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ارزیابی حس عمقی و قدرت عضالت مفصل زانو پس از بازتوانی آسیب
لیگامنت متقاطع قدامی در مقایسه با افراد سالم
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چکیده
کاهش قدرت عضالنی و حس عمقی از پیامدهای پارگی لیگامنت متقاطع قدامی است که بعد از عمل
بازسازی همراه فرد باقی میماند .این پژوهش با هدف مقایسة حس وضعیت مفصل و قدرت عضالنی مفصل
زانو بین افراد آسیبدیده که دورۀ توانبخشی ورزشی را گذراندهاند و به فعالیت بازگشتهاند ،با افراد سالم
انجام شد 62 .نفر از بازیکنان مرد بسکتبال ( 11نفر با عمل بازسازی اتوگرفت و  19نفر سالم) در این مطالعه
شرکت کردند .حداکثر گشتاور فلکسوری و اکستنسوری زانو در سرعتهای زاویهای  24و  114درجه بر ثانیه
و حس عمقی در زاویة  92درجه در پای برتر و غیربرتر توسط دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک اندازهگیری
شد .دادهها با استفاده از آزمون  Fو آزمون تی مستقل تحلیل شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین
گروه آسیبدیده و سالم در حداکثر گشتاور فلکسوری و اکستنسوری در سرعت زاویهای  24درجه در ثانیه
( )p = 4/919گشتاور فلکسوری در زاویة  114درجه پای برتر و غیربرتر ( )p = 4/134 ،p = 4/971و حس
وضعیت مفصل پای برتر و غیربرتر ( )p = 4/132تفاوت معنادار وجود نداشت ،اما گشتاور اکستنسوری در
زاویة  114درجه هر دو پای برتر ( )p = 4/499و غیربرتر ( )p = 4/499در گروه آسیبدیده کمتر از گروه
سالم بود .از یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که بعد از انجامدادن کامل تمرینهای بازتوانی،
عواقب ناشی از عمل جراحی بهبود مییابد و احتمال آسیب مجدد در ورزشکاران کاهش مییابد.
واژگانکلیدی :عمل بازسازی ،گشتاور عضالنی ،لیگامنت متقاطع قدامی ،حس وضعیت مفصل ،بازیکنان
بسکتبال.

