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رابطۀ قدرت آیزومتریک عضالت اندام تحتانی با میزان بروز آسیبهای
اندام تحتانی بازیکنان جوان فوتبال
پریسا نمازی - 1مصطفی زارعی  –2فریبرز هوانلو

3

. .1کارشناسی ارشد ،رشتۀ آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران  .2دانشیار گروه گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی ،دانشکدة تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران  .3استادیار گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی ،دانشکدة تربیت
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران 3

چکیده
هدف :خطر بروز آ سیب نیز در ر شتۀ فوتبال زیاد ا ست .ب سیاری از محققان قدرت ع ضالنی را بهعنوان یکی از مهمترین
ریسکک فاکتورهای داخلی معرفی کردهاند ،اما مطالعات اندکی به بررسککی رابطۀ بین قدرت آیزومتری عضککالت با بروز
آسککیبها پرداختهاند .ازاینرو پژوهش حاضککر به بررسککی ارتباط قدرت آیزومتری عضککالت اندات تحتانی و میزان بروز
آس کیبهای بازیکنان فوتبال و توانایی پیشبینی این آسککیبها میپردازد .روش تحقیق :نمونههای آماری این پژوهش 73
نفر از بازیکنان فوتبال زیر  21سال بودند .قبل از شروع فصل ابعاد آنتروپومتری و قدرت آیزومتری عضالت اندات تحتانی
هر فرد در پای برتر بازیکنان بهوسیلۀ دستگاه آیزوکنتی بایودکس سیستم  4اندازهگیری ،سپس هر فرد به مدت هشت
ماه پیگیری و آ سیبهای بازیکنان ثبت شد .نتایج آزمون کاکس رگر سیون ن شان داد رابطۀ معناداری میان ن سبت قدرت
آیزومتری در هیچی از عضککالت مورد اندازهگیری و میزان بروز آسککیبهای اندات تحتانی وجود ندارد .با توجه به نتایج
این پژوهش تو صیه می شود کادر پز شکی و فنی تیمهای فوتبال از آزمونهای آیزومتری برای شنا سایی بازیکنان در
معرض خطر اسککتفاده نکنند .احتماالً انواع دیگر سککن ش قدرت مانند قدرت آیزوتونی و آیزوکنتی برای این مسککهله
مؤثرتر باشد.

واژههای کلیدی
آسیبهای فوتبال ،اندات تحتانی ،پیشگیری از آسیب ،ریس

 نویسندة مسئول  :تلفن09132615259 :

فاکتور ،قدرت آیزومتری .

Email: m_zareei@sbu.ac.ir
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مقدمه
مزایای فوتبال از منظر تندرستی و سالمت جسمانی برای کودکان و نوجوانان در مطالعات پیشین بهخوبی
تبیین شده است ( .)1اما با وجود تمات این مزایای مثبت ،احتمال خطر بروز آسیب در این رشته بهدلیل
سرعت باالی حرکات و تغییر جهتهای ناگهانی و برخوردهای فراوان ،زیاد است .مطالعهای اپیدمیولوژی
در کانادا نشان داد  10درصد کل آسیبهای ورزشی در نوجوانان بین  11تا  18سال را آسیبهای فوتبال
در برمیگیرد ( .)1همچنین تحقیقات نشاندهندۀ میزان  2تا  7آسیب در هر  1000ساعت بازی در بین
بازیکنان  13تا  19سال است ( .)1تحقیقات دیگری این میزان را  86/4آسیب در هر  10000ساعت بازی
عنوان کردهاند ( .)2زارعی و همکاران ( )2010نیز در مطالعۀ آیندهنگر میزان بروز آسیب را در بازیکنان
تیم ملی نوجوانان (زیر  15سال) در زمان مسابقه و تمرین را بهترتیب  86/08و  29/6آسیب در هر 1000
ساعت گزارش کردند ( ،)3بنابراین بهمنظور جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی ،حفظ سالمتی و استفادۀ
بهینه از استعدادها ،اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای پیشگیری از بروز آسیبها در فوتبال امری ضروری است.
ون میچلن و همکاران ( )4( )1992چرخۀ پیشگیری از آسیب را معرفی کردند .این چرخه شامل
چهار مرحله میشود؛ در مرحلۀ اول میزان بروز آسیب در آن رشتۀ ورزش خاص بهوسیلۀ مطالعات
همهگیرشناسی مشخص میشود که در این زمینه مطالعات بسیاری صورت گرفته است ( .)7-5در مرحلۀ
دوت نیز ریس فاکتورها و مکانیسمهای بروز آسیب شناخته میشود .در این مرحله نیز مطالعات گوناگونی
عوامل مختلفی را بهعنوان ریس

فاکتورهای بروز آسیب معرفی کردهاند ( .)11-8آسیب قبلی ،توانبخشی

نامناسب ،استرس و اضطراب مسابقه ( ،)12دامنۀ حرکتی مفاصل ،سطح آمادگی جسمانی ،ایمباالنس
عضالنی ( ،)13خستگی ،کنترل عصبی عضالنی و تعادل ( ،)14مهمترین ریس فاکتورهای درونی در
آسیبهای فوتبال هستند .از جمله ریس فاکتورهای بیرونی در فوتبال نیز میتوان به وضعیت آبوهوا،
وسایل حفاظتی نامناسب (مانند ساقبند و کفش) ،زمین بازی ،پست بازیکنان و سطح بازی و میزبان یا
میهمان بودن ( )15تیم اشاره کرد .مرحلۀ سوت از چرخۀ پیشگیری از آسیب ون میچلن ،معرفی برنامۀ
پیشگیری از آسیب است .برنامۀ پیشگیری از آسیب باید بر مبنای ریس فاکتورها و مکانیسمهای بروز
آسیب که در مرحلۀ دوت شناخته شدهاند ،باشد .در این مرحله توجه به ریس فاکتورهای داخلی میتواند
در پیشگیری از آسیبهای غیربرخوردی و توجه به ریس فاکتورهای بیرونی میتواند در پیشگیری از
آسیبهای برخوردی مؤثر باشد .در آخرین مرحله از این چرخۀ پیشگیری از آسیب ،ارزیابی م دد میزان
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شیوع آسیب و مقایسۀ آن با شیوع آسیب قبل از اعمال برنامۀ پیشگیری صورت میگیرد .در حقیقت این
مرحله میزان اثرگذاری برنامۀ پیشگیرانه را نشان میدهد (.)4
با توجه به مرحلۀ دوت چرخۀ ون میلن ،بسیاری از محققان قدرت آیزومتری

