(مقاله پژوهشی)

مقایسهی طیف فرکانس منتخبی از عضالت ناحیهی تنه و گردن در کودکان پسر دارای
ناهنجاری سربهجلو با همساالن سالم طی دویدن
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چکیده
زمینه و هدف :هدف از این مطالعه مقایسه میزان طیف فرکانس منتخبی از عضالت ناحیهی
تنه و گردن کودکان دارای ناهنجاری سربهجلو با همساالن سالم خود هنگام دویدن بود.
روش بررسی :تعداد  21کودک پسر مبتال به ناهنجاری سربهجلو (میانگین سنی±2/4 :
22/7سال ،قد 241/7 ± 6/1 :سانتیمتر و وزن  83/0 ± 4/7کیلوگرم) و تعداد  26کودک پسر
سالم (میانگین سنی 22/3 ±2/8 :سال  ،قد 243/1 ± 6/8 :سانتیمتر و وزن81/6 ± 5/4 :
کیلوگرم) به طور در دسترس انتخاب شدند .فعالیت الکتریکی عضالت منتخب در دو سمت
بدن هنگام دویدن ثبت گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که میزان فرکانس عضله دندانهای قدامی سمت راست طی فاز اتکا
دویدن در گروه سربهجلو حدود  27/6درصد نسبت به گروه سالم باالتر بود (.)P=0/043
شاخص عدم تقارن عضله ذوزنقه تحتانی طی فاز اتکا دویدن در گروه سربهجلو حدود
205درصد نسبت به گروه سالم باالتر بود ( .)P=0/044همچنین شاخص عدم تقارن عضله
ذوزنقه فوقانی طی فاز نوسان دویدن در گروه سربهجلو حدود 242درصد نسبت به گروه
سالم باالتر بود (.)P=0/005
نتیجهگیری :میزان فرکانس باالتر عضله دندانهای قدامی سمت راست طی فاز اتکا در گروه
با ناهنجاری سربهجلو نسبت به افراد سالم میتواند نشان از ضعف این عضله در این افراد
داشته باشد .با توجه به تفاوت در شاخص عدم تقارن عضله ذوزنقه تحتانی طی فاز اتکا و
عضله ذوزنقه فوقانی طی فاز نوسان دویدن در گروه با ناهنجاری سربهجلو در مقایسه با
افراد سالم ،نیاز به طراحی تمریناتی جهت بهبود تقارن در میزان قدرت این عضالت در این
افراد میباشد.

-1استایار گروه بیومکانیک ورزشی.
-2دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی.
 -3کارشناسی ارشد آسیبشناسی ورزشی.
-4استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات
اصالحی.
1و -2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی،
اردبیل ،ایران.
-3گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی تهران ،تهران ،ایران.
 -4گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی،
دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان،
ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
امیرعلی جعفرنژادگرو؛ گروه تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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گردن و تنه.
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مقدمه
ناهنجاری سربه جلو یکی از ناهنجاریهای پاسچری

