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مطالعات طب ورزشی

تأثیر ناهنجاری زانوی پرانتزی بر پایداری داینامیکی در تکلیف پرش -فرود تکپا
فرج اهلل شاه امیری فتاحی ،1محمدحسین علیزاده ،2هومن مینونژاد
تاریخ دریافت33/6/12 :
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تاریخ پذیرش33/33/12 :

چکیده
اختالل در کنترل پوسچر میتواند باعث افزایش آسیب طی فعالیتهای ورزشی شود.
ناهنجاری زانوی پرانتزی باعث تغییر محل عبور خط کشش ثقل از مرکز زانو به سمت قسمت
داخل میشود و در نتیجه ،پایداری پویا را مختل میکند .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر
ناهنجاری زانوی پرانتزی بر پایداری پویا در تکلیف پرش-فرود تکپاست 12 .دانشجوی پسر
رشتۀ تربیت بدنی (سن 13/21±3/62 :سال ،وزن  66/76± 7/23:کیلوگرم ،قد5/25 :
 371/12±سانتیمتر) که طبق وضعیت زانوهایشان در دو گروه زانوی پرانتزی ( 35نفر) و
نرمال ( 35نفر) قرار گرفتند ،در این مطالعه شرکت کردند .زمان رسیدن به پایداری آزمودنیها
در راستای داخلی-خارجی ( )MLو قدامی-خلفی ( )APو کلی ( )RVبا استفاده از صفحۀ نیرو
در حرکت پرش-فرود ارزیابی شد .نتایج تحقیق نشان داد اختالف معنیداری در زمان
رسیدن به پایداری بین دو گروه زانوی پرانتزی و زانوی نرمال در راستای قدامی-خلفی وجود
ندارد ( ،)p>2/22اما زمان رسیدن به پایداری در راستای داخلی-خارجی و در حالت کلی در
گروه زانوی پرانتزی بیشتر از گروه زانوی نرمال بود که این اختالف معنیدار بود (.)p<2/22
نتایج نشان میدهد ناهنجاری زانوی پرانتزی ممکن است نوسان پوسچرال را در راستای
داخلی-خارجی و کلی تحت تأثیر قرار دهد .چنین به نظر میرسد که افزایش زمان رسیدن به
پایداری در راستای داخلی-خارجی و در حالت کلی در گروه زانوی پرانتزی بهعلت تغییر محل
عبور خط کشش ثقل باشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود بهمنظور جلوگیری از آسیب پرش-
فرود در افراد با ناهنجاری زانوی پرانتزی برنامههای تمرینی تعادل توصیه شود.
واژگان كلیدی :ناهنجاری زانوی پرانتزی ،پایداری پویا ،تکلیف پرش-فرود .