1. Email: ali.sharifi7272@gmail.com
2. Email: H.esmaeili@spr.ui.ac.ir
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مقدمه
بسکتبال یکی از ورزشهای تهاجمی ،پربرخورد ،جذاب و پرطرفدار در سراسر جهان است .در برخی
مطالعات با توجه به اینکه حرکات پرشی ،پیچشی ،چرخشی و فرود از حرکات مهم و پرتکرار در این
رشته هستند ،از این رشته بهعنوان پرآسیبترین ورزش در بین ورزشهای برخوردی یاد کردهاند
( .)1 ،2یک آسیب ورزشی عالوهبر مدت زمانی که برای بهبود نیاز دارد ،باعث دورماندن فرد از
فعالیت ورزشی ،استفاده از دارو و وسایل پزشکی میشود و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دیگری
نیز بر فرد آسیبدیده و جامعه وارد میکند ( .)3در بسکتبال بعد از پیچخوردگی مچ پا ،پارگی
لیگامنت متقاطع قدامی شایعترین آسیب در اندام تحتانی است و حدود هشت درصد از کل
آسیبهای لیگ حرفهای بسکتبال مردان و زنان آمریکا را در برمیگیرد؛ بهطوریکه ساالنه بیش از
دو میلیارد دالر صرف درمان آن میشود و فرد بین شش تا نُه ماه از مسابقه به دور میماند ( .)4از
ریسکفاکتورهای پارگی لیگامنت متقاطع قدامی میتوان به زاویۀ  Qبزرگتر ،تغییرات هورمونی
بهخصوص هورمون استروژن ،آسیبدیدگی قبلی ،فاصلۀ بیش از حد شیار بین کندیلهای ران و
نسبت قدرت بین عضالت اطراف زانو اشاره کرد که باعث کارایی مناسب نداشتن این لیگامنت
میشوند ( .)5جراحی ،بهترین روش درمان این آسیب است؛ بهطوریکه  08درصد از کل
جراحیهای مفصل زانو به این لیگامنت مربوط است ( .)6انجامشدن عمل جراحی با وجود اثرهای
مثبت ،پیامدهایی جانبی نیز بههمراه دارد که ازجمله میتوان به کاهش قدرت و برهمخوردن نسبت
چهارسر به همسترینگ ،راهرفتن غیرنرمال ،تغییریافتن کینماتیک مفصل زانو و کاهش حس عمقی
و تعادل اشاره کرد (.)7
حس عمقی به پیامهایی که توسط گیرندههای مکانیکی مفاصل ،لیگامنتها و عضالت دریافت
میشود ،گفته میشود و این گیرندهها از طریق مسیرهای عصبی آوران و وابران با سیستم عصبی
مرکزی در ارتباط هستند و وضعیت مفصل را گزارش میدهند ( .)0این گیرندهها با ارسال وضعیت
مفصل به سیستم عصبی باعث ثبات مفصل و تعادل میشوند و با توجه به اهمیت آنها ،بعد از
انجامشدن جراحی یکی از مهمترین اهداف برنامۀ توانبخشی هستند ( .)9اختالل در حس عمقی به
بروز اشکال در راهرفتن و دویدن ،ازدستدادن ثبات مفصل و فقدان کنترل حرکتی فرد منجر
میشود ( .)18در پژوهشها تناقضهایی در زمینۀ بهبود عمکرد گیرندههای مکانیکی لیگامنتها و
حس عمقی بعد از جراحی وجود دارد که در بعضی از آنها بهبود حس عمقی و مغایرتنداشتن با
پای غیرآسیبدیده و در برخی پژوهشها وجود تفاوت حتی هنگام بازگشت به فعالیت مجدد
مشاهده شده است؛ برای مثال ،فورالنتو 1و همکاران ( )11در پژوهشی به مقایسۀ حس عمقی و
1. Furlanetto
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تعادل زانو بین افرادی که شش ماه از عمل جراحی آنان گذشته بود و تمرینهای توانبخشی را به
اتمام رساندند ،با افراد سالم پرداختند .آنها نشان دادند که تفاوتی در مؤلفههای حس عمقی و
تعادل بین افراد جراحیکرده و افراد سالم وجود ندارد ،اما مکدونالد 1و همکاران ( )12در پژوهشی
به مقایسۀ حس عمقی زانو در افراد سالم و افراد با پارگی لیگامنت متقاطع قدامی که بازسازی و
توانبخشی زانو انجام داده بودند ،پرداختند .آنها حتی بعد از گذشت  24ماه از جراحی در حس
عمقی این افراد با گروه سالم تفاوتهایی را گزارش کردند .همچنین البوته 2و همکاران ( )9نشان
دادند پس از عمل جراحی در رباط صلیبی قدامی ،بین عملکرد حس عمقی اندام سالم با اندام
آسیبدیده تفاوت وجود دارد.
قدرت عضالنی از دیگر عوامل مؤثر در پارگی لیگامنت متقاطع قدامی است که با حس عمقی ارتباط
نزدیکی دارد و بعد از انجام عمل جراحی در عضالت اطراف مفصل زانو بهدلیل بیتحرکی و نقص در
حلقۀ گامای گیرندههای دوکهای عضالنی کاهش پیدا میکند ( .)13این کاهش قدرت و آتروفی
عضالنی باعث بیتعادلی عضالت میشود و در فعالیت همزمان عضالت اطراف زانو اختالل ایجاد
میکند ( .)14اگر تمرینهای توانبخشی بعد از عمل جراحی باعث بهبود بیتعادل عضالنی نشوند،
ممکن است باعث آسیب مجدد ورزشکاران شوند ( .)15کونز 3و همکاران ( )16در پژوهشی نبود
تقارن عصبی-عضالنی را در عضلۀ چهارسر بیمارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی انجام
داده بودند ،بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که نبود تقارن در قدرت و فعالسازی عضلۀ
