شماره  .،31بهار و تابستان  .،3131صص 31-21

مطالعات طب ورزشی

اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه در زنان ورزشکار با نقص
عصبی-عضالنی کنترل تنه
شادان محمدپور ،1رضا رجبی ،2الهام شیرزاد
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لیگامان صلیبی قدامی ( )ACLیکی از پر آسیبترین لیگامانهای زانو است .تفاوت های
بیومکانیکی و عصبی-عضالنی تنه و اندام تحتانی طی اعمال ورزشی ،محتمل ترین دلیل
اختالف قابل توجه نرخ باالی شیوع آسیب غیر برخوردی  ACLدر زنان به نسبت مردان است.
هدف این تحقیق ارزیابی اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه شامل
فلکشن رو به جلو و فلکشن جانبی در زنان ورزشکار با نقص کنترل عصبی-عضالنی تنه به-
منظور پیشگیری از آسیب  11 . ACLزن ورزشکار بهطور تصادفی به دو گروه تمرینی ( 33نفر)
و کنترل ( 33نفر) تقسیم شدند .گروه تمرینی ،تمرینات ثبات مرکزی را طی شش هفته انجام
دادند و گروه کنترل هیچ تمرین خاصی انجام ندادند .سینماتیک تنه در پیشآزمون و پس-
آزمون طی فرود تکپا ،با استفاده از دستگاه تحلیل حرکت ارزیابی شد .میزان فلکشن تنه در
گروه تمرینی پس از شش هفته تمرین افزایش معنیداری پیدا کرد (از  19/90تا 12/72
درجه) ،اما در میزان فلکشن جانبی تنه کاهش معنیداری مشاهده نشد ( .)P=9/134در
تحقیق حاضر در گروه تمرینی ،میزان فلکشن رو به جلو بهطور معنیداری افزایش یافت.
میتوان اینگونه بیان کرد که تمرینات ثبات مرکزی استفادهشده در تحقیق حاضر با افزایش
ثبات ناحیۀ مرکزی بدن ،احتماالً استراتژی فراخوانی عضالت این ناحیه را بهبود داده است؛ از
این رو با توجه به نتایج این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که شش هفته تمرینات ثبات مرکزی
در زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضالنی کنترل تنه میتواند به کاهش عوامل خطر قابل
تعدیل آسیب  ACLنظیر برخی عوامل بیومکانیکی و عصبی-عضالنی منجر شود.
واژگان کلیدی :تمرینات ثبات مرکزی ،سینماتیک تنه ،زنان ورزشکار ،نقص عصبی-عضالنی
کنترل تنه ،آسیب لیگامان صلیبی قدامی.
 .1کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)
Email: mohamadpur@ut.ac.ir
 .2استاد دانشگاه تهران
 .3استاديار دانشگاه تهران
4. Anterior Cruciate Ligament
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مقدمه
لیگامان صلیبی قدامی ( )ACLيکی از پرآسیبترين لیگامانهای زانو است که در ورزشکاران
جوان  11تا  21ساله شیوع بیشتری دارد ( .)11گزارش شده است که  01درصد آسیبهای
 ACLغیربرخوردی و  31درصد آنها برخوردی است ( .)33با وجود اينکه هم مردان و هم زنان
در معرض اين آسیب قرار میگیرند ،میزان شیوع اين آسیب در زنان ورزشکار دو تا ده برابر
بیشتر از مردان ورزشکار است ( .)3چندين تئوری برای توضیح سازوکارهای زيربنايی تفاوت
2
جنسیتی در میزان آسیب  ACLارائه شدهاند .اين تئوریها شامل متغیرهای بیرونی و درونی
(تفاوتهای آناتومیکی ،هورمونی ،عصبی-عضالنی و بیومکانیکی) است ( .)11عوامل عصبی-
عضالنی و بیومکانیکی از متغیرهای درونی قابل تعديلاند و مطالعۀ اين عوامل بر اين فرضیه
تمرکز دارد که عوامل خطرزای بروز آسیب  ACLدر زنان ورزشکار با مقادير نقص عصبی-
عضالنی 3ارتباط دارند ( . )21شواهد زيادی در ادبیات وجود دارد که کنترل عصبی-عضالنی
ضعیف يا غیرطبیعی بیومکانیک اندام تحتانی طی اجرای حرکات ورزشی پرخطر ،اصلیترين
عامل مشارکتکننده در سازوکار بروز آسیب  ACLاست (.)31
نقصهای عصبی-عضالنی بهعنوان اختالل در قدرت عضالنی ،توان يا الگوهای فعالسازی تعريف
شده است که به افزايش بارهای وارد بر مفصل زانو و  ACLمنجر میشوند ( .)33زنان ورزشکار
طی فعالیتهای ورزشی ،نقصهای کنترل عصبی-عضالنی را نشان میدهند که موجب افزايش
بارهای مفاصل اندام تحتانی میشوند ( .)22کنترل عصبی-عضالنی به فعالسازی ناخودآگاه
محدودکنندههای پويای 3اطراف مفصل در پاسخ به محرک حسی برمی گردد ( .)8پايداری پويا
از طريق سیستم کنترل عصبی-عضالنی به حمايت از مفصل زانو طی حرکات پويای ورزشی
کمک میکند  .پايداری پويای بدن يا هر مفصل خاصی مانند زانو مشروط به کنترل عصبی-
عضالنی جابهجايی تمام سگمنتهای مشارکتکنندۀ بدن طی حرکات است ( .)13نقص در
سیستم کنترل عصبی-عضالنی فعال ،احتماالً پايداری پويای زانو را تحت تأثیر قرار میدهد و بر
ساختارهای لیگامانی غیرفعال فشاری وارد میکند که ممکن است از محدودۀ قدرت آنها
بیشتر باشد و به واماندگی مکانیکی 1منجر شود و خطر بروز آسیب  ACLرا افزايش دهد (.)31
1

