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Abstract
Background: Groin pain is one of the common problems in multidirectional sports. The rate and
complexity of injury result in prolongation and high rate of this injury. However, no study is reported to
accurately examine the muscle activity during dynamic and functional activities. Therefore, the present
study was conducted to compare the average amplitude of EMG (AEMG) and co-contraction ratio (CCR)
of selected thigh and thoracic muscles during turning in individuals with chronic groin pain and healthy
individuals.
Materials and Methods: A totsl of 32 male athletes (groin pain group, n = 16, and healthy group. n =
16) with the mean age of 25 years participated in the present experimental study. The electrical activity
of the Internal oblique / Transversus Abdominis (IO / Tr. A), Multifidus (MF), Adductor Longus (AL), and
Gluteus Medius (GM) muscles during the 11 cycles of gait coupled with turning and the mean muscle
activity and muscle co-contraction ratio were compared between the two groups. It is worth mentioning
that, for a more detailed analysis, we divided each cycle diagram into four phases. Data were analyzed
using SPSS software, version 23, running paired t-test and Mann-Whitney U test with the significance
level set at p<0.05.
Results: The results indicated that in the mean muscle activity (AEMG) during gait coupled with turning,
apart from the third phase (P = 0.70) in the IO/ Tr, a muscle in the trunk [in the third phase (P = 0.27)
and fourth (P = 0.54)] in the AL and fourth phase [(P = 0.96)] in GM foot left, there was a significant
difference in other phases (P <0.05). Also, there was a significant difference observed in the CCR, except
for the second phase (P = 0.37) of the trunk and the fourth phase (P = 0.69) of the left foot in the rest of
the phases (P <0.05).
Conclusion: In individuals with chronic groin pain, muscular activity and co-contraction changed during
turning, resulting in compensatory strategies and movement control defects, which may be a useful tool
to predict chronic groin pain occurrence in players with a history of groin pain.
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چكيده:
سابقه و هدف :درد مزمن کشالهران یکی از مشکالت شایع در ورزشهای مولتی دایرکشن است .پیچیدگی و شناخت ناکافی از این آسیبدیدگی به طوالنی شدن
و نرخ باالی آسیب دیدگی دوباره منجر میشود .با این وجود تاکنون مطالعهای در زمینه بررسی دقیق فعالیت عضالنی هنگام فعالیتهای عملکردی و پویا در افراد
دارای درد مزمن کشاله ران وجود ندارد .بنابراین هدف مطالعه حاضر مقایسه میزان فعالیت عضالنی و نسبت همانقباضی عضالت منتخب تنه و ران در افراد مبتال
به درد مزمن کشاله ران و افراد سالم هنگام راه رفتن همراه با چرخش بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی  ۳۲مرد ورزشکار(گروه مبتال به کشاله ( 16نفر) و گروه سالم ( 16نفر)) با میانگین سن  25سال شرکت کردند .فعالیت
الکتریکی عضالت اینترنال اوبلیک/ترنسورس ابدومینوس ،مولتی فیدوس ،اداکتور النگوس و گلوتئوس مدیوس آزمودنیها هنگام  ۱۱سیکل راه رفتن همراه با
چرخش ثبت و میزان فعالیت عضالنی و نسبت هم انقباضی عضالت فوق بین دو گروه مقایسه شد .شایان ذکر است برای تحلیل دقیقتر هر کدام از نمودارهای
سیکل راه رفتن همراه با چرخش را به چهار فاز تقسیم کردیم .با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23و آزمونهای آماری تی زوجی و یو مان -ویتنی اطالعات تجزیه
و تحلیل شد (معناداری .)p >0/05
یافتهها :نتایج نشان داد ،میزان فعالیت عضالنی هنگام راه رفتن همراه با چرخش به جز در فاز سوم ( )P=0/70در عضله اینترنال اوبلیک/ترنسورس ابدومینوس
در تنه [در فاز سوم ( )P=0/27و چهارم ( ])P=0/54در عضله اداکتور النگوس [فاز چهارم ( )P=0/96در عضله گلتئوس مدیوس پای چپ در بقیه فازها اختالف
معناداری بین دو گروه وجود داشت ( .)P>0/05در بررسی نسبت هم انقباضی نیز به جز در فاز دوم ( )P=0/37تنه و فاز چهارم ( )P=0/69پای چپ در بقیه فازها
اختالف معناداری بین دو گروه وجود داشت (.)P>0/05
نتیجهگیری :در افراد مبتال به درد مزمن کشاله ران ،فعالیت عضالنی و نسبت هم انقباضی هنگام تغییر جهت تغییر میکند که ممکن است ر به استراتژیهای
جبرانی و نقصهای کنترل حرکتی منجر شود که میتواند یک یافته مفید برای پیشبینی وقوع (مکانیسم) یا تداوم درد مزمن کشاله ران در افراد دارای سابقه قبلی
این سابقه باشد.
واژگان كلیدی :درد مزمن کشاله ران ،راه رفتن ،الکترومایوگرافی ،هم انقباضی ،تغییر جهت.
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مقدمه:
ﺁسیﺐ و درد ناحیه کﺸالهران یکی از اختالﻝهای شایﻊ در ورزشهای مولتی دایرکﺸن
)نﻈیر راﮔﺒی ،فوتﺒاﻝ( است .ﻃﺒﻖ نتایﺞ ﮔزارش شده از مﻄالعه اخیر روی  695بازیکن
فوتﺒاﻝ 49 ،درﺻد از بازیکنان در فصﻞ ﮔذشته ﮔزارشی از درد کﺸاله و هیﭗ داشتند
که  31درﺻد ﺁنها بیش از شش هﻔته متحمﻞ درد شده بودند) .(1عالیﻢ ﻃوالنیمدت
درد کﺸاله و هیﭗ نتیجه فعالیتﻬای متداولی نﻈیر ،تﻐییر ﺟﻬتهای ناﮔﻬانی و تکراری،
استارت و شوت زدنهای مکرر هنﮕاﻡ تمرین یا مﺴابقه است) ،(2که میتواند به دور
ماندن از فعالیت ورزشی و حتی کنار ﮔذاشتن فعالیت ورزشی حرفﻬای منجر شود).(3