 .1دانشجوی کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
Email: faraj.shahamiri@yahoo.com
 .2دانشیاردانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران
 .3استاديار دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران
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مقدمه
کنترل پوسچر توانايی حفظ مرکز ثقل درون سطح اتکاست ( .)13يافتههای برخی پژوهشها
نشان میدهد ،راستای اندام تحتانی از عوامل اثرگذار بر کنترل پوسچر است (. )2،12
ناهنجاریها در اندام تحتانی میتواند بر بیومکانیک حرکات اثر منفی بگذارد و به عالئم
ناپايداری منجر شود .ون گلو و همکاران )2002( 1نشان دادند ناهنجاری زانوی پرانتزی که
طی گشتاور پرونیشن ايجادشده در مفاصل مچ و پا بهوجود میآيد ،بر کنترل پوسچر تأثیر می-
گذارد ( )22و میتواند به تغییر چگونگی کنترل پوسچر منجر شود (.)2
زانوی پرانتزی از ناهنجاریهای شايع مفصل زانو است .در حالت ايستادن طبیعی در صفحۀ
فرونتال ،خط مرکز ثقل يا محور مکانیکی اندام تحتانی از میان مرکز مفصل زانو میگذرد ،به-
طوری که وزن بین قسمتهای داخلی و خارجی زانو تقريباً بهطور مساوی تقسیم میشود
( .)12ناهنجاری زانوی پرانتزی باعث تغییر اعمال نیروها بر زانو میشود ( ،)30طوری که خط
کشش ثقل به سمت داخل زانو جابهجا میشود و نیروهای فشاری در قسمت داخلی زانو
افزايش میيابد .اين اختالف ممکن است نابرابری تحمل وزن را افزايش دهد ،سبب ناپايداری
پوسچر شود ( )2و استراتژی کنترل پوسچر را طی ايستادن تغییر دهد (.)2
نايلند و همکاران )2002( 2نشان دادند که زانوی پرانتزی استراتژیهايی را که در کنترل پويا پوسچر
نقش دارند مختل میکند ،نوسان پوسچری 3را طی حرکات اندام تحتانی افزايش میدهد و باعث ضعف
کنترل وضعیتی و تعادل در افراد دارای زانوی پرانتزی میشود ( .)12در سال  2012سماعی و
همکاران 4نیز گزارش کردند که افراد دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی ،در مقايسه با افراد با زانوی نرمال
پوسچری نوسان بیشتری در راستای داخلی-خارجی دارند ،اما در مقايسۀ نوسان پوسچری در راستای
قدامی-خلفی و در حالت کلی تفاوت معنیداری بین اين دو گروه مشاهده نکردند.
افراد با زانوی پرانتزی در فعالیتهای پرشی و دويدنهای تکراری راستای جبرانی را در مچ ،زانو
و ران بهوجود میآورند ( .)1اين راستای جبرانی باعث تغییر در مفصل تحت قاپی 2در زاويۀ
مفصل درشت نئی-رانی 6میشود که در صفحۀ عرضی بر گشتاور 2و نیروهای مفصل مچ و زانو

