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چکیده
هدف این مطالعه ،بررسی ارتباط بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی با حداکثر نیروی عکسالعمل
زمین در تکلیف فرود تکپا بود 90 .ورزشکار بهصورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند .متغیرهای
کینتیکی و کینماتیکی اندام تحتانی طی فرود تکپا ،توسط دستگاه تحلیل حرکت و صفحهنیرو جمع آوری
شدند .نتایج آماری نشان داد که ارتباط معناداری بین حداکثر گشتاور فلکشن ،اداکشن و روتشین هیپ و
مفصل مچ پا با حداکثر نیروی عکسالعمل زمین وجود ندارد؛ اما ارتباط معناداری بین حداکثر گشتاور مفصل
زانو و مفصل تحتقاپی با حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین وجود دارد .یافتهها نشان داد که بین
نیروی عکسالعمل عمودی زمین و گشتاور زانو و مفصل تحتقاپی ارتباط وجود دارد؛ بنابراین ،هرچه میزان
نیروی عکسالعمل عمودی زمین بیشتر باشد ،میزان باری که به این دو مفصل وارد میشود بیشتر است و
میتواند این دو مفصل را درمعرض آسیب بیشتر قرار دهد.
واژگانکلیدی :گشتاور ،اندام تحتانی ،نیروی عکسالعمل عمودی زمین ،دینامیک معکوس ،فرود تکپا
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مقدمه
در بسیاری از فعالیتهای ورزشی ،عمل فرود یک حرکت ورزشی رایج همراه با آسیب است (.)1،2
در بیشتر مواقع ،فرود با دو پا انجام میشود؛ اما فرود تکپا شیوع بیشتر آسیب را در افراد بههمراه
دارد ( )3و بههمیندلیل ،نیاز به دقت و توجه بیشتری برای انجام صحیح آن است .تکنیک فرود و
نیروهای حداکثر فرود 1طی آزمون پرش فرود ،مقیاس بالقوة خطر آسیب اندامهای تحتانی درنظر
گرفته میشوند ( .)5،4فرود ،حرکتی دینامیکی است که اغلب برای شناسایی ویژگیهای بیومکانیکی
استفاده میشود که به افزایش خطر آسیب در ورزشکاران نسبت داده میشود ( .)6نیروی
عکسالعمل عمودی خیلی زیاد زمین که در بازة زمانی کوتاهی حین عمل فرود ایجاد میشود ،با
افزایش خطر آسیب همراه است ( .)7این نیروها که به اندام تحتانی وارد میشوند ،ممکن است باعث
آسیب بیشتر شوند ( .)8در بدن انسان ،سیستم اسکلتی -عضلانی طوری طراحی شده است که
بتواند اینگونه ضربات مکانیکی را در بدن کاهش دهد .افزونبراین ،یافتههای پژوهشی نشان دادهاند
که افزایش نیروهای برخوردی حین فرود و تکرار این نیروها زمینه را برای آسیب ساختاری بافت نرم
اطراف مفصل فراهم میسازد ( .)9یکی از عوامل مهم درگیر در بروز آسیب ،میزان نیروهای واردشده
به مفاصل اندام تحتانی است ( .)5،14افزایش اثر میزان بار بر این امر دلالت دارد که جذب شوک
بهصورت ضعیفی رخ میدهد و نشاندهندة میزان بالای فشار بر اندام تحتانی در مدت زمان کوتاه
است (.)11
هنگام انجام فعالیتهایی که بدن باید وزن خود را تحمل کند ،اندام تحتانی به مقدار زیادی مسئول
توانایی بدن برای جذب شوک هنگام تماس پا با زمین و کاهش نیرویهای عکسالعمل عمودی
زمین است ( .)11افزایش میزان نیروی عکسالعمل عمودی زمین بر اندام تحتانی نشاندهندة
توانایی اندک این اندام برای جذب شوک و شاخصی برای اعمال فشارهای زیاد بر اندام تحتانی در
زمان کوتاه است .عواملی که در بزرگی میزان نیروی عکسالعمل عمودی زمین تأثیر میگذارند،
شامل سرعت حرکت ،ارتفاع فرود ،نوع کفش ،وزن بدن ،موقعیت و سطح فرود و نیز راهبرد فرود
هستند ( .)12نیروهای عمودی عکسالعمل زمین 2پارامترهایی هستند که نحوة فرود فرد را ازلحاظ
میزان شدت توصیف میکنند ( .)14شوکی که درنتیجة فرود پس از پرش بهوجود میآید ،توسط
ساختارها و مکانیسمهای موجود در بدن جذب میشود که در این رابطه میتوان نقش تعدیلکنندة

