،بیشتر است ( .)33همچنین در این وضدیت ،نیروهای
عکسالدمل زمین ،چرخش درشتنی و لغ ش قدامی درشتنی نی اک ایش مییابد ( .)34با کاهش زاویۀ خم
شدن زانو ،گشتاور والگوس /واروس زانو موجب اک ایش نیروهای کششی و تنش در رباط متقاطع قدامی میشود
( .)7مک لین و همکاران اظهار کردند که گشتاور والگوس زانو اص یترین عامل ایجاد بار اضاکی بر روی رباط
متقاطع قدامی در صفحۀ کرونتال است ( .)33تحقیقات نشان دادهاند که حرکت جانبی تنه یکی از اج ای اص ی
1. Cutting maneuver
2. Time loss
3. Terminal Extension

مقایسة بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی ( )ACLدر پای برتر و غیربرتر...

15

مکانی م آسیب رباط متقاطع قدامی است ( ،)35بهطوریکه این عامل میتواند با حساسیت 81 3درصد خطر
آسیب رباط متقاطع قدامی در زنان را پیشبینی کند ( .)11همچنین در صفحۀ ساجیتال ،کاهش خم شدن تنه
موجب اک ایش والگوس یا کشار محوری 3میشود ( .)35با توجه به یاکتههای تحقیقات پیشین ،کاهش زاویۀ خم
شدن تنه و خم شدن زانو و اک ایش زاویۀ والگوس زانو و خم شدن جانبی تنه در لحظۀ تماس اولیه و مرح ۀ
میانی سکون را می توان الگوهای پرخطر بروز آسیب رباط متقاطع قدامی دانست که در تحقیق حاضر نی همین
عوامل بهعنوان الگوی خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی در نظر گرکته شده است.
با توجه به اختالف مدنادار آسیب رباط متقاطع قدامی با توجه به جنسیت نمونهها که نشاندهندۀ بروز  3تا
 34برابری این آسیب در زنان نسبت به مردان است ،و نی تفاوت کدالیت عضالنی و بهکارگیری متفاوت اندام
طرکی برتر و غیربرتر ،در این تحقیق مقایسۀ وضدیتهای خطرزا برای آسیب رباط متقاطع قدامی در پای برتر و
غیربرتر به تفکیک جنس صورت گرکت تا تفاوتها آشکارتر شود (.)30،0،3
بهنظر میرسد تفاوت آسیبدیدگیهای اکراد در نتیجۀ تدامل ویژگیهای متددد باشد و تفاوت در بیشتر این
ویژگیها خود را بهشکل تفاوت در الگوی حرکت نشان میدهد ( .)37بنابراین ارزیابی و بررسی الگوی حرکت و
ارتباط آن با اینکه تغییر جهت روی پای برتر یا غیربرتر انجام میگیرد ،بهعنوان مقولهای مهم در شکلگیری و
اجرای صحیح و بدون خطر حرکت حائ اهمیت است .مطالدات بیومکانیکی متدددی به بررسی ویژگیهای
تکنیکی مرتبط با جنسیت و سرعت حرکت با عم کرد زانو در هنگام مانور برشی و کدالیتهای مشابه پرداختهاند
( .)6 ،31 ،38 ،13،63ولی با اینکه بهنظر میرسد غالب بودن پای تکیهگاه حین حرکت برش میتواند بهطور
مستقیم با عوامل آسیب رباط متقاطع قدامی در ارتباط باشد ،تا کنون کمتر بررسی شده است.
تحقیقات پیشین بیانگر این نکته است که الگوهای پرخطر ،رباط متقاطع قدامی را در مدرض خطر
آسیبدیدگی قرار میدهند .همچنین میدانیم هر بازیکن روی اندام طرکی برتر خود کنترل عصبیاعضالنی
بهتری دارد که میتواند الگوی حرکتی متفاوتی در دو طرف بدن بهوجود آورد .الگوی حرکتی ،ویژگیهای بار
(برای مثال ،نقطۀ اثر ،مقدار ،جهت و  )...یا کشار واردشده بر مفصل زانو و بهخصوص رباط متقاطع قدامی را تحت
تأثیر قرار میدهد ( .)37به همین ع ت هرگونه تفاوت مشاهدهشده در الگوی حرکت میتواند بیانگر تفاوت در
1. Sensitivity
2. Axial load
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خطر بروز آسیب باشد و این سؤال مطرح می شود که آیا اجرای حرکت برش روی پای برتر یا غیر برتر  ،تفاوتی
در بروز الگوهای خطرزای آسیب به رباط متقاطع قدامی ایجاد میکند یا خیر؟ بنابراین هدف این مطالده ،مقایسۀ
بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی ( )ACLدر پای برتر و غیربرتر حین حرکت برش به تفکیک
جنسیت نمونهها بود.
روش تحقیق
 36بازیکن اسکواش در سطح باشگاهی و م ی ( 31زن و  31مرد به ترتیب با میانگین سنی  31/46±6/6و
 )30/75±0/38بهعنوان آزمودنی در این تحقیق ارزیابی شدند 54 .درصد از بازیکنان  5سال یا بیشتر  38درصد
 1-5سال و 33درصد کمتر از  5سال تجربۀ بازی اسکواش داشتند.
آزمودنی ها قبل از اجرای تحقیق پرسشنامۀ اطالعات پ شکی و کرم رضایتنامه را تکمیل کرده و برای
آشنایی با تجهی ات ،روش کار و اجرای آزمونها به شکل صحیح ،در یک ج سۀ توجیهی شرکت کردند .از شرایط
اص ی ورود به تحقیق سالمت آزمودنیها در زمان اجرای آزمونها و عدم آسیبدیدگی در اندام تحتانی بود.
همچنین هیچ یک از آزمودنیهای تحقیق سابقۀ جراحی در اندام تحتانی ،آرتریت ،مشکالت پ شکی یا عصبی
نداشتند.