عضالت را بهعنوان یکی

از ریس فاکتورهای داخلی معرفی کردهاند ( .)16-18برای مثال باکن و همکاران ( )2018قدرت
آیزوکنتی

و آیزومتری

عضالت ران و زانو  369بازیکن در  14تیم لیگ ستارگان قطر را اندازهگیری

کردند .این محققان در دو سال مطالعه 538 ،آسیب اندات تحتانی را برای این بازیکنان ثبت کردند و در
انتها به این نتی ه رسیدند که تنها قدرت کانسنتری

عضالت چهارسر ران در سرعت زاویهای  300درجه

بر ثانیه بر میزان بروز آسیب بازیکنان تأثیر داشته است ( .)16لوکاس و همکاران ( )2017بیان کردند
قدرت آیزومتری

عضالت ابداکتور و چرخشدهندۀ خارجی ران میتواند بر میزان بروز آسیب  ACLتأثیر

بگذارد و آن را پیشبینی کند ( .)17ریدر و همکاران ( )2016نیز به بررسی ارتباط بین اسپرین مچ پا و
قدرت عضالت ران پرداختند و بیان کردند کاهش قدرت آیزومتری

عضالت نواحی مختلف ران موجب

افزایش اسپرین مچ پا میشود ( .)1همچنین کیم و هونگ ( )2011در مطالعهای بر روی فوتبالیستهای
ان من آمریکایی دانش ویان ملی ،گزارش کردند بازیکنانی که قدرت کمتر از حد طبیعی داشتند ،بیشتر
از بازیکنان دیگر به آسیبهای غیربرخوردی دچار شدند (.)19
با وجود مطالعاتی که تاکنون ان ات گرفته است و قدرت عضالنی را بهعنوان ریس فاکتور مهم ارزیابی
کردهاند ،با بررسی بر روی مطالعات ان اتگرفته در زمینۀ تأثیر قدرت عضالنی بر پیشگیری از بروز آسیب
می توان مشاهده کرد که تمامی آنها به بررسی عضالت ی

مفصل یا ی

گروه عضالنی پرداختهاند و

مطالعات اندکی به بررسی رابطۀ قدرت عضالت گروههای اصلی در اندات تحتانی بهطور جامع و بروز آسیبها
پرداختهاند .ازاین رو پژوهش حاضر با توجه به این موضوع و اهمیت نقش زن یرۀ حرکتی در عملکرد
عضالنی و تأثیر قدرت عضالت ران ،زانو و مچ بر یکدیگر در میزان بروز آسیب و همچنین بررسی تأثیر
قدرت عضالنی ی

ناحیه بر میزان بروز آسیب در نواحی دیگر به بررسی ارتباط قدرت آیزومتری

عضالت

ابداکتور و اداکتور ران ،فلکسور و اکستنسور زانو ،اورتور و اینورتور مچ پا ،دورسی فلکسور و پالنتار فلکسور
مچ پا و میزان بروز آسیبهای بازیکنان جوان فوتبال و توانایی پیشبینی این آسیبها میپردازد .این
عامل میتواند در پیشگیری از بسیاری از آسیبهایی که در طول بازی فوتبال احتمال وقوع دارد کم
کند .همچنین از هزینههای زیادی که باشگاهها بهمنظور درمان و دوران نقاهت و همچنین از دست دادن
بازیکنان برای مدت زمان زیادی متحمل میشوند ،جلوگیری کند.
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روش تحقیق
این پژوهش از نوع کاربردی و آیندهنگر است و جامعۀ آماری پژوهش بازیکنان فوتبال زیر  21سال لیگ
آسیا ویژن استان تهران که حداقل ی

سال فوتبال بازی کردهاند ،هستند 73 .نفر از بازیکنان این جامعۀ

آماری (چهار تیم) بهطور داوطلبانه و در دسترس در این مطالعه شرکت کردند .برآورد ح م نمونه بهوسیلۀ
نرتافزار  G Powerو با توان  95درصد و  ORبرابر با  2/5براساس مطالعۀ باکن و همکاران ان ات گرفت
( .)19این بازیکنان باید حداقل  5سال سابقۀ تمرین و مسابقه در فوتبال باشگاهی را دارا باشند ،بهطور
متوسط  3جلسه در هفته در تمرین و مسابقه شرکت کنند ،در شش ماه گذشته سابقۀ آسیبدیدگی
شدید (غیبت بیش سه هفته در تمرین) نداشته باشند و راستای اندات تحتانی طبیعی داشته باشند (.)1
شرکت نامنظم در جلسات تمرین و عدت ارسال اطالعات مربوط به ثبت آسیب و ساعات تمرینی موجب
خارج شدن فرد از فرایند تحقیق میشود.
اندازهگیری قدرت عضالنی اندات تحتانی بهوسیلۀ دستگاه دینامومتر آیزوکنتی

بایودکس سیستم 4

ان ات گرفت .اطالعات فردی ،برخی از دادهها ی آنتروپومتری بازیکنان و نیز پیگیری میزان بروز آسیب و
نوع آن بهوسیلۀ  3فرت پیوستشده جمعآوری شد ()21،20؛ فرت جمعآوری اطالعات فردی که در آن
پست بازیکن ،سن ،قد ،وزن و پای برتر ،آسیبهای قبلی ثبت شد .فرت ثبت ساعات تمرینی یا مسابقه که
در آن روز ،تاریخ و ساعت تمرین/مسابقه و میزان زمان مشارکت فرد در تمرین /مسابقه ثبت شد؛ فرت ثبت
آسیب که در آن ناحیۀ آسیبدیده و نوع آسیبدیدگی و شدت آن ثبت شد .در این فرت آسیبی ثبت شد
که فرد هنگات تمرین یا مسابقه به آن دچار شده باشد و قادر به شرکت در جلسۀ بعدی تمرین نباشد
( .)22تمامی این اطالعات روزانه توسط مربی یا پزش

تیم ثبت و بهصورت هفتگی جمعآوری شد.