چرخش و تﻐییر ﺟﻬت یک عمﻞ حرکتی چالش برانﮕیز است که نیاز به انتقاﻝ و چرخش
در سﮕمنتهای بدن به سمت مﺴیر حرکتی ﺟدید دارد ،در حالی که ثﺒات داینامیک
بدن حﻔﻆ شود)تﻐییر ﺟﻬت ﺻحیﺢ با چرخش به موﻗﻊ لﮕن به سمت مﺴیر حرکتی
ﺟدید شناخته میشود) ،(4که این عمﻞ با کنترﻝ عصﺒی-عضالنی و فعالیت مناسﺐ
عضالت کمری-لﮕنی و هیﭗ فراهﻢ میﺸود)(4,5یکی از مکانیﺴﻢ هایی که توسﻂ
سیﺴتﻢ عصﺒی مرکزی برای تﺴﻬیﻞ دﻗت حرکت انداﻡ و ثﺒات در مﻔاﺻﻞ استﻔاده
میﺸود ،هﻢ انقﺒاضی است) (6که از الکترومایوﮔرافی سﻄحی برای کمیسازی هﻢ
انقﺒاضی استﻔاده میﺸود) .(7محققان پیﺸنﻬاد کردند افرادی که ﻗادر به فعاﻝسازی و
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الﮕوهای هﻢ انقﺒاضی مناسﺐ نیﺴتند یا استراتﮋی های نامناسﺒی در اعماﻝ فﺸار تﻐییر
یافته دارند )در کاهش یا افزایش ثﺒات ستون فقرات( عالیﻢ و نﺸانه های اختالﻝ
کنترﻝ حرکتی را نﺸان میدهند) .(8اختالﻝ کنترﻝ حرکتی حﻞ نﺸده یک عامﻞ کمک
کننده به شروﻉ ،تداوﻡ و بازﮔﺸت دوباره نﺸانههای درد است.
عضالت اینترناﻝ اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ و مولتی فیدوﺱ و همﭽنین عضالت
اداکتور النﮕوﺱ و ﮔﻠوتﺌوﺱ مدیوﺱ از ﺟمﻠه عضالت مﻬﻢ و دارای نقش کﻠیدی در
حرکت مﻄﻠوﺏ هنﮕاﻡ چرخش هﺴتند که فعالیت مناسﺐ و نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی ﺁنها
سﺒﺐ ثﺒات در سﮕمنتﻬای لﮕن ،ران و تﻐییر ﺟﻬت مناسﺐ میشود).(9,10
اﮔرچه مﻄالعه مﺴتقیمی در مورد فعالیت عضالنی هنﮕاﻡ فعالیت داینامیک و عمﻠکردی
در افراد مﺒتال به کﺸاله درد یافت نﺸد اما نﺸان داده شد که افراد مﺒتال به درد مزمن
کﺸاله ران در تﺴتهای عمﻠکردی نﻈیر) Active straight leg raising (11و
 (12) Standingتاخیر در فعالیت ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ ) (11و نﺒود تعادﻝ در نﺴﺒت
فعاﻝسازی عضالنی اداکتور النﮕوﺱ به ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ و فعالیت پایین عضﻠه
ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ دارند) (12عالوه بر این ،در مﻄالعههای کینماتیکی ،بیثﺒاتی لﮕن و