شکل  .2محیط آزمایشگاه به منظور انجام حرکت برش
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حرکت با دوربینهای پرسرعت کاسیو مدل  ،Exilimساخت ژاپن و با کرکانس 144هرت ثبت شد و حرکات
ثبتشده بهوسی ۀ نرماک ار WinAnalyzeنسخۀ  1-4 3Dساخت شرکت  Mikromakآنالی شد .همچنین
بهمنظور شناسایی جانشانهای 3مورد نظر از نشانگرهای رک کسی 3استفاده شد.
روش کار
نخست ویژگیهای کردی آزمودنیها مانند سن ،قد و وزن اندازهگیری و ثبت شد .سپس بهمنظور تدیین پای برتر
و غیر برتر هر آزمودنی ،توپی در مقابل آنها قرار گرکت و از ایشان خواسته شد با پای خود آن را به دورترین کاص ۀ
ممکن شوت کنند .پایی که آزمودنی توپ را با آن شوت میکرد ،بهعنوان پای برتر و پایی که ترجیح میداد برای
ضربه روی آن بایستد و از پای ضربهزننده حمایت کند ،به من لۀ پای غیربرتر وی در نظر گرکته شده و نتایج ثبت
شد ( .)34، 31 ،14برای ارزیابی کینماتیکی دوبددی ،محدودهای برای اجرای حرکت برش طراحی شد .در این
روش ابتدا زوایای  15درجه و  55درجه از مسیر اص ی روی زمین مشخص شد تا کرد حرکت برش را در زاویۀ
 05درجه انجام دهد (شکل .)38( )3دو دوربین پرسرعت در مح ی قرار گرکت که در لحظۀ اجرای حرکت برش
توسط آزمودنی ،حرکت از دو نمای جانبی و روبهرو ثبت شود .سپس آزمودنی از کاص ۀ  7متری و با سرعت 0/5
تا  7متر بر ثانیه به سمت محل انجام حرکت برش دوید ( .)8 ،38آزمودنی شروع به دویدن میکرد و در لحظۀ
رسیدن به محل انجام حرکت برش ،پای خود را در وسط محل تدیینشده قرار میداد و بر اساس قرارگیری پای
راست یا چپ خود بهعنوان تکیهگاه بهترتیب به سمت چپ یا راست در مسیر تدیینشده تغییر جهت میداد .
آزمودنی ها برای آشنایی با حرکت و رسیدن به سرعت مناسب پیش از شروع آزمون چند بار حرکت را انجام
دادند و در انتها حرکت برش اص ی را اجرا کردند ( .)9در تحقیق حاضر حرکت برش در دو مرح ه تماس اولیۀ پا

