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مطالعات طب ورزشی

مقایسة بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی در نوجوانان دختر و
پسر فوتبالیست حین حرکت برش
4
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسۀ بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی در انددا تتتدانی و ت دۀ دختدران و
پسران نوجوان فوتبالیست حین تغییر مسیر سريع يا حرکت برش بود .بدينم ظور ،تعددادی از ورزشدااران باشدگاهی
لیگ برتر استانی در ردۀ نوجوانان رشتۀ فوتبال )شامل  20دختر و  20پسر( در پژوهش حاضر شدرکت نمودندد .حرکدت
برش با پای برتر با استفاده از سیستم تتلیل حرکت و دوربینهای پرسرعت واياان با فرکانس  240هرتد ثبدت شدد و
حرکات ثبتشده ،بهوسیلۀ نر اف ار ناسوس آنالی گشت .همچ ین ،زوايای مفصلی نمونهها استخراج گرديد و درنهايت،
توسط نر اف ار اس .پی .ای .اس و آزمون آماری تی مستقل مقايسه شد .نتايج نشان میدهد که الگوهای خطرزای آسیب
رباط متقاطع قدامی در حرکت برش با پای برتر ،در دختران بیشتر از پسران بدروز میک دد و درنتیجده ،اتخدا تددابیر
پیشگیری از آسیب برای اصالح الگوی حرکت دختران ورزشاار ضرورت بیشتری دارد.
واژگان کلیدی :آسیب رباط متقاطع قدامی ،حرکت برش ،کی ماتیک زانو ،کی ماتیک ت ه ،فوتبالیست

* نویسندۀ مسئول

Email: seyedi@ut.ac.ir
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مقدمه
هدف اصلي متخصصان رشتۀ بيومکانيک و آسيبشناسي ورزشي از بررسي حرکات مختلف بدن،
بهبود عملکرد ورزشي و جلوگيری از بروز آسيب حين ورزش ميباشد .ازآنجاکه ورزش بهطور
معمول با خطر آسيبدیدگي همراه است ،پژوهشگران همواره بهدنبال شناسایي ،تعدیل و حذف
الگوهای حرکتي خطرزا بودهاند ( .)1،2تغيير جهت بدن در حرکات سریع ورزشي مانند حرکت
برش ،1از منظر ایجاد خطر بروز آسيب همواره موردتوجه بوده است .حرکت برش ،حرکتي در زنجيرۀ
بسته است که بهمنظور تغيير راستای مسير حرکت در رشتههای ورزشي متعددی مانند فوتبال،
بسکتبال ،واليبال و هندبال ،توسط ورزشکاران بسيار استفاده ميشود ( .)3در این ارتباط،

بلومفيلد2

و همکاران نشان دادهاند که در یک بازی فوتبال ،هر بازیکن معموالً  726±203بار حرکت برش را
انجام ميدهد .کيفيت نحوۀ اجرای حرکت برش توسط ورزشکار ،جنبۀ مهمي از مهارت ورزشکار
است و ميتواند حتي روی نتيجۀ بازی اثرگذار باشد (.)4
آسيب رباط متقاطع قدامي ،)ACL( 3یکي از رایجترین آسيبهای ورزشي است که همواره
ورزشکاران مختلف را بهویژه در رشتههای فوتبال ،بسکتبال و هندبال تهدید ميکند ( .)5رباط
متقاطع قدامي ،اغلب هنگام کاهش شتاب اندام تحتاني در حرکات پویا آسيب ميبيند که معموالً
این حرکات شامل حرکات برشي هستند ( .)6ازآنجاکه آسيبهای رباط متقاطع قدامي با ناتواني،
زمان ازدسترفته 4و هزینههای مالي زیادی همراه است که بر ورزشکاران و تيمهای ورزشي آنها
تحميل ميشود ،امروزه توجه ویژهای به شناسایي و درک مکانيسمهای آسيب غيربرخوردی این
رباط بهمنظور پيشگيری مؤثرتر از آنها صورت گرفته است ( .)7مطالعات کينماتيکي افرادی که
حين ورزش دچار آسيب رباط متقاطع قدامي شدهاند ،نشان داده است که حرکات برشي و فرود
درمقایسه با حرکتهای رو به جلو ،خطر بيشتری را ایجاد ميکند ( .)8همچنين ،پژوهشها نشان
دادهاند که این آسيبها اغلب در مرحلۀ تماس اوليۀ پا با زمين و  17تا  50ميليثانيه پس از آن
( ،)9طي مرحلۀ ابتدایي کاهش شتاب که شامل  20درصد ابتدایي سيکل برش است ،رخ ميدهد
( .)6دراینراستا ،مارکولف و همکاران 5بيان کردند که بار واردشده بر رباط متقاطع قدامي هنگاميکه

