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مقایسه اجزای نیروی عکسالعمل زمین هنگام راه رفتن بیماران با رباط صلیبی
آسیب دیده ،رباط صلیبی بازسازی شده در مقایسه با گروه سالم
کیوان شریف مرادی  ، * 1آرش

راجی 2

 .1استادیار ،گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور واحد گرمسار ،سمنان ،ایران

چکیده
زمینه و هدف:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اجزای نیروی عکس العمل زمین هنگام راه رفتن بیماران با رباط صلیبی آسیب دیده ،رباط صلیبی بازسازی شده در مقایسه با گروه
سالم بود.
روششناسی:
تعداد  6مرد با پارگی رباط صلیبی قدامی و  6مرد با بازسازی رباط صلیبی قدامی و  7مرد سالم با دامنه سنی ،قد و وزن مشابه مورد مطالعه قرار گرفتند .اجزای
نیروهای عکسالعمل زمین هنگام راه رفتن با استفاده از آزمون آنوا و تست  tمستقل در سطح معنیداری  p>0/05تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها:
در گروه رباط آسیب دیده و گروه بازسازی رباط هیچگونه تفاوت معنیداری در اجزای نیروی عکسالعمل زمین بین دو سمت سالم و آسیب دیده مشاهده نشد
( .)p>0/05ضربه عمودی در سمت سالم گروه رباط آسیب دیده ( )p=0/88و گروه رباط بازسازی شده ( )p=0/04از گروه سالم کمتر بود .اوج قله دوم نیروی
عکسالعمل زمین نیز در گروه سالم از گروه رباط آسیب دیده ( )p=0/004و گروه رباط بازسازی شده ( )p=0/03به طور معنیداری بیشتر بود.
نتیجهگیری:
بازسازی رباط صلیبی قدامی باعث بهبود نیروی جلوبرنده میشود ،ولی هیچ گونه اثری بر اوج دومین نیروی عکسالعمل زمین در این گروه ندارد .شاید تقویت
عضالت ضعیف شده بعد از بازسازی رباط صلیبی قدامی ،قله دوم نیروی عکسالعمل زمین را بهبود بخشد .لذا تقویت عضالت اکستنسور ران ،زانو و مچ پا در افراد
بازسازی رباط صلیبی قدامی ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی:
بازسازی رباط صلیبی قدامی ،پارگی رباط صلیبی قدامی ،راه رفتن ،نیروی عکس العمل زمین

* نویسنده مسئول :تلفن09138160103 :

Email: ksharifmoradi@gmail.com

مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

دوره  ،3شماره  ،4بهار و تابستان 1395

بازسازی رباط صلیبی قدامی یک روش جراحی پذیرفته شده برای
آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی است ( .)22افرادی که دچار پارگی
رباط صلیبی قدامی میشوند با استفاده از الگوهای جبرانی راه میروند
تا با این شرایط تطابق حاصل نمایند و مانع از اعمال کشش و آسیب
دوباره به سایر عناصر حمایتی در زانو شوند .بعالوه پارگی رباط صلیبی
قدامی میتواند الگوی راه رفتن و پوسچر بسیاری از این افراد را تغییر
دهد ( .)1،2،6،10،13بیشتر افراد با پارگی رباط صلیبی قدامی ،درجه
باالیی از ناپایداری را حین انجام فعالیتهای روزانه دارند.
اولین استراتژی جبرانی که نشان میدهند تغییر در دامنه حرکتی و
گشتاور و هم فعالیتی عضالنی در صفحه ساجیتال میباشد (.)15،22
پارگی رباط صلیبی قدامی منجر به تغییر در کینتیک ،1کینماتیک 2و
الگوی مصرف انرژی حین راه رفتن میشود ( .)2،5،10هنریکسن 3و
همکاران ( )2012نشان دادند که گشتاور چرخشی ایجاد شده در مفصل
زانو با فقدان غضروف مفصل در بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی
مرتبط است .بعالوه نشان داده شده است که گشتاور چرخش داخلی
در مفصل زانو در مقایسه با زانوی سالم در هنگام راه رفتن ،با
استئوآرتریت متوسط همراه است (.)32
کاهش فعالیت عضالت اندام تحتانی در بیماران با آسیب رباط صلیبی
قدامی در هنگام راه رفتن مشاهده شد ( .)21،31افراد با پارگی رباط
صلیبی قدامی ،در فاز تحمل وزن فعالیت بیشتر عضله نعلی را نشان
دادند ( ،)27بیماران با پارگی رباط صلیبی قدامی ،افزایش فلکشن زانو
را نشان دادند تا از جابجایی قدامی خلفی بیش از حد زانو جلوگیری
کنند (.)29
بازسازی رباط صلیبی قدامی افراد را قادر خواهد ساخت تا پایداری
مفصل زانو را بدست آورند و به سطح قبل از آسیب برگردند ( .)23اگر
چه افراد بعد از بازسازی رباط صلیبی قدامی دچار تغییراتی در راه رفتن
میشوند و مخصوصا در حرکات در صفحه ساجیتال 4مفصل زانوی
بازسازی شده دستخوش تغییراتی میشود (.)11
میزان گشتاور اکستنسوری 5زانو در افراد با رباط صلیبی قدامی بازسازی
شده هنگام انجام حرکاتی مانند اسکات ( )28باالرفتن از پله ()19
پرش با یک پا ( )33در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت .نیروی
عمودی کمتری هنگام اسکات ( )7و فاز تیکآف 6پرش عمودی ()25
مشاهده شد .بیومکانیک الگوی راه رفتن بدنبال بازسازی رباط صلیبی
قدامی در هر دو مفصل زانوی بازسازی شده و زانوی سالم هنگام راه
رفتن ارزیابی شده است .ضعف عضالت چهار سر رانی بعد از جراحی
رباط صلیبی قدامی ( )3در این بیماران مشهود است که باعث تغییر در
کینماتیک مفصل زانو در فاز تحمل وزن میشود (.)20

