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مطالعات طب ورزشی

تأثیر افزایش هیلاسترایک بر متغیرهای منتخب کینتیکی و کینماتیکی مفاصل مچ
پا و زانوی ورزشکاران حین راهرفتن
فرهاد رضازاده ،1سیدصدرالدین شجاعالدین ،2اسماعیل ابراهیمی،3
5

امیرحسین براتی ،4فرزام فرهمند
 .1دانشجوی دکتری آسيبشناسي و حرکات اصلاحي ،دانشگاه خوارزمي
 .2دانشيار آسيبشناسي و حرکات اصلاحي ،دانشگاه خوارزمي
 .3استاد فيزیوتراپي ،دانشگاه علوم پزشکي ایران
 .4دانشيار طب ورزشي ،دانشگاه شهيد رجایي تهران
 .5استاد بيومکانيک ،دانشگاه صنعتي شریف
تاریخ دریافت6930/30/93 :
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تاریخ پذیرش6930/63/60 :

چکیده
مطالعة حاضر با هدف بررسی تأثیرپذیری پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی ورزشکاران از راهنمایی به
گامبرداری ،با افزایش هیلاسترایک انجام شد .این مطالعة مورد-شاهدی روی  69ورزشکار مرد در دو وضعیت
گامبرداری عادی و گامبرداری با افزایش هیلاسترایک انجام گردید .دامنة حرکتی ،گشتاور مفاصل و نیروی
عمودی عکسالعمل زمین ،با دستگاه آنالیز حرکت وایکون و صفحهنیروی کیسلر انجام شد .نتایج نشان داد
که افزایش هیلاسترایک در مقایسه با الگوی معمول ،باعث کاهش معنادار زاویة فلکشن زانو در لحظة تماس
پاشنه با زمین و فاز استقرار ،کاهش میانگین گشتاور چرخش خارجی و اداکتوری زانو میشود .بهعلاوه،
دورسیفلکشن مچ پا در فاز میانی استقرار با افزایش هیلاسترایک در مقایسه با الگوی معمول بیشتر بود؛
بنابراین ،شاید گامبرداری با افزایش هیلاسترایک ،بارگذاری مکانیکال مفصل زانو را کاهش دهد و مهمترآنکه،
کششپذیری عضلة گاستروسولئوس را فراهم کند.
واژگان کلیدی :آنالیز راهرفتن ،کینماتیک ،کینتیک ،مچ پا ،زانو