عضالنی معموال برای بدست آوردن تفاوتها در فرآیندهای

شایع میباشد ( .)2 ,1در مطالعات مختلف میزان شیوع این

فیزیولوژیکی و بیومکانیکی عضالت در افراد سالم و افراد

ناهنجاری  55درصد ( )2تا  09درصد ( )3تخمین زده شده

دارای ناهنجاریها طی تکالیف مختلف حرکتی مورد استفاده

است .پاسچر سربهجلو به موقعیت جلو آمدن قدامی سر

قرار میگیرد( .)13-11ویژگیهای دامنه اغلب بهعنوان

نسبت به تنه در حالت ایستاده اشاره دارد ( .)6 ,4یک پاسچر

شناسایی میزان فعالیت عضالت استفاده میشود ( .)14 ,11با

بدنی مطلوب ،نه تنها از نظر پیکرشناسی باید قابل قبول باشد،

این حال ،هنگام بررسی سطح نیرو و یا سرعت انقباض عضله،

بلکه فرد باید توانایی حفظ حالت خود را بدون ناراحتی و

دامنه الکترومایوگرافی میتواند تحت تأثیر فاکتورهایی (مانند

درد دارا باشد .یک مقاله مروری اخیرا بیان نموده است که

شکل موج پتانسیل عمل واحد حرکتی) قرار گیرد که با تولید

عارضه سر به جلو میتواند به تنهایی یا همزمان با شانه جلو

نیرو مرتبط نیستند ( .)15 ,16عالوهبراین ،رابطه غیرخطی بین

افتاده و کایفوز پشتی و یا به تنهایی در افراد وجود داشته باشد

اندازه پاسخ و دامنه سیگنال الکترومایوگرافی و سیگنال

( .)5ناهنجاری سربهجلو با هایپراکستنشن ستون فقرات

الکترومایوگرافی فیلترشده وجود دارد ( ،)10 ,17و دامنه

ناحیهی گردن و با کوتاه شدن عضله ذوزنقه فوقانی ،و

سیگنال به دلیل فیلترهای انجام شده تغییر میکند (،)29 ,10

همچنین عضالت اکستنسوری خلفی ستون فقرات همچون

امکان استفاده از دامنه الکترومایوگرافی بهعنوان یک پارامتر

(عضلهی نیمهخاری راسی ،عضله جناغی-چنبری-پستانی و

برای نشان دادن ویژگیهای خاصی بین عضالت افراد سالم

عضله باالکشندهی کتف) همراه است ( .)7بروز این ناهنجاری

و دارای ناهنجاری محدود میشود.

باعث افزایش نیروهای جاذبه بر روی سر ،اکستنشن بیش از

بهطور کلی ،تغییر فرکانس به تغییر در بهکارگیری و

حد سر بر روی ناحیهی گردن ،خم شدن ناحیهی گردنی و

هماهنگسازی واحدهای حرکتی مرتبط میباشد(.)21

همچنین عقب رفتن آن در مفاصل گردنی بوده و باعث

همچنین این متغیر به نوع واحدهای حرکتی بهکارگیری شده

ناکارایی عضالت فلکسوری عمقی گردن میشود ( .)4از

( ،)22نوع تارها ( )24 ,23و همچنین به ضخامت تارها

جهات دیگر با تغییر پاسچر سربه طرف جلو ،اثر نیروهای

حساس میباشد ( .)26در مقادیر فرکانس ،فرکانس میانه و

جاذبه روی سر افزایش مییابد که در طی زمان منجر به

میانگین فرکانس دو پارامتر از عملکرد طیف فرکانس هستند

تغییرات مخرب در مفصلهای ستون فقرات گردنی و

که میتوانند به آسانی برای ارائهی معیارهای مفید از طیف

همچنین باعث آسیب دیسکهای بین مهرهای میشود ( .)0با

فرکانس الکترومایوگرافی مورد استفاده قرار گیرند .با این

این حال اظهار شدهاست که عارضه سربهجلو ممکن است با

حال ،مزیت فرکانس میانه این است که کمتر تحت تاثیر

تغییراتی در کنترل عصبی و فعالیت عضالنی مرتبط باشد (.)0

نویزهای تصادفی (بهخصوص در نویزهای فرکانس باال طیف

یکی از روشهای متداول بررسی چگونگی عملکرد عضالت

فرکانس الکترومایوگرافی) قرار میگیرد ( .)25عالوهبراین،

استفاده از ثبت و تحلیل فعالیت الکترومایوگرافی عضالت

میتوان از فرکانس میانه بهعنوان یک شاخص برای شناسایی

میباشد.

استراتژیهای کنترل بهکارگیری عضالت مختلف در طی
سیگنال

سطوح نیروی مختلف استفاده نمود ( .)21با این حال،

پارامترهای

مختلفی

را

میتوان

از

الکترومایوگرافی برای اندازهگیری فعالیت عضالنی بدست

فرکانس میانه یک اندازهگیری کلی از عملکرد طیف فرکانس

آورد ( .)19تجزیه و تحلیل طیف و تخمین دامنه فعالیت
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امیرعلي جعفرنژادگرو و همکاران

الکترومایوگرافی (محدود به یک مقدار فرکانس واحد) می-

کوکان دارای ناهنجاری سربهجلو در مقایسه با همساالن سالم

باشد .بنابراین ،برخی مطالعات نشان دادهاند که تجزیه و

خود طی دو فاز اتکا و نوسان دویدن میباشد .سنجش فعالیت

تحلیل فرکانس میتواند اطالعات مربوط به تغییرات

عضله بر اساس متغیرهای طیف فرکانس میباشد .طیف

فیزیولوژیکی در طیف توان را نشان دهد ( .)32-27بهطور

فرکانس با خستگی زودرس عضالت و کاهش تحمل آنها

کلی ،با استفاده از تجزیه و تحلیل فرکانس محقق میتواند

مرتبط بوده و در درمانهای توانبخشی بر مبنای افزایش

اطالعات دقیقتری در مورد مشارکتهای انجام شده توسط

قابلیت تحمل میتواند مفید باشد.

