Research on Medicine

Original Article

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2021 ;Vol.45; No.3

Effect of Some Shoulder Girdle Muscles Fatigue After a Resistance Training Session and a Volleyball Training Session
on Scapular Resting Position and Scapulohumeral Rhythm
Ratio
Seyed Hossein Hosseinimehr*1, Mehrdad Anbarian2
1. Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
2. Department of Sports Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

(Received: 2020/03/3

Accept: 2020/06/16)

[ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-10 ]

Abstract
Background and Aims: Previous studies have shown that shoulder muscle fatigue has direct effects
on scapula and humerus motions. Hence, kinematics of the shoulder joint depends largely on the
muscles around it. The purpose of the present study was to investigate the effect of some shoulder
girdle muscles fatigue after a resistance training session and a volleyball training session on
scapular resting position and scapulohumeral rhythm ratio in volleyball players.
Materials and Methods: In a experimental study, a total of 30 male volleyball players were randomly
selected. The fatigue protocol consisted of a resistance training session (front and back barbell
shoulder press, wide grip lat pull-down, machine shoulder press, and chin up) and a volleyball
training session. Two inclinometers were used to measure humeral abduction and scapular up or
dawn ward rotation in scapular resting position, °90 ,°45, and °135 shoulder abduction in frontal
plane. The participants performed humeral abduction with dominant shoulder in frontal plane.
Scapulohumeral rhythm ratio was calculated from division humeral abduction to upward rotation
of the scapula from scapular resting position to °90 ,°45, and °135 from °45 to °90 and from °90
to °135 humeral abduction in frontal plane. In the first session, scapular kinematic measurements
were performed and then one of the fatigue protocols were performed randomly and finally scapular
kinematic measurements were performed again. On the second session, other fatigue protocols were
performed. Paired sample t-test was used to determine the difference between pretest and posttest.
The level of significance was set at α< 0.05.
Results: The results showed that shoulder girdle muscles fatigue after a volleyball training session
has no significant effect on scapular resting position and scapulohumeral rhythm ratio (p=0.14).
Also, it was found that shoulder girdle muscles fatigue after a resistance training session has no
significant effect on scapular resting position but it has a significant effect on scapulohumeral
rhythm ratio in °135 shoulder abduction (p=0.03).
Conclusion: It seems that excessive shoulder girdle muscles fatigue can result in scapulohumeral
rhythm ratio dysfunction and shoulder disorders.
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چكيده:
سابقه و هدف :مﻄاﻟﻌﻪهاى پیشین بیان کردهاند کﻪ ﺧستگی عﻀﻼت شانﻪ بﻪ ﻃور مستﻘیﻢ بر نﺤوه حرکت کتﻒ و بازو تاﺛیر میگذارد .از این رو کینماتیک
مﻔﺼﻞ شانﻪ بﻪ ﻃور وسیﻊ بﻪ عﻀﻼت اﻃراف آن بستگی دارد .هدف از این مﻄاﻟﻌﻪ بررسی تاﺛیر ﺧستگی برﺧی از عﻀﻼت کمربند شانﻪاى بﻌد از یک جلسﻪ تمرین
مﻘاومتی و یک جلسﻪ تمرین واﻟیﺒال بر پوزیشن استراحت کتﻒ و نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال در بازیکنان واﻟیﺒال است.
.
مواد و روش ها :در یک مﻄاﻟﻌﻪ تﺠربی تﻌداد  30بازیکن واﻟیﺒال مرد بﻪ ﺻورت تﺼادفی بﻪعنوان نمونﻪ آمارى انتﺨاب شدند براى انﺠام پروتکﻞ ﺧستگی
از یک جلسﻪ تمرین مﻘاومتی )سرشانﻪ با هاﻟتر از جلو ،ﻟت پول ،سرشانﻪ از پشت با هاﻟتر ،پرس سرشانﻪ و بارفیکﺲ( و یک جلسﻪ تمرین واﻟیﺒال استﻔاده شد .از
دو اینکلینومتر براى اندازهگیرى ابداکشن شانﻪ و میﺰان ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ در پوزیشن استراحت کتﻒ 90 ،45 ،و 135درجﻪ ابداکشن شانﻪ در سﻄﺢ فرونتال
استﻔاده شد .آزمودنیها ابداکشن بازو را با دست برتر در سﻄﺢ فرونتال انﺠام میدادند .ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال از تﻘسیﻢ میﺰان ابداکشن گلنوهومرال بر ﭼرﺧﺶ
باﻻیی کتﻒ از پوزیشن استراحت کتﻒ تا  ، 135 ، 90 ، 45از  45تا  90و از  90تا  135درجﻪ ابداکشن شانﻪ در سﻄﺢ فرونتال مﺤاسﺒﻪ شد .درجلسﻪ نﺨست،
ابتدا آزمونهاى مربوط بﻪ اندازهگیرى کینماتیک کتﻒ انﺠام میشد و سﭙﺲ بﻪ ﺻورت تﺼادفی یکی از پروتکﻞهاى ﺧستگی اجرا میشد و در نهایت دوباره
اندازهگیرىهاى کینماتیک کتﻒ انﺠام میشد .در جلسﻪ دوم ،پروتکﻞ دیگر ﺧستگی انﺠام میشد .از آزمون تی همﺒستﻪ براى تﻌیین اﺧتﻼف مﻌنادار بین پیﺶ
آزمون و پﺲ آزمون استﻔاده شد .سﻄﺢ مﻌنادارى براى تمامی آزمونها کمتر از  0/05در نﻈر گرفتﻪ شد.