1

و مرح ۀ میانی سکون 0بررسی شد .به این منظور نشانگرهایی در نقاط خاصی روی بدن آزمودنی (که محل هر
یک در شکل  3نشان داده شده است) قرار داده شد تا در لحظۀ تماس اولیۀ پا و مرح ۀ میانی سکون از نمای
جانبی (ساجیتال) زوایای خم شدن زانو و تنه و از نمای روبهرو (کرونتال) ک کشن جانبی تنه و والگوس زانو
ارزیابی شود.
1. Landmarks
2. Reflective markers
3. Initial contact
4. Mid stance
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شکل .1محل نشانگرهای انعکاسی متصل به بدن آزمودنیها

این نشانگرها روی کاص ۀ میان دو قوزک مچ پا ،قوزک خارجی پا ،اپی کندیل خارجی زانو ،وسط کشکک،
برجستگی ب رگ ران ،خارخاصرهای قدامی کوقانی و زائدۀ آخرمی قرار داده شد .حرکت برش توسط آزمودنیها با
هر یک از پای برتر و غیربرتر سه بار اجرا شد و برای ارزیابی آماری ،میانگین نتایج بهدستآمده از این تالشها
بهکار رکت .شایان ذکر است که برای نشان دادن مواردی که زاویههای بهدستآمده برای مفاصل بهجای زاویۀ
خم شدن ،زاویۀ باز شدن بود ،از اعداد منفی استفاده شد .پس از بررسی و تح یل کی م هر آزمودنی ،سرعت
رسیدن به محل حرکت برش و می ان تغییر زوایای مفص ی وی در هر تالش بهوسی ۀ نرماک ار اندازهگیری شد.
روش آماری
بهمنظور تح یل دادهها از نرماک از آماری  SPSSنسخۀ 34استفاده شد .برای مقایسۀ نتایج بهدستآمده در هر
گروه از آزمون تی زوجی (در صورت نرمال بودن توزیع دادهها) استفاده شد .سطح مدناداری در این تحقیق
 P ≤ 4/45در نظر گرکته شد.

نتايج و يافتههای تحقیق
مشخصات عمومی هر یک از دو گروه آزمودنی در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد مشخصات عمومی نمونهها
دختران
پسران

سن (سال)

قد )(cm

وزن (کیلوگرم)

سابقة فعالیت باشگاهی

19/04±2/2
14/3±4/2

229/9±5/4
233/3±5/8

22/20±5/0
38/8±3/8

9/2 ±0/2
4/8 ±0/3

دادههای توصیفی جمعآوریشده از اندازهگیری زوایای مفاصل در لحظۀ تماس اولیه و مرح ۀ میانی سکون
در حرکت با پای برتر و غیربرتر به تفکیک جنس در نمودارهای زیر آورده شده است.
زوایای مفصلی اندازهگیری شده در دختران

زاویه ولگوس زاویه ولگوس زاویه خم
زاویه خم
زانو در مرحله زانو در لحظه شدن جانبی شدن جانبی
میانی سکون تماس اولیه تنه در مرحله تنه در لحظه
میانی سکون تماس اولیه

زاویه خم
شدن تنه در
مرحله میانی
سکون

زاویه خم زاویه خم شدن زاویه خم شدن
شدن تنه در زانو در مرحله زانو در لحظه
لحظه تماس میانی سکون تماس اولیه
اولیه