فرکانس خاص سیگنال الکترومایوگرافی را بهدست آورد .به-
عنوان مثال ،فرکانس  29-69هرتز بهعنوان یک شاخص از
میزان خسته شدن یا "خستگی" در عضالت پشتی در رابطه
با طیف فرکانس میانه توصیف شدهاست ( .)27میانه طیف
فرکانس ،فرکانسی میباشد که در آن طیف فرکانس به دو نیمه
مساوی تقسیم میشود .میانه فرکانس بطور معمول از 79
تا 129هرتز میباشد ( .)34 ,33طیف فرکانس تحت تاثیر
متغییرهای زیر قرار میگیرد :همزمانی فعالیت واحدهای
حرکتی ،تغییر سرعت هدایت پتانسیل عمل در فیبرهای
عضالنی ،بهکارگیری واحدهای حرکتی .هر دوی فرکانسهای
میانگین و میانه با میانگین سرعت هدایت پتانسیل عمل در
فیبرهای عضالنی دارای رابطهی خطی میباشند و در طی
انقباضات مکرر به صورت تابعی از زمان کاهش خواهند
یافت ( .)36مطالعات گذشته نشان دادهاند که ضخامت عضله
جناغیچنبریپستانی در افراد دارای عارضه سربه جلو نسبت
به همساالن سالم بزرگتر است ( .)35همچنین افزایش فعالیت
الکترومایوگرافی بخش فوقانی و تحتانی عضله ذوزنقه و
همچنین کاهش معنادار دامنه فعایت الکترومایوگرافی عضله
دندانهای قدامی در طی فلکشن ایزومتریک شانه همراه با
قرارگیری موقعیت سر به جلو مشاهده گردید (.)37
با وجود این ،طیف فرکانس فعالیت عضالنی در افراد
دارای ناهنجاری قامتی بهویژه در افراد دارای عارضه سربهجلو
طی تکالیف مختلف حرکتی همچون دویدن به لحاظ علمی
مورد بررسی قرار نگرفتهاست .هدف پژوهش حاضر مقایسه
طیف فرکانس منتخبی از عضالت ناحیه تنه و گردنی در

روش بررسی
آزمودنیها
این پژوهش از نوع مقطعی -عرضی میباشد .با استفاده
از اطالعات مربوط به تحقیقات پیشین ،حجم نمونه حداقل
 14نفر برآورد شد تا توان آماری  0/3در سطح معنیداری
 p>0/05حاصل شود ( .)83آزمودنی پژوهش حاضر ،شامل
 26نفر کودک پسر سالم با میانگین سن ،قد و وزن بهترتیب
برابر  22/3 ±2/8سال 243/1 ± 6/6 ،سانتیمتر و ± 5/4
 81/6کیلوگرم و  21نفر کودک پسر دارای ناهنجاری سربه-
جلو با میانگین سن ،قد و وزن بهترتیب برابر ±2/4
22/7سال 241/7 ± 6/1 ،سانتیمتر و  83/0 ± 4/7کیلوگرم
بود .معیارهای ورود به تحقیق حاضر عبارتاند از تکمیل فرم
رضایتنامه ،برتر بودن اندام فوقانی و تحتانی سمت راست،
دامنه سنی ( )20-25سال بود .همچنین شرکتکنندگان دارای
زاویه کرانیوورتبرال کمتر از  43درجه در گروه دارای
ناهنجاری سربهجلو و شرکتکنندگان با زاویه کرانیوورتبرال
بیشتر از  43در گروه سالم قرار گرفتند ( .)81میانگین زاویه
کرانیوورتبرال در افراد دارای ناهنجاری سربهجلو 41/7±2/5
درجه و در گروه سالم برابر  51/6±2/1درجه بود .معیارهای
خروج از تحقیق عبارتاند از وجود درد در ناحیه سر و
گردن ،سابقه آسیبدیدگی ناحیه سر و گردن و سایر اندامها،
سابقه جراحی ناحیه سر و گردن و شانه ،داشتن مشکالت
شدید بینایی و شنوایی ،و داشتن ناهنجاریهای شدید ستون
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فقرات بود .قبل از اجرای تحقیق ،نحوه اجرای آن و اندازه-

(ساخت کشور کره) میزان فعالیت عضالت ارکترواسپاینا

گیری متغیرها به طور کامل برای آزمودنیها شرح داده شد.

(ناحیه گردنی) ،جناغی چنبری پستانی ،ذوزنقه فوقانی،

سپس ،فرم رضایتنامه جهت شرکت در پژوهش توسط

دندانهای قدامی ،ذوزنقه فوقانی و تحتانی (سمت راست و

والدین آزمودنیها تکمیل گردید.

چپ) طی دویدن ثبت شد (جدول  .)2فاصله مرکز تا مرکز
الکترودها  10میلیمتر بود ( .)20این الکترودها از طریق یک

ابزار و روش اجرا

واسط رسانا ژل مانند ،امواج را از روی پوست دریافت می-

روش اندازهگیری زاویهی سر بهوسیله گونیامتر به این

نمودند .سطح تماس الکتریکی این الکترودها یک سانتی

صورت بود که از آزمودنی خواسته شد لباسهای باال تنه خود

مترمربع و ضد حساسیت بود ،بهراحتی به پوست چسبیده و

را درآورده تا محقق بتواند مهره هفتم گردنی را با لمس کردن

بهراحتی نیز از آن جدا میشدند.

