(مقالۀ پژوهشی)

اثر خستگی موضعی عضالت چهارسررانی بر هم انقباضی عضالت زانو در راه رفتن
مهرداد عنبریان ،*1بهروز حاجیلو ،2مصطفی سپهریان ،2سارا صادقی ،3حامد اسماعیلی
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چکیده

-0دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی.
-4کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی.
-0کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی.
-2دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی.

0و4و0و -2دانشکده تربیت بدنی و علووم
ورزشوی ،دانشووگاه بوووعلی سووینا ،هموودان،
ایران.

* نویسندة مسؤول:
مهرداد عنبریان؛ گروه بیومکانیک ورزشی،
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

زمینه و هدف :خستگی موضعی عضالنی در اندام تحتانی میتواند سبب اختالل در هم-
انقباضی حین راه رفتن شود .هدف این مطالعه ،تعیین تأثیر خستگی موضعی عضالت
چهارسررانی بر همانقباضی عضالت اطراف زانو در مرحله استانس راه رفتن بود.
روش بررسی :برای این مطالعه  42دانشجوی مرد انتخاب شدند .برای ایجاد خستگی
عضالت چهارسررانی از دستگاه  Leg Extensionبا بار  05درصد یک تکرار بیشینه
استفاده شد .فعالیت الکترومایوگرافی سطحی عضالت راست رانی ،پهن خارجی ،پهن
داخلی ،دوسر رانی ،نیم وتری ،دوقلوی خارجی ،دوقلوی داخلی و درشت نئی قدامی
هنگام راه رفتن قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی ثبت و هم انقباضی عضالنی مفصل
زانو محاسبه شد .روش آماری  tهمبسته برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد
(.)P<5/50
يافتهها :همانقباضی عمومی در مرحله تماس( )P=5/550و پیشروی( )P=5/550کاهش
معنی داری را نشان داد در حالی که در مرحله پیشروی افزایش معنیداری در همانقباضی
فلکسوری جهت دار مشاهده شد( .) P=5/ 500در نسبت فعالیت عضالنی چهارسررانی به
همسترینگ در مرحله تماس کاهش ( )P=5/503و در مرحله پیشروی افزایش مشاهده شد
(.)P=5/500
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان چنین نتیجهگیری کرد که خستگی
موضعی عضالت چهارسررانی باعث تغییر در نسبت فعالیت عضالت همسترینگ به
چهارسررانی شده و سیستم کنترلی بدن با تغییر در همانقباضی عضالت اطراف زانو ،برای
جبران ریسک خطر ناشی از خستگی میشود.

تلفن580-08080244 :

 Email:کلید واژگان :عضالت چهارسررانی ،خستگی ،همانقباضی ،الکترومایوگرافی ،راه رفتن.

m_anbarian@yahoo.com

دريافت مقاله9393/9/5 :

دريافت مقالۀ اصالحشده9393/96/62 :

مجلة علمي پزشكي جندیشاپور ،دورة  ،41شمارة 4311 ،3

اعالم قبولی9394/9/91 :

اثر خستگی موضعی عضالت چهارسررانی ...

393

مقدمه
راه رفتن فعالیتی عضالنی و مستمر است که طی آن
بین بدن انسان و زمین نیروها انتقال پیدا میکنند (.)0-0