در فاز تحمل وزن عضالت چهارسررانی باید به صورت اکسنتریک
منقبض شوند تا وزن را تحمل و فلکشن زانو را کنترل کنند (.)37
بنابراین عضله چهارسررانی ضعیف قادر نخواهد بود مفصل زانو را ثابت
کند و نمیتواند الگوی راه رفتن را به طور مناسبی حفظ کند .سوالی
که اینجا مطرح میشود این است که تغییرات صورت گرفته در
عضالت افراد با پارگی رباط صلیبی قدامی و با رباط صلیبی قدامی
بازسازی شده چگونه اجزای نیروی عکسالعمل زمین را دستخوش
تغییر میکند.
تحقیقات صورت گرفته در زمینه بررسی نیروی عکسالعمل زمین
حین راه رفتن در افراد با پارگی رباط صلیبی قدامی و افراد با بازسازی
رباط صلیبی قدامی کم و محدود است .هوشیبا 7و همکاران ( )2016با
بررسی افراد بعد از گذشت  6و  12ماه از بازسازی رباط صلیبی قدامی
حین راه رفتن در سه سرعت متفاوت راه رفتن الگوی مشابهی در
اجزای نیروی عکس العمل زمین حین راه رفتن مشاهده کردند (.)14
سگورد 8و همکاران هیچ گونه اختالف معنیداری در دامنه حرکتی
فلکشن زانو و همچنین گشتاور اکستنسوری زانو بین اندام جراحی شده
و اندام سالم یک و سه ماه بعد از عمل جراحی مشاهده نکردند (.)30
برخی محققان مشاهده نمودند که حداکثر نیروی عمودی عکسالعمل
زمین حین فرود آمدن لی متناوب در اندام جراحی شده کمتر از اندام
غیر جراحی بود و مدت زمان رسیدن به حداکثر نیروی عمودی عکس-
العمل زمین اندام جراحی شده به طور معنیداری از اندام غیر جراحی
بیشتر بود ،همچنین  10هفته تمرینات اغتشاشی حداکثر نیروی
عمودی عکسالعمل زمین حین فرود آمدن را به طور معنیداری
افزایش داد ( .)18دیگر محققان اختالف معنیداری در حداکثر نیروی
عمودی عکسالعمل زمین در آزمونهای نشستن ،ایستادن و پرش با
دو پا مشاهده کردند (.)4
عمده مشکل افراد با پارگی رباط صلیبی قدامی و افراد بازسازی رباط-
صلیبی قدامی ،هنگام راه رفتن است ( .)5با این وجود تحقیقات در
ارتباط با اثر بازسازی و پارگی رباط صلیبی قدامی در زمینه راه رفتن
افراد با پارگی رباط صلیبی قدامی کم است و تحقیقات صورت گرفته
بیشتر به بررسی فعالیت عضالنی ،گشتاور و دامنه حرکتی مفصل زانو
پرداخته است .در زمینه چگونگی تغییر نیروی عکسالعمل زمین در
افراد دارای رباط صلیبی بازسازی شده و دارای پارگی رباط صلیبی
قدامی ،تحقیقات صورت گرفته ،نیروی عکسالعمل زمین را حین
فعالیتهایی مانند نشستن ،ایستادن ،پرش با دو پا ،پرش با یک پا مورد
بررسی قرار دادهاند .تحقیقاتی که به بررسی نیروی عکسالعمل زمین
حین راه رفتن پرداخته دارای نواقصی میباشند که از جمله میتوان به
عدم نرماالیز کردن نیرو به وزن بدن ،عدم محاسبه ضربه ایجاد شده

1. Kinetics
2 . Kinematics
3 . Henriksen
4 . Sagital

5 . Extensor
6 . Take off
7 . Hoshiba
8 . Sigward
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روششناسی
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود .تعداد  6فرد با پارگی رباط
صلیبیقدامی 6 ،فرد با رباط صلیبی قدامی بازسازی شده و  7فرد
سالم با میانگین دامنه سن ،قد و وزن مشابه در تحقیق شرکت کردند.
کلیه آزمودنیها به صورت نمونه در دسترس از کلینیکهای توانبخشی
شهر کاشان فراخوانده شدند .جدول  1مشخصات دموگرافیک
آزمودنیها را نشان میدهد.

