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 .1دانشجوی دکتری حرکات اصالحی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران  .2استاد ،دانشکدة
تربیت بدنی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران .3استاد ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران

چکیده
ولگوس داینامیک زانو حین کاهش شتاب و فرود در فعالیتهای ورزشی میتواند عامل بسیاری از آسیبهای حاد و مزمن
زانو در زنان ورزشکار باشد .هدف از پژوهش ح اضر بررسی اثر سه هفته تمرین عصبی عضالنی و ماندگاری آن پس از سه
ماه بر الگوی حرکتی فرود پرش در دانشآموزان دختر فعال  15-18سالۀ دارای ولگوس داینامیک زانو بود .بدینمنظور با
استفاده از تست اسکات دوپا داوطلبان شرکت در پژوهش غربالگری شدند و در نهایت  24نفر دارای ولگوس داینامیک زانو
( 12نفرگروه تمرین و  12نفر گروه کنترل) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند .زاویۀ ولگوس و فلکشن زانو با روش ارزیابی
دوبعدی با استفاده از دو عدد دوربین ویدئویی کاسیو ساخت ژاپن ،مدل  ،CASIO-Ex-F1قبل و بالفاصله پس از اعمال
برنامۀ تمرینی در دو گروه کنترل و تمرین و مجدداً زاویۀ ولگوس زانو سه ماه بعد حین اجرای تست فرود پرش محاسبه
شد .برای مقایسۀ زاویۀ فلکشن و ولگوس داینامیک زانو قبل و بالفاصله بعد و سه ماه پس از اعمال برنامۀ تمرینی در گروه
کنترل و تمرین از آزمون آماری  Repeated measuresو در صورت معناداری از آزمون  tمستقل و  tهمبسته برای
تشخیص تفاوتهای بینگروهی و درون گروهی استفاده شد .نتایج نشان داد میانگین زاویۀ ولگوس زانو در گروه تمرین
پس از اعمال مداخلۀ تمرینی کاهش یافته و این اختالف معنادار است ( )P=0/001همچنین میانگین زاویۀ فلکشن زانو
گروه تمرین افزایش معناداری یافته است ( .)P=0/04همچنین نتایج آزمون  tزوجی برای مقایسۀ زاویۀ ولگوس زانو در
گروه تمرین پس از اتمام پروتکل و سه ماه پس از آن افزایش معناداری را در این متغیر نشان داد ( .)P=0/05نتایج پژوهش
حاضر نشان داد اگرچه مداخلۀ تمرینی عصبی عضالنی سههفتهای موجب بهبود الگوی حرکتی فرود پرش در دانشآموزان
دختر فعال میشود ،میزان ماندگاری اثر این تمرینات پس از سه ماه کاهش مییابد.
واژههای کلیدی
الگوهای حرکتی ،تمرینات عصبی عضالنی ،ماندگاری ولگوس زانو.

* نويسندة مسئول تلفن09127271879 :
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طب ورزشی ،دورة  ،10شمارة  ،1بهار و تابستان1397