* نویسندة مسئول

Email: Rezazade.farhad@gmail.com

61

مطالعات طب ورزشی شماره  ،22پاییز و زمستان 6931

مقدمه
افزایش نيروهای مفصلي سهم قابلتوجهي در توسعة اختلالات سيستم اسکلتي عضلاني و درد دارد که
از عوامل عمدة ایجاد ناتواني در افراد است و بخش عمدة هزینههای بالای بهداشت و درمان را در
جوامع صنعتي بهخود اختصاص ميدهد ( .)1،2بهطورویژه ،بسياری از آسيبهای اندام تحتاني نظير
آسيبهای رباط صليبي قدامي ،آشيل و تاندون پتلا ،با محدودیت دامنة حرکتي دورسيفلکشن مچ پا
در ارتباط هستند ( .)3،4به ارتباط بين کوتاهي مجموعة عضلاني گاستروسولئوس با بسياری از مشکلات
کلينيکي پا و دیگر مفاصل زنجيرة حرکتي (از علل سندرمهای سيستم حرکتي) ،بهخوبي استناد
ميشود (.)5،5
بررسي مطالعات پيشين مؤید این موضوع است که نظریههایي که درباره مکانيک موجود در ارتباط با
محدودیت دورسيفلکشن مچ پا و آسيب مفاصل زنجيرة حرکتي وجود دارند ()8،7؛ بدینصورتکه
کاهش دورسيفلکشن مچ پا شاید باعث محدودکردن توانایي جلورفتن ساق روی مچ پا در فاز مياني
استقرار ( )8و پایينآوردن مرکز ثقل بدن درطول فعاليتهای فانکشنال نظير راهرفتن ( )9شود .این
مسئله ممکن است ازطریق پرونيشن مفصل سابتالار و قسمت مياني کف پا ،فلکشن زانو و والگوس
زانو جبران شود که هرکدام از این موارد با آسيبهای حاد و مزمن نظير پارگي رباط صليبي قدامي،
سندرم درد پاتلوفمورال و استئوآرتریت زانو ،در ارتباط هستند ( .)11مطالعاتي که افزایش فلکشن زانو
و والگوس زانو را حين حرکات فانکشنال نظير راهرفتن در افراد دارای محدودیت دورسيفلکشن مچ پا
گزارش کردهاند ،از این نظریه حمایت ميکنند (.)7،11
همچنين ،محدودیت دورسيفلکشن مچ پا ممکن است با تغيير سفتي عضلات اندام تحتاني و نيروهای
مفصلي ،خطر بروز آسيب را افزایش دهد .محدودیت دامنة حرکتي و تغييرات دامنة حرکتي زانو و ران
ناشي از این محدودیت ،موجب افزایش نيروهای عکسالعمل زمين ميشود که در پژوهشهای پيشين،
از عوامل مهم در بروز آسيب اندام تحتاني هستند ( .)12،13یک احتمال دیگر ،ارتباط محدودیت
دورسيفلکشن پا با بروز آسيب ،ازطریق مجموعهای از الگوهای مکانيکال جبراني بهجای یک الگوی
حرکتي جبراني منفرد در یک مفصل است .از دیدگاه نظریة سيستمهای دیناميکي ،درجات آزادی
بيومکانيکي چندگانهای وجود دارد که برای ایجاد بروندادی مشترک با یکدیگر فراخوان ميشوند
(تنوعات هماهنگي) .درحقيقت ،محدودیت دورسيفلکشن شاید نشاندهندة نقصان درجات آزادی
بيومکانيکي (تنوعات الگوهای حرکتي) باشد که با آسيبهای مختلف در کل زنجيرة حرکتي در ارتباط
است (.)14،15
بنابراین ،شاید درک درست اینکه چطور راهبردهای راهرفتن ،نيروها و گشتاورهای مفصلي را تحتتأثير
قرار ميدهند ،موجب بهبود نتایج پروتکلهای درماني شود .درحقيقت ،کسب دانش در ارتباط با بزرگي
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و جهت نيروهای مفصلي توليدشده حين اصلاح راهبرد راهرفتن ،در طراحي تمرینات مناسب حياتي
است .تعدیل ممکن است دربرگيرندة یک تغيير کوچک در وضعيت اندام تحتاني (نظير افزایش
هيلاسترایک) حين راهرفتن باشد .بهعلاوه ،چنين مطرح شده است که سيستم اسکلتي عضلاني با
ظرافت خاصي بهينه ميگردد تا استرس واردشده بر استخوانها و عضلات را بهحداقل برساند؛ زیرا،
هرگونه تغيير نامناسب در این سيستم نظير ایمبالانس عضلاني یا ضعف ،بهطور معناداری نيروهای
مفصلي را افزایش ميدهد ()15،18؛ بنابراین ،بررسي تأثيرپذیری نيروهای مفصلي از تعدیل الگوی
گامبرداری در افراد ،با کوتاهي مجموعة عضلاني گاستروسولئوس امر مهمي است.
از دیدگاه کلينيکي نيز این مطلب مستند است که افراد با کوتاهي مجموعة عضلاني گاستروسولئوس،
دچار افزایش در مقادیر اوج پرونيشن پا ،والگوس زانو ،مقادیر نيروهای عکسالعمل زمين ( )17،19و
گشتاور اداکتوری زانو ميشوند؛ بنابراین ،بهنظر ميرسد که تغيير راهبرد راهرفتن با راهنمایي سادة
بيمار ،با افزایش ميزان تماس پاشنة پا با زمين (هيلاسترایک) حين فعاليت فانکشنال راهرفتن و با
کششپذیری مجموعة عضلاني گاستروسولئوس ،بهطور ویژهای برای بيماران مبتلا به محدودیت دامنة
دورسيفلکشن پا و درد ناشي از این محدودیت در مفاصل دیگر زنجيرة حرکتي (کمرددرد) ،مؤثر واقع
شود؛ بااینوجود ،در گام نخست ،برای طراحي پروتکلهای درماني هنوز مشخص نيست که آیا اصلاح
