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اثر خستگی بر حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل زمین در زنان با
راستاهای متفاوت زانو در پرش و فرود تکپا
رعنا محمدزاده اصل* –1سید صدرالدین شجاع الدین
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 .1کارشناس ارشد ،گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی،
تهران ،ایران  .2دانشیار ،گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی،
تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف  :انحراف در راستای مطلوب مفصل زانو موجب تغییر در چگونگی توزیع وزن و در نتیجه کاهش کارایی
مکانیکی آن میشود ( .)2،1آگاهی از میزان تغییرات بیومکانیکی حاصل از این ناهنجاریها بههنگام خستگی گام مهمی
در جهت پیشگیری از بروز آسیبهای بعدی است .ازاینرو هدف از این تحقیق ،بررسی اثر خستگی بر حداکثر نیروی
عمودی عکسالعمل زمین در حرکت فرود تکپای زنان دارای زانوی پرانتزی ،ضربدری و نرمال بود .مواد و روشها40 :
دانشجوی زن سالم رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دارای زانوی پرانتزی ( 14نفر) ،زانوی ضربدری ( 14نفر) و زانوی
نرمال ( 12نفر) در این تحقیق شرکت کردند .از کولیس برای ارزیابی راستای زانوی استفاده شد و آزمودنیها در سه گروه
(زانو پرانتزی ،ضربدری و نرمال) قرار گرفتند .سپس آزمودنیها فرود تکپا را از  50درصد حداکثر پرش سارجنت بر روی
صفحة نیرو انجام دادند .پس از اجرای پروتکل خستگی ،تکلیف پرش_فرود دوباره اندازهگیری و ثبت شد .برای مقایسة
درونگروهی ،از آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار حداکثر نیروی عمودی
عکسالعمل زمین در زنان با راستاهای متفاوت زانو ( )P=0/314معنادار نبود .همچنین خستگی ( )P=0/479بر مقدار
این مؤلفه تفاوت معناداری نداشت .با توجه به نتایج تحقیق حاضر بهنظر میرسد خستگی (مطابق پروتکل این تحقیق)
نتوانست میزان نیروی عمودی عکسالعمل زمین در افراد با راستاهای مختلف زانو را دستخوش تغییر سازد که ضرورت
انجام مطالعات بیشتر با پروتکلهای مختلف خستگی را روشن میسازد.
واژههای کلیدی
خستگی ،زانوی پرانتزی ،زانوی ضربدری ،،فرود تکپا ،نیروی عمودی عکسالعمل.

* نویسندة مسئول تلفن09379370848 :

Email: raana8889@yahoo.com
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مقدمه
انحراف از وضعیت بدنی مطلوب در اندام تحتانی ،میتواند عالوهبر تأثیر در وضعیت ایستاده ،بر چگونگی
جابهجایی فرد نیز اثر بگذارد ( .)3،1تغییر اندک در زاویة مفصل رانی -درشتنی در صفحة فرونتال که
بهعنوان ناهنجاری زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری تعبیر میشود ،گشتاورها ،مسیر و مقدار نیروهای
مفصلی و فعالیت عضالنی را در مفاصل زانو و مچ پا تغییر میدهد ( )4،5و عامل خطرزا برای بروز آسیب
(1)ACLمحسوب میشود ( .)4از طرفی تغییر وضعیت اندام تحتانی طی فعالیتهای با ریسک باال مانند
دویدن ،چرخش یا فرود ممکن است از عوامل اصلی پارگی  ACLباشد ( .)6فشار وارده بر مفصل زانو طی
فرود  2تا  12برابر وزن است ( )7،8که باید از طریق سیستم عضالنی کاهش یابد .حداکثر نیروهای عمودی
عکسالعمل زمین متغیرهایی هستند که در اثر برخورد پنجه و پاشنه ایجاد میشوند و میزان شدت نیروها
را نشان میدهد .بزرگی این نیرو به فعالسازی و انقباض عضالت پالنتارفلکسور بستگی دارد ( .)9،10افراد
دارای زانوی پرانتزی در مقایسه با افراد نرمال هنگام ایستادن روی یکپا به مفصل سابتاالر و میدتارسال
اتکای بیشتری دارند ،در نتیجه کنترل عملکردی ضعیفتری در عضالت پلنتارفلکسور مچ پا دارند (.)11،12
براساس نتایج تحقیقات میزان سفتی عناصر غیرفعال در زانوی زنان کمتر از مردان است ،بنابراین زنان به
عناصر فعال برای ثباتبخشی زانو نیازمندند ( .)13عضالت و لیگامانهای زانو عامل اصلی ایجاد ثبات در
زانو محسوب میشوند .از طرفی اختالفات ساختاری اندام تحتانی ،الگوهای حرکتی و فعالسازی عضالت
بر سازوکار لیگامانهای زانو تأثیر میگذارد ( .)14همچنین زنان دارای استراتژیهای خاص کنترل
حرکتیاند که الگوهای حرکتی زانو را تغییر میدهد .تغییرات الگوی حرکتی ممکن است میزان بار واردۀ
 ACLرا افزایش دهد ( .)15براساس بررسیهای انجامگرفته در فوتبالیستهای زن ،خستگی تأثیر زیادی
بر پرش و فرود صرفنظر از مسیرهای حرکت دارد و این اثر در راستای قدامی -خلفی برجستهتر است
( .) 16محققان با بررسی اثر خستگی بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی زانو در اجراهای ورزشی ،نتیجه
گرفتند که خستگی عضالنی موجب تغییر استراتژیهای کنترل تعادل و نیز افزایش احتمال آسیب
لیگامنت صلیبی قدامی میشود ( .)17همچنین خستگی سبب ایجاد تغییراتی هرچند کوچک ،در
متغیرهای بیومکانیکی تکلیف پرش -فرود میشود ( )18و میزان بار را بهطور ثانویه در مفصل زانوی زنان