چهارسر در بیماران جراحیشده بیشتر از افراد سالم هنگام بازگشت به ورزش است .مویساال 4و
همکاران ( )17نیز قدرت عضالت را بعد از عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی در  16بیمار
بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که در مدت کوتاهی بعد از عمل بازسازی رباط متقاطع
قدامی قدرت عضالت بهبود نمییابد ،ولی در بلندمدت قدرت عضالت اطراف زانو افزایش پیدا
میکند .همچنین ،پترسن 5و همکاران ( )10در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند افرادی که عمل
بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی در هر دو حالت (گرافت همسترینگ و گرافت کشکک) انجام
دادند ،قدرت عضالت فلکسور و اکستنسور زانوی آنها دچار کاهش میشود .از پژوهشهای معدودی
که در این زمینه در داخل کشور انجام شده است ،میتوان به مطالعۀ رستمی و همکاران ( )19اشاره
کرد که به بررسی گشتاور و حس عمقی پس از یک دورة بازتوانی پرداختند .آنها نُه ورزشکار از
1. MacDonald
2. Laboute
3. Kuenze
4. Moisala
5. Petersen
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رشتههای گوناگون را که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی انجام داده بودند ،ارزیابی کردند و
گزارش دادند که گشتاور عضالت بازکنندة زانوی ورزشکاران آسیبدیده در مقایسه با افراد سالم
کمتر بود ،اما بین دو گروه ورزشکار سالم و آسیبدیده در حس عمقی تفاوت وجود نداشت.
کاهش حس عمقی و قدرت عضالنی از پیامدهای عمل بازسازی رباط متقاطع قدامی است و میتواند
بر فعالیت ورزشکاران را تأثیر بگذارد ( .)9 ،16عملکرد ورزشی نیازمند قدرت و کنترل عصبی
عضالنی زیادی است و افت عملکرد آنها باعث کاهش سطح اجرا و در کنار آن افزایش خطر بروز
آسیب میشود ( .)28پس از انجامشدن عمل جراحی رباط متقاطع قدامی ،ورزشکاران به گذراندن
دورههای توانبخشی میپردازند .در ادبیات پژوهش دربارة اثربخشی دورههای توانبخشی نتایج
متناقضی وجود دارد؛ بهطوریکه در بعضی از مطالعات نشان داده شده است که عملکرد افراد
آسیبدیده بهبود مییابد و به افراد سالم نزدیک میشود؛ بااینحال ،در دیگر مطالعات بیان شده
است که با وجود گذراندن دورة توانبخشی ،افراد آسیبدیده عملکرد متفاوتی در قدرت و حس
عمقی در مقایسه با افراد سالم دارند ( .)11 ،12 ،16 ،10با توجه به اینکه والدن 1و همکاران ()21
در پژوهش خود گزارش کردهاند ،نرخ شیوع انواع آسیبهای جدید در ناحیۀ زانو در افرادی که
سابقۀ بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی دارند بیشتر است ،بهنظر میرسد مطالعۀ عملکرد ورزشکاران
پس از اتمام توانبخشی و بازگشت به ادامۀ فعالیتهای ورزشی ضروری باشد .همچنین با توجه به
پیامدهای جانبی که در اثر عمل جراحی بهوجود میآید و تناقضهایی که در اثربخشی پروتکلهای
توانبخشی در رفع این پیامدها وجود دارد ،پزشکان و متخصصان طب ورزشی در بهبود کامل
ورزشکاران آسیبدیده و زمان بازگشت آنها به فعالیت عادی همچنان دچار تردید هستند .با توجه
به این موارد ،مطالعۀ عملکرد ورزشکاران در دوران پس از بازگشت به ورزش بعد از جراحی و
توانبخشی میتواند در بررسی اثربخشی پروتکلهای توانبخشی و زمان بازگشت ورزشکاران به
فعالیتهای ورزشی مؤثر باشد؛ بنابراین ،هدف از انجامدادن پژوهش حاضر مقایسۀ حس عمقی و
قدرت عضالنی بین افراد آسیبدیده که دورة توانبخشی را گذراندهاند و به فعالیت بازگشتهاند ،با
افراد سالم بود.
روش پژوهش
از بین کل بازیکنان حرفهای بسکتبال استان اصفهان که سابقۀ بازی در لیگ برتر و لیگ یک را
داشتند 11 ،نفر با سابقۀ عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی که در پای برتر دچار آسیب شده
بودند و بین یک تا سه سال از پایان دورة توانبخشی آنها گذشته بود و  14نفر بدون سابقۀ آسیب
1. Waldén
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زانو ،بهصورت در دسترس انتخاب شدند .ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در جدول
شمارة یک خالصه شده است .معیارهای ورود شرکتکنندگان به مطالعه عبارت بود از :اتمام دورة
بازتوانی ،انجامشدن عمل بازسازی اتوگرفت و سابقۀ بازی در سوپرلیگ و دستۀ یک کشور .برای
مشخصکردن پای برتر از شرکتکنندگان درخواست شد به توپی که در مقابلشان قرار داشت ،ضربه
بزنند .پایی که برای ضربهزدن به توپ از آن استفاده کردند ،پای برتر درنظر گرفته شد.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان (تعداد = )62
سن (سال)