1. Van gheluwe
2. Nyland et al
3. Postural sway
4. Samaei et al
5. Subtalar
6. Tibiofemoral
7. Tibiofemoral
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تأثیر میگذارد ( .)12مطالعات نشان دادهاند ناهنجاری زانوی پرانتزی وضعیت پا 1را تغییر
میدهد و سبب افزايش گشتاور پرونیشن مفصل تحت قاپی طی تماس با زمین میشود و
نوسان پوسچری را طی دويدن افزايش میدهد (  .)22 ،22افزايش گشتاور پرونیشن مفصل
تحت قاپی ممکن است نیروی گشتاور گرانشی روی پا را تغییر دهد و روی قوس طولی داخلی
پا فشار ايجاد کند ( .)16گزارش شده است ،افراد با کف پای صاف 2و گود 3کنترل پوسچر
ضعیفتری طی ايستادن تکپا دارند ( )22که ممکن است نیروی عکسالعمل زمین را در
صفحۀ عرضی و محل مرکز فشار را روی کف پا تغییر دهد ( )22و در نتیجه ،استراتژی کنترل
تعادل را طی فعالیتهای بدنی مختل کند؛ بنابراين پايداری پوسچر ممکن است تحت تأثیر
راستای پا در هر دو وضعیت ايستا و پويا قرار گیرد (.)2
با در نظر گرفتن تأثیر ناهنجاری پرانتزی روی انحراف محور مکانیکی مفصل زانو و همچنین
تأثیرش روی گشتاور پرونیشن پا ،به نظر میرسد اين ناهنجاری ممکن است استراتژی کنترل
تعادل را طی فعالیتهای بدنی دچار اختالل کند .اين برهم خوردن تعادل ممکن است خطر
شیوع آسیب را طی فعالیتهای ورزشی افزايش دهد ( .)12،14اعتقاد بر اين است که استراتژی
کنترل تعادل سالم برای جلوگیری از آسیب طی فعالیتهای بدنی سنگین مثل فعالیتهای
ورزشی ضروری است ( .)26درحالیکه شیوع بیشتر آسیب با کنترل پوسچر ضعیف همراه است
( ،)12افراد دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی ممکن است در معرض خطر بیشتر آسیب طی
فعالیتهای ورزشی خود باشند؛ برای مثال آرمز و همکاران )1824( 4گزارش کردند احتمال
وقوع آسیب لیگامان صلیبی قدامی در افرادی که زانوی پرانتزی دارند ،بیشتر است (.)3
بیشتر مطالعاتی که در ارتباط با پايداری افراد با زانوی پرانتزی گرفته است در حالت ايستا بوده
است( .)12کلبی و همکاران ( )6بیان کردند که وضعیت ايستاده ،سیستم عصبی -عضالنی را در
فعالیتهای ورزشی ،تفريحی يا حتی در فعالیتهای روزانه به طور موثری به چالش نمیکشد.
انواع داينامیکتر فعالیتها مثل تکلیف پرش -فرود 2ممکن است ابزار دقیقتری در ارزيابی
سیستم عصبی -عضالنی طی فعالیتهای تکپا باشد ( .)28مطالعات اندکی هم که در حالت
پويا انجام شده است توسط تستهايی صورت گرفته که مشابه اعمال ورزشی نبوده و عمدتاً
عملکردی و کاربردی نبودهاند ( .)24در اين تحقیق سعی بر آن است پايداری پويا که شاخص
1. Foot
2. .Pronated foot
3. Supinated foot
4. Arms et al.
5. jump-landing.
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آن زمان رسیدن به پايداری 1در تکلیف پرش -فرود میباشد ،در ناهنجاری زانوی پرانتزی مورد
بررسی قرار بگیرد .زمان رسیدن به پايداری شاخصی از پايداری پويا است که پايداری پويا را در
حرکت پرش -فرود ارزيابی میکند و به عنوان مدت زمانی که الزم است تا فرد پس از فرود به
پايداری و ثبات برسد ،تعريف میشود ( ) 21،10و بنابراين يک تست کامالً عملکردی است (.)6
بنابراين هدف از اين مطالعه بررسی تغییر در پايداری پويا در تکلیف پرش -فرود تکپا در افراد
دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی در مقايسه با گروه نرمال است.
روششناسی
بیست و هشت آزمودنی (سن 21 /23±1/62 :سال ،وزن  66/26± 2/21:کیلوگرم ،قد4/24 :
 123/32±سانتی متر) در دو گروه زانوی پرانتزی ( 14نفر) و زانوی نرمال ( 14نفر) به صورت
هدفمند از بین دانشجويان پسر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) انتخاب و