1. Anterior cruciate ligament
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در حرکت پرش و فرود افزایش میدهد ( .)19بهدلیل نقش کاربردی اندام تحتانی در تمامی فعالیتهای
بدنی ،بهنظر میرسد عضالت این مفصل بیشتر در معرض خستگی قرار میگیرد .خستگی سبب بروز
تغییرات عصبی -عضالنی ،تغییر الگوی حرکت و تعادل میشود و فعالیت عضالت را دستخوش تغییر
میسازد و ممکن است بهعنوان عامل مهم در بروز آسیبها مطرح شود ( .)2،17،18از طرفی در حرکت
فرود تکپا ،مفصل زانو جذبکنندۀ اصلی نیرو بهشمار میرود و در مقایسه با فرود دوپا ،بیشترین مقدار
جذب انرژی را از خود نشان میدهد (.)20
وضعیت بدنی نامطلوب ،بیماری نیست ،اما میتواند با تغییر نیروهای وارده بر بدن موجب بروز عوارض
متعددی در ساختارهای همجوار شود .برهم خوردن راستای طبیعی بدن بهدلیل ایجاد فشار بر ساختارهای
دیگر ،زمینة بروز آسیب و احتماالً کاهش عملکرد مهارتی فرد را فراهم خواهد آورد ( ACL .)21موجب
ایجاد عوارضی مانند تخریب زودرس سطوح مفصلی ،بیثباتی و عدم کارایی مفصل زانو میشود .هزینههای
بازسازی و بازتوانی این آسیب زیاد است و احتمال ابتال به بیماریهای مفصلی حتی بعد از بازسازی و
بازتوانی زانو وجود دارد ( .)22درک ارتباط نیروهای عکسالعمل زمین با ناهنجاری سیستم اسکلتی-
عضالنی ضروری است ،زیرا میتواند تأثیر احتمالی بینظمیهای آناتومیکی بر عملکرد عصبی_عضالنی و
بیومکانیکی اندام تحتانی را بیشتر توضیح دهد و وجود این اطالعات ضرورت شناخت و تشخیص زودهنگام
آسیبهای این مفصل ،ایجاد برنامة تمرینی پیشگیرانه و اصالح حرکات و میزان موفقیت برنامة ارائهشده
را بیش از پیش نشان می دهد .این دالیل ما را بر آن داشت تا اثر خستگی را بر حداکثر نیروی عمودی
عکسالعمل در زنان با راستاهای متفاوت زانو در پرش_فرود تکپا بررسی کنیم.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقایسهای است و جامعة آماری تحقیق حاضر  40نفر از زنان دارای
زانوی پرانتزی (14نفر) ،زانوی ضربدری ( 14نفر) و نرمال (12نفر) بودند که از میان دانشجویان زن
دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی به روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب
شدند .پیش از هر گونه اندازهگیری ،رضایت آزمودنیها برای شرکت در تحقیق و اطالعات شخصی آنها
شامل سن ،سابقة ورزشی ،تعداد جلسات ورزشی در هفته ،سابقة بیماری و آسیبدیدگی جمعآوری شد.
وزن آزمودنیها با ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شد .مالکهای ورود آزمودنیها عبارت بود از نداشتن
سابقة آسیبدیدگی و بیماریهای مفصلی مانند آرتروز در اندام تحتانی بهگونهای که بیومکانیک فرود را
تحت تأثیر قرار دهد ،آزمودنیها ورزشکار حرفهای نبوده و دارای ناهنجاریهای کف پای صاف و گود نباشند.
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برای ارزیابی زانوی افراد از کولیس تغییرشکلیافته با دقت  1/1ساخت شرکت  LTDکشور ژاپن استفاده
شد .فاصلة بیش از سه سانتیمتر بین دو قوزک داخلی بهعنوان زانوی ضربدری و فاصلة بیش از سه
سانتیمتر بین دو اپیکندیل داخلی بهعنوان زانوی پرانتزی در نظر گرفته شد ( .)9،23بهمنظور کسب
حداکثر پرش عمودی از دستگاه پرش سارجنت استفاده شد و  50درصد حداکثر پرش عمودی بهعنوان
ارتفاع پرش در نظر گرفته شد .آزمودنی روی صفحة نیرو (مدل  ،40×60×7 CM ،BERTECساخت
آمریکا) ،پشت فاصلة  70سانتیمتری عالمتگذاریشده از صفحة نیروجاسازیشده در ،walk way
می ایستاد و همانند آزمون حداکثر پرش ارتفاع تا حد ممکن دست خود را به سمت باال میکشید و با دو
پا پرش میکرد و پس از لمس نقطة 50درصد باالی صفحة نیرو با پای غالب در مرکز صفحة نیرو فرود
میآمد و دستها را در ناحیة لگن قرار میداد و سعی میکرد که تعادلش را حفظ کند ( .)24پای غالب
پایی تعریف شد که آزمودنی  2فرود از  3فرود را با آن پا انجام دهد .فرودهایی ثبت شدند که فرد پس از
فرود حداقل به مدت یک ثانیه تعادل خود را حفظ میکرد .سه فرود قابل قبول برای هر فرد ثبت شد .از
آزمودنی خواسته شد فرود طبیعی خو د را انجام دهد و هیچ دستورالعملی برای فرود به فرد داده نشد.
سپس برای ایجاد خستگی پروتکل تعدیلشدۀ بوناسی با استفاده از دوچرخة کارسنج