الگوی گامبرداری با راهنمایي سادة فرد به قدمبرداشتن بهصورت افزایش در هيلاسترایک ،ميتواند
نيروهای عکسالعمل زمين ،ميزان دورسيفلکشن مچ پا در فاز مياني استقرار ،ميزان فلکشن زانو،
مقادیر گشتاور اداکتوری و چرخش خارجي زانو در افراد سالم را کاهش دهد یا خير.
بنابراین ،مطالعة حاضر با هدف اینکه آیا افزایش هيلاسترایک تأثيری بر پارامترهای منتخب کينتيکي
و کينماتيکي مفاصل مچ پا و زانوی افراد سالم دارد یا خير ،انجام شده است .دراصل ،فرض ما بر این
است که وقتي یک فرد ،آگاهانه الگوی گامبرداری خود را تغيير دهد (افزایش هيلاسترایک) ،احتمالاً
تغييراتي در مؤلفههای عمودی نيروی عکسالعمل زمين ،زاویة فلکشن زانو در لحظة تماس پاشنة پا
با زمين ،ميانگين دورسيفلکشن مچ پا طي فاز مياني استقرار ،ميانگين گشتاور اداکتوری و چرخش
خارجي زانو بروز خواهند کرد که درجهت تقليل نيروهای مفصلي و کششپذیری مجموعة عضلاني
گاستروسولئوس مؤثر خواهند بود.
روش پژوهش
این مطالعة مورد-شاهدی روی  13ورزشکار مرد حرفهای  21-35سالة سالم (با دامنة دورسيفلکشن
فعال مچ پا در وضعيت اکستنشن زانو با ميانگين  14/4 ± 1/74درجه و دامنة حرکتي دورسيفلکشن
فعال مچ پا در وضعيت فلکشن زانو با ميانگين  14/5 ± 1/9درجه) انجام شد .شرکتکنندگان ميانگين
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سني  25/8 ± 1/4سال ،قد  187/3 ± 5/1سانتيمتر و وزن  83/4 ± 9/5کيلوگرم داشتند .این
پژوهش در آزمایشگاه جواد محققيان دانشگاه صنعتي شریف ،از اول دی ماه تا آخر اسفند سال 1394
انجام شد.
افراد موردمطالعه از جامعة دردسترس ،به روش نمونهگيری غيراحتمالي ساده و بهصورت
هدفداربراساس معيارهای ورود به مطالعه و خروج از آن انتخاب شدند و بهصورت داوطلبانه در پژوهش
شرکت کردند .معيارهای ورود به مطالعه برای ورزشکاران سالم عبارت بودند از :نداشتن محدودیت
دورسيفلکشن مچ پا ،غالببودن اندام تحتاني راست ،سابقة داشتن بيش از پنج سال فعاليت در
ورزشهای با الگوهای حرکتي پلایومتریک (دو و ميداني) و حضور در تيم ملي دو و ميداني .معيارهای
حذف آنها از مطالعه عبارت بودند از :داشتن سابقة تروما یا جراحي مچ پا ،پاتولوژی استخواني،
اختلالات نورولوژیک ،وجود هرگونه بيماری نظير دیابت ،سرطان ،روماتوئيد آرتریت ،بيماریهای
التهابي ،وجود هرگونه ناهنجاریهای وضعيتي مؤثر بر روند انجام پژوهش نظير دفورميتيهای پا (نظير
والگوس) و زانو (نظير والگوس و واروس) و دریافت هرگونه مداخلات فيزیوتراپي مرتبط با نقاط ماشهای
مجموعة عضلاني گاستروسولئوس در سه ماه اخير.
پس از دریافت موافقت آگاهانه از ورزشکاران شرکتکننده ،همکار پزشک معاینة تکميلي را انجام داد
و ورزشکاران در جلسهای با هدف آشنایي با روش انجام کار شرکت کردند .سپس ،فرم کتبي اطلاعات
پژوهش دراختيار آنها قرار گرفت و پرسشنامهای حاوی اطلاعات جمعيتشناختي افراد شامل قد،
وزن و سن ،توسط آزمونگر تکميل شد.
برای انتخاب نمونههای پژوهش حاضر و با مدنظرقراردادن معيارهای ورود و خروج ،در اولين جلسة
حضور ورزشکاران ،برای ارزیابي دامنة حرکتي دورسيفلکشن مچ پا از مقياس عيني که با گونيامتر
اندازه گيری شد استفاده گردید .برای تعيين دامنة حرکتي ،ورزشکار روی تخت بهصورت دمر با زانوی
فلکشني (اندازهگيری کوتاهي عضلة سولئوس) و با زانوی اکستنشنیافته (اندازهگيری کوتاهي عضلة
گاستروکنميوس) قرار ميگرفت ( .)21،21پایة گونيامتر دقيق ًا روی مرکز قوزک خارجي قرار داده
ميشد و یکي از بازوان بهموازات نازکنئي و بازوی دیگر بهموازات استخوان متاتارس پنجم قرار
ميگرفت (شکل شمارة یک) ( .)21،22فرایند اندازهگيری برای هر ورزشکار ،سه بار بود و درنهایت،
ميانگين اندازهگيریها بهعنوان معيار سنجش درنظر گرفته شد .درواقع ،به دليل اینکه درطول راهرفتن
و در فاز استقرار راهرفتن ،استخوان درشتنئي به دورسيفلکشن دهدرجهای نياز دارد تا ساق پا بهسمت
جلو حرکت کند و اجازة پيشروی بدن به جلو فراهم شود ،دامنة حرکتي دورسيفلکشن دهدرجهای،
معياری برای انتخاب افراد دارای محدودیت دورسيفلکشن مچ پا ( )5،5است؛ بنابراین ،در پژوهش
حاضر ،حداقل  12درجه دورسيفلکشن فعال مچ پا برای انتخاب افراد سالم لحاظ شد.
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شکل  -6اندازهگیری زاویة دورسیفلکشن مچ پا در وضعیتهای زانوی فلکشنیافته و اکستنشنیافته جهت
اندازهگیری میزان دورسیفلکشن