یافتهها :نتایﺞ این مﻄاﻟﻌﻪ نشان داد کﻪ ﺧستگی عﻀﻼت کمربند شانﻪاى بﻌد از یک جلسﻪ تمرین واﻟیﺒال تاﺛیر مﻌنادارى بر پوزیشن استراحت کتﻒ و نسﺒت ریتﻢ
اسکاپوﻟوهومرال بازیکنان واﻟیﺒال ندارد ) (p =0/14همﭽنین بﻌد از اعمال پروتکﻞ ﺧستگی با تمرینهاى مﻘاومتی ،تﻔاوت مﻌنادارى در میﺰان ﭼرﺧﺶ باﻻیی و
پایینی کتﻒ در پوزیشن استراحت کتﻒ وجود نداشت اما نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال در  135درجﻪ ابداکشن شانﻪ افﺰایﺶ یافت ).(p =0/03
نتیجهگیری :بﻪ نﻈر میرسد ﺧستگی بیﺶ از حد عﻀﻼت کمربند شانﻪاى میتواند سﺒﺐ بر هﻢ ﺧوردن نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال و در پی آن اﺧتﻼلهاى
شانﻪ شود.
واژگانكلیدی :خستگی ،عضالت کمربند شانهای ،ریتم اسکاپولوهومرال ،پوزیشن اسرتاحت کتف
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مقدمه
مﻄابﻖ با نوع مﺤرك با آن سازگار میشوند .پایدارى استﺨوانی مﻔﺼﻞ شانﻪ زیاد
ﻗابﻞ توجﻪ نیست زیرا نﺒود تﻄابﻖ میان سﻄوح مﻔﺼلی پروکسیمال استﺨوان بازو و
حﻔره گلنوﺋید وجود دارد) .(1اﺿافﻪ شدن ﻻبروم فیﺒرى ﻏﻀروفی ،همﭽنین حﻀور
کﭙسول مﻔﺼلی و ﻟیگامنتهاى مﻔﺼﻞ گلنوهومرال پایدارى مﻔﺼﻞ شانﻪ را افﺰایﺶ
میدهند .پایدارى مﻔﺼﻞ شانﻪ عﻼوه بر ساﺧتارهاى تﺜﺒیت کننده ایستا ،بیشتر
توسﻂ عﻀﻼت اﻃراف کمربند شانﻪ حمایت میشود کﻪ پایدارى دینامیکی شانﻪ را
تامین میکنند .پایدارى دینامیکی مﻔﺼﻞ شانﻪ نتیﺠﻪ کنترل عﺼﺒی عﻀﻼنی میان

عﻀﻼت اسکاپوﻻتوراسیک و عﻀﻼت روتیتورکاف است .عﻀﻼت اسکاپوﻻتوراسیک
با جهتگیرى مناسﺐ ،ناپایدارى در مﻔﺼﻞ شانﻪ را کاهﺶ میدهند و عﻀﻼت
روتیتورکاف با انﻘﺒاض ﺧود منﺠر بﻪ فشرده شدن سر بازو در حﻔره گلنوﺋید و همﭽنین
با انﻘﺒاض ﻏیر متﻘارن ﺧود سﺒﺐ ﭼرﺧﺶ سر بازو در حرکت شانﻪ میشوند).(2،1
درد شانﻪ بﻪ ﻃور فراوان در افرادى کﻪ بازوهاىشان را بﻪ روش تکرارى در انﺠام کار
یا فﻌاﻟیتهاى تﻔریﺤی باﻻ میبرند ،گﺰارش شده است) .(2،3متﻐیرهاى مﺨتلﻔی بﻪ
عنوان فاکتورهاى ﺧﻄر براى توسﻌﻪ درد شانﻪ گﺰارش شده است؛ از جملﻪ این موارد
میتوان بﻪ استﻔاده تکرارى بسیار زیاد بازو و کار با بازو در پوزیشن اﻟویشن با بارهاى
سنگین اشاره کرد).(4،5

مﻘایسﻪتاﺛیریکجلسﻪتمرینمﻘاومتیویکجلسﻪتمرینواﻟیﺒالبرمیﺰانریتﻢاسکاپوﻟوهومرالواﺧتﻼﻻتش69/

مواد و روش ها
پﮋوهﺶ حاﺿر از نوع تﺠربی و با ﻃرح پیﺶ آزمون -پﺲآزمون است .جامﻌﻪ
آمارى تﺤﻘیﻖ حاﺿر را بازیکنان واﻟیﺒال شهر سنندج تشکیﻞ دادند .تﻌداد  30نﻔر
بﻪ عنوان نمونﻪ آمارى بﻪ روش تﺼادفی ساده انتﺨاب شدند .در ابتدا در یک جلسﻪ