1. Anterior Cruciate Ligament
2. Extrinsic and intrinsic variables
3. Neuromuscular deficit
4. Dynamic restraints
5. Mechanical failure
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شواهد موجود پیشنهاد میکنند که ممکن است چهار نقص عصبی-عضالنی تسلط لیگامان،1
تسلط چهارسر ،2تسلط پا 3و تسلط تنه 3با سازوکارهای زيربنايی بروز آسیب  ACLمرتبط
باشند ()11؛ از اين رو بايد اين نقص ها در ورزشکاران مشخص شده و برنامه های خاصی که
نقص عصبی-عضالنی ويژه ای را هدف قرار داده اند ،ارائه شود ( .)11اين چهار نقص عصبی-
عضالنی بالقوه بهعنوان عوامل مهم بروز آسیب  ACLو زانو در زنان ورزشکار بیان شدهاند (.)30
تسلط تنه (اختالل عملکرد ناحیه مرکزی بدن) 1بهطور ساده ناتوانی در کنترل دقیق تنه در سه
بعد تعريف میشود ( .)11باور بر اين است که تفاوتهای بیومکانیکی و عصبی-عضالنی تنه و
اندام تحتانی ،محتملترين دلیل اختالف قابل توجه شیوع بیشتر آسیب غیربرخوردی  ACLدر
زنان است ( .)12نقص در کنترل عصبی-عضالنی تنه ممکن است طی فرود و برش به حرکت
جانبی غیرکنترلی تنه منجر شود .اين نقص ممکن است حرکت و گشتاور ابداکشن زانو را از
طريق سازوکارهای مکانیکی (حرکت جانبی نیروی عکسالعمل زمین/حرکت جانبی مرکز فشار)
و عصبی-عضالنی ( افزايش گشتاور اداکتور هیپ) افزايش دهد ( .)13اگر تنه به سمت جانب
(بهعنوان مثال سمت راست) حرکت کند (نسبت به پای اتکا) ،بردار نیروی عکسالعمل زمین
نیز به سمت جانب (راست) حرکت میکند و نسبت به مرکز مفصل زانو دارای بازوی اهرم
بلندتری خواهد بود که بهطور مستقیم بار ابداکشن 1را در پای اتکا افزايش میدهد ( .)23تجزيه
و تحلیل کنترل عصبی-عضالنی تنه ممکن است ديدگاهی جديد برای تعیین سازوکارهای
زيربنايی افزايش خطر بروز آسیب  ACLو ارتقای برنامههای غربالگری و مداخلهای باشد (.)18
کنترل عصبی-عضالنی ناکافی تنه يا ثبات ناحیۀ مرکزی 0ممکن است پايداری پويای اندام
تحتانی را تحت تأثیر قرار دهد و با افزايش استرس وارد بر لیگامان های زانو به بروز آسیب
منجر شود ( .)13ثبات ناحیۀ مرکزی بهعنوان توانايی بدن در حفظ راستای صحیح مجموعۀ
کمری-لگنی-ران تعريف شده است .ثبات مرکزی ،فونداسیون پايداری تنه است که اجازۀ ايجاد،
انتقال و کنترل نیرو و حرکت را به سگمنتهای ديستال زنجیرۀ حرکتی میدهد ( .)18فعالیت
پیشبین 8تثبیتکنندههای تنه و لگن برای متعادل کردن حرکات تنه و تنظیم پوسچر اندام
1. Ligament Dominance
2. Quadriceps Dominance
3. Leg Dominance
4. Trunk Dominance
5. Core Dysfunction
6. Abduction load
7. Core stability
8. preactivation
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تحتانی الزم است .کاهش فعالیت پیشبین تثبیتکنندههای مذکور میتواند باعث حرکت تنه
به جانب و افزايش بارهای ابداکشن زانو شود ( .)18هوت و همکاران )2113( 1با مطالعه
ويدئويی بروز آسیب  ACLبیان کردند زنان ورزشکار ،در مقايسه با مردان ،در لحظۀ آسیب
فلکشن جانبی تنه و ولگوس زانو بیشتری حین فرود داشتهاند ( .)23فورد 2و همکاران نیز
کاهش کنترل فعال تنه را هم در صفحۀ ساجیتال و هم در صفحۀ فرونتال حین فرود در زنان
گزارش کردند ( .)0ضعف يا عدم استقامت عضالنی ناحیه مرکزی به عنوان عامل تعیین کننده
در ولگوس زانو در پرش و فرودهای مکرر ذکر شده است ( .)23عالوه بر ضعف عضالت مرکز
بدن ،مشاهده شده است که نقص حس عمقی در عضالت ناحیۀ مرکزی بدن نیز میتواند
پايداری پويای زانو را تغییر دهد و از عوامل پیشبین خطر بروز آسیب در زنان ورزشکار ،نه در
مردان ،در نظر گرفته شود (.)13
اين ارتباط بین حس عمقی مرکز بدن و خطر آسیب  ACLدر زنان در مطالعۀ هوت و همکاران
( )2111نیز گزارش شده است .آنها دريافتند زنان با نقص  ACLو بعد از عمل جراحی ،در
مقايسه با همتايان مرد آسیبديده و جراحیشده ،بیشتر دارای نقص در حس عمقی و کنترل
عصبی عضالنی مرکز بدن هستند (.)21
بر اساس اين دادهها به نظر میرسد برنامههای تمرينات ثبات مرکزی شامل تمرين حس عمقی،
اغتشاش 3و اصالح نوسان بدن پتانسیل خطر آسیب غیربرخوردی  ACLدر زنان ورزشکار را
کاهش میدهد ( .)13بیومکانیک و قدرت اندام تحتانی و همچنین کنترل عصبی-عضالنی تنه و
اندام تحتانی میتوانند با تمرينات عصبی-عضالنی بهبود يابند ( .)22ارتباط بین بیومکانیک
اندام تحتانی و تنه -که با کنترل عصبی-عضالنی و خطر بروز آسیب  ACLمرتبط است -به
طراحی برنامههای تمرينی عصبی-عضالنی ويژهای برای پیشگیری از اين آسیب ،بهويژه در زنان
ورزشکار منجر شده است .طبق شواهد موجود ،برنامۀ جهانی استانداردی برای پیشگیری از
آسیب  ACLوجود ندارد ( .)1برای طراحی مداخالت تمرينی بايد تفاوتهای مشاهدهشده در
سازوکارهای بروز آسیب در نظر گرفته شود و برنامههای خاصی ارائه شوند که نقص عصبی-
عضالنی ويژهای را هدف قرار دادهاند ( .)13برنامههای مداخلهای متفاوتی بر تغییر مکانیک اندام
تحتانی و تنه طی فعالیتهای پويا تمرکز داشتهاند .در مروری بر ادبیات پیشینه مشخص
میشود که الگوهای حرکتی اندام تحتانی از طريق تمرينات جسمانی و تکنیکی اصالح میشوند