36

مقدمه
مفصل زانو از رایجترین مکانهای آسیب در زنان ورزشکار است .از جمله آسیبهای متداول زانو در این
افراد پارگی  ACLو سندروم درد کشککیرانی است .این آسیبها معموالً از طریق مکانیسمهای
غیربرخوردی و استفادۀ بیشازحد1رخ میدهد ،بنابراین بهنظر میرسد قابل پیشگیری با استراتژیهای
تمرینی مناسب اند .وضعیت ولگوس یا ابداکشن زانو در حین  ،عامل پیشبین اولیۀ آسیب  ACLو درد
کشککیرانی است ( .)1ولگوس داینامیک زانو هنگام اجرای حرکات ورزشی ،معموالً بهصورت پاسچر زانوی
ضربدری زمان ک اهش شتاب و فرود روی یک یا دو اندام آشکار میشود ( )2و با عوامل مختلفی از جمله
دامنۀ حرکتی مفاصل ،قدرت عضالنی ،فعالیت عضالنی و راستای استخوانی 2مرتبط است ( .)3یکی از این
عواملی که تحقیقات متعددی تأثیر آن در الگوی حرکتی ولگوس زانو را تأیید کردهاند اما در تحقیقاتی که
به طراحی پروتکلهای تمرینی جهت اصالح این الگوی حرکتی پرداختهاند ،کمتر مورد توجه قرار گرفته،
دامنۀ حرکتی محدود دورسی فلکشن مچ پاست ( .)8-4پادوا3و همکاران ( 20 )2012درصد کاهش در
دامنۀ حرکتی دورسی فلکشن مچ پا را در افراد با حرکت بیشازحد زانو به سمت داخل4در صفحۀ فرونتال،
گزارش کردند ( .)6سفتی یا بیشفعالی عضالت گستروکنمیوس و سولئوس میتواند از طریق محدودیت
دورسی فلکشن مچ پا به حرکات جبرانی اورژن پاشنه ،پرونیشن پا و اینترنال روتیشن تیبیا منجر شود و
حرکت بیشازحد زانو به سمت داخل در صفحۀ فرونتال را تسهیل کند (.)5
بیشتر تحقیقات در زمینۀ ولگوس داینامیک زانو به مقایسۀ عوامل عصبی عضالنی بین زنان و مردان
دارای ولگوس داینامیک زانو و بررسی ارتباط این عوامل با ولگوس داینامیک زانو پرداخته و تحقیقاتی نیز
به بررسی اثر پروتکلهای تمرینی اصالحی بر اصالح و بهبود ولگوس داینامیک زانو پرداختهاند .چون بسیار
محتمل است که ولگوس بیشازحد زانو یا حرکت بیشازحد زانو به سمت داخل در صفحۀ فرونتال بر اثر
عدم تعادل عضالنی5ران و مچ پا ایجاد شود ( ،)5به تحقیقی با تمرکز بر راهبردهای جامع6روی مفاصل
دیستال و پروگزیمال زانو نیاز است تا بررسی کند آیا راستای زانو7میتواند حین اجرای کارهای فانکشنال
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1. Over use
2. Bony Alignment Factors
3. Padua
4. Excessive Medial knee displacement
5. Muscle imbalance
6. Comprehensive strategies
7. Knee alignment
8. Functional tasks
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اصالح شود .همچنین در صورت اصالح ،ماندگاری اثر تمرینات چقدر است .برخی تحقیقات انجامگرفته
در این زمینه موفق ( )5 ،9 ،10و برخی ناموفق بودهاند ( )13-11و هیچکدام دارای دورههای پیگیری و
ارزیابی مجدد نبودهاند .ناگانو1و همکاران ( )2011به بررسی اثر یک پروتکل تمرینی  5هفتهای پرشی و
تعادلی بر روی کینماتیک زانو و الکترومایوگرافی رکتوس فموریس و همسترینگ در زنان بسکتبالیست
حین فرود پرش روی یک اندام پرداختند .نتایج آنها نشان داد فلکشن زانو بهطور معناداری حین فرود
افزایش یافت ،اما زاویۀ ولگوس و واروس زانو تغییر معناداری نکرد ( .)13فایل 2و همکاران ( )2013به
بررسی و مقایسۀ چهار هفته تمرین ثبات مرکزی3یا پالیمتریک4در اصالح بیومکانیک تنه و اندام تحتانی
حین فرود پرش با ارزیابی ابداکشن زانو به روش سهبعدی در دانشآموزان ورزشکار دختر پرداختند .نتایج
آنها نشان داد در گروه پالیمتریک ابداکشن زانو در  10درصد ابتدای فاز فرود که مطابق با زمان اوج
گشتاور ابداکشن زانوست ،کاهش یافت ،اما در گروه ثبات مرکزی تغییری در این متغیر مشاهده نشد
( .)14هاپر5و همکاران ( )2017به بررسی اثر شش هفته تمرین عصبی عضالنی بر روی بیومکانیک اندام
تحتانی حین فرود پرش با روش ارزیابی سهبعدی در دختران ورزشکار  11-13ساله نتبال 6پرداختند.
نتایج آنها نشان داد در گروه تجربی پس از قطع تمرینات بهطور معناداری افزایش فاصلۀ زانوها (کاهش
ولگوس) حین فرود روی دو اندام در حداکثر فلکشن زانو وجود دارد .آنها معتقدند شش هفته تمرین
عصبی عضالنی میتواند مکانیک فرود را در این افراد بهبود بخشد ( .)15بل7و همکاران ( )2013از جمله
محققانیاند که برای اولینبار به بررسی اثر یک برنامۀ تمرینی عصبی عضالنی سههفتهای بر روی بهبود
ولگوس داینامیک زانو با تمرکز بر ایمباالنس عضالنی8در مچ پا بهعنوان عامل اولیۀ9ایجاد ولگوس حین
حرکت اسکات در افراد جوان و بالغ پرداختند و نتایج آنها کاهش معنادار ولگوس زانو پس از اعمال
تمرینات را نشان داد ( .)5برنامههای تمرینی که به تغییرات مطلوبی در الگوهای بیومکانیکی منجر شدند،
اغلب به تجهیزات و زمانی نیاز دارند که ممکن است اجرای آنها برای مربیان امکانپذیر نباشد ،اما پروتکل

1. Nagano
2. Pfile
3. Core stability
4. Plyometric
5. Hopper
6. Netball
7. Bell
8. Muscle imbalance
9. Primary contributor
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بل و همکاران عالوهبر زمان نسبتاً کوتاه نیاز به تجهیزات سادهای دارد و بهآسانی قابل اجراست و با تمرکز
بر دامنۀ حرکتی محدود دورسی فلکشن مچ پا طراحی شده است .اگرچه ممکن است زمان این پروتکل
به علت ایزوله کردن اثرات عصبی عضالنی مداخله محدود به سه هفته در نظر گرفته شده است ( )16تا
تأثیرات احتمالی تغییرات هایپرتروفیک عضالت روی مکانیک فرود محدود شود ،سؤالی که مطرح میشود
این است که پس از قطع تمرینات با توجه به زمان کوتاه اجرای تمرینات میزان ماندگاری اثر این تمرینات
چقدر است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر این پروتکل تمرینی اصالحی و ماندگاری آن بر
الگوی حرکتی فرود-پرش در دختران فعال دارای ولگوس داینامیک زانو بود.
روششناسی
آزمودنیها
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است .برای تشخیص ولگوس داینامیک زانو از آزمون اسکات دوپا(DLS1