مدل Tunturi 604

اجرا شد و آزمودنیها دوباره تکلیف پرش و فرود تکپا را اجرا کردند و دادههای حاصل ثبت شد (.)25
اطالعات فرود بهوسیلة صفحة نیروی سهمحوره که در  Walk Wayجاسازی شده بود ،با فرکانس 500
هرتز ثبت و ذخیره شد .در ابتدا همزمان با پایان هر کوشش از سوی آزمودنی ،الگوهای سیگنالهای نیرو
بهدست آمده با در تحقیقات مشابه مقایسه و در صورت عدم تطابق الگوی سیگنالها کوشش حذف و
مجدداً اجرا شد .در محیط نرمافزار اکسل ابتدا به روش آنالیز باقیمانده ،دادهها در فرکانسهای مختلف
فیلتر شدند و سپس آنالیز باقیمانده (مجذور میانگین مجموع توان دوم تفاوت دادههای فیلترشده و
دادههای فیلترنشده) محاسبه شد .سپس به روش پیشنهادشده توسط وینتر ( )26فرکانس قطع انتخاب
شد و دادهها با فیلتر باترورث (پایینگذر) مرتبة چهارم (بدون تأخیر فاز) در فرکانس  25هرتز فیلتر شدند.
برای تکلیف پرش و فرود تکپا میانگین حاصل از سه کوشش محاسبه و مقدار حاصل به وزن بدن فرد
(نیوتن) تقسیم و در 100ضرب شد تا مقدار نهایی براساس درصدی از وزن بیان شود و تأثیر وزن بدن
آزمودنی به حداقل کاهش یابد .همچنین از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف دادهها
و برای تعیین نرمال بودن دادهها از آزمون  Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد و برای مقایسة
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درونگروهی ،آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری  5درصد استفاده شد و در صورت معنادار بودن
اختالفهای درونگروهی از آزمون تعقیبی شفه برای مقایسة بین تکلیف و گروهها استفاده شد.
یافتهها
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که توزیع دادۀ مورد استفاده در این تحقیق نرمال است.
توصیف گروهها از نظر ویژگیهای دموگرافی شاخصهای توصیفی مربوط به این متغیرها در جدول  1آمده
است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای دموگرافی آزمودنیها