وضعیت مفصل است که افزایش ریسک آسیبدیدگی
مفصل را به همراه خواهد داشت (.)8،02،00

تغییرات در راستای انتقال این نیروها و مبادالت انرژی در

در سطح معینی از انقباض عضالنی تعداد معینی

مفاصل و حرکات مختلف چرخشی مفاصل در راه رفتن،

عصب حرکتی عضله موافق و مخالف را به طور همزمان

باعث ایجاد و تولید حرکت میشود که این حرکات به طور

آتش میکنند .اگر عضله موافق دچار خستگی شود

متناوب بوده و ما را به هدف مورد نظر میرساند (.)2-0

نمیتواند به طور مناسب به فرمان عصبی پاسخ دهد و در

تعامل مناسب بین مفاصل و عوامل دخیل در حرکت ،اساس

این مواقع عضله مخالف به صورت نرمال یا بیشتر از حد

راه رفتن کارآمد است که عدم وجود این تعامل مناسب می-

نرمال به فرمان عصبی پاسخ میدهد (.)00

تواند بر بیومکانیک راه رفتن اثر گذار باشد که از آن جمله

فعالیت همزمان عضالت مختلف عمل کننده حول

میتوان به عواملی مانند بیماریهای عصبی -عضالنی،

یک مفصل را همانقباضی عضالنی گویند ،که به طور کلی

ضایعات مغزی -نخاعی ،آسیبدیدگی رباطی -مفصلی و

دو نوع همانقباضی شامل همانقباضی عمومی ( General

خستگی؛ که میتوانند کینتیک ،کینماتیک ،فعالیت عضالنی و

 )co-contractionو همانقباضی جهتدار ( Directed

مصرف انرژی را در حین راه رفتن تغییر دهند ،اشاره کرد

 )co-contractionوجود دارد .همانقباضی جهتدار

(.)2،4-0

بیشتر برای ایجاد ثبات مفصلی میباشد ،اگر چه همانقباضی

از میان عوامل دخیل در به هم خوردن تعامل مناسب

عمومی نیز میتواند این اثر را داشته باشد ولی همانقباضی

بین مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن ،به نظر میرسد که

عمومی به دلیل نداشتن جهت مشخص ،باعث افزایش

خستگی رایجترین عامل باشد( .)8-03خستگی عدم توانایی

بارهای مفصلی میشود (.)40-45

در استمرار تولید نیروی الزم ،جهت انجام دادن فعالیت

گروه عضالت چهارسررانی به عنوان بازکننده اصلی

فیزیکی تعریف میشود( .)8-2خستگی باعث کاهش قدرت

مفصل زانو ،از جمله عضالتی هستند که در فعالیتهای

ارادی و ظرفیت عملکردی عضالت ،اختالل در فعال سازی

حرکتی و اجرای مهارتهای ورزشی شرکت دارند (-42

همزمان عضالت آگونیست و آنتاگونیست ،و در نهایت

.)43در مرحله تماس( )Contactچرخه راه رفتن ،عضالت

کاهش عملکرد و کارایی سیستم عصبی عضالنی میشود

چهارسررانی با انقباض اکسنتریکی خود باعث کنترل

( .)00،3-02عوامل موثر در بروز خستگی در دو دسته کلی

فلکشن زانو ،پایین کشیدن مرکز جرم بدن و جذب نیروهای

شامل عوامل مرکزی نظیر خستگی به وجود آمده در اثر

تماسی شده و در نتیجه پیشگیری از آسیبدیدگی مفاصل

اختالل در سیستم عصبی عضالنی و عوامل محیطی مانند

اندام تحتانی میشود ( .)0،02-0عضالت چهارسررانی در

خستگی در اثر اختالالت انقباض عضالنی جای میگیرند

تولید توان اندام تحتانی برای پیشروی و انتقال بدن نیز نقش

( .)8-2خستگی عضالت اطراف یک مفصل که تحت عنوان

مهمی بر عهده دارند ( .)02،00بنابراین ،خستگی این گروه

خستگی موضعی شناخته شده است ،قادر به تغییر الگوی

عضالنی در اثر فعالیتهای مکرر روزانه یا فعالیتهای

حرکت ،اثر بر هم انقباضی عضالت مفصل و تغییر در حس

ورزشی مختلف ،ممکن است بر متغیرهای راه رفتن موثر
باشد (.)00،44،42
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برخی مطالعات اثر خستگی موضعی عضالنی بر

روش بررسی

پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن را بررسی کردهاند .اکثر این

تعداد  42مرد از میان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

مطالعات ،بر روی متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی راه رفتن