1. Cutting Maneuver
2. Bloomﬁeld
3. Anterior Cruciate Ligament
4. Time Loss
5. Markolf
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زانو در حالتي نزدیک به انتهای دامنۀ بازشدن 1قرار دارد ،بيشتر است ( .)10عالوهبراین ،در این
وضعيت ،نيروهای عکسالعمل زمين ،چرخش درشتني و لغزش قدامي درشتني نيز افزایش ميیابد
( .)11با کاهش زاویۀ خمشدن زانو ،گشتاور والگوس /واروس 2زانو موجب افزایش نيروهای کششي و
تنش در رباط متقاطع قدامي ميشود ( .)12دراینزمينه ،مک لين 3و همکاران اظهار کردند که
گشتاور والگوس زانو ،اصلي ترین عامل ایجاد بار اضافي بر روی رباط متقاطع قدامي در صفحۀ
فرونتال است ( .)13مطالعات نشان دادهاند که حرکت جانبي تنه ،یکي از اجزای اصلي مکانيزم
آسيب رباط متقاطع قدامي ميباشد؛ بهطوریکه این عامل ميتواند احتمال خطر آسيب رباط
متقاطع قدامي در زنان را با حساسيت 83 4درصد پيشبيني کند ( .)14الزمبهذکر است که در
صفحۀ ساجيتال ،کاهش خمشدن تنه موجب افزایش والگوس یا فشار محوری 5ميشود ( .)15با
توجه به یافتههای پژوهشهای پيشين ،کاهش زاویۀ خمشدن تنه و زانو و افزایش زاویۀ والگوس زانو
و خمشدن جانبي تنه را مي توان الگوهای پرخطر بروز آسيب رباط متقاطع قدامي دانست (( )2،9که
در پژوهش حاضر نيز همين عوامل بهعنوان الگوی خطرزای آسيب رباط متقاطع قدامي در نظر
گرفته شدهاند).
بهنظر ميرسد که تفاوت آسيبدیدگيهای افراد درنتيجۀ تعامل ویژگيهای متعددی از قبيل قدرت
عضالني ،کنترل عصبي ـ عضالني ،شکل استخوانبندی و غيره باشد که تفاوت در بيشتر این
ویژگيها ،خود را بهشکل تفاوت در الگوی حرکت نشان ميدهد ()16؛ بنابراین ،ارزیابي و بررسي
الگوی حرکت بهعنوان مقولهای مهم در شکلگيری و اجرای صحيح و بدون خطر حرکات ورزشي،
حائزاهميت ميباشد .شایانذکر است که مطالعات بيومکانيکي متعددی به بررسي ویژگيهای
تکنيکي مرتبط با قدرت عضالني ،حس وضعيت مفصل ،پای غالب و سرعت حرکت با عملکرد زانو در
هنگام حرکت برش و فعاليتهای مشابه پرداختهاند (19ـ.)2 ،17
با توجه به اختالف معنا دار آسيب رباط متقاطع قدامي در دختران و پسران که نشاندهندۀ بروز دو
تا  10برابری این آسيب در زنان نسبت به مردان است ( ،)7،20در این پژوهش مقایسۀ وضعيتهای
خطرزا برای آسيب رباط متقاطع قدامي بين این دو جنس صورت گرفت تا تفاوتها آشکارتر شود.
یافتههای پژوهشهای پيشين نشان داده است که الگوهای خطرزای آسيب رباط متقاطع قدامي
1. Terminal Extension
2. Valgus/Varus Torque
3. McLean
4. Sensitivity
5. Axial Load
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ميان زنان و مردان در مواردی متفاوت است ،اما در این پژوهش عالوه بر ميزان زوایای مفصلي در
لحظۀ تماس پا با زمين ،حداکثر زاویۀ مفصل در مرحلۀ اعمال نيرو یا همان مرحلۀ مياني سکون نيز
موردبررسي قرار گرفت که بهنوبۀ خود نشاندهندۀ بروز این الگوها در دامنۀ کلي حرکت مفصل و
توانایي کنترل مفصل بين دختران و پسران ميباشد.
مطالعات پيشين بيانگر این نکته هستند که الگوهای پرخطر ،رباط متقاطع قدامي را درمعرض خطر
آسيبدیدگي قرار ميدهند .الگوی حرکتي فرد ،ویژگيهای بار (نقطۀ اثر ،مقدار ،جهت و غيره) یا
فشار واردشده بر مفصل زانو و بهویژه رباط متقاطع قدامي را تحتتأثير قرار ميدهد ()2،16؛
بههميندليل ،هرگونه تفاوت مشاهدهشده در الگوی حرکت ميتواند بيانگر تفاوت در خطر بروز
آسيب در ورزشکار باشد و در این ارتباط ،این سؤال مطرح ميشود که آیا اجرای حرکت برش بين
دختران و پسران نوجوان فو تباليست ،تفاوتي در بروز الگوهای خطرزای آسيب به رباط متقاطع
قدامي ایجاد ميکند یا خير؟ بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسيب
رباط متقاطع قدامي در تنه و اندام تحتاني دختران و پسران نوجوان فوتباليست حين اجرای حرکت
برش ميباشد.
روشپژوهش
جهت انجام پژوهش 40 ،فوتباليست نوجوان در سطح ليگ برتر استان تهران و از چهار تيم متفاوت
( 20دختر و  20پسر) بهعنوان آزمودني موردارزیابي قرار گرفتند .ذکر این نکته ضرورت دارد که
ميانگين تجربۀ بازی در ليگ برتر نمونهها ( )3/4سال بود .همچنين ،همگي از اعضای اصلي تيم
خود بودند و در پستهایي غير از دروازهباني فعاليت ميکردند.
بهمنظور انجام پژوهش ،ابتدا از بين تيمهای ليگ برتر استان تهران که هيچ برنامۀ خاصي را جهت
پيشگيری از آسيب اجرا نکرده بودند ،چهار تيم (دو تيم دختران و دو تيم پسران) در ردۀ نوجوانان
انتخاب شدند و از ميان آنها ،با توجه به معيارهای ورود و خروج و رضایت ورزشکاران 10 ،نفر
بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند .پيش از اجرای پژوهش ،آزمودنيها پرسشنامۀ اطالعات پزشکي و
فرم رضایتنامه را تکميل کردند و برای آشنایي با تجهيزات ،روش کار و اجرای آزمونها بهشکل
صحيح ،در یک جلسۀ توجيهي شرکت نمودند .شایانذکر است که از شرایط اصلي ورود به پژوهش،
سالمت آزمودنيها در زمان اجرای آزمونها و عدم آسيبدیدگي ،درد و ناهنجاری مشهود در اندام
تحتاني بود .همچنين ،هيچیک از آزمودنيها دارای سابقۀ جراحي در اندام تحتاني ،آرتریت ،مشکالت
پزشکي و یا عصبي نبودند.
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شال 1د متیط آزمايشگاه بهم ظور اجرای حرکت برش و دوربین پرسرعت