قد (سانتیمتر)

سالم ( 14نفر)

22 ± 3/3

107/1 ± 18/7

آسیبدیده ( 11نفر)

25/2 ± 4/4

100/5 ± 9/1

جرم
(کیلوگرم)
76/2 ± 7/7

شاخص تودۀ بدن (کیلوگرم
بر مترمربع)
21/7 ± 2/5

00/9 ± 9/3

25 ± 1/0

پس از شناسایی و انتخاب شرکتکنندگان در پژوهش ،آنها وارد آزمایشگاه علوم ورزشی دانشگاه
اصفهان شدند ،فرایند اجرای آزمون به آنها شرح داده شد و فرم رضایتنامۀ کتبی را امضا کردند.
متغیرهای مطالعهشده در این پژوهش شامل حس عمقی و گشتاور عضالنی بود که بهوسیلۀ دستگاه
دینامومتر ایزوکنتیک بایودکس 1سه اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری حس عمقی ،خطای بازسازی زاویۀ  45درجه فلکشن اندازهگیری شد؛ زیرا ،اعتقاد
بر این است که در بیشتر فعالیتهای روزانه ،زانو در این زاویه حرکت دارد ( .)22بدینمنظور،
آزمودنیها ابتدا روی صندلی مخصوص دستگاه نشستند و تنه و اندام تحتانی آنها توسط کمربند
مخصوص دستگاه ثابت شد .روند اجرای آزمون بهگونهای بود که ابتدا دستگاه زاویۀ مدنظر را برای
آزمودنیها مشخص کرد و هر آزمودنی بهمدت پنج ثانیه در وضعیت مدنظر قرار گرفت .پس از
گذشت پنج ثانیه ،از آزمودنی خواسته شد که هرگاه زانوی وی به زاویۀ مدنظر برسد ،کلید مخصوص
را برای ثبت زاویه فشار دهد .این آزمون برای سه مرتبه تکرار شد و درنهایت مقدار خطای فرد
نسبت به زاویۀ هدف بهعنوان نمرة فرد ثبت شد .گشتاور عضالنی در دو سرعت زاویهای  68و 108
درجه اندازهگیری شد ()22؛ بدینصورتکه از آزمودنی خواسته شد پس از نشستن و ثابتشدن روی
صندلی دستگاه ،در هریک از سرعتهای ذکرشده با حداکثر توانایی خود به اکستنشن و فلکشن زانو
اقدام کند و حین اجرای آزمون حداکثر گشتاور فلکسوری و اکستنسوری توسط دستگاه ثبت شد.
دادههای جمعآوریشده از گشتاور عضالنی بر وزن افراد تقسیم شد تا براساس وزن بدن هر فرد
نرمالسازی شود .عالوهبراین ،برای بهدستآوردن نسبت گشتاور عضالت همسترینگ به چهارسر،

1. Isokinetic Dynamometer Biodex
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حداکثر گشتاور فلکسوری زانو به حداکثر گشتاور اکستنسوری زانو تقسیم شد و در تحلیلهای
بعدی استفاده شد (.)23
بهمنظور بررسی اثر آسیبدیدگی و اندام برتر-غیربرتر بر گشتاورهای فلکسوری و اکستنسوری زانو و
نسبت همسترینگ به چهارسر برای هریک از دو سرعت زاویهای  68و  108درجه بر ثانیه ،از آزمون
 Fبا استفاده از طرح تحلیل واریانس مخلوط ( 2آسیبدیدگی :آسیبدیده و سالم) × ( 2اندام :برتر و
غیربرتر) با عامل بینگروهی آسیبدیدگی و تکرار سنجش روی عامل دوم استفاده شد .در صورت
معناداری عامل اندام (برتر و غیربرتر) از آزمون تی استودنت برای نمونههای زوجی استفاده شد.
برای مقایسۀ خطای مطلق بازسازی زاویۀ مفصل زانوی سالم و آسیبدیدة دو اندام برتر و غیربرتر
گروههای سالم و آسیبدیده از آزمون تی استودنت نمونههای مستقل استفاده شد .برای تعیین
اندازة اثر از شاخص مجذور ایتای سهمی ( 1)η2pاستفاده شد .سطح معناداری  α = 0.05درنظر گرفته
شد.
نتایج
نتایج تحلیل واریانس دربارة گشتاور اکستنسوری زانو در سرعت زاویهای  68درجه بر ثانیه نشان داد
که اثر اصلی آسیبدیدگی ( 23( = 2/89 ،p = 8/16 ،η2p = 8/80و  )F)1معنادار نشد .دربارة
گشتاور فلکسوری زانو در سرعت زاویهای  68درجه بر ثانیه ،نتایج تحلیل واریانس نشان داد که
هیچیک از آثار اصلی آسیبدیدگی ( 23( ˂ 1و  ،)F)1اندام ( 23( ˂ 1و  )F)1و اثر تعاملی (8/86
=  23( = 1/44 ، p = 8/24 ، η2pو  )F)1معنادار نشد (شکل شمارة یک).

)1. Partial eta-Squared (η2p
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شکل  -1مقایسة میانگین و انحراف استاندارد گشتاور عضالنی فلکسوری و اکستنسوری زانوی افراد دو
گروه در سرعت زاویهای  24درجه بر ثانیه

دربارة گشتاور اکستنسوری زانو در سرعت زاویهای  108درجه بر ثانیه ،نتایج تحلیل واریانس نشان
داد که اثر اصلی آسیبدیدگی ( 23( = 6/22 ،p = 8/82 ،η2p = 8/21و  )F)1معنادار شد ،ولی اثر
اصلی اندام و اثر تعاملی ( 23( ˂ 1و  )F)1معنادار نشد .دربارة گشتاور فلکسوری زانو در سرعت
زاویهای  108درجه بر ثانیه ،نتایج تحلیل واریانس نشان داد که هیچیک از آثار اصلی آسیبدیدگی
( 23( ˂ 1و  ،)F)1اثر اصـلی انـدام ( 23( = 2/48 ،p = 8/14 ،η2p = 8/89و  )F)1و اثر تعاملی
( 23( ˂ 1و  )F)1معنادار نشد .معنادارشدن اثر آسیبدیدگی دربارة گشتاور اکستنسوری زانو در
سرعت زاویهای  108درجه بر ثانیه نشان میدهد که میانگین این شـاخص مسـتقل از اندام بـرای
گـروه آسـیبدیـده ( )M = 131/83 ،SD = 31/06از گروه سالم ()M = 163/85 ،SD = 31/06
کمتر بوده است (شکل شمارة دو).
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شکل  -6مقایسة میانگین و انحراف استاندارد گشتاور عضالنی فلکسوری و اکستنسوری زانوی افراد دو
گروه در سرعت زاویهای  114درجه بر ثانیه
 تفاوت معنادار در سطح α = 0.05