به طور تصادفی انتخاب شدند .آزمودنیها پس از اطالع از

متمرکز شده است ( .)40-00،48-02تحقیقات انجام شده

روند پژوهش ،به طور داوطلبانه و با کسب موافقتنامه

بر روی متغیرهای کینتیکی ( )Kineticsبه طور عمده

آگاهانه وارد مطالعه شدند .برای اطمینان از عدم وجود

شبکههای گشتاوری ایجاد شده پس از خستگی موضعی

ناهنجاری در اندام تحتانی آزمودنیها از آزمون نیویورک

عضالت چهار سر ران را مطالعه قرار دادهاند (.)02،00،42

استفاده شد و همچنین آزمودنیها فاقد هرگونه بیماری

درحالیکه تحقیقات بر روی متغیرهای کینماتیکی

عصبی – عضالنی و یا بیماری ،حداقل یک سال پیش از

( )Kinematicsمتغیرهایی نظیر سرعت راه رفتن و دامنه

تحقیق بودند ()40-45

حرکتی مفاصل اندام تحتانی را پس از اعمال خستگی

بعد از تراشیدن کامل موهای زائد و تمیوز کوردن پوسوت بوا

موضعی عضالنی مطالعه کردهاند( .)40-00،48-02برای

الکوول طبووی ،الکتوورودهووای سووطحی  Ag-AgClبوور روی

مثال )4550( Hatfield ،گزارش کرد که پس از اعمال

عضالت راسترانی ( 05درصود فاصوله بوین خوار خاصوره

خستگی عضالت چهارسررانی ،گشتاور تولیدی در مفاصل

فوقانی و کشکک زانو) ،پهن خارجی ( 05درصد فاصله بین

ران و مچ برای جبران کاهش گشتاور اکستنسوری مفصل

تروکانتر بزرگ ران و اپی کندیل خارجی ران) ،پهن داخلوی

زانو افزایش مییابد .آنها در بررسی متغیرهای کینماتیکی

( 45درصد پایینی فاصله بین خار خاصره فوقوانی و فضوای

بیان کردند که سرعت راه رفتن پس از خستگی عضالت

داخلی مفصل زانو) ،دوسر رانی (در حود فاصول خطوی کوه

چهار سر ران تغییری نکرده اما فلکشن زانو کاهش یافته و

وسط چین گلوتئال را به زانو وصول مویکنود) ،نویم وتوری

دورسی فلکشن مچ پا در مرحله تماس پاشنه با زمین

(سووطح خلفووی داخلووی ران) ،دوقلوووی داخلووی (برجسووتگی

افزایش مییابد( .)02در مقابل Lockhart ،وParijat

داخلی عضله) ،دوقلوی خارجی (برجستگی خارجی عضله)

( )4550بیان داشت که سرعت تماس پاشنه پس از خستگی

مطووووابق پروتکوووول اروپووووایی Surface ( SENIAM

عضالت چهارسررانی افزایش یافته و زاویه فلکشن زانو نیز

Electromyography
for
Noninvasive
 ) Assessment of muscleنصب شد .فاصله مرکوز توا

توجه به نقش همانقباضی عضالت اطراف زانو در کنترل و

مرکووز الکتوورودهووا  4سووانتیمتوور و الکتوورود زمووین بوور روی

ثبات مفصل زانو ،متعاقب جابجایی و نوسانات مرکز جرم

استخوان درشت نی نصب شد (.)00،02،05

در مرحله تماس پاشنه در راه رفتن افزایش مییابد( .)00با

بدن حین راه رفتن از یک سو و عدم وجود مطالعات کافی

پیش از ثبت فعالیت الکترومایوگرافی حین راه رفتن،

در مورد هم انقباضی ،ضرورت بررسی دقیقتر این موضوع

برای تشخیص زیر مراحل استانس ،دو عدد سنسور حساس

پس از خستگی موضعی عضالت چهارسررانی را ایجاب

به نیرو ( )Foot Switchدر زیر مفصل بین انگشتی -

میکند .پژوهش حاضر با تکیه بر همانقباضی عمومی و

شست پا و در ناحیه خارجی خلفیترین بخش استخوان

جهتدار ،سعی در بررسی ثبات مفصلی زانو حین راه رفتن

پاشنه نصب شد ( .)40،05-45هدف از به کار بردن فوت

پس از اعمال خستگی موضعی عضالت چهارسررانی را

سوئیچها ،مشخص کردن لحظه تماس پاشنه با زمین ( Heel

دارد.

 ،) contactتماس کف پا پا با زمین ( ،)Foot flatبلند
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شدن پاشنه از سطح زمین ( )Heel Offو بلند شدن شست

