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مقاله اصیل

مجله بیومکانیک ورزشی ،زمستان  ،1396دوره  ،3شماره  ،4صفحههای  17تا 27

تأثیر والگوس پویای زانو حین اسکات باالی سر بر قدرت و دامنه حرکتی مفاصل
دیستال و پروگزیمال زانوی بسکتبالیستها

هیمن محمدی ،*1حس��ن دانش��مندی،2

محمدحسین علیزاده،3
علی شمسی ماجالن
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 .1گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم

انس��انی و اجتماعی ،دانش��گاه کردس��تان ،سنندج،
ایران.

 .2گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی،

دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .3گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی،

دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

 .4گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی،

دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

چکیده

دریافت1395/9/14 :

پذیرش1396/12/9 :

هدف :مطالعه حاضر بهمنظور بررس��ی تأثیر والگوس پویای زانو در طی اس��کات باالی سر ،بر قدرت و دامنه
حرکتی مفاصل ران و مچ پای بسکتبالیستها انجام گردید.

روشها :در این مطالعه  35بسکتبالیست سالم (میانگین سن  ،20/98 ± 1/99قد  183/27 ± 6/64سانتیمتر و
وزن  )75/31 ± 9/24در دو گ��روه کنت��رل ( 18نفر) و دارای والگوس پویای زانو ( 17نفر) و فاقد آس��یب اندام

تحتانی در طی یک س��ال گذش��ته بهطور داوطلبانه شرکت نمودند .قدرت با استفاده از دینامومتر دستی و دامنه

حرکتی غیرفعال با اس��تفاده از گونیامتر اندازهگیری ش��د .از آزمون تی مستقل در سطح معنیداری  0/05برای

تعیین تفاوت قدرت و دامنه حرکتی گروه کنترل و دارای والگوس پویای زانو استفاده شد.

یافتهها :بسکتبالیستهای گروه والگوس پویای زانو در مقایسه با گروه بدون والگوس دارای قدرت چرخش
خارجی و اکستنش��ن ران بیشتر (به ترتیب  ، )P=0/004 ،P=0/000قدرت پالنتار فلکسیون کمتر (،)P=0/001

دامنه حرکتی دورسی فلکسیون زانو خم کمتر ( )P=0/021و چرخش خارجی ران بیشتری ( )P=0/002بودند.

نتیجه گیری :نتایج نش��ان داد که بسکتبالیس��تهای دارای والگوس پویای زانو دارای عضالت سفت و ضعیف
مچ پا هس��تند و به نظر میرس��د مداخ�لات تمرینی متمرکز بر بهب��ود قدرت و دامنه حرکتی م��چ پا ،میتواند

کینماتیک اندام تحتانی طی اسکات باالی سر را بهبود بخشد و موجب اصالح والگوس پویای زانو گردد.
کلید واژگان :والگوس پویای زانو ،قدرت عضالنی ،دامنه حرکتی ،اسکات باالی سر

* نویس��نده مسئول:اس��تادیار ،گروه تربیتبدنی و

علوم ورزش��ی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،

دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
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E-mail: hemn.m.64@gmail.com

مقدمه

یا هنگام چرخش و آماده ش��دن برای انجام مانورهای برشی رخ میدهند

پارگ��ی لیگام��ان صلیب��ی قدام��ی ()Anterior Cruciate Ligament: ACL

بازیکنان اس��ت اما در بس��کتبال اغل��ب بهصورت غیر برخ��وردی اتفاق

 15تا  25س��اله شیوع بیش��تری دارد و در  70درصد موارد بهصورت غیر

جهت پیدرپی باش��د ( .)5یک��ی از عوامل اصلی وقوع آس��یب  ACLدر

ش��ایعترین آس��یب لیگامانی زانو اس��ت ( )1،2که در ورزشکاران جوان
برخوردی و در  30درصد موارد بهصورت برخوردی اتفاق میافتد (.)3

آسیبهای غیر برخوردی  ACLمعمو ً
ال حین کاهش شتاب ،فرود از پرش

( . )4مکانیس��م آسیب  ACLدر رش��ته فوتبال اغلب ناشی از برخورد بین

میافتد و به نظر میرسد این امر ناشی از پرش و فرودهای مکرر و تغییر
بس��کتبال والگوس پویا است همچنین مطالعات نشان داده که  22درصد

بسکتبالیس��تهای لیگ ملی امریکا پس از آس��یب  ACLنتوانس��تهاند به
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مس��ابقات برگردند و  44درصد بسکتبالیستهایی که به رقابت برگشتند،

میباشد( .)16بر همین اساس توانایی ورزشکار در حفظ راستای پویای

از لحاظ شدت آسیب ،آسیب  ACLجایگاه اول را در رشته بسکتبال دارد

بس��یار مهم در وقوع آس��یب زانو در ورزش باشد( .)17همچنین مطالعه

کاهش میزان کارایی عملکرد حرفهای را از خود نشان دادهاند ( .)5بعالوه
( .)6بهطورکل��ی می��زان پارگی  ACLیک مورد در هر  3500نفر در س��ال

گزارش شده اس��ت( .)7صرفنظر از هزینههای تشخیص و توانبخشی
این آس��یب ،هزینه پزش��کان متخصص و بیمارستان  12740دالر برآورد

ش��ده است ( .)8از طرف دیگر افراد دارای سابقه آسیب  ACLدر معرض
توس��عه اس��تئوآرتریت قرار دارند ( .)9مجموعه این عوامل محققان ر ا
به س��مت برنامههای پیش��گیری از این آسیب س��وق میدهد .شناسایی

صحیح س��گمنتهای اندام تحتانی در صفحات حرکتی ،میتواند عاملی

روی ورزش��کارانی که دچار آس��یب  ACLش��دند نش��ان داد این افراد در
مقایس��ه با افراد س��الم هنگام فرود  8درجه والگوس بیش��تری داشتهاند.