نمودار  .2زوایای مربوط به مفاصل دختران در حرکت برش

همانطورکه مشاهده می شود ،زاویۀ خم شدن زانو در هر دو زمان و جنس در حرکت با پای برتر بیشتر از
حرکت با پای غیر برتر بود ،همچنین زاویۀ خم شدن تنه در هر دو جنس و زمان در حرکت با پای برتر بیشتر
بود و نی زاویۀ خم شدن جانبی تنه و والگوس زانو در هر دو جنس و زمان در حرکت با پای برتر کمتر از حرکت
با پای غیربرتر بود .شایان ذکر است که تنۀ پسران در لحظۀ تماس اولیه و نی لحظۀ تماس کف پا به جای خم
شدن ،باز شده است که در اینجا از اعداد منفی برای نمایش آن استفاده شده است.
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نرمال بودن توزیع دادهها از طریق آزمون  K-Sبررسی شد و پس از تأیید بهمنظور تدیین تفاوت از آزمون
تی زوجی استفاده شد .نتایج مربوط به آزمون تی زوجی برای مقایسۀ زوایای اندازهگیریشده در حرکت با پای
برتر و غیربرتر در جدول 3آمده است (.)P ˂ 4/45
زوایای مفصلی اندازهگیری شده در پسران

زاویه ولگوس
زانو در مرحله
میانی سکون

زاویه ولگوس
زانو در لحظه
تماس اولیه

زاویه خم
شدن جانبی
تنه در مرحله
میانی سکون

زاویه خم شدن
جانبی تنه در
لحظه تماس
اولیه

زاویه خم شدن زاویه خم شدن زاویه خم شدن زاویه خم شدن
تنه در مرحله تنه در لحظه زانو در مرحله زانو در لحظه
تماس اولیه میانی سکون تماس اولیه
میانی سکون

نمودار .1زوایای مربوط به مفاصل پسران در حرکت برش

همانطورکه در جدول نتایج آزمون تی نشان داده شده است ،همۀ زوایای بهدستآمده از حرکت با پای برتر
و غیربرتر در دختران بهطور مدناداری تفاوت دارد ،ولی در پسران کقط زاویۀ خم شدن زانو در لحظۀ تماس اولیه
و زاویۀ خم شدن تنه در لحظۀ تماس اولیه تفاوت مدناداری داشت که آن هم تفاوت قوی و بارزی نیست (مقدار
تی  4/407و  )4/401و در نقطۀ مقابل تمامی تفاوتهای بهدستآمده در دختران بهصورت قوی و بارز است.
این نتایج نشان داد حد خم شدن زانوی پای برتر در لحظۀ تماس اولیه و در مرح ۀ میانی سکون در دختران
بهطور مدناداری بیشتر از پای غیربرتر آنان بود ،درحالیکه در پسران این تفاوت تنها در لحظۀ تماس اولیۀ پا
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بیشتر و مدنادار بود و در مرح ۀ میانی سکون با اینکه زانوی پای برتر بیشتر از غیربرتر خم شده بود ،تفاوت به
اندازهای نبود که مدنادار باشد .دادههای مربوط به زاویۀ خم شدن تنه نی نشان داد که در لحظۀ تماس اولیه و
نی در مرح ۀ میانی سکون ،در هر دو جنس در حرکت با پای برتر زاویۀ خم شدن تنه بیشتر از پای غیربرتر بود،
ولی تفاوت کقط در دختران مدنادار بود .همچنین دادهها نشان داد می ان والگوس زانو در لحظۀ تماس اولیه و
مرح ۀ میانی سکون در دختران در حرکت با پای برتر ،بهطور مدناداری کمتر است.
جدول  .1نتایج آزمون تی زوجی در زوایای مفصلی اندازهگیری شده در پای برتر و غیر برتر حین حرکت برش
دختران
مقدار تی