 ،4555Hzبا پهنای باند 8-055 Hz /0 dBثبت شد .قبل از

از روی زمین ( )Toe offبود .در تحلیل مراحل مختلف راه

انجام آزمون اصلی و برای نرمال سازی دادههای سیگنال-

رفتن از لحظه تماس پاشنه با زمین تا لحظه تماس انگشتان

های خام الکترومایوگرافی ،انقباضهای  0ثانیه ای MVIC

با زمین به عنوان مرحله تماس ( ،)Contactفاصله زمانی

با  0تکرار و با فاصله زمانی  0دقیقه برای هر عضله گرفته

بین تماس انگشتان با زمین تا بلند شدن پاشنه از زمین به

شد و  0ثانیه میانی سیگنال برای تجزیه و تحلیل دادهها

عنوان مرحله میانی استقرار ( )Midstanceو فاصله زمانی

مورد استفاده قرار گرفت ،سپس تمامی دادهها با استفاده از

بین بلند شدن پاشنه از زمین تا جدا شدن انگشتان از زمین

یک فیلتر میانگذر  8تا  055هرتز فیلتر شدند .سپس (

به عنوان مرحله پیشروی ( )Propulsionدر نظر گرفته

Root Mean Squareیا  )RMSدادههای فیلتر شده با

میشود(.)40،05-45

پنجره زمانی  055میلی ثانیهای ،گرفته شد 0 .ثانیه از هر داده

پس از نصب الکترودها و سنسورهای فوت سوئیچ ،از

(باالترین فالت منحنی) جداسازی شده ،و دادههای آن

آزمودنی خواسته شد با سرعت راه رفتن طبیعی خود ،مسیر

استخراج شدند .با تقسیم مقدار فعالیت به دست آمده برای

مستقیم  00متری را طی کند .هر آزمودنی  3مرتبه این مسیر

هر عضله بر مقدار  MVICو ضرب عدد به دست آمده در

را طی کرد و از بین آنها 0 ،آزمایش از بهترین سیگنالهای

 ،055درصد فعالیت هر عضله به دست آمد ( .)40،05-45از

گرفته شده برای هر آزمودنی مشخص و برای محاسبات

حاصل جمع فعالیت الکترومایوگرافی تمام عضالت مفصل

استفاده شد ( .)02،00،05برای مقایسه اثر احتمالی سرعت

زانو برای محاسبه همانقباضی عمومی استفاده شد (-45

راه رفتن و کنترل آن در طول مسیر ،سرعت راه رفتن فرد

 .)40،44،40از مجموع فعالیت عضالت چهار سر رانی بر

با کرنومتر کنترل گردید .به دلیل خود انتخابی بودن سرعت

مجموع فعالیت عضالت همسترینگ برای محاسبه نسبت

راه رفتن ،تغییر قابل توجه در سرعت افراد در تکرار های

فعالیت عضالت چهار سر رانی به همسترینگ استفاده شد.

مختلف دیده نشد .با توجه به کیفیت سیگنالهای فوت

برای محاسبه همانقباضی جهتدار در صورتی که عضالت

سوئیچ گام هفتم یا هشتم برای تجزیه و تحلیل مراحل

خارجی و یا خمکنندهها آگونیست بودند ،از معادله 0-0

مختلف مرحله استانس انتخاب شد ( .)02،00،2،0فعالیت

استفاده شد و در صورت آگونیست بودن عضالت داخلی و

عضالنی از طریق دستگاه الکترومایوگرافی  03کاناله

یا بازکنندهها ،از معادله  4-0استفاده شد (.)40،44،40-45

( ME3555ساخت کشور فنالند) با فرکانس نمونه برداری
جدول  :9میانگین و انحراف معیار ويژگیهای فردی آزمودنیها
سن(سال)

قد(سانتیمتر)

جرم(کیلوگرم)

64/1±3/99

96/5±5/46

992/9±4/59

معادلۀ  .9-9معادله همانقباضی در صورتی که عضالت داخلی و بازکنندهها آگونیست باشند.
میانگین فعالیت عضله آنتاگونیست
میانگین فعالیت عضله آگونیست

همانقباضی جهتدار
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معادلۀ  .6-9معادله همانقباضی در صورتی که عضالت خارجی و خمکنندهها آگونیست باشند.
میانگین فعالیت عضله آنتاگونیست
میانگین فعالیت عضله آگونیست

همانقباضی جهتدار

دو نوع همانقباضی جهتدار که شامل همانقباضی عضالت

شکلی که تغییرات زاویه ای حرکت ،به صورت فیدبک بر

داخلی (عضالت نیم وتری ،پهن داخلی و دوقلوی داخلی)

روی یک مانیتور به آزمودنی نمایش داده میشد .بعد از

به خارجی (عضالت دوسر رانی ،پهن خارجی و دوقلوی

اتمام پروتکل خستگی دوباره آزمودنی در مسیر  00متری

خارجی) و همانقباضی عضالت بازکننده زانو (عضالت

راه رفتن قرار میگرفت و اطالعات الکترومایوگرافی جمع

راست رانی ،پهن داخلی و پهن خارجی) به عضالت خم

آوری شد .بعد از اتمام آزمایشات ،از آزمودنیها خواسته

کننده زانو (عضالت دوقلوی خارجی ،دوقلوی داخلی ،نیم

شد که ریکاوری انجام داده تا از کوفتگی تأخیری عضالنی

وتری و دوسر رانی) در این مطالعه گرفته شد (.)42-00،40

جلوگیری شود(.)02،00به منظور بررسی اثر خستگی

در روابط مربوط به همانقباضی جهتدار هرچه عدد حاصله

عضالت چهار سر ران بر پارامترهای الکترومایوگرافی راه

به صفر نزدیکتر باشد ،میزان همانقباضی بیشتر و هرچه

رفتن ،آزمودنیها پس از اجرای پروتکل خستگی مانند

عدد حاصل به  0و  -0نزدیکتر شود میزان هم انقباضی

روش توضیح داده شده قبل از خستگی ،آزمایشها را تکرار

کمتر خواهد بود.