) testاستفاده شد .به این ترتیب که از هر داوطلب شرکت در پژوهش (دانشآموزان دختر دبیرستانی -18
 15سالۀ فعال و سالم که حداقل طی دو سال گذشته در رشتههای ورزشی والیبال ،بسکتبال و هندبال
خارج از فصل مدارس سابقۀ فعالیت باشگاهی داشتند) ،پنج آزمون اسکات دو پا در وضعیت استاندارد
(پاها به اندازۀ عرض شانه باز ،انگشتان مستقیم رو به جلو ،دستها باالی سر با آرنجهای قفلشده در
اکستنشن ،زانوها تا  90درجه فلکشن میشوند ،بدون جداشدن پاشنه از زمین انجام میشود) گرفته شد.
برای کنترل عمق اسکات چهارپایه ای پشت آزمودنی جهت دادن بازخورد به او قرار داده شد .برای به
حداقل رساندن اثر یادگیری اجازه داده نشد قبل از آزمون ،اسکات تمرین شود .اگر حین حرکت و اجرای
حداقل  3آزمون اسکات ،آزمونگر بهطور بصری 2مشاهده میکرد که نقطۀ میانی پتال از بخش داخلی
انگشت بزرگ پا عبور میکند ،فرد دارای نقص ولگوس داینامیک شناخته میشد ( .)5برای تشخیص اینکه
علت اصلی3ایجاد ولگوس داینامیک زانو ،ایمباالنس عضالنی در ران یا مچ پاست ،حین اجرای اسکات یک
چوب (لبه) به ارتفاع  2اینچ ( )cm 5/08زیر پاشنههای فرد قرار داده میشد و آزمودنی  5آزمون اسکات
دیگر اجرا میکرد .اگر با باال بردن پاشنهها(4رفع محدودیت دورسی فلکشن مچ پا) حین اجرای آزمون
1. Double leg squat
2. Visual
3. Primary contributor
4. Heel lifts
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اسکات ولگوس زانو اصالح شود ،عدم تعادل عضالنی در مچ پا عامل اصلی1ولگوس زانوست ،زیرا باال بردن
پاشنه به پلنتار فلکشن مچ پا و سوپینشن و کاهش محدودیت دورسی فلکشن و در نهایت رفع پرونیشن
منجر میشود و راستای زانو حین حرکت اسکات اصالح میشود .بهمنظور همسانسازی بیشتر افراد دارای
ولگوس شدید و مشهود زانو بهعنوان آزمودنی انتخاب و افراد با ولگوس قابل تردید از تحقیق خارج شدند
( .)5همچنین یک هفته پس از غربالگری آزمودنیها مجدداً ارزیابی شدند تا از انتخاب آزمودنیها مطمئن
شویم ( .)5در نهایت  24نفر دارای الگوی حرکتی ولگوس داینامیک با منشأ ایمباالنس عضالنی مچ پا
بهعنوان آزمودنی انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه  12نفری تمرین و کنترل قرار گرفتند.
آزمودنیها در شش ماه گذشته دچار آسیبهای عضالنی اسکلتی اندام تحتانی نشده بودند و دارای
ناهنجاریهای عضالنی اسکلتی اندام تحتانی از جمله زانوی ضربدری ،پرانتزی و عقبرفته ،تیبیاواروم و
کف پای صاف ( )3و درگیر برنامۀ تمرینی خارج از مطالعه نبودند.
تجهیزات
اطالعات کینماتیک با استفاده از دو عدد دوربین ویدئویی

کاسیو ساخت ژاپن ،مدل CASIO-Ex-F1

با قابلیت نرخ نمونهبرداری  300فریم در ثانیه و نرمافزار  kinovaارزیابی شد.
آزمون فرود-پرش