توجیهی هدف از تﺤﻘیﻖ و روش کار براى آزمودنیها شرح داده شد .سﭙﺲ از بین
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اگر ﭼﻪ مدارکی براى حمایت از ارتﺒاط میان استﻔاده تکرارى بازو و توسﻌﻪ درد
شانﻪ وجود دارد اما ﭼاﻟشی در مدارکی کﻪ این موﺿوع را بررسی میکنند وجود
دارد کﻪ ﭼگونﻪ استﻔاده تکرارى بازو در درد شانﻪ نﻘﺶ دارد؟ یکی از مکانیسﻢهاى
بیومکانیکی کﻪ ممکن است این ارتﺒاط را توﺿیﺢ دهد تﻐییر کینماتیکهاى کتﻒ و
بازو بﻪ ﻃور ﺛانویﻪ با ﺧستگی عﻀﻼت کمربند شانﻪ است .مﻄاﻟﻌﻪها نشان دادهاند کﻪ
در هنگام ﺧستگی عﻀﻼت شانﻪ ،مکانیسﻢ مﻔﺼﻞ تﻐییر میکند؛ بنابراین ممکن است
منﺠر بﻪ ایﺠاد پاتوﻟوژىهایی مانند اﻟتهاب تاندون ،گیرافتادگی و حتی نیمﻪ دررفتگی
یا دررفتگی شود .بﻪ عﻼوه ﺧستگی عﻀﻼت شانﻪ بﻪ ﻃور مستﻘیﻢ بر نﺤوه حرکت
کتﻒ و بازو تاﺛیر میگذارد .از این رو کینماتیک مﻔﺼﻞ شانﻪ بﻪ ﻃور وسیﻊ بﻪ عﻀﻼت
اﻃراف آن بستگی دارد .ﺧستگی در هر یک از این عﻀﻼت میتواند منﺠر بﻪ تﻐییر
در کینماتیک نرمال کتﻒ و مﺠموعﻪ شانﻪ شود).(7،6
بﻪ ﻃور کلی تناﻗﻀی کﻪ در نتایﺞ مﻄاﻟﻌﻪهاى پیشین وجود دارد این است کﻪ آیا
ﺧستگی عﻀﻼت منﺠر بﻪ افﺰایﺶ یا کاهﺶ ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ و در پی آن
تﻐییرهایی در ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال میشود .از نﻈر بیومکانیکی حرکت هماهنﮓ
میان مﻔﺼﻞ اسکاپوﻻتوراسیک و گلنوهومرال بﻪ عنوان ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال نامیده
شده است) Inman .(8و همکارانﺶ نسﺒت میان حرکت مﻔﺼﻞ گلنوهومرال بﻪ
اسکاپوﻟوتوراسیک را نﺰدیک بﻪ  2:1تﺨمین زدهاند) .(8شانﻪهاى با ناپایدارى ﭼند
جهتﻪ یک نسﺒت افﺰایشی دارند در حاﻟیکﻪ شانﻪهاى با سندروم گیرافتادگی یا پارگی
عﻀﻼت روتیتورکاف گرایﺶ بﻪ کاهﺶ این نسﺒت دارند) .(9،8نﻘﺺ ریتﻢ ﻃﺒیﻌی
اسکاپوﻟوهومرال میتواند بیمار را بﻪ پاتوﻟوژى مﻔﺼﻞ گلنوهومرال مستﻌد کند .مﻄاﻟﻌﻪ
 Glousmanو همکارانﺶ ) (1988نشان داد کﻪ ﺿﻌﻒ عﻀلﻪ دندانﻪاى ﻗدامی یا
تﺤت کتﻔی پرتابکنندگان بیسﺒال ،عﻼیﻢ اﻟتهاب تاندون عﻀﻼت روتیتورکاف را
توسﻌﻪ میدهد) .(10این عﻼیﻢ شامﻞ گیرافتادگی و توسﻌﻪ اﻟتهاب تاندون بﻪ دﻟیﻞ
مﺨتﻞ شدن )برهﻢ ﺧوردن( جهتگیرى ﻗوس ﻏرابیاﺧرومی ،فشار وارد آمدن بر
عﻀﻼت روتیتورکاف میان برجستگی بﺰرگ استﺨوان بازو و زاﺋده اکرومیون ،در
ﻗوس حرکت است Tsai .و همکارانﺶ ) (2003آﺛار ﺧستگی عﻀﻼت بر تیلت کتﻒ
و ﭼرﺧﺶ ﺧارجی را گﺰارش کردند .آنها کاهﺶ تیلت ﺧلﻔی و ﭼرﺧﺶ ﺧارجی را بﻌد
