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 .5دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه اصفهان*
 .2استادیار ،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه اصفهان
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چکیده
در سالهای اخیر به نقش عضالت کمر و لگن به عنوان بخشی از عضالت ناحیة مرکزی در باز
توانی و اصالح ناهنجاریهای اندام تحتانی توجه زیادی شدهاست .ناهنجاری زانو پرانتزی
یکی از شایعترین آسیبهای بازیکنان فوتبال به شمار میآید .از آنجا که گزارش شده است
راستای نامناسب اندام تحتانی مرتبط با ضعف عضالت ران میباشد و ثبات ناحیه مرکزی بدن
مستلزم قدرت کافی در عضالت ران و تنه و هماهنگی بین آنها است ،از این رو هدف از
پژوهش حاضر مقایسة استقامت عضالت ثبات مرکزی بازیکنان فوتبال مرد مبتال و غیرمبتال
به ناهنجاری زانو پرانتزی بود .در این مطالعة مقطعی و همبستگی استقامت عضالت راست-
کننده ،خمکننده و خمکنندهجانبی تنه در  10بازیکن فوتبال مرد شامل  21بازیکن مبتال به
زانو پرانتزی و  21بازیکن سالم اندازهگیریشدند .برای اندازهگیری استقامت عضالت در هر
دو گروه ،از تستهای مکگیل و بیرینگ سورنسن استفاده گردید .با توجه به طبیعی بودن
توزیع دادهها ،برای مقایسة بین دو گروه از آزمون تی همبسته و درسطح معناداری کمتر از
 0/01استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که استقامت عضالت راستکننده ،خمکننده و خم
کننده جانبی تنه در بازیکنان فوتبال مبتال به ناهنجاری زانو پرانتزی در مقایسه با بازیکنان
فوتبال غیر مبتال ،به طور معناداری کمتر بود ( .)P>0/01نتایج این تحقیق بیانگر آن است که
احتماالً کاهش استقامت عضالت ثبات مرکزی عامل اصلی افزایش خطر ابتال به زانو پرانتزی
در بازیکنان فوتبال است .این موضوع باید در مطالعات مقایسهای آینده تأیید گردد .افزایش
استقامت این عضالت به احتمال زیاد سبب کاهش خطر آسیب زانو پرانتزی میشود.

واژگان کلیدی :زانو پرانتزی ،عضالت ثبات مرکزی ،فوتبال ،استقامت عضالنی.
*نویسنده مسئول:

Email:mohamadjedali@yahoo.com
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مقدمه
فوتبال ورزشی پیچیده و وابسته به اجرا است .اجرای بهینه در ورزش فوتبال به عوامل مختلفی
مانند آمادگی جسمانی ،وضعیت بدنی ،تکنیک بازی و تاکتیک تیمی و حتی آسیبدیدگیها و
بهبود و بازگشت از آسیبهای گذشته وابسته است ( .)1به علت فعالیتهای انفجاری و دویدن-
های مکرر و ماهیت ورزش فوتبال ،فشارها و نیروهای زیادی به رانها ،ساقپا ،مفاصلپا و شکم
وارد می شود ( .)3وارد آمدن این فشارها در اثر تمرینات بیش از حد و حرکات تکراری و تطابق
بدن با این حرکات باعث به وجود آمدن اختالالت وضعیتی در ورزشکاران می شود ( .)4وضعیت
های بدنی رایج در بازیکنان فوتبالیست شامل چرخش قدامی لگن  ،)4(1سر به جلو  ،)6(2شانه
های گرد  )7،6(3و پرونیشن مچ پا  )8(4هستند .همچنین ویتورو( ،5دنییل ،سیجس ،کامبیر و
بیلیمنس ،2002 ،ص  )422-7گزارشکردهاند که ناهنجاری زانوی پرانتزی در جمعیت
بازیکنان فوتبالیست شایع است ( .)2زانو پرانتزی (ژنوواروم )6اختالل در مفصل زانو است که در
آن زانوها از هم فاصله زیادی میگیرند .در این عارضه زاویه درشت نئی -رانی به  180درجه
نزدیک شده یا از آن بیشتر میشود و در نتیجه زاویة کیو 7کاهش مییابد .این بیماری به علل
متفاوتی از قبیل وراثت ،پوکی استخوان ،آرتروز ،آسیب به صفحات رشد ،فلج عضالنی ،پارگی
کپسول و رباط خارجی زانو ،ضعف عضالنی و کوتاهی عضالت به وجود میآید ( .)2در بررسی
یک آسیب ورزشی ،بررسی علل بروز آن ،بخش مهم مطالعه به حساب میآید .به نحوی که با
شناخت علل ایجاد کننده آن می توان در زمینه های پیشگیری از آن ،سرمایه گذاری نمود و از
بروز یا پیشرفت بیشتر آسیب جلوگیری کرد .با وجود اینکه یکی ازعوامل پیشگیری از آسیب-
های ورزشی که به تازگی مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته ،ثبات مرکزی است ،اما به تأثیر
میزان تحمل عضالت تنه تحتانی در ارتباط با زانو پرانتزی توجه نشده است (.)10-12
ثبات مرکزی را می توان مانند یک جعبه فرض کرد که عضالت شکم درجلو ،عضالت
پاراسپاینال و گلوتئال در عقب ،عضله دیافراگم در سقف و عضالت کف لگن و عضالت کمربند
لگنی درقسمت تحتانی آن واقع شده اند ( .)13،14ثبات ناحیة مرکزی با کنترل حرکت و