1. Hewett et al.
2. Ford
3. Perturbation
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( .)21تحقیقات نشان میدهند برنامههای تمرينی موجب بهبود تعادل پويا ( ،)23افزايش
زوايای فلکشن ران و زانو ( ،)38کاهش گشتاورهای ولگوس و واروس زانو ( ،)32اوج نیروی
عمودی عکسالعمل زمین ( )22وگشتاور فلکشن زانو ( )31طی فرود میشوند .تغییرات
مشاهده شده در زنان بیشتر از مردان است که اين ممکن است بهدلیل پايینتر بودن خط پايۀ
سطح عملکرد عصبی-عضالنی 1آنها باشد ( .)23بررسی تحقیقات نشان میدهد بیشتر
برنامههای تمرينی بهکاررفته شامل انواع مختلفی از تمرينات بودهاند که مانع درک اثربخشی
انواع خاص تمرينات بر الگوهای حرکتی میشود؛ برای مثال تمرينات پاليومتريک و تمرينات
تعادلی که توسط میر و همکاران )2111( 2مقايسه شدند ،هر دو دارای مؤلفۀ تمرين مقاومتی
بودند ( .)38با وجود آنکه تمرينات عصبی-عضالنی چندگانه بهطور موفقیتآمیزی در کاهش
میزان بروز آسیب  ACLاثرگذار بودهاند ( ،)33 ،33 ،10مشخص نیست کدام نوع از تمرينات در
تغییر الگوهای بیومکانیکی مؤثرتر است ()21؛ برای مثال هوت و همکاران در مطالعۀ گروهی
آيندهنگر گزارش کردند زنان ورزشکاری که در يک برنامۀ تمرينی عصبی-عضالنی شامل
تمرينات ثبات مرکزی شرکت کرده بودند ،در مقايسه با زنان ورزشکاری که در برنامه شرکت
نکرده بودند ،کاهشی  02درصدی در بروز آسیب زانو (شامل  )ACLنشان دادند ( .)21ترکیب
انواع مختلف تمرينات در برنامۀ تمرينی ،اختالف اثر تمرينات گوناگون بر الگوهای حرکتی را
پیچیده میکند (.)21
اگرچه در تحقیقات بر اجرای مداخالت تمرينی با هدف بهبود ثبات مرکزی تأکید شده است
( ،)10تحقیقات محدودی برای ارزيابی برنامههای تمرين ثباتی و اثر آن بر میزان آسیب
غیربرخوردی  ACLوجود دارد (.)11 ،31 ،21
تاکنون غالب تحقیقات بهصورت ترکیبی با تمرينات ديگر ،اثربخشی تمرينات ثباتی را در کاهش
عوامل خطر و میزان بروز آسیب  ACLارزيابی کردهاند و همچنین تنها به بررسی سینماتیک
اندام تحتانی پرداختهاند ( .)38 ،33 ،1با اينکه بسیاری از محققان توصیه میکنند که اثربخشی
تمرينات ثباتی در کاهش عوامل خطر و میزان بروز آسیب  ACLارزيابی شود ،تحقیقی وجود
ندارد که با انجام غربالگری مناسب و انتخاب هدفمند آزمودنیها به بررسی اثر اين تمرينات بر
سینماتیک تنه و اندام تحتانی پرداخته باشد .طبق دانستۀ محققان تنها يک مطالعه در سال
 2111به بررسی اثر اين تمرينات ،بهصورت جدا و در مقايسه با تمرينات پاليومتريک ،بر
متغیرهای سینماتیکی پرداخته است که در اين تحقیق تمام تغییرات ايجادشده مثبت نبودند و
1. Baseline neuromuscular performance level
2. Myer et al.
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زاويۀ فلکشن زانو متعاقب هر دو نوع تمرين کاهش پیدا کرد که با نتايج تحقیقات قبلی متناقض
است .به نظر میرسد ممکن است اين تناقض بهدلیل اجرا نکردن غربالگری ،تعداد کم هفتههای
تمرينی و متفاوت بودن رشتههای ورزشی آزمودنیها باشد؛ از اين رو با توجه به مطالب گفته
شده ،سعی محققان در اين مطالعه آن است تا اثر شش هفته تمرينات ثبات مرکزی را بر
سینماتیک تنۀ زنان ورزشکار با نقص کنترل عصبی-عضالنی تنه طی عمل فرود تکپا بررسی
کند.
روششناسی پژوهش
 22دانشجوی دختر (  18تا  21ساله) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران که در
زمان انجام تحقیق در رشتۀ بسکتبال (واحد درسی بسکتبال) مشغول به فعالیت بودند ،در اين
تحقیق شرکت کردند .جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دانشجويان دختر (  18تا  21ساله) رشتۀ
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران تشکیل میدادند که در سال تحصیلی 31 -31
مشغول تحصیل بودند .آزمودنیها بهصورت هدفمند انتخاب شدند .برای ورود به تحقیق،
نمونهها بايد دستکم دارای سه سال سابقۀ ورزشی منظم بودند و در آزمون پرش تاک 1نقص
عصبی-عضالنی کنترل تنه در آنها مشخص میشد .همچنین نمونهها نبايد تاريخچهای از
جراحی تنه يا اندام تحتانی ،ناهنجاریهای ستون فقرات (اسکولیوز ،کايفوز و لوردوز) ،ضايعۀ
مینیسک ،پارگی لیگامانهای زانو ،وجود آسیب ماندگار در اندام تحتانی (مانند تغییرات دژنراتیو
در مفصل زانو ،مچ پای بی ثبات) و بدراستايیهای اندام تحتانی قابل رؤيت شامل ژنو والگوم،
ژنو واروم ،ژنو رکورواتوم ،کف پای صاف و کف پای گود داشتند.
آزمودنیها با استفاده از آزمون پرش تاک ارزيابی شدند تا افراد مبتال به نقص عصبی-عضالنی
کنترل تنه شناسايی شوند .قبل از اجرای آزمون پرش تاک ،ارزيابی بیومکانیکی اجمالی برای
تعیین احتیاطهای الزم در مورد اين آزمون انجام شد .مجموعۀ آزمونها ( )11 ،3در جدول 1
آمده است .پرش تاک (شکل  )2نیازمند تالش زياد ورزشکار است .برای اجرای پرش تاک،
ورزشکار با پاهای باز به اندازۀ عرض شانه میايستد و بهصورت عمودی شروع به پرش میکند و
زانوهای خود را تا جايی که امکان دارد باال میآورد .در باالترين نقطۀ پرش ،رانها موازی با
زمین قرار دارند .هنگام فرود ،ورزشکار بايد پرش تاک بعدی را شروع کند .اين آزمون برای 11
ثانیه اجرا میشود ( .)31 ،31برای بهبود دقت ارزيابی از دو دوربین فیلمبرداری 2استفاده شد.
1. Tuck Jump
2. digital (30 Hz) video camera
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دوربینها با توجه به قد آزمودنی و به موازات صفحات عرضی و سهمی نسبت به آزمودنی
تنظیم شدند .پس از انجام آزمون ،برای بررسی سکانسهای پرش از نرمافزاری ويژه 1استفاده و
وضعیت تنه حین فرود در صفحات عرضی و سهمی بررسی شد (.)31