توسط انگشتان پیدا نماید .سپس در حالی که آزمودنی در

سیگنالهای الکتریکی با فرکانس نمونهبرداری 2100

حالت ریلکس ایستاده بود ،وزن بدنش بهطور مساوی بین دو

هرتز ثبت شدند .فیلترهای پایینگذر  500هرتز و باالگذر 20

پایش قرار داشت و رو به رو را نگاه میکرد ،سه بار حرکت

هرتز و ناچ فیلتر  60هرتز (برای حذف نویز برق شهری)

فلکشن و اکستنشن گردن را انجام داد و سپس سر را در

جهت فیلترینگ دادههای خام الکترومایوگرافی مورد استفاده

موقعیت طبیعی راحت نگه داشت .آزمونگر با قرار گرفتن در

قرار گرفت ( GAIN .)40دستگاه برابر با  2000در نظر

سمت راست آزمودنی بازوی ثابت گونیامتر را عمود بر زمین

گرفته شد .همچنین ،میزان  CMRRبرابر  5دسیبل بود .در

و بازوی متحرک را روی زائده خاری مهرهی هفتم گردن و

این تحقیق ثبت فعالیت از عضالت حین تکلیف دویدن ثبت

تراگوس تنظیم کرده و زاویه بین بازوی متحرک و خط موازی

شد .آزمودنیها با فرمان "رو" سه بار مسیر مورد نظر را با

با زمین که از مهرهی هفتم عبور میکرد را بهعنوان زاویه

سرعت انتخابی خود دویدند .مقادیر میانهی فرکانس سیگنال-

سربهجلو ثبت گردید (.)81

ها طی دو فاز اتکا و نوسان دویدن محاسبه شد (شکل .)2

بعد از اندازهگیری وزن و قد آزمودنیها و آشنایی آنها

جهت مشخص نمودن دو فاز اتکا و نوسان دویدن از دستگاه

با نحوهی انجام آزمون از آنها خواسته شد  5دقیقه حرکات

صفحهنیرو کیستلر با فرکانس نمونهبرداری  2000هرتز که با

کششی را انجام دهند و چند بار مسیر مورد نظر را با دویدن

دادههای الکترومایوگرافی سینک گردید ،استفاده شد .به این

طی نمایند .مسیر مورد نظر شامل یک مسیر  23متری بود که

ترتیب که لحظه تماس پاشنه توسط تعیین اولین نقطه داده

از آزمودنی خواسته شد آن را با سرعت انتخابی خود بدوند.

نیروی عمودی عکسالعمل زمین باالتر از  20نیوتن و لحظه

دستگاه صفحهنیرو در بخش میانی مسیر راه رفتن قرار داشت

بلند شدن پنجه از آخرین نقطه داده نیروی عمودی عکس-

و جداسازی فاز اتکا و نوسان توسط این دستگاه انجام گردید.

العمل زمین بزرگتر از  20نیوتن مشخص شد.

علت جداسازی دو فاز اتکا و نوسان وجود فعالیت عضالنی

برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون
 Shapiro-Wilkاستفاده شد .جهت مقایسه میزان فعالیت

متفاوت در دو فاز بود.
با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی ( BTS FREE

عضالت بین دو گروه از آزمون  tمستقل در سطح معنیداری

 26 )EMG300, BTS Bioengineering, Italyکاناله

 P>0 /050استفاده شد .دادهها بهوسیله نرمافزار SPSS

بیسیم و الکترودهای سطحی یکبار مصرف مدل دو قطبی

ورژن  11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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جدول  :1موقعیت قرار دادن الکترودها بر روی هر عضله
عضله

محل نصب الکترود

جناغی -چنبری -پستانی

روی سر جناغی و بر روی برجستهترین ناحیه آن ،در یک سوم تحتانی ابتدا و انتهای عضله (از زائده
ماستوئید تا بریدگی جناغی) ()41

راستکننده ستون فقرات (ناحیه گردنی)

سطح مهره چهارم گردن در فاصله  1/6سانتیمتر خارج نسبت به خار مهرهای این اندام (.)42

دندانهای قدامی

بهصورت عمودی در راستای خط زیربغلی در سطح دنده های  5و .0

ذوزنقه فوقانی

محل قرارگیری الکترودها در نیمه خطی است که از آکرومیون به ستون فقرات در مهره هفتم گردنی ()C7
تصور میشود.

ذوزنقه تحتانی

محل قرارگیری الکترودها در دو سوم خطی خواهد بود که از ) Trigonum Spinae (TSبه هشتمین
مهره پشتی ( )T8تصور میشود.