برای ارزیابي متغيرهای کينماتيکي درطي راهرفتن در هر سه صفحة حرکتي ،از دستگاه آناليز حرکتي
مجهز به شش دوربين با مدل وایکون ام.ایکس.فورتي.اس1 .و با فرکانس  121هرتز بهره گرفته شد.
برای تعيين متغيرهای نيروی عمودی عکسالعمل زمين و تغييرات مرکز فشار کف پا درطي راهرفتن،
از صفحهنيروی مدل کيستلر ساخت کشور سوئيس با ابعاد  31 × 51و با فرکانس نمونهبرداری 1211
هرتز استفاده گردید .نيروی عکسالعمل زمين و موقعيت مارکرها ،با استفاده از مدل دیناميک وایکون
پلاگ-این-گيت-ورکاستيشن نسخة  24/5پردازش شد و متغيرهای کينتيکي و کينماتيکي مفاصل
مچ پا شامل زاویه (درجه) و گشتاور (نيوتنمتر) محاسبه شدند .گشتاور مفاصل نسبت به جرم بدن،
نرمال سازی شده و براساس نيوتنمتر بر کيلوگرم بيان شده است .پس از جمعآوری اطلاعات ،ابتدا
1. Vicon MX40S
2. Plug-in-Gait-Workstation 4.6
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همة دادههای کينماتيک و کينتيک مفاصل زانو ،در افراد بررسي اوليه شدند تا اطلاعات نادرستي وارد
نشده باشد .در پژوهش حاضر ،از فيلتر باترورث برای کاهش نویزهای موجود در دادههای کينتيک و
کينماتيک استفاده شد .ویژگيهای موردنياز برای طراحي فيلتر باترورث عبارتاند :از مرتبه و فرکانس
برش .برای بهدستآوردن فرکانس برش فيلتر موردنظر در هریک از دادههای کينتيک و کينماتيک،
از روش تحليل باقيمانده استفاده شد که فرکانس برش دادههای کينتيک ،برابر با  15و فرکانس برش
دادههای کينماتيک برابر با هفت بهدست آمدند.
تعداد هفت عدد مارکر با قطر نُه ميليمتری ،برای شناسایي مرکز مفاصل و محور هر سگمنت استفاده
شد .نحوة جاگذاری این مارکرها روی استخوانها براساس روش پيشنهادی مدل وایکون عبارتاند از:
در ناحية پا یک مارکر روی سر استخوان متاتارس انگشت بزرگ ،یک مارکر روی قسمت خارجي پا
روی پایة انگشت کوچک ،یک مارکر روی قسمت خلفي پا روی پاشنه و یک مارکر روی برجستگي
استخواني روی قوزک خارجي مچ پا .در ناحية زانو ،یکي از مارکرها روی بخش خارجي ساق پا ،یکي
از مارکرها روی بخش خارجي مفصل زانو (روی اپيکندیل خارجي ران) و مارکر دیگری روی بخش
خارجي ران ،دقيقاً زیر نقطهای که دست از روی آن تاب ميخورد ،نصب گردید (.)5،9
کاليبراسيون دوربينها و صفحهنيرو قبل از شروع اندازهگيری پارامترهای کينتيکي و کينماتيکي برای
هر ورزشکار ،بهصورت جداگانه توسط متخصص دستگاه آناليز حرکت انجام ميگرفت .همچنين ،برای
ثبت متغيرهای کينتيکي و کينماتيکي ،آزمودنيها مسير ششمتری را با پای برهنه طي ميکردند و
همچنين ،سرعت راهرفتن خود را انتخابي بهصورتي طي ميکردند که پای غالب آزمودني روی
صفحهنيرو قرار ميگرفت که در فاصلة سه متری مسير راهرفتن تعبيه شده بود .هریک از آزمودنيها
در دو وضعيت گامبرداری عادی و گامبرداری با افزایش هيلاسترایک ،ارزیابي شدند .در وضعيت اول،
آزمودنيها با سرعت خودانتخابي گامبرداری عادی را روی مسير ششمتری انجام دادند .در وضعيت
دوم ،هریک از آزمودنيها راهنمایي سادهای دریافت ميکردند؛ بدینصورتکه «حين راهرفتن تا جای
ممکن مدت زمان تماس پاشنه با زمين را افزایش دهيد ( .»)18،23شایان ذکر است که از هر آزمودني
در هریک از وضعيتها ،سه کوشش موفق بهازای هریک از متغيرها ثبت ميشد و ميانگين این
کوششها بهعنوان دادة مدنظر پارامترهای کينماتيکي و کينتيکي مدنظر قرار گرفت .فاز استقرار پای
مبتلا از لحظة برخورد پاشنة پا به صفحهنيرو تا جداشدن پنجة همان پا از صفحهنيرو ،با استفاده از
نمودار مؤلفة نيروی عمودی عکسالعمل زمين تعيين شد .ذکر این مطلب لازم است که قبل از ثبت
چرخة راهرفتن ،برای عادتکردن آزمودني به محيط گرفتن آزمون ،ورزشکار چندین دقيقه گامبرداری
را روی مسير شش متری که در صفحهنيرو تعبيه شده بود ،تمرین ميکرد تا بر الگوی گامبرداری
مناسب مسلط شود.
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پارامترهای معمول حين گامبرداری مدنظر عبارتاند از :طول گام ،سرعت گامبرداری و کل زمان
استقرار .همچنين ،پارامترهای کينتيکي و کينماتيکي موردنظر برای ارزیابي عبارتاند از :متغيرهای