شکل  .3پرش تاک
جدول  .3آزمونهای پیشنیاز پرش تاک ()33 ،4
آزمونهای تعادلی ( 19ثانیه در هر وضعیت ،دو پا ،تک پا ،با چشم باز و با چشم بسته)
اسکات %21

ايستاده

اسکات %11

آزمونهای عملکردی

انجام لی و بهدست آوردن حداکثر فاصله
لی شش متر
انجام سه لی و بدست آوردن حداکثر فاصله
لی کراس اور

فردی که قادر نبود در محل شروع پرش فرود بیايد ،در نقطۀ اوج پرش رانهايش مووازی زموین
قرار نگیرد و پرشهايش در طول  11ثانیه با وقفه انجام شوند ،بوهعنووان فورد مبوتال بوه نقوص
کنترل تنه در نظر گرفته میشد (.)31 ،31
پیشآزمون و پسآزمون در آزمايشگاه ارگونومی دانشگاه دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

1. Virtual Dub
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تهران اجرا شد .مقادير سینماتیک تنه ،با استفاده از دستگاه تحلیل حرکت 1و با پنج دوربین با
نرخ نمونهبرداری  211هرتز سنجیده شد .همچنین از يک صفحه نیرو 2ساخت آلمان با نرخ
نمونهبرداری  1111هرتز برای ثبت لحظۀ تماس پا با صفحه نیرو استفاده شد .بهمنظور سنجش
سینماتیک تنه برای هر آزمودنی چهار نشانگر بازتابندۀ اشعۀ مادون قرمز روی زائده آخرمی
راست و چپ ،زائده خاری مهرۀ هفتم گردنی و ساکروم قرار داده شد ( .)12دادهای که از
سیستم آنالیز حرکت بهدست میآمد ،مختصات نشانگرها نسبت به سیستم مختصات متصل به
زمین آزمايشگاه بود .پیش از ثبت دادههای فرود تکپا ،از شخص خواسته میشد به مدت 3
ثانیه بدون حرکت بايستد تا مختصات نشانگرها در حالت پويا بهدست آيد .سپس ،افراد سه بار
فرود تکپا را در فضای تحت پوشش دوربینها انجام میدادند و میانگین دادههای اين سه
مرحله بهعنوان دادۀ فرود مربوط به هر فرد در نظر گرفته میشد .آزمودنیها عمل فرود تکپا را
با پای غالب از جعبهای با ارتفاع  31سانتیمتر انجام دادند ( .)31از آزمودنیها خواسته شد
دستها را به حالت ضربدر روی سینۀ خود قرار دهند و تکپا روی صفحه نیرو فرود بیايند.
آزمودنی در وضعیتی متعادل نزديک به لبۀ جعبه به طريقی میايستاد که پای غالب در حالت
معلق قرار میگرفت .اين وضعیت با کنترل مرکز ثقل ،حرکات افقی بدن را محدود میکند.
هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر تکنیک اجرای صحیح فرود به ورزشکاران داده نشد .سه
کوشش موفقیت آمیز برای هر آزمودنی ثبت شد .قبل از انجام آزمون ،آزمودنی سه بار فرود را
تمرين میکرد .در اين تحقیق برای محاسبۀ زوايای تنه به کمک يک متخصص مهندسی
پزشکی برنامهای در محیط نرمافزار متلب نوشته شد.
افراد بهصورت تصادفی به دو گروه مساوی تمرينی (تمرين ثبات مرکزی) و کنترل تقسیم شدند.
آزمودنیهای گروه کنترل بدون انجام هیچ تمرين خاصی و بدون اطالع از وضعیت نمونههای ديگر،
به زندگی روزمرۀ خود ادامه دادند .آزمودنیهای گروه تمرينی به مدت شش هفته (دو جلسه در
هفته و هر جلسه به مدت  21تا  31دقیقه) تحت نظارت مستقیم آزمونگر در برنامۀ تمرينی شرکت
کردند .در اين تحقیق ،از پروتکل تمرينی تعديلشدۀ پارک هاوس و همکاران )2111( 3استفاده شد
( .)31در ابتدای هر جلسۀ تمرينی ،آزمودنی به مدت  1دقیقه به گرم کردن بدن میپرداخت .افراد
در هر جلسه شش حرکت را انجام میدادند .اضافه بار بهصورت افزايش زمان و تکرار (ستها ،تکرار)،
افزايش پیچیدگی حرکت و تغییر سطح اتکا اعمال میشد (جدول .)2
مدل  311ساخت کشور انگلستان1. VICON
 9286BAمدل 2. Kistler
3. Parkhouse et al.
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در نهايت ،پس از جمعآوری اطالعات تحقیق ،دادههای مربوط به ويژگیهای آزمودنیها از قبیل
سن ،قد و وزن و نیز متغیرهای تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار
 SPSSنسخۀ  21تجزيه و تحلیل شد .برای بررسی نرمال بودن توزيع دادهها (قد ،وزن) در دو
گروه از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنف 1و برای مقايسۀ متغیرهای سینماتیک تنه از آزمون
تحلیل واريانس اندازههای تکراری 2استفاده شد .همچنین آزمون فرضیات در سطح معنیداری
 31درصد با آلفای کوچکتر يا مساوی  1/11انجام شد.
جدول  .1برنامۀ تمرین ثبات مرکزی ()33
تمرین

پالنک
طرفی

اشکال مختلف تمرین

 )1روی آرنج ،بازوی بااليی کنار بدن )2 ،روی آرنج،
بازوی بااليی کنار بدن ،ابداکشن پای بااليی )3 ،روی
آرنج ،ابداکشن بازوی بااليی عمود بر بدن )3 ،روی
دست ،بازوی بااليی کنار بدن

پالنک
کامل

 )1روی آرنج و زانو )2 ،روی آرنج و پنجه پا)3 ،
روی آرنج و پنجه پا با اکستنشن يک پا )3 ،روی
دستان و پنجه پا

برد داگ

 )1بلند کردن يک دست )2 ،بلند کردن يک پا)3 ،
بلند کردن دست و پای مخالف

کرانچ
مورب

پل شکمی

 )1دستان کنار بدن ،پاها عريض ،زانوها خم)2 ،
ساعدها باال ،پاها عريض ،زانوها خم )3 ،ساعدها باال،
پاها عريض ،يک پا صاف )3 ،دستان کنار بدن،
پاشنه هر دو پا بر روی توپ