(ب)

(الف)

شکل  :1نمونهای از سیگنال خام (الف) و محاسبه طیف فرکانس آن (ب) طی فاز اتکای دویدن

یافتهها
یافتههای این تحقیق نشان داد که میزان فرکانس عضله

سالم نشان نداد .مقادیر فرکانس در سایر عضالت (عضله

دندانهای قدامی سمت راست طی فاز اتکا دویدن در گروه

راستکننده ستون فقرات سمت راست ،عضله راستکننده

سربهجلو حدود  17/5درصد نسبت به گروه سالم باالتر بود

ستون فقرات سمت چپ ،عضله جناغی-چنبری-پستانی

(P=9/940؛ اندازه اثر متوسط) .همچنین میزان فرکانس در

سمت راست ،عضله دندانهای قدامی سمت چپ ،عضله

عضالت جناغی-چنبری-پستانی سمت چپ (P= 9/962؛

ذوزنقه فوقانی سمت راست ،عضله ذوزنقه فوقانی سمت

حدود  13/5اندازه اثر باال) و عضله ذوزنقه تحتانی سمت

چپ ،عضله ذوزنقه تحتانی سمت چپ) بین دو گروه

راست (P= 9/961؛ حدود  0/2درصد؛ اندازه اثر متوسط)

اختالف معناداری را نشان نداد (( )P˃9/96جدول .)2

اختالف معناداری را در گروه سربهجلو در مقایسه با گروه
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یافتههای تحقیق نشان داد که میزان فرکانس عضله

در ادامه یافتههای این تحقیق نشان داد که شاخص عدم

جناغی-چنبری-پستانی سمت چپ (P= 9/965؛ حدود

تقارن عضله ذوزنقه تحتانی طی فاز اتکا دویدن در گروه

 19/2درصد؛ اندازه اثر باال) و عضله دندانهای قدامی سمت

سربهجلو حدود 196درصد نسبت به گروه سالم باالتر بود

چپ (P=9/967؛ حدود  16/0درصد؛ اندازه اثر متوسط) و

(P=9/944؛ حدود  196درصد؛ اندازه اثر متوسط) .در مقادیر

عضله ذوزنقه تحتانی سمت راست (P= 9/970؛ حدود 12/6

شاخص عدم تقارن سایر عضالت (عضله راستکننده ستون

درصد؛ اندازه اثر متوسط) طی فاز نوسان دویدن و همچنین

فقرات ،عضله جناغی-چنبری-پستانی ،عضله دندانهای قدامی

میزان فرکانس عضله ذوزنقه فوقانی سمت چپ (P=9/901؛

و عضله ذوزنقه فوقانی) بین دو گروه اختالف معناداری یافت

حدود  13/0درصد؛ اندازه اثر متوسط) در دو گروه سربهجلو

نشد (( )P˃9/96جدول .)4

و گروه سالم اختالف معنیداری را دارا نمیباشد .مقادیر

یافتههای این تحقیق نیز در شاخص عدم تقارن عضله

فرکانس سایر عضالت (عضله راستکننده ستون فقرات

ذوزنقه فوقانی طی فاز نوسان دویدن در گروه سربهجلو حدود

سمت راست ،عضله راستکننده ستون فقرات سمت چپ،

141درصد نسبت به گروه سالم باالتر بود (P=9/996؛ حدود

عضله جناغی-چنبری-پستانی سمت راست ،عضله دندانهای

141درصد؛اندازه اثر باال) .در مقادیر شاخص عدم تقارن سایر

قدامی سمت راست ،عضله ذوزنقه فوقانی سمت راست،

عضالت (عضله راستکننده ستون فقرات ،عضله جناغی-

عضله ذوزنقه تحتانی سمت راست ،عضله ذوزنقه تحتانی

چنبری-پستانی ،عضله دندانهای قدامی و عضله ذوزنقه

سمت چپ) نیز بین دو گروه اختالف معناداری را نشان نداد

تحتانی) بین دو گروه اختالف معناداری یافت نشد

(( )P˃9/96جدول .)3

(( )P˃9/96جدول .)6

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد فرکانس عضالني طي فاز اتکای دويدن در دو گروه سالم و سربهجلو
عضالت

افراد سربهجلو

افراد سالم

سطح معناداری

اندازه اثر

راستکننده سمت راست

00/03±23/24

02/70±15/97

9/344

9/35

راستکننده سمت چپ

05/44 ±14/13

00/09±29/30

9/203

9/43

جناغی-چنبری-پستانی سمت راست

05/50±13/10

01/43 ±13/69

9/312

9/30

جناغی-چنبری-پستانی سمت چپ

02/92±11/60

01/92±16/01

9/962

9/09

دندانهای قدامی سمت راست

191/53±24/54

05/30±13/02

*

9/940

9/70

دندانهای قدامی سمت چپ

76/30±10/09

01/15±17/16

9/415

9/31

ذوزنقه فوقانی سمت راست

76/13±6/29

72/10±13/00

9/406

9/39

ذوزنقه تحتانی سمت راست

02/46±14/36

76/46±6/45

9/961

9/79

ذوزنقه فوقانی سمت چپ

70/53±14/57

77/92±12/7

9/510

9/109

ذوزنقه تحتانی سمت چپ

76/16±11/01

71/67±6/22

9/200

9/42

*سطح معناداری P˂9/96
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جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد فرکانس عضالني طي فاز نوسان دويدن در دو گروه سالم و سربهجلو
عضالت