متغیر
قد
(سانتیمتر)

وزن
(کیلوگرم)

جدول  .1مشخصات دموگرافیک آزمودنیها
گروه رباط آسیب-
سالم
گروه رباط بازسازی
دیده

آماره
آزمون

176/77±4/45

178/38±3/55

0/57 175/04±3/61

76/37±12/52

77/62±9/33

0/16 69/06±7/56

جنسیت ورزشکار مرد ،آسیب رباط صلیبی قدامی در یک پا ،داشتن
دامنه حرکتی کامل در مفصل زانو ،گذشت  6ماه از جراحی ،توانایی
راه رفتن مستقل ،عدم استفاده از هرگونه بریس یا زانوبند ،گرفت
سمیتندینیوس ،2از شرایط ورود به تحقیق بیماران بود .روش انجام
تحقیق برای آزمودنیها تشریح شد و سپس از آنها رضایتنامه کتبی
جهت شرکت در پژوهش اخذ شد .برای اندازه گیری نیروی عکس-
العمل زمین از دو صفحه نیروی کیستلر( 3مدل  ،9260 AAساخت
کمپانی کیستلر کشور سوئیس) استفاده شد .این صفحه نیرو در وسط
مسیر گامبرداری قرار داشت .همچنین برای ثبت فازهای مختلف راه
رفتن ،از سیستم تحلیل حرکتی وایکان (ساخت کمپانی وایکان کشور
انگلستان) شامل چهار دوربین استفاده شد .دوربینها و صفحه نیرو
همزمان بودند .یک مسیر پیادهروی  10متری در طول آزمایشگاه در
نظر گرفته شد ،که نقطه شروع راه رفتن آزمودنی از فاصله  5متری از
مرکز صفحه نیرو قرار داشت.
1. Propulsion
2. Semitendinosus
3. Kistler
4. Marker

تعداد  22مارکر 4منعکس کننده نور مادون قرمز با قطر  14میلیمتر بر
روی سطح قدامی فوقانی خار ایلیاک ،5سطح خلفی فوقانی خار ایلیاک،
اپیکوندیلهای داخلی و خارجی در دو سمت راست و چپ ،پاشنه ،سر
متاتارسهای 6اول و پنجم و مفصل اکرومیوکالویکوالر 7در دو سمت
راست و چپ متصل شدند .همچنین  4کالستر متشکل از  4مارکر به
سطوح قدامی ران و ساق پا (راست و چپ) متصل شدند.
پروتکل قرارگیری مارکرها روی بدن براساس پروتکل مصوب
دانشگاه استراتکالید بود .فرکانس جمعآوری دادهها  100هرتز بود.
دادهها با فیلتر پایین گذر با فرکانس  10هرتز فیلتر شدند ( .)16ثبت
دادههای کینماتیکی با استفاده از نرم افزار وایکان نکسوس (نسخه
 ،3.3.2تولید شرکت وایکان ،کشور انگلستان) انجام شد .پس از
کالیبره کردن دوربینها و صفحه نیرو ابتدا دادههای آنتروپومتریکی
آزمودنی ثبت شد .سپس آزمودنی در مسیر گامبرداری راه میرفت و
تصویر مارکرها هنگام راه رفتن همراه با دادههای صفحه نیرو ثبت
میگردید .هر آزمودنی پنج مرتبه مسیر پیادهروی را طی میکرد.
میانگین پنج مرتبه تکرار بهعنوان داده فرد ثبت میشد .از نرم افزار
وایکان نکسوس برای ثبت فازهای ایستادن و نوسان حین چرخه راه
رفتن استفاده شد.
متغیرهای تحقیق ضربه داخلی خارجی ،ضربه ترمززننده ،ضربه جلو
برنده ،ضربه عمودی ،ضربه کلی ،نیروی داخلی خارجی ،نیروی
ترمززننده ،نیروی جلوبرنده ،نیروی عمودی متغیرهای مورد اندازهگیری
در تحقیق حاضر میباشند.
8
جهت نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیروویلکز استفاده شد.
پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها ،تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از روش آماری تی تست مستقل و آنوا در محیط نرم افزار
 SPSSنسخه  22و سطح معنیداری ( )p≤ 0/05صورت گرفت.