تمامي آزمایشها در محل آزمایشگاه بيومکانيک دانشکدۀ تربيتبدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
انجام شد .حرکت برش نمونهها توسط شش عدد دوربين پرسرعت مادونقرمز آناليز حرکت وایکان،1
ساخت کشور انگليس و با فرکانس  240هرتز ثبت گردید و حرکات ثبتشده ،بهوسيلۀ نرمافزار
نکسوس 2نسخۀ  2/3ساخت شرکت وایکان آناليز گشت .همچنين ،بهمنظور شناسایي جانشانهای3
موردنظر ،نشانگرهای رفلکسي 10 4ميليمتری مورداستفاده قرار گرفت.
ابتدا ،ویژگيهای فردی آزمودنيها مانند سن ،قد و وزن اندازهگيری گردید و ثبت شد .سپس،
بهمنظور تعيين پای برتر هر آزمودني ،توپي درمقابل آنها قرار گرفت و از ایشان خواسته شد با پای
خود آن را به دورترین فاصلۀ ممکن شوت کنند .پایي که آزمودني توپ را با آن شوت ميکرد،
بهعنوان پای برتر وی در نظر گرفته شده و نتایج ثبت ميگردید ( .)2،21ذکر این نکته ضرورت دارد
که حرکت برش بهشکي انجام ميشد که فرد هنگام اجرای حرکت ،روی پای برتر خود باشد و به
سمت مخالف تغيير مسير دهد.
عالوهبراین ،برای ارزیابي کينماتيکي سهبعدی ،محدودهای برای اجرای حرکت برش طراحي گردید
(شکل شماره یک) که سيستم آناليز حرکت برای این محدوده ،پيش از انجام نمونهگيری برای هر
آزمودني کاليبره ميشد .در این روش ،ابتدا زوایای  35و  55درجه از مسير اصلي روی زمين
مشخص ميگشت تا فرد حرکت برش را بين این خطوط و در زاویۀ  45درجه انجام دهد (.)2،22
1. Vicon
2. Nexus
3. Landmarks
4. Reflective Markers
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قابلذکر است که شش دوربين پرسرع ت در محلي قرار گرفتند که در لحظۀ اجرای حرکت برش
توسط آزمودني ،حرکت از نماهای مختلف ثبت شود و تمام مارکرها در هر لحظه ،حداقل توسط سه
دوربين رؤیت گردند .سپس ،آزمودني از فاصلۀ هفت متری و با سرعت  4/5تا  7متر بر ثانيه به
سمت محل انجام حرکت برش شروع به دویدن مينمود ( )22،23و در لحظۀ رسيدن به محل انجام
حرکت برش ،پای برتر خود را در وسط محل تعيينشده قرار ميداد و براساس قرارگيری پای راست
یا چپ خود بهعنوان تکيهگاه ،در مسير تعيينشده بهترتيب به سمت چپ یا راست تغيير جهت
ميداد .باید عنوان کرد که آزمودنيها حرکت برش را درحاليکه کفش ورزشي به پا داشتند انجام
ميدادند تا جهت کاهش فشار واردشده به پاشنه ،ميزان سرعت خود را کاهش ندهند .شایانذکر
است که آزمودنيها برای آشنایي با حرکت و رسيدن به سرعت مناسب ،پيش از شروع آزمون ،چند
بار حرکت را انجام دادند و در انتها حرکت ،برش اصلي را اجرا نمودند (.)2،24
در پژوهش حاضر ،زاویۀ مفاصل در حرکت برش در مرحلۀ تماس اوليۀ پا 1با زمين و نيز بيشترین
زاویۀ مفصل در طول تماس پا با زمين بررسي شد .همچنين ،از سيستم مارکرگذاری ویژه و
شخصيسازی شدهای که بر مبنای سيستم پالگينگيت 2توسط پژوهشگر تعریف گشته و دارای 27
مارکر برای هر فرد ميباشد ،استفاده گردید .مزیت اصلي استفاده از این روش مارکرگذاری این است
که با کمترنمودن تعداد مارکرهای مورداستفاده ،احتمال خطای دوربينها در تعيين محل مارکرهای
نزدیک به هم را کاهش ميدهد.