بارگذاری والگوس ،فش��ار نسبی اعمال شده به  ACLرا افزایش میدهد و
این امر در سطوح باال میتواند منجر به واماندگی لیگامانی شود (.)13،17

به دلیل پتانسیل ناشی از والگوس پویای زانو و نقش آن در آسیب ، ACL
درک عوامل احتمالی که ممکن است منجر به والگوس پویای زانو شوند،

ورزش��کارانی که ممکن اس��ت بیش��تر در معرض خطر بروز آسیب ACL

حیاتی است.

لیگامانی زانو دارد.

( )Medial Knee Displacementدر طی آزمون اس��کات دارد که تش��خیص

باشند اهمیت به س��زایی در توسعه برنامههای پیشگیری از آسیبدیدگی

حرکت والگوس پویا زانوی اش��اره ب��ه جابجایی داخلی بیش از حد زانو

در دو دهه اخیر پژوهشهای زیادی در زمینه شناسایی ورزشکاران دارای

آن از طری��ق جابجایی داخلی مرکز پاتال و عبور از خطی که در راس��تای

مطالعات مکانیسمهای متفاوتی برای وقوع آسیب  ACLگزارش شده است

زان��و بر ایجاد نقصهای ویژه در ق��درت و انعطافپذیری مفاصل ران و

ایمباالنس و اختالالت عصبی عضالنی زانو انجام ش��ده اس��ت و در این
که مکانیسم صفحه فرونتال یکی از ش��ایعترین آنها میباشد (.)10،11
در آنالیز ویدیوئی آس��یبهای  ACLجهتگیری نسبی ران نسبت به ساق

یا ب��ه عبارتی والگوس زانو بهعن��وان یک عامل مؤث��ر در پارگی لیگامان

انگش��ت بزرگ پا قرار دارد ،انجام میشود ( .)18وجود والگوس پویای
مچ پا تأثیر میگذارد( .)18این حال ،تاکنون در تحقیقات س��هم نس��بی

ق��درت عضالن��ی و انعطافپذیری ران و مچ پ��ا در والگوس پویای زانو

مورد بررس��ی قرار نگرفته اس��ت .متخصصان برای تشخیص اینکه عدم

 ACLمطرح شده اس��ت ( .)12پژوهشگران والگوس کالپس زانو(Valgus

تعادل عضالنی ران یا ساق پا عامل مؤثر اصلی در ایجاد جابجایی داخلی

معرفی نمودهان��د ( .)13( )r2=0/88حرکت والگوس پویای زانو بهعنوان

استفاده مینمایند .درصورتیکه عدم تعادل عضالنی ساق پا علت اصلی

 )Collapseرا یک��ی از عوام��ل پیشبین مهم آس��یب غی��ر برخوردی ACL

ترکیبی از اداکش��ن و چرخش داخلی ران و همچنین آبداکشن و چرخش
خارج��ی تیبی��ا در طی فعالیتهای اس��کات و پرش فرود تعریف ش��ده

اس��ت( .)14مطالع��ات بر روی اجس��اد نش��ان دادهاند ک��ه والگوس زانو
 ،بهوی��ژه در ترکی��ب با چرخش داخلی درش��تنی ب��ار وارده بر  ACLرا

افزای��ش میدهد( .)15بنابراین ،حرک��ت والگوس پویای زانو اغلب یک
عامل خطرس��از کلیدی در آسیبهای حاد زانو ،ازجمله آسیب  ACLغیر
برخوردی محسوب میش��ود Hewett .و همکاران ( .)13در یک مطالعه

آیندهنگر که شامل  8آسیب  ACLبود حرکت والگوس زانو را بهعنوان یک
عامل خطرس��از اصلی آسیب  ACLمعرفی نمودند .شواهد موجود نشان

میده��د که محدود نمودن والگوس زانو و حفظ راس��تای مناس��ب اندام

بیش از حد و وضعیت والگوس پویای زانو میباشد از بلند کردن پاشنه پا
والگوس پویای زانو باشد بعد از قرار دادن شی زیر پاشنه ،دیگر والگوس

پویای زانو در طی اسکات دو پا مشاهده نمیشود  .درصورتیکه علیرغم
قرار دادن ش��ی زیر پاش��نه ،باز هم در طی اسکات دو پا والگوس پویای
زانو مشاهده گردد ،عدم تعادل عضالنی ران علت اصلی آن میباشد(.)19
اصالح والگوس پویای زانو هنگام اس��تفاده از یک ش��ی 5/1سانتیمتری

زیر پاش��نه پا ،ناش��ی از افزایش پالنتار فلکش��ن مچ پا میباشد که باعث

کاه��ش تن��ش عضالت مچ پ��ا و بازیابی رابطه متناس��ب ط��ول تنش در
گاستروکنمیوس داخلی ،تیبیالیس قدامی و خلفی میشود بهطوریکه این

عضالت بتوانند بهتر والگوس زانو و پرونیشن پا را کنترل نمایند( .)19به
نظر میرس��د تا به امروز هیچ مطالعهای بررس��ی نکرده است که آیا نقص

تحتانی حین فعالیتها میتواند از وقوع آسیب  ACLپیشگیری کند (.)13

قدرت و دامنه حرکتی ساق پا علت والگوس پویای زانو در افرادی است

زنجی��ره حرکتی ان��دام تحتانی ،تعیینکننده توزیع درس��ت یا نادرس��ت

بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر مقایس��ه ق��درت و دامنه حرکتی ران و

رفت��ار مکانیکی اختصاص��ی مفاصل پروگزیمال و دیس��تال مفصل میانی
نیروه��ای تحمی��ل ش��ده ب��ر سیس��تم عضالن��ی اس��کلتی مفص��ل زانو
مجله بیومکانیک ورزشی ،زمستان  ،1396دوره  ،3شماره  17 ،4تا 27

که هنگام باال بردن پاشنه پا،والگوس پویای زانوی آنها اصالح میشود.