2

برای آنالیز حرکتی ابتدا  6عدد مارکر بر روی قوزک خارجی ،اپیکندیل خارجی ران ،تروکانتر بزرگ
ران ،حد وسط دو قوزک (مرکز انکل مورتیس) ،مرکز پتال ،مرکز کشالۀ ران در راستای خار خاصرۀ قدامی
فوقانی3پای برتر آزمودنی نصب شد .سپس آزمودنی باالی جعبهای با ارتفاع  30سانتیمتر و عرض 38
سانتیمتر قرار گرفت ،بهنحوی که فاصلۀ بین قوزکهای داخلی پا  35سانتیمتر باشد .پس از  5دقیقه
گرم کردن عمومی از آزمودنی خواسته میشد ابتدا فرود و سپس حداکثر پرش عمودی را انجام دهد.
هیچگونه بازخوردی در رابطه با نحوۀ فرود و پرش به آزمودنی داده نمیشد .برای اندازهگیری زاویۀ ولگوس
و فلکشن زانو دو دوربین ویدئویی در ارتفاع  102سانتیمتر بر روی سهپایه و در فاصلۀ  366سانتیمتری
از جعبۀ فرود –پرش در نمای قدامی4و لترال قرار گرفتند .آزمودنی  3بار توالی صحیح فرود -پرش (فرود
روی هر دوپا ،بدون خم شدن جانبی تنه و از دست دادن تعادل و بالفاصله پرش عمودی پس از فرود) را
1. Primary contributor
2. Drop vertical jump
3. ASIS
4. Anterior
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تکرار میکرد و زاویۀ ولگوس و فلکشن زانو بهوسیلۀ نرمافزار کینووا1در لحظۀ حداکثر فرود (فریمی که
آزمودنی در پایینترین ارتفاع قرار دارد) محاسبه و میانگین آن ثبت میشد ( .)17 ،18زاویۀ ولگوس زاویۀ
بین خطوط رسمشده از مارکر کشالۀ ران در راستای  ASISبه مارکر مرکز پتال و از مرکز پتال به مارکر
مرکز انکل مورتیس و زاویۀ فلکشن زانو بین خطوط رسمشده از مارکر تروکانتر بزرگ ران به لترال
اپیکندیل و قوزک خارجی مچ پا در نظر گرفته شد.
پروتکل تمرينی
برنامۀ تمرینی شامل  10جلسه بود که در ابتدای هر جلسۀ تمرینی  5دقیقه گرم کردن و در انتهای
آن  5دقیقه سرد کردن توسط خود آزمودنی انجام میگرفت .اصل اضافهبار2طی  10جلسۀ برنامۀ تمرینی،
از طریق افزایش مدت زمان ،تعداد تکرار و اجرای اشکال سختتر تمرین اعمال شد .تمامی تمرینات در
یک جلسه اجرا شدند (جدولهای 1و.)5()2
جدول  .1توالی تمرينات در پروتکل بل و همکاران ()5
توالی تمرين

فرضیۀ نظری عضالتی که
به  MKDکمک میکنند

پروتکل تمرين

.1رهاسازی عضالت
بیشفعال

گستروکنمیوس ،لترال
همسترینگ،اداکتورها

فوم رولر برای هر عضله به مدت  2دقیقه،
روی ناحیۀ دردناک و سفت  30ثانیه

.2کشش عضالت سفت

گستروکنمیوس ،سولئوس،
لترال همسترینگ و
اداکتورها

کشش استاتیک 2ست ×  30ثانیهای

.3تقویت عضالت ضعیف

مدیال گستروکنمیوس،
مدیال همسترینگ،
پوستریور تیبیالیس

.4تمرینات انسجام

-

هر تکرار باید برای  7شماره بهآرامی طول
بکشد ،تمپو کنترل میشود :انقباض
کانسنتریک ( 1شماره) ،سپس انقباض
ایزومتریک (2شماره) ،سپس انقباض اسنتریک
(4شماره)
آزمون ستاره ،اسکات روی یکپا ،اسکات روی
یکپا روی سطح ناپایدار ،آزمون ستاره روی
سطح ناپایدار ،هاپینگ با تعادل (10-15
تکرار)
1. Kinovea
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جدول .2پروتکل تمرينی بل و همکاران ()5
جلسه
تمرينی

تمرينات مقاومتی
بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
انشدان پا )(a

1

همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b
تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی)(c

(1×15باند سبز)

انشدان پا )(a
همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b
تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c

( 2×10باند سبز)

انشدان پا )(a
همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b
تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c
بلند شدن روی پاشنه پا همراه با چرخش داخلی

4

انشدان پا )(a

( 3×10باند سیاه)
( 3×10باند سبز)

تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c

( 3×10باند آبی)

انشدان پا )(a

تعادل ایستا روی
یکپا همراه با

1×15

اسکات )(d

تعادل ایستا روی
یکپا همراه با
اسکات )(d

2×10

تعادل ایستا روی
یکپا همراه با
اسکات )(d

3×10

تعادل ستاره )(e

2×10

3×10

همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b

(3×10باند سیاه)

تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c

( 3×10باند آبی)

انشدان پا )(a

عملکردی

تکرار

3×10

همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b

بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
6

3×10

( 3×10باند سیاه)

بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
5

2×10
( 3×10باند آبی)

بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
3

1×15
(1×15باند آبی)

بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
2

ست و تکرار

تمرينات

ست و

3×12

تعادل ستاره )(e

3×10

تعادل ایستا روی
یکپا همراه با

همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b

( 3×15باند سیاه)

اسکات روی سطح

تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c

( 3×12باند آبی)

ناپایدار)(f

2×10
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ادامۀ جدول .2پروتکل تمرينی بل و همکاران ()5
تمرينات مقاومتی

جلسه

ست و تکرار

تمرينی

7

8

9

10

بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
انشدان پا )(a
همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b

( 3×15باند سیاه)

تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c

( 3×15باند آبی)

بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
انشدان پا )(a
همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b
تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c
بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
انشدان پا )(a
همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b
تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c
بلند شدن روی پنجه پا همراه با چرخش داخلی
انشدان پا )(a
همسترینگ کرل همراه با چرخش داخلی تیبیا )(b
تمرین مقاومتی تیبیالیس خلفی )(c

3×12

3×15
( 3×15باند سیاه)
( 3×10باند خاکستری)
3×15
( 3×10باند خاکستری)
( 3×10باند خاکستری)
3×15
( 3×10باند خاکستری)
( 3×10باند خاکستری)