از اینکﻪ عﻀﻼت ﭼرﺧاننده ﺧارجی ﺧستﻪ شده بودند ،دریافتند) Luo .(11و shih
) (2018نشان داده اندکﻪ فﻌاﻟیت عﻀﻼت باﻻیی کتﻒ افﺰایﺶ می یابد و این ﭼرﺧﺶ
در دامنﻪ  90تا  120درجﻪ افﺰایﺶ می یابد ).(12
با توﺿیﺢهاى باﻻ مشﺨﺺ میشود کﻪ عﻀﻼت اﻃراف مﺠموعﻪ شانﻪ نﻘﺶ مهمی
در پایدارى دینامیکی مﺠموعﻪ شانﻪ دارند .مﻄاﻟﻊهاى متﻌددى بﻪ بررسی عوامﻞ
مﺨتلﻒ روى ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال پرداﺧتﻪاند) (13-16اما یکی از زمینﻪهاى مهﻢ،
بررسی تاﺛیر ﺧستگی و نوع پروتکﻞ ایﺠاد ﺧستگی روى کینماتیک کتﻒ و نسﺒت
ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال است.
در این مﻄاﻟﻌﻪ ،ما ﻗﺼد بررسی تاﺛیر دو نوع پروتکﻞ ﺧستگی روى پوزیشن استراحت
کتﻒ و نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال را داریﻢ .یک پروتکﻞ ﺧستگی ناشی از یک
جلسﻪ تمرین واﻟیﺒال است کﻪ در واﻗﻊ ﺧستگی ناشی از رشتﻪ ورزشی ورزشکار است
و پروتکﻞ دیگر ﺧستگی ناشی از یک جلسﻪ تمرین مﻘاومتی کﻪ بیشتر عﻀﻼت
اندام فوﻗانی و تنﻪ را درگیر میکند ،است .در واﻗﻊ سوالهاى این تﺤﻘیﻖ این است
کﻪ در ابتدا آیا ﺧستگی عﻀﻼت کمربند شانﻪ بر پوزیشن استراحت کتﻒ و نسﺒت
ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال در زوایاى مﺨتلﻒ ابداکشن بازو تاﺛیرى دارد؟ همﭽنین
آیا نوع پروتکﻞ ﺧستگی تاﺛیر متﻔاوتی بر پوزیشن استراحت کتﻒ و نسﺒت ریتﻢ
اسکاپوﻟوهومرال در زوایاى مﺨتلﻒ ابداکشن بازو میگذارد؟ فرﺿیﻪ ما این است کﻪ
نوع پروتکﻞ ﺧستگی تاﺛیر متﻔاوتی بر پوزیشن استراحت کتﻒ و ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال
میگذارد و ﺧستگی عﻀﻼت مﺠموعﻪ شانﻪ سﺒﺐ تﻐییر در پوزیشن استراحت کتﻒ و
نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال میشود.

افراد داوﻃلﺐ ،افراد واجد شرایﻂ براى تﺤﻘیﻖ انتﺨاب شدند .از تمامی آزمودنیها
رﺿایتنامﻪ شرکت در پﮋوهﺶ کسﺐ شد .براى اﻃﻼع از ویﮋگیهاى دموگرافیک
)سن ،ﻗد ،جرم ،شاﺧﺺ توده بدنی و  (...و سایر اﻃﻼعات در مورد سﻼمت و تندرستی
از پرسﺶنامﻪ مﺤﻘﻖ ساﺧتﻪ استﻔاده شد) .(0,86=ICCافرادى کﻪ ناهنﺠارىهاى
شانﻪ و گردن ،نﻈیر سر بﻪ جلو و شانﻪ گرد و ناهنﺠارىهاى ستون فﻘرات داشتند از
مﻄاﻟﻌﻪ ﺧارج میشدند .همﭽنین افرادى کﻪ سابﻘﻪ درد در ناحیﻪ گردن ،شانﻪ ،ناحیﻪ
باﻻى سینﻪ ،پشت و بازو را در شﺶ ماه گذشتﻪ داشتند از تﺤﻘیﻖ ﺧارج میشدند.
تمامی آزمودنیهاى تﺤﻘیﻖ حداﻗﻞ سابﻘﻪ دو سال بازى در تیﻢهاى واﻟیﺒال دانشگاهی
و باشگاهی و حداﻗﻞ دو جلسﻪ تمرین واﻟیﺒال در هﻔتﻪ را داشتند.
