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Ligament Tear Risk Factors in Male Wrestlers After Reconstructive Surgery with
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Abstract
Purpose: Medicine sport studies have shown that anterior cruciate ligament injury is among the
most common sport injuries in many sports such as wrestling. Many wrestlers use neoprene knee
sleeve to reduce the number and severity of the knee injuries. In spite of this fact, there is still a
doubt about the efficiency of sleeve on reducing of the knee injuries. The main purpose of this
study was to investigate the effects of neoprene knee sleeves on effective kinematic variables on
anterior cruciate ligament tear risk factors, in male wrestlers after reconstruction with hamstring
tendon autograft.
Methods: Eighteen male wrestlers, who have undergone arthroscopically assisted anterior
cruciate ligament reconstruction with hamstring autograft between six to eighteen months before
the present study volunteered to participate in this study. Maximum knee flexion and abduction,
time to maximum knee flexion and abduction, Knee flexion and abduction in initial contact and
peak ground reaction force have been measured with motion analysis system (Simi Motion) and
force platform (kistler).
Results: Result of paired T-test showed that the application of the neoprene knee sleeve caused a
significant increase in maximum knee flexion, time to maximum flexion and angle of knee
flexion in max peak ground reaction force in single leg drop jump (P<0.05).
Conclusions: According to the research findings, it can be concluded that neoprene knee sleeves
can affect some selected kinematics variables efficient on anterior cruciate ligament tear risk
factors and lead to the reduction of the risk of re-injury in wrestler after reconstruction with
hamstring tendon autograft.
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اثر زانوبند نرم نئوپرنی بر متغیرهای کینماتیکی مؤثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتیگیران مرد متعاقب
جراحی بازسازی از طریق آتوگرافت تاندون همسترینگ
3

 اسماعیل ابراهیمی تکامجانی،2 حیدر صادقی،1نادر نخودچی

 یکیی از. آسیب رباط صلیبی قدامی یکی از آسیب های شایع در بسیاری از ورزش ها از جمله رشته ورزشی کشتی می باشد:هدف
 بسیاری از ورزشکاران. می باشدHamstring Tendon Autograft  جراحی بازسازی بوسیله،روش های شایع درمان این آسیب
 با این وجود اثر بخشی این نوع زانوبند بر کیاه آسییب، از زانوبند نئوپرن استفاده می کنند،متعاقب جراحی بازسازی و توانبخشی
 هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر زانوبند نرم نئوپرنی بر برخیی متییرهیای کینمیاتیکی میبثر بیر.مجدد رباط به اثبات نرسیده است
Hamstring Tendon Autograft آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی در کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسیازی از ررییق
.می باشد
حاضر مورد

تا هجده ماه قبل از پژوه

 سال) که همگی در فاصله زمانی ش24/44±1/91(  کشتیگیر مرد18 :روش بررسی
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جراحی بازسازی قرار گرفته اند ،بطور در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شیدند .متییرهیای منتخیب کینمیاتیکی (حیداک ر
 Flexionو  Abductionزانو و زمان رسیدن به حداک ر  Flexionو  Abductionزانو ،مییزان  Flexionو  Abductionزانیو
در لحظه تماس اولیه پا با زمین و در لحظه اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در عمیل فیرود تیا پیا) بوسییله دسیتگاه هیای
پردازش حرکت  Simi Motionو صفحه نیرو  Kistlerمورد اندازه گیری قرار گرفتند.
یافته ها :نتایج آزمون آماری  Tگروه های وابسته نشان داد که استفاده از زانوبند نئوپرنی سبب افزای

معنی دار حیداک ر فلکشین

و زمان رسیدن به حداک ر فلکشن زانو و میزان فلکشن زانو در لحظه اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین گردید (.)p>0/05
نتیجه گیری :با توجه به یافته های تحقیق استفاده از زانوبند نرم نئوپرنی باعث کیاه

برخیی از ریسیا فاکتورهیای کینمیاتیکی

مبثر در بروز آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی می گردد .بنابراین توصیه می شود که کشتی گیران مرد متعاقب جراحی بازسیازی و
انجام توانبخشی ،از زانوبند نئوپرن به منظور کاه احتمال آسیب مجدد استفاده نمایند.
کلمات کلیدی :زانوبند نئوپرن ،بیومکانیا ،جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی ،کشتیگیر
ORCID: 0000-0002-2100-0689
نویسنده مسئول :نادر نخودچی،nadernokhodchi1@yahoo.com ،
آدرس :خراسان شمالی ،بجنورد ،دانشگاه بجنورد ،دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم ورزشی
 -1استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران
 -2استاد گروه بیومکانیا و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 -3استاد گروه فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران ،تهران ،ایران