دربارة نسبت همسترینگ به چـهارسر در انـدام برتر و غـیربرتر در سرعت زاویهای  68درجه بر
ثانیه ،نـتـایج تحـلیل واریانس نشـان داد که اثر اصـلی آسـیبدیـدگی (،p = 8/239 ،η2p = 8/86
 23( = 1/463و  )F)1و اثر اصلی اندام و اثر تعاملی ( 23( ˂ 1و  )F)1معنادار نشد .دربارة نسبت
همسترینگ به چهارسر در اندام برتر و غیربرتر در سرعت زاویهای  108درجه بر ثانیه ،نتایج تحلیل
واریانس نشان داد که اثر اصلی اندام ( 23( = 5/33 ، p = 8/83 ، η2p = 8/100و  )F)1معنادار شد،
ولی اثر اصـلی آسیـبدیدگی ( 23( = 8/694 ، p = 8/429 ، η2p = 8/827و  )F)1و اثـر تعـاملی (1
˂ ( 23و  )F)1معـنادار نشـد .این شـاخص مـستـقـل از گروه ،در اندام برتر (8/715 ،SD = 8/15
=  )Mاز انـدام غیربرتر ( )M = 8/679 ،SD = 8/12بیشتر بوده است (شکل شمارة سه)؛ بااینحال،
بین دو گروه در اندامها تفاوت معنادار وجود ندارد .این نتایج در شکل شمارة سه نشان داده شده
است.
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شکل  -9مقایسة میانگین و انحراف استاندارد نسبت حداکثر گشتاور عضالت همسترینگ به چهارسر دو
گروه در سرعتهای زاویهای  24و  114درجه بر ثانیه در پای برتر و غیربرتر

نتایح آزمون تی استودنت نمونههای مستقل برای مقایسه خطای مطلق بازسازی زاویه زانو در اندام
برتر دو گروه ورزشکاران سالم ( )M = 2/93 ،SD = 1/90و آسیبدیده ()M = 3/03 ،SD = 1/61
نشان داد که بین این شاخص در دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد (.)t)23( = 1/23 ،p = 8/23
دربارة اندام غیربرتر نیز تفاوت معناداری بین خطای مطلق بازسازی زاویۀ زانوی ورزشکاران سالم
( )M = 2/03 ،SD = 1/52و آسیبدیده ( )M = 3/00 ،SD = 2/37وجود نداشت (1/34 ،p = 8/19
= (( )t)23شکل شمارة چهار).
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شکل  -9مقایسة میانگین و انحراف استاندارد خطای مطلق بازسازی زاویة زانو بین دو گروه در پای برتر
و غیربرتر