در این تﺤﻘیﻖ براى ایﺠاد ﺧستگی از دو پروتکﻞ استﻔاده شد .پروتکﻞ اول ،ﺧستگی
ناشی از یک جلسﻪ تمرین واﻟیﺒال بود بﻪ ﻃورى کﻪ ﺧستگی ناشی از یک جلسﻪ تمرین
واﻟﺒﺒال مد نﻈر ﻗرار گرفتﻪ میشد .پروتکﻞ دوم ﺧستگی با استﻔاده از تمرینهاى با
وزنﻪ و شامﻞ حرکتهاى ﻟت پول ،سرشانﻪ با هاﻟتر ازجلو و پشت ،پرس سر شانﻪ و
بارفیکﺲ بود .براى تمامی آیتﻢها ابتدا حداکﺜر ﻗدرت در هر حرکت )ﻟت پول ،سرشانﻪ
با هاﻟتر ازجلو و پشت ،پرس سرشانﻪ ( براى هر فرد مﺤاسﺒﻪ میشد و سﭙﺲ مﻘدار
 60درﺻد حداکﺜر ﻗدرت در شﺶ مرتﺒﻪ تکرار میشد .در حرکت بارفیکﺲ کﻪ آﺧرین
حرکت بود ،آزمودنی تا حد توان )واماندگی( حرکت را انﺠام میداد .مدت زمان
استراحت بین هر حرکت 30ﺛانیﻪ بود .ترتیﺐ اجراى حرکتهاى با وزنﻪ براى ایﺠاد
پروتکﻞ ﺧستگی بﻪ شرح زیر بود:
 -1حرکت ﻟت پول -2 ،سرشانﻪ با هاﻟتر ازجلو -3 ،پرس سرشانﻪ -4 ،سرشانﻪ از پشت،
 -5بارفیکﺲ .اﻟﺒتﻪ باید ﺧاﻃر نشان کرد کﻪ هر کدام از آزمودنیها توسﻂ آزمونگر
مدت  10دﻗیﻘﻪ تمرینهاى کششی را ﻗﺒﻞ از انﺠام پروتکﻞ انﺠام میداد.
در جلسﻪ نﺨست ،ابتدا اندازهگیرىهاى مربوط بﻪ کینماتیک کتﻒ انﺠام میشد.
سﭙﺲ آزمودنی یکی از پروتکﻞهاى ﺧستگی را بﻪ ﺻورت تﺼادفی انﺠام میداد و
بﻼفاﺻلﻪ بﻌد از پروتکﻞ ﺧستگی دوباره اندازهگیرىهاى مربوط بﻪ کینماتیک کتﻒ
انﺠام میشد .در جلسﻪ دوم کﻪ سﻪ روز فاﺻلﻪ با جلسﻪ اول داشت ،پروتکﻞ دیگر
ﺧستگی اجرا میشد و اندازهگیرىهاى مربوط بﻪ کینماتیک کتﻒ پیﺶ و پﺲ از
پروتکﻞ ﺧستگی اجرا میشد.
براى اندازهگیرى دامنﻪ حرکتی بازو و کتﻒ از اینکلینومتر استﻔاده شد )/86-0/91
 = ICC ).ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال از تﻘسیﻢ ابداکشن بازو بر ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ در
زوایاى  ،135 ،45،90از  45تا  90و از  90تا  135درجﻪ ابداکشن شانﻪ در ﺻﻔﺤﻪ
فرونتال مﺤاسﺒﻪ شد) .(17در این مﻄاﻟﻌﻪ براى بررسی ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال از دو
اینکلینومتر استﻔاده شد .یک اینکلینومتر براى اندازهگیرى میﺰان اﻟویشن شانﻪ و
اینکلینومتر دیگر براى اندازهگیرى میﺰان ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ استﻔاده شد .در ابتدا
از آزمودنی ﺧواستﻪ میشد تا بدون کﻔﺶ و فاﺻلﻪ پاها بﻪ اندازه عرض شانﻪ بایستد.
مﻔﺼﻞ آرنﺞ در حاﻟت اکستنشن کامﻞ بود و دستها در کنار بدن )روى ﻗسمت
ﺧارجی ران( ﻗرار میگرفت .اینکلینومتر اول بﻪﻃور عمودى بﻪ ﻃور دﻗیﻖ روى
برجستگی داﻟی)مﺤﻞ اتﺼال سر متﺤرك عﻀلﻪ دﻟتوﺋید( با استﻔاده از یک نوار بﻪ بازو
متﺼﻞ شده بود .اینکلینومتر دوم
روى ﺧارکتﻒ ﻗرار می گرفت .از
آزمودنی ﺧواستﻪ میشد تا بﻪﻃور
فﻌال ابداکشن بازوى برتر را
انﺠام دهد و در  90 ،45و 135
درجﻪ ابداکشن شانﻪ نگﻪ دارد
)شکﻞ .(1پوزیشن استراحت کتﻒ
در وﺿﻌیتی کﻪ دستها در کنار
بدن بود )میﺰان ﭼرﺧﺶ باﻻیی/
پایینی( با استﻔاده از اینکلینومتر
دوم اندازهگیرى میشد) .(17ریتﻢ
اسکاپوﻟوهومرال از تﻘسیﻢکردن
میﺰان ابداکشن شانﻪ بر ﭼرﺧﺶ
.