از آسیب رباط برای اغلب ورزشیکارن مشیکل اسیت و انجیام
جراحی در بسییاری از میوارد الزم میی باشید ( .)7هیدف از
جراحی ایجاد دوباره پایداری مفصل زانیو در برابیر نیروهیای
برشی و چرخشی می باشد ولی با این وجود گرافت جایگزین
شده ،حس را به سیستم حسی حرکتی برنمیگرداند که این
عامل منجر به نقص در سیستم آوران عصبی میشود (.)8 ،9
متداولترین روش های جراحی پارگی  ACLبازسازی درون
مفصلی2با استفاده از گرافتهیای مختلیف نظییر آتوگرافیت3،
آلوگرافت4و گرافت سنتتیا5میی باشید کیه امیروزه دو روش
آتوگرافت تاندون کشیککی6و آتوگرافیت همسیترینگ7راییج-
ترین روش های انتخابی در بازسازی  ACLمییباشیند کیه
استفاده از هر روش با مزایا و معاییب خیاص خیودش همیراه
است به روری که اسیتفاده از آتوگرافیت تانیدون کشیککی،
سبب بروز درد بیشتری در ناحیه قدام زانیو بعید از جراحیی

مقدمه
مفصل زانو در انجام اعمال مختلف انیدام تحتیانی اهمییت و
نقی بسیییار مهمییی را بییر عهییده دارد و در کنییار آن نیییز از
پیچیدگی های متنوعی برخیوردار میی باشید ( .)1در مییان
عناصر مختلف سازنده مفصل زانو ،ربیاط صیلیبی قیدامی1بیه
خارر نحوه قرارگیری در مفصل و پیچیدگی های ساختمانی
خاص خود و همچنین داشتن گیرنده های عصیبی متعیدد و
متنوع و نیز آسیب پذیری باالی آن مورد توجیه خیاص قیرار
گرفته است (.)2
یکی از رشتههای ورزشی که صییدمات مفصل زانیو در آن
بسیار شایع گزارش شده است رشیته ورزشیی کشیتی اسیت
( .)3نشان داده شیییده اسیییت که صدمات زانو جزء آسیب-
دیدگی های متداولی است که در هردو سیبا آزاد و فرنگیی
رخ میدهد ( )4و آسیب رباط صلیبی قدامی بیه تنهیایی 20
درصد از آسیب های زانو را به خود اختصاص مییدهید (.)5
آسیب به این رباط منجر بیه درد ،عیدم ثبیات و اخیترل در
عملکرد ورزشی میگردد ( .)6بازگشت به عملکرد کامل بعید