گروه

سن (سال)

نرمال
زانوی
ضربدری
زانوی
پرانتزی
Sig

قد

وزن

(سانتیمتر)

(کیلوگرم)

طول اندام
تحتانی
(سانتیمتر)

میزان
واروس و
والگوس
(درجه)

 50درصد میزان
پرش سارجنت
(سانتیمتر)

23/3±92/08

164/7±5/2

10±57/7

3±88/6

1/0±2/2

22/8±5

23/2±7/1

162/5±5/5

64/6±7/2

86/2±1/9

4/1±8/3

19/6±6

23/2±5/5

162/3±6/9

50/7±6/9

3±87/5

4/0±5/9

23/8±2/5

0/76

0/81

0/00

0/93

0/00

0/21

اختالف بسیار اندک در مقادیر ویژگیهای دموگرافی آزمودنیها نشان میدهد که در تحقیق حاضر
بهغیر از وزن ) (P= 0/00در بقیة ویژگیها ،گروهها همگن بودند که اثر وزن از تحقیق خارج شد .مقادیر
میانگین و انحراف استاندارد مؤلفة عمودی نیروی عکسالعمل زمین در جدول  2به تفکیک گروههای مورد
تحقیق آورده میشود.
برای مقایسة اندازههای بینگروهی و مراحل مختلف (قابل مقایسه) ،در سطح معناداری  P≤ 0/05از
آزمون آماری کوواریانس استفاده شد .نتایج جدول  3حاکی از آن است که حداکثر نیروی عمودی
عکسالعمل زمین در زنان با راستاهای متفاوت زانو ( )P=0/836معنادار نبوده است ،به این معنا که حداکثر
نیروی عمودی عکسالعمل زمین بین گروههای مختلف تفاوت معناداری نداشته است .همچنین خستگی
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( )P=0/128بر مقدار این مؤلفه تفاوت معناداری نداشته است .همچنین بین اثر تعاملی مرحله (پیشآزمون
و پسآزمون) و گروه ( )P=0/282تفاوت معناداری مشاهده نشد.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد مربوط به حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل زمین
میانگین و انحراف
گروه

تکلیف

مراحل

استاندارد نیروی عمودی

sig

عکسالعمل زمین()N
نرمال
پرش -فرود

ضربدری

پرانتزی

پیشآزمون

412/146±1/1

0/200

پسآزمون

376/107±8/5

0/200

پیشآزمون

386/87±5

0/200

پسآزمون

409/94±7/2

0/200

پیشآزمون

465/148±6

0/190

پسآزمون

99±407/8

0/177

جدول  .3مقایسۀ تأثیر خستگی بر مقادیر نیروهای عمودی عکسالعمل زمین سه گروه
متغیر

F

sig

گروه

0/18

0/836

مرحله

2/46

0/128

تعامل مرحله و گروه

1/31

0/282

نتایج آزمون تعقیبی شفه حاکی از آن است که بین دو گروه با راستاهای ضربدری با نرمال و ضربدری
با پرانتزی ( P=0/039و ) P= 0/000تفاوت معناداری وجود دارد ،اما بین راستاهای پرانتزی و نرمال
( )P=0/29تفاوت معناداری مشاهده نشد.
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نمودار  .1مقایسۀ نموداری حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل زمین قبل و بعد از خستگی به تفکیک
سه گروه