1. Anterior tilt
2. Forward head
3 . Rounded shoulders
4. Pronation
5 Witvrouw
6 Jenu varum
7. Quadriceps angle
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ظرفیت عضالنی مجموعه کمر ،لگن و ران توصیف میشود ( .)15طبق تحقیقات موجود ،ثبات
لگن و تنه برای تمامی حرکات اندام تحتانی ضروری است و عضالت تنه قبل از عضالت اندام
تحتانی فعال میشوند تا ستون مهرهها را به عنوان ساختاری برای حرکات عملکردی ثبات
بخشند ( .)16ثبات مرکزی که استقامت عضالت تنه تحتانی نیز بخشی از آن است ،نقش
محوری در عملکرد مؤثر بیومکانیکی داشته و جزء مهمی در حداکثر کارایی و عملکرد
ورزشکاران و پیشگیری از آسیب ورزشی محسوب میشود (.)17
محققان عقیده دارند که بی ثباتى در منطقه کمری لگنى در طول دویدن منجر به تکنیک
ضعیف و کاربرد غیرمؤثر نیرو می شود ( .)5تأثیر مکانیزم پا بر روی ساختار پروگزیمال ،لگن و
ران به طور گستردهای مورد مطالعه قرارگرفته ( )18اما تأثیر پایداری پروگزیمال بر روی
ساختار اندام تحتانی و پاتولوژی آن تا حدود زیادی ناشناخته باقیماندهاست ( .)12تحقیقات
عنوان کردهاند که ثبات لگن و تنه براى انجام کلیه حرکات اندام تحتانى مؤثراست (.)20
این یافته با نظریه زنجیره حرکتی بسته مطابقت دارد که بیان میدارد ،قدرت و ثبات سگمان-
های فوقانی در کنترل سگمانهای تحتانی و جلوگیری از آسیب ضروری بوده و چنانچه یکی از
مفاصل فوقانی عملکرد مناسبی نداشته باشد ،سایر مفاصل نیز درگیر خواهند شد (.)21
بنابراین یکی از موضوعات جالب برای محققان ورزشی ،بررسی رابطه تحمل عضالت تنه تحتانی
با آسیب های ورزشی اندام تحتانی مانند ناهنجاری زانو پرانتزی است .نتایج حاصل از تحقیقات
بیان میکند که میزان قدرت و استقامت عضالت ثبات دهنده مرکزی در افراد با آسیب های
اندام تحتانی کمتر از افراد بدون آسیبدیدگی است (.)12
تحقیقات زیادی در رابطه با عضالت مرکزی و اندام تحتانی انجام شده است سیجس و همکاران