)Anterior Cruciate Ligament (ACL
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شده و نیز سبب سفتی بیشتری در هنگام بازشدن زانیو میی
شود ،با این حال این روش استحکام بیشتری به مفصیل داده
و مقاومت بیشتری در برابر نیروهای وارده بر زانیو دارد ()10
با این وجود استفاده از اتوگرافت تانیدون همسیترینگ ،علیی
رغم درمان سریع تر و بروز درد کمتر در مفصیل ،از احتمیال
پارگی مجدد بیشتری برخوردار می باشد ( .)11در  30سیال
گذشیته ورزشییکاران بیه منظییور جلیوگیری از وقییوع آسییب
 ACLو نی یز متعاقییب عمییل جراح یی بازسییازی از وسییایل
حمایت کننده زانو استفاده کرده اند .ایین وسیایل بیه چهیار
دسته اصلی بنام های ،اسلیوهای زانو 1،بیریس پروفیرکتییا2،
بریس بازتوانی3و بریس عملکردی4تقسییم بنیدی مییشیوند
( .)12اسلیوهای زانو گروهی از وسایل حمایت کننده مفصیل
زانو هستند که سبب افزای دما و فشار در مفصل زانو شیده
و سبب احساس امنیت بیشتر در مفصل زانیوی بیمیار میی-
شوند .اسلیوهای زانیو بیشیتر بیه منظیور درمیان تیورم بعید
جراحی و سندروم پترفمورال استفاده می شوند کیه در ایین
مورد نق اسلیو کیاه درد میی باشید .اسیلیوهای زانیو از
ترکیبات مختلفی مانند نئوپرن ،نانو ،االستیا و پشم ساخته
می شوند .زانوبندهای نئوپرنی یکی از انیواع اسیلیوهای زانیو
هستند که در انواع نرم (حماییت کننیده) و سیخت (ت بییت
کننده) موجود می باشند ( .)13، 14بسییاری از ورزشیکاران
به استفاده از زانوبندهای نئوپرنی متعاقب جراحی بازسازی و
در حین انجام تمرینات و مسابقات روی آوردهاند و علیت آن
را افزای حس عمقی مفصل زانو و امنیت بیشتر و احسیاس
راحتی بیشتری را حین فعالیت بدنی اعرم داشته انید (.)15
در این راستا  Mortazaو همکاران ( )16 ،17در تحقیقیات
خود از رریق آزمون های عملکردی و ایزوکنتیکی به بررسی
اثرات زانوبندهای نئوپرنی بر عملکرد ورزشکاران بدون سابقه
آسیب مفصل زانو پرداختیه و بییان داشیتند کیه اسیتفاده از
زانوبندهای نئوپرنی سیبب محیدودیت عملکیرد نمییشیود و
ورزشیکاران میی تواننیید ازیین نیوع زانوبنیید در حیین انجییام
تمرینییات و مسییابقات اسییتفاده نماینیید .همچنییین مطالعییه
 Nokhodchiو همکییاران ( )18نشییان داد کییه اسییتفاده از
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زانوبند نئوپرن نه تنها سیبب محیدودیت عملکیرد ورزشیکار
نمیشود بلکه استفاده از آن از رریق بهبود متییر کینتیکیی
حداک ر گشتاور عضرت فلکسور زانیو سیبب بهبیود عملکیرد
ورزشکاران نخبه پس از انجام جراحی بازسازی مییشیود .بیا
این حال اثرات زانوبند بیر کیاه ریسیا فاکتورهیای بیروز
آسیب مجدد رباط در افرادی که تحت جراحی بازسازی قیرار
گرفته اند مورد بررسی قرار نگرفته است.
مطالعات گذشته نشان مییدهید کیه بیی از  70درصید
آسیب پارگی  ACLمربوط به مکانیزم غیر برخیوردی بیوده
است که این مکانیزم به چهیار دسیته اصیلی شیامل عوامیل
آناتومیکی ،هورمیونی ،محیطیی و بیومکیانیکی ربقیه بنیدی
میشود ( .)19با این وجیود در بیین عوامیل برشیمرده تنهیا
عوامل بیومکانیکی است کیه قابیل تییییر میی باشیند (.)20
گزارش های محققین از آنالیز نوارهای ویدئویی حیاکی از آن
است که یکی از مهیم تیرین عوامیل غییر برخیوردی پیارگی
 ACLدر هنگیییام فیییرود میییی باشییید ( .)21متییرهیییای
بیومکیانیکی مییورد مطالعییه در هنگییام فییرود بییه سییه ربقییه
کینتیکییییی 5،کینمییییاتیکی6و الکترومییییایوگرافی7تقسیییییم
می شوند که متییرهیای کینمیاتیکی کیه بیا صیدمات ربیاط
مرتبط هستند اغلب شامل تیییرات وضعیت مفصیل زانیو در
هنگام فرود میی باشیند چنانچیه  Bodenو همکیاران ()21
بیان داشتند که اغلب آسیب های  ACLدر حالیت نزدییا
به اکستنشن کامل زانو و کیاه ناگهیانی شیتاب در حالیت
فرود بوده است .همچنین  Hewettو همکیاران ( )22بییان
داشتند که از میان متییرهای کینمیاتیکی میبثر بیر آسییب
 ACLحداک ر میزان فلکشن و ابداکشن زانو در حین فیرود
مهم ترین عوامل تعیین کننده احتمیال بیروز آسییب ACL
می باشند .با این حال مطالعیات جدییدتر ،مییزان فلکشین و
ابداکشن زانو در لحظه تماس اولیه پا با زمین و نیز در لحظه
اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین را نیز به عنوان عوامل
مبثر در بروز آسیب پارگی  ACLمورد بررسی قرار داده انید
( .)23،24با توجه به اینکه زانوبندهای نئوپرن ممکن است از
رریق ایجاد گرما و فشیار و تحرییا گیرنیده-هیای مفصیلی