هايپر
اکستنشن
معکوس

1. 1-sample K-S
2. mixed ANOVA repeated measure
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یافتههای پژوهش
ويژگیهای فردی آزمودنیهای دو گروه تمرينی و کنترل ،در جدول  3آورده شده است.
میانگین سینماتیک تنه طی فرود تکپا در لحظۀ تماس پا با زمین در دو گروه تحقیقی در
پیش و پسآزمون در جدول  3آورده شده است.
میانگین زاويه فلکشن رو به جلو در گروه تمرينی و کنترل ،قبل و بعد از شرکت در برنامۀ
تمرينات ثبات مرکزی افزايشی  0/13درجهای را در گروه تمرينی و کاهشی  3/3درجهای را در
گروه کنترل نشان میدهد (جدول  .)3نتايج آزمون ترکیبی تحلیل واريانس اندازههای تکراری
نشان داد اثر اصلی گروهها (تمرينات ثبات مرکزی و کنترل) نیز معنیدار ( )P=1/331نیست،
اما اثر تعاملی زمان بر گروه معنیدار است ( .)P=1/11, F=8/113با توجه به معنیداری اثر
تعاملی زمان بر گروه از آزمونهای تی زوجی (برای بررسی اختالفات درونگروهی) و تی
مستقل (برای بررسی اختالفات بین گروهی) استفاده شد.
نتايج آزمون تی زوجی نشان داد در گروه تمرينی پس از شش هفته تمرين ،در لحظۀ تماس پا
با زمین طی فرود تکپا تغییر معنیداری در میزان فلکشن رو به جلو تنه بهوجود آمده است (
 )t=-2/311, P= 1/111بهنحوی که زاويۀ فلکشن تنه افزايش يافته است .در گروه کنترل پس
از شش هفته میزان زاويۀ فلکشن رو به جلو تنه در لحظۀ تماس پا با زمین طی فرود تکپا
تغییر معنیداری نداشت (  .) t=1/108 ، P=1/21نتايج آزمون تی مستقل نیز در پسآزمون
نشان داد در میزان زاويۀ فلکشن رو به جلو تنه بین گروههای تحقیق اختالف معنیداری وجود
دارد ( ( ) t=2/133 ، P=1/131نمودار  .)1میزان اندازۀ تأثیر 1نیز برابر با  1/31بود.
میانگین زاويۀ فلکشن جانبی تنه در گروه تمرينی و کنترل ،قبل و بعد از شرکت در برنامۀ
تمرينات ثبات مرکزی ،در جدول  3آمده است .نتايج تحلیل واريانس اندازههای تکراری در مورد
میزان فلکشن جانبی تنه در لحظۀ تماس پا با زمین طی فرود تک پا نشان داد اثر اصلی زمان
(پیشآزمون و پسآزمون) ( ،)F=3/318 , P=1/182اثر اصلی گروه (گروه تمرينی و کنترل)
( )F=1/10, P=1/181و اثر تعاملی زمان بر گروه ( )F=1/118, P=1/313معنیدار نیست.
جدول  .1اطالعات توصیفی آزمودنیها (میانگین ±انحراف استاندارد) در گروههای تحقیق
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)

گروه تمرینی ()n=33

گروه کنترل ()n=33

t

P

22±1/00
112/20±3/1
11/81±3/11

22/13±1/83
111/3±3/33
13/3±3/32

-1/211
1/011
1/811

1/03
1/38
1/33

)1. Effect Size (ES
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جدول  .4اطالعات توصیفی متغیرهای اندازهگیریشده (میانگین±انحراف استاندارد) در پیش و پسآزمون

زاويۀ فلکشن رو به جلو تنه (درجه)
زاويۀ فلکشن جانبی تنه (درجه)

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

گروه تمرینی ()n=33

گروه کنترل ()n=33

21/18±11/33
20/10±11/33
-1/38±3/2
1/33±3/11

21/31±11/31
18/11±3/38
-1/31±1/1
1/18±3/21

شکل  .3مقایسۀ میزان فلکشن رو به جلو تنه طی فرود تکپا در قبل و بعد از تمرینات
بین گروههای تحقیق