هر فرد در شروع فرایند تحقیق طی چند فرایند اندازهگیری شد .در ابتدا قد فرد بهوسیلۀ متر دیواری
اندازهگیر ی شد .سپس با حداقل لباس بر روی دستگاه ترکیب بدنی  X-CONTACT356قرار گرفت و
گزارش دستگاه ثبت شد .سپس بهوسیلۀ دستگاه آیزوکنتی
آیزومتری

 biodex pro4ساخت سوئیس قدرت

عضالت اندات تحتانیشرکتکننده در پای برتر و در نواحی ران ،زانو و مچ پا اندازهگیری و ثبت

شد .پیش از اجرای آزمون اصلی ،هر آزمودنی روی دوچرخۀ کارسنج قرار گرفت و پروتکل گرت کردن را
که شامل  5دقیقه رکاب زدن با سرعت دلخواه بود ،ان ات داد .تمامی بازیکنان آزمون قدرت آیزومتری

را

از مفصل زانو شروع کرده و با استراحت  10دقیقهای میان هر مفصل بهترتیب مفصل ران و مچ پا را در
پای برتر خود ارزیابی کردند.
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روش اندازهگیری قدرت آیزومتریک عضالت ابداکتور و اداکتور ران
پس از گرت کردن برای اندازهگیری قدرت آیزومتری

عضالت ابداکتور و اداکتور ران از آزمودنی

خواسته شد روبهروی دینامومتر بایستد .براساس استانداردهای ذکرشده در راهنمای کاربری دستگاه
آیزوکنتی

چرخشها ،ارتفاع و زوایای مربوط به نحوۀ قرارگیری صندلی و دینامومتر تنظیم شدند .سپس

بازوی مربوطه که بهصورت اختصاصی برای پای چپ یا راست طراحی شده است ،براساس پای برتر آزمودنی
روی دینامومتر نصب شد .پس از تنظیم ارتفاع بازو نسبت به طول پا ،با استفاده از تسمه و بالشت
مخصوص ،پا روی بازو بهگونهای بسته و محکم شد که بالشت

در کنار خارجی باالی زانو قرار گرفت.

سپس از آزمودنی خواسته شد چند انقباض طبیعی در طول دامنۀ حرکتی ان ات دهد که این امر بهمنظور
اطمینان یافتن از راحتی فرد ،اجرای صحیح حرکت و همچنین ای اد آشنایی و ارتباط فرد با دستگاه
صورت گرفت و پس از آن از فرد خواسته شد با فرمان آزمونگر هر دو تالش خود را با حداکثر قدرت در
زاویۀ  15درجۀ ابداکشن ان ات دهد .هر تالش وی  5ثانیه حفظ شد و  10ثانیه بین حرکات ابداکشن و
اداکشن استراحت داشت (( )23شکل .)1

شکل  .1اندازه گیری قدرت آیزوکنتیک و آیزومتریک ابداکتورها و اداکتورها ران
قدرت آیزوکنتیک و آیزومتریک ابداکتورها و اداکتورها ران
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روش اندازهگیری قدرت آیزومتریک عضالت فلکسور و اکستنسور زانو
برای اندازهگیری قدرت آیزومتری

عضالت اکستنسور و فلکسور زانو از آزمودنی خواسته شد روی

صندلی دستگاه بنشیند ،بهطوریکه بدن وی در وضعیت راحت و استاندارد قرار داشته باشد .سپس
بهمنظور اجرای آزمون به شکل بهینه و استاندارد ،بخشهای تنه ،لگن و ران پای فرد با استفاده از
تسمههای مربوطه روی دستگاه محکم شدند .براساس استانداردهای ذکرشده در راهنمای کاربری دستگاه
آیزوکنتی

چرخشها ،ارتفاع و زوایای مربوط به نحوۀ قرارگیری صندلی و دینامومتر تنظیم شدند.

تنظیمات نهایی بهگونهای ان ات گرفت که مرکز محور چرخش دینامومتر و مرکز محور چرخش مفصل
زانو بر یکدیگر منطبق شوند .سپس بازوی مربوطه که بهصورت اختصاصی برای پای چپ یا راست طراحی
شده است ،براساس پای مورد آزمون روی دینامومتر نصب شد .پس از تنظیم ارتفاع بازو نسبت به طول
پا ،با استفاده از تسمه و بالشت

مخصوص ،پا روی بازو بهگونهای بسته و محکم شد که بالشت

روی مچ

پا قرار گرفت .سپس از آزمودنی خواسته شد چند انقباض طبیعی در طول دامنۀ حرکتی ان ات دهد که
این امر بهمنظور اطمینان یافتن از راحتی فرد بود .از فرد خواسته شد با فرمان آزمونگر تالش خود را با
حداکثر قدرت بهترتیب در زوایای  60 ،30و  90درجه ان ات دهد .در هر کدات از زوایا فرد فرصت دو بار
تالش را دارد .هر تالش وی  5ثانیه حفظ میشد و  10ثانیه بین حرکات فلکشن و اکستنشن استراحت
داشت .بین حرکات در هر زاویۀ متفاوت  20ثانیه استراحت داشت (( )24شکل .)2

شکل  .2اندازهگیری قدرت آیزوکنتیک و آیزومتریک فلکسورها و اکستنسورهای زانو
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روش اندازهگیری قدرت آیزومتریک عضالت اینورتور و اورتور مچ پا
برای اندازهگیری قدرت آیزومتری

عضالت اورتور و اینورتور مچ پا از آزمودنی خواسته شد روی

صندلی دستگاه بنشیند ،بهطوریکه بدن وی در وضعیت راحت و استاندارد قرار داشته باشد .سپس
بهمنظور اجرای آزمون به شکل بهینه و استاندارد ،بخشهای تنه ،لگن و ران پای مخالف فرد با استفاده از
تسمههای مربوطه روی دستگاه محکم شدند .براساس استانداردهای ذکرشده در راهنمای کاربری دستگاه
آیزوکنتی

چرخشها ،ارتفاع و زوایای مربوط به نحوۀ قرارگیری صندلی و دینامومتر تنظیم شدند.