1

( )2007نیز رابطه بین قدرت عضالت ران و وضعیت زانو در صفحه فرونتال را طی حرکت النگ (حرکت
رو به جلو ) بررسی کردند .آنها بیان نمودند که مقدار حرکات واروس و والگوس در زانو طی این حرکت
2

3

با عواملی مانند حس عمقی و پایداری مرکزی ران مرتبط است ( .)22زازوالک و همکاران ()2007
بیان کردند که جابجاییهای تنه در افرادی که آسیب زانو ،لیگامان و یا لیگامنت صلیبی قدامی 4دارند،

بیشتر از افرادی بود که آسیبنداشتند و اعالم کردند که جابجاییهای طرفی تنه پیشبینیکنندة

1. Thijs et al.
2. Core hip stability
3. Zazulak et al.
4. Anterior cruciate ligament
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آسیب در زانو و لیگامانها است ( .)23نادلر و آکوتوتا )1222( 1نیز ضعف عضالت پروگزیمال و
ناحیة مرکزی را با وقوع بیشتر آسیب در اندام تحتانی مرتبط میدانند (.)24
تحقیقاتی که ارتباط بین وضعیت بدنی و ناهنجاری زانوپرانتزی بازیکنان فوتبالیست را با
استقامت عضالت تنه بررسی کرده باشند ،یافتنشدهاست .ولی تحقیقات معدودی در ارتباط با
2
ناهنجاریهای زانو (ژنوواریوم) و اجرای بازیکنان فوتبال انجام شده است .آرنولد و همکاران
عقیده دارند که ژنو واروم و چرخش (تورشن) درشت نی بر اجرای بازیکنان فوتبال اثرگذار می-
باشند ( .)2همچنین کاتلین و همکاران )2005( 3به بررسی تفاوت در زاویه والگوس حداکثر
زانو و گشتاور تولید شده بین افراد دارای زاویه عضله چهارسر ) (Q-angleبیشتر و کمتر از حد
طبیعی در طی حرکات اسکوات بر روی یک پا پرداختند و گزارش کردهاند که افزایش و کاهش
در زاویه عضله چهارسر در اجرای حرکت اسکوات و زاویه والگوس زانو اثری ندارد و ارتباط بین
نسبت پهنای لگن به طول استخوان ران با حرکت اسکوات بیشتر است (به نقل از .)25اگر چه
وضعیت بدنی به علت تأثیر روی قدرت و انعطاف پذیری عضالت می تواند بر اجرای بازیکنان
فوتبالیست مؤثر باشد و عواملی مانند پای چرخش یافته به داخل یا عضالت سرینی برجسته،
ران های پیش آمده و چرخش قدامی لگن به عنوان عوامل بهبود اجرا و زانوی پرانتزی به
عنوان وضعیت ضعیف در اجرا معرفی شده است ،اما تحقیقات کمتری در این زمینه انجام شده
است (.)26
افراد دارای زانوی پرانتزی ،به علت تغییر راستای وتر عضله چهارسر ،این عضله دچار کاهش
عملکرد می شود )27،28( ،و همچنین کاهش قدرت در عضالت دور کننده ران دیده می شود
(.)22
از آنجا که عضالت تنه تحتانی فونداسیون پایداری برای کینماتیک اندام تحتانی فراهم می-

سازند ،بنابراین محقق درنظرداشت به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین استقامت عضالت ثبات
دهنده تنه در بازیکنان فوتبال مرد مبتال و غیر مبتال به ناهنجاری زانو پرانتزی تفاوتی
وجود دارد؟