باﻻیی کتﻒ مﺤاسﺒﻪ می شکﻞ  1تﺼویرى از نﺤوه اندازهگیرى ﭼرﺧﺶ
باﻻیی کتﻒ و ابداکشن  90درجﻪ بازو
شد) .(17آزمودنی حرکت را در
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ابداکشن  45،90و  135درجﻪ نگﻪ داشتﻪ و مﻘدار عددى دو اینکلینومتر یادداشت و
جهت مﺤاسﺒﻪ ریتﻢ استﻔاده میشد .ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال از پوزیشن استراحت کتﻒ
تا  ،135 ،90 ،45از  45تا  90واز  90تا  135درجﻪ ابداکشن شانﻪ مﺤاسﺒﻪ میشد.
آزمودنی هر حرکت را سﻪ بار انﺠام می داد و میانگین سﻪ حرکت براى تﺠﺰیﻪ و
تﺤلیﻞ استﻔاده میشد.
براى آزمون فرﺿیﻪهاى تﺤﻘیﻖ از آمار استنﺒاﻃی شامﻞ آزمون کاﻟموگروف -
اسمیرنﻒ براى تﻌیین نرمالبودن دادهها ،آزمون تی همﺒستﻪ براى مﻘایسﻪ نتایﺞ پیﺶ
آزمون و پﺲ آزمون استﻔاده شد .سﻄﺢ مﻌنادارى براى تمامی آزمونها کمتر از 0/05
در نﻈر گرفتﻪ شد .تﺠﺰیﻪ و تﺤلیﻞ دادهها در نرمافﺰار  SPSSنسﺨﻪ  21انﺠام شد.
یافتهها
نتایﺞ این مﻄاﻟﻌﻪ نشان داد کﻪ ﺧستگی عﻀﻼت کمربند شانﻪاى بﻌد از یک جلسﻪ
تمرین واﻟیﺒال تاﺛیر مﻌنادارى بر پوزیشن استراحت کتﻒ و نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال
بازیکنان واﻟیﺒال ندارد )نمودار (p >0/05) (1همﭽنین بﻌد از اعمال پروتکﻞ ﺧستگی
با تمرینهاى مﻘاومتی ،تﻔاوت مﻌنادارى در میﺰان ﭼرﺧﺶ باﻻیی و پایینی کتﻒ در
پوزیشن استراحت کتﻒ وجود نداشت )نمودار (2اما نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال در
 135درجﻪ ابداکشن شانﻪ افﺰایﺶ یافت ).(p <0/05

نمودار .1میﺰان ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ بﻌد از اعمال پروتکﻞ ﺧستگی ناشی از یک
جلسﻪ تمرین واﻟیﺒال

بحث و نتيجهگيری
نتایﺞ مﻄاﻟﻌﻪ حاﺿر نشان داد کﻪ ﺧستگی عﻀﻼت کمربند شانﻪ اى بﻌد
از یک جلسﻪ تمرین واﻟیﺒال تاﺛیر مﻌنادارى بر پوزیشن استراحت کتﻒ و
نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال بازیکنان واﻟیﺒال ندارد .همﭽنین بﻌد از اعمال
پروتکﻞ ﺧستگی با تمرین هاى مﻘاومتی ،تﻔاوت مﻌنادارى در میﺰان ﭼرﺧﺶ
باﻻیی و پایینی کتﻒ در پوزیشن استراحت کتﻒ وجود نداشت اما نسﺒت ریتﻢ
اسکاپوﻟوهومرال در  135درجﻪ ابداکشن شانﻪ افﺰایﺶ یافت .