نيروی عمودی عکس العمل زمين شامل پيک اول :انتقال وزن روی پاشنه ،پيک دوم :تحمل وزن
(تماس کف پا با زمين) ،پيک سوم :انتقال وزن روی پنجه ،دامنة حرکتي فلکشن-اکستنشن زانو طي
فاز استقرار ،زاویة فلکشن زانو در لحظة تماس پاشنه با زمين ،ميانگين دورسيفلکشن مچ پا طي فاز
استقرار ،ميانگين دورسيفلکشن مچ پا طي فاز مياني استقرار و مقادیر ميانگين گشتاور چرخش
خارجي و اداکتوری زانو طي فاز استقرار.
برای محاسبة گشتاور که حاصلضرب نيرو در بازوی گشتاور حول نقطة چرخش یا نقطة اتکا است ،از
معادلههای ریاضيات با عنوان مدل اتصال اندام تحتاني ،1با کمک قوانين نيوتن و روش دیناميک
معکوس استفاده شد .در مدل ارتباط سگمان ،بخشهای اندام تحتاني بهصورت بخشهای جدا از
یکدیگر بررسي ميشوند و هر بخش بهطور جداگانهای مانند یک جسم سخت 2درنظر گرفته ميشود.
برای هریک از این بخشها ،یک نمودار جسم آزاد 3ترسيم گردید و این ترسيم از پا شروع شد .درنهایت،
با استفاده از معادلة زیر ،گشتاور مفصل محاسبه شد .برای محاسبة گشتاور اداکتوری و چرخشي زانو،
ابتدا گشتاور زانو در صفحة فرونتال و هوریزنتال محاسبه شد و سپس ،سری زماني گشتاور-زمان به
صد درصد نرماليزه گردید .در ادامه ،شصت درصد اولية این سری زماني نرماليزهشده ،بهعنوان فاز
ایستایي درنظر گرفته شد .درنهایت ،طبق قوانين انجمن بين المللي بيومکانيک ) 4 (ISBگشتاور مثبت
در فاز ذکرشدة گشتاور چرخش خارجي و گشتاور منفي در صفحة فرونتال بهعنوان گشتاور اداکتوری
بودند .ميانگين هریک از این گشتاورها ،بهترتيب بهعنوان گشتاور چرخش خارجي زانو طي فاز ایستایي
و ميانگين گشتاور اداکتوری زانو طي فاز ایستایي ارائه شد .برای اندازهگيری ميانگين دورسيفلکشن
مچ پا ،ابتدا زاویة مچ پا در صفحة ساجيتال حين راهرفتن محاسبه شد و سپس ،سری زماني زاویه-
زمان به صد درصد نرماليزه گردید و در ادامه ،شصت درصد اولية این سری زماني نرماليزهشده ،بهعنوان
فاز ایستایي درنظر گرفته شد .درنهایت ،طبق قاعدة  ،ISBزوایای مثبت در فاز ذکرشدة زوایای
دورسيفلکشن درنظر گرفته شد که با ميانگينگيری از این زوایا «ميانگين دورسيفلکشن مچ پا طي
فاز ایستایي» بهدست آمد .برای تعيين دامنة حرکتي فلکشن-اکستنشن زانو ،ابتدا نمودار زاویهای زانو
در صفحة ساجيتال بهدست آمد .سپس ،سری زماني زاویه–زمان زانو به صد درصد نرماليزه شد .سپس،
شصت درصد سيکل ذکرشده ،بهعنوان فاز ایستایي درنظر گرفته شد .در فاز ذکرشده ،بيشترین زاویة
1. Link-Segment Model
2. Rigid Body
3. Free-Body-Diagram
4. International society of Biomechanics
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فلکشن و اکستنشن بهدست آمد و درنهایت ،اختلاف بين دو زاویة ذکرشده ،بهعنوان «دامنة حرکتي
مفصل زانو طي فاز ایستایي» درنظر گرفته شد .برای توصيف متغيرها از آمار توصيفي و برای
تجزیهوتحليل یافتهها از آمار استنباطي استفاده شد .دادهها با نرمافزار اس.پي.اس.اس .نسخة 117
تجزیهوتحليل شدند .طبيعيبودن توزیع دادهها با آزمون شاپيرو-ویلک 2بررسي شد .سپس ،برای
مقایسة هریک از متغيرها دربين دو وضعيت ،از آزمون آماری تي وابسته استفاده شد .برای مقایسههای
آماری ،سطح معناداری کمتر از  1/15درنظر گرفته شد .توان آزمون در پژوهش موردنظر 1/71 ،بود.
نتایج
در جدول شمارة یک ،ميانگين و انحراف معيار مقادیر پارامترهای منتخب کينتيکي ،کينماتيکي و
پارامترهای معمول ورزشکاران سالم در دو وضعيت گامبرداری عادی و گامبرداری با افزایش
هيلاسترایک طي فاز استقرار چرخة راه رفتن آمده است.
جدول  -6مقادیر میانگین (انحراف معیار) پارامترهای کینتیکی ،کینماتیکی و پارامترهای معمول
متغیر
دامنة حرکتي فلکشن-اکستنشن
زانو طي فاز استقرار (درجه)
زاویة فلکشن زانو در لحظة تماس
پاشنة پا با زمين (درجه)
ميانگين دورسيفلکشن مچ پا طي
فاز استقرار (درجه)
ميانگين دورسيفلکشن مچ پا در
فاز مياني استقرار (درجه)
ميانگين گشتاور چرخش خارجي
زانو طي فاز استقرار (نيوتنمتر بر
کيلوگرم)
ميانگين گشتاور اداکتوری زانو طي
فاز استقرار
کل زمان فاز استقرار (ثانيه)
سرعت گامبرداری (متر بر ثانيه)
طول گام (متر)
* معناداری آزمون