پسران

سطح معناداری

مقدار تی

سطح معناداری

زاویة خم شدن زانو در لحظة تماس اولیه

1/290

0/011

*

1/122

0/043

زاویة خم شدن زانو در مرحلة میانی سکون

9/392

0/001

*

2/225

0/211

زاویة خم شدن تنه در لحظة تماس اولیه

1/549

0/012

*

1/158

0/049

زاویة خم شدن تنه در مرحلة میانی سکون

1/828

0/022

*

0/3

0/433

-0/822

0/402

*

زاویة خم شدن جانبی تنه در لحظة تماس اولیه

-9/042

0/02

زاویة خم شدن جانبی تنه در مرحلة میانی سکون

-1/318

0/028

*

*

*

-0/881

0/935

زاویة والگوس زانو در لحظة تماس اولیه

-1/432

0/018

*

0/555

0/583

زاویة والگوس زانو در مرحلة میانی سکون

-3/676

* 4/43

-3/365

4/31

* تفاوت بین میانگینها معنادار بوده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی ( )ACLدر پای برتر و
غیربرتر حین حرکت برش به تفکیک جنسیت نمونهها بود که نتایج بهدستآمده بیانگر تفاوت مدنادار زاویۀ خم
شدن زانو در زمان تماس اولیه در هر دو جنس در حرکت با پای برتر بود ،زاویۀ خم شدن تنه در هر دو جنس و
لحظه در حرکت با پای برتر بیشتر بود و زاویۀ خم شدن جانبی تنه و والگوس زانو در هر دو جنس و لحظه در
حرکت با پای برتر کمتر از حرکت با پای غیربرتر بود ،در نتیجه در همۀ کاکتورهای اندازهگیریشده ،حرکت برش
با پای برتر امنتر از حرکت با پای غیر برتر بوده است و تنۀ پسران در لحظۀ تماس اولیه و نی لحظۀ تماس کف پا
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به جای خم شدن ،باز شده بود .این نتایج با کرضیۀ متفاوت بودن مکانیک حرکت برش با پای برتر و غیربرتر در
دختران همخوانی داشت ،ولی در پسران نتایج کقط در دو کاکتور همسو بود .بهطور ک ی نتایج تحقیق در زمینۀ
بیشتر بودن الگوهای خطرناک در دختران نسبت به پسران با نتایج تحقیق کورد و همکاران همسوست (.)33
همچنین در زمینۀ تفاوت الگوی مکانیکی حرکت برش با پای برتر و غیربرتر ،نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش
براون و همکاران در سال  3433همسوست (.)6
در حین مرح ۀ ترم

3

در حرکت برش ،بدن شتاب خود را کاهش میدهد .در این حالت ضمن خم شدن

مفصل زانو ،عض ۀ چهارسر ران تحت کشش قرار میگیرد و اک ایش طول میدهد ،که این مسئ ه موجب جذب
نیرو در اطراف مفصل زانو میشود ( .)30این جذب نیرو در مفصل زانو نشاندهندۀ جذب انرژی جنبشی توسط
عضالت زانو و باکتهای ه مبند از جم ه رباط متقاطع قدامی است .در واقع رباط متقاطع قدامی حین خم شدن
صفر تا  04درجه زانو در حرکات برشی ،تحت تنش باالیی قرار میگیرد ( .)13در این پژوهش ،میانگین زاویۀ خم
شدن زانو در لحظۀ تماس پاشنه به زمین در حرکت برش در پای برتر و غیربرتر بهترتیب  37/36و 34/80
بهدست آمد ،که این زاویهها بهترتیب به  03/54و  17/99در مرح ۀ میانی سکون و مرح ۀ پیش رکتن اک ایش
یاکت ،که بهوضوح نشان دهندۀ تنش باالتر رباط متقاطع قدامی در لحظۀ تماس پاشنه نسبت به مرح ۀ میانی
سکون و نی در پای غیربرتر نسبت به پای برتر است .از طرکی با توجه به اینکه وقتی تنشی به باکت
ویسکواالستیک مانند رباط متقاطع قدامی وارد میشود ،نحوۀ بارگذاری مکانیکی 3و نرخ بارگذاری 1در پاسخ آن
باکت مؤثر است ( ،)35رباط متقاطع قدامی پای غیربرتر در لحظۀ تماس اولیه پا در حرکت برش در مدرض
نیروی کششی بیشتری قرار میگیرد .عالوه بر این نشان داده شده که پای غیربرتر در لحظۀ تماس اولیۀ پا در
حرکت برش دارای چرخش داخ ی زیادی در زانو است که میتواند رباط متقاطع قدامی را در مدرض تنش
بیشتری قرار دهد ( . )35در نتیجه هم مانی این عوامل احتماال رباط متقاطع قدامی در حرکت برش با پای
غیربرتر و در لحظۀ تماس اولیۀ پا با زمین تحت کشش بیشتری قرار میگیرد که میتواند خطر بروز آسیب آن را
در پای غیربرتر اک ایش دهد.