مهﻢ ترین یافتﻪ این مﻄاﻟﻌﻪ این است کﻪ نوع پروتکﻞ ﺧستگی تاﺛیر متﻔاوتی
بر کینماتیک کتﻒ میگذارد .در این تﺤﻘیﻖ ما از دو نوع پروتکﻞ ﺧستگی
استﻔاده کردیﻢ؛ یکی پروتکﻞ ﺧستگی کﻪ مربوط بﻪ رشتﻪ ورزشی ورزشکار
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نمودار .2میﺰان ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ بﻌد از اعمال پروتکﻞ ﺧستگی ناشی از یک
جلسﻪ تمرینهاى مﻘاومتی

است و ورزشکار بیشتر با آن درگیر است و دیگر یک نوع پروتکﻞ کﻪ کﻢ و
بیﺶ با فشار بیشتر و با استﻔاده از اعمال بار بیشتر بر عﻀﻼت اﺻلی درگیر
در رشتﻪ ورزشی واﻟیﺒال کﻪ از ورزشهاى باﻻى سر )حرکت دست در باﻻى
سر بیشتر انﺠام میشود( است را درگیر میکند .دﻟیﻞ انتﺨاب این رشتﻪ
ورزشی این بود کﻪ مﻄاﻟﻌﻪهاى پیشین بیان کردهاند کﻪ درد شانﻪ بیشتر در
افرادى کﻪ فﻌاﻟیتهاى باﻻى سر تکرارى انﺠام میدهند بیشتر است .بﻪ
همین دﻟیﻞ این رشتﻪ ورزشی را مﺤﻘﻘان این مﻄاﻟﻌﻪ انتﺨاب کردند ) .(13
در بﺨﺶ اول نتایﺞ تﺤﻘیﻖ ،مشاهده شد کﻪ ﺧستگی ناشی از یک جلسﻪ
تمرین واﻟیﺒال تاﺛیرى بر پوزیشن استراحت کتﻒ )ﭼرﺧﺶ باﻻیی /پایینی
کتﻒ( و نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال در زوایاى مﺨتلﻒ ابداکشن بازو در
سﻄﺢ فرونتال ندارد .بﻪ نﻈر میرسد در این مورد ،ﺧستگی ناشی از تمرین،
تﻐییر زیادى در فﻌاﻟیت عﻀﻼت اﻃراف کتﻒ ایﺠاد نکرده کﻪ منﺠر بﻪ تﻐییر
کینماتیک کتﻒ شود .اما در بﺨﺶ دوم مﻄاﻟﻌﻪ ما مشاهده کردیﻢ کﻪ ﺧستگی
ناشی از تمرین هاى مﻘاومتی ) اعمال بار بیشتر بر عﻀﻼت اﻃراف شانﻪ (
هر ﭼند در پوزیشن استراحت کتﻒ تﻐییرى ایﺠاد نکرد اما در نسﺒت ریتﻢ
اسکاپوﻟوهومرال در  135ابداکشن شانﻪ تﻐییر ایﺠاد کرد و سﺒﺐ افﺰایﺶ نسﺒت
ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال شد .در مورد این موﺿوع ابتدا باید ﺧاﻃر نشان کرد کﻪ
نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال از تﻘسیﻢ ابداکشن مﻔﺼﻞ گلنوهومرال بر میﺰان
ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ اتﻔاق میافتد .در واﻗﻊ ،با توجﻪ بﻪ فرمول مﺤاسﺒﻪ نسﺒت
ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال مشﺨﺺ میشود کﻪ هر ﭼﻪ میﺰان ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ
کمتر باشد ،نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال بیشتر میشود .بنابراین اگر بﻌد از
ایﺠاد پروتکﻞ ﺧستگی با تمرینهاى مﻘاومتی نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال در
 135درجﻪ ابداکشن شانﻪ نسﺒت ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال افﺰایﺶ داشتﻪ ،بدین
مﻌنی است کﻪ در این زاویﻪ ،کتﻒ ﭼرﺧﺶ باﻻیی کمترى داشتﻪ است Luo .و
 (2018 ) shihدر مﻄاﻟﻌﻪ ﺧود گﺰارش کردند کﻪ ﺧستگی عﻀﻼت کتﻒ سﺒﺐ
میشود کﻪ در  120درجﻪ ابداکشن بازو در ﺻﻔﺤﻪ کتﻒ ،تیلت ﺧلﻔی کتﻒ
کاهﺶ ،ﭼرﺧﺶ داﺧلی افﺰایﺶ و ﭼرﺧﺶ باﻻیی کتﻒ نیﺰ افﺰایﺶ یابد ) .(12
در بررسی نتایﺞ مﻄاﻟﻌﻪ این مﺤﻘﻘان با مﻄاﻟﻌﻪ حاﺿر باید این نکتﻪ را ﺧاﻃر
نشان کرد کﻪ ممکن است دﻟیﻞ تناﻗﺾ در نتایﺞ این دو مﻄاﻟﻌﻪ مربوط بﻪ نوع
پروتکﻞ ﺧستگی استﻔاده شده و همﭽنین ارزیابی کینماتیک کتﻒ در سﻄوح
مﺨتلﻒ حرکتی بازو باشد بﻪ ﻃورىکﻪ  Luoو  shihاز نگﻪدارى وﺿﻌیت
شناى سوﺋدى بﻪ عنوان پروتکﻞ ﺧستگی استﻔاده کرده بودند و ابداکشن
بازو را در سﻄﺢ کتﻒ بررسی کرده بودند در حاﻟیکﻪ در مﻄاﻟﻌﻪ حاﺿر دو نوع
پروتکﻞ ﺧستگی ناشی از یک جلسﻪ تمرین ورزشی مربوط بﻪ رشتﻪ ورزشی
ورزشکار و یک جلسﻪ تمرین مﻘاومتی استﻔاده شده بود و از ﻃرف دیگر در
تﺤﻘیﻖ حاﺿر ابداکشن بازو در سﻄﺢ فرونتال بررسی شده بود .