سﮕمنتهای دیﮕر هنﮕاﻡ تﺴتﻬای فانکﺸناﻝ و عمﻞ تﻐییر ﺟﻬت نﺸان داده شد).(9,13
محققان عنوان کردهاند که این اختالﻝها در کنترﻝ حرکتی شاید به افزایش لود و
استرﺱ بر سمﻔیز پوبیﺲ ،هیﭗ و ناحیه کﺸاله منجر میشود) ،(13,14به خصوﺹ
اﮔر هنﮕاﻡ فعالیتﻬایی مﺜﻞ چرخش محوری یا تﻐییر ﺟﻬت باشد که ﻃﺒﻖ تحقیﻖهای
پیﺸین تا  12برابر وزن بدن لود بیﺸتری بر انداﻡ تحتانی وارد میکند) (13,15در همین
راستا مﻄالعههای تصویربرداری )نﻈیر  ،MRIرادیوﮔرافی و سونوﮔرافی( شواهدی از
استرﺱ تکراری روی بافت ناحیه کﺸاله ران ﮔزارش کردهاند به ﻃوری که ﺁثاری از
ادﻡ مﻐز استﺨوان پوبیﺲ ،تﺸکیﻞ استﺌوفیت در ناحیه سمﻔیز پوبیﺲ و تﻐییر شکﻞ
اداکتورها مﻄابﻖ با استرین بیش از حد در این ناحیه را نﺸان میدهد) (16,17که
میتواند نﺸاندهنده اختالﻝ در کنترﻝ حرکتی و عدﻡ توازن عضالنی باشد.
چرخش و تﻐییر ﺟﻬت یک چالش حرکتی مناسﺐ مورد نیاز ورزشهای مولتی دایرکﺸن
و فعالیت روزانه است)(4,18با این حاﻝ چرخش و تﻐییر ﺟﻬت یکی از مکانیﺴمﻬای
اﺻﻠی ﺁسیﺐ دیدﮔی و درد کﺸاله نیز است) (17که به نﻈر میرسد با بررسی فعالیت
عضالنی و همﭽنین نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی هنﮕاﻡ راه رفتن همراه با چرخشهای مکرر
در افراد دارای درد مزمن کﺸاله ران و مقایﺴه ﺁن با افراد سالﻢ ،بتوان اﻃالعات مﻔیدی
درباره استراتﮋیﻬای کنترﻝ حرکتی و همﭽنین مکانیزﻡ احتمالی کﺸاله درد مزمن به
دست ﺁورد .بنابراین هدﻑ از مﻄالعه حاضر ،مقایﺴه میزان فعالیت عضالنی و نﺴﺒت
هﻢ انقﺒاضی عضالت منتﺨﺐ تنه و ران هنﮕاﻡ راه رفتن همراه با چرخش در افراد
دارای درد مزمن کﺸاله ران و افراد سالﻢ بود .فرﺽ محقﻖ بر این بود که افراد دارای
درد مزمن کﺸاله ران ،میانﮕین فعالیت عضالنی و نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی کمتری در
عضالت اینترناﻝ اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ 1و مولتی فیدوﺱ 2و در عضالت
اداکتور النﮕوﺱ 3و ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ 4نیز میزان فعالیت 5و نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی6
متﻔاوتی نﺴﺒت به ﮔروه کنترﻝ سالﻢ دارند.