تمرينات

ست و

عملکردی

تکرار

تعادل ایستا
روی یکپا
همراه با
اسکات روی
سطح
ناپایدار )(f

3×10

تعادل ستاره
روی سطح
ناپایدار )(f

3×10

تعادل ستاره
روی سطح
ناپایدار )(f

3×10

هاپینگ و
تعادل )(g

3×10

روش آماری
بررسی اثر مداخلۀ تمرینی بر ولگوس و فلکشن زانو با آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری (دارای
سه سطح قبل ،بالفاصله بعد و سه ماه بعد از مداخله برای زاویۀ ولگوس و دو سطح قبل و بالفاصله بعد از
مداخله برای زاویۀ فلکشن) در دو گروه کنترل و تمرین استفاده شد .در صورت معناداری اثر زمان بر
متغیرها از آزمونهای تعقیبی تی زوجی و تی مستقل در سطح معناداری  ɑ≤0/05و با استفاده از نرمافزار
 SPSSورژن  24انجام گرفت.

نتایج
آزمودنیهای گروه تمرین دارای میانگین سنی  16/33±1/07سال ،قد  160/92±5/53سانتیمتر و وزن
 58/50±7/85کیلوگرم و گروه کنترل دارای میانگین سنی  16/50±1/16سال ،قد  162 ±4/49سانتیمتر
و وزن  59/17±7/04کیلوگرم بودند.
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نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس اندازههای تکراری نشان داد که تعامل زمان × گروه برای میانگین
زاویۀ ولگوس زانو ( P =0/001و F)44،2( =110و اندازۀ اثر  )0/83و زاویۀ فلکشن زانو ( P=0/04و=4/61
( F)22،1و اندازۀ اثر  )0/17معنادار است .بررسی این یافتهها با استفاده از آزمون تی مستقل (تفاوتهای
بین گروهی) نشان داد بالفاصله پس از تمرین میانگین زاویۀ ولگوس زانو در گروه تمرین نسبت به گروه
کنترل کاهش یافته و این اختالف معنادار است (( )P=0/001جدول  .)3بهعالوه نتایج این آزمون نشان
داد پس از گذشت سه ماه همچنان این کاهش معنادار بین دو گروه وجود دارد ( .)P=0/001اما نتایج
آزمون تی همبسته حاکی از آن است که میانگین زاویۀ ولگوس زانو در گروه تمرین ،سه ماه پس از قطع
تمرینات نسبت به بالفاصله پس از اتمام تمرینات افزایش معناداری یافته است ( .)P=0/05همچنین نتایج
آزمون  tهمبسته (تفاوتهای درونگروهی) نشان داد میانگین زاویۀ فلکشن زانو در گروه تمرین بالفاصله
پس از تمرین نسبت به قبل از تمرین افزایش یافته و این افزایش معنادار است (( )P=0/05جدولهای
4و.)5
جدول  . 3نتايج آزمون تی مستقل برای مقايسۀ زاويۀ ولگوس و فلکشن زانو حین اجرای آزمون فرود-
پرش در گروه کنترل و تمرين (انحراف استاندارد ±میانگین)
آزمون

گروه تمرينی

گروه کنترل

P

t

متغیر/گروه

پیش

26/5±8/60

26/75±8/57

0/94

-0/07

زاويۀ ولگوس زانو

پس

2/5±2/15

26/08±8/6

0/001

-9/2

(درجه)

3ماه بعد

3/66±3/33

26/25±7/31

0/001

-9/73

زاويۀ فلکشن زانو

پیش

81±15/59

82/67±11/40

0/76

-0/29

(درجه)

پس

91/83±11/36

82/83±11/34

0/06

1/94

جدول  .4نتايج آزمون تی همبسته برای مقايسۀ زاويۀ ولگوس زانو در گروه کنترل و تمرين حین اجرای
آزمون فرود-پرش ،پس از اتمام پروتکل و سه ماه پس از آن
متغیر
(انحراف استاندارد ±میانگین)

زاويۀ ولگوس

زاويۀ ولگوس سه ماه

بالفاصله پس از

بعد از اعمال برنامۀ

تمرين (درجه)

تمرينی (درجه)

t

P

گروه تمرين

2/5±2/15

3/66±3/33

-2/02

0/05

گروه کنترل

26/08±8/6

26/25±7/31

-0/23

0/82
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جدول  .5نتايج آزمون تی همبسته برای مقايسۀ زاويۀ فلکشن زانو در گروه کنترل و تمرين حین
اجرای آزمون فرود-پرش  ،قبل و بالفاصله پس از اتمام پروتکل
متغیر
(انحراف استاندارد ±میانگین)
گروه تمرين
گروه کنترل

زاويۀ فلکشن

زاويۀ فلکشن سه ماه

بالفاصله پس از

بعد از اعمال برنامۀ

تمرين (درجه)

تمرينی (درجه)