یافتهها
جدول ،2اجزای نیروی عکسالعمل زمین بین دو سمت سالم و
آسیبدیده در گروه رباط آسیبدیده را نشان میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود در اجزای نیروی عکسالعمل زمین گروه رباط آسیب-
دیده هیچگونه تفاوت معنیداری بین دو سمت سالم و آسیبدیده
مشاهده نشد .ضربه ایجاد شده در جهت داخلی خارجی ()p=0/55
ضربه ایجاد شده نیروی ترمز زننده ( )p=0/14ضربه ایجاد شده نیروی
جلوبرنده ( )p=0/65ضربه ایجاد شده در جهت عمودی ()p=0/07
ضربه کلی ( )p=0/62اوج نیروی ایجاد شده در جهت داخلی خارجی
( )p=0/55اوج نیروی ترمز زننده ( )p=0/84اوج نیروی جلوبرنده
( )p=0/87اوج نیروی ایجاد شده در جهت عمودی قله اول
5. Iliac
6. Metatarsus
7. Acromioclavicular
8. Shapiro-Wilk
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در فازهای تماس پاشنه و پروپالژن ،1و عدم محاسبه سرعت بارگذاری
و باربرداری اشاره کرد .همچنین کمتر تحقیقی به بررسی این فاکتورها
در سه گروه رباط آسیبدیده ،رباط بازسازی شده و گروه نرمال پرداخته
است .از آنجا که بررسی این اجزای نیروی عکسالعمل زمین حین راه
رفتن از ضرورت برخوردار است ،شناسایی چگونگی تغییرات نیروی
عکسالعمل زمین حین راه رفتن در افراد با رباط صلیبی قدامی
بازسازی شده و رباط صلیبی قدامی پاره شده یک بینش جدید در اختیار
توانبخشان قرار میدهد ،لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر پارگی
رباط صلیبی قدامی بر اجزای نیروی عکسالعمل زمین هنگام راه رفتن
در مقایسه با افراد سالم بود.

همکاران
شریف مرادی
تابستانو 1395
کیومرث ،بهار و
دوره  ،3شماره 4
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( )p=0/92دره ( )p=0/31و قله دوم ( )p=0/93سرعت بارگذاری
( )p=0/1و سرعت باربرداری ( )p=0/1در سمت سالم و آسیبدیده
هیچ گونه تفاوت معنیداری نشان ندادند.
جدول .2مقایسه اجزای نیروی عکس العمل زمین بین دو سمت

دو فصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سالم و آسیبدیده در گروه رباط آسیبدیده ()%BW
اجزای نیرو

سمت سالم

سمت بازسازی شده آماره آزمون

ضربه داخلی خارجی (6/28±1/37 )BW.s

4/17±2/10

0/07

ضربه ترمز زننده()%BW.s

4/28±0/79

4/87±0/84

0/24

ضربه داخلی خارجی(4/45±1/37 )%BW.s

4/82±0/57

0/55

ضربه پیش برنده()%BW.s

4/47±1/03

4/23±0/99

0/69

ضربه ترمز زننده()%BW.s

4/33±1/05

5/24±0/92

0/14

ضربه پیش برنده()%BW.s

4/19±0/96

3/82±1/65

0/65

نسبت ضربه ترمز زننده به
ضربه پیش برنده

1/06±0/25

1/53±0/52

0/07

ضربه عمودی ()%BW.s

36/60±8/21 37/11±2/91

0/89

0/14±0/03

0/15±0/01

0/55

0/27±0/04

0/28±0/11

0/84

0/43±0/06

0/44±0/11

0/87

0/95±0/13

0/94±0/13

0/92

0/61±0/08

0/67±0/11

0/31

0/93±0/06

0/93±0/16

0/93

1/00±0/11

0/99±0/14

0/93

سرعت بارگزاریN/s

46/15±6/53 46/15±6/53

1/00

سرعت باربرداریN/s

52/69±10/69 52/69±10/69

1/00

ضربه کلی ()%BW.s

46/93±11/05 44/47±4/52

0/62

سالم و آسیب دیده در گروه رباط آسیب دیده ()%BW
سمت سالم سمت آسیبدیده آماره آزمون
اجزای نیرو

28

جدول .3مقایسه اجزای نیروی عکس العمل زمین بین دو سمت

حداکثر نیروی داخلی خارجی
()N/BW
قله اول نیروی قدامی خلفی
()N/BW
قله دوم نیروی قدامیخلفی
()N/BW
قله اول نیروی عمودی
()N/BW
دره نیروی عمودی ()N/BW
قله دوم نیروی عمودی
()N/BW
نسبت قله دوم به
قله اول نیروی عمودی