برای شرکت در اين مطالعه به آزمايشگاه دعوت شدند.
معیارهای خروج :آزمودنیهای با سابقه جراحی يا شکستگی در اندام تحتانی طی شش ماه
گذشته ،سابقه اسپرين مچ پا ،ورزشکاران حرفهای ،آزمودنیها دارای نقصان تعادل و ساير
ناهنجاریهای اندام تحتانی از معیارهای خروج از مطالعه بودند .تمام شرکت کنندگان به صورت
داوطلبانه در اين تحقیق شرکت کردند و با روال تحقیق آشنا شدند .برای ارزيابی زانوی پرانتزی
از آزمودنیها خواسته شد که پاهايشان را کنار هم قرار دهند .اگر فاصله بین دو کنديل داخلی
بیش از  3سانتی متر بود به عنوان زانوی پرانتزی در نظر گرفته میشد ( .)24سپس آزمودنیها
طبق راستای زانويشان در گروهها قرار میگرفتند.
جمعآوری دادهها
برای اندازهگیری مدت زمانی که فرد پس از تماس پا با صفحۀ نیرو به پايداری میرسد از
صفحه نیروی سهمحوره( 2مدل  40×60 ،BERTECسانتیمتر ،ساخت آمريکا) استفاده شد.
صفحه نیرو ،نیروهای عکسالعمل زمین را در سه راستای قدامی-خلفی ،داخلی-خارجی و
عمودی ثبت میکند .با استفاده از صفحه نیرو میتوان نوسان پوسچری در راستای داخلی-
خارجی و قدامی-خلفی و کلی تعیین کرد .زمان رسیدن به پايداری بیشتر در هر راستا نشان-
دهندۀ پايداری ضعیفتر در آن راستاست .قبل از اجرای پروتکل و جمعآوری دادهها ،صفحه
)1. Time To Stabilization (TTS
2. Triaxial force plate
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نیرو با وزن بدن آزمودنی طی ايستادن دو پا درجهبندی 1میشد.
زمان رسیدن به پایداری
زمان رسیدن به پايداری بعد از اجرای تکلیف پرش-فرود محاسبه شد .برای اجرای تکلیف
پرش-فرود و محاسبۀ زمان رسیدن به پايداری روی صفحه نیرو ،ابتدا الزم بود  20درصد
حداکثر پرش ارتفاع آزمودنی محاسبه شود ( .)28از دستگاه ديجیتالی پرش سارجنت (مدل
 ،)Yagamiبرای اندازهگیری حداکثر پرش عمودی آزمودنیها استفاده شد .برای انجام اين عمل
آزمودنیها زير دستگاه ديجیتالی پرش سارجنت ايستادند و دستشان را تا حداکثر ارتفاع و تا
جايی که ممکن بود باال بردند ،بدون اينکه پاشنه از زمین جدا شود .اين اندازهگیری بهعنوان
ارتفاع ايستادۀ آزمودنی در نظر گرفته شد .سپس ،از آزمودنیها خواسته شد تا جايی که ممکن
است بپرند و روی دو پا فرود بیايند .اين ارتفاع بهعنوان حداکثر پرش عمودی ثبت شد .هر
آزمودنی پرش عمودی را سه بار انجام میداد و بهترين پرش بهعنوان حداکثر پرش عمودی
آزمودنی ثبت میشد .سپس ،عالمتی معادل  20درصد حداکثر پرش آزمودنیها کنار دستگاه
صفحه نیرو قرار داده شد .به آزمودنیها آموزش داده شد تا با پای برهنه از فاصلۀ 20
سانتیمتری تا صفحه نیرو با دو پا پرش کنند و عالمت معادل  20درصد حداکثر پرش را لمس
کنند و با پای غالب روی مرکز صفحه نیرو فرود بیايند ( .)28به آنها آموزش داده شد که به
محض فرود روی صفحه نیرو ،دستها را در ناحیۀ لگن قرار داده ،سر را باال نگه دارند و روبرو را
نگاه کنند و به مدت  20ثانیه بدون حرکت بايستند (شکل  .)1اگر آزمودنی روی صفحه نیرو لی
لی میکرد يا با پای ديگر صفحه نیرو را لمس میکرد و يا دستش با صفحه نیرو تماس پیدا
میکرد ،آن پرش حذف میشد .قبل از اجرای پروتکل ،آزمودنیها اجازه داشتند چندين بار
پرش فرود را تمرين کنند تا با شرايط و نحوۀ اجرای آزمون آشنا گردند .معموالً آزمودنیها به
 2 -3پرش نیاز داشتند تا با پروتکل آشنا شوند .هر آزمودنی تکلیف پرش-فرود را سه مرتبه
اجرا کرد .زمان رسیدن به پايداری در هر سه مرتبه اجرای آزمودنی محاسبه و سپس میانگین
زمان سه اجرا بهعنوان زمان رسیدن به پايداری آزمودنی در نظر گرفته شد .بهمنظور پیشگیری
از خستگی بین هر بار پرش  2دقیقه استراحت داده شد.