تنظیمات نهایی بهگونهای بود که بازوی مربوطه که بهصورت اختصاصی برای نگهداشتن زیر ران بود و باید
در حدی تنظیم شود که زانوی فرد در  35-40درجۀ فلکشن قرار بگیرد ،به قسمت جلویی صندلی متصل
شد و بازویی بر روی دینامومتر که مخصوص حرکات مچ پا طراحی شده است ،نصب شد .پس از تنظیم
ارتفاع بازو نسبت به طول پا و قرارگیری کامل کف پا بر روی صفحۀ موردنظر ،با استفاده از تسمههای
متصل به بازو ،پا روی بازو بهگونهای بسته و محکم شد که فرد بهراحتی بتواند حرکت اورتور و اینورتور
مچ پا را ان ات دهد .از آزمودنی خواسته شد چند انقباض طبیعی در طول دامنۀ حرکتی ان ات دهد که این
امر به منظور اطمینان یافتن از راحتی فرد ،اجرای صحیح حرکت و همچنین ای اد آشنایی و ارتباط فرد با
دستگاه صورت گرفت و پس ا ز آن از فرد خواسته شد با فرمان آزمونگر هر دو تالش خود را با حداکثر
قدرت در زاویۀ  7و  14درجه برای هر دو حالت اورتور و اینورتور ان ات دهد .هر تالش وی  5ثانیه حفظ
شد و پس از آن  10ثانیه استراحت کرد (( )25شکل .)3

شکل  .3اندازه گیری قدرت آیزوکنتیک و آیزومتریک اینورتورها و اورتورهای مچ پا
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روش اندازهگیری قدرت آیزومتری عضالت دورسی فلکسور و پالنتار مچ پا
برای اندازه گیری قدرت آیزوکنتی کانسنتری به کانسنتری عضالت پالنتار و دورسی فلکسور مچ
پا نیز نحوۀ قرارگیری فرد بر روی دستگاه و همچنین زوایای بازوها نیز مانند حالت قبل بود و فقط صفحۀ
قرارگیری پا در حالت پالنتار و دورسی فلکسور تنظیم شد و زانو در حالت اکستنشن کامل بهمنظور اعمال
بهتر حداکثر قدرت قرار گرفت .پس از آن از فرد خواسته شد با حداکثر قدرت در زاویۀ  25درجۀ پالنتار
فلکسور بهمنظور اندازهگیری قدرت آیزومتری دورسی فلکسور مچ پا و در زاویۀ صفر درجۀ پالنتار فلکسور
بهمنظور اندازهگیری قدرت آیزومتری پالنتار فلکسور مچ پا و فقط از ناحیۀ مچ پا ،حرکت پالنتار و دورسی
فلکسور را با فرمان دستگاه یا آزمونگر ان ات دهد .هر تالش وی  5ثانیه حفظ شد و پس از آن  10ثانیه
استراحت کرد (( )26شکل .)4

شکل  .4اندازه گیری قدرت آیزوکنتیک و آیزومتریک اینورتورها و اورتورهای مچ پا

برای اندازهگیری قدرت عضالت ،حرکات در دو نوبت و با فاصلۀ زمانی  60ثانیه بین نوبتها و  5دقیقه
بین گروههای عضالنی ان ات گرفت .تعداد تکرار در هر نوبت 2 ،مرتبه بود.
در این مطالعه آسیبهایی ثبت میشدند که در تمرین یا مسابقه رخ داده باشد و بازیکن آسیبدیده
قادر نبود در جلسۀ تمرینی یا مسابقۀ روز بعد تیم شرکت کند ( .)6از کادر پزشکی و مربیان تیمهای
درخواست شد آسیبهای بازیکنان را در فرت ثبت آسیب که براساس فرتهای ارائهشده در بیانیۀ جامع
تحقیقات آسیبشناسی فوتبال تهیه شده بود (فولر و همکاران ،)2006 ،ثبت کنند .این فرتها بهصورت

رابطۀ قدرت آیزومتریک عضالت اندام تحتانی با میزان بروز آسیبهای اندام تحتانی بازیکنان ...
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فصل به مدت هشت ماه ان ات گرفت .همچنین تمات

فعالیتهای تمرینی و مسابقهای بازیکنان در طول فصل در فرت ویژهای که با استفاده از فرتهای ارائهشده
در بیانیۀ مذکور تهیه شده بود ،بهصورت روزانه توسط مربیان تیمها ثبت شد (فولر ،اسکتراندف جونگ و
همکاران . )2006 ،این فرتها نیز بهصورت هفتگی توسط تیم تحقیق جمعآوری میشد.
روشهای آماری
پس از جمعآوری اطالعات تحقیق ،دادههای مربوط به ویژگیهای دموگرافی

آزمودنیها بهعالوۀ

متغیرهای تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرتافزار  SPSSنسخۀ  20ت زیهوتحلیل شد
و برای رسم نمودارها و گرافها از نرتافزار  Excel 2013استفاده شد .برای بررسی نرمال بودن دادهها از
آزمون آماری  K-Sاستفاده شد .در صورت نرمال بودن دادهها ،آمار پارامتری