بحث
هدف از تحقیق حاضر مقایسة تأثیر خستگی بر نیروی عمودی عکسالعمل زمین در زنان دارای راستاهای
مختلف زانو طی تکلیف پرش -فرود تکپا بود .نتایج تحقیق نشان داد که مقدار این مؤلفه در زنان با
راستاهای متفاوت زانو ( ) P=0/212از لحاظ آماری معنادار نبوده است ،با این حال مقدار نیروی عمودی
در حرکت پرش -فرود تکپا ،با پای غالب در مرحلة پیشآزمون در زنان با راستای پرانتزی ()465/148±6
بیشتر از دو گروه دیگر (گروه نرمال  412/1±146/1و گروه زانوی ضربدری  )386/5±87بوده است ،اما
مقدار این مؤلفه ،در مرحلة پسآزمون تکلیف پرش -فرود تکپای زنان با راستای ضربدری ()409/94±7/2
بیشتر از دو گروه دیگر (گروه نرمال  376/8±107/5و گروه زانوی پرانتزی  )407±99/8بوده است .افزایش
نیروهای برخوردی هنگام فرود و تکرار این نیروها زمینة بروز آسیبهای بافت نرم اطراف مفصل را فراهم
میکند .از جمله مهمتر ین عوامل درگیر در بروز آسیب هنگام فرود ،میزان بارهای وارده به مفاصل اندام
تحتانی است ( .)18حداکثر نیروهای عمودی عکسالعمل میزان شدت فرود فرد را توصیف میکنند (.)19
بزرگی حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل زمین به فعالسازی و انقباض برونگرای عضالت پالنتارفلکسور
بستگی دارد .در حین اجرای فعالیتهای توأم با تحمل وزن مانند فرود ،اندامهای تحتانی مسئول جذب
شوک هنگام تماس پا با زمین هستند و برای کاهش میزان نیروهای عکسالعمل پیشبینی فرود نیز از
عوامل تأثیرگذار است که از طریق انقباض عضالنی میزان نیروی فرود را کاهش میدهد ( .)10،27ممکن
است فعالسازی عضالنی و نیروهای تماسی هنگام فرود به یکدیگر وابسته باشند .زمانیکه بدن نتواند
انقباضات برونگرا و پیشبین عضالت را بهکار برد ،سبب افزایش نیروهای عکسالعمل زمین و زمان
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رسیدن به پایداری میشود ( .) 28از طرفی حرکت اندام و وضعیت زانو و انقباض برونگرای عضالت رانی
در لحظة تماس پا با زمین میتواند در کاهش مقدار نیروی عکسالعمل دخیل باشد ( .)24برخی افراد
پیش از تماس با زمین ،سرعت پا را کاهش میدهند یا آن را متوقف میکنند ،درحالیکه برخی دیگر اجازه
میدهند زمین پای آنها را متوقف کند ( .)29دکر 1و همکاران ( )2003و زانگ 2و همکاران ()2000
گزارش کردند که نیروهای وارد بر اندام تحتانی در حین فرود آمدن با انقباض برونگرای عضالت اکستنسور
مفاصل زانو و ران در حین فلکشن این مفاصل ،همچنین انقباض برونگرای عضالت پلنتارفلکسور مفصل
مچ پا در حین دورسی فلکشن این مفصل تعدیل میشوند .عضالت اکستنسور زانو جذبکنندۀ اولیة شوک
و عضالت اکستنسور ران و پلنتارفلکسور مچ پا جذبکنندۀ ثانویه شوک توصیف شدهاند .در افراد دارای
زانوی پرانتزی بهعلت تغییر راستای وتر عضالت چهارسر ،این عضالت دچار کاهش عملکرد میشوند
( .) 30،31همچنین در افراد با زانوی پرانتزی با تغییر راستای وتر عضالت چهارسر ،این عضالت دچار
کاهش عملکرد میشوند که ممکن است از دالیل بیشتر بودن حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل زمین
در حرکت فرود تکپا در مقایسه با افراد طبیعی باشد ( .)32همچنین افراد دارای زانوی پرانتزی در مقایسه
با افراد نرمال هنگام ایستادن روی یک پا به مفصل سابتاالر و میدتارسال اتکای بیشتری دارند ،در نتیجه
کنترل عملکردی ضعیفتری در عضالت پلنتارفلکسور مچ پا دارند ( .)33بنابراین ناتوانی بدن در تولید
انقباضات برونگرا و پیشبین عضالت اندام تحتانی میتواند سبب افزایش نیروهای عکسالعمل زمین شود.