ساق پا در بسکتبالیس��تهای بدون والگوس پویای زانو طی اسکات دو
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تأثیر والگوس پویای زانو حین اسکات باالی سر بر قدرت و دامنه حرکتی مفاصل دیستال و پروگزیمال زانوی بسکتبالیستها

پا و آزمودنیهای دارای والگوس پویای زانو طی اس��کات دو پا که با باال
بردن پاشنه پا اصالح شود ،میباشد

دست باالی سر بود .سپس بسکتبالیستها آموزش داده شدند تا اسکات

را همانند وضعیت نشستن روی یک صندلی انجام دهند .آزمون اسکات
باالی س��ر بسکتبالیستها ضبط میش��د درحالیکه محقق اصلی آنها را

روششناسی

تحت نظر داشت .بسکتبالیس��تهایی واجد شرایط گروه کنترل بودند که

آزمودنیه��ا و روش انتخاب  :پ��س از غربالگری والگوس پویای زانو از

الف) و بسکتبالیس��تهایی واجد شرایط گروه والگوس پویای زانو بودند

ب��رای گروه کنترل و  17نفر واجد ش��رایط و دارای جابجایی داخلی بیش

هنگام بلند کردن پاشنه والگوس پویای زانو اصالح شد (شکل  ،1ب – ج).

میان  97بسکتبالیس��ت داوطلب 18 ،نفر واجد ش��رایط و بدون والگوس

از ح��د زانو بهعنوان گروه دارای والگوس پویای زانو انتخاب ش��دند .بر
اس��اس تعریف عملیاتی بسکتبالیس��تهایی دارای والگوس پویای زانو
محس��وب شدند که در طی اسکات جفتپا راستای نقطه میانی استخوان

در آزمون اس��کات باالی سر والگوس پویای زانو مشاهده نشد(شکل ،1
که والگوس پویای زانو در پای غالب در آزمون اسکات باالی سر داشتند و
بسکتبالیستهای گروه کنترل از لحاظ سن ،قد و وزن مشابه گروه دارای

والگوس پویای زانو بودند (جدول  .)1تحقیقات منتشر شده قبلی آزمون

اسکات باالی سر را بهعنوان یک ابزار معتبر برای شناسایی نقص الگوی

کش��کک از بخش داخلی شس��ت پا عبور کند ( .)18گروه کنترل ش��امل

حرکتی (دامن��ه )0/75-1/00 ،معرفی نمودهاند( .)18قبل از آزمون به هر

باش��ند و زانو بهطور مستقیم در راس��تای انگشتان پای قرار بگیرد .عالوه

آزمون بر روی پای غالب شرکتکنندگان انجام شد ،که بهعنوان پای مورد

بسکتبالیس��تهایی بود که در طول اس��کات والگوس پویای زانو نداشته

ب��ر ای��ن ،آزمودنیها بین  18تا  25س��ال بودند و س��ابقه عمل جراحی و

آس��یب اندام تحتانی در طی یک س��ال گذش��ته نداش��تند .همه آزمونها

در آزمایش��گاه پژوهش��ی تربیتبدنی دانش��گاه گیالن انجام ش��د .پیش
از آزمون ،بسکتبالیس��تها ف��رم رضایتنامه را امضا نموده و س��پس در
آزمون غربالگری ارزیابی اس��کات جفتپا(باالی س��ر) شرکت نمودند.

آزمون اسکات باالی سر ( )19بهمنظور شناسایی بسکتبالیستهای دارای

والگ��وس پوی��ای زانو و افراد فاق��د والگوس پویای زانو انجام ش��د .هر
شرکتکننده مجموعهای اس��کات دو پا ( 5تکرار) در وضعیت استاندارد

را انجام داد که وضعیت پاها هم عرض شانهها ،انگشتان پا رو به جلو ،و

ج

شرکتکننده حداکثر به مدت  5دقیقه برای گرم کردن زمان داده شد .کل

اس��تفاده حین ضربه زدن به توپ تا حداکثر مس��افت ممکن تعریف شده
بود.