کردند.

در این تحقیق برای ایجاد خستگی عضالت چهار سر ران از

پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها با آزمون

دستگاه  Leg Extensionاستفاده شد .برای انجام پروتکل

شاپیرو -ویلک ،از روش آماری  tهمبسته برای تشخیص

خستگی ،هر آزمودنی حرکت اکستنشن کامل زانو را از

تفاوتهای ایجاد شده قبل و پس از اعمال خستگی موضعی

وضعیت فلکشن 05درجه زانو با دستگاهLeg Extension

به کار برده شد .سطح معنیداری در این پژوهش P ≤ 5/50

و وزنهای برابر با  05درصد یک تکرار بیشینه ( One

در نظر گرفته شد.

 Maximum Repeatedیا  )1RMو تا حد واماندگی
به شکلی که دیگر قادر به انجام حرکت اکستنشن کامل زانو

يافتهها

نباشد ادامه میداد( .)42،02،00،40،48هر آزمودنی چهار

در نمودار  ،0میانگین و انحراف استاندارد میزان هم

مرتبه (ست) این فعالیت را انجام میداد .در بین هر ست،

انقباضی عمومی عضالت اطراف مفصل زانو در مراحل

آزمودنی  4دقیقه استراحت میکرد( .)42،00برای کنترل

مختلف راه رفتن نشان داده شده است .همانگونه که

زاویه  05درجه فلکشن زانو تا اکستنشن کامل زانو ،از

مشخص است در مرحله تماس ،هم انقباضی عمومی

الکتروگونیامتر بیومتریکس مدل  ،SG150ساخت کشور

عضالت اطراف زانو افزایش معنیداری را نشان داد

انگلستان استفاده شد ،الکتروگونیامتر در قسمت خارجی ران

( .)P=5/550هم انقباضی عمومی در مرحله میانی استقرار

و ساق به موازات خطی که تروکانتر بزرگ مفصل ران در

تغییر معناداری نداشت در حالی که در مرحله پیشروی راه

باال ،اپی-کوندیل خارجی ران در وسط ،و قوزک خارجی

رفتن افزایش معنا داری مشاهده شد (.)P=5/550

در پایین را به هم وصل میکند ،نصب شد ( )00،48به
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نمودار  4میانگین و انحراف استاندارد میزان هم

تماس ،میانی استقرار و پیشروی راه رفتن را نشان میدهد.

انقباضی جهت دار داخلی و خارجی عضالت اطراف زانو

اعداد مثبت نشاندهنده بیشتر بودن فعالیت عضالت

قبل و بعد از خستگی در مراحل تماس ،میانی استقرار و

اکستنسوری زانو و اعداد منفی نشاندهنده بیشتر بودن

پیشروی راه رفتن را نشان میدهد .اعداد مثبت نشان دهنده

فعالیت عضالت فلکسوری زانو هستند .همچنین میزان

بیشتر بودن فعالیت عضالت داخلی و اعداد منفی نشان

اعداد نزدیک به صفر نشاندهنده افزایش همانقباضی جهت-

دهنده بیشتر بودن فعالیت عضالت خارجی میباشد.

دار و اعداد بیش از صفر بدون توجه به عالمت اعداد ،نشان

همچنین میزان اعداد نزدیک به صفر بیانگر افزایش هم-

دهنده کاهش همانقباضی جهتدار میباشد .نتایج نشان داد

انقباضی جهتدار و اعداد بیش از صفر بدون توجه به

که در مرحله پیشروی میزان هم انقباضی جهت دار عضالت

عالمت اعداد نشاندهنده کاهش همانقباضی جهتدار است.

فلکسوری افزایش معناداری پیدا کرده است (.)P=5/500

دادههای مربوط به همانقباضی جهتدار عضالت داخلی و

میانگین و انحراف استاندارد نسبت فعالیت عضالت

خارجی عضالت اطراف زانو نشان داد که میزان همانقباضی

چهارسررانی به همسترینگ قبل و بعد از خستگی در مراحل

جهتدار بعد از خستگی ،در مرحله تماس افزایش نسبی

تماس ،میانی استقرار و پیشروی راه رفتن در نمودار  2نشان

پیدا کرده ولی این افزایش از نظر آماری معنادار نبود

داده شده است .نتایج نشان داد که در مرحله تماس راه

( .)P=5/522این در حالی بود که در مرحله پیشروی میزان

رفتن ،نسبت فعالیت عضالنی چهارسررانی به همسترینگ

هم انقباضی جهت دار به طور معناداری افزایش پیدا کرد

کاهش معناداری پیدا کرده است( .)P=5/503همچنین در

(.)P=5/502

مرحله پیشروی راه رفتن این نسبت افزایش معنی داری پیدا

نمودار همانقباضی جهتدار عضالت اکستنسوری و

کرده است (.)P=5/500

فلکسوری اطراف زانو قبل و بعد از خستگی در مراحل
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قبل از خستگی