1
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با آموزش هایی در ارتباط با شناسیایی پروتکیل فیرود آشینا
میشدند .آزمودنی ها روی سکو به حالت راحت ،تحمیل وزن
کامل ،ایستاده روی دو پا و با دسیت هیای ثابیت قیرار میی-
گرفتند .بیه آنهیا آمیوزش داده شیده بیود کیه از روی سیکو
خودشان را به پایین رها کنند و عمل فرود تا پا را بیا پیای
جراحی شده روی صفحه نیرو و در محلی که با رسیم شیکل
روی صفحه نیرو مشخص شده بود انجام دهند و تعادل خیود
را روی همان پا حفظ کنند .به منظور به حداقل رساندن اثیر
یادگیری بر نتایج تحقیق ،بوسیله قرعهکشی تعیین مییشید
که ابتدا کدام افیراد در ابتیدا بایید بیدون زانوبنید  3فیرود ،و
س س با زانوبند  3فرود انجام دهند و کدام افراد ابتدا  3فرود
با زانوبند و س س  3فرود بدون زانوبند انجام دهند .بیین هیر
ترش  2دقیقه بیه منظیور اسیتراحت و آمیادگی آزمیودنی و
اپراتور آزمایشگاه برای انجام آزمیای بعیدی زمیان در نظیر
گرفته شده بود .به منظور سنج متییرهای حداک ر مییزان
فلکشن و ابداکشن زانو 1،زمان رسیدن به حیداک ر فلکشین2و
ابداکشن زانو ،میزان زاویه فلکشن و ابداکشن زانیو در لحظیه
تماس اولیه پا با زمین و نییز در لحظیه اوج نییروی عمیودی
عکس العمیل زمیین از سیسیتم پیردازش حرکیت (سیاخت
شرکت  SIMIکشور آلمان با دقت  0/5میلیی متیر حرکیت
انتقالی و  0/5درجه دوران در فضای  4*4متر) کیه بیا ییا
دسییتگاه صییفحه نییرو ( Kistlerمییدل  9286BAسییاخت
شرکت  Kistlerکشور سوئیس با دقیت  1نییوتن و قابلییت
اندازه گیری  -10تا  +10کیلونییوتن در محورهیای  xو  yو
 -10تییا  +20کیلونیییوتن در محییور  )Zهمزمییان شییده بییود
استفاده گردید .برای جمعآوری دادههای نیروی عکسالعمل
زمین فرکانس  1000هرتز در نظر گرفتیه شید و بیه منظیور
ثبت ویدئویی حرکات ،دو دوربین عمود بر سطوح Sagittal
و  Frontalقرار گرفتند و حرکات را با فرکیانس  200هرتیز
ثبت نمودند .فرکانس نمونه برداری مورد نظر برای دوربین و
و صفحه نیرو ،شرط تئوری نمونه بیرداری نایکوئسیت3را کیه
حداقل فرکانس الزم برای نمونه بیرداری را حیداقل دو برابیر
حداک ر فرکانس حرکت می داند ،برای عمیل فیرود بیرآورده