ملیسا و همکاران ( )2003تأثیر پرونیشن مفصل ساب تاالر را بر میزان بار و حداکثر نیروی عمودی را در
تکلیف پرش– فرود از ارتفاع  30سانتی متری بررسی کردند و هیچ تفاوتی بین میزان بار و حداکثر نیروی
عمودی بین سه گروه (سوپینیت ،پرونیت و طبیعی) گزارش نکردند ( .)34نتایج تحقیق حاضر با نتایج
تحقیق یحیایی راد و همکاران ( )2013همخوان است .یحیایی راد و همکاران در تحقیقی پایداری پاسچر
را در زنان با ر استاهای مختلف زانو در حین تکالیف پرش فرود در جهت قدامی -خلفی (مانند تکلیف
تحقیق حاضر) ،با استفاده از دستگاه صفحة نیرو اندازه گرفتند و بیان داشتند تفاوت معناداری بین گروهها
مشاهده نشده است ( .)34،36از آنجا که ناهنجاری زانوی پرانتزی بهصورت والگوس ساب تاالر و پرونیشن
بخش جلویی پا و در ناهنجاری زانوی ضربدری بهصورت واروس ساب تاالر و سوپینیشن بخش جلویی پا
جبران میشود و میزان اورژن نرمال ساب تاالر  15درجه و اینورژون نرمال آن در حدود  30درجه است،
1. Decker
2. Zhang
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بنابراین میزان جبران افراد زانوی ضربدری بیشتر از گروه زانوی پرانتزی است که با مقدار نیروی واردۀ
بیشتر توسط گروه زانوی پرانتزی در مرحلة پیشآزمون همخوان است ( .)36هارینگتون 1و همکاران
( ) 1983بیان کردند که برای افراد با ناهنجاری زانوی ضربدری جبران نیروهای وارده از گروه زانوی پرانتزی
آسانتر است ،زیرا این گروه الگوی بارگذاری قابل پیشبینیتری (محل قرارگیری مرکز فشار) نسبت به
افراد دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی از خود نشان میدهند .با توجه به شواهد بهنظر میرسد گروه زانوی
ضربدری و نرمال حین اجرای تکالیف از وضعیتهای جبرانی برای کاهش مقدار نیروی وارده استفاده
کردهاند .از طرفی با توجه به نتایج تحقیقات صورتگرفته گروه زانوی پرانتزی عملکرد ضعیفتری در تولید
انقباضات برونگرای عضالت اندام تحتانی دارد .بنابراین سبب افزایش نیروهای عکسالعمل زمین میشود
که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد ( .)29همچنین یافتهها نشان داد که خستگی بر نیروی عکسالعمل
زمین در جهت عمودی ( )P=0/375از لحاظ آماری معنادار نبوده است .با توجه به اینکه اندام تحتانی
مسئولیت جذب نیرو در حین اجرای فعالیتهای توأم با تحمل وزن مانند فرود را بر عهده دارد ،خستگی
قابلیت جذب شوک و کنترل نیروها در مفاصل را کاهش میدهد ،ازاینرو میتوان تغییر نیروی عکسالعمل
زمین متعاقب خستگی را به این عوامل نسبت داد.
نتیجهگیری
براساس یافتههای تحقیق حاضر تفاوتی در مقدار نیروی عکسالعمل زمین در افراد دارای زانوی نرمال،
پرانتزی و ضربدری در اثر خستگی مشاهده نشد ،ازاینرو بهنظر میرسد خستگی (مطابق پروتکل این
تحقیق) نتوانست میزان نیروی عمودی عکسالعمل زمین در افراد با راستاهای مختلف زانو را دستخوش
تغییر سازد که ضرورت انجام مطالعات بیشتر با پروتکلهای مختلف خستگی را روشن میسازد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق توصیه می شود افراد دارای بدراستایی زانو که فعالیت ورزشی آنها مانند
پروتکل خستگی تحقیق حاضر است ،میتوانند تکالیف پرش -فرود را بدون نگرانی از تأثیر خستگی بر
میزان نیروی عمودی عکسالعمل واردۀ زمین (پرش فرود تا  50درصد حداکثر ارتفاع پرش فرد) انجام
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Abstract
Background: Deviation of the knee alignment may cause to change in weight
distribution and reduce the mechanical efficiency as a result. Understanding
the biomechanical variables resulting from these deformities during fatigue is
an important step in the prevention of subsequent injuries. So, the purpose of
this study was to compare the peak vertical ground reaction forces during
single leg landing drop in female with different knee alignments. Materials
and Methods: 40 female students of physical education and sport science with
genu varum deformity (14 subjects), genu valgum deformity (14 subjects) and
normal knee (12 subjects) participated in this research. Caliper was used to
assess alignment of knee and the subjects were divided into three groups (genu
varum, genu valgum and normal knee). Then, Subjects performed single-leg
landing dropping from 50% of maximum sergeant jump onto the force
platform. After the fatigue protocol, single-leg drop was measured again and
recorded. Statistical data analysis was performed between three groups via
Repeated Measures test. Results: No significant difference was found in the
peak vertical ground reaction force between female with different knee
alignments (p=0/314). Thus, fatigue effect on this force had no significant
difference (p=0/479). Conclusion: According to the results of present study,
we can say that single-leg landing combined with abnormal lower limb
alignment and fatigue of muscles around knee (such as fatigue protocol of
present study) can’t cause to the ACL damage.

Keywords
Fatigue, Genu valgum, Genu varum ,Peak vertical ground reaction forces,
Single leg landing drop.
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