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ حس عمقی و قدرت عضالنی بین افراد آسیبدیدهای که دورة
توانبخشی را گذراندهاند و به فعالیت بازگشتهاند ،با افراد سالم انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد
که بین دو گروه آسیب دیده و سالم گشتاور فلکسوری و اکستنسوری پای برتر و غیربرتر در سرعت
زاویهای  68درجه تفاوت معنادار وجودد ندارد .در سرعت زاویهای  108درجه نیز در گشتاور
فلکسوری تفاوت بین دو گروه معنادار نبود ،ولی گشتاور اکستنسوری در پای برتر و غیربرتر در افراد
سالم بهطور معناداری از افراد آسیبدیده بیشتر بود.
نتایج این پژوهش با پژوهش یوسماو 1و همکاران ( )24که گشتاور عضالنی و حس عمقی افراد با
عمل بازسازی زانو را با افراد سالم مقایسه کرده بودند ،مشابه بود .کونیشی 2و همکاران ( )25نیز به
بررسی گشتاور عضالت زانو در  10ماه پس از عمل بازسازی پرداختند که نتایج آنها با این پژوهش
همسو بود .پژوهشگران مطالعات ذکرشده دلیل نبود تفاوت در عملکرد قدرت و حس عمقی افراد
جراحیکرده با افراد سالم را بهبود و بازگشت واحدهای حرکتی اندام تحتانی درپی سازگاریهای
1. Yosmao
2. Konishi
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فیزیولوژیک و عصبی پس از اتمام توانبخشی دانستند .اندرسون 1و همکاران ( )26گشتاور فلکسوری
و اکستنسوری زانو را شش تا  12ماه پس از عمل بازسازی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
برای گشتاور عضالنی شش ماه زمان الزم است تا به حالت قبل بازگردد .وایرو 2و همکاران ( )27در
پژوهش دیگری به بررسی عصبی عضالنی و بیومکانیکی عملکرد افراد بعد از عمل بازسازی
پرداختند .این پژوهشگران تغییر معناداری را در گشتاور عضالت زانو مشاهده نکردند .سینار-مدنی3
و همکاران ( )20نیز قدرت ایزوکنتیک عضالت اطراف زانو را شش ماه پس از عمل بازسازی
لیگامنت متقاطع قدامی بررسی کردند که همانند پژوهش حاضر تغییر معناداری در گشتاور عضالنی
این عضالت مشاهده نکردند .آنها در پژوهش خود نبود تفاوت بین پای جراحیشده و پای سالم را
موفقیت برنامۀ توانبخشی خود دانستند .از نتایج این پژوهش و پژوهشهای مشابه میتوان نتیجه
گرفت ورزشکارانی که دچار پارگی لیگامنت متقاطع قدامی میشوند و عمل بازسازی انجام میدهند،
اگر تمرینهای بازتوانی خود را بهخوبی و بهصورت کامل پشت سر بگذارند ،گشتاور عضالنی عضالت
چهارسر و همسترینگ پای آسیبدیده بهبود مییابد؛ بهطوریکه پس از تمامشدن تمرینهای
بازتوانی تفاوتی با افراد سالم نخواهند داشت؛ زیرا ،پس از پارگی لیگامنت گیرندههای عصبی آن نیز
صدمه میبیند و پیامهای عصبی به سیستم عصبی کاهش مییابد؛ درنتیجه ،سیستم عصبی نیز
هنگام حرکت واحدهای حرکتی کمتری را فعال میکند و گشتاور عضالنی در عضالت اطراف زانو
کاهش مییابد ،ولی  10ماه پس از بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی ،واحدهای حرکتی بهطور کامل
بازسازی میشوند ( .)25همچنین بعد از این آسیب ،عضالت اطراف مفصل زانو (بهویژه عضلۀ
چهارسر) مهار میشوند و قدرت آنها کاهش مییابد یا به علت استفادهنشدن دچار کوتاهی
میشوند ،ولی پس از عمل بازسازی و انجامدادن تمرینهای بازتوانی این عضالت دوباره فعال
میشوند و به طول اولیۀ خود بازمیگردند ( .)27همچنین پژوهشهای پیشین علت تفاوت قدرت