پس از خستگی
80

*

*

60

%MVIC

40

20

0

مرحله پیشروی

مرحله تماس

مرحله میانی استقرار

نمودار  :9میانگین و انحراف استاندارد هم انقباضی عمومی در مرحلههای تماس ،مرحله میانی استقرار و پیشروی راه رفتن قبل و پس از
خستگی
*سطح معناداری p≤3/35
داخلی

0.6
0.4

*

0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

خارجی

مرحله تماس

مرحله میانی استقرار

مرحله پیشروی

-.2371

-.0784

-.0930

قبل از خستگی

-.0807

-.0714

.0224

بعد از خستگی

نمودار  :6میانگین و انحراف استاندارد میزان هم انقباضی جهت دار داخلی و خارجی اطراف زانو قیل و پس از خستگی در مراحل
تماس ،میانی استقرار و پیشروی راه رفتن
*سطح معناداری p≤5/50
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1
اکستنسوری

0.6
0.2
-0.2

فلکسوری

-0.6
-1

*
مرحله تماس

مرحله میانی استقرار

مرحله پیشروی

.2950

-.5262

-.5975

قبل از خستگی

.3037

-.5499

-.5214

بعد ازخستگی

نمودار  :3میانگین و انحراف استاندارد همانقباضی جهتدار مربوط به عضالت اکستنسوری و فلکسوری زانو قبل و بعد از خستگی در
مراحل تماس ،میانی استقرار و پیشروی راه رفتن
*سطح معناداری p≤5/50
1.6

نسبت عضالت همسترینگ به چهارسررانی

*

1.4
1.2
1
0.8

*

0.6
0.4
0.2
0

مرحله تماس

مرحله میانی استقرار

مرحله پیشروی

1.1436

.3554

.3018

قبل از خستگی

.9778

.3376

.3590

بعد از خستگی

نمودار  :4میانگین و انحراف استاندارد نسبت فعالیت عضالت چهارسر رانی به همسترينگ قبل و بعد از خستگی در مراحل تماس،میانی
استقرار و پیشروی راه رفتن
*سطح معناداری p≤3/35
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بحث
همانقباضی در فعالیتهای عملکردی اتفاق میافتد و

نتایج این مطالعه و مطالعه پاریجات و لوکهارت ،که با

برای حرکات ساده سطح معینی از همانقباضی عضالت

تغییراتی در مکانیک راه رفتن و پایداری و اصطکاک همراه

آگونیست و آنتاگونیست وجود دارد( .)00موضوعی که به

بود به نظر میرسد که این افزایش در همانقباضی مفصل

آن کمتر پرداخته شده است همانقباضی در هنگام راه رفتن و

زانو میتواند به عنوان یک مکانیزم جبرانی برای جلوگیری

همچنین هم انقباضی بعد از خستگی موضعی عضالت اندام

از سرخوردن و عواقب ناشی از آن باشد .نکته جالب در

تحتانی است .هدف از این مطالعه بررسی اثر خستگی

نتایج این مطالعه افزایش مقادیر همانقباضی عمومی زانو در

موضعی عضالت چهارسررانی بر همانقباضی عضالت

مرحلههای تماس و پیشروی است که در این دو مرحله

اطراف زانو در مرحله استانس راه رفتن بود .نتایج این

نقش اصطکاک برجستهتر است و به نظر میرسد مکانیزم

مطالعه نشان داد که پس از خستگی ،همانقباضی عمومی در

مرکزی بدن برای جلوگیری از افتادن افزایش همانقباضی

مراحل تماس و پیشروی افزایش یافته و در مرحله میانی

عمومی مفصل زانو است.

استقرار تغییری نکرده است .همچنین نتایج این مطالعه نشان

نتایج این مطالعه نشان داد که پس از خستگی و در

داد که پس از خستگی مقادیر همانقباضی جهت دار جانب

مرحله پیشروی ،همانقباضی جهتدار جانب داخلی زانو

خارجی پس از خستگی به طور معناداری افزایش پیدا کرده

افزایش یافته است )4550( Hatfield .طی مطالعه خود

است.