شال 2د مدل کی ماتیای ساختهشده از بدن نمونهها در حالت ايستا و حرکت برش
1. Initial Contact
2. Plug In Gait
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براساس مدل طراحيشده ،نشانگرهای رفلکسي روی قوزک خارجي مچ پا ،پشت پاشنه ،اولين مفصل
متاتارسال ،جانب خارجي ساق ،اپيکندیل خارجي زانو ،جانب خارجي ران ،خار خاصرهای قدامي
فوقاني و خار خاصرهای فوقاني خلفي ،زوائد آخرمي ،مهرۀ هفتم گردن ،مهرۀ دهم پشتي ،روی دستۀ
استخوان جناغ و زائدۀ خنجری ،کتف راست ،زائدۀ آرنجي و جانب خارجي بازو قرار داده شد .حرکت
برش توسط آزمودنيها با پای برتر سه بار اجرا شد و برای ارزیابي آماری ،ميانگين نتایج بهدستآمده
از این تالشها مورداستفاده قرار گرفت .شایانذکر است که برای نشاندادن مواردی که زاویههای
بهدستآمده برای مفاصل بهجای زاویۀ خمشدن ،زاویۀ بازشدن بود ،از اعداد منفي استفاده گردید.
عالوهبراین ،بهمنظور تحليل دادهها از نرمافزار آماری اس.پي.اس.اس نسخۀ  120و نرمافزار اکسل2
نسخۀ  2010بهره گرفته شد و برای مقایسۀ نتایج بهدستآمده در هر گروه نيز آزمون تي مستقل
بهکار رفت .قابلذکر است که سطح معناداری در این پژوهش ( )P ≤ 0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
مشخصات عمومي هریک از دو گروه آزمودني در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.
جدول 1د میانگین و انتراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنیها
پسران
دختران

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگر )

14/27±0/45
14/65±0/89

170/97±5/13
163/84±5/71

55/23±8/4
55/80±7/6

عالوهبراین ،دادههای توصيفي جمعآوریشده از اندازهگيری زوایای مفاصل در لحظۀ تماس اوليۀ
پاشنه با زمين و نيز حداکثر زاویۀ مفاصل در مرحلۀ سکون در حرکت با پای برتر به تفکيک جنس
در نمودارهای زیر آورده شده است.

1. SPSS 20
2. Excel
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شال 1د زوايای مربوط به مفاصل دختران و پسران فوتبالیست در لتظۀ تماس پاش ه با زمین
در حرکت برش

شکل 2ـ حداکثر ميزان زوایای مربوط به مفاصل دختران و پسران فوتباليست در مرحلۀ سکون
در حرکت برش

همانطور که مشاهده ميشود ،زوایای خمشدن زانو ،خمشدن مچ ،خمشدن ران و خمشدن تنه ،هم
در لحظۀ تماس اوليۀ پاشنه با زمين و هم در ميزان حداکثر زاویۀ مفصل ،در پسران بيشتر از
دختران بوده است .همچنين ،زاویۀ خمشدن جانبي تنه حين حرکت برش ،هم در لحظۀ تماس اوليۀ
پاشنه با زمين و هم در حداکثر ميزان زاویه ،در دختران بيشتر از پسران ميباشد .درمورد زاویۀ
والگوس زانو نيز مشاهده ميشود که زانوی دختران در هر دو نمودار ،ميزان والگوس بيشتری را
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نسبت به زانوی پسران نشان ميدهد .شایانذکر است که زانوی پسران بهطور ميانگين بهجای
والگوس ،حالت واروس داشته است که برای نمایش آن از اعداد منفي استفاده شده است.
قابلذکر است که نرمالبودن توزیع دادههای بهدستآمده از طریق آزمون کولموگروف اسميرنوف1
بررسي شد و پس از تأیيد ،بهمنظور تعيين تفاوت از آزمون تي مستقل استفاده گردید .نتایج مربوط
به آزمون تي مستقل برای مقایسۀ زوایای اندازهگيریشده در حرکت برش با پای برتر بين دختران و
پسران در جدول شمارۀ دو ارائه شده است (.)P˂ 0/05
جدول 2د نتايج آزمون تی مستقل در زوايای مفصلی اندازهگیریشده در دختران و پسران حین حرکت
برش
زوايا
زاویۀ خمشدن زانو در لحظۀ تماس اوليه
زاویۀ والگوس زانو در لحظۀ تماس اوليه
زاویۀ خمشدن مچ پا در لحظۀ تماس اوليه
زاویۀ خمشدن ران در لحظۀ تماس اوليه
زاویۀ خمشدن تنه در لحظۀ تماس اوليه
زاویۀ خمشدن جانبي تنه در لحظۀ تماس اوليه
حداکثر زاویۀ خمشدن زانو در مرحلۀ سکون
حداکثر زاویۀ والگوس زانو در مرحلۀ سکون
حداکثر زاویۀ خمشدن مچ پا در مرحلۀ سکون
حداکثر زاویۀ خمشدن ران در مرحلۀ سکون
حداکثر زاویۀ خمشدن تنه در مرحلۀ سکون
حداکثر زاویۀ خمشدن جانبي تنه در مرحلۀ سکون