5. Nadler & Akuthota
1. Arnold et al.
3. Katlin et al.
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روش پژوهش
این مطالعه به روش مقطعی و از نوع همبستگی می باشد 50 .فوتبال مرد از بین بازیکنان
فوتبال عضو باشگاههای فوتبال لیگ دسته سه کشوری (سه تیم) در دو گروه مبتال به زانوی
پرانتزی و بدون زانوی پرانتزی وارد مطالعهشدند (در هر گروه  25آزمودنی) .روش نمونهگیری
گروه مبتال غیرتصادفی هدفمند و گروه غیر مبتال ،غیرتصادفی در دسترس بود .افراد مبتال به
زانوی پرانتزی و افراد سالم با سابقة ورزشی حداقل چهار سال و فعالیت ورزشی سه روز در
هفته در رشتة ورزشی فوتبال در سطح باشگاهی ،در این تحقیق شرکت نمودند .قبل از شرکت
در این مطالعه ،تمام افراد شرکت کننده ،فرم رضایتنامه را امضاء و فرم جمعآوری اطالعات
فردی و سابقه ورزشی را پر کردند .افراد دارای سابقة جراحی در هر یک از مفاصل بدن ،مصرف
داروهای مکمل یا استروئیدی ،درد در ناحیه کمر ،لگن یا ران ،سابقه بیماریهای عصبی،
عضالنی_اسکلتی ،انجام هر گونه درمان فیزیوتراپی و محدودة سنی زیر  20سال یا باالی 30
سال حذف شدند.
برای قراردادن افراد در دو گروه ابتدا از تعداد  100نفر از افراد اندازهگیری فاصله کندیلها
بوسیله کولیس انجامشد و سپس آزمودنیها بر اساس فاصله بین کندیلها به دو گروه دارای
زانوی طبیعی (کمتر از 2/5سانتیمتر) و دارای زانوی پرانتزی (بیشتر از چهار سانتیمتر) تقسیم
شدند .آنگاه از میان این افراد 25 ،آزمودنی به عنوان گروه زانوی پرانتزی و  25آزمودنی همسان
شده از نظر سن و سابقه بازی با گروه زانوی پرانتزی ،به عنوان گروه دارای راستای طبیعی زانو
در تحقیق شرکتکردند.در این تحقیق سعیشد تا میزان شدت ناهنجاری زانوی پرانتزی
آزمودنیها در دامنه نزدیک به همباشند .از متغیرهای غیر قابل کنترل نیز میتوان به استقامت
اولیه اندامهای آزمودنیها اشاره کرد.
برای ارزیابی وضعیت بدنی از ورزشکاران خواستهشد تا در وضعیت بدنی استاندارد (وضعیتی که
در آن خط کشش ثقل از نزدیکترین فاصله ممکن نسبت به مرکز مفاصل عبور کرده باشد)
قراربگیرند و سپس به روش مشاهدهای و با استفاده از روش کندال و خط شاقولی ،آزمودنیها
به دو گروه با و بدون ناهنجاری بدنی تقسیمشدند ( .)4برای اطمینان از ناهنجاری زانوی
پرانتزی در آزمودنیهای این گروه ،فاصلة بین دو کندیل داخلی استخوان ران در برجستهترین
نقطه با استفاده از کولیس اندازهگیری و ثبتشد ( .)31جهت ارزیابی استقامت عضالت تنه

تحتانی شامل عضالت فلکسور ،فلکسور طرفی واکستانسور تنه از تستهای مک گیل و
برینگ سورنسن تغدیل یافته استفاد ه شد که دارای پایایی باال هستند ( .)33-35تمامی
آزمودنیها سه تست ثبات مرکزی (راستکننده ها ،خمکننده ها ،خمکننده های جانبیتنه) را
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با سه دقیقه استراحت بین آنها با ترتیب تصادفی در یک جلسه انجام دادند .از تمام آنها خواسته
شد تا با حداکثر تالش خود تستها را انجام دهند .هر آزمون که شامل سنجش تحمل عضالت
اکستنسور ،فلکسور و لترال فلکسور تنة تحتانی بود ،سه بار تکرار و بین هر تکرار  15ثانیه
استراحت داده میشد و در نهایت میانگین سه تکرار به عنوان رکورد نهایی فرد با کرنومتر
دیجیتال مدل ( Q&Qساخت کشور ژاپن) به ثانیه ثبت شد.
روش انجام تست های ثبات مرکزی
برای تست استقامت عضالت فلکسورتنه ،آزمودنی به صورتی روی تخت مینشست که پشت وی
به یک تکیهگاه که با سطح افق زاویه  60درجه داشت ،تکیهکرده و دستهای وی به صورت
ضربدری روی قفسه سینه بود ،زانوها نیز کامال خم بوده و کف پاها روی تخت قرار داشت.
انگشتان پا توسط نوار ثابت میشدند .با شروع آزمون تکیهگاه به اندازة  10سانتیمتر به عقب
کشیده میشد تا فرد به آن تکیه نداشته باشد .سپس از فرد خواسته میشد تا این وضعیت را تا
زمانی که میتواند حفظ نماید .رکورد فرد از لحظهای که بدن از تکیهگاه جدا میشد تا زمانی
که مجدداً با آن تماس مییافت ،ثبت می شد( .شکل.)1