افراد سربهجلو

افراد سالم

سطح معناداری

اندازه اثر

راستکننده سمت راست

06/69±24/20

09/24±16/47

9/401

9/25

راستکننده سمت چپ

05/60±39/61

01/91±17/20

9/531

7/43

جناغی-چنبری-پستانی سمت راست

05/42±21/00

00/35±14/07

9/267

9/15

جناغی-چنبری-پستانی سمت چپ

04/35±14/57

06/67 ±0/42

9/965

9/05

دندانهای قدامی سمت راست

04/00±20/95

02/96±14/14

9/131

9/60

دندانهای قدامی سمت چپ

06/37±10/01

02/23±15/94

9/967

9/76

ذوزنقه فوقانی سمت راست

79/59±4/04

72/20±19/73

9/604

9/21

ذوزنقه تحتانی سمت راست

09/02±14/60

71/03±0/60

9/970

9/77

ذوزنقه فوقانی سمت چپ

01/00±15/94

71/07±14/11

9/901

9/55

ذوزنقه تحتانی سمت چپ

70/04±11/457

75/63 ±3/22

9/420

9/32

*سطح معناداری P˂9/96
جدول  :4میانگین و انحراف استاندارد شاخص عدم تقارن مقادیر فرکانس عضالنی طی فاز اتکا دویدن در دو گروه سالم و سربهجلو
افراد سربهجلو

افراد سالم

سطح معناداری

اندازه اثر

عضالت
راستکننده

6/50±3/79

6/55±4/57

9/006

9/997

جناغی-چنبری-پستانی

3/62±2/00

4/54±6/90

9/479

9/201

دندانهای قدامی

0/29±6/30

5/09±4/32

9/230

9/474

ذوزنقه فوقانی

3/06±3/20

4/23±2/73

9/015

9/901

ذوزنقه تحتانی

4/34±3/04

2/11 ±1/69

*

9/417

9/944

*سطح معناداری P˂9/96
جدول  : 5میانگین و انحراف استاندارد شاخص عدم تقارن مقادير فرکانس عضالني طي فاز نوسان دويدن در دو گروه سالم و سربهجلو
افراد سربه جلو

افراد سالم

سطح معناداری

اندازه اثر

عضالت
راست کننده ستون فقرات

0/07±19/65

4/61±3/14

9/101

9/535

جناغی-چنبری-پستانی

4/10 ±4/60

3/54 ±3/12

9/540

9/149

دندانهای قدامی

7/50±6/75

5/02 ±4/44

9/552

9/179

ذوزنقه فوقانی

24/94 ±11/50

0/07 ±12/90

*

9/996

1/103

ذوزنقه تحتانی

15/90 ±16/36

16/59 ±12/60

9/039

9/934

*سطح معناداری P˂9/96
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بحث
هدف پژوهش حاضر مقایسهی طیف فرکانس منتخبی

عملکرد ستون فقرات در مقابل استرسهای وارده موثر می-

از عضالت ناحیهی تنه و گردن در کودکان دارای ناهنجاری

باشد ( .)61-40همچنین در مطالعات نشان داده است که افراد

سربهجلو در مقایسه با همساالن سالم طی دویدن بود.