1. Peak Landing Forces
)2. Vertical Ground Reaction Forces (VGRF
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استخوان ،مایع سینویال غضروف ،بافت های نرم کینماتیک مفصل و فعالیت عضلات را نام برد (.)13
همچنین ،شوک مکانیکی حین فرود از ارتفاع ممکن است بهوسیلة سیستم اسکلتی -عضلانی جذب
شود و هنگامیکه بارهای خارجی بدن زیاد باشند که بدن نتواند آنها را جذب کند ،احتمال بروز
آسیب افزایش مییابد ( .)15انجام اعمال تکراری نیروهای با شدت بالا بر بدن میتواند منجر به
صدمه شود و نقص اجرای مهارت عملکردی را بههمراه داشته باشد ()11؛ بنابراین ،توانایی کنترل و
جذب مناسب این نیروها حین فعالیتهای عملکردی ،در پیشگیری از بروز آسیب اهمیت ویژهای
دارد ()14؛ ازاینرو ،شناخت عواملی که در توانایی بدن در جذب این نیروها مؤثرند ،ممکن است در
پیشگیری از آسیبهای اندام تحتانی و بهبود عملکرد بیومکانیکی فرد مؤثر واقع شوند (.)11
یکی از نقشهای عضلات ،جذب نیروهای عکسالعمل است ()16؛ بنابراین ،میتوان فرض کرد که
عضلات قوی بهطور مؤثری در جذب شوکها نقش دارند و ازاینرو ،نسبت به عضلات ضعیف بهتر
میتوانند میزان باری را که به بدن تحمیل میشود ،کاهش دهند ( .)16هرچه میزان قدرت عضلات
بیشتر باشد ،میتوانند گشتاور درونی بیشتری بر مفصل وارد کنند و از این طریق نیروهای واردشده
بر بدن را جذب کنند .حین انجام اعمالی مانند فرود ،باید بین نیروی وارد بر مفصل و قدرت عضلانی
تعادل باشد تا مفصل بتواند ثبات خود را حفظ کند .هرچه نیروی خارجی واردشده بر بدن بیشتر
باشد ،تلاش عضلانی بیشتری باید انجام گیرد تا از چرخش مفصل بهدلیل گشتاور خارجی جلوگیری
کند؛ بنابراین ،از این منظر ،تجزیهوتحلیل گشتاور مفصل در مطالعة حرکات بدن بسیار پراهمیت
است و برای درک نحوة ایجاد آسیب ضروری هستند.
اطلاعات راجع به بیومکانیک اندام تحتانی حین فرود ،به درک ویژگیهای آسیب اندام تحتانی و
پیشگیری از آسیب کمک میکند .افزایش نیروی عکسالعمل زمین حین فرود باعث آسیب اندام
تحتانی میشود .اکثر مطالعات ،خطر آسیب اندام تحتانی ناشی از نیروی عکسالعمل بالا را حین
فرود مشخص کردند؛ اما به بررسی نحوهای که نیروی عکسالعمل میتواند باعث آسیب در مفاصل
اندام تحتانی شود ،نپرداختند ( .)17ورزشکاران حرکت پرش فرود را بهصورت مکرر در ورزش انجام
میدهند .هنگام فرود ممکن است ثبات ضعیفی در مفاصل دیده شود؛ ازاینرو ،بررسی متغیرهای
بیومکانیکی مانند گشتاور مفاصل اندام تحتانی حین اجرای این حرکات پویا میتواند اطلاعات
مفیدی را ارائه دهد .برای درک کنترل اندام تحتانی طی فرود به اطلاعاتی دربارة گشتاور مفاصل نیاز
است که بهوسیلة عضلات اطراف مفصل ایجاد میشود .گشتاور خالص مفصل به برآیند گشتاور
اعمالشدة عضله بین گروههای عضلانی مخالف و موافق پاسخ میدهد ( .)17گشتاور مفصل بهعنوان
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«نیرویی که نیاز است مفصل را بهحرکت درآورد» تفسیر شود .اگر نیروی زیادی برای حرکت مفصل
نیاز باشد ،میتواند عامل خطر آسیب باشد و عضلات باید نیروی بیشتری ایجاد کنند تا باعث حرکت
مفصل شوند .اگر گشتاور مفصل زیاد باشد ،باعث افزایش آسیب میگردد ( .)18مییر 1و همکاران
( ) 19بیان کردند که افزایش گشتاور مفصل زانو همراه با افزایش پارگی لیگامنت صلیبی قدامی
است .آسیبهای مفاصل اندام تحتانی از شایعترین آسیبهای ورزشی هستند که باعث دور
نگهداشتن ورزشکاران بـرای مـدت طـولانی از صـحنة رقابـت میگردند .کنترل دینامیکی مفاصل
بـه قابلیت عضلات احاطهکنندة اطراف مفصل برای جذب نیرو اسنتریک و همچنین ،به تواناییشان
در حفظ پایداری ساختار مفصلی در وضـعیت آناتومیک بســتگی دارد .حالتهای ناپایداری همچون
فرود ،از انواع حرکات ورزشی رایج در فعالیت ورزشی است؛ بنابراین ،در فعالیتهای پویا که پایداری
مفاصل را بهچالش میکشند ،هرگونه ضـعف عضـلانی در اطراف مفاصل اندام تحتانی میتواند منجر
بــه تولید نیروهای گشتاوری نامناسب حول مفاصل اندام تحتانی گردد و ساختار مفصلی را
درمعرضآسیب قرار دهد؛ ازاینرو ،هرچه مقدار گشتاور واردشده بر این مفاصل زیاد باشد ،احتمال
آسیب بیشتر میشود (.)16
حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی طی فرود ،با نحوة فرود شخص تغییر میکند .فرود با گشتاور
اندام تحتانی بالا بهعنوان فرود سفت تعریف میشود .فرود سفت بر کینتیک اندام تحتانی تأثیر
میگذارد .مطالعات نشان دادهاند که در فرود سفت ،میزان نیروی عکسالعمل بیشتر است و عضلات
اندام تحتانی باید بیشتر تلاش کنند ( .)17گمان میرود که هرچه میزان نیروی عکسالعمل بیشتر
باشد ،میزان گشتاوری که به مفاصل اندام تحتانی وارد میشود نیز بیشتر است ()17؛ بنابراین ،درک
این موضوع که آیا رابطهای بین گشتاور مفصل و حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین حین
عمل فرود تکپا وجود دارد ،درجهت پیشگیری از آسیب مهم است .براساس اطلاعات پژوهشگر،
مطالعهای یافت نشد که ارتباط بین گشتاور مفصل و نیروی عکسالعمل زمین را بررسی کرده باشد؛
بنابراین ،در این مطالعه حرکت فرود از پرش بررسی شد .هدف از انجام مطالعة حاضر ،تعیین ارتباط
بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی با حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین حین عمل
فرود از پرش است.