1. Calibration
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شکل  .3پروتکل پرش-فرود از سمت راست قبل از پرش ،حین پرش و هنگام فرود

تجزیه و تحلیل اطالعات
اطالعات نیروهای عکسالعمل زمین از لحظهای که پای فرد با صفحۀ نیرو تماس پیدا میکرد به
مدت  20ثانیه و با فرکانس نمونهبرداری 200هرتز ( )10در راستای داخلی-خارجی و قدامی-
خلفی ،با استفاده از صفحۀ نیرو ثبت شد .اين اطالعات روی رايانه ذخیره شد (.)28 ،22 ،21
ابتدا ،با استفاده از فیلتر پايینگذر باتر ورث 1نويزهای اطالعات حذف شد .محاسبۀ زمان
رسیدن به پايداری مؤلفههای داخلی-خارجی (MLTTS (2و قدامی-خلفی (APTTS)3اطالعات
نیروهای عکسالعمل مربوط به هر پرش آزمودنی بر اساس يافتههای گلدی و همکاران )8( 4به-
طور جداگانه توسط نرمافزار رياضیاتی متلب 2تجزيه و تحلیل شد.
برای محاسبۀ زمان رسیدن به پايداری ،با استفاده از نیروهای عکسالعمل ،ابتدا دو فاصله
زمانی  2تا  10و  10تا  12ثانیه در نظر گرفته شد .سپس ،دامنۀ اين دو بازۀ زمانی که شامل
تغییرات نیروی عکسالعمل بود ،محاسبه و بازهای که دامنۀ نیروهای عکسالعمل آن کوچکتر
بود بهعنوان بازۀ زمانی انتخاب شد که در آن آزمودنی پايداری مطلوب دارد .بزرگترين عدد
اين بازه معادل خطی افقی است که روی نیروهای عکسالعمل قرار داده میشود .در واقع اين
خط افقی نشاندهندۀ حالت پايدار آزمودنی است .سپس ،اطالعات نیروی عکسالعمل يکسويه
1. Butter Worth, Low Pass Filter
(2. Medial-Lateral Time To Stabilization) MLTTS
)3. Anterior-posterior Time To Stabilization (APTTS
4. Goldie et al
5. MatLab
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شد و از نقطۀ حداکثر نیروی عکسالعمل يک نمودار چندجملهای درجه سه 1بر مؤلفههای
نیروی عکسالعمل قرار داده شد .زمان رسیدن به پايداری در هر يک از مؤلفههای نیروی
عکسالعمل ،نقطهای است که نمودار چندجملهای درجه سه خط افقی را قطع میکند .محاسبۀ
دقیق زمان رسیدن به پايداری به اين صورت انجام شد که فرمول درجه سۀ بهدستآمده از
نمودار چند جملهای درجه سه معادل عدد افقی قرار داده شد که روی نیروهای عکسالعمل
قرار گرفت و با حل کردن اين معادلۀ درجه سه توسط برنامۀ متلب زمان دقیق رسیدن به
پايداری محاسبه شد .شکل  2نحوۀ محاسبه زمان رسیدن به پايداری در حرکت پرش-فرود يک
آزمودنی را در راستای داخلی-خارجی نشان میدهد .محور افقی نشاندهندۀ زمان و محور
عمودی نشاندهندۀ نیرو است .برای کنترل متغیر مخل وزن ،نیروهای عکسالعمل در هر دو
راستا بر وزن آزمودنی تقسیم شد .زمان رسیدن به پايداری در هر سه مرتبه اجرای آزمودنی در
هر دو راستای داخلی-خارجی ( )MLTTSو قدامی-خلفی ( )APTTSمحاسبه و سپس میانگین
زمان سه اجرا بهعنوان زمان رسیدن به پايداری آزمودنی در آن راستا در نظر گرفته شد .بعد از
2
اينکه دو راستای داخلی-خارجی و قدامی-خلفی محاسبه شدند ،زمان رسیدن به پايداری کلی
( )RVTTSبا استفاده از فرمول زير محاسبه شد (.)28