نسبت ضربه ترمز زننده
به ضربه پیش برنده

1/00±0/27

1/18±0/25

0/24

ضربه عمودی ()%BW.s

37/72±7/64

37/51±4/89

0/22

حداکثر نیروی داخلیخارجی

0/18±0/02

0/13±0/04

0/03

قله اول نیروی قدامیخلفی

0/26±0/12

0/32±0/09

0/35

قله دوم نیروی قدامیخلفی

0/47±0/07

0/46±0/07

0/84

قله اول نیروی عمودی

0/83±0/22

()N/BW
دره نیروی عمودی (0/52±0/13 )N/BW

1/02±0/13

0/09

0/63±0/13

0/16

قله دوم نیروی عمودی

0/84±0/17

0/89±0/20

0/71

نسبت قله دوم به
قله اول نیروی عمودی

1/03±0/16

0/87±0/16

0/10

52/79±15/21

1/00

()N/BW
()N/BW
()N/BW

()N/BW

سرعت بارگزاریN/s
سرعت باربرداریN/s

جدول ،3اجزای نیروی عکسالعمل زمین بین دو سمت سالم و آسیب-
دیده را در گروه رباط بازسازی شده نشان میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود در اجزای نیروی عکسالعمل زمین گروه رباط
بازسازی شده هیچ گونه تفاوت معنیداری بین دو سمت سالم و آسیب-
دیده مشاهده نشد .ضربه ایجاد شده در جهت داخلی خارجی
( )p=0/07ضربه ایجاد شده نیروی ترمززننده ( )p=0/24ضربه ایجاد
شده نیروی جلوبرنده ( )p=0/69ضربه ایجاد شده در جهت عمودی
( )p=0/22ضربه کلی ( )p=0/74اوج نیروی ترمززننده ()p=0/35
اوج نیروی جلوبرنده ( )p=0/84اوج نیروی ایجاد شده در جهت
عمودی قله اول ( )p=0/09دره ( )p=0/16و قله دوم ()p=0/71
سرعت بارگذاری ( )p=1/00و سرعت باربرداری ( )p=1/00در سمت
سالم و آسیب دیده هیچ گونه تفاوت معنیداری نشان ندادند.

ضربه کلی ()%BW.s

5/79±15/21
2
5/93±10/35
1
46/03±8/48

51/93±10/35
44/41±8/24

1/00
0/74

جدول ،4اجزای نیروی عکسالعمل زمین بین سه گروه رباط آسیب-
دیده ،رباط بازسازی شده و گروه سالم را نشان میدهد .در سمت
آسیبدیده اختالف معنیدار مشاهده شده بین سه گروه در نسبت ضربه
ترمززننده به پیشبرنده ( )p=0/04قله دوم نیروی عمودی عکس-
العمل زمین ( )p=0/02و نسبت قله دوم به قله اول نیروی عمودی
عکسالعمل زمین ( )p=0/05مشاهده شد.
نتایج تست تعقیبی توکی نشان داد که ضربه ترمززننده در گروه رباط-
آسیبدیده به طور معنیداری ازگروه سالم بیشتر بود (.)p=0/02
همچنین نتایج تست توکی نشان داد که قله دوم نیروی عمودی
عکسالعمل زمین در گروه سالم به ترتیب  0/23و  N/BW0/27از
گروه رباط آسیبدیده ( )p=0/05و گروه رباط بازسازی ( )p=0/02به
طور معنیداری بیشتر بود و نسبت قله دوم به قله اول نیروی عکس-
العمل زمین در گروه رباط بازسازی شده به طور معنیداری ازگروه
سالم کمتر بود (.)p=0/02

فعالیت
زیستی و
در علوم
پژوهش
بدنی رفتن بیماران....
هنگام راه
زمین
عکسالعمل
یروی
مجلهاجزای ن
مقایسه
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آسیبدیده

سالم

اجزای نیرو

گروه رباط آسیب دیده

گروه رباط بازسازی

سالم

آماره آزمون

ضربه داخلی خارجی()%BW.s
ضربه ترمز زننده()%BW/s
ضربه پیش برنده()%BW.s
نسبت ضربه ترمز زننده به ضربه پیش برنده
ضربه عمودی ()%BW.s
حداکثر نیروی داخلی خارجی ()N/BW
قله اول نیروی قدامی خلفی ()N/BW
قله دوم نیروی قدامی خلفی ()N/BW
قله اول نیروی عمودی ()N/BW
دره نیروی عمودی ()N/BW
قله دوم نیروی عمودی ()N/BW
نسبت قله دوم به قله اول نیروی عمودی
سرعت بارگزاریN/s
سرعت باربرداریN/s
ضربه کلی (سمت رباط آسیب دیده)
()%BW.s

4/82±0/57
5/24±0/92
3/82±1/65
1/53±0/52
36/60±8/21
0/15±0/13
0/28±0/11
0/44±0/11
0/94±0/13
0/67±0/11
0/93±0/16
0/99±0/14
65/15±6/53
52/96±10/69

4/17±2/10
4/87±0/83
4/23±0/99
1/18±0/25
37/51±4/89
0/13±0/03
0/31±0/09
0/46±0/07
1/02±0/12
0/63±0/13
0/88±0/20
0/86±0/16
52/79±15/21
51/93±10/35

4/22±0/67
4/36±0/52
4/40±1/60
0/97±0/28
40/10±10/56
0/13±0/01
0/24±0/10
0/46±0/09
1/06±0/11
0/77±0/09
1/16±0/74
1/10±0/07
41/36±10/91
49/59±9/84