1. Myer
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع پژوهشهای همبستگی و روش نمونهگیری ازنوع انتخابی و دردسترس بود .در
این مطالعه 34 ،ورزشکار مرد بسکتبالیست حرفهای (سن 16/6 ± 4/9 :سال ،وزن69/4 ± 6/3 :
کیلوگرم ،قد 184/24 ± 3/55 :سانتیمتر) شرکت کردند .آزمودنیهای با سابقة اختلالات عصبی،
عضلانی و اسکلتی ،سابقة جراحی یا آسیب در اندام تحتانی طی شش ماه گذشته ،بدراستاییهای
اندام تحتانی قابلرؤیت ،معیارهای خروج از مطالعه بودند .قبل از شرکت ،آزمونها به هریک از
آزمودنیها توضیح داده شد و همة آنها فرم رضایتنامه را امضا کردند.
از یک صفحهنیروی سهمحوره( 1مدل کیستلر 44× 64× 4 ،2سانتیمتر ،ساخت کشور سوئیس) که در
کف آزمایشگاه جاسازی شده بود ،برای ثبت و اندازهگیری نیروهای عکسالعمل زمین واردشده بر
اندام تحتانی و تشخیص اولین تماس پا استفاده شد .اطلاعات نیروهای عکسالعمل زمین توسط
صفحهنیرو با فرکانس نمونهبرداری  244هرتز ثبت شد ( .)19نشانگرها روی نشانههای آناتومیک3
براساس ست مارکر هلن هیز قرار داده شدند ( .)24مارکرها روی مهرة هفتم گردنی ،آکرومیون چپ
و راست ،جناغ ،خار قدامی فوقانی ایلیاک چپ و راست ،خار خلفی فوقانی ایلیاک چپ و راست،
ساکروم ،تاج خاصرة چپ و راست ،کندیل خارجی و داخلی مفصل زانوی چپ و راست ،قوزک
داخلی و خارجی پای چپ و راست و سر متاتارس اول و پنجم و پاشنة هر دو پا متصل شدند.
همچنین ،چهار کلاستر که هرکدام شامل چهار مارکر متصل به صفحات لوزیشکل بودند ،به سطح
قدامی ساق و ران توسط استرپ ولکرو متصل شدند .برای افزایش دید دوربینها ،کلاسترها به فاصلة
مساوی بین سطح قدامی و جانبی ساق پای افراد قرار داده شدند .استفاده از این روش مارکرگذاری،
در بررسیهای کینتیکی و کینماتیکی بسیاری استفاده شده است ( .)21اطلاعات ترژکتوری مارکرها
بهصورت سهبعدی و با استفاده از سیستم آنالیز حرکت کیو.تی.ام( 5سیسم آنالیز عکس حرکتی،