مبتال به اختالالت اسکلتی عضالنی ،به ویژه در عضالت

یافتههای این تحقیق نشان داد که میزان فرکانس عضله

ذوزنقه ،در مقایسه با افراد سالم ،فعالیت عضالنی بیشتری را

دندانهای قدامی سمت راست طی فاز اتکا دویدن در گروه

داشتهاند ( .)64-62ناهنجاری سربهجلو در طوالنی مدت

سربهجلو نسبت به گروه سالم باالتر بود .همچنین میزان

ممکن است سبب ایجاد سندرم درد شانهای در ارتباط با قرار

فرکانس در عضالت جناغی-چنبری-پستانی سمت چپ و

گرفتن در معرض کار یا فرایند تفریحی طوالنیمدت به علت

عضله ذوزنقهای تحتانی سمت راست اختالف معناداری را

اختالل در فعالیت عضالت دندانهای قدامی در طی تکالیف

در گروه سربه جلو در مقایسه با گروه سالم نشان نداد .در

شامل حرکات دست در باال سر میشود ( .)66ناهنجاری

ناهنجاری سربهجلو فشرده شدن مفاصل گردن و همچنین

سربه جلو ممکن است باعث تیلت قدامی کتف به دلیل

جسم مهرهای رخ میدهد و عضالت قدامی ناحیهی گردن

اختالل در فعالیت عضالت دندانهای قدامی در طی کار اضافی

کشیده و عضالت خلفی گردن کوتاه میشوند (.)43 ,37

یا بلند کردن ابزار شود .بنابراین ناهنجاری سربه جلو ممکن

افزایش فعالیت عضالنی برای حفظ پاسچر طبیعی میتواند

است در ایجاد سندرم گیرافتادگی شانه یا درد گردن و شانه

منجر به خستگی عضالت موضعی شود و ممکن است عالئم

نقش داشته باشد ( .)37افزایش قابل توجهی در فعالیت

آسیبهای تکراری در ناحیه گردن و شانه را بدتر کند (.)44

ذوزنقه فوقانی و تحتانی و اختالل قابل توجه فعالیت عضله

انقباض عضالنی طوالنیمدت به صورت سندرم درد مزمن

دندانهای قدامی با ناهنجاری سربهجلو طی بارگذاری فلکشن

گردن و شانه گزارش شدهاست ( .)46ناهنجاری سربهجلو

ایزومتریک شانه در صفحه ساجیتال دیده شده است (.)37

باعث عوارضی همچون :درد در مفصل شانه ،درد در ناحیهی

دیاب و همکاران نقش موقعیت سر بر پارامترهای سه-

گردن ،درد در مفاصل کتف ،درد جمجمه ،درد شدید در

بعدی ستون فقرات را مورد بررسی قرار دادند و گزارش دادند

پوست سر ،اختالالت مفصل گیجگاهی-فکی ،سندرم

که بهبود پاسچر سر در بهبود پاسچر ستون فقرات در بازسازی

خروجی قفسه سینه ،دامنه حرکتی محدود در ستون فقرات

آن در صفحات عرضی ،فرونتال و ساجیتال موثر میباشد

گردن و ناحیه گردن و دیسکینزی شانه میشود (-45 ,37

( .)65این نتایج در راستای توافق با مطالعات

 .)40افزایش فشردهگی مفاصل ناحیهی گردن میتواند منجر

نوروفیزیولوژیکی است که یک نظریهی عصب شناختی از

به ایجاد تغییرات مخرب و همچنین باعث فشار بر روی

وضعیت استاتیک انسان را مطرح کرده است که عمدتا وابسته

اعصاب شود ( .)47بعالوه ،پژوهش حاضر افزایش معناداری

به پاسچر سر و در نتیجه فرایند روند طبیعی پاسچر میباشد

را در میزان فرکانس عضله دندانهای قدامی و تمایل به افزایش

( .)60 ,67همچنین در مطالعاتی دیگر بیان کردهاند که نتایج

معنادار در میزان فرکانس عضله ذوزنقه تحتانی سمت راست

فعالیت الکترومایوگرافی عضالت ذوزنقهای فوقانی و

در گروه سربهجلو نشان داد .استوك و همکاران در بررسی-

تحتانی در افراد با ناهنجاری سر به جلو با افراد سالم متفاوت

های خود در مورد نقش گروههای مختلف عضالنی در

میباشد ( .)60در خصوص ناهنجاری سر به جلو کندال و

ایجاد ثبات ستون فقرات به نتیجه رسیدند که برقراری ثبات

همکاران بیان کردند که کوتاهی عضالت خلفی گردن

ستون فقرات توسط ساختارهای عضالنی بر افزایش

توانایی افراد مبتال به ناهنجاری سربه جلو را برای داشتن
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یک پاسچر مناسب کاهش میدهد .این عضالت به نوبهی

بافت که در ابتدا واحدهای حرکتی کوچک و آستانه پایین (I

خود از عضالت مخالف خود قویتر میباشند و باعث عدم

نوع) فعال هستند ،وابسته باشند ( .)57با این حال ،نتایج دامنه

تعادل عضالنی و همچنین پاسچر ناردست میشود .این در

و تجزیه و تحلیل فرکانس الکترومایوگرافی الگوهای عملکرد

حالی است که عضالت ضعیف یا کشیده شده در قسمت

بین دو طرف متفاوتی را نشان میدهد ( .)52با توجه به نتایج

قدامی گردن نیز توانایی اصالح و حفظ راستای مناسب به

پژوهش حاضر در ارتباط با مقادیر شاخص عدم تقارن

منظور داشتن پاسچر مطلوب را ندارند( .)59یافتههای

فرکانس بخش فوقانی و تحتانی عضله ذوزنقه در افراد دارای

پژوهش حاضر نشان داد که شاخص عدم تقارن عضله ذوزنقه

عارضه سربه جلو نیاز به طراحی برنامه تمرینی توانبخشی یا

تحتانی طی فاز اتکا دویدن و عضلهی ذوزنقه فوقانی طی فاز

ابزارهای ارتودیک مناسب برای این افراد میباشد تا این

نوسان دویدن در گروه سربهجلو نسبت به گروه سالم باالتر

وضعیت به افراد سالم نزدیکتر گردد.