مقدار تی

سطح مع اداری

4/458
-4/277
1/414
2/787
0/784
-2/072
3/432
-5/371
2/880
2/725
0/128
-0/977

* 0/001
* 0/001
0/165
* 0/008
0/438
* 0/045
* 0/001
* 0/001
* 0/006
* 0/010
0/901
0/335

* تفاوت بين ميانگينها معنادار بوده است.

همانطور که در جدول نتایج آزمون تي نشان داده شده است ،زوایای خمشدن زانو ،والگوس زانو،
خمشدن ران و خمشدن جانبي تنه در لحظۀ تماس اوليۀ پا با زمين ،بين دختران و پسران نوجوان
فوتباليست تفاوت معناداری دارد ،اما در زوایای خمشدن مچ و تنه در لحظۀ تماس اوليۀ پا ،تفاوت
معناداری بين دو گروه مشاهده نميشود .همچنين ،نتایج آزمون آماری نشان ميدهد که بين
حداکثر زاویۀ مفاصل زانو ،مچ و ران حين حرکت برش ،تفاوت معناداری بين دو گروه وجود دارد ،اما
بين حداکثر زوایای تنه ،تفاوت معناداری در دو گروه مشاهده نميشود.
1. Kolmogorov-Smirnov
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نتایج بيانگر این است که ميزان خم شدن زانو و ران پسران نوجوان فوتباليست در لحظۀ تماس پا با
زمين ،بهطور معناداری بيشتر از همتایان دختر خود ميباشد و در سمت مقابل ،ميزان زاویۀ والگوس
زانو و خمشدن جانبي تنۀ دختران نوجوان فوتباليست در لحظۀ تماس پا با زمين ،بهطور معناداری
بيشتر از پسران فوتباليست است .همچنين ،در زوایای خمشدن مچ پا و خمشدن تنه ،با اینکه در
هر دو مورد زاویۀ مفصلي پسران بيشتر از دختران است ،اما این تفاوت معنادار نميباشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسيب رباط متقاطع قدامي حين حرکت
برش بين نوجوانان فوتباليست دختر و پسر بود که بهصورت جامع به بررسي زوایای اندام تحتاني و
تنۀ نمونهها پرداخت .نتایج بهدستآمده از پژوهش بيانگر تفاوت معنادار در زاویۀ خمشدن زانو،
والگوس زانو ،خمشدن ران و خمشدن جانبي تنه در لحظۀ تماس اوليه بين دو جنس بود .نتایج
نشان داد که در حداکثر ميزان زاویۀ خمشدن و والگوس زانو و زاویۀ خمشدن مچ پا و ران در طول
مرحلۀ سکون روی پای برتر در اجرای حرکت برش ،بين دو جنس تفاوت معناداری وجود داشت.
بهطورکلي ،الگوی اجرای حرکت برش در پسران نوجوان فوتباليست ،ایمنتر از الگوی اجرای حرکت
برش در همتایان دختر آنها بود .این نتایج با فرضيۀ متفاوتبودن مکانيک حرکت برش در دختران
و پسران همخواني دارد .درمجموع ،نتایج پژوهش درزمينۀ بيشتربودن الگوهای خطرناک در دختران
نسبت به پسران ،با نتایج پژوهش فورد 1و همکاران و امامي و همکاران همسویي دارد (.)25،26
مطالعات نشان دادهاند که رباط متقاطع قدامي حين خمشدن صفر تا  40درجۀ زانو در حرکات
برشي ،تحت تنش باالیي قرار ميگيرد ( .)27همچنين ،حين مرحلۀ ترمز 2در حرکت برش ،بدن
شتاب خود را کاهش ميدهد و در این حالت ،ضمن خمشدن مفصل زانو ،عضلۀ چهارسرران تحت
کشش قرار گرفته و افزایش طول ميدهد که این امر موجب جذب نيرو در اطراف مفصل زانو
ميشود ( .)28این جذب نيرو در مفصل زانو ،نشاندهندۀ جذب انرژی جنبشي توسط عضالت زانو و
بافتهای هم بند از جمله رباط متقاطع قدامي است .در پژوهش حاضر ،ميانگين زاویۀ خمشدن زانو
در لحظۀ تماس پاشنه با زمين در حرکت برش در پسران و دختران بهترتيب ( )26/03و ()18/76
بهدست آمد که این زاویهها در مرحلۀ سکون و پيشرفتن بهترتيب به حداکثر ( )54/16و ()47/24
افزایش یافت که این امر نشاندهندۀ تحمل تنش باالتر رباط متقاطع قدامي در لحظۀ تماس پاشنه و
1. Ford
2. Braking Phase
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نيز حداکثر زاویۀ خمشدن زانو در زانوی دختران نسبت به زانوی پسران است .ازسویدیگر ،با توجه
به اینکه وقتي تنشي به یک بافت ویسکواالستيک مانند رباط متقاطع قدامي وارد ميشود ،نحوۀ
بارگذاری مکانيکي 1و نرخ بارگذاری 2در پاسخ آن بافت به نيرو مؤثر ميباشد ( ،)29رباط متقاطع
قدامي پای برتر دختران در لحظۀ تماس اوليۀ پا در حرکت برش ،درمعرض نيروی کششي بيشتری
قرار ميگيرد و ميتواند خطر بروز آسيب در زانوی دختران را افزایش دهد.
شایانذکر است پژوهشهایي که اثر جنسيت را بر ميزان زاویۀ خمشدن زانو بررسي کردهاند ،نتایج
متفاوتي را ارائه دادهاند .در پژوهش فورد و همکاران و مکلين 3و همکاران ،تفاوت معناداری بين