81 ±15/59
82/11±67/40

91/11 ±83/36
82/11 ±83/34

t
-2/18
-0/43

P
0/05
0/67

بحث و بررسی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد این برنامۀ تمرینی بهطور موفقیتآمیزی زاویۀ ولگوس زانو را حین فرود
کاهش و زاویۀ فلکشن زانو را حین فرود افزایش میدهد .الگوهای حرکتی غیرطبیعی هنگام کارهای
عملکردی یکی از عواملی است که به ایجاد دردهای عضالنی اسکلتی مزمن کمک میکند .ولگوس
داینامیک زانو یک الگوی حرکتی غیرطبیعی است که بهصورت دیداری و با حرکت بیشازحد زانو به داخل
هنگام تحمل وزن مشخص میشود ( )19و بهعنوان ترکیبی از اداکشن و اینترنال روتیشن ران و ابداکشن
و اکسترنال روتیشن زانو توصیف می شود که اغلب یک راستای رایج اندام تحتانی است که هنگام آسیب
غیربرخوردی  ACLدیده شده است ( .)19 ،20مطالعات آیندهنگر گزارش کردهاند که افزایش زاویۀ ولگوس
زانو و گشتاور ابداکشن آن حین فرود یک عامل پیشبین برای آسیب غیربرخوردی  ACLدر زنان ورزشکار
است ( .)20به همین علت محققان به بررسی برنامههای تمرینی مختلف برای کاهش ولگوس داینامیک
زانو پرداختهاند.
تحقیقات مشابهی که در گذشته انجام گرفته ،نتایج مختلفی را گزارش کردهاند .هرمن1و همکاران
( )2008به بررسی اثر  9هفته تمرین قدرتی روی زاویۀ ولگوس زانو در زنان  18-30ساله (که بهطور
تفریحی ورزش بسکتبال ،فوتبال و والیبال یک تا  3جلسه در هفته انجام میدادند) با روش ارزیابی
سهبعدی و آزمون  stop jumpپرداختند .نتایج آنها تغییر معناداری را در میزان متغیرهای ارزیابیشده
نشان نداد ( .)11اسنیدر2و همکاران ( )2009به بررسی اثر شش هفته تمرین قدرتی عضالت ابداکتور و
اکستنسور روتیتور ران بر روی ابداکشن زانو و اداکشن و اینترنال روتیشن ران زنان سالم  21-23ساله

1. Herman
2. Snyder

اثر سه هفته برنامۀ تمرينی عصبی عضالنی و ماندگاری آن بر الگوی حرکتی فرود-پرش در ...

45

حین دویدن با ارزیابی به روش سه بعدی پرداختند .نتایج آنها نشان داد این پروتکل در تقویت عضالت
ابداکتور و اکسترنال روتیتورهای ران موفق بوده است و آنها بهطور معناداری قویتر شدند ،اما دامنۀ
حرکتی اداکشن ران حین دویدن افزایش یافت .اگرچه کاهش معنادار دامنۀ حرکتی اورژن ،اینترنال
روتیشن ران  ،اینورژن ریرفوت و ابداکشن زانو از فرضیۀ آنها که تقویت عضالت ران مکانیک اندام تحتانی
را تحت تأثیر قرار میدهد ،حمایت می کند ،افزایش دامنۀ حرکتی اداکشن ران با فرضیۀ اصلی آنها مغایر
است ( .)21مککاردی 1و همکاران ( )2012اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با وزنههای آزاد بر روی
کینماتیک ران و زانو حین پرش فرودهای عمودی را به روش سهبعدی در زنان بالغ جوان بررسی کردند.
نتایج آنها نشان داد هیچ تغییر معناداری در میزان ولگوس زانو و فلکشن ران پس از تمرینات ایجاد نشده
و فقط فلکشن زانو بهطور معنا داری در گروه تجربی در فرود پرش روی دو اندام افزایش یافته و در فرود
پرش روی یک اندام در هیچیک از متغیرها تغییر معناداری مشاهده نشده است ( .)12برخی محققان از
مداخالت تمرینی استفاده کردند که در کاهش ولگوس داینامیک زانو ناموفق بودند (.)11 ،12 ،14 ،21
این برنامهها اغلب روی تمرینات تعادلی یا قدرتی متمرکز بودهاند ،اما اغلب تحقیقاتی که پروتکل تمرینی
آنها از نوع عصبی عضالنی یا پالیومتریک بوده است ،در کاهش ولگوس داینامیک زانو موفق بودهاند .هدف
از تمرینات عصبی عضالنی بهبود توانایی سیستم عصبی برای تولید الگوی فعالسازی عضالنی سریع و
بهینه برای افزایش ثبات داینامیک مفصل ،کاهش نیروهای مفصل و بازآموزی الگوهای حرکتی و مهارتی
است ( .)22برنامه های تمرینی عصبی عضالنی که شامل هر دوی تمرینات قدرتی و پالیومتریک هستند،
در کاهش آسیب غیربرخوردی  ACLدر زنان ورزشکار زیر  18سال مؤثرترند .چاپل2و همکاران ()2008
بررسی اثر شش هفته تمرینات عصبی عضالنی بر روی مکانیسم پرش در زنان ورزشکار دانشجو با روش
ارزیابی سهبعدی پرداختند .پروتکل تمرینی آنها برنامۀ تمرینی اصالحشدۀ کلینیک ارتوپدی Kerlan-Jobe