بود .دامنهی کم  EMGدر عضلهی ذوزنقه سمت راست در

پژوهش حاضر دارای مجدودیتهایی بود که از جمله

طی نیروهای کم ،در مقایسه با مقادیر نیروی باال ،منعکس-

نوع طراحی مطالعه حاضر (مطالعه مقطعی-عرضی) بود .نتایج

کنندهی فعالیت واحدهای حرکتی نوع  Iو و بهکارگیری این

تحقیق حاضر نمیتوانند نشان دهد که آیا عدم تقارن عضالنی

نوع تارهای عضالنی میباشد ( .)51هاگبرگ و همکاران

علت ناهنجاری سربهجلو است یا ناهنجاری سربهجلو باعث

اظهار داشتند که اختالف معنیداری بین سطوح نیروی باال و

عدم تقارن در فعالیت عضالت میشود .از سوی دیگر تمام

پایین برای عضله ذوزنقه سمت چپ مشاهده نشده است

آزمودنیها در پژوهش حاضر زن بودند بنابراین امکان تعمیم

( .)52بنابراین نسبت باالی تارهای نوع  Iدر عضالت ذوزنقه

نتایج به کودکان پسر نمیباشد .همچنین از محدودیتهای

سمت راست میتواند دلیل تفاوت بین عضالت سمت راست

این تحقیق این است که سایر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی

و چپ باشد .گزارشات مربوط به ویژگیهای مورفولوژیکی

به ویژه در ناحیه ستون فقرات و ناحیه گردنی مورد بررسی

قسمت فوقانی عضله ذوزنقه در زنان نشاندهندهی غالب

قرار نگرفته است .مطالعات بیشتر در این زمینههای توصیه

بودن تارهای نوع  Iبوده است ( .)53در مطالعات مقادیر

میشود.

نیروی حداکثر در واحد نیوتن بین دو سمت عضله ذوزنقه
تفاوت معناداری را نشان نداده است ،با این حال ،در طی

نتیجهگیری

بارهای زیر سطح بیشینه ،الگوهای عملکردی بین عضالت

در طی دویدن ،افراد دارای ناهنجاری سربهجلو در

سمت راست و چپ ذوزنقه تفاوت را نشان داده است (.)53

عضله دندانهای قدامی سمت راست طی فاز اتکا میزان

با این حال ،گزارشهایی وجود دارد که در آن مقادیر میانگین

فرکانس بیشتری از افراد سالم نشان دادند .شاخص عدم تقارن

فرکانس توان به نیروی تولیدی وابسته نیست (.)56 ,54

عضله ذوزنقه تحتانی طی فاز اتکا و عضله ذوزنقه فوقانی طی

مقادیر میانگین فرکانس توان پایین برای عضله سمت راست

فاز نوسان در افراد با ناهنجاری سربهجلو نسبت به گروه سالم

در مقایسه با سمت چپ در مطالعات منعکس کنندهی فعالیت

باالتر بود.

تارهای نوع  Iدر عضله سمت راست ذوزنقه میباشد (.)55
مقادیر میانگین فرکانس توان کم میتواند به اثر تأخیر فعالیت
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Abstract
Background and Objective: The aim of this study was to compare
the frequency domain of selected trunk and neck muscles in children
with forward head posture and healthy control ones during running.
Subjects and Methods: twelve available male children with
forward head (age: 11.7±1.4 years, height: 149.7±6.2 cm, weight:
38.0±4.7 kg) and 16 healthy male children (age: 11.8±1.3 years,
height: 148.7±6.3 cm, weight: 39.6±5.4 kg) volunteered to
participate in this study. The electrical activity of the selected
muscles on the both sides of the body were recorded during running.
Results: The frequency amplitude of right serratus anterior muscle
in forward head group was higher than the healthy group by 17.6%
during stance phase of running. The lower trapezius muscle
asymmetry index in the forward head group was higher than that in
the healthy group by 105%. Upper trapezius muscle asymmetry
index in the forward head group was higher than that in the healthy
group by 141% during swing phase of running (P=0.005).
Conclusion: Higher frequency content of the right stratus anterior
muscle in the forward head group during stance phase of running
may be due to weakness of this muscle. Because of the higher
asymmetry index in the lower and upper trapezius muscle
asymmetry indices during stance and swing phases of running in
children with forward head posture compared to healthy ones, it is
necessary to design a training protocol for improving the strength
symmetry in these muscles in these children.
Keywords: Frequency spectrum, Forward head posture, Running,
Electromyography, Cervical and trunk muscles.
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