احتمال
محاسبه
شده ()p

گامبرداری با افزایش
هیلاسترایک

گامبرداری
عادی

(23/5 )8/3

(32/7 )12/8

1/12

(8/1 )3/8

(14/12 )5/4

1/115

(8/9 )5/5

(5/5 )4/4

1/72

*

دی -کوهن
-1/34

*

-1/32
1/41

(13/74 )2

(11/48 )1/5

1/14

*

1/17

(1/17 )1/13

(1/23 )1/15

1/13

*

-1/21

(4/11 )2/8

(8/5 )3/3

1/11

*

-1/19

(1/89 )1/12
(1/15 )1/12
(1/32 )1/11

(1/89 )1/14
(1/15 )1/15
(1/25 )1/17

1/94
1/15
1/24

1
-1/95
1/52

1. SPSS-18
2. Shapiro-Wilk
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طبيعيبودن توزیع متغيرها ازطریق آزمون شاپيرو -ویلک تأیيد شد؛ بنابراین ،برای مقایسة پارامترها
بين دو وضعيت گامبرداری با افزایش هيلاسترایک و گامبرداری عادی ،از آزمون آماری پارامتری تي
وابسته استفاده شد.
جدول شمارة دو نمایانگر ميانگين و انحراف معيار مقادیر مؤلفههای نيروی عمودی عکسالعمل زمين
و زمان بروز هریک از این مؤلفهها ،براساس درصدی از کل زمان استقرار در افراد در هر دو وضعيت
گامبرداری عادی و افزایش تماس پاشنه با زمين است.
جدول  -2مقادیر میانگین (انحراف معیار) پارامترهای نیروی عمودی عکسالعمل زمین (مقادیر بهعنوان
درصدی از زمان فاز استقرار بیان شدهاند).
مؤلفة نیروی عمودی (نیوتن بر
کیلوگرم)
اوج نيروی عمودی در مرحلة
تماس پاشنه با زمين
اوج نيروی عمودی در فاز تحمل
وزن
اوج نيروی عمودی در فاز انتقال
وزن روی پنجه