برای ت زیهوتحلیل دادهها

و همچنین برای بررسی رابطۀ پیشبین ،بین شاخصهای قدرت آیزومتری

عضالت با آسیبهای اندات

تحتانی از آزمون رگرسیون کاکس در سطح معناداری  95درصد با آلفای کوچ تر یا مساوی  0/05استفاده
شد.
نتایج
در این پژوهش که بهصورت آیندهنگر ان ات گرفت ،دادههای مربوط به  73بازیکن ت زیهوتحلیل شد.
جدول  1متغیرهای آنتروپومتری مانند سن ،قد ،وزن ،شاخص تودۀ بدنی و درصد چربی بدنی آزمودنیها
را در ابتدای پژوهش نشان میدهد.
جدول  .1ویژگیهای آنتروپومتری بازیکنان شرکتکننده در مطالعه (انحراف استاندارد±میانگین)

متغیر

بازیکنان

سن (سال)

17/72 ±1/29

قد (سانتیمتر)

176/46 ± 5/4

وزن (کیلوگرت)

67/88 ± 7/07

شاخص تودۀ بدنی

21/79 ± 1/76

همچنین همانگونهکه جدول  2نشان میدهد 77/77 ،درصد از آسیب بهصورت حاد و  22/22درصد
از آسیبها بهصورت اوریوز رخ داده است .استرین عضالنی شایعترین نوع آسیب در این بازیکنان بود.
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جدول  .2اطالعات آسیبهای بازیکنان در طول یک فصل
تعداد

درصد

متغیرها
حاد

14

77/77

مزمن

4

22/22

استرین عضالنی

7

38/88

اسپرین

1

5/55

دررفتگی

3

16/66

شکستگی

1

5/55

درد مزمن

1

5/55

کوفتگی

4

22/22

زخم

1

5/55

مالیم (کمتر از  8روز دوری

13

72/22

متوسط ( 8تا  28روز دوری)

3

16/66

شدید (بیش از  28روز دوری از تمرین و مسابقه)

2

11/11

طبقه بندی آسیب

نوع آسیب

شدت آسیب

نتایج آزمون کاکس رگرسیون نشان داد رابطۀ معناداری میان نسبت قدرت ایزومتری

عضالت

ابداکتور به اداکتور ران در زاویۀ  15درجه ابداکشن ران مشاهده نشد (%95 ،0/97-1/01( )P<0/05
فاصلۀ اطمینان .(Hazard Ratio = 0/99 ،به همین صورت رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی
عضالت ابداکتورهای ران در زاویۀ  15درجۀ ابداکشن ران با میزان بروز آسیب وجود ندارد ()P<0/05
( %95 ،0/91-1/04فاصلۀ اطمینان .(Hazard Ratio = 0/97 ،رابطۀ معناداری نیز میان حداکثر نیروی
انقباضی عضالت اداکتور های ران در زاویۀ  15درجۀ ابداکشن ران با میزان بروز آسیب وجود ندارد
( %95 ،1/00-1/05( )P<0/05فاصلۀ اطمینان( (Hazard Ratio = 0/96 ،جدول .)3
برای بررسی نسبت قدرت آیزومتری

عضالت فلکسور زانو و اکستنسور زانو در سرعتهای زاویهای

 60 ،30و  90درجۀ فلکشن زانو اندازهگیری شد.
نتایج آزمون کاکس رگرسیون نشان داد رابطۀ معناداری میان نسبت قدرت آیزوکنتی

فلکسور زانو

و اکستنسور زانو در زاویۀ  30درجۀ فلکشن زانو مشاهده نشد ( %95 ،0/84-1/21( )P<0/05فاصلۀ
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اطمینان .(Hazard Ratio = 1/01 ،همانطورکه رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت
اکستنسور زانو در زاویۀ  30درجۀ فلکشن زانو با میزان بروز آسیب وجود ندارد (،0/88-1/15( )P<0/05
 %95فاصلۀ اطمینان .(Hazard Ratio = 1/00 ،همچنین رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی
عضالت فلکسور زانو در زاویۀ  30درجۀ فلکشن زانو با میزان بروز آسیب وجود ندارد ()P<0/05
( %95 ،0/85-1/13فاصلۀ اطمینان.(Hazard Ratio = 0/98 ،
جدول  .3مقایسۀ قدرت ایزومتریک عضالت ابداکتور ران و اداکتور ران در بازیکنان آسیبدیده و
آسیبندیده (انحراف استاندارد±میانگین)
مقدار هر متغیر
متغیر

 95%فاصلۀ
اطمینان

بازیکنان بدون
آسیب

بازیکنان
آسیبدیده

پایینی

باالیی

حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتریک
اداکتور  15درجه

22/09±78/40

26/11±76/12

0/96

1/05

حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتریک
ابداکتور  15درجه

22/08±62/73

نسبت قدرت
ایزومتریک اداکتور
به ابداکتور 15
درجه

44/79±133/83

17/84±54/85

64/62±148/47

0/91

0/97

1/04

1/01

HR

1/00

0/97

0/99

سطح
معنیداری

0/79

0/48

0/91

همچنین نتایج آزمون کاکس رگرسیون نشان داد رابطۀ معناداری میان نسبت قدرت ایزومتری
فلکسور زانو و اکستنسور زانو در زاویۀ  60درجۀ فلکشن زانو مشاهده نشد (%95 ،0/64-1/23( )P<0/05
فاصلۀ اطمینان (Hazard Ratio = 0/88 ،و رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت اکستنسور
زانو در زاویۀ  60درجۀ فلکشن زانو با میزان بروز آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/97-1/04( )P<0/05فاصلۀ
اطمینان .(Hazard Ratio = 0/97 ،به همین صورت نتایج آزمون کاکس رگرسیون نشان داد رابطۀ
معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت فلکسور زانو در زاویۀ  60درجۀ فلکشن زانو با میزان بروز
آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/91-1/22( )P<0/05فاصلۀ اطمینان .(Hazard Ratio = 1/06 ،عالوهبر این
نتایج آزمون کاکس رگرسیون نشان داد رابطۀ معناداری میان نسبت قدرت ایزومتری