1. Triaxial Force Plate
2. Kistler
3. Anatomic Landmarks
4. Qualisys Track Manager

601

مطالعات طب ورزشی شماره  ،22پاییز و زمستان 6931

سوئد ،بیلد  )1771با شش دوربین مادون قرمز ثبت شد و تجزیهوتحلیل شد .اطلاعات در فرکانس
 244هرتز نمونهبرداری شدند و بهصورت دیجیتالی ثبت شدند.
پس از مارکرگذاری و آشنایی کامل با مراحل آزمون و کسب آمادگی کافی ،از آزمودنیها آزمون
فرود تکپا گرفته شد .پیش از ثبت دادههای فرود تکپا ،از آزمودنیها بهمدت یک دقیقه آزمون
ایستا روی صفحهنیرو گرفته شد تا آزمودنی با سیستم مختصات آزمایشگاه همراستا شود (شکل
شمارة یک).

شکل  -6حالت ایستاده روی صفحهنیرو

)1. Qualysis Motion Capture Systems, Sweden 2.7 (build 771
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هریک از مختصات محلی مفصل آزمودنیها با وضعیت ایستادةشان همراستا شد تا متغیر درون
آزمودنی درراستای آناتومیک ،طی حالت ایستا کنترل شود .مختصات اولیة مارکر توسط نرمافزار
کیو.تی.ام .ثبت گردید.
بعد از گرمکردن استاندارد ،آزمودنیها سه آزمون فرود از جعبة چوبی با ارتفاع  54سانتیمتری را
انجام دادند (شکل شمارة دو) .جعبه روی زمین قرار داده شد و  14سانتیمتر در جلوی صفحهنیرو
قرار داشت .برای هر فرود ،به آزمودنیها شمارش معکوس شفاهی داده میشد و به آنها آموزش
داده شد که عمل فرود تکپا را با پای برتر روی صفحهنیرو انجام دهند .پای برتر ،پایی تعریف
می شود که برای شوت فوتبال برای حداکثر مسافت استفاده میشود .آزمودنی در وضعیتی متعادل
نزدیک به لبة جعبه به طریقی میایستاد که پای برتر در حالت معلق باشد و پاشنة پا در تماس با
لبة جعبه باشد .این وضعیت با کنترل مرکز ثقل ،حرکات افقی بدن را محدود میکند .بین هر پرش،
بهمدت یک دقیقه استراحت داده میشد تا خستگی عصبی -عضلانی کنترل شود .برای هر آزمودنی،
سه کوشش موفقیتآمیز ثبت شد .قبل از انجام آزمون ،آزمودنی سه بار فرود را تمرین میکرد (.)3

شکل  -2حرکت فرود تکپا
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اطلاعات نیروهای عکسالعمل زمین توسط صفحهنیرو و اطلاعات حرکت توسط دوربینها بهصورت
همزمان توسط نرمافزار کیو.تی.ام ثبت شدند (شکلهای شمارة سه و شمارة چهار).