سبب تیییر فعالیت عضیرنی شیده و بتواننید بیر متییرهیای
بیومکانیکی مبثر بر احتمال آسیب رباط صیلیبی قیدامی اثیر
گذار باشند ( ،)25بنابراین در این تحقیق سعی شید کیه بیه
رور اختصاصی اثر نوعی از زانوبندهای متداول مورد استفاده
کشتیگیران (زانوبند نرم نئوپرنی) بر متییرهای کینمیاتیکی
مبثر بر آسیب پارگی رباط صلیبی قیدامی ،متعاقیب جراحیی
بازسازی از رریق آتوگرافت تاندون همسترینگ مورد بررسی
قرار گیرد تا کشتیگیران ،مربیان و پزشکان تیم های ورزشی
با درک بیشتری از نق این نوع زانوبنید در کیاه عوامیل
خطرساز بروز آسیب پارگی مجدد گرافت ،به استفاده یا عیدم
استفاده از این نوع زانوبند اقدام نمایند.
روش بررسی
روش تحقیق نیمه تجربی ،با ررح تحقیق پی و پس آزمون
و از مدل تأثیرسنجی و از نوع تحقیقات کیاربردی مییباشید.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل  19کشتیگییر دو سیبا
آزاد و فرنگی استان خراسان رضوی با سابقه حداقل سه سال
انجام تمرینات منظم کشتی می باشند که در فاصیله زمیانی
ش تا هجده ماه قبل از انجام پژوه حاضیر تحیت عمیل
جراحی بازسازی ربیاط صیلیبی قیدامی از ررییق آتوگرافیت
تاندون همسترینگ قرار گرفته اند .این کار از رریق مراجعیه
به هیأت کشتی و هییأت پزشیکی ورزش اسیتان و مصیاحبه
حضوری و تلفنی بیا مربییان تییم هیا و ورزشیکاران صیورت
گرفته است .با توجه به تعداد  19نفر جامعه آمیاری حیداقل
تعداد  18نفر نمونه آماری الزم می باشید کیه تعیداد نمونیه
آماری تحقیق حاضر با ایین تعیداد مطابقیت دارد ( .)26هیر
یا از آزمودنیها ابتدا پنج دقیقه با دوچرخه ثابت با سیرعت
 70دور در دقیقییه و مقاومییت  4درصیید وزن بییدن و س ی س
انجام تمرینات کششی عضرت قدام و خلیف ران و سیاب بیه
صورت کش ایستا زیر نظر مربی تربیت بدنی ،بدن خیود را
گرم می نمودند ( .)16س س هریا از آزمودنی ها فرود تیا
پا را از سکوی  30سانتیمتیری بیا پیای جراحیی شیده روی
مرکز صفحه نیرو که در فاصله  15سانتی متیری نسیبت بیه
سکو قرار داشت با پای برهنه و در دو حالت بیدون زانوبنید و
با زانوبند نرم نئوپرنی انجام میدادند (سه مرتبه بیا زانوبنید و
سه مرتبه بدون زانوبند) .قبل از انجام تست تمام آزمودنی ها

1

Knee abduction
Flexion
3
Nyquist
2

40

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد -دوره  -8شماره ( 2تابستان )1398

به منظور محاسبه زواییای مطلیق از فرمیول محاسیبه Arc

میکنند .جهت شناساندن فضای فیلمبیرداری بیه نیرم افیزار
پردازش حرکت ،یا چارچوب سه بعدی با ابعاد مشخص در
صفحات حرکتی مورد نظر قیرار گرفیت و در ابتیدای آزمیون
تصویرش توسط دوربین هیا ضیبط شید .نقیاری بیه فاصیله
مشخص روی چارچوب نشان گذاری شدند تا در تحلییل هیا
به نرم افزار پردازش حرکت شناسیانده شیوند .بیرای تعییین
زوایای مفصل زانو در دو صفحه فرونتال و ساجیتال در حین
تصویربرداری از  6مارکر بازتابی با قطر  20میلی متر استفاده
گردید .به منظور سنج زواییای زانیو در صیفحه سیاجیتال
مارکرهای بازتیابی روی برجسیتگی بیزر ران 1،فیوب لقمیه
خارجی ران2و قوزک خارجی همچنیین بیه منظیور سینج
زوایای زانو در صفحه فرونتیال مارکرهیای بازتیابی روی خیار
خاصره قدامی فوقانی ،نقطیه وسیط فاصیله بیین فیوب لقمیه
خارجی و داخلی ران روی کشکا و نیز وسیط فاصیله بیین
قوزک خارجی و قوزک داخلی قرار گرفتند (شکل  .)1پس از
دریافت اررعات خام با استفاده از تکنیا آنیالیز باقیمانیده،
فرکانس برش برای اررعات دوربین  10هرتز و برای صیفحه
نیرو 50هرتز محاسبه و اررعیات خیام بیا اسیتفاده از فیلتیر
پایینگذر باترورث فیلتر گردید .پس از دریافت اررعات خام
و فیلتر کردن داده ها ،با استفاده از روابط م ل یاتی موقعییت
بخ های اندام تحتیانی در فیریم مرجیع مختصیات مطلیق
محاسییبه و سیی س از رریییق تفریییق زاویییه مطلییق انییدام
پروگزیمال نسبت به دیستال ،زاواییای نسیبی مفصیل میورد
محاسبه قرار گرفتند (.)27

 tanتفاضل لندمارک های آناتومیکی در هیر صیفحه بیرای
دو سگمنت مجاور محاسبه گردید .زانوبند میورد اسیتفاده در
این تحقیق ،زانوبند نرم نئوپرنی (بیا کشیکا بسیته سیاخت
شرکت  LPکشور ایاالت متحده آمریکا) می باشد(شکل .)2