فلکسور زانو و

اکستنسور زانو در زاویۀ  90درجۀ فلکشن زانو مشاهده نشد ( %95 ،0/71-1/23( )P<0/05فاصلۀ اطمینان،
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 .(Hazard Ratio = 0/94رابطۀ معناداری نیز میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت اکستنسور زانو در زاویۀ
 90درجۀ فلکشن زانو با میزان بروز آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/96-1/03( )P<0/05فاصلۀ اطمینان،
 .(Hazard Ratio = 0/99به همین شکل رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت فلکسور
زانو در زاویۀ  90درجۀ فلکشن زانو با میزان بروز آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/88-1/12( )P<0/05فاصلۀ
اطمینان( (Hazard Ratio = 0/99 ،جدول .)4
جدول  .4مقایسۀ قدرت ایزومتریک عضالت فلکسور زانو و اکستنسور زانو در بازیکنان آسیبدیده و
آسیبندیده (انحراف استاندارد±میانگین)
مقدار هر متغیر
متغیر
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتریک
اکستنسور 30درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتریک
فلکسور  30درجه
نسبت قدرت
ایزومتریک
اکستنسور به
فلکسور  30درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتریک
اکستنسور  60درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتریک
فلکسور  60درجه
نسبت قدرت
ایزومتریک
اکستنسور به
فلکسور  60درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتریک
اکستنسور  90درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتریک
فلکسور  90درجه
نسبت قدرت
ایزومتریک
اکستنسور به
فلکسور  90درجه

 95%فاصلۀ اطمینان

HR

سطح
معنیداری

0/89

بازیکنان بدون
آسیب

بازیکنان
آسیبدیده

پایینی

باالیی

24/49±137/32

28/80±136/48

0/88

1/15

1/00

26/49±126/72

30/85±124/81

0/85

1/13

0/98

0/84

17/36±93/15

16/16±92/04

0/84

1/21

1/01

0/87

34/02±232/45

37/60±233/54

1/97

1/04

0/97

0/41

26/38±112/84

28/83±109/98

0/91

1/22

1/06

0/43

10/64±48/81

9/96±47/02

0/64

1/23

0/88

0/48

44/43±250/40

41/26±256/00

0/96

1/03

0/99

0/86

21/22±94/48

17/05±88/03

0/88

1/12

0/99

0/95

8/69±38/37

6/65±34/79

0/71

1/23

0/94

0/66

رابطۀ قدرت آیزومتریک عضالت اندام تحتانی با میزان بروز آسیبهای اندام تحتانی بازیکنان ...

برای بررسی نسبت قدرت آیزومتری

241

عضالت اورتور مچ پا و اینورتور مچ پا در زاویههای  7و 14

درجه اندازهگیری شد.
نتایج آزمون کاکس رگرسیون نشان داد رابطۀ معناداری میان نسبت قدرت ایزومتری

عضالت اورتور

مچ پا و اینورتور مچ پا در زاویۀ  7درجۀ اینورتور مچ مشاهده نشد ( %95 ،0/95-1/05( )P<0/05فاصلۀ
اطمینان .(Hazard Ratio = 1/00 ،همچنین رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت اورتور
مچ در زاویۀ  7درجۀ اینورتور مچ پا با میزان بروز آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/74-1/21( )P<0/05فاصلۀ
اطمینان (Hazard Ratio = 0/94 ،و رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت اینورتور مچ در
زاویۀ  7درجۀ اینورتور مچ پا با میزان بروز آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/80-1/16( )P<0/05فاصلۀ
اطمینان .(Hazard Ratio = 0/96 ،همچنین نتایج آزمون کاکس رگرسیون نشان داد رابطۀ معناداری میان
نسبت قدرت ایزومتری

عضالت اورتور مچ پا و اینورتور مچ پا در زاویۀ  14درجۀ اینورتور مچ مشاهده

نشد ( %95 ،0/91-1/08( )P<0/05فاصلۀ اطمینان .(Hazard Ratio = 1/00 ،به همین شکل رابطۀ
معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت اورتور مچ پا در سرعت در زاویۀ  14درجۀ اینورتور مچ با
میزان بروز آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/78-1/29( )P<0/05فاصلۀ اطمینان (Hazard Ratio = 1/00 ،و
رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت اینورتور مچ پا در زاویۀ  14درجۀ اینورتور مچ با
میزان بروز آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/78-1/29( )P<0/05فاصلۀ اطمینان1/00 ،

= (Hazard Ratio

(جدول .)5
برای بررسی نسبت قدرت آیزومتری

عضالت دورسی فلکسور مچ پا و پالنتار مچ پا در زاویۀ  0درجۀ

پالنتار فلکشن مچ برای حالت پالنتار فلکسور و زاویۀ  25درجۀ پالنتار فلکشن مچ پا برای حالت دورسی
فلکسور اندازهگیری شد.
نتایج آزمون کاکس رگرسیون نشان داد رابطۀ معناداری میان نسبت قدرت ایزومتری

عضالت دورسی

فلکسور مچ پا و پالنتار فلکشن مچ پا در زاویۀ  25درجه به صفر درجه مچ مشاهده نشد (-2/95( )P<0/05
 %95 ،0/79فاصلۀ اطمینان .(Hazard Ratio = 0/48 ،به همین صورت رابطۀ معناداری میان حداکثر
نیروی انقباضی عضالت دورسی فلکسور مچ پا در زاویۀ  0درجۀ پالنتار فلکشن مچ با میزان بروز آسیب
وجود ندارد ( %95 ،0/92-1/05( )P<0/05فاصلۀ اطمینان (Hazard Ratio = 0/98 ،و نتایج آزمون کاکس
رگرسیون نشان داد رابطۀ معناداری میان حداکثر نیروی انقباضی عضالت پالنتار فلکسور مچ پا در زاویۀ
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 25درجۀ پالنتار فلکشن مچ با میزان بروز آسیب وجود ندارد ( %95 ،0/98-1/02( )P<0/05فاصلۀ
اطمینان( .(Hazard Ratio = 1/00 ،جدول .)6
جدول  .5مقایسۀ قدرت ایزومتریک عضالت اورتور مچ پا و اینورتور مچ پا در بازیکنان آسیبدیده و
آسیبندیده (انحراف استاندارد±میانگین)
مقدار هر متغیر
متغیر
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتری
اورتور  7درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتری
اینورتور  7درجه
نسبت قدرت
ایزومتری اورتور به
اینورتور  7درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتری
اورتور  14درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتری
اینورتور  14درجه
نسبت قدرت
ایزومتری اورتور به
اینورتور  14درجه