شکل .5آزمون فلکسورهای تنه
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تست استقامت عضالت اکستنسور تنه به این صورت ارزیابیشد که فرد در حالت دمر به گونه-
ای که لگن وی در لبة فوقانی تخت باشد ،قرار میگرفت .سپس لگن و پاهای او با استرپ به زیر
تخت ثابت میشد و از طریق گذاشتن یک صندلی در نزدیک لبة فوقانی تخت ،تنه و دستهای
فرد قبل از شروع آزمون با تکیه به آن حمایت میشد .با شروع آزمون ،فرد در حالی که دستها
را به صورت صلیبی روی قفسة سینه قرار میداد ،تنه خود را از روی صندلی تا رسیدن به سطح
افق بلند کرده و تا هر زمان که میتوانست این حالت را حفظ میکرد .رکورد فرد از لحظهای که
بدن به حالت افقی رسیده تا زمانی که دستهای او دوباره با صندلی تماس پیدا میکرد ،ثبت-
میشد( .شکل.)2

شکل .2آزمون اکستنسورهای تنه

برای ارزیابی استقامت فلکسورهای طرفی تنه ،آزمودنی به پهلو قرار گرفته و پاها و زانوها
در حالت اکستنشن کامل میماند .پای باالیی جلوی پای پایینی قرار میگرفت .فرد روی
آرنج تکیهکرده و دست باالییاش را روی شانة سمت مقابل قرار میداد .سپس از وی
خواسته میشد لگن را از روی تخت بلند کرده و تنه را در صفحة فرونتال نگه دارد .هر
گونه افت ادگی لگن یا خارج شدن تنه از صفحة فرونتال باعث پایانیافتن تستمیشد.
حداکثر زمانی که فرد میتوانست این حالت را حفظ کند ،ثبت میشد .این تست برای
هر دو طرف راست و چپ انجام شده و متوسط نمرة دو طرف ثبت میشد (شکل)3
(.)34
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شکل .3آزمون لترال فلکسورهای تنه

برای تحلیل آماری از نرم افزار اس.پی.اس.اس 1نسخة (version 11.5, SPSS Inc., 11/5
) Chicago, ILاستفاده شد .با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها که توسط آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنف مشخص شد ،جهت مقایسة دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده
گردید .سطح معناداری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
مشخصات فردی مربوط به سن ،وزن ،قد ،سابقه فعالیت تیمی فوتبال ،تعداد جلسات تمرین،
ساعات جلسات تمرین  -در جداول  1نشان داده شده است .همانطور که در جدول  1مشاهده
میشود ،افراد شرکت کننده در دو گروه از نظر سن ،قد و وزن مشابه بودند .همچنین نتایج
تحقیق در جدول  ،2مقایسة استقامت عضالت تنة تحتانی در بین دو گروه را نشان می دهد که
میانگین حاصل از آزمون تی همبستة برای استقامت تمام عضالت مورد بررسی در گروه مبتال
به طور معناداری کمتر از گروه سالم بود (.)P > 0/05

1. Spss
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جدول  .1مشخصات فردی و ویژگیهای تمرینی افراد شرکت کننده در دو گروه مبتال به زانو پرانتزی و سالم.
متغیر

گروه مبتال به زانو پرانتزی

گروه سالم

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
سابقة فعالیت تیمی (ماه)
تعداد جلسات تمرین (در هفته)
ساعات تمرین (در هر جلسه)
میانگین فاصله بین دو کندیل

22±1/4
176/4±4/3
72/7±4/1
54±6
3±2
2±3
5/7±1/3

23±1/7
175/5±3/2
74/6±3/2
56±2
3±1
2±1
1/2±2/2

†

† اعداد بر حسب میانگین و انحراف معیار بیان شدهاند.