 ،شامل  10تمرین از نوع ثبات مرکزی ،ثبات داینامیک مفصل ،تمرینات تعادلی ،تمرینات پرشی و
پالیمتریک با تمرکز بر اصالح تکنیک است .نتایج آنها نشان داد ولگوس زانو حین اجرای ایست-پرش
کاهش یافته ،اما حین اجرای فرود-پرش تغییری نکرده است .همچنین عملکرد آزمودنیها حین اجرای
پرش عمودی و لی روی هر دو اندام بهبود یافته است (.)23السون 3و همکاران ( )2011به بررسی اثر
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برنامۀ تمرینی چهارهفتهای عصبی عضالنی متحمل وزن روی حرکت زانو به سمت داخل حین پایین
آمدن از پله با ارزیابی دوبعدی و سهبعدی در زنان فعال و سالم  18-25ساله پرداختند .آنها برای انتخاب
آزمودنیها از آزمون اسکات روی یک پا استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد زاویۀ پروجکشن 1زانو 4/6
درجه بهطور معناداری پس از تمرین کاهش یافته است و این تمرینات کینماتیک زانو را در صفحۀ فرونتال
بهبود میبخشد ( .)16نویز2و همکاران ( )2013به بررسی اثر شش هفته برنامۀ تمرینی عصبی عضالنی
پیشگیری از آسیب  ACLو بهبود کنترل عصبی عضالنی در دانشآموزان دختر فوتبالیست با ارزیابی به
روش دوبعدی پرداختند .نتایج آنها بهبود راستای اندام تحتانی حین فرود پرش را نشان داد ( .)24ارتس