اگرچه زمان رسیدن به پايداری در راستای قدامی-خلفی ( )APTTSو داخلی-خارجی
( )MLTTSمعموالً بهطور جداگانه گزارش میشوند ،اخیراً متغیر زمان رسیدن به پايداری کلی
( )RVTTSگزارش میشود تا ارزيابی پايداری واحدی از هر دو صفحه حرکتی را فراهم کند
( .)23اعتقاد بر اين است که شاخص پايداری کلی بهترين تعیینکنندۀ توانايی کلی افراد برای
حفظ تعادل است ( .)20میانگین مقادير زمان رسیدن به پايداری کلی ( )RVTTSبرای هر يک
از آزمودنیها محاسبه شد.

1. Unbounded third-order polynomial
2. Resultant vector time to stabilization
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TTS = 2.065151 s

شکل  .1زمان رسیدن به پایداری ،نیروهای عکسالعمل زمین در راستای داخلی-خارجی
در تکلیف پرش -فرود

مقادير میانگین مؤلفههای زمان رسیدن به پايداری قدامی-خلفی و داخلی-خارجی و کلی بین
گروههای تحقیق با استفاده از روش  t-testمستقل مقايسه شد .از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها استفاده شد .ضريب اطمینان  0/82و آلفای کمتر از
 0/02برای مشخص کردن سطح معنیداری بین گروههای زانوی پرانتزی و زانوی نرمال
استفاده شد .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  18انجام شد.
یافتههای پژوهش
در دادههای جمعیتشناختی شامل :سن ،قد و وزن اختالف معنیداری بین آزمودنیها مشاهده
نشد (جدول  .)1جدول  2زمان رسیدن به پايداری داخلی-خارجی و قدامی-خلفی و کلی را در
گروههای آزمايش نشان میدهد .مقايسۀ مقادير زمان رسیدن به پايداری ثبتشده ،اختالف
معنیداری را بین دو گروه در راستای قدامی-خلفی نشان نداد ( ،)p>0/02اما زمان رسیدن به
پايداری در راستای داخلی-خارجی و در حالت کلی در گروه زانوی پرانتزی بهطور معنیداری
بیشتر از گروه زانوی نرمال بود (( )p<0/02جدول .)2
جدول  .3دادههای جمعیتشناختی آزمودنیها و فاصلۀ بین زانوها
متغیر

زانوی پرانتزی ()n=35

زانوی نرمال ()n=35

وزن ()kg
قد ()cm
سن (سال)

62/3±6/88
121/26±3/24
21/3±1/22

66/23±2/22
122±4/23
21/26±1/42
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فاصلۀ بین زانوها ()cm

2/42±1/82
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0/222±0/6

جدول  .1میانگین زمان رسیدن به پایداری ،مقدار  Fو مقدار معنیداری آزمودنیها
زمان رسیدن به پایداری