عضالت در افراد آسیبدیده و سالم را نقص حلقۀ گامای دوک عضالنی در اثر ازدسترفتن اطالعات
حاصل از آورنهای لیگامنت متقاطع قدامی گزارش کردهاند ( .)0با توجه به نتایج پژوهش حاضر،
بهنظر میرسد پس از گذشت یک سال از جراحی و انجامدادن تمرینهای کنترل عصبی-عضالنی در
مرحلۀ توانبخشی ،قابلیت سیستم حسی-حرکتی به حالت قبل بازمیگردد و این نقص در افراد
آسیبدیده برطرف میشود .همچنین این احتمال وجود دارد که فعالشدن کامل واحدهای حرکتی
عضالت اطراف زانو ،مانع از وجود تفاوت بین افراد سالم و آسیبدیده میشود (.)0

1. Anderson
2. Vairo
3. Çınar-Medeni
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نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که در سرعت زاویهای  68درجه بر ثانیه ،گشتاور فلکسوری و
اکستنسوری در پای برتر و غیربرتر و بین افراد سالم و آسیبدیده تفاوت ندارند؛ بااینحال ،در
سرعت زاویهای  108درجه بر ثانیه ،گشتاور اکستنسوری در هر دو پای برتر و غیربرتر افراد
آسیبدیده در مقایسه با افراد سالم کمتر بود .نتایج این مطالعه با پژوهش چاپلیسکی 1و همکاران
( )29که نشان دادند در مدت زمان  12ماه پس از انجامشدن عمل جراحی در سرعت  68درجه بر
ثانیه گشتاور اکستنسوری بین اندام سالم و اندام آسیبدیده همچنان تفاوت دارد ،ناهمسوست.
همچنین نتایج مطالعۀ چاپلیسکی و همکاران نشان داد که در سرعت زاویهای  108درجه بر ثانیه
بین اندام آسیبدیده و سالم پس از گذشت  12ماه همچنان تفاوت وجود دارد .با توجه به اینکه در
مطالعۀ حاضر تنها بین افراد سالم و آسیبدیده تفاوت وجود دارد و عامل اندام (برتر و غیربرتر)
تأثیری بر مقدار گشتاور اکستنسوری ندارد ،بهنظر میرسد گذشت بیش از یک سال (تا سه سال)
میتواند عملکرد پای اندام آسیبدیده را به شرایط پای غیرآسیبدیده نزدیک کند .وجود تفاوت در
گشتاور اکستنسوری بین افراد سالم و آسیبدیده در سرعت زاویهای  108درجه برثانیه میتواند
بهدلیل وجود ترس از حرکت در سرعتهای زیاد باشد .ازآنجاکه سرعتهای بیشتر شرایطی مشابهتر
با مسابقۀ دارند ،بهنظر میرسد افراد دارای سابقۀ آسیب بهصورت ناخودآگاه هنوز از حرکت در
سرعتهای نزدیک به مسابقه ترس دارند که این امر میتواند دلیلی بر وجود تفاوت در این سرعت
باشد ( .)29کیویست 2و همکاران ( )38در مطالعهای نشان دادند افرادی که به آسیب رباط صلیبی
قدامی مبتال شدهاند ،با توجه به اینکه آنها ترس زیادی از ابتال به آسیب مجدد دارند ،همچنان
نمیتوانند کیفیتهای الزم برای فعالیتهای مربوط به زانو را از خود به نمایش بگذارند .نتایج
پژوهش حاضر با پژوهشهای اگبرگ 3و همکاران ( )31و رستمی و همکاران ( )32که گشتاور
عضالنی زانوی آسیبدیده را پس از عمل بازسازی با پای سالم مقایسه کردند نیز همخوانی نداشت.
دلیل مهم وجود تفاوت بین پژوهش حاضر و این دو پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد که
پژوهشگران دو مطالعۀ یادشده در پژوهشهای خود گشتاور عضالنی پای آسیبدیده را با پای سالم
مقایسه کردند .در این حالت ممکن است فرد آسیبدیده بهصورت جبرانی و ناخودآگاه فشار و وزن
بدن خود را بر روی پای سالم بیندازد و باعث افزایش قدرت عضالنی در پای سالم شود .این موضوع
دلیلی بر وجود تفاوت در نتایج پژوهش حاضر با این دو پژوهش است ،اما در پژوهش حاضر افراد
آسیبدیده با افراد سالم مقایسه شدند و این عامل مزاحم در نتایج پژوهش کنترل شد .جامعنبودن