شکل :2زانوبند نرم نئوپرنی ساخت شرکت LP
میانگین نتایج متییرهای کینماتیکی بیرای هیر فیرد در هیر
یا از شرایط مختلف آزمیون (بیا زانوبنید و بیدون زانوبنید)
محاسیبه و بیا اسییتفاده از شیاخص هییای گیرای مرکییزی و
پراکندگی (مییانگین و انحیراف معییار) میورد توصییف قیرار
گرفتند .از آزمون آماری شیاپیرو-ویلیا3بیه منظیور تعییین
نرمال بودن توزیع دادههیا و بیرای تعییین اثیرات زانوبنید از
آزمون  Tگروههیای وابسیته (زوجیی)4در سیط معنییداری
 0/05و با کما نرم افیزار آمیاری  SPSSنسیخه  16انجیام
شد.
یافته ها
تمامی  18نفر نمونه آماری شرکت کننده در تحقیق ،موفیق
بییه اتمییام آزمییون هییای تحقیییق حاضییر شییدند (سیین
 24/1±44/91سییال ،قیید  1/74±0/30سییانتی متییر ،وزن
 76/8±71/27کیلیوگرم) .شیاخص هیای گیرای مرکیزی و
پراکندگی و نحوه توزییع دادههیا از ررییق آزمیون شیاپیرو-
ویلا نشان دهنده توزیع نرمال دادهها می باشد؛ بنیابراین از
آزمون پارامتریا  Tگروه های وابسیته (زوجیی) بیه منظیور
بررسی اثر بریس بر متییرهای کینتیکی مفصل زانو اسیتفاده
شده است(جدول .)1

شکل  :1نقاط اتصال مارکرها و
نحوه قرارگیری سکو و صفحه نیرو

Greater Trochanter
Lateral Epicondyle

سایت مجله http://jpsr.mums.ac.ir :

1

Shapiro-Wilk
Paired t‐test

2
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جدول  :1شاخص های گرای

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir :

مرکزی و پراکندگی متییرهای کینماتیکی زانو و مقایسه آن ها در دو حالت با زانوبند و بدون زانوبند
متغیر مستقل

میانگین ±انحراف معیار

میزان T

 -pمقدار

حداکثر فلکشن زانو (درجه)

بدون زانوبند
با زانوبند نئوپرن

57/11±77/13
66/15±88/50

4/428

*>0/001

حداکثر ابداکشن زانو (درجه)

بدون زانوبند
با زانوبند نئوپرن

2±14/32
13/2±61/83

1/94

0/069

زمان رسیدن به حداکثر فلکشن زانو

بدون زانوبند
با زانوبند نئوپرن

21/3±27/54
33/9±88/17

5/427

* >0/001

زمان رسیدن به حداکثر ابداکشن

بدون زانوبند
با زانوبند نئوپرن

19/3±05/18
18/3±94/58

0/566

0/579

میزان فلکشن در لحظه تماس اولیه پا

بدون زانوبند
با زانوبند نئوپرن

2±19/78
19/2±16/79

0/678

0/507

میزان ابداکشن در لحظه تماس اولیه

بدون زانوبند
با زانوبند نئوپرن

3/1±27/44
3/1±05/39

0/40

0/361

میزان فلکشن در لحظه اوج نیروی

بدون زانوبند
با زانوبند نئوپرن

29/6±61/30
33/6±83/43

3/549

*0/002

میزان ابداکشن در لحظه اوج نیروی

بدون زانوبند

9/2±72/13

با زانوبند نئوپرن

9/1±44/85

0/417

0/682

متغیر کینماتیکی (متغیر وابسته)

(میلی ثانیه)

زانو(میلی ثانیه)

با زمین (درجه)

پا با زمین(درجه)

عمودی عکس العمل زمین (درجه)

عمودی عکس العمل زمین(درجه)

* تفاوت معنیدار در سط ()p>0/05

قدامی وارد بر انتهای پروگزیمال تیبیا فشیار وارد بیر ACL
کاه مییابد ( )27، 28رابطیه بیین مییزان فشیار وارد بیر
 ACLو میزان فلکشن زانو بیه ارتبیاط بیین زاوییه تانیدون
کشکا بیا تنیه اسیتخوان تیبییا ) (αو همچنیین بیه زاوییه