0/64
0/41
0/77
0/04
0/75
0/33
0/44
0/89
0/24
0/10
0/02
0/05
0/37
0/85

46/93±11/05

44/40±8/24

52/74±9/35

0/31

ضربه داخلی خارجی()%BW.s

4/45±1/37

61/28±/37

4/62±0/66

0/03

ضربه ترمز زننده()%BW.s
ضربه پیش برنده()%BW.s
نسبت ضربه ترمز زننده به ضربه پیش برنده
ضربه عمودی ()%BW.s
حداکثر نیروی داخلی خارجی ()N/BW
قله اول نیروی قدامی خلفی ()N/BW
قله دوم نیروی قدامی خلفی ()N/BW
قله اول نیروی عمودی ()N/BW
دره نیروی عمودی ()N/BW
قله دوم نیروی عمودی ()N/BW
نسبت قله دوم به قله اول نیروی عمودی

4/33±1/05
4/18±0/94
1/06±0/24
11/37±2/91
0/14±0/03
0/27±0/04
0/43±0/05
0/94±0/13
0/61±0/08
0/93±0/06
1/00±0/11

4/28±0/79
4/47±1/03
1/00±0/27
32/71±7/64
0/17±0/02
0/26±0/12
0/47±0/07
0/83±0/22
0/52±0/13
0/84±0/17
1/03±0/16

4/00±0/53
4/72±1/11
0/90±0/29
44/67±4/62
0/14±0/02
0/24±0/05
0/44±0/08
1/06±0/09
0/78±0/07
1/13±0/11
1/06±0/03

0/75
0/67
0/61
0/006
0/04
0/85
0/61
0/07
0/001
0/004
0/66

سرعت بارگزاریN/s

46/15±6/53

52/79±15/21

43/36±10/91

0/37

سرعت باربرداریN/s

52/96±10/69

51/93±10/35

49/59±9/84

0/85

ضربه کلی()%BW.s

44/47±4/52

46/03±8/48

50/19±4/84

0/29

در سمت سالم اختالف معنیداری در ضربه داخلی خارجی ()p=0/03
ضربه عمودی ( )p=0/02اوج نیروی داخلی خارجی ( )p=0/03دره
نیروی عمودی عکسالعمل ( )p=0/001و قله دوم نیروی عمودی
عکسالعمل زمین ( )p=0/004بین سه گروه مشاهده شد .نتایج تست
تعقیبی توکی نشان داد ضربه داخلی خارجی در گروه رباط بازسازی
شده به طور معنیداری از گروه رباط آسیبدیده بیشتر بود (.)p=0/04
نتایج تست تعقیبی توکی همچنین نشان داد که ضربه عمودی در گروه
سالم به ترتیب  0/80درصد و  0/12درصد ( )%BW.sاز گروه رباط
آسیبدیده ( )p=0/88و گروه رباط بازسازی شده ( )p=0/04بیشتر
بود .در متغیر دره نیروی عمودی عکسالعمل زمین نیز نتایج تست
توکی اختالف معنیداری بین گروه سالم با گروه رباط آسیبدیده

( )p=0/02و گروه سالم با گروه رباط بازسازی شده ( )p=0/001نشان
داد .اوج قله دوم نیروی عکسالعمل زمین نیز در گروه سالم به ترتیب
 0/19و  )N/BW( 0/28از گروه رباط آسیبدیده ( )p=0/004و گروه
رباط بازسازیشده ( )p=0/03به طور معنیداری بیشتر بود (جدول .)4
جدول 5دامنه حرکتی مفاصل مختلف اندام تحتانی در سه گروه را حین
راه رفتن نشان میدهد .همان طوری که مشاهده میشود هیچ گونه
اختالف معنیداری در دامنه حرکتی مفاصل مختلف اندام تحتانی حین
راه رفتن مشاهده نشد.

دو فصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
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دامنه حرکتی

مچ پا

زانو

ران

جدول .5دامنه حرکتی اندام تحتانی هنگام راه رفتن در سه گروه
پای آسیب دیده
پای آسیب دیده
سالم
صفحه حرکتی
گروه رباط بازسازی
گروه رباط آسیب دیده
قدامی خلفی
27/37±6/80
21/89±4/54
22/28±11/31
داخلی خارجی
14/27±5/38
17/80±3/45
16/30±8/23
عمودی
22/99±6/73
16/49±5/38
17/06±3/62
قدامی خلفی
58/22±5/04
53/47±16/93
52/52±9/37
داخلی خارجی
12/09±4/92
13/62±5/74
10/13±3/85
عمودی
24/54±11/38
17/61±2/35
20/26±8/31
قدامی خلفی
41/50±4/10
36/45±5/59
55/37±3/93
داخلی خارجی
14/18±3/55
11/98±2/67
13/23±1/06
24/11±10/19
19/83±8/01
15/84±3/50
عمودی