شکل  -9نیروی عکسالعمل عمودی زمین

hip_rotat ion_r_moment
ankle_angle_r_moment

hip_adduction_r_moment
knee_angle_r_moment
subt alar_angle_r_moment

244

144
44
4
-44
-144

-144
زمان ms

شکل  -1گشتاور مفاصل اندام تحتانی

-244

گشتاور مفاصل اندام تحتانی Nm

144
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آزمونهای گرفتهشده از افراد ،در سیستم آنالیز حرکت )کیو.تی.ام) به فایل سهبعدی و سپس
ازطریق نرمافزار موکا (تجزیهوتحلیل سهبعدی حرکت کینتیک و کینماتیک ،نسخة  1)4/6/2به فایل
جدیدی به فرمت تی.آر.سی 2تبدیل گردیدند .درنهایت ،فایل تی.آر.سی .در نرمافزار اُپنسیم( 3مدل
 ،3/4/2دانشگاه استنفورد کالیفرنیا) مدلسازی شد (شکل شماره پنج) و پارامترهای زمانی -مکانی و
متغیرهای کینماتیکی مشخص شدند .اطلاعات کینتیکی و کینماتیکی ازطریق فیلتر پایین گذر باتر
ورث 5در فرکانس برش شش هرتز فیلتر شدند ( .)22با استفاده از نرمافزار موکا ،حداکثر نیروی
عکسالعمل زمین محاسبه شد .برای محاسبة حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی از روش دینامیک
معکوس در نرمافزار اُپنسیم استفاده شد.

شکل  - 1محیط نرم افزار اوپن سیم

)1. Mokka (3D Motion Kinematic and Kinetic Analyzer, Version 0.6.2
2. Trc
3. Opensim
4. Butter Worth, Low Pass Filter
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تمام دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس .1نسخة  22بررسی شدند .برای بررسی طبیعیبودن
توزیع دادهها از آزمون آماری شاپیرو -ویلک 2و برای بررسی ارتباط بین حداکثر گشتاور مفاصل
اندام تحتانی با حداکثر نیروی عکسالعمل زمین ،از آزمون همبستگی پیرسون 3استفاده شد.
همچنین ،آزمون فرضیات در سطح معناداری  94درصد انجام شد.
نتایج
جدول شمارة یک ،ضریب همبستگی و سطح معناداری را بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی
و حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین نشان میدهد .ارتباط معناداری بین حداکثر گشتاور
مفصل زانو و مفصل تحتقاپی با حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین مشاهده شد؛ اما ارتباط
معناداری بین حداکثر گشتاور فلکشن ،اداکشن و چرخش ران و مفصل مچ پا با حداکثر نیروی
عکسالعمل عمودی زمین مشاهده نگردید.
جدول  -6ضریب همبستگی و سطح معناداری بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی و حداکثر نیروی
عکسالعمل عمودی زمین
گشتاور مفاصل
فلکشن هیپ خمشدن ران
نزدیکشدن ران
چرخش ران
مفصل زانو
مفصل مچ پا
مفصل تحتقاپی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