بحث و نتیجهگیری
هدف اين مطالعه بررسی اثر يک برنامۀ تمرينی ثباتی بر سینماتیک تنه در زنان ورزشکار با
نقص عصبی-عضالنی کنترل تنه بود .در تحقیق حاضر پس از شش هفته تمرين ثبات مرکزی
در گروه تمرينی ،میزان فلکشن رو به جلو بهطور معنیداری افزايش پیدا کرد .فلکشن تنه
استراتژی مهمی است که بهکارگیری آن موجب سینماتیک ايمن ران و زانو در صفحۀ ساجیتال
برای جذب انرژی طی فرود میشود .مشخص شده است که فلکشن رو به جلو کمتر تنه در
زنان ،آنها را بیشتر در معرض خطر آسیب  ACLقرار میدهد .با فلکشن کمتر تنه طی
فعالیتهای تحمل وزن ،فشار وارد بر عضالت چهارسر برای حفظ مرکز ثقل بدن افزايش میيابد
()3؛ بهعنوان مثال طی فرود درآپ ،در صفحۀ ساجیتال بردار نیروی عمودی عکسالعمل زمین
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بین ران و زانو قرار میگیرد که موجب ايجاد گشتاور فلکشن در اين مفاصل میشود ( .)33خم
کردن تنه به جلو ،بردار نیروی عمودی عکسالعمل زمین را از مرکز مفصل ران دور میکند؛ از
اين رو فشار وارد بر اکستنسورهای ران را افزايش و فشار وارد بر اکستنسورهای زانو را کاهش
میدهد ( .)33فلکشن تنه طی فرود موجب جذب بیشتر انرژی میشود و نیروی کمتری را به
زانو منتقل میکند ( .)2با وجود اين ،تحقیقات اندکی به بررسی اثر تمرينات مختلف بر
سینماتیک تنه پرداختهاند .در اين خصوص جکسون ( )21( )2111نشان داد چهار هفته
تمرينات ثبات مرکزی در مقايسه با تمرينات پاليومتريک نتوانستند سینماتیک تنه را تغییر
دهند 33 .زن ورزشکار الکروس و فوتبال در اين مطالعه شرکت کردند و به سه گروه کنترل،
تمرين پاليومتريک و تمرين ثبات مرکزی تقسیم شدند .پس از چهار هفته برنامۀ تمرينی ،نتايج
نشان داد تمرين پاليومتريک و ثبات مرکزی باعث تغییر در متغیرهای سینماتیک زانو شدند و
تمرين ثبات مرکزی عالوه بر تغییر در سینماتیک زانو ،متغیرهای سینماتیک ران را نیز تحت
تأثیر قرار داد ،اما تغییری در زاويۀ فلکشن تنه ايجاد نکرد .تمام تغییرات ايجادشده مثبت
نبودند و زاويۀ فلکشن زانو پس از هر دو نوع تمرين کاهش يافت که با نتايج تحقیقات قبلی
متناقض است .جکسون به دلیل اين تناقض با تحقیقات قبلی اشارهای نکرده است .به نظر
میرسد ،ممکن است اين تناقض بهدلیل اجرا نکردن غربالگری ،تعداد کم هفتههای تمرينی و
متفاوت بودن رشتههای ورزشی آزمودنیها باشد .قابل به ذکر است جز اين ،تحقیق مشابهی که
اثر تمرينات مختلف را بر سینماتیک تنه بررسی کرده باشد ،برای مقايسه با نتايج تحقیق حاضر
يافت نشد.
مشخص شده است که کنترل ضعیف تنه ،آسیب لیگامانهای زانو (هر لیگامان زانو) و آسیب
 ACLرا پیشبینی میکند ( )18و تحقیقات نشان دادهاند که نقص عصبی-عضالنی کنترل تنه
يا تسلط تنه ،موجب اختالل در عملکرد مرکز بدن و ناتوانی در کنترل دقیق تنه در سه بعد
میشود .مرکز بدن بهعنوان جعبهای عضالنی در نظر گرفته میشود که به ثبات ستون فقرات،
لگن و زنجیرۀ حرکتی طی حرکات عملکردی کمک میکنند .هنگامی که اين سیستم درست