دو فصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

بحث و نتیجهگیری
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تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر بازسازی رباط صلیبی قدامی بر اجزای
نیروی عکسالعمل زمین در مقایسه با گروه سالم انجام شد .نتایج
حاصل از تحقیق نشان داد ،افراد با پارگی رباط صلیبی قدامی و افراد
با رباط صلیبی قدامی بازسازی شده هیچ گونه بیقرینگی در اجزای
نیروی عکسالعمل زمین بین دو سمت سالم و آسیبدیده حین راه
رفتن نداشتند .نتایج تحلیل آماری آنوا نشان داد ،ضربه عمودی و قله
دوم نیروی عمودی عکسالعمل زمین در گروه سالم هنگام راه رفتن
به طور معنیداری از گروه با پارگی رباط و گروه بازسازی رباط بیشتر
بود .نتایج نشان داد در گروه پارگی رباط ،اجزای نیروی عکسالعمل
زمین در سمت آسیبدیده مشابه سمت سالم بود که با پارگی رباط
صلیبی قدامی حرکت خطی رو به جلوی درشتنی زیر ران امکانپذیر
میشود ،بنابراین باعث ایجاد ناپایداری در مفصل زانو میشود (.)24
افزایش ناپایداری در مفصل زانو ،بیماران را وادار میسازد که الگوی
راه رفتن را تغییر دهند و از یک الگوی جبرانی راه رفتن استفاده کنند
( )1،2،6،10،13از آنجایی که بیماران در این تحقیق با سرعت دلخواه
راه میرفتند ،شاید راه رفتن با سرعت معمولی در این بیماران نمیتواند
اختالفات بین پای سالم و آسیبدیده را آشکار سازد .بنابراین بهتر است
جهت مقایسه اجزای نیروی عکسالعمل زمین در سمت راست و چپ
این بیماران از سرعتهای باالتر راه رفتن استفاده شود .درگروه
بازسازی رباط صلیبی قدامی نیز تفاوت معنیداری در سمت سالم و
سمت بازسازی شده مشاهده نشد.
گروه پارگی رباط ،در سمت آسیبدیده افزایش معنیداری در نسبت
ضربه ترمززننده به ضربه جلوبرنده نشان دادند .به طور طبیعی میزان
ضربه ترمززننده و جلوبرنده با هم برابر است ( ،)24اما در راه رفتن
پاتولوژیک این نسبت تغییر میکند .افزایش نسبت ضربه ترمززننده به
جلوبرنده در افراد با پارگی رباط حاکی از آن است که چون نیروی الزم
برای ایجاد یک ضربه جلوبرنده کافی توسط عضالت اکستنسور ران و

آماره آزمون
0/36
0/55
0/08
0/50
0/48
0/32
0/12
0/36
0/19

زانو و پالنتارفلکسور مچ پا ایجاد میشود و عمل عضالت چهار سر
رانی در زانو باعث حرکت خطی و رو به جلو ساق زیر استخوان ران،
در نبود رباط صلیبی قدامی میگردد ،لذا افراد با پارگی رباط صلیبی
قدامی ترجیح میدهند نیروی کمتری جهت ایجاد ضربه جلوبرنده تولید
کنند و بدین ترتیب با تغییر در نسبت نیروی ضربهزننده به جلوبرنده
باعث تغییر در الگوی راه رفتن میشوند .نسبت ضربه ترمززننده به
جلوبرنده در گروه بازسازی رباط هیچگونه تفاوت معنیداری با گروه
سالم نداشت که حاکی از آن است بازسازی رباط صلیبی قدامی منجر
به بهبود این نسبت گردید .ضربه عمودی در سمت سالم و اوج نیروی
عمودی عکسالعمل زمین در سمت سالم و سمت آسیبدیده گروه
سالم به طور معنیداری از گروه رباط آسیبدیده و گروه رباط بازسازی
شده بیشتر بود .گشتاور ساپورت مجموعهای از گشتاورهای
اکستنسوری در سه مفصل مچ ،زانو و ران در اندام تحتانی میباشد و
نشانگر آن است که اندام تحتانی چه مقدار نیرو بر روی زمین وارد
میکند تا بدن را به جلو هل دهد .نیمرخ گشتاور ساپورت که دو قله و
یک دره دارد مشابه نیمرخ نیروی عمودی عکسالعمل زمین میباشد
و یک ارتباط خطی بین نیمرخ متوسط گشتاور ساپورت و نیروی
عمودی عکسالعمل زمین در سرعت آهسته ،سریع و طبیعی راه رفتن
وجود دارد ( .)37کاهش معنیداری اوج نیروی عمودی عکسالعمل
زمین در گروه رباط آسیبدیده به خاطر آن است که این گروه بدلیل
پارگی رباط ،جهت جلوگیری از ناپایداری در مفصل زانو از ظرفیت
اصلی عضالت اکستنسور بخصوص اکستنسور زانو استفاده نمیکنند
در نتیجه مقدار نیروی عکس العمل زمین نیز که نیمرخی از انقباض
عضالت اکستنسور است،کاهش معنیداری در مقایسه با گروه سالم
دارد .علیرغم بازسازی رباط صلیبی قدامی ،مقدار نیروی عمودی
عکسالعمل زمین همچنان اختالف معنیداری با گروه سالم داشت که
میتوان آن را به ضعف عضالت اکستنسور بخصوص اکستنسور زانو
نسبت داد .با پارگی رباط صلیبی قدامی عضالت اکستنسور زانو ضعیف
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بین نرخ بارگذاری و زمان رسیدن به اوج نیرو بین سه گروه تفاوتی
وجود نداشت و این متغیرها در پای آسیبدیده و سمت سالم در گروهها
مشابه بود .محققان نشان دادند که نرخ بارگذاری در پای جراحی شده
هنگام فرود پرش عمودی ( )25،26و لی زدن متناوب ( )17کمتر از
پای سالم بود که با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مغایرت دارد .علت
عدم تفاوت در نرخ بارگذاری بین سمت آسیبدیده و سمت سالم در
هر دو گروه رباط آسیبدیده و رباط بازسازی شده ،شاید به خاطر آن
است که فعالیت راهرفتن از شدت کافی جهت اعمال فشار بر ساختار
آسیبدیده مفصل زانو برخوردار نیست ،لذا جهت بررسی میزان نرخ
بارگذاری ،بهتر است از فعالیتهای شدیدتر مانند دویدن و پریدن
استفاده شود.
بازسازی رباط صلیبی قدامی باعث بهبود ضربه جلوبرنده میشود ،ولی
هیچ گونه اثری بر اوج دومین نیروی عکسالعمل زمین در این گروه
ندارد .شاید تقویت عضالت ضعیف شده بعد از بازسازی رباط صلیبی
قدامی ،قله دوم نیروی عکسالعمل زمین را بهبود بخشد ،لذا تقویت
عضالت اکستنسور ران ،زانو و مچ پا در افراد بازسازی رباط صلیبی
قدامی ضروری به نظر میرسد.