جذٍل .1
هشخصات دهَگرافیک آزهَدًیّا

گرٍُ

بذٍى ٍالگَس

دارای ٍالگَس

سي

± 2/05 21/42

± 1/87 20/52

قذ

± 3/84 181/28

± 8/30 185/37

± 6/71 73/82

جرم

ب

± 11/33 76/90

الف

شکل  .1الف :عدم والگوس زانو حین اسکات ،ب :والگوس هشهود زانو حین اسکات ،ج :اصالح والگوس حین اسکات با باال بردن پاشنه
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دامنه حرکتی  :دامنه حرکتی غیرفعال ران و مچ پا در یک راستای متعادل

قدرت  :ق��درت ایزومتریک پ��ای غالب بسکتبالیس��تها برای حرکات

اس��تفاده از روش  Norkinو  Whiteارزیابی ش��د ( .)20محقق اصلی تمام

چرخش داخلی و خارجی ران اندازهگیری ش��د (شکل  .)3برای ارزیابی

با اس��تفاده از یک گونیامتر پالس��تیکی اس��تاندارد  30/5سانتیمتری و با
اندازهگیریه��ای دامنه حرکت��ی را انجام داد .از هر حرک��ت مورد آزمون
س��ه کوشش انجام ش��د و میانگین آنها برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد

استفاده قرار گرفت .دامنه حرکتی دورسی فلکسیون مچ پا با زانوی صاف
برای جداسازی بهتر گاستروکنمیوس و با زانوی خم برای جداسازی بهتر
عضله سولئوس مورد بررسی قرار گرفت .دامنه حرکتی دورسی فلکسیون

م��چ پا با زان��وی صاف،در وضعیت خوابیده به پش��ت با ق��رار دادن یک
غلتک فومی زیر انتهای س��اق پا جهت حفظ اکستنشن کامل زانو ارزیابی

شد(شکل الف  .)2دامنه حرکتی دورسی فلکسیون مچ پا با زانوی خم در

همان وضعیت با قرار دادن یک غلتک فومی زیر زانو و آویزان کردن پا از
انتهای میز ارزیابی شد(شکل ب  .)2استفاده از غلتک فومی اجازه میداد
وضعیت خم ش��دن  30درجه زانو حفظ گردد .در هر دو ارزیابی بازوی

ثابت گونیامتر در راس��تای استخوان نازکنی و بازوی متحرک در راستای
متاتارس پنجم قرار گرفت .محقق دامنه حرکتی را از ش��روع تا احساس

مقاومت در برابر حرکت اندازهگیری و ثبت نمود .دامنه حرکتی آبداکشن

در وضعیت خوابیده به پشت ارزیابی شد .پای غالب آبداکشن غیرفعال را
انجام داد درحالیکه خار خاصره قدامی فوقانی سمت مقابل لمس میشد.

جابجایی تحتانی خار خاصره قدامی فوقانی نشان میدهد که ابداکتورهای

ران کش��یده ش��دند و چرخش لگن صورت میگیرد و این اشاره به نقطه
اندازهگیری دارد .محور گونیامتر بر روی خار خاصره قدامی فوقانی پای
غالب ،بازو ثابت در راس��تای خار خاصره قدامی فوقانی س��مت مقابل و
بازو متحرک همراس��تا با تنه استخوان ران قرار گرفت(شکل ج  .)2دامنه

حرکتی چرخش خارجی ران با قرار گرفتن در وضعیت خوابیده به پشت
و فلکش��ن ران و زانوی  90درجه ارزیابی ش��د .چرخ��ش خارجی پا تا
احس��اس مقاومت بافت نرم در برابر حرکت توسط محقق اصلی صورت

گرفت .محور گونیامتر در راستای محور طولی استخوان ران ،بازوی ثابت

در راس��تای محور طولی بدن و بازوی متحرک در راس��تای تنه استخوان
درشتنی قرار داده شد (شکل د .)2

پالنتار فلکشن و دورسی فلکسیون مچ پا ،آبداکشن ،اداکشن ،اکستنشن،
میزان قدرت دینامومتر دستی استفاده شد .حداکثر نیرو برحسب نیوتن در
 3کوشش جداگانه که هر یک  5ثانیه به طول انجامید ،ثبت گردید .میانگین

این سه کوشش برای هر یک از عضالت تست شده محاسبه و برای تجزیه
و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت .فاصله استراحت بین کوششها
برای به حداقل رس��اندن تأثیر خستگی  30ثانیه بود .بسکتبالیستها قبل

از آزمون اصلی و برای آش��نایی با روش هر آزمون قدرت یک کوش��ش
تمرینی زیر بیش��ینه را انجام دادند .بهمنظور اجرای متعادل آزمون محقق
اصل��ی تمام اندازهگیریهای قدرت را انج��ام داد .وضعیت قرارگیری در

آزمون قدرت بر اس��اس گ��زارش  Peterson-Kendallو همکاران.)21( ،
ص��ورت گرفت ب��ا این تف��اوت که آزم��ون چرخش داخل��ی و خارجی

مفصل ران در وضعیت دمر و با زاویه فلکشن ران صفر درجه انجام شد.

وضعیت آزمودنی در ارزیابی قدرت عضالنی چرخش داخلی(شکل الف
 ،)3چرخش خارجی(ش��کل ب  )3و اکستنشن ران(شکل ج  ،)3همه در

یک وضعیت دمر با زانوی دارای فلکشن  90درجه انجام گردید .از تسمه

ب��رای تثبیت وضعی��ت و قرارگیری دینامومتر ب��ر روی قوزک خارجی و
داخلی به ترتیب برای ارزیابی چرخش داخلی و خارجی اس��تفاده ش��د.
بسکتبالیس��تها آموزش داده ش��دند ک��ه در طول آزم��ون زانوی خود را

خ��م یا ب��از نکنند .قدرت اکستنش��ن ران با ق��رار دادن دینامومتر بر روی
بخ��ش خلف��ی ران آزمودنی ،درس��ت نزدیک مفصل زانو ارزیابی ش��د.
بسکتبالیس��تها برای حفظ موقعیت فلکشن زانو در طی آزمون آموزش