گامبرداری

درصدی از

گام

درصدی از

احتمال

افزایش

زمان فاز

برداری

زمان

محاسبه

هیلاسترایک

استقرار

عادی

فاز استقرار

شده ()p

(1/53 )1/18

/7

(/97 )1/15

5

(1/19 )1/13

21

()1/19
1/35
()1/15
1/12
()1/14
1/15

1/2

/11
*
1

7

1/45
1/112
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*

* معناداری آزمون

8 11 13 15 19 22 25 27 31 34 38 41 43 45 49 52 55 57

4

1

نيروی عمودی عکس العمل

1
1
1
1
1
1
1
فاز استقرار
هيل استرایک

گيت نرمال

شکل  -2نیروی عمودی عکسالعمل زمین در ورزشکاران سالم در دو وضعیت گامبرداری عادی و افزایش
هیلاسترایک طی فاز استقرار راهرفتن
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فاز استقرار

3

ب

3
2
1
1

0
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زوایای فرونتال مچ پا

2

12فاز استقرار

2-

شکل  -3الگوی زوایای مفصلی (درجه) ورزشکاران سالم در وضعیت گامبرداری عادی و گامبرداری با
افزایش هیلاسترایک طی فاز استقرار راه رفتن .تصاویر (الف) و (ب) زوایای مفصل مچ پا را بترتیب در
صفحه ساجیتال و فرونتال را نشان می دهد.
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زوایای ساجيتال زانو
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زوایای فرونتال زانو
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فاز استقرار
هيل استرایک

گيت نرمال

شکل  -3الگوی زوایای مفصلی (درجه) ورزشکاران سالم در وضعیت گامبرداری عادی و گامبرداری با
افزایش هیلاسترایک طی فاز استقرار راه رفتن .تصاویر (ج) و (د) زوایای مفصل زانو را بترتیب در صفحه
ساجیتال و فرونتال را نشان می دهد.
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فاز استقرار
افراد با کوتاهي گاستروسولئوس

افراد سالم

شکل  -4الگوی گشتاور مفصلی (نیوتن متر بر کیلوگرم) ورزشکاران سالم در دو وضعیت گامبرداری عادی و
گامبرداری با افزایش هیلاسترایک طی فاز استقرار چرخه راه رفتن .تصاویر (الف) و (ب) گشتاور مفصل زانو
را بترتیب در صفحه ساجیتال و فرونتال را نشان می دهد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر از این نظریه حمایت ميکند که افزایش هيلاسترایک درطول راهرفتن ،باعث
کاهش زاویة فلکشن زانو در لحظة تماس پاشنه با زمين و فاز استقرار ميشود (شکل شمارة سه).
همچنين ،دامنة حرکتي دورسيفلکشن مچ پا طي فاز مياني استقرار در وضعيت گامبرداری با افزایش
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هيلاسترایک در مقایسه با الگوی گامبرداری عادی بيشتر بود (شکل شمارة سه) .بهعلاوه ،مقادیر
نيروهای عکسالعمل زمين طي الگوی گامبرداری با افزایش هيلاسترایک در مقایسه با الگوی معمول،
با افزایش معناداری همراه بود (شکل شمارة دو)  .مهم اینکه ،ميانگين گشتاور چرخش خارجي زانو و
گشتاور اداکشن زانو در وضعيت گامبرداری هيلاسترایک در مقایسه با وضعيت گامبرداری عادی ،با
کاهش معناداری همراه بوده است (شکل شمارة چهار) .درنهایت ،تفاوت معناداری در مشخصههای
معمول گامبرداری (طول و سرعت گامبرداری و کل زمان سپریشده در فاز استقرار) ،بين دو وضعيت
گامبرداری مشاهده نشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نيروهای عکسالعمل زمين و بهویژه نيروی ضربهای عکسالعمل
زمين 1درالگوی گامبرداری هيلاسترایک در مقایسه با الگوی گامبرداری معمول ،با افزایش معناداری
همراه است (شکل شمارة دو) که این نتایج با یافتههای مرسر 2و همکاران ( )23مبني بر افزایش
نيروهای عکسالعمل زمين در ورزشکاران با انتخاب الگوی گامبرداری روی پاشنة پا همسو است.
همچنين ،همانطورکه گریو )21(3و همکاران تغيير در کينماتيک مفصل مچ پا را مسبب افزایش
نيروهای عکسالعمل زمين مي دانند ،در مطالعة حاضر نيز با تغيير الگوی گامبرداری توسط
هيلاسترایک ،نهتنها نيروهای عکسالعمل زمين ،بلکه کينماتيک مفصل زانو نيز دچار تغيير شده
است .درحقيقت ،زاویة فلکشن زانو در لحظة تماس پاشنه با زمين و ميانگين دامنة حرکتي فلکشن
زانو طي فاز استقرار ،با راهنمایي فرد به گامبرداری هيلاسترایک در مقایسه با الگوی گامبرداری معمول
با کاهش معناداری همراه بود (شکل شمارة سه) .با کنارهمقراردادن این یافتهها ،نهتنها اهميت
هيلاسترایک در تأثير بر نيروهای عکسالعمل زمين مشاهده ميشود ،بلکه نشاندهندة مؤثربودن
هيلاسترایک در ایجاد تغييرات کينماتيک مفصل زانو در صفحة حرکتي ساجيتال نيز خواهد بود .با
بررسي نتایج پژوهشهای اخير در حوزة بيومکانيک نظير مطالعة یو 4و همکاران ( ،)5چنين جمعبندی
ميکنيم که در افراد با کوتاهي مجموعة عضلاني گاستروسولئوس طي فاز استقرار چرخة راهرفتن،
مفاصل زانو و ران در وضعيت فلکشني بيشتری در مقایسه با افراد سالم قرار ميگيرند .این وضعيت
مفصل زانو را در وضعيت آنلاکشده قرار ميدهد و منجر به کنترل حرکتي ناکارآمد مفصل زانو ميشود
و بهتبع آن ،الگوهای حرکتي جبراني در ران (افزایش فراخواني عضلات اکستانسور راني و بروز غلبة
سنرژیستيک در عضلات همسترینگ و گلوتئال) حادث ميگردند؛ بنابراین ،بهنظر ميرسد که با