کار کند به توزيع مناسب و تولید حداکثر نیرو با حداقل نیروهای فشارنده ،انتقالی و برشی در
مفاصل زنجیرۀ حرکتی ،کنترل بهینۀ حرکات و جذب مناسب نیروهای ضربهای حاصل از
نیروهای عکسالعمل زمین منجر میشود .بهدلیل آنکه سگمنت تنه بیشتر از  31درصد حجم
بدن را تشکیل میدهد ()28؛ حرکت و/يا وضعیت آن طی فرود بر نیروی عکسالعمل زمین
تأثیرگذار است ( .)20با افزايش قدرت مرکز بدن ،کنترل بدن و تعادل افزايش يافته و میزان
آسیب کاهش میيابد ( .)30زمانی که نیروهای عکسالعمل ناشی از حرکت اندام ،پايداری تنه
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را به چالش میکشد برخی از عضالت قبل از عضالت آگونیست اندام برای جبران اثر اغتشاش
بر پوسچر منقبض میشوند .اعمال عضالت بايد بهطور دقیق در زمان صحیح ،برای مدت صحیح
و با ترکیبی درست از نیروها اتفاق افتد ( .)1سیستم عصبی مرکزی از استراتژیهای مختلف
(پیش آمادهسازی پوسچرال ،1تنظیمات پیشبین پوسچرال ،2تنظیمات بازفعالی پوسچرال)3
برای کنترل پوسچر طی حرکات استفاده میکند .تنظیماتی که در پوسچر ،همراه يا قبل از
شروع حرکت ارادی اتفاق میافتد ،تنظیمات پیشبین يا فیدفوروارد پوسچرال نامیده میشود.
اين تنظیمات در پیشبینی اثر شناختهشدۀ هر حرکت در پايداری پوسچرال و برای کاهش
نوسان پوسچرال اتفاق میافتد .عضالت تنه بهصورت حالت فیدفورواردی عمل میکنند و قبل
يا با ترکیب عضالت حرکتدهندۀ اصلی اندام برای کاهش گشتاورهای ايجاد شده توسط
اغتشاش فعال میشوند ( .)13تنظیمات پیشبین پوسچرال ،پايداری پروگزيمال را برای حرکت
ديستال ايجاد میکند .افزايش سفتی مرکز بدن ،پايداری پروگزيمال را برای حرکات اندام
تحتانی و فوقانی ،حفظ مرکز ثقل در سطح اتکا و جذب مؤثر نیروهای ايجادشدۀ ديستال فراهم
میکند ( .)23همانقباضی عضالت آنتاگونیست تنه در آمادهسازی برای و در پاسخ به بار وارد بر
ستون فقرات توسط چندين محقق گزارش شده است و در برخی مطالعات تطابق پیشبینی-
کنندۀ پوسچر در عضالت مهم تنه قبل از حرکات ارادی نشان داده شدهاند ( .)11کوالس و
همکاران ( )20( )2111کنترل فیدفورواردی عضالت تنه را طی فرود ،براساس فعالیت عضالت
شکمی قبل از تماس با زمین گزارش کردند .آنها بیان کردند که فعالیت عضالت تنه برای
آمادهسازی حرکت فرود است .مطالعات گذشته پیشفعالسازی عضالت اندام تحتانی ()11 ،21
و عضالت تنه ( )21 ،20را طی فرود و قبل از تماس با زمین نشان دادهاند .ايدا و همکاران
( )21( )2111افزايش فعالیت عضالت مورب خارجی ،راست شکمی و دوقلو میانی را قبل از
تماس با زمین طی فرود نشان دادند و بیان کردند که اين عضالت بهمنظور آمادهسازی برای
ضربۀ فرود ،با افزايش سفتی مفصل مچ پا و فشار درون شکمی فعال شدهاند و بهعنوان کنترل
پیشبین پوسچرال برای جذب نیرو عمل میکنند.
تحقیقات پیشین نشان دادهاند که تمرينات ثباتی میتواند باعث تغییر الگوهای فراخوانی
عضالت شوند .استیونس و همکاران ( )13( )2111به بررسی اثر تمرينات ثباتی لومبار بر
الگوهای فراخوانی عضالت در افراد سالم پرداختند و نشان دادند سطح فعالیت عضالت لوکال