زانوی پرانتزی ()n=35

زانوی نرمال ()n=35

مقدار F

سطح معنیداری

MLTTS
APTTS
RVTTS

3/162 ± 1/22
3/266 ±0/424
4/662 ± 1/44

2/022 ± ./632
3/232 ± 0/321
3/213 ±0/433

1/026
0/282
1/182

0/032
0/262
0/043

بحث و نتیجهگیری
هدف از اين مطالعه ،مقايسۀ زمان رسیدن به پايداری در ناهنجاری زانوی پرانتزی و زانوی نرمال بود.
از روش زمان رسیدن به پايداری که شاخصی از پايداری پوياست .برای محاسبۀ پايداری پويای
آزمودنیها از تکلیف پرش -فرود استفاده شد .در اين روش هر چه زمان رسیدن به پايداری بیشتر
باشد ،نشاندهندۀ پايداری پويای ضعیفتر است .يافتههای پژوهش نشان داد ناهنجاری زانوی
پرانتزی بر شاخص پايداری پويا در راستای داخلی-خارجی و شاخص پايداری کلی طی تکلیف
پرش-فرود تکپا تأثیر میگذارد ،اما بر شاخص پايداری قدامی-خلفی اثری ندارد.
فرآيند حفظ مرکز ثقل در محدودۀ سطح اتکا بهعنوان فرآيند کنترل تعادل شناخته شده است
که بهعنوان شاخصی برای ارزيابی عملکرد اندام تحتانی استفاده میشود ( .)12سیستم کنترل
تعادل سالم در پیشگیری از آسیب هم طی فعالیتهای روزانه و هم در حین فعالیتهای
ورزشی مهم است (. )18،26
1
نتايج اين تحقیق نشان داد نوسان پوسچر در راستای قدامی-خلفی (صفحۀ سهمی ) ممکن
است بهوسیلۀ ناهنجاری زانوی پرانتزی تحت تأثیر قرار نگیرد ،در حالی که پايداری در راستای
داخلی-خارجی (صفحۀ عرضی )2میتواند تحت تأثیر اين ناهنجاری قرار بگیرد.
ناهنجاری زانوی پرانتزی در صفحۀ عرضی اتفاق میافتد؛ بنابراين منطقی است که زمان رسیدن
به پايداری در ناهنجاری زانوی پرانتزی در راستای قدامی-خلفی تفاوتی نداشته باشد؛ زيرا اين
نوع ناهنجاری بیشتر از آنکه بر حرکات قدامی-خلفی تأثیر داشته باشد بر حرکات داخلی-
خارجی اثر میگذارد ،اما در راستای داخلی-خارجی زمان رسیدن به پايداری گروه زانوی
پرانتزی بیشتر از گروه نرمال بود که اين اختالف معنیدار بود .زمان رسیدن به پايداری در
حالت کلی نیز در گروه زانوی پرانتزی بیشتر از گروه نرمال بود که اين اختالف نیز معنیدار بود.
زمان رسیدن به پايداری در حالت کلی تحت تأثیر هر دو راستای داخلی-خارجی و قدامی-
1. Sagittal plane
2. Frontal plane
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خلفی قرار میگیرد ،اما در اين تحقیق تأثیر راستای داخلی-خارجی بر اين حالت بیشتر بود که
باعث شد زمان رسیدن به پايداری در اين حالت بین دو گروه معنیدار شود.
نتايج اين تحقیق با نتايج تحقیق سماعی و همکاران و نايلند و همکاران 1همراستا بوده است.
سماعی و همکاران ( )2012تأثیر زانوی پرانتزی را بر پايداری پويا و ايستای پوسچر در زنان
غیرورزشکار ،با استفاده از سیستم تعادل بايودکس بررسی و گزارش کردند که افراد با زانوی
پرانتزی ،پايداری پويا و ايستای ضعیفتری در راستای داخلی -خارجی دارند ،اما پايداری پويا و
ايستای اين افراد در راستای قدامی-خلفی و کلی با افراد زانوی نرمال تفاوتی ندارد ( .)24نايلند
و همکاران ( )2002نیز تأثیر زانوی پرانتزی را بر استراتژی کنترل پوسچر در حالت ايستادن
تکپا بررسی کردند .آنها چنین گزارش کردند که افراد زانوی پرانتزی طی ايستادن تکپا از
استراتژی کنترل پويای پوسچر متفاوتی استفاده میکنند و علت تعادل ضعیفتر را به اتکای
بیشتر اين افراد به مفصل تحت قاپی و مفصل میانی پا نسبت دادند ( .)12طبق اين مطالعات،
ناهنجاری زانوی پرانتزی باعث اختالل در پايداری میشود.
اگرچه تأثیر ناهنجاری زانو پرانتزی روی کنترل پوسچر در چند مطالعه بررسی شده است ،اما
تحقیقات اندک در خصوص پايداری در افراد دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی بیشتر با استفاده از
آزمونهايی انجام شده است که در حالت ايستا و بهصورت تکپا انجام میشوند ( )12و برخی ديگر
از اين مطالعات نیز با استفاده از آزمونهايی انجام شده است که مشابه فعالیتهای ورزشی نبوده و
عملکردی نبودهاند ( .)24در تحقیق حاضر از آزمون پرش-فرود استفاده شده که حرکت متداول
بسیاری از ورزشهاست .بسیاری از ورزشکاران حرکت پرش-فرود را که از حرکات آسیبزای ورزشی
است در حین رقابتها و فعالیتهای ورزشی اجرا میکنند و بنابراين حرکتی کامالً عملکردی است.
يکی از داليل افزايش زمان رسیدن به پايداری در راستای داخلی-خارجی میتواند تأثیر زانوی پرانتزی
بر نیروها در صفحۀ عرضی زانو باشد .در ناهنجاری زانوی پرانتزی خط نیرو از مرکز زانو به قسمت داخل
تغییر میيابد و بار 2کمپارتمنت داخلی زياد میشود ( )30و باعث میشود که خط ثقل به سمت داخل
جابهجا شود .اين تغییرات در افراد زانوی پرانتزی میتواند نوسان پوسچری را در جهت داخلی-خارجی
افزايش دهد .انکر و همکاران 3نشان دادند که نامتقارن بودن تحمل وزن میتواند نوسان پوسچری را
افزايش دهد ( .)2در اين خصوص مشخص شده است که ناهنجاری زانو در صفحۀ عرضی ممکن است
توزيع وزن طبیعی را روی مفصل زانو و همچنین مفصل مچ تغییر دهد ( .)11به نظر میرسد افزايش