 95%فاصلۀ
اطمینان

HR

سطح
معنیداری
0/69

بازیکنان بدون
آسیب

بازیکنان
آسیبدیده

پایینی

باالیی

25/24±6/85

25/98±7/05

0/74

1/21

0/94

31/17±8/09

27/88±6/62

0/80

1/16

0/96

0/72

86/74±32/77

99/29±35/92

0/95

1/05

1/00

0/90

23/37±6/17

24/78±7/00

0/78

1/29

1/00

0/95

33/00±9/06

30/19±8/07

0/78

1/29

1/00

0/95

76/26±28/31

88/15±31/70

0/91

1/08

1/00

0/99

جدول  .6مقایسۀ قدرت ایزومتریک عضالت دورسی فلکسور مچ پا و پالنتار مچ پا در بازیکنان
آسیبدیده و آسیبندیده (انحراف استاندارد±میانگین)
مقدار هر متغیر
متغیر
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتری
اورتور  0درجه
حداکثر نیروی
انقباضی ایزومتری
اینورتور  25درجه
نسبت قدرت
ایزومتری دورسی
فلکسور به پالنتار
فلکسور

بازیکنان بدون
آسیب

 95%فاصلۀ
اطمینان

HR

سطح
معنیداری

0/69

بازیکنان
آسیبدیده

پایینی

باالیی

121/46±23/71

121/95±29/54

0/92

1/05

0/98

32/01±9/11

30/28±6/86

0/98

1/02

1/00

0/93

4/02±1/15

4/17±1/17

0/79

2/95

0/48

0/43
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بحث
نتایج رگرسیون کاکس نشان داد رابطۀ معناداری میان نسبت قدرت عضالت مورد اندازهگیری شامل
عضالت ابداکتور به اداکتور ران ،عضالت فلکسور به اکستنسور زانو ،عضالت اورتور به اینورتور مچ پا و
عضالت پالنتار فلکسور به دورسی فلکسور مچ پا با میزان بروز آسیب اندات تحتانی وجود ندارد ،بنابراین
نمیتواند میزان بروز آسیبهای اندات تحتانی را پیشبینی کند.
ریدر و همکاران ( )2016نیز با اندازهگیری قدرت آیزومتری

عضالت ران  133بازیکن فوتبال به این

نتی ه رسیدند که تنها قدرت عضالت اکستنسور ران میتواند بهعنوان ی

ریس فاکتور برای آسیب مچ

پا بیان شود و قدرت عضالت ابداکتور و اداکتور ران نمیتواند بروز آسیبهای مچ پا را پیشبینی کند
( .)18همچنین هوبارد و همکاران ( )2007و تایلر و همکاران ( 168 )2006ورزشکار زن و مرد را ارزیابی
و گزارش کردند ضعف و عدت تعادل عضالنی در عضالت ران بهویژه عضالت ابداکتور ران با آسیبهای
غیربرخوردی مچ پا رابطۀ معناداری ندارد ( .)27 ،28این در حالی است که باکن و همکاران ( )2018با
اندازه گیری قدرت آیزومتری

عضالت اداکتور ران بیان کردند قدرت عضالت ران بر بروز آسیب اندات

تحتانی تأثیر میگذارد ( .)33همچنین روشنفکر و همکاران ( )2017قدرت آیزومتری

ابداکتور و

چرخانندۀ خارجی ران را بهعنوان یکی از عوامل خطر آسیب در فوتبال معرفی کردند .این محققان بیان
کردند تقویت این عضالت میتواند  46درصد آسیب اندات تحتانی را کاهش دهد ( .)30استراب و همکاران
( ) 2016نیز بیان کردند ضعف عضالت دورکنندۀ ران سبب افزایش آسیب غیربرخوردی مچ پا در
فوتبالیستها میشود (.)31
بیشتر مطالعات نشان دادند عضالت ران کنترلکنندۀ پاسچر و راستای اندات تحتانیاند و در فرودها و
تغییر جهتها از اسپرین پا جلوگیری میکنند ( .)29 ،30همچنین عضالت ابداکتور ران نقش مهمی در
کنترل حرکات اندات تحتانی دارند ( .)36 ،37از سوی دیگر ،کاهش عملکرد عضالت ران موجب بر هم
خوردن مکانی راه رفتن و اداکشن و چرخش داخلی ران میشود ،بهصورتی که تمامی این عوامل میتواند
در رخ دادن آسیب در اندات تحتانی مؤثر باشد (.)29
تفاوت در دستگاه مورد استفاده و همچنین نحوۀ اندازهگیری بر نتایج بهدستآمده تأثیرگذار خواهد
بود .اندازهگیری قدرت آیزومتری

در این پژوهش بهوسیلۀ دستگاه آیزوکنتی

در حالی است که در بیشتر تحقیقاتی که قدرت آیزومتری

بایودکس ان ات گرفت .این

ران را اندازهگیری کردند ،این کار را با استفاده

از دینامومتر دستی ان ات گرفت .عالوهبر این بیشتر محققان اندازهگیری قدرت عضالت ران را بهصورت
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خوابیده ان ات دادند ،اما در پژوهش حاضر تست بهصورت ایستاده ان ات گرفت که بهنظر میرسد این نوع
تست با آنکه نتایج معناداری را گزارش نکرد ،نحوۀ اندازهگیری قدرت عضالت ران بهصورت ایستاده
کاربردیتر و مشابه حرکات در فوتبال و باتحمل وزن ان ات میگیرد .از سوی دیگر در عضالت ناحیۀ زانو
اوانگلیدیس و همکاران ( )2015نیز با بررسی قدرت عضالت زانو به این نتی ه رسیدند که قدرت عضالت
چهارسر و همسترینگ در حالت آیزومتری