تقدیر و تشکر
کلیه نویسندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه شرکت-
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میشوند و تا زمانیکه بازسازی رباط صورت نگرفته است ،همچنان
روند ضعیف شدن در عضالت ادامه مییابد .بعد از بازسازی رباط
صلیبی قدامی تا مدتی مفصل بیحرکت باقی میماند و با شروع
توانبخشی ،تمرینات فیزیوتراپی بر روی مفصل صورت میگیرد و شاید
بدلیل اینکه بعد از بازسازی رباط صلیبیقدامی ،تقویت عضالت چهار
سررانی به خاطر اتخاذ روش محافظهکارانه صورت نمیگیرد و این
عضالت فقط در حد استفاده جهت راه رفتن مورد استفاده قرار می-
گیرند ،در نتیجه روند تقویت این عضالت جهت رسیدن به سطح نرمال
متوقف میماند ،بنابراین عضالت چهار سررانی در گروه پارگی بازسازی
رباط ضعیف باقی میماند (.)20
تحقیقات نشان دادهاند که در هنگام جاگینگ گروه بازسازی رباط
گشتاور اکستنشن مفصل زانو را کاهش میدهند و فعالیت عضالت
همسترینگ را افزایش میدهند ( ،)20این سازگاری جهت جبران
ناپایداری زانو میباشد ( .)8افزایش فعالیت عضالت همسترینگ باعث
میشود که عضالت چهار سر در گروه بازسازی ضعیف شوند و این
مفصل زانو را ناپایدارتر میکند ( ،)20بنابراین میتوان گفت که ضعف
عضالت چهار سر رانی که همچنان پس از بازسازی رباط صلیبی
قدامی وجود دارد ،باعث ایجاد پوشآف ضعیف در اندام تحتانی شده و
در نتیجه نیروی عمودی عکسالعمل زمین در گروه بازسازی رباط که
نیمرخی از گشتاور اکستنسوری اندام تحتانی میباشد کاهش معنی-
داری نسبت به گروه سالم دارد.
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Abstract
Background:

The aim of this study was to compare the ground reaction forces components during walking in patients with
ACL tear, ACL reconstruction compared to normal subjects.
Materials and Methods:

Six men with ACLD (anterior cruciate ligament disease) and six men with ACLR (anterior cruciate ligament
reconstruction) and 7 normal people were participated in this study. Walking ground reaction forces
components was assessed. Data were analyzed by independent T-test and ANOVA in set point of 0/05.
Results:

There were no significant differences between sound side and affected side in ACLD and ACLR groups
(P>0.05). Vertical impulse in normal group was significantly greater than that of ACLR group (p=0.04). Peak
vertical ground reaction forces in normal group was significantly greater than that of ACLD (p=0.004) and
ACLR (p=0.03) groups.
Conclusion:

Although anterior cruciate ligament reconstruction improve propulsive force but did not improve second peak
of ground reaction force in ACLR group. Maybe strengthening of weaken muscle could improve the second
peak of ground reaction force. So, strengthening the hip, knee, and ankle extensor muscles seem to be consider.
Keywords:
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