1. Nyland, et al.
2. Load
3. Anker, et al.
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عدم تقارن تحمل وزن باعث افزايش نوسان پوسچری میشود (.)2
از طرف ديگر ،اين ناهنجاری میتواند گشتاور گرانشی داخلی-خارجی را روی زانو و اندام
تحتانی افزايش دهد که ممکن است روش کنترل تعادل را مختل کند .نشان داده شده است که
ناهنجاری زانوی پرانتزی میتواند وضعیت پا را تغییر دهد و باعث چرخش داخلی در پا شود.
اين وضعیت ممکن است سبب افزايش گشتاور جبرانی مچ پا و پرونیشن در مفصل تحت قاپی و
مفصل میانی پا طی تحمل وزن شود ( .)22پوسچر طبیعی پا برای عملکرد دقیق و صحیح برای
حفظ خط ثقل در سطح اتکا ضروری است ( ،)2اما تغییر در پوسچر پا ممکن است عملکرد پا را
برای کنترل تعادل تغییر دهد ( .)4کات و همکاران )2002( 1نشان دادند که تغییر در وضعیت
پا (پرونیشن پا) بر شاخص نوسان پوسچر تأثیر میگذارد و باعث افزايش نوسان پوسچری و
پايداری ضعیفتری میگردد()2؛ بنابراين با توجه به تأثیر زانوی پرانتزی بر وضعیت پا احتماالً
يکی از داليل ضعف پايداری در نمونههای پای پرانتزی تحقیق حاضر به اين مورد مربوط شود.
نتايج اين مطالعه نشان داد ناهنجاری زانوی پرانتزی ممکن است نوسان پوسچری را در راستای
داخلی-خارجی و کلی افزايش دهد و سبب اختالل تعادل شود و باعث شود که افراد دارای
زانوی پرانتزی در هنگام فرود ديرتر به پايداری برسند .اختالف در شاخص کنترل پويا پوسچر
ممکن است ،بهدلیل ضعف تعادل ،افراد با ناهنجاری زانوی پرانتزی را طی فعالیتهای ورزشی
بیشتر در معرض خطر آسیب قرار دهد؛ بنابراين پیشنهاد میشود در برنامۀ تمرينی آن دسته از
ورزشکارانی که دارای زانوی پرانتزی هستند تمرينات تعادلی اضافه شود.
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