1

Internal oblique/Transversus Abdominus

2

Multifidus

3

Adductor Longus

4

Gluteus Medius

5

Mean Muscle Activity

6

Co-Cantraction Ratio

7

Comparative Cross-Sectional Study

ﺁزمودنیها ﻗﺒﻞ از شرکت در مﻄالعه ،توضیﺢ دﻗیقی درباره مراحﻞ تحقیﻖ و ﺁزمونﮕیری
دریافت کردند و به ﺻورت ﺁﮔاهانه فرﻡ رضایتنامه و اﻃالعات شﺨصی را تکمیﻞ و
امضا کردند و مورد تایید کمیته اخالﻕ در پﮋوهش دانﺸﮕاه تربیت مدرﺱ با شماره
 1397,103.IR.MODARES.RECﻗرار ﮔرفت.
الزﻡ به ﺫکر است که تمامی مراحﻞ ﺁزمون شامﻞ ارزیابیﻬای پیش از ورود به مﻄالعه و
الکترود ﮔذاری و اﺟرای ﺁزمون توسﻂ یک فیزیوتراپ باتجربه انجاﻡ شد.
دادهﻬای الکترومیوﮔرافی با استﻔاده از دستﮕاه الکترومایوﮔرافی سﻄحی مدﻝ
 Noraxon wireless DTSساخت کﺸور ﺁمریکا ثﺒت شد .فرکانﺲ نمونهبرداری
 1500هرتز بود و از فیﻠتر میان ﮔذر  20و  450هرتز استﻔاده شد .پیش از الکترودﮔذاری،
ﺁمادهسازﻱ استاندارد پوست انجاﻡ مﻲشد که شامﻞ برداشتن موﻱ ناحیه و شﺴتن و
تمیز کردن پوست این ناحیه با الکﻞ و خﺸک کردن ناحیه مورد مﻄالعه بود.
الکترودﮔذاری عضالت مولتی فیدوﺱ و ﮔﻠتوﺱ مدیوﺱ بر اساﺱ پروتکﻞ
الکترودﮔذاری اروپا ) (SENIAMانجاﻡ شد ،به این ﺻورت که برای عضﻠه مولتی
فیدوﺱ ،الکترودهاﻱ دو ﻗﻄﺒﻲ نقره-کﻠرید به ﻗﻄر 10میﻠﻲمتر و با فاﺻﻠه مرکز به
8
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مواد و روشها:
در این مﻄالعه مقﻄعی-مقایﺴﻬای 32 ،7نﻔر از ورزشکاران باشﮕاهﻬای فوتﺒاﻝ و راﮔﺒی
شﻬر تﻬران بهﺻورت داوﻃﻠﺒانه و بر اساﺱ معیارهای ورود و خروﺝ )که توسﻂ یک
فیزیوتراپ باتجربه ارزیابی شدند( شرکت کردند.
معیار ورود برای افراد مﺒتال به کﺸاله درد مزمن:
(
)
بازیکنان فعاﻝ باشﮕاهی )در رشتﻬﻬای مولتی دایرکﺸن فوتﺒاﻝ فوتﺒاﻝ ،راﮔﺒی شﻬر