داده ش��دند .ارزیابی آبداکشن ران با قرارگیری بسکتبالیست در وضعیت
خوابیده به پهلو سمت پای غیر غالب صورت گرفت .آزمودنی آبداکشن

ران پای برتر را در راستای میز آزمون انجام داده و در طی آزمون وضعیت
چرخش ران خنثی را حفظ مینمود .دینامومتر درس��ت در بخش جانبی
زانو و نزدیک به خط مفصل زانو قرار داده شد(شکل د  .)3قدرت اداکشن

ران در وضعی��ت خوابیده به پهلو با قرارگیری دینامومتر نزدیک راس��تای
داخلی مفصل زانو و کمی باالتر از اپی کندیل ران ارزیابی شد(شکل ه .)3

دوره  ،3شماره
،1396
ورزشی ،زمستان
دورسی 17 ،4تا 27
فلکسیون زانو صاف ،ب :دورسی فلکسیون زانو خن ،ج :آبداکشن ،د :چرخش خارجی)
(الف:
حرکتی
بیومکانیک داهنه
مجلهشکل .2
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شکل  . 3قدرت (الف:چرخش داخلی ،ب  :چرخش خارجی ،ج  :اکستنشن  ،د  :آبداکشن ،ه  :آداکشن و  :پالنتار فلکسیون ،ز :دورسی فلکسیون)

قدرت پالنتار فلکشن(شکل و  )3و دورسی فلکسیون (شکل ز  )3مچ پا

کنترل و گروه دارای والگوس پویای زانو اس��تفاده ش��د .نتایج نش��ان داد

بر روی قفس��ه سینه اندازهگیری ش��د .تسمه دینامومتر در سر متاتارسها

(گروه کنترل  18نفر با میانگین س��ن  ،21/42 ± 2/05قد 181/28 ± 3/84

در وضعیت نشسته با پاهای کشیده به بیرون و جلو و قرار گرفتن دست
قرار داده شد.

تفاوت معنیداری بین میانگین قد وزن و سن بسکتبالیستهای دو گروه

س��انتیمتر و وزن  )73/82 ± 6/71و (گ��روه دارای والگ��وس پویای زانو

روش محاس��به قدرت نرمال ش��ده  :ازآنجاییکه وزن بسکتبالیس��تها

 17نفر با میانگین س��ن  ،20/52 ± 1/87قد  185/37 ± 8/30سانتیمتر و

فرمول زیر محاسبه گردید (.)22

مستقل نشان داد که تفاوت معنیداری در متغیرهای منتخب دامنه حرکتی

بر میزان قدرت تأثیرگذار اس��ت .درصد قدرت نرمال ش��ده با استفاده از

×011

نیرو

وزن

وزن  )76/90 ± 11/33وجود ندارد (جدول  .)1همچنین نتایج آزمون تی

(ج��دول  )2و قدرت نرمال ش��ده (جدول  )3میان گ��روه دارای والگوس

= قدرت نرمال شده

پوی��ای زانو و گروه کنت��رل وجود دارد .گ��روه والگوس پوی��ای زانو در
مقایس��ه با گروه بدون والگوس دامنه حرکتی دورسی فلکسیون زانو خم

نتایج

کمتر ( )P=0/021و چرخش خارجی ران بزرگتری ( )P=0/002از خود

از آزمون تی مستقل در سطح معنیداری  0/05یا کمتر برای تعیین تفاوت

ترتیب  )P=0/004 ،P=0/000و قدرت پالنتار فلکسیون کمتر ()P=0/001

س��ن ،قد ،وزن و همچنین قدرت و دامنه حرکتی بسکتبالیستهای گروه

نشان دادند و دارای قدرت چرخش خارجی ران و اکستنشن بزرگتر (به
بودند .برخالف فرضیه اصلی ما ،گروه دارای والگوس قدرت اکستنشن

جذٍل . 2
هقایسِ داهٌِ حرکتی بسکتبالیستّای با ٍ بذٍى ٍالگَس پَیای زاًَ
داهٌِ حرکتی
دٍرسی فلکسیَى زاًَ خن

دٍرسی فلکسیَى زاًَ صاف
آبذاکشي
چرخش خارجی

* سطح هعٌیداری کوتر از 0/05

گرٍُ
بذٍى ٍالگَس

36/11 ± 2/34

29/66 ± 2/71
40/11 ± 4/25
48/94 ± 4/51

دارای ٍالگَس

32/ 97 ± 4/68
28/35 ± 3/46
42/02 ± 2/90
54/11 ± 3/89

ًورُ تی

سطح هعٌیداری

2/48

*0/02

1/24
-1/56
-3/63

0/22
0/12
*0/001
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جذٍل . 3
قذرت ًرهال شذُ بسکتبالیستّای با ٍ بذٍى ٍالگَس پَیای زاًَ
قذرت ًرهال شذُ
پالًتار فلکسیَى