با توجه بیه جیدول  ،1همیان ریور کیه مشیاهده میی شیود
استفاده از زانوبند نرم نئوپرنی سبب ایجاد تییییرات معنیی-
داری در میزان حداک ر فلکشن زانو ،زمان رسیدن به حداک ر
فلکشن زانو و همچنیین مییزان فلکشین زانیو در لحظیه اوج
نیروی عمودی عکسالعمل زمین میشود (.)p<0/05

باالبرنده  (ß) ،ACLمربوط می شود .با توجیه بیه شیکل ،3
همان گونه که مشاهده می شود همزمان بیا افیزای

بحث و نتیجه گیری

مییزان

فلکشن زانو ) (زاوییه بیین تانیدون کشیککی و تیبییا )(α
کاه می یابد .بنابراین با فرض اعمال نیروی ثابت از ریرف
عضله چهارسر ران ،زمانیکه میزان فلکشن زانو بیشیتر شیود
نییروی برشییی قیدامی وارد بییر زانییو کیاه مییییابیید (.)28
بنابراین

با توجه به نتایج یافتههای تحقیق میتوان بیان داشت کیه
استفاده از زانوبند نئوپرن نرم سبب افزای حداک ر فلکشین
زانو و نیز زاویه فلکشن زانیو در لحظیه اوج نییروی عمیودی
عکسالعمل زمین در هنگام فرود تا پا میشود با این وجود
استفاده از زانوبند سبب افزای معنیداری در میزان فلکشن
زانو در لحظه تماس اولیه پا با زمین نشد .مطالعیات گذشیته
بر ارتباط معکوس بین زاوییه فلکشین زانیو و فشیار وارد بیر
 ACLدر عمل فرود تأکید داشیته انید .زمیانی کیه زانیو در
وضعیت فلکشن قیرار دارد بیه علیت کیاه نییروی برشیی

همزمان با افزای
 (ß) ،ACLکاه

میزان فلکشن زانو ) ،(زاویه باالبرنیده
مییابد بنابراین فشار وارد بیر  ACLدر

هنگامی که زاویه افزای مییابد ،کیاه میی یابید ( .)29از
آنجا که مطالعات متعددی نقصان ادارک حس عمقی مفصیل
زانو را در افراد دارای آسیب  ACLو همچنین متعاقب
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تا پا شده و سبب کاه ریسا فاکتورهیای بیروز آسییب
رباط شیود .همچنیین نتیایج تحقییق حاضیر نشیان داد کیه
استفاده از زانوبند سبب افزای زمیان رسییدن بیه حیداک ر
فلکشن زانو میشود .از آنجا که این متییر همراه بیا افیزای
میزان فلکشن زانو میباشد خود نمیتواند بیانگر ییا عامیل
در کاه خطر آسیب باشد ولی اگر میزان جابجایی زاوییه -
ای بر زمان جابجایی تقسیم گردد نشیانگر سیرعت تییییرات
فلکشن زانو می باشد .از آنجا که نتایج حاصل تقسیم حداک ر
جابجایی زاویه ای بر زمان رسیدن به حداک ر جابجایی زاویه
ای نشان می دهد که استفاده از زانوبند نئوپرن سبب کاه
سرعت تیییرات زاویهای فلکشن زانو در عمل فرود تا پا می
باشد بنابراین می توان بییان داشیت کیه اسیتفاده از زانوبنید
عروه بر دارا بودن اثیرات م بیت در مییزان فلکشین زانیو ،از
رریق کاه سرعت زاوییه ای سیبب انجیام فیرود نیرم تیر
خواهد شد (.)23
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از زانوبند نئوپرن
بر متییرهای کینماتیکی زانیو در صیفحه فرونتیال (حیداک ر
ابداکشن ،زمان رسیدن به حداک ر ابداکشن ،میزان ابداکشین
در لحظه تماس اولییه پیا بیا زمیین و در لحظیه اوج نییروی
عمودی عکس العمل زمین) اثر گذر نمی باشد .از آنجا که در
مطالعات گذشته مقدار  Valgusزانو در عمل فرود نییز ،بیه
عنوان یکی از عوامل مبثر بر بروز آسییب  ACLذکیر شیده
است و از کاه مقدار ابداکشن به عنوان یا عامل مبثر در
کاه احتمال آسیب  ACLذکر شده اسیت ()31 ،32؛ بیا
این حال به نظر می رسد که استفاده از زانوبند نرم نئیوپرنی
از نظر مکانیکی قابلیت محدود کردن مییزان ابداکشین زانیو
(والگوس) را دارا نیسیت و نمیی توانید از ایین ررییق سیبب
کاه احتمال آسیب رباط گردد .از آنجا که تمامی شیرکت
کنندگان در تحقیق حاضر استفاده از زانوبند نرم نئیوپرنی را
پس از جراحی و در حین انجام تمرینات ورزشی تجربه کرده
بودند ،با این حال مدت زمیان اسیتفاده ورزشیکار از زانوبنید
تحت کنترل محقیق نبیوده اسیت کیه ممکین اسیت مییزان
استفاده از زانوبند بیر نتیایج تحقییق اثرگیذار باشیدکه جیزء
محدودیت های تحقیق می باشد .بیا ایین وجیود بیه منظیور
بررسییی دقیییقتییر اثییرات زانوبنیید نییرم نئییوپرنی بییر ریسییا
فاکتورهای بروز آسیب پارگی  ACLپیشنهاد می شیود کیه