1. Postural preparation
2. anticipatory postural adjustments
3. reactive postural adjustments
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شکمی افزايش يافته است .همچنین ،تغییرات اندکی در فعالیت عضالت گلوبال مشاهده شد.
اين محققان دريافتند که الگوهای فراخوانی عضالت میتواند در افراد سالم ،با استفاده از برنامه-
ای تمرينی که بر کنترل عصبی-عضالنی تأکید دارد ،تغییر يابد .تسائو و هاجز نیز بهبودی در
زمان آغاز فعالیت عضلۀ عرضی شکم را در افراد مبتال به کمردرد حتی بعد از يک جلسه تمرين
نشان دادند و گزارش کردند که میزان بهبودی در زمان آغاز فعالیت عضلۀ عرضی شکمی بعد از
هشت هفته تمرين بسیار مشهودتر بوده است (.)11
با توجه به مطالب بیان شده ،میتوان اينگونه استنباط کرد که تمرينات ثبات مرکزی استفاده-
شده در تحقیق حاضر با افزايش ثبات ناحیۀ مرکزی بدن ،احتماالً استراتژی فراخوانی عضالت
اين ناحیه را بهبود داده که موجب بهکارگیری استراتژی بهتر جذب نیرو از طريق افزايش میزان
فلکشن تنه شده است.
حرکت تنۀ زنان ورزشکار اغلب شديد و جهتدار است که به میزان زيادی بهدلیل اينرسی
سگمنتهای بدن و عملکرد عضالت مرکزی ورزشکار است .کاهش کنترل مرکز بدن به حرکات
شديد تنه ،بهويژه در صفحۀ فرونتال منجر میشود ( .)32فلکشن جانبی تنه در زنان و مردان در
جهتهای مخالف است بهطوری که زنان تنه را به سمت پايی که وزن را تحمل میکند خم
میکنند و مردان به سمت پايی که وزن را تحمل نمیکند ( .)23در تحقیق حاضر ،اگرچه در
اين گروه از منظر کلینیکی میزان فلکشن جانبی پس از شش هفته تمرين کاهش پیدا کرد ،اين
میزان از لحاظ آماری معنیدار نبود .از داليل احتمالی برای معنیدار نبودن اين نتايج میتوان
به اين نکته اشاره کرد که در پیشآزمون ،مقدار میانگین فلکشن جانبی زياد نبوده و نمیتوان
تغییر بیشتری را در پسآزمون انتظار داشت .دلیل آنکه اين مقادير در پیشآزمون زياد نبود،
ممکن است در عمل انتخابشدۀ فرود تکپا باشد .محققان بیان کردهاند که اين عمل بیشتر
نیازمند حرکات در صفحۀ ساجیتال است و طی آن حرکات صفحۀ فرونتال کمتر درگیر
میشوند؛ از اين رو ممکن است با انتخاب ديگر اعمال ورزشی ،بهتر بتوان اثر تمرينات را در
کاهش میزان فلکشن جانبی ارزيابی کرد .همچنین ممکن است معنیدار نبودن اين نتايج به-
دلیل کم بودن حجم نمونۀ اين تحقیق باشد.
نتايج تحقیق حاضر شواهدی مبنی بر اثر مثبت تمرينات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه و
بهبود کنترل تنه در زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضالنی کنترل تنه ارائه داد؛ از اين رو با
توجه به نتايج اين تحقیق میتوان گفت شش هفته تمرينات ثبات مرکزی در زنان ورزشکار با
نقص عصبی-عضالنی کنترل تنه میتواند عوامل خطر قابل تعديل آسیب  ACLنظیر عوامل
بیومکانیکی و عصبی-عضالنی را کاهش دهد .پیشنهاد میشود محققان و مربیان برای طراحی
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 تفاوتهای مشاهدهشده در،ACL مداخالت تمرينی بهمنظور پیشگیری از آسیب غیربرخوردی
عضالنی-سازوکارهای آسیب را در نظر بگیرند و برنامههای خاصی را ارائه دهند که نقص عصبی
 بايد بیشتر بر تمرينات پويا و زمینی،)؛ برای مثال در زنان13( ويژهای را هدف قرار دادهاند
.)13 ،10( براساس ثبات مرکزی يا تمرينات پويای تنه تمرکز شود
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