دٍرسی فلکسیَى
آبذاکشي
آداکشي
چرخش داخلی
چرخش خارجی
اکستٌشي

*سطح هعٌیداری کوتر از 0/05

گرٍُ
بذٍى ٍالگَس

26/25 ± 2/92

28/41 ± 3/19
24/60 ± 2/08
22/58 ± 1/88
17/30 ± 1/04
19/81 ± 1/61
23/87 ± 2/70

دارای ٍالگَس

22/60 ± 3/21

28/03 ± 4/49
25/48 ± 1/46
23/53 ± 1/68
16/69 ± 1/33
22/60 ± 1/03
27/32 ± 3/86

ًورُ تی
3/52

0/28
-1/42
-1/57
1/53
-6/05
-3/06

سطح هعٌیداری
*0/001

0/77
0/16
0/12
0/13
*0/000
*0/004

و چرخش خارجی ران بزرگتری (جدول )3را از خود نش��ان دادند .در

مورد آزمون قرار دادیم ،که در این شرایط درگیری گاستروکنمیوس بهطور

در مقایس��ه با گروه ش��اهد کمتر بود .تفاوت معنیداری بین مقادیر دامنه

گاس��تروکنمیوس داخلی ممکن اس��ت نقش کلیدی در ایج��اد والگوس

حمایت از فرضیه اصلی تحقیق ،قدرت پالنتار فلکش��ن گروه والگوس

حرکتی آبداکش��ن ،دورس��ی فلکس��یون زانو صاف و قدرت اداکش��ن و
آبداکشن ران ،چرخش داخلی ران ،و دورسی فلکسیون دو گروه مشاهده
نشد.

چش��مگیری بیشتر است ( .)21بر اس��اس این یافته میتوان گفت ضعف

پویای زانو داشته باشد.

به نظر نمیرسد ضعف و کوتاهی عضالت ران یک عامل مشارکتکننده

در والگوس پویای بیشازحد زانو این افراد باشد .در کمال تعجب ،افرادی

که والگوس پویای بیشازحد زانو نش��ان دادند دارای قدرت اکستنشن و

بحث

چرخش خارجی ران بیشتری بودند .همچنین ،تفاوتی در قدرت اداکشن

در ای��ن تحقیق قدرت عضالنی و دامنه حرکتی ران و مچ پای افراد دارای

چرخش دهندههای خارجی ران ،س��رینی ب��زرگ و میانی عوامل کلیدی

اصالح میش��د با گروه کنترل ( فاقد والگوس پویای زانو در طی اسکات

به نظر نمیرس��د که کوتاهی عضالت ران یک عامل اساسی باشد چرا که

والگ��وس پویای زانو در طی اس��کات باالی س��ر که با باال آوردن پاش��نه
باالی س��ر) مقایسه شد .نتایج نش��ان داد که تفاوت معنیداری در قدرت

عضالنی مچ پا و ران ،و همچنین دامنه حرکتی ران گروه دارای والگوس

زانو در مقایس��ه با گروه کنترل وجود دارد .بهوی��ژه گروه دارای والگوس
پویای زانو قدرت اکستنش��ن و چرخش خارجی ران بیش��تر و همچنین

دامنه حرکتی چرخش خارجی ران بیشتری در مقایسه با گروه کنترل نشان

دادند .بعالوه گروه والگوس دامنه حرکتی دورس��ی فلکسیون-زانو خم و

قدرت پالنتار فلکسیون کمتری از گروه کنترل داشتند.

و آبداکشن ران دو گروه مشاهده نشد .این یافتهها نشان میدهد که ضعف
مؤثر در والگوس پویای بیشازحد زانو در افراد موردمطالعه نمیباش��د.

اف��راد دارای والگوس پویای بیش از حد زانو ،دامنه حرکتی چرخش ران

بیش��تری نش��ان دادند و دارای دامنه حرکتی کمتری در هر کدام از س��ایر
حرکات تس��ت ش��ده ران نبودند .احتمال دارد که این افراد دارای قدرت
ران کافی باشند اما نتوانند برای پیشگیری بهطور مؤثر عضالت را در طی
اسکات فعال نمایند .پژوهشهای بیشتری برای ارزیابی سطح فعالسازی
عضالنی در طی اسکات مورد نیاز است تا مشخص شود که آیا والگوس

پویای زانو با قدرت و یا فعالسازی عضالنی ران ارتباط دارد.

مهمترین یافته تحقیق قدرت پالنتار فلکس��یون کمت��ر در گروه والگوس

م��ا در ابتدا ف��رض نمودیم که گ��روه دارای والگوس پوی��ای زانو کاهش

بهعنوان یک تثبیتکننده پویای زانو بهعنوان جبرانکننده گشتاور والگوس

خم را از خود نشانه دهند که بیانگر انعطافپذیری کاهش یافته عضالت

بود Lloyd .و  )15( Buchananگزارش نمودند که گاستروکنمیوس داخلی

زانو عمل میکند .بنابراین ،ممکن اس��ت والگوس پویای زانو (والگوس

زان��و) در نتیجه قدرت پالنتار فلکش��ن کاهش یافته ،بهویژه س��ر داخلی

گاستروکنمیوس اتفاق بیافتد .ما قدرت پالنتار فلکشنن  -زانوی صاف را
مجله بیومکانیک ورزشی ،زمستان  ،1396دوره  ،3شماره  17 ،4تا 27

دامنه حرکتی دورس��ی فلکس��یون-زانو صاف و دورس��ی فلکسیون-زانو
گاستروکنمیوس و سولئوس میباشد .سفتی این عضالت باعث افزایش

تنش غیرفعال به عضالت میشود که ممکن است ایجاد گشتاور والگوس

زان��و را افزایش داده و منجر به والگوس پویای زانو ش��ود .نتایج تحقیق
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حاضر نیز نش��ان داد تفاوت آماری معنیداری در دامنه حرکتی دورس��ی

تشخیص عینی والگوس پویای زانو به دو دلیل مورداستفاده قرار گرفت.