بﻪ ﻃور کلی کتﻒ بﻪ هنگام حرکت بازو ،وﺿﻌیتی بﻪ ﺧود میگیرد کﻪ یک
پوزیشن مناسﺐ براى سر بازو ایﺠاد کند و هنگام حرکت ،سر بازو بﻪ ﻃور
مﺤکﻢ در حﻔره گلنوﺋید ﻗرار بگیرد و از نیمﻪ دررفتگی و دررفتگی آن
جلوگیرى شود .از ﻃرف دیگر همﺰمان کﻪ بازو بﻪ باﻻ حرکت میکند )بﻪ
ﺧﺼوص از  90درجﻪ ابداکشن( براى جلوگیرى از برﺧورد برجستگی بﺰرگ
بازو بﻪ حﻔره تﺤت اﺧرمی و جلوگیرى از فشار بﻪ ساﺧتارهایی کﻪ در این
حﻔره ﻗرار دارند ،کتﻒ باید پوزیشنی اتﺨاذ کند کﻪ از این اتﻔاق جلوگیرى
کند .هر ﭼند کﻪ بازو نیﺰ با ﭼرﺧﺶ ﺧارجی ﺧود میتواند نﻘﺶ مهمی در
پیشگیرى از این اتﻔاق داشتﻪ باشد .بﻪ ﻃور کلی مﻄاﻟﻌﻪهاى پیشین نشان
دادهاند هنگامی کﻪ بازو بﻪ باﻻ حرکت میکند کتﻒ ﭼرﺧﺶ باﻻیی ،ﭼرﺧﺶ
ﺧارجی و تیلت ﺧلﻔی پیدا میکند .در واﻗﻊ این حرکتها ،حرکتهاى مناسﺐ
براى جلوگیرى از تﺤت فشار ﻗرار گرفتن بافتهاى نرم در فﻀاى تﺤت
اﺧرمی است .پﺲ کاهﺶ هر کدام از این حرکتها )ﭼرﺧﺶ باﻻیی ،ﭼرﺧﺶ
ﺧارجی ،تیلت ﺧلﻔی کتﻒ( میتواند سﺒﺐ درد شانﻪ شود)  .(4اﻟﺒتﻪ باید ﺧاﻃر
نشان کرد کﻪ مکانیسﻢهاى جﺒرانی نیﺰ در این زمینﻪ دﺧاﻟت دارند .در واﻗﻊ
مﻄاﻟﻌﻪها نشان دادهاند کﻪ عﻀﻼت با افﺰایﺶ و کاهﺶ فﻌاﻟیت ﺧود ممکن
است نﻘﺺ فﻌاﻟیت یا حرکت را در بﺨشی جﺒران کنند اما این مکانیسﻢ جﺒرانی
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 آزمودنی تا حد، هر ﭼند در این پروتکﻞ.ﺻورت انﻔرادى بررسی نشده بود
واماندگی آﺧرین حرکت )بارفیکﺲ( را براى ﺧستگی عﻀﻼت کمربند شانﻪاى
 پیشنهاد میشود تﺤﻘیﻘی در همین راستا و با استﻔاده از دستگاه،انﺠام میداد
اﻟکترومیوگرافی براى تﻌیین میﺰان ﺧستگی عﻀﻼت مﺨتلﻒ و تاﺛیر آن بر
 از ﻃرف دیگر با توجﻪ بﻪ اینکﻪ حرکتهاى.ریتﻢ اسکاپوﻟوهومرال انﺠام گیرد
دست در واﻟیﺒال تنها در سﻄﺢ فرونتال انﺠام نمیشود بﻪ نﻈر میرسد انﺠام
این مﻄاﻟﻌﻪ و بررسی آن در سﻄوح دیگر حرکتی نیﺰ میتواند بﻪ عنوان یک
. پیشنهاد پﮋوهشی براى مﺤﻘﻘان آینده توﺻیﻪ شود
تشکر و قدردانی
مﺤﻘﻘان این مﻄاﻟﻌﻪ بر ﺧود ﻻزم میدانند کﻪ از تمامی آزمودنیهایی کﻪ در این
تﺤﻘیﻖ همکارى کردند و همﭽنین از دانشگاه کردستان براى حمایت ماﻟی از این
.مﻄاﻟﻌﻪ تشکر و ﻗدردانی کنند
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