ميزان خمشدن زانو در لحظۀ تماس اوليه و حداکثر ميزان خمشدن زانو طي مرحلۀ مياني سکون
بين پسران و دختران مشاهده نشد ( .)25،30درمقابل ،مالينزاک 4و همکاران و امامي و همکاران،
زاویۀ خمشدن زانوی کمتری را طي مرحلۀ مياني سکون در زنان نسبت به مردان گزارش کردند
()26،31؛ ازاینرو ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مالينزاک و همکاران و امامي و همکاران
همخواني دارد ،اما با نتایج پژوهشهای فورد و همکاران و مکلين و همکاران ناهمخوان ميباشد.
الزمبهذکر است که مکلين بر این باور است که زانوی زنان در مرحلۀ مياني سکون ،نسبت به مردان
کمتر خم ميشود ،اما این تفاوت معنادار نميباشد ( .)32علت مفيدبودن خمشدن زانو در کاهش
خطر آسيب رباط متقاطع قدامي بدینعلت است که هنگام آغاز خمشدن زانو ،زاویۀ اتصال 5تاندون
کشککي نسبت به محور طولي استخوان درشتني کاهش پيدا ميکند .این تغيير درجهت تاندون
کشککي ،اثر زیادی بر تغيير نيروهای برشي درشتني دارد؛ درنتيجه ،خمشدن بيشتر مفصل زانو از
طریق کاهش نيروی برشي ایجادشده توسط استخوان درشتني ميتواند ميزان بار واردشده بر رباط
متقاطع قدامي را کاهش دهد ( .)33در پژوهش حاضر نيز زاویۀ خمشدن زانوی دختران در لحظۀ
تماس اوليۀ پا و نيز حداکثر زاویه در مرحلۀ سکون ،بهطور بارزی نسبت به پسران کمتر است که این
اختالف بيانگر خطر بيشتر برای آسيب رباط متقاطع قدامي در دختران فوتباليست نوجوان ميباشد.
قابلذکر است که در مرحلۀ پيشرفتن 6در حرکت برش ،بدن درجهت حرکت برش شتاب ميگيرد،
عضلۀ چهارسرراني کوتاه ميشود و زانو به سمت بازشدن ميرود (.)18
1. Mechanical Loading
2. Loading Rate
3. Mclean
4. Malinzak
5. Insertion Angle
6. Propulsive Phase
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دراینراستا ،بلک بورن 1نشان داد که خمکردن فعال تنه حين فرود با تغيير کينماتيک اندام تحتاني،
پتانسيل آسيب رباط متقاطع قدامي را کاهش خواهد داد .وی دریافت که خمکردن بيشتر تنه حين
اجرای حرکت ،باعث افزایش زاویۀ خمشدن زانو و ران ميشود .همچنين ،بيان کرد که خمشدن تنه،
نيروی عکسالعمل زمين و فعاليت عضالت چهارسر را کاهش ميدهد .دراینصورت ،ميتوان گفت
که افزایش خمشدن تنه ،تأثير مثبتي بر ميزان بار واردشده بر رباط متقاطع قدامي ميگذارد (.)33
گریفين 2نيز نشان داد که زنان حين اجرای حرکت برش ،وضعيت خود را بيشتر از مردان در
وضعيت قائم قرار ميدهند و فلکشن تنۀ کمتری دارند که با نتایج پژوهش حاضر همسو ميباشد.
این فلکشن کمتر تنه ،با بازشدن ران و زانو همراه است ( .)7عالوهبراین ،عنوان شده است که
همراهي این رخداد با افزایش زاویۀ والگوس زانو و فعاليت عضلۀ چهارسرراني ،احتمال خطر بروز
آسيب رباط متقاطع قدامي را افزایش ميدهد (.)34
عالوهبراین ،کاهش زاویۀ خمشدن ران باعث جابهجایي بردار نيروی عکسالعمل زمين به سمت عقب
ميشود؛ درنتيجه ،بازوی اهرمي نيروی عکسالعمل عمودی زمين در مفصل ران کاهش یافته و در
مفصل زانو افزایش پيدا ميکند؛ بنابراین ،نيروی مهاری موردنياز توسط عمل عضالت بازکنندۀ زانو
برای جذب نيروی عکسالعمل زمين افزایش ميیابد .درمقابل ،افزایش زاویۀ خمشدن ران ،بردار نيرو
را به سمت مرکز مفصل زانو سوق ميدهد که ميتواند توسط عضالت بازکنندۀ ران بهخوبي جذب
شود ()35؛ ازاینرو ،ميتوان چنين نتيجه گرفت که بيشتربودن زاویۀ خمشدن ران در لحظۀ تماس
اوليۀ پا و نيز حداکثر زاویه در طول مرحلۀ سکون ميتواند از طریق سازوکار توضيحدادهشده ،منجر
به جذب بهتر نيروهای واردشده به رباط متقاطع قدامي توسط عضالت بازکنندۀ ران شود و خطر
کمتری را متوجه این رباط نماید .در پژوهش حاضر نيز گروه پسران ،بيشتر از دختران دارای این
مزیت بيومکانيکي بودند.
نتایج پژوهش نشان داد که بهطورکلي ،مکانيک حرکت بدن حين اجرای حرکت برش در دختران،
بهطور معناداری ضعيفتر از پسران ميباشد و بروز الگوهای خطرزای آسيب رباط متقاطع قدامي در
دختران محتملتر است .همچنين ،نشان داده شد که نحوۀ اجرای حرکت برش در دختران ،الگوهای
خطرزای بيشتری را برای آسيب رباط متقاطع قدامي ،هم در لحظۀ تماس اوليۀ پا و هم در حداکثر
زوایای مفصلي در مرحلۀ مياني سکون که پا در مرحلۀ پيشرفتن قرار دارد ،بهوجود ميآورد.