1. Czaplicki
2. Kvist
3. Ageberg
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پروتکلهای تمرینی و همچنین تمامنشدن پروتکلها توسط ورزشکاران نیز میتواند از دیگر دالیل
غیرهمسوبودن نتایج اگبرگ و همکاران و رستمی و همکاران ( 31و  )32با پژوهش حاضر باشد.
در زمینۀ مقایسۀ حس عمقی زانو بین افراد با عمل بازسای لیگامنت متقاطع قدامی و افراد سالم در
پای برتر و غیربرتر نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ یعنی دو گروه در بازسازی زاویۀ هدف تفاوت
نداشتند .نتایج این پژوهش با مطالعۀ آنجلس 1و همکاران ( )0همسو بود .آنها حس عمقی افرادی
را که شش ماه از عمل بازسازی آنها گذشته بود ،با افراد سالم مقایسه کردند و به این نتیجه
رسیدند که حس عمقی افراد آسیبدیده پس از شش ماه به حالت طبیعی و اولیۀ خود بازمیگردد
( .)0رستمی و همکاران ( )32نیز حس عمقی پای آسیبدیده را بعد از عمل جراحی و تمرینهای
بازتوانی با پای سالم مقایسه کردند و تفاوت معناداری را مشاهده نکردند .در پژوهشی دیگر ،مویدی2
و همکاران ( )33تأثیر عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را بر حس عمقی زانو بررسی کردند که
نتایج مطالعۀ آنها با پژوهش حاضر همسو بود .آنها به این نتیجه رسیدند که حس عمقی زانو پس
از گذشت شش ماه از عمل بازسازی بهبود مییابد.
با پارگی لیگامنت متقاطع قدامی ،حس عمقی مفصل زانو بهدلیل ازدستدادن گیرندههای مکانیکی
و بازخوردهای حسی کاهش مییابد؛ درنتیجه ،زانو عالوهبر اختالل مکانیکی دچار بیثباتی نیز
میشود ( .)0در حین انجامشدن جراحی ،پتانسیلهای حسی-پیکری بعد از بازسازی لیگامنت
متقاطع قدامی بازگردانده میشوند .پژوهشگران پتانسیلهای حسی-پیکری را قبل و بعد از جراحی
مقایسه کردند و کاهش آنها را در قبل از جراحی و بهبود آن را بعد از جراحی مشاهده کردند (.)34
پتانسیلها قبل و بعد عمل متفاوت است ،ولی حسی عمقی بعد از عمل جراحی نیز همانند قبل از
عمل است .بعد از گذشت شش ماه همراه با انجامدادن تمرینهای بازتوانی ،بهبود زخم و پیامدهای
جراحی ،حس عمقی نیز در افرادی که عمل جراحی انجام دادهاند ،بهبود مییابد ( .)33با بهبود
حس عمقی و افزایش پیامها و بازخوردهای عصبی ،عضالت اطراف مفصل نیز بهبود مییابد و
واحدهای حرکتی آنها فعال میشود .نشان داده شده است با انجامشدن عمل جراحی ،بین شش
ماه تا یک سال زمان الزم است تا فیبرهای کالژن و عروق خونی و دیگر بافتهای پیوندی بازسازی
شوند ( .)33با بازسازی این بافتها مکانیسمهای عصبی دوباره فعال میشوند و باعث پیشرفت
کنترل عصبی-عضالنی در افراد آسیبدیده میشوند ( .)33از طرفی بهبود مکانیکی استاتیک که
توسط گرافت ایجاد میشود نیز یک محیط پایدار را ایجاد میکند که باعث پیشرفت مکانیسم
مجموعۀ حسی-حرکتی مفصل میشود ( .)33نتایج این پژوهش با پژوهش البوت 3و همکاران ()9
1. Angoules
2. Muaidi
3. Laboute
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همسو نبود .آنان حس عمقی ورزشکارانی را بررسی کردند که سه تا نُه ماه از عمل بازسازی لیگامنت
متقاطع قدامیشان گذشته بود .درنهایت به این نتیجه رسیدند که حس عمقی در پای جراحیشده
از پای سالم کمتر بود ( .)9دلیل همسونبودن یافتۀ مطالعۀ حاضر با این پژوهش میتواند به شرایط
ورزشکاران مطالعهشده و پروتکل بازتوانی استفادهشده مربوط باشد.
مطالعۀ حاضر دارای محدودیتهایی بود که ازجملۀ آنها میتوان به پس از وقوعبودن اشاره کرد؛
زیرا ،افراد حاضر در گروه آسیبدیده تمرینهای توانبخشی خود را پشت سر گذاشته بودند و به
تمرینهای ورزشی خود بازگشته بودند .این افراد از برنامۀ توانبخشی متفاوتی در مقایسه با همدیگر
استفاده کرده بودند که این امر میتواند در نتایج و تعمیم آنها اثرگذار باشد؛ بااینحال ،نتایج
مطالعۀ حاضر اثربخشی تمامی پروتکلهای توانبخش استفادهشده توسط افراد آسیبدیده را نشان
داد .از دیگر محدودیتهای مطالعۀ حاضر نبود مرجع دقیق برای انتخاب سرعت زاویهای مناسب
برای مقایسۀ عملکرد عضالت حول مفصل زانو است.
با توجه به یافتههای این مطالعه میتوان نتیجهگیری کرد که اگر ورزشکاران آسیبدیده بعد از عمل
جراحی تمرینهای بازتوانی خود را بهخوبی و بهطور کامل پشت سر بگذارند و بهموقع به فعالیت
ورزشی بازگردند ،میتوانند به خوبی قدرت عضالنی و حس عمقی خود را بازیانی کنند؛ بهطوریکه
در قدرت عضالنی و حس عمقی عملکردی مشابه با افراد سالم خواهند داشت .با توجه به اینکه
قدرت عضالنی و هماهنگی عصبی-عضالنی از پای ه و اساس حرکات ورزشی به حساب میآیند،
درنتیجه ورزشکاران هنگام بازگشت به فعالیت ورزشی میتوانند با بیشترین توان به اجرای
تمرینهای خود بپردازند و احتمال بروز آسیب مجدد در آنها کاهش مییابد.
پیام مقاله
مطالعات پیشین نشان دادهاند که بروز پارگی در رباط صلیبی قدامی موجب ضعف در عملکرد مفصل
زانوی افراد مبتال میشود .در این افراد پس از انجامشدن عمل جراحی ،همچنان در عملکرد مفصل
زانو نقصان وجود دارد .همچنین مطالعات نشان دادهاند که حتی گذشت مدت زمان  12ماه از عمل
جراحی و اجرای کامل تمرینهای توانبخشی نیز عملکرد فرد را به حال طبیعی خود نزدیک
نمیکند؛ بااین حال ،نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که گذشت حدود سه سال از عمل جراحی و
تمرینهای توانبخشی و بازگشت ورزشکار به فعالیت ،مدت زمان مناسبی برای عملکرد طبیعی
زانوی فرد است.
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Abstract
Decrease in knee proprioception and muscles strength are outcomes of anterior cruciate
ligament (ACL) rupture that sustained with patients post-surgery. The aim of this study
was to compare the knee joint positioning sensation and muscle strength in patients with
completed sport rehabilitation program and returned to exercise with their healthy
matches. Twenty-five male basketball players (11 participants with autograft
reconstruction hamstring or surgery and 14 healthy participants) participated in this
study. Flexor and extensor peak torque of the knee at the angular velocities of 60 and
180 deg.s-1 and proprioception at 45̊ were evaluated in both dominant and
nondominant legs by isokinetic dynamometry. Data were analyzed by F test and
independent samples t-test. The results of this study showed that there is no differences
in flexion and extension peak torque at 60 deg.s-1 angular velocity (p=0.483), peak
extension moment at 180 deg.s-1 in dominant and nondominant (p=0.371, p=0.890) and
joint positioning sensation between dominant and nondominant legs (p=0.896) in
groups. However,
extension peak torque in the injured group was lower than healthy group in both
dominant (p=0.034) and nondominant legs (p=0.043). According to the results of this
study, it can be concluded that after successive completion of rehabilitation program,
surgery-induced outcomes could be improved, and it can reduce re-injury risk in
athletes.
Keywords: Reconstruction Surgery, Muscular Torque, Anterior Cruciate Ligament,
Proprioception, Basketball Players
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