4/14
4/16
4/47
4/74
-4/24
4/41

4/37
4/32
4/67
*4/44
4/22
*4/41

* در سطح  P ≤ 4/44معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه ،بررسی ارتباط بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی با حداکثر نیروی
عکسالعمل عمودی زمین ،در تکلیف فرود تکپا بود .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین
حداکثر گشتاور مفصل زانو و مفصل تحتقاپی با حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین ارتباط
1. SPSS
2. Shapiro-Wilk
3. Pierson
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معناداری وجود دارد؛ درحالیکه ارتباط معناداری بین حداکثر گشتاور فلکشن ،اداکشن و چرخش
ران و مفصل مچ پا با حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین یافت نشد.
در این مطالعه ،ساخت مدل دینامیکی مناسب برای بررسی برخی از پارامترهای کینتیکی مفاصل
اندام تحتانی حین فرود تکپا بررسی شد .افزایش نیروهای برخوردی حین اجرای حرکاتی مانند
فرود و تکرار این نیروها ،زمینه را برای آسیب ساختاری بافت نرم اطراف مفصل فراهم میسازد (.)9
ازجمله مهمترین عوامل درگیر در بروز آسیب هنگام فرود ،میزان نیروهای واردشده به مفاصل اندام
تحتانی است .حداکثر نیروهای عمودی عکسالعمل زمین متغیرهای بیومکانیکی هستند که دراثر
برخورد پنجه و سپس ،پاشنه با زمین حین فرود ،ظاهر میشوند .نیروهای عمودی عکسالعمل زمین
پارامترهایی هستند که نحوة فرود فرد را ازلحاظ میزان شدت توصیف میکنند ( .)14،23بزرگی
حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل زمین به فعالسازی و انقباض برونگرای عضلات بستگی دارد
( .)25همچنین ،برای کاهش میزان نیروهای عکسالعمل زمین ،بدن باید فرود را پیشبینی کند و
برای آن خود را آماده سازد که این امر ازطریق انقباض عضلانی محقق میشود (.)14،24
توانایی عضلات در تولید گشتاور عضلانی بیشتر حین فرود ،باعث جذب بیشتر نیرو حین فرود و
درنتیجه ،کاهش نیروی عکسالعمل زمین واردشده به مفاصل میشود .نیروی عکسالعمل زمین
باعث ایجاد گشتاور خارجی در مفاصل میشود؛ درحالیکه نیروی عضلانی باعث گشتاور درونی
میشود .گشتاوری خارجی که به مفصل وارد میشود ،باید توسط عضلات کنترل شود .اگر عضلات
نتوانند این گشتاور خارجی را کنترل کنند ،این مسئله باعث ایجاد آسیب به مفصل میشود .فرض
این مطالعه این بود که افزایش نیروی عکسالعمل زمین باعث افزایش گشتاور خارجی در مفاصل
اندام تحتانی میشود .بهنظر میرسد که با افزایش نیروی عکسالعمل زمین ،میزان گشتاور خارجی
بیشتری به مفاصل وارد میشود .هرچه گشتاور یک مفصل بزرگتر باشد ،بدینمعنا است که گشتاور
خارجی مفصل بیشتر است؛ بنابراین ،باید عضلات آن مفصل تلاش بیشتری کنند تا گشتاور خارجی
واردشده بر آن مفصل را کنترل کنند .اگر میزان نیروی تولیدی توسط عضلات اطراف مفصل کمتر از
گشتاور خارجی باشد ،تعادل مفصل ازبین میرود و مفصل درجهت گشتاور خارجی میچرخد و
مفصل درمعرضآسیب قرار گرفته و عضلات مخالف درمعرضکشیدگی قرار میگیرند .در این مطالعه،
برای بررسی گشتاور مفاصل از نرمافزار اُپنسیم استفاده شده است .اُپنسیم ،نرمافزار تجزیهوتحلیل
بیومکانیکی است که میتواند بارهای خارجی مفصل را در بارهای تماسی مفصل و عضله پیشبینی
کند ( .)26بارهای تماسی مفصل با دقت بیشتری بار واردشده بر بافتهای نرم و درپی آن ،خطر
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برای آسیب را نشان میدهند ( .)27در گام اول بررسی بارهای تماسی مفصل ،پژوهشگر فرض کرده
است که نرمافزار اُپن سیم قادر به پیشبینی گشتاورهای خارجی مفاصل است .نشان داده شده است
که مدلسازی نرمافزار اُپنسیم روش مناسبی برای محاسبة گشتاور مفاصل است ( .)28در این
مطالعه ،گشتاوری خارجی محاسبه شد که ناشی از نیروهای واردشده به بدن است .در این مطالعه،
از روش دینامیک معکوس استفاده شد و با بهرهگیری از مدل دینامیکی اسکلتی عضلانی ،گشتاور
مفاصل محاسبه گردید .دینامیک معکوس شاخهای از علم مکانیک است که حوزة کینماتیک را به
کینتیک مرتبط میکند .ازآنجاییکه حرکت ،ناشی از نیروهای خطی و گشتاورهای نیرو است،