والگ��وس پویای زانو دامنه حرکتی دورس��ی فلکس��یون (زانو خم و زانو

اینکه ممکن اس��ت برخ��ی محققان دسترس��ی به دس��تگاه آنالیز حرکتی

فلکس��یون زانو خ��م دو گ��روه وج��ود دارد و بسکتبالیس��تهای دارای
صاف) کمتری از خود نش��ان دادند .بهویژه ،مقدار تفاوت دامنه حرکتی

اندازهگیری ش��ده دورسی فلکس��یون-زانو خم که از نظر آماری معنیدار

اول اینکه اس��تفاده از این روش در محیط بالینی بس��یار رایج است و دوم
نداشته باشند .متخصصان تمایل به استفاده از روشهای مؤثر و آسان در

شناسایی الگوهای حرکتی اشتباه از قبیل والگوس زانو دارند .ما تصمیم به

بود (جدول  .)2بهعالوه نتایج بهدستآمده منعکسکننده اظهارات Vesci

استفاده از معیارهای عینی نمودیم چراکه میتوان آن را بهصورت روزمره

فاق��د والگوس ،کاه��ش  25درص��دی دامنه حرکت��ی غیرفعال عضالت

استفاده نمود .ارائه دستورالعملهای عمومی میتواند برای متخصصان در

دامنه حرکتی دورس��ی فلکسیون مچ پا تحت تأثیر کینماتیک اندام تحتانی

ش��ود ( .)25برای اجتناب از این مشکل بالقوه ما بهدقت معیارهای ورود

و همکاران ( )23اس��ت که در مقایس��ه افراد دارای والگوس زانو با افراد

گاس��تروکنمیوس را در افراد دارای والگ��وس زانو گزارش نمودند .نقش
مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیقات بیشتری برای درک بهتر تأثیر
دامنه حرکتی دورس��ی فلکسیون محدود بر ایجاد وضعیت والگوس زانو

مورد نیاز است.

توس��ط متخصصان بالینی با حداقل تجهیزات و یا بدون نیاز به تجهیزات

ارزیابی کیفیت حرکات در طی انجام فعالیتهای اندام تحتانی مشکلساز
به مطالعه (عبور وس��ط کش��کک از راستای داخلی شست پا) را مشخص
نموده و از سیستم درجهبندی بله و خیر استفاده شد .بهمنظور اجتناب از

اشتباه ،اگر محقق با یک آزمودنی مشکوک در خصوص داشتن معیارهای

در تحقیقات قبلی رابطه بین قدرت ران و حرکت زانو در صفحه فرونتال

ورود ب��ه مطالعه برخورد مینمود ،آنها را از گروه دارای والگوس پویای

فرونت��ال و ق��درت ران ،از جمله چرخش خارجی ران ،دور ش��دن ران،

آزمودنیها گردید.

بررس��ی ش��ده اس��ت .اکثر محققان ارتب��اط بین حرکت زان��و در صفحه

فلکش��ن زانو ،و اکستنش��ن زانو را گزارش نمودهاند( .)24این مطالعات
نش��ان میدهد که ضعف عضالت مس��ئول افزایش جابجایی این حرکت
در صفحه فرونتال میباشد .یافتههای ما با مطالعات قبلی همخوانی ندارد

چ��را که ما در واقع قدرت اکستنش��ن و چرخش خارج��ی ران بزرگتر و
دامن��ه حرکتی چرخش خارجی ران بیش��تری را در افراد دارای والگوس
مش��اهده نمودیم .ما معتقدیم که این موضوع پشتیبانی بیشتری از قابلیت

باال بردن پاش��نه برای تشخیص تمایز میان نقش عدم تعادل عضالنی ران
و س��اق پا در ایجاد والگوس میباش��د .مطالعه حاضر اولین از نوع خود

اس��ت که به شناسایی منشأ والگوس پویای زانو پرداخته و اینکه در نتایج
ما ضعف ران یک عامل خطرساز نیست بهاحتمال زیاد ناشی از معیارهای
ورود به مطالعه میباش��د .عالوه بر این ،تحقیق��ات قبلی به جای آزمون

اسکات دو پا از آزمون اسکات تک پا استفاده نمودهاند ،که نیازمند کنترل

عضالنی ران بیش��تری اس��ت و همین ام��ر تا حدی میتوان��د اختالفات
یافتههای ما با آنها را توضیح دهید .بر اس��اس دانش ما ،به نظر میرسد

تا کنون هیچ تحقیقی نقش انعطافپذیری مفصل ران در والگوس زانو را
بررسی نکرده ،که این امر باعث میشود مقایسه تحقیقات غیرممکن باشد

و باید مطالعه بیشتری در این زمینه انجام شود .به نظر میرسد که میتوان

از بلند کردن پاشنه برای تعیین تفاوت بین عدم تعادل عضالنی ساق پا و
مفصل ران در افراد دارای والگوس پویای زانو استفاده نمود.

زان��و حذف مینمود و ما اعتقاد داریم ک��ه این امر باعث افزایش همگنی
مطالعه حاضر فاقد محدودیت نبود .پژوهش��گران در انتس��اب آزمودنی

هر گروه از بینایی اس��تفاده نمودند و این ممکن اس��ت ناخواسته موجب
سوگیری در بخش��ی از کار آزمونگر در هنگام اندازهگیری قدرت و دامنه
حرکتی ش��ود .این مسئله کمتر مؤثر است چراکه آزمون با استفاده از یک

انقباض ارادی حداکثر انجام ش��د .یکی دیگر از محدودیتها این اس��ت

که برای تعیین گروه از معیارهای خاصی اس��تفاده ش��د ،بر همین اس��اس
نتایج بهدس��تآمده تنها قابل تعمیم به آزمودنی-های واجد ش��رایط و نه
جامعه کلی میباشد .تحقیقات آینده باید نوع پا و پیشزمینههای ورزشی

را لح��اظ نمایند .تحقیقات آینده باید از دس��تگاه ایزوکینتیک برای تعیین
وجود این روابط اس��تفاده نمایند .در نهایت ،الگوهای فعالیت عضالنی
بای��د از طری��ق الکترومیوگرافی ب��رای تعیین تأثیر آنها بر راس��تای اندام
تحتانی در طی فعالیتهای عملکردی مورد بررسی قرار گیرند.