1. Blackburn
2. Griffin
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یکي از دالیل احتمالي تفاوت الگوی حرکت برش در دختران و پسران ميتواند تفاوت آناتوميکي
اندام آنها و درواقع ،بيشتربودن اندازۀ زاویۀ  Qدر دختران نسبت به پسران باشد .بيشتربودن زاویۀ
 Qدختران نيز بهنوبۀ خود بهدليل بيشتربودن اندازۀ عرض استخوان لگن ،کمتربودن طول ران و
انقباض یا ریلکسبودن عضلۀ راستراني ميباشد .قابلذکر است که بيشتربودن زاویۀ  Qميتواند
بيومکانيک اندام تحتاني را تغيير دهد و زانو را درمعرض استرسهای ایستا و پویای والگوس قرار
دهد (.)36
عالوهبراین ،یکي از عوامل ناتواني فرد در کنترل حرکات اندام تحتاني ،کاهش قدرت عضالت
ميباشد  .نشان داده شده است که زنان ورزشکار ،قدرت عضالني مطلق کمتری نسبت به مردان
دارند .ازسویدیگر ،ميدانيم که بين عدم کفایت قدرت عضالني و بروز آسيبهای رباط متقاطع
قدامي ارتباط بالقوهای وجود دارد ()37؛ لذا ،بهنظر ميرسد تفاوت در ميزان قدرت عضالت اندام
تحتاني و بهطور ویژه ،عضالت چهارسرراني و همسترینگ ميتواند یکي از دالیل بروز تفاوت در
الگوی حرکت برش دختران و پسران فوتباليست باشد .براساس مطالعات انجامگرفته بهنظر ميرسد
که داشتن قدرت عضالني متعادل مي تواند از طریق ایجاد ثبات بيشتر و تقویت استحکام مفصل زانو
و درنتيجه ،کاهش تغييرات گشتاور زانو ،بهطور بالقوهای خطر بروز آسيب رباط متقاطع قدامي را
کاهش دهد ()18؛ ازاینرو ،توجه ویژه به تعادل قدرت عضالت خمکننده و بازکنندۀ زانو از طریق
برنامههای تمریني مناسب به منظور کاهش احتمال خطر آسيب رباط متقاطع قدامي در دختران
ضروری بهنظر ميرسد.
شایانذکر است که تفاوت قدرت عضالني به عضالت اندام تحتاني خالصه نميشود .بلکه ،نشان داده
شده است که وضعيت ثبات مرکزی تنه و درواقع ،قدرت و استقامت عضالت ناحيۀ مرکزی تنه نيز
ميتواند منجر به بروز تفاوت در الگوی حرکت فرد و الگوهای خطرزای آسيب رباط متقاطع قدامي و
بهطور ویژه ،فلکشن جانبي تنه حين اجرای حرکت برش شود ( .)14درحقيقت ،ضعف یا عدم
استقامت عضالت ناحيۀ مرکزی تنه ،عاملي تعيينکننده در والگوس زانو ميباشد و نشان داده شده
است که زنان ورزشکار ،بهطور معناداری از استقامت کمتری در عضالت ناحيۀ مرکزی تنه برخوردار
هستند ()38؛ لذا ،چنين بهنظر مي رسد که یکي دیگر از عوامل احتمالي بروز تفاوت در الگوی
حرکتي فوتباليستهای دختر و پسر ،تفاوت در وضعيت ثبات مرکزی تنه باشد.
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از دیگر عوامل احتمالي بروز تفاوت در الگوی حرکت برش و الگوهای خطرزای آسيب رباط متقاطع
قدامي در دختران و پسران ،تفاوت در سستي مفصل 1است .پژوهشگران به این نتيجه رسيدهاند که
سستي مفصل زانو ميتواند با ایجاد تغيير در حرکات دایناميک اندام تحتاني ،خطر بروز آسيب رباط
متقاطع قدامي در زنان بسکتباليست و فوتباليست را افزایش دهد ( .)39ازسویدیگر ،نشان داده
شده است که زنان درمقایسه با مردان ،از سستي مفصلي بيشتری برخوردار هستند و بيشترین
تفاوت جنسيتي دراینزمينه ،در سن  15سالگي که مصادف با تغييرات هورموني طي دوران بلوغ
است ،بهوقوع ميپيوندد ()40؛ بنابراین ،ازآنجاکه نمونههای پزوهش حاضر نيز در دامنۀ سني 14