شناسایی این نیروها نیازمند استفاده از روشهای غیرتهاجمی دینامیک معکوس در بدن است (.)29
در این مطالعه ،از گشتاور که یک پارامتر کینتیکی مؤثر بر عملکرد است ،استفاده شده است که به
کمک آن و بدون بررسی تکتک عضلات ،گروه عضلات مؤثر بر حرکت بررسی شد .لزوم استفاده از
گشتاور این است که با داشتن گشتاور مفاصل در حرکت پرش فرود ،میتوان توصیههایی را مبنی بر
تقویت گروه عضلات برای رسیدن به آن تکنیک خاص ارائه داد .همچنین ،در حیطة مدلسازی باید
گفت درصورتیکه مدل به اندازة کافی ،ساده و دقیق ساخته شود ،میتواند وسیلة قدرتمندی برای
افزایش درک ما از مکانیسم و چگونگی وقوع پدیدهها باشد و بهعنوان ابزار قدرتمندی در تحلیل
بیومکانیکی بهکار رود ( .)29،34با استفاده از دینامیک معکوس ،نیروی خالص همة نیروها و
گشتاورهای وارد بر مفاصل مختلف محاسبه میشود .اندازهگیری مستقیم نیروهای عضلانی در
فعالیتهای حرکتی مانند پرش -فرود تقریباً غیرممکن است .افزونبراین ،تخمین نیروهای عضلانی
یک ضرورت است تا بتوان نیروهایی را که موجب حرکت میشوند ،بهصورت کمی نمایش داد .در
این مطالعه ،با استفاده از روش دینامیک معکوس و ازطریق اندازهگیری شتاب خطی ،زاویهای ،جرم
و گشتاور لختی ،گشتاور و نیروهای وارد بر مفاصل اندام تحتانی هنگام حرکت پرش -فرود
کمیسازی شدند.
2
1
پیش از این ،پژوهشگرانی ازجمله نانومی و همکاران ( )27و دورج و همکاران ( )33به کمک مدل
دینامیکی ،گشتاور موجود در مفاصل را محاسبه کرده بودند .این پژوهشگران گشتاور مفصل را حین
شوت فوتبال بررسی کردند .آنها در این پژوهش ،مطالعات کمی گشتاور مفاصل اندام تحتانی را با
استفاده از مدل دینامیک معکوس حین فرود پس از پرش بررسی کردند .در اکثر حرکات ،تولید
نیروی عضلانی سبب گشتاورهای درونی مثبت حول مفاصل اندام تحتانی میشود ( .)31این گشتاور
1. Nunome
2. Dörge
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عضلانی احتمالاً بهعنوان یک مکانیسم پیشگیریکننده از آسیب عمل میکند؛ اما نیرویهای خارجی
واردشده به مفاصل باعث گشتاور خارجی در بدن میشوند .مقدار گشتاور مفصل زانو از گشتاور سایر
مفاصل بزرگتر بود که البته منطقی بهنظر میرسد؛ زیرا ،هنگام عمل فرود ،عضلات بازکنندة زانو
تلاش زیادی میکنند که باعث بازشدن و استحکام مفصل زانو شوند .افزونبراین ،مفصل زانو
بزرگترین مفصل بدن است؛ بنابراین ،نیرو و گشتاور بزرگتری برای حرکت آن بهخصوص در
حرکت پویایی مانند پرش فرود نیاز است .گشتاور مفصل مچ پا نیز کمترین میزان را داشت که
احتمالاً بدیندلیل است که مفصل مچ پا استحکام استخوانی زیادی دارد و نیاز به تلاش عضلانی
زیادی ندارد .همچنین ،در مقایسه با مفصل زانو ،تعداد عضلات کمتری آن را حمایت میکنند و این
طبیعی است که گشتاور درونی کمتری روی این مفصل ایجاد میشود .مفاصل برای مقابله با
گشتاورهای واردشده ،از دو راهبرد استفاده میکنند :راهبرد اول ،فعالکردن انتخابی عضلاتی است
که بتوانند با بازوی اهرمی مناسب ،گشتاور واردشده را کنترل کنند و راهبرد دوم ،ایجاد همانقباضی
در همة عضلات اطراف مفصل برای افزایش فشار مفصلی و با هدف بهبود ثبات است .برای کاهش
گشتاور به یک سمت ،عضلات سمت مقابل باید منقبض شوند .علاوهبر اهمیت میزان فعالیت عضلات
یک سمت با سمت دیگر ،میزان همانقباضی عضلات اطراف مفصل نیز مهم است .اگر نسبت
همانقباضی عضلات نامتعادل شود ،موجب جابهجایی و حرکت مفصل به یک سمت میشود که
مفصل را مستعد آسیب میکند .بارگذاریهای شدید بر زانو ،بهخصوص افزایش گشتاورهای زانو،
بروز آسیب لیگامنت صلیبی قدامی ) ACL( 1را در ورزشکارانی با ویژگی و حساسیت بالا پیشبینی
میکنند ( .)32غربالگریهای پیش از فصل در ورزشکاران و پیگیری آسیبهای  ACLبهصورت
آیندهنگر نشان داد ورزشکارانی که دچار آسیب  ACLشدند ،حین فرود هشت درجه والگوس
بیشتری نسبت به افراد سالم داشتهاند ( .)32جابهجایی صفحة فرونتال تنه ( )33و همچنین ،حس
عمقی کاهشیافتة ثبات مرکزی ( ،)35هر دو پیشبینیکنندة آسیب اولیة  ACLدر ورزشکار هستند
( .)32نقص در کنترل عصبی -عضلانی تنه طی فرود و پرش ،ممکن است منجر به حرکت جانبی
غیرکنترلی تنه شود .این نقص ممکن است حرکت و گشتاور ابداکشن زانو را ازطریق مکانیسمهای