3

و همکاران ( )2015به بررسی اثر یک برنامۀ تمرینی پیشگیری از آسیب سهماهه بر روی تکنیک پرش
فرود در بسکتبالیست زن و مرد  15-41ساله پرداختند .نتایج آنها نشان داد فلکشن ران و زانو حین فرود
افزایش و ولگوس زانو بهطور معناداری کاهش یافت ( .)25هرینگتون( )20104به بررسی اثر چهار هفته
تمرینات پرشی 5روی ولگوس زانو حین فرود و عملکرد لی متقاطع 6در زنان بسکتبالیست  18-22ساله
پرداخت .نتایج آنها نشان داد میانگین زاویۀ ولگوس زانوی پای راست از  22به  9درجه و در پای چپ از
 14به  4درجه حین فرود پرش بهطور معناداری کاهش یافته است (.)26
اگرچه مقایسۀ این تحقیقات بهطور کامل ممکن نیست ،زیرا آزمون عملکردی و روش ارزیابی ولگوس
داینامیک در همۀ آنها یکسان نیست و گاهایدر برخی تحقیقات ( )23که شامل چندین آزمون عملکردی
بوده اند ،گزارش شده است که پس از اعمال پروتکل تمرینی حین اجرای یک آزمون ولگوس داینامیک
کاهش یافته ،اما حین اجرای آزمون دیگر تغییری مشاهده نشده است .اما بهطور کل بهنظر میرسد
پروتکلهای تمرینی عصبی عضالنی اغلب در اصالح الگوی حرکتی ولگوس زانو مؤثر واقع میشوند و در
این میان پروتکل تمرینی بل با رعایت اصول تمرینات اصالحی در اصالح الگوی حرکتی ولگوس داینامیک
در کوتاهترین زمان مؤثر واقع شده است .زمان پروتکلهای اغلب این تحقیقات چهار هفته یا بیش از آن
ماست ،اما پروتکل بل و همکاران در مدت سه هفته نتایج مطلوبی را کسب کرده است.
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نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسۀ زاویۀ ولگوس زانو در گروه تمرین پس از اتمام پروتکل و سه
ماه پس از آن نشان داد اختالف معناداری در این مقادیر وجود دارد ( .)P=0/05هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی اثر ماندگاری این پروتکل تمرینی در اصالح الگوی حرکتی اندام تحتانی بود .اگرچه این پروتکل
تمرینی در کاهش ولگوس داینامیک زانو مؤثر بوده ،نتایج بررسی مجدد الگوهای حرکتی 3سه ماه پس از
قطع تمرینات نشان داد میزان ولگوس داینامیک زانو در گروه تجربی تفاوت معناداری با میزان آن بالفاصله
پس ا ز اتمام تمرینات دارد .اگرچه میزان میانگین ولگوس داینامیک زانو در گروه تجربی سه ماه پس از
اتمام تمرینات از  2/5به  3/66درجه رسیده است و این میزان با توجه به برخی منابع که زاویۀ ولگوس
 7-13درجه حین فرود پرش در زنان فعال و  3-8درجه در مردان فعال  18-28سال بهعنوان عملکرد
طبیعی در نظر گرفته میشود ( ،)27همچنان طبیعی است ،اما به تحقیقات بیشتری نیاز است تا مشخص
شود آیا پس از گذشت زمانهای بیشتر بهطور مثال شش ماه بعد ،میزان ولگوس داینامیک چه تغییری
یافته است .باربر-وستین1و همکاران ( )2010برای اولینبار به بررسی ماندگاری اثر شش هفته تمرینات
عصبیعضالنی در الگوی فرود پرش  16دانشآموز دختر والیبالیست  13-16ساله با ارزیابی دوبعدی فاصلۀ
زانوها پرداختند .آنها پس از اعمال برنامۀ تمرینی عصبی عضالنی سه ارزیابی از الگوی حرکتی فرود
بالفاصله پس از تمرینات  ،سه ماه بعد و یک سال بعد انجام دادند .نتایج آنها نشان داد  8آزمودنی بهبود
پیوستهای را در هر سه پست تست نشان دادند ،بهطوریکه فاصلۀ زانوهایشان بالفاصله پس از تمرین 21
درصد ،سه ماه بعد از اتمام تمرین  34/5درصد و یک سال بعد  57درصد نسبت به قبل از شروع تمرین
بهبود یافت .بهطور کلی فاصلۀ زانوها در هر سه جلسۀ پسآزمون با پیشآزمون اختالف معناداری داشت.
پس از تمرینات  11ورزشکار بهبود معنا داری در راستای زانوها یافتند که تا یک سال بعد اثر آن باقی
مانده بود و  5ورزشکار از حالت بهبود خارج شدند (.)17
تاکنون برنامههای تمرینی مختلفی برای کاهش آسیبهای  ACLطراحی شده است .ترکیب تمرینات
قدرتی ،پالیومتریک ،تعادل ،انعطاف پذیری ،بیومکانیکی و تکنیکی تأثیرات مثبتی در کاهش عوامل
خطرساز  ACLداشتهاند .اگرچه میزان اثربخشی هر جز از برنامهها از نظر درصد ناشناخته است ،برخی
مطالعات نشان دادهاند که تمرینات پالیومتریک یا تمرینات دارای تکنیک بازخورد بهتنهایی میتواند عوامل
خطرساز آسیب  ACLرا کاهش دهد ،درحالیکه تمرینات قدرتی یا تمرینات تعادلی ممکن است بهتنهایی
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برای تغییر الگوهای حرکتی کافی نباشند .به هر حال از آنجا که زمان تمرین برای ورزشکاران محدود
است ،بهترین برنامۀ تمرینی برنامه ای است که هر دو جنبۀ افزایش عملکرد بهینه و زمان را در نظر بگیرد
( .)28همچنین اگرچه نتایج اغلب تحقیقات دارای پروتکلهای تمرینی عصبی عضالنی یا پالیمتریک
اثربخشی این نوع تمرینات را نشان دادهاند ،بیشتر این تحقیقات به نتایج کوتاهمدت این تمرینات بسنده
کردهاند و فاقد دورههای پیگیری هستند .مدت برنامۀ تمرینی بل و همکاران کوتاهتر از اغلب برنامههای
تمرینی عصبی عضالنی و پیشگیری از آسیب  ACLاست .این پروتکل برای افراد غیرورزشکار طراحی شده
است و تغییرات دیدهشده در دورۀ نسبتاً کوتاه تمرین در پژوهش حاضر نیز ممکن است بهعلت سطح سن
و مهارت آزمودنیهای شرکتکننده باشد ،زیرا آزمودنیها دانشآموز بودند و در سطوح پایین رقابت
می کردند .برخی محققان معتقدند ورزشکارانی که در سطوح مهارتی پایین و مقدماتی رقابت میکنند،
زودتر از ورزشکاران حرفهای و سطوح مهارتی باال ،الگوهای حرکتی خود را تغییر میدهند ( .)14بنابراین
ممکن است آزمودنیهای تحقیق حاضر نیز پتانسیل بیشتری برای تغییر الگوهای حرکتی و بهبود کنترل
عصبی عضالنی داشتهاند .با توجه به نتایج مقاالت مورد بررسی بهنظر میرسد اگرچه پروتکلهای تمرینی
 3یا  4هفتهای نیز می تواند موجب بهبود الگوی حرکتی ولگوس زانو شود ،برای رسیدن به ماندگاری
بیشتر اثر تمرینات عصبی عضالنی شاید بهتر باشد مدت این پروتکلهای تمرینی بهویژه برای ورزشکاران
بیش از سه هفته در نظر گرفته شود.
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Abstract
Dynamic knee valgus during deceleration and drop landing in sport activities
can be the cause of many acute and chronic knee injuries in female athletes.
This study examined the effect of 3 weeks of neuromuscular training and its
retention after 3 months on the movement pattern of drop vertical jump in
15-18-year-old active girls with dynamic knee valgus. Volunteers were
screened by double legged squat test and finally, 24 subjects with dynamic
knee valgus (12 subjects in the training group and 12 subjects in the control
group) were selected as the sample. Knee valgus and flexion angles were
calculated using two dimensional evaluation method with two video cameras
(CASIO-Ex-F1, made in Japan) before and immediately after the training
program in both groups and knee valgus angle was again calculated 3
months later during drop vertical jump test. Repeated measures was used to
compare knee valgus and flexion angles before and immediately after and 3
months after the training intervention in control and training groups. In case
of significance, independent and dependent t tests were used to recognize
within- and between-group differences. The results showed that knee valgus
angle mean decreased after training in the training group and this difference
was significant (P=0.001). Also, knee flexion angle mean in the training
group increased significantly (P=0.04). The results of paired sample t test
showed a significant increase in this variable after the training and 3 months
later in knee valgus angle in the training group (P=0.05). Results showed
that although a 3-week neuromuscular training intervention improved
movement pattern of drop vertical jump in active female students, the
retention of the effect of this training decreased after 3 months.
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