نتیجه گیری نهایی
کاه��ش قدرت پالنتار فلکس��یون ،احتما ً
ال ناش��ی از ضعف س��ر داخلی
گاستروکینمیوس باشد که به نظر میرسد یک عامل مهم مؤثر در والگوس

پویای زانو است .همچنین ،روند کاهش دامنه حرکتی دورسی فلکسیون-
زانو خم مچ پا نش��ان میدهد که س��فتی عضله سولئوس نیز ممکن است

J Sport Biomech 2018 Winter; 3 (4):17-27
http://biomechanics.iauh.ac.ir

24

هیمن محمدی و همکاران

ران و زان��و منجر به والگ��وس پویای زانو گ��ردد و متخصصان میتوانند

 به نظر نمیرس��د عدم.یک عامل تحقیقاتی در پژوهشهای آینده باش��د

.این تحقیق استفاده نمایند

.پاشنه اصالح میشود بهعنوان یک عامل اصلی والگوس محسوب شود

برای تش��خیص عوامل پنهانی والگوس پویای زانو و اصالح آن از نتایج

تعادل عضالنی ران اف��راد دارای والگوس پویای زانو که حین باال آوردن
این شواهد نشان میدهد که ممکن است عوامل مختلفی خارج از مفصل
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The Effect of Dynamic Knee Valgus during Overhead Squat on
Distal and Proximal Knee Joints Muscle Strength and Range of
Motion in Basketball Players
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Guilan, Rasht, Iran.

Results: BCompared with the control group, the dynamic knee valgus group
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showed to have a greater strength of the hip external rotation and extension (respectively P=0.000, P=0.004), smaller Plantarflextion strength (P=0.001), smaller
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Keywords: Dynamic knee valgus, Muscle strength, Range of motion, Overhead

* Corresponding author:

squat

Department of Physical Education and
Sports Sciences, Faculty of Humanity Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj,
Iran.
Tel: 087-33662288
Email: hemn.m.64@gmail.com

27  تا17 ،4  شماره،3  دوره،1396  زمستان،مجله بیومکانیک ورزشی

تأثیر والگوس پویای زانو حین اسکات باالی سر بر قدرت و دامنه حرکتی مفاصل دیستال و پروگزیمال زانوی بسکتبالیستها

27

دکتر هیمن محمدی ،استادیار حرکات اصالحی و

پروفس��ور محمدحسین علیزاده  ،اس��تاد حرکات

ایش��ان دهها مقاله در مج�لات علمی و کنگرههای

انگلستان) دانش��گاه تهران است .از ایشان بیش از

آسیبشناس��ی ورزشی دانشگاه کردستان است .از
مل��ی و بینالملل��ی ارائه و منتش��ر ش��ده اس��ت.

همچنین کتابهای متعدد و با عناوین مختلف (از

جمل�� ه �sport injury prevention ، Postural Correction ، Prescrip
tive Stretching “Eliminate pain and prevention injury”، Basketball
Anatomy ، Aquatics in Orthopedics and Sports Medicine Rehabilitation and Physical Conditioning، Bodybuilding anatomy، Reha-

) bilitation Techniques for Sports Medicine and Athletic Training
را ترجمه و منتشر نموده است.

اصالحی و آسیبشناس��ی ورزش��ی (از منچس��تر

 100مقال��ه در مج�لات علم��ی و کنگرههای ملی
و بینالمللی ارائه و منتشرش��ده اس��ت .همچنین

کتابه��ای تألیفی و ترجمه ایش��ان بهعنوان کتابهای درس��ی در مقاطع

مختل��ف تحصیل��ی تدریس میش��ود .عض��و هیئت تحریریه نش��ریات
مختلف علمی پژوهش��ی و  ISIو همچنین عضو موس��س و نائب رئیس

انجمن آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ایران و در حال حاضر
مدیر کل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان است.

پروفس��ور حس��ن دانش��مندی  ،اس��تاد ح��رکات

دکت��ر علی شمس��ی ماج�لان ،اس��تادیار حرکات

انگلستان) دانش��گاه گیالن است .از ایشان بیش از

اس��ت .از ایش��ان دهها مقاله در مج�لات علمی و

اصالحی و آسیبشناس��ی ورزش��ی (از منچس��تر

 300مقاله در مج�لات علمی و کنگرههای ملی و

بینالمللی ارائه و منتشرشده است .همچنین بیش

از  20کتاب تألیفی و ترجمه ایش��ان بهعنوان کتابهای درس��ی در مقاطع

اصالحی و آسیبشناس��ی ورزشی دانشگاه گیالن
کنگرههای ملی و بینالمللی و چندین کتاب ارائه

و منتشرشده است.

مختلف تحصیلی تدریس میشود .ایشان عضو هیئت تحریریه نشریات
مختلف علمی پژوهش��ی و  ISIو همچنین عضو موسس و رئیس انجمن

آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ایران است.
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