جدول  .2مقادیر میانگین ،انحراف معیار استقامت عضالت تنه تحتانی در دو گروه مبتال به زانو پرانتزی و سالم.
متغیر
اکستنسور تنه (ثانیه)
فلکسور تنه (ثانیه)
لترال فلکسورتنه
(ثانیه)

گروه سالم

DF

F

† 100/1±25/1
83/8±25/1

سطح معناداری
()P

گروه مبتال به زانو
پرانتزی

152/2±17/1
132/4±32/2

28
28

10/6
2/4

* 0/001
* 0/001

84/3±32/6

152/8±24/5

28

11/6

* 0/001

† اعداد بر حسب میانگین و انحراف معیار بیان شدهاند.
* سطح معناداری (.)P > 0/05

بحث و نتیجهگیری

نتایج این مطالعه نشان داد که بین استقامت عضالت ثباتدهندة خلفی ،قدامی و
جانبیتنه و نیز بین مجموع به دست آمده از میانگین استقامت عضالت ثبات دهندة تنه
در ناحیه خلفی ،قدامی و جانبی در ورزشکاران مبتال به ناهنجاری زانو پرانتزی و سالم
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P > 0/05در سالهای اخیر به نقش عضالت کمر و لگن به
عنوان بخشی از عضالت ناحیة مرکزی در بازتوانی و اصالح ناهنجاری های اندام تحتانی توجه
زیادی شدهاست .چرا که این عضالت طبق نظریة زنجیره حرکتی بسته به صورت عملکردی
کنترل کنندة حرکت بخشهای تحتانی هستند (.)36
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نتایج این تحقیق به نوعی با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده توسط بابورت 1و ون
زاندیجک ،)15(2سیجس 3و همکاران( )22و زازولک 4و همکاران(، )23که معتقد بودند بین
ثبات مرکزی و آسیب های زانو ارتباط وجود دارد ،هم راستا می باشد .از سویی یافته های این
تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق 5پیوا و همکاران ( ،)37لیدرمن 6و همکاران( ،)38موخا 7و
ساتو  ،)32(8نیسر ،)40 (2مانیون10و همکاران ( )41که نقش عضالت ثبات دهنده مرکزی را در
ایجاد ثبات مرکزی و ارتباط آن را با عملکرد اندام تحتانی تأیید نکردند ،مغایرت دارد.
شاید دلیل تفاوت و اختالف در نتایج به دست آمده در این تحقیقات به علت تفاوت در نوع
وسیله و ابزار و روش مورد استفاده برای سنجش ثبات مرکزی و انتخاب نمونه ها و همچنین به
کارگیری روشها و برنامههای تمرینی و تعداد جلسات تمرینی متفاوت باشد .هماهنگی بین
همه عضالتتنه و ران برای کنترل و موقعیت طبیعی ستون فقرات ضروریاست و عضله
منحصر به فردی در افزایش ثبات مرکزی نقش ندارد ( )42و تعادل بین عضالت در چهار طرف
ستون فقرات مهم ترین عامل پایداری ستون فقرات می باشد (.)24
بنابراین ضعف و کاهش استقامت عضالت ثبات دهندة خلفی ،قدامی و جانبی تنه باعث کاهش
قدرت و کارایی عضالت ران شامل عضالت چهار سر ران ،همسترینگ ،سرینی میانی ،ابداکتورها
و چرخش دهندههای خارجی ران میشوند .عضالتران نقش مهمی در انتقال نیرو از اندام
تحتانی به سمت باال ،ستون فقرات و در حین اجرای فعالیتهایی که به صورت عمودی یا
ایستاده هستند ،ایفا می کنند ( .)43قدرت عضالتران نیز در کنترل حرکات زانو در صفحه
فرونتال نقش عمدهای دارد ،عضالت ثبات دهنده ناحیه لگن و ران ،مسئول حفظ راستای