1. Peak Impact
2. Mercer
3. Grieve
4. You
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بهرهگيری از راهکار تمریني گامبرداری با افزایش هيلاسترایک ،بتوان وضعيت فلکشني زانو را طي فاز
استقرار و بهدنبال آن ،اصلاح ناکارآمدی کنترل حرکتي سيستم عضلاني اندام تحتاني را تغيير داد.
اعتقاد بر این است که یک فرد سالم حين راهرفتن نياز به جابهجایي تيبيا روی مچ پا طي فاز استقرار
دارد که در پيشروی بدن بهسمت جلو سهيم است .با مدنظرقراردادن دورسيفلکشن مچ پا بههنگام
راهرفتن در پژوهشهای گذشته ،افراد شرکتکننده در پژوهش حاضر در هر دو وضعيت گامبرداری با
افزایش هيلاسترایک و گامبرداری معمول ،درجهای از دورسيفلکشن را داشتند که مطابق با یافتههای
پژوهشهای اخير (دورسيفلکشن  11-15درجه) است ( .)24جالب اینکه ،باوجود نبود تفاوت
معناداری ميانگين دورسيفلکشن مچ پا طي فاز استقرار بين دو وضعيت گامبرداری در نمونهها که
همگي سالم بودند ،ميانگين دورسيفلکشن مچ پا طي فاز مياني استقرار (جایي که پژوهشگران بر این
باورند که بيشترین ميزان دورسيفلکشن مچ پا اتفاق ميافتد) در الگوی گامبرداری هيلاسترایک در
مقایسه با الگوی معمول ،با افزایش معناداری همراه بوده است (شکل شمارة سه) .درحقيقت ،در مطالعة
مقدماتي حاضر ،این یافته این اطمينان را به ما داد که الگوی گامبرداری هيلاسترایک (بهعنوان الگویي
فانشکنال) ،شاید بتواند در کششپذیری مجموعة عضلاني گاستروسولئوس اثربخش باشد.
درنظرداشتن این مطلب ،مهم است که باوجود کاهش ميانگين زاویة فلکشن زانو و افزایش دامنة
حرکتي دورسيفلکشن مچ پا طي فاز مياني استقرار در افراد با افزایش هيلاسترایک در مقایسه با
الگوی متداول گامبرداری ،ميانگين زوایای فلکشن زانو طي فاز استقرار دو نفر از ورزشکاران در طرح
حاضر ،در وضعيت افزایش هيلاسترایک با افزایش همراه بود .این یافتهها این موضوع را تأیيد ميکند
که اصلاح راهبرد گامبرداری همواره درجهت کاهش زوایای فلکشني زانو مؤثر نخواهد بود ( .)15بهعلاوه،
کاهش معناداری در مقادیر نيروهای عکسالعمل زمين در الگوی گامبرداری با افزایش هيلاسترایک
در مقایسه با الگوی گامبرداری معمول مشاهده نشد .این یافته بيانگر این مسئلة حياتي است که اصلاح
راهبردهای گامبرداری باید درجهت دستيابي به یک هدف ویژه و نه دستیافتن به مجموعهای از
اثرهای مثبت باشد؛ برای مثال ،برای یک فرد با کوتاهي مجموعة عضلاني گاستروسولئوس ،شاید
افزایش دامنة دورسيفلکشن مچ پا و کاهش زاویة فلکشن زانو طي فاز استقرار بسيار حياتيتر از
افزایش نيروهای عکسالعمل زمين حين گامبرداری با افزایش هيلاسترایک باشد؛ زیرا ،محدودیت
دورسيفلکشن مچ پا و افزایش زاویة فلکشن مچ پا ،یکي از عوامل خطرزای آسيبهای اسکلتي عضلاني
بغرنجتری نظير درد پاتلوفمورال ،استئوآرتریت و غلبة سينرژیستي عضلة همسترینگ بر عضلات
گلوتئال است (.)11،15،15
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بررسي یافتههای مطالعة حاضر نشان داد که ميانگين گشتاور چرخش خارجي زانو و گشتاور اداکشن
زانو در وضعيت گامبرداری هيلاسترایک در مقایسه با وضعيت گامبرداری عادی ،بهطور معناداری
کاهش یافته بود (شکل شمارة سه) .درحقيقت ،در مطالعة حاضر ،هدف از بررسي گشتاور اداکتوری و
چرخش خارجي زانو ،شناسایي و اطمينان از یافتن الگوی حرکتي درجهت کاهش بارگذاری مکانيکال
زانو با راهنمایي فرد به گامبرداری با افزایش هيلاسترایک بود؛ زیرا ،مرور پيشينة پژوهش نشان ميدهد
که بارگذاری نابجای مفصل زانو ،از عوامل خطرزای اثرگذار بر پيشروی بهسوی استئوآرتریت زانو در
افراد با کوتاهي گاستروسولئوس ذکرشده است ( .)11،25بهطور ویژهای ،بارگذاری کمپارتمان داخلي
زانو بهعنوان یکي از نشانگرهای کلينيکي آسيب زانو مطرح بوده است و در بسياری از مطالعات اخير،
از گشتاور اداکتوری و گشتاور چرخش خارجي زانو بهعنوان مقياس غيرمستقيم در بارگذاری
کمپارتمان دخلي مفصل زانو طي فعاليتهای فانکشنال نظير راهرفتن استفاده شده است ()25،25؛
بنابراین ،شناسایي زودهنگام عوامل خطرزای دخيل در بروز استئوآرتریت زانو و همچنين ،تلاش برای
شناسایي الگوی حرکتي مؤثر برای تقليل مقادیر گشتاور اداکتوری و چرخش زانو ،شاید اثربخشي
مداخلات تمریني را با موفقيت بيشتری همراه سازد و از بروز تغييرات ساختاری در مفصل زانو
پيشگيری کند .در جمعبندی این قسمت از یافتههای پژوهش و اندازة اثر زیاد آن معتقدیم که الگوی
حرکتي گامبرداری با افزایش هيلاسترایک ،توانایي تقليل نيروهای بارگذاری مفصل زانو را دارد.
بااینحال ،واضح است که تعميم یافتههای این پژوهش به افراد با کوتاهي مجموعة عضلاني
گاستروسولئوس امکانپذیر نخواهد بود؛ بنابراین ،برای اطمينان از اثرگذاری الگوی حرکتي گامبرداری
با افزایش هيلاسترایک در تقليل بارگذاری مکانيکال زنجيرة حرکتي افراد با کوتاهي مجموعة عضلاني
گاستروسولئوس ،نياز به انجام پژوهشهای آتي ضروری بهنظر ميرسد.
از محدودیتهای عمدة مطالعة حاضر این است که نمونههای پژوهش حاضر هيچگونه محدودیت دامنة
دورسيفلکشن مچ پا را نداشتند؛ بنابراین ،محتمل است که افراد با کوتاهي مجموعة عضلاني
گاستروسولئوس ،با همان شيوه ای که افراد سالم به الگوی راهرفتن با افزایش هيلاسترایک پاسخ
ميدهند ،واکنش نشان نميدهند و الگوهای حرکتي حادثشده متفاوتتر از گروه افراد سالم باشند.
درحقيقت ،در مطالعة مقدماتي حاضر ،بهدنبال ارزیابي مفهوم استفاده از هيلاسترایک برای کاهش
فلکشن زانو ،افزایش ميزان دورسيفلکشن مچ پا حين راهرفتن ،تقليل گشتاورهای اداکتوری و چرخش
خارجي زانو قبل از اعمال کلينيکال این الگوی راهرفتن ،در افراد با محدودیت دورسيفلکشن مچ پا
بودیم .با تأیيد اثربخشي هيلاسترایک در ایجاد تغييرات کينماتيکي ،درحالحاضر درگير اجرای تعدیل
الگوی راهرفتن با بهکارگيری هيلاسترایک در ورزشکاران با کوتاهي مجموعة عضلاني گاستروسولئوس
هستيم.
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 الگوی حرکتي گامبرداری با افزایش،نتایج این پژوهش آشکارا نشان داد که در ورزشکاران سالم
 توانایي ایجاد تغييرات کينماتيکي در مفاصل مچ پا و زانو را در هر سه صفحة حرکتي،هيلاسترایک
 پژوهش حاضر نشان داد که الگوی گامبرداری هيلاسترایک با افزایش زاویة، مهمترآنکه.دارد
 کششپذیری مجموعة عضلاني گاستروسولئوس،دورسيفلکشن مچ پا در لحظة تماس پاشنه پا با زمين
.را فراهم ميکند
تقدیر و تشکر
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Abstract
The present study was done to evaluate the effectiveness of some kinetic and
kinematic features of healthy athletes during increased heel strike pattern. This
case-control study was carried out on 13 professional healthy male athletes in
two positions of normal and increased heel strike gait patterns. Range of motion,
knee and ankle joint torque and vertical ground reaction force measured by the
Kistler and Vicon motion analysis system. Results showed that increased heel
strike compare to normal level walking caused significantly reduced knee
flexion angle at the moment of heel contact and stance phase, mean values of
external rotational and adductor knee moments. In addition, increased ankle
dorsiflexion during midstance was significantly high in increase heel strike
pattern compare to usual pattern. It seems that increased heel strike pattern
decreases knee mechanical loading and more importantly, increasing elasticity
of gastrocnemius-soleus muscles provided by heel strike pattern.
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