1. Braking phase
2. Mechanical loading
3. Loading rate
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در مرح ۀ پیش رکتن 3در حرکت برش ،بدن در جهت حرکت برش شتاب میگیرد و عض ۀ چهارسر رانی
کوتاه میشود و زانو به سمت باز شدن میرود ( .)6همانطورکه نتایج نشان میدهد در مرح ۀ تماس اولیۀ پا به
زمین تنه حالت خم شدگی بیشتری دارد و با رکتن به مرح ۀ پیش رکتن از می ان خم شدن آن بهخصوص در
حرکت با پای غیربرتر کاسته میشود که خطر بروز آسیب رباط متقاطع قدامی را اک ایش خواهد داد.
یکی از دالیل احتمالی تفاوت الگوی حرکت برش در پای برتر و غیربرتر ممکن است کنترل عضالنی بهتر
اندام برتر و نی تفاوت در می ان قدرت عضالنی باشد .تحقیقات انجامگرکته نشاندهندۀ اثر سطح مهارت اندام در
مکانی م حرکت برش است ( . )38چنانچه مهارت بیشتری را برای پای برتر در نظر بگیریم ،انتظار میرود این پا
در مقایسه با پای غیر برتر توانایی جذب نیروی بیشتری را نی در حرکت برش داشته باشد .از آنجا که پای برتر در
این پژوهش پایی در نظر گرکته شد که کرد ترجیح میداد با آن به توپ ضربه ب ند ،انتظار میرود این پا در
حرکات خم شدن ران و باز شدن زانو که از اج ای اص ی ضربه زدن در کوتبال است ،مهارت بیشتری کسب کرده
باشد ( .)5همچنین تفاوت قدرت مؤثر و عم گر عضالت کنترلکنندۀ مفصل در پای برتر و غیربرتر میتواند از
عوامل اص ی بروز تفاوت الگوی حرکت برش در این دو پا باشد .براساس تحقیقات انجامگرکته بهنظر میرسد
داشتن قدرت متدادل در پای برتر و غیربرتر میتواند از طریق ایجاد ثبات بیشتر و تقویت استحکام مفصل زانو و
در نتیجه کاهش تغییرات گشتاور زانو ،بهطور بالقوه ای خطر بروز آسیب رباط متقاطع قدامی را کاهش دهد (.)6
در نتیجه توجه ویژه به تدادل قدرت عضالت خمکننده و بازکنندۀ زانو در پای برتر و غیر برتر از طریق برنامههای
تمرینی مناسب ،به منظور کاهش احتمال خطر آسیب رباط متقاطع قدامی در دختران ضروری بهنظر میرسد.
نتایج تحقیق نشان داد مکانیک حرکت بدن در حین اجرای حرکت برش توسط پای برتر و غیربرتر در
دختران به طور مدناداری تفاوت دارد و بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی در حرکت با پای غیر
برتر محتملتر است .بهنظر میرسد که پای غیر برتر ،الگوهای خطرزای بیشتری را حین حرکت برش هم در
لحظۀ تماس اولیۀ پا و هم در مرح ۀ میانی سکون که پا در مرح ۀ پیش رکتن قرار دارد ،برای آسیب رباط
متقاطع قدامی بهوجود میآورد.
نتایج این پژوهش می تواند به دانش موجود در زمینۀ آسیب رباط متقاطع قدامی در زنان بسیار کمک کند.
از آنجا که رباط متقاطع قدامی یک باکت ویسکواالستیک است و بسته به نوع تنش و مدت زمان آن پاسخ
1. Propulsive phase
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 پژوهشی، پیشنهاد میشود برای روشنتر شدن اثر نیروها و سازوکار آسیب در حرکت برش،متفاوت میدهد
مشابه بررسی نحوۀ کشش رباط متقاطع قدامی در حرکت برش و نی با استفاده از صفحۀ نیرو بهمنظور بررسی
 از این رو پیشنهاد میشود با تدیین نقش تدادل قدرت عضالنی و کنترل عصبی.دقیق نیروها صورت گیرد
 اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش بروز آسیب،عضالنی در تفاوت الگوی حرکت برش توسط پای برتر و غیربرتر
.رباط متقاطع قدامی بهویژه در بانوان ورزشکار صورت گیرد
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