صحیح اندام تحتانی حین انجام حرکات پویا هستند .مهمترین عضالتی که در این رابطه ایفای
نقش می کنند ،عضالت دورکننده و چرخشدهنده خارجی ران هستند (.)43
ثبات دهنده ناحیه لگن و ران ،مسؤول حفظ راستای صحیح اندام تحتانی حین انجام حرکات
پویا هستند .مهم ترین عضالتی که در این رابطه ایفای نقش می کنند ،عضالت دور کننده و
1. Bobber
2. Van Zandeijk
3. Thijs
4. Zazulak
5. Piva
6. Lederman
5. Mokha
6. Sato
7. Nesser
8. Mannion
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چرخشدهنده خارجی ران میباشند ( ،)42و از آن جایی که در افراد دارای زانوی پرانتزی،
کاهش قدرت در عضالت دور کننده ران دیدهمیشود ( ،)44-46بنابراین می توان این طور
نتیجه گرفت که کاهش استقامت عضالت تنه شاید به ضعف عضالت ران به ویژه عضالت
ابداکتور و چرخش دهندههای خارجی ران و به دنبال آن بدراستایی مفصل زانو (زانو پرانتزی)
منجر شود و باالخره کاهش توانایی در انجام تست های ثبات مرکزی توسط افراد مبتال به
ناهنجاری زانو پرانتزی میتواند با کاهش قدرت واستقامت این عضالت (ابداکتورهاوچرخش
دهنده های خارجی) در ارتباط باشد.
گرچه هر یک از مکانیزمهای احتمالی ذکر شده تا حدی مسؤل ایجاد ناهنجاریهای زانو می-
توانند باشند ،اما نمیتوان چنین استنتاج کرد که به طور اولیه کاهش استقامت ثبات دهنده-
های مرکزی موجب ناهنجاری های زانو (ژنو واروم) شده است .با توجه به این که در زنجیره
حرکتی بسته ،تغییر ایجاد شده در یک قسمت از بدن بر روی قسمتهای دیگر آن نیز تأثیر
میگذارد .نتایج تحقیق حاضر نیز حاکی از همراهی ناهنجاری زانو (ژنوواروم) و کاهش استقامت
ثباتدهندههای مرکزی بود که از این نکته میتوان برای طراحی مداخالت درمانی در جهت
پیشگیری یا درمان ناهنجاریهای زانو (ژنوواروم) سود جست (.)32
یافتههای تحقیق حاضر بیانگر آن است که کاهش استقامت و عملکرد عضالت تنه و لگن یکی
از عوامل خطرساز این عارضه (ناهنجاری زانو پرانتزی) بوده و تقویت این ناحیه در پیشگیری و
یا اصالح آن موثر به نظر میرسد ( .)36،47از محدودیتهای انجام این مطالعه ،مقطعی بودن
آن است ،بهطوریکه با قاطعیت نمیتوان ابراز کرد که آیا ضعف در عملکرد عضالت ناحیه
مرکزی موجب ناهنجاری بوده و یا وجود ناهنجاری باعث این ضعف شده است .اگر بتوان در
مطالعات بعدی ثبات مرکزی را قبل و بعد از آسیب (ناهنجاری های زانو) ورزشکاران و یا حتی
قبل و بعد از شروع مسابقات اندازهگیریکرد ،میتوان به نتایج بهتری دست یافت .در نهایت،
چنین میتوان نتیجهگرفت که استقامت عضالت ثبات دهندة تنه بازیکنان فوتبالیست مرد
مبتال به زانو پرانتزی کمتر از آزمودنیهای سالم می باشد .بنابراین پیشنهاد میشود که تقویت
عضالت باز کنندة ستون فقرات ،شکم و عضالت جانبی در برنامههای تمرینی ورزشکاران قرار
بگیرد تا به این ترتیب بتوان تا حدی از ابتال بازیکنان فوتبالیست مرد به زانوی پرانتزی
پیشگیری و یا آن را کنترل کرد.
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