1. Anterior Cruciate Ligament
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مکانیکی (حرکت جانبی نیروی عکسالعمل زمین /حرکت جانبی مرکز فشار) و عصبی -عضلانی
(افزایش گشتاور اداکتور ران) افزایش دهد (.)32
گشتاور مفصل علامت مهمی از بار روی مفصل است و پیشبینیکنندة اصلی توزیع بار ازطریق
ساختارهای اطراف مفصل حین انجام اعمال حرکتی است ( .)34بزرگی گشتاور متغیر مهمی برای
ارزیابی عملکرد مفصل است ()34؛ بنابراین ،افزایش گشتاور مفصل زانو میتواند باعث افزایش شدت
( ،)36درد ( )37و میزان پیشرفتهای آسیبهای زانو ازجمله استئوارتریت ( )38شود .با افزایش
گشتاور مفصل ،میزان بار واردشده افزایش مییابد و میتواند باعث ازبینرفتن غضروف مفصل شود.
مطالعات نشان دادهاند که متغیرهای گشتاور مفاصل همراه با درد مزمن در مفصل ( )39و تخریب
استخوانی ( )54هستند .ارتباط بین آسیب  ACLو کنترل عصبی -عضلانی بهخوبی مشخص شده
است ( .)51هوت 1و همکاران ( )56بیان کردند افرادی که مستعد آسیب  ACLهستند ،گشتاور
خارجی ابداکشن زانوی بیشتری دارند که این گشتاور خارجی به گشتاور ابداکشن ران مرتبط است.
با توجه به این مطالب ،خطر آسیب به نیروهایی در زانو مرتبط است که ازطریق کاهش کنترل
عصبی -عضلانی تحتتأثیر قرار میگیرند .مطالعات نشان دادند که هرچه میزان گشتاور مفاصل
بیشتر باشد ،میتواند باعث آسیب بیشتر شود .میلی 2و همکاران ( )57گزارش کردند که افزایش
گشتاور باعث افزایش آسیبهای مفصل میشود .نتایج مطالعه حاضرنشان داد که هرچه نیروی
عکسالعمل زمین زیاد باشد ،گشتاور در مفاصل زانو و مفصل تحتقاپی بیشتر میشود؛ بنابراین ،با
افزایش نیروهای عکسالعمل ممکن است میزان آسیبهای واردشده به این دو مفصل بیشتر شود.
نتایج مطالعة حاضر نشان داد که بین حداکثر گشتاور مفصل زانو و مفصل تحتقاپی با حداکثر
نیروی عکسالعمل زمین ،ارتباط وجود دارد .این یافتهها نشان میدهد که با افزایش نیروی
عکسالعمل زمین ،میزان گشتاور مفصل و بهتبع آن ،میزان بار بر مفصل زانو و تحتقاپی پا افزایش
مییابد .به احتمال زیاد ،با افزایش میزان بار واردشده به مفصل ،میزان آسیبهای واردشده به مفصل
افزایش مییابد؛ بنابراین ،برای کاهش میزان بار بر مفصل زانو و مفصل تحتقاپی ،باید میزان نیروی
عکسالعمل زمین کاهش یابد .پژوهشهای گذشته در رابطه با ایفای نقش عضلات بر میزان بار
تناقض داشتند .برخی از مطالعات نشان دادند که عضلات میتوانند بر میزان بار تأثیر گذار باشند و
برخی نتایج عکس داشتند .همچنین ،براساس این مطالعات ،با داشتن گشتاور هر مفصل میتوان

1. Hewett
2. Maly
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توصیههایی مبنی بر تقویت هر کدام از عضلات عملکننده بر مفصل داشت که به این طریق میتوان
.میزان نیروهای عکسالعمل مفصل را تغییر داد
قدردانی
.از پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی برای حمایت از این پژوهش تشکر و قدردانی میشود
. تشکر و سپاسگزاری میگردد، از ورزشکارانی که در این مطالعه شرکت کردند،همچنین
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Abstract
The objective of this study was to evaluate the relationship between maximum
lower extremities joint moment with maximum ground reaction force during
single leg drop landing. Thirty athletes volunteered to participate in this study.
Kinetics and kinematics variables during single leg drop landing were collected
by motion analysis and force plate. The results indicated that there was no
significant correlation between peak moment of flexion, adduction and rotation
of hip and ankle joint with maximum vertical ground reaction force. However,
significant correlation was identified between peak moment of knee and subtalar
joint with maximum ground reaction force. The findings of this study showed
that there is a relationship between vertical ground reaction force and moment of
knee and subtalar joint. Therefore, whatever the vertical ground reaction force is
higher, the amount of load to this joints is more and can make the joints more
susceptible to injury.
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