الي  16سال قرار داشتند ،بهنظر ميرسد که تفاوت در سستي مفصل ميتواند عامل مهمي برای بروز
تفاوت در الگوی حرکت برش بين دو گروه باشد.
درنهایت ،باید گفت که رباط متقاطع قدامي ،یک بافت ویسکواالستيک است که بسته به نوع تنش و
مدتزمان آن ،پاسخهای متفاوتي ميدهد .همچنين ،عالوه بر ميزان و مدتزمان نيروی واردشده،
عوامل متعدد دیگری نظير عوامل عصبي ـ عضالني ،هورموني ،آناتوميکي و استخواني ،ویژگيهای
کفش و سطح زمين و غيره ،در بروز آسيب رباط متقاطع قدامي اثرگذار ميباشند .یکي از عوامل
بسيار مهم (خوشبختانه) قابلاصالح و تغيير ،الگوی حرکت فرد است .در پژوهش حاضر نشان داده
شد که الگوهای خطرزای بروز آسيب رباط متقاطع قدامي که یکي از بدترین آسيبهای ورزشي
بهشمار ميآید ،در الگوی حرکت دختران بيشتر از پسران مشاهده ميشود .چنين بهنظر ميرسد که
برای اصالح الگوی حرکت ورزشکاران و بهطور ویژه ورزشکاران زن ،باید از پروتکلهایي استفاده نمود
که بيشترین اثرگذاری را بر الگوی حرکتي داشته باشند؛ ازینرو ،پيشنهاد ميشود با تعيين نقش
تعادل قدرت عضالني و کنترل عصبي ـ عضالني در تفاوت الگوی حرکت برش در ورزشکاران دختر و
پسر ،اقدامات پيشگيرانه درجهت کاهش بروز آسيب رباط متقاطع قدامي ،بهویژه در بانوان ورزشکار
صورت گيرد.
تا پيش از اجرای این پژوهش ،پژوهشگران به تفاوت ميزان زاویۀ والگوس زانوی ورزشکاران زن و
مرد در حرکات فرود پي برده بودند ،اما پژوهشي به بررسي همزمان تنه ،ران ،زانو و مچ پا در
ورزشکاران فوتباليست زن و مرد ،بهویژه در حين اجرای حرکت برش که بسيار عملکردیتر از
حرکت فرود در رشتۀ فوتبال است ،نپرداخته بود .پژوهش حاضر برای اولينبار با بررسي تفاوت
الگوهای خطرزای آسيب رباط متقاطع قدامي ميان دختران و پسران در اجرای حرکت برش نشان
داد که دختران فوتباليست بهدليل تفاوت در الگوهای حرکتي ،بيشتر از پسران درمعرض خطر بروز
1. Joint Laxity
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،آسيب هستند و لزوم اصالح الگوهای حرکت آنها از طریق برنامههای مدون پيشگيری از آسيب
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Abstract
The aim of this study was to compare high-risk movement patterns of ACL injury in
male and female adolescent soccer players during cutting maneuver. A number of
adolescents Premier League soccer athletes, including 20 girls and 20 boys participated
in the study. Cutting maneuvers on dominant foot were recorded by motion analysis
system using six Vicon high-speed cameras, with a frequency of 240 Hz. Movements
were analyzed by Nexus software and joint angles were collected. SPSS and independent
T-Test were used to compare between groups. The results indicated that high-risk
movement patterns of ACL injury during cutting maneuver on the dominant leg occurs
more in girls than boys, therefore application of sport injury prevention measures to
correct movement patterns of female athletes are more necessary.
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