و در زوایای مختلف نمیتواند موجب آسیب همسترینگ شود

و احتماالً آسیب همسترینگ ناشی از ریس فاکتور دیگری است ( .)38ش اعی و همکاران ( )1390نیز با
اندازهگیری قدرت آیزومتری

عضالت همسترینگ و چهارسر در زوایای  30،60و  90درجه بیان کردند

تفاوتی میان دو گروه مورد آزمایش بعد از ان ات تمرینات پیشگیری و افزایش قدرت عضالنی وجود نداشت
( .)24با وجود این پی

و همکاران ( )2018با آنالیز  142فوتبالیست و اندازهگیری قدرت آیزومتری

عضالت چهارسر و همسترینگ بیان کردند افزایش نسبت همسترینگ به چهارسر موجب به حداقل رساندن
خطر بروز آسیب میشود ( .)42صادقیپور و همکاران ( )1391نیز گزارش کردند با افزایش قدرت
آیزومتری

عضالت چهارسر در زاویۀ  90درجه میزان بروز آسیب را کاهش دهند (.)43

بهدلیل آنکه نحوۀ ارزیابی قدرت آیزومتری

عضالت زانو بهصورت نشسته و بدون تحمل وزن بر روی

اندات در این پژوهش اندازهگیری شد و همچنین پای فرد در اتصال با زمین نبود ،بهعبارتی تست در زن یرۀ
حرکتی باز ان ات گرفت ،بهنظر می رسد برای حرکات فوتبال کاربردی نیست ،زیرا نقش قدرت آیزومتری
عضالت زمانی بسیار مهم می شود که بخواهد ثبات ایستا را در ناحیۀ درگیر حفظ کند ،یعنی زمانیکه
اندات در اتصال با زمین و در زن یرۀ حرکتی بسته فعالیت دارد و تحمل وزن را دارد .بنابراین عدت معناداری
نتایج ممکن است به دالیل باال باشد (.)40 ،41
در ناحیۀ مچ نیز کامینسکی1و همکاران ( )2002،1999در هر دو پژوهش خود نتی ۀ مشابهی با
پژوهش حاضر ارائه کردند و با اندازهگیری قدرت آیزومتری

عالوهبر قدرت آیزوکنتی

عضالت اورتور و

اینورتور مچ پا بیان کردند قدرت عضالت نامبرده تأثیری بر میزان وقوع آسیب بیثباتی مچ پا ندارد (.)44 ،45
موالنی2و همکاران ( )2006نظر مخالفی با پژوهش حاضر داشتند ،بهصورتی که طی بررسیهای خود
دریافتند کاهش قدرت عضالت پالنتار فلکسور مچ پا سبب افزایش میزان دورسی فلکسور و خشکی عضالت
این ناحیه و بر هم خوردن آناتومی مچ پا و در نتی ه بروز آسیب بهویژه آسیب تاندون آشیل میشود (.)46
1. Kaminski
2. Mullaney
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عضالت اورتور و اینورتور بیشتر زمانی استفاده میشود که الزت است ثبات مفصل
شیء یا زمین بهصورت ایستا حفظ شود و از حرکات اضافی مفصل جلوگیری شود،

بنابراین ضعف در این عضالت هنگات فرودهای بازیکنان میتواند موجب اسپرین مچ پا شود ،اما در پژوهش
حاضر بهدلیل آنکه تست این عملکرد را شبیهسازی نمیکند ،نمیتواند نتی ۀ معناداری را نیز ارائه دهد (.)47
محدودیتهای تحقیق
با توجه به نتایج بهدستآمده و نتی هگیری از مطالعات پیشین و مطالعۀ حاضر اندازهگیری قدرت
بهوسیلۀ دستگاه آیزوکنتی

آیزومتری

بایودکس  4به دالیل زیر برای پیشبینی و پیشگیری از آسیب

بازیکنان فوتبال کاربردی نیست.


عدت شبیهسازی حرکات رشتۀ ورزشی فوتبال هنگات اندازهگیری قدرت عضالنی؛



عدت تحمل وزن هنگات اندازهگیری قدرت عضالنی؛



عدت رعایت زن یرۀ حرکتی مشابه حرکات فوتبال.

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد رابطۀ معناداری میان نسبت قدرت آیزومتری

در هیچی

از عضالت مورد

اندازهگیری و میزان بروز آسیبهای اندات تحتانی وجود ندارد .ازاینرو توصیه میشود کادر پزشکی و فنی
تیمهای فوتبال از آزمونهای آیزومتری

برای شناسایی بازیکنان در معرض خطر استفاده نکنند .احتماالً

انواع دیگر سن ش قدرت مانند قدرت آیزوتونی

و آیزوکنتی

برای این مسهله مؤثرتر باشد.
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Abstract
The risk of injury in football is high. Many researchers have introduced
muscle strength as one of the most important internal risk factors, but few
studies have examined the relationship between the isometric strength of
muscles and incidence of injuries. Therefore, the aim of this study was to
examine the relationship between isometric strength of lower extremity
muscles and the incidence of injuries in football players and the power to
predict these injuries. The sample of this study included 73 football players
under 21 years of age. Before the beginning of the season, the anthropometric
dimensions and isometric strength of lower extremity in dominant leg of each
player were measured by Isokinetic device (Biodex system 4), then each
player was followed up for 8 months and their injuries were recorded. The
results of Cox regression test showed no significant relationship between
isometric strength of the measured muscles and the incidence of injuries in
lower extremity. According to these results, it is suggested that medical and
technical staff of football teams use isometric tests to identify high risk
players. Other strength evaluation methods such as isokinetic and isotonic
strengths may be more effective.

Keywords
Football injuries, isometric strength, lower extremity, prevention of
injuries, risk factor.
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