شکل  :3تیییرات فشار وارد بر  ACLهمزمان با تیییرات
میزان فلکشن زانو .همزمان با افزای فلکشن زانو ،کیاه
زاویه  αسیبب کیاه نییروی برشیی قیدامی میی شیود.
همچنین افزای فلکشن زانو سبب کاه زاویه  ßشده و
در نتیجه سبب کاه مبلفه باالبرنده شده و میزان فشیار
وارد بر رباط کاه می یابد.
جراحی بازسازی گزارش داده اند ( )29و همچنین مطالعیات
گذشته بر اثرات م بت زانوبندهای نئیوپرنی بیر ادراک حیس
عمقی مفصل زانو تأکید داشیته انید بیه نظیر میی رسید کیه
استفاده از زانوبند نئوپرن از رریق بهبود ادراک حس عمقیی
مفصل زانو با ایجاد فشار و گرمیا در مفصیل سیبب بازگشیت
وریدی و لنفاوی شده و این احتمیال وجیود دارد کیه سیبب
فعالیت بهتر گیرنده های حیس عمقیی ماننید گیرنیده هیای
 Ruffiniو  Paciniشود ( )30که سبب میشیود فیرد در
هنگام فرود ادراک فضیایی بهتیری از زواییای مفصیل زانیوی
خود داشته و فرود بهتری همراه با فلکشن بیشیتری در زانیو
داشته باشد و از این رریق بتوانید فشیار وارد بیر ربیاط را در
هنگام فرود کاه و ریسا پارگی مجدد گرافیت را کیاه
دهد .با این وجود نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اسیتفاده
از زانوبند نئوپرن بر میزان فلشکن زانو در لحظه تماس اولییه
پا با زمین اثر گذار نمی باشد که این نتیجه میتواند بیان گر
این امر باشد که اثیرات زانوبنید در عمیل فیرود دارای نقی
 Feedforwardنیست و نمی توان بیان کرد که اسیتفاده از
زانوبند به صورت  Anticipatoryسبب بهبیود میانور فیرود
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فعالیت الکتریکی عضرت عمل کننده بر مفصیل زانیو و نییز
 در عمیلACL متییرهای کینتیکی میبثر بیر بیروز آسییب
.فرود مورد بررسی قرار گیرند
با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتیوان بییان داشیت کیه
اسیتفاده از زانوبنید نئیوپرن توسیط کشیتیگییران در حیین
 متعاقب جراحی بازسازی می توانید بیر،تمرینات و مسابقات
ب رخی از عوامل مبثر بر احتمال پارگی مجدد گرافت اثرگیذار
- با این حال به نظر می.باشد و احتمال آسیب را کمتر نماید
رسد که اثر زانوبند نئوپرن بر کاه عوامیل خطیرزای بیروز
 بیشیتر بیه اثیرات آن بیر بهبیود حیسACL آسیب پارگی
 تا قابلیت مکانیکی زانوبند در،عمقی مفصل زانو مرتبط باشد
.حفظ راستای مناسب مفصل زانو
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