تﻬران().(11
درد در ناحیه کﺸاله که مرتﺒﻂ با ورزش باشد و همﭽنین بیش از شش هﻔته درد وﺟود
داشته باشد).(11
کﺸاله درد در هنﮕاﻡ یا پﺲ از فعالیت ورزشی).(17
حﺴاسیت به لمﺲ روی تاندون اداکتور یا ﻗﺴمت سمﻔیز پوبیﺲ )امتیاز بیش از سه از
مقیاﺱ بصری درد در دامنه ﺻﻔر تا .(11)(10
مﺜﺒت شدن تﺴت اسکوویز در فﻠکﺸن هیﭗ در زاویه  45درﺟه یا احﺴاﺱ درد هنﮕاﻡ
ابداکﺸن فعاﻝ در برابر مقاومت هنﮕاﻡ ارزیابی )امتیاز بیش از سه از مقیاﺱ بصری درد
در دامنه ﺻﻔر تا .(11)(10
معیار ورود برای افراد سالﻢ:
بازیکنان فعاﻝ باشﮕاهی در رشتههای مولتی دایرکﺸن )فوتﺒاﻝ ،راﮔﺒی( شﻬر
تﻬران).(11
منﻔی شدن تﺴت اسکوویز در فﻠکﺸن  45درﺟهای هیﭗ).(11
معیار خروﺝ برای افراد مﺒتال به کﺸاله درد مزمن:
کﺸاله دردی که ناشی از ضربههای حاد باشد).(11
سابقه ﺟراحی در ﻗﺴمت تحتانی شکﻢ ،هیﭗ یا ناحیه کﺸاله).(11
فتﻖ اینﮕویناﻝ.
سابقه کمردرد یا درد ساکروالیاﻙ در یک ساﻝ ﮔذشته).(11
نﺸانههای عصﺒی )مﺜﻞ بیحﺴی ،سوزش ،کرختی( در انداﻡ تحتانی).(11
معیار خروﺝ برای افراد سالﻢ:
سابقه کﺸاله درد).(11
سابقه ﺟراحی در ﻗﺴمت تحتانی شکﻢ ،هیﭗ یا ناحیه کﺸاله).(11
سابقه کمردرد یا درد ساکروالیاﻙ در یک ساﻝ ﮔذشته).(11
نﺸانههای عصﺒی )مﺜﻞ بیحﺴی ،سوزش ،کرختی( در انداﻡ تحنانی).(11
هر ﮔونه بیماری سیﺴتماتیک که تاثیری بر عمﻠکرد حرکتی فرد داشته باشد ) مﺜﻞ
بیماری شوﺋرمن ،ﺁرتریت روماتویید ،دیﺴتروفی عضالنی یا بیماری پاژه().(9,11
انتﺨاﺏ نمونهها بر اساﺱ یک مﻄالعه مقدماتی ،8تحقیﻖهای مﺸابه و با استﻔاده از
معادله زیر) (19بر اساﺱ اندازهﮔیری توان  β =0,829در متﻐیر درد بیانﮕر این بود
که حداﻗﻞ تعداد ﺁزمودنیها  12نﻔر است که در این تحقیﻖ برای فایﻖ ﺁمدن بر مﺸکﻞ
ریزش احتمالی نمونهها هنﮕاﻡ تحقیﻖ و در دسترﺱ بودن تعداد نمونههای کافی 16
نﻔر در ﮔروه سالﻢ )که  62/5درﺻد فوتﺒالیﺴت و  43/75درﺻد راﮔﺒی( و  16نﻔر در
ﮔروه مﺒتال به درد مزمن کﺸاله )که  56/25درﺻد فوتﺒالیﺴت و  43/75درﺻد راﮔﺒی(
در نﻈر ﮔرفته شد.
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مرکز  20میﻠﻲمتر )که اتصاﻝ ﺁنها به پوست از ﻃریﻖ چﺴﺐ مﺨصوﺹ بود( ،در سﻄﺢ
مﻬره پنجﻢ کمری ) 2-