نشان داد که پس از خستگی عضالت چهارسررانی ،گشتاور
خستگی عضالت چهارسررانی باعث افزایش ریسک

آداکتوری زانو افزایش پیدا میکند( .)02با توجه به بیشتر

آسیب ،مخصوصاً افتادن میشود(.)02،00در مطالعه Parijat

شدن میزان همانقباضی جهت دار جانب داخلی زانو پس از

و  Lockhartنشان داده شد که با اعمال خستگی موضعی

اعمال خستگی ،به نظر میرسد که این افزایش در میزان

در عضله چهارسررانی ،سرعت تماس پاشنه افزایش پیدا

همانقباضی جهت دار با افزایش در گشتاور آداکتوری زانو

میکند و با افزایش سرعت تماس پاشنه نسبت نیروهای

همراه است( .)45این امر به نوبه خود بارهای اعمالی به

افقی و عمودی وارده به پا تغییر کرده و باعث کاهش

جانب داخل زانو را افزایش داده و میتواند در دراز مدت

اصطکاک در پا میشود .همچنین افزایش سرعت تماس

باعث بروز استئوآرتریت جانب داخلی مفصل زانو شود

پاشنه حین مرحله حساس انتقال وزن ممکن است باعث

(.)45

افزایش احتمال افتادن ناشی از سر خوردن شود(.)00

نتایج  Parijatو  Lockhartنشان داد که افراد پس

افزایش هم انقباضی عمومی در مفصل زانو ،میتواند با بی-

از خستگی در مرحله تماس فلکشن بیشتر و اکستنشن

ثباتی این مفصل پس از خستگی در ارتباط باشد ،بطوری که

کمتری را از خود به نمایش میگذارند( .)00در این مطالعه

با افزایش بیثباتی همانقباضی افزایش پیدا میکند به عبارت

نیز چنین پدیده ای دیده شد ،زیرا عضالت اکستنسور خسته

دیگر ،یکی از استراتژیهای مرکزی بدن برای افزایش

شده و به نظر میرسد در کنترل اکستنشن زانو کارایی خود

پایداری در مفاصل میتواند افزایش همانقباضی باشد(.)40

را از دست میدهند Liu .و  Lockhartطی مطالعه خود

مطالعات نشان دادهاند که ناپایداری مفصل زانو یکی از

نشان دادند که پس از اعمال خستگی عضالت چهارسررانی،

ریسک فاکتورهای افتادن در افراد باشد ( .)00که با توجه به

مقادیر گشتاور فلکسوری افزایش پیدا کرده و مقدار حداکثر
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گشتاور اکستنسوری زانو کاهش پیدا میکند( .)00نتایج

پس از خستگی ،این نسبت کاهش پیدا میکند و در بیان

مطالعه حاضر نشان داد که پس از اعمال خستگی و در

عوامل تأثیرگذار در این نتایج ،عنوان کردند که سرعت انجام

مرحله پیشروی هم انقباضی فلکسوری عضالت اطراف زانو

پروتکل خستگی و نوع انقباض در تغییر این نسبت ،اثر

پس از اعمال خستگی عضالت چهارسررانی افزایش پیدا

گذار است( .)02نتایج حاصل از نسبت گشتاوری عضالت

کرده است .افزایش در این مؤلفه ،بیانگر افزایش فلکشن و

همسترینگ به چهارسررانی در مطالعه مذکور با پژوهش

کاهش اکستنشن میباشد که با نتایج  Christinaو

حاضر در ارتباط با همانقباضی عضالنی متفاوت است .با

همکاران همسو است( .)0پس از خستگی در سرعت راه

این حال  De Souzaو همکاران در بیان نقاط ضعف کار

رفتن و طول گام تغییراتی حاصل میشود که به نظر میرسد

خود به بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضالت چهار

عملکرد و عکسالعمل محتاطانه برای کاهش ریسک افتادن

سررانی و همسترینگ تاکید نمودند( .)02مطالعه حاضر

باشد(.)02

نسبت همسترینگ به چهارسررانی را با توجه به فعالیت

یکی دیگر از عواملی که بر اصطکاک و سرخوردن

عضالت چهارسررانی و همسترینگ مورد بررسی قرار داد و

افراد در راه رفتن اثر گذار است همزمانی فعالیت عضالت

در نوبه خود اولین مطالعهای است که این امر را مورد

همسترینگ و چهارسررانی است( .)00همزمانی فعالیت

بررسی قرار داده است .در این پژوهش مشاهده شد که

عضالت همسترینگ و چهارسررانی در دینامیک مرحله

اعمال خستگی باعث به هم خوردن نسبت فعالیت عضالت

تماس از اهمیت ویژهای برخوردار است( ،)00بطوری که

همسترینگ به چهارسررانی شده و در مرحله تماس باعث

خستگی عضله چهارسررانی میتواند این فرایند را تحت

کاهش آن میشود.بنابراین در مرحله تماس که باید بیشترین

تأثیر قرار داده و باعث افزایش سرعت تماس پاشنه و در

عملکرد جذب شوک و اصطکاک الزم برای جلوگیری از

نتیجه افزایش ریسک سرخوردن شود( .)00همچنین کاهش

سرخوردن انجام شود ،این نسبت کاهش یافته و منجر به

در مقدار این نسبت با افزایش ریسک آسیب در زانو همراه

افزایش ریسک آسیب اندام تحتانی و سرخوردن میشود که

است( .)03در مطالعه حاضر نسبت فعالیت عضالت

به نظر میرسد با افزایش همانقباضی عضالت اطراف زانو

همسترینگ به چهارسررانی پس از یک دوره پروتکل

جبران میشود .متأسفانه مطالعهای یافت نشد که توسط آنها

خستگی در مرحله تماس کاهش و در مرحله پیشروی

نتیجه گیری حاضر مورد مقایسه قرار گیرد .در مطالعه حاضر

افزایش یافت Kim .و همکاران در مطالعه خود نشان دادند

پس از خستگی ،حین مرحله پیشروی این مقدار افزایش

که پس از خستگی عضله چهارسررانی سرعت راه رفتن

یافت .در مرحله پیشروی که نیروهای تولید شده عضالت

کاهش پیدا میکند و در بیان علت کاهش سرعت راه رفتن،

باید به طور موثری به پا منتقل شود تا به عنوان اهرم

به تالش برای افزایش اصطکاک اشاره نمودند ( .)02بنابراین

محکمی بتواند عملکرد اهرمی خود را انجام دهد ،به نظر

به نظر میرسد که کاهش نسبت فعالیت عضالت

میرسد که این نسبت برای تعدیل بیثباتیهای حاصل از

همسترینگ به چهارسررانی در مرحله تماس پس از

خستگی عضالت چهارسررانی توسط سیستم عصبی اتخاذ

خستگی نیز از مکانیزمهای جبرانی سیستم عصبی مرکزی یا

شده است.

محیطی باشد De Souza .و همکاران که در سال 4550

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم یافت

اثرات حاصل از خستگی روی نسبت گشتاور عضالت

مقاالت مشابه در این زمینه اشاره نمود ،مطالعات قبلی

همسترینگ به چهارسررانی را بررسی کردند ،نشان دادند که

عمدتاً با استفاده از دستگاههای کینماتیکی و کنتیکی بوده
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شده و سیستم کنترلی بدن با تغییر در همانقباضی عضالت

است و مطالعه حاضر با توجه به اطالعات مولفین مقاله به

- برای جبران ریسک خطر ناشی از خستگی می،اطراف زانو

نوبه خود اولین مطالعهای است که با رویکرد همانقباضی به

.شود

.بررسی خستگی موضعی و اثرات آن پرداخته است

قدردانی

نتیجهگیری

نویسندگان این مقاله از مسئولین محترم دانشگاه

-با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان چنین نتیجه

بوعلی سینا و کلیه آزمودنیهایی که در این تحقیق مشارکت

گیری کرد که خستگی موضعی عضالت چهارسررانی باعث

.نمودند تشکر و قدردانی میکنند

تغییر در نسبت فعالیت عضالت همسترینگ به چهارسررانی
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Abstract
Background and Objectives: Localized muscle fatigue in lower
extremity can result in disturbance muscular co-activation during
walking. The purpose of this study was to examine the effect of
quadriceps fatigue on muscle co-activation of the knee during
stance phase of walking.
Subjects and Methods: Twenty-four university male students
participated in this study. Leg extension machine was used to
induce quadriceps fatigue with 50% of one-repetition maximum
load. Surface electromyographic signals from rectus femoris, vastus
medialis, vastus lateralis, biceps femoris, semitendinosus, lateral
gastrocnemius, medial gastrocnemius and tibialis anterior muscles
were recorded during walking before and after fatigue protocol.
Paired t-test was used to analyze the data (P<0.05).
Results: General co-contraction during contact phase (P=0.001)
and propulsion phase (P=0.009) decreased significantly. Directed
co-contraction during propulsion phase increased significantly
(P=0.017). Flexor directed co-contraction during propulsion phase
increased significantly (P=0.013). Hamstring to Quadriceps activity
ratio during contact phase decreased significantly (P=0.036) and
propulsion phase increased significantly (P=0.013).
Conclusion: According to the results of this study, it can be
concluded that localized quadriceps muscle fatigue alters the
quadriceps to hamstring activity ratio consequently, the body
attempts to compensate risk factors for related-fatigue with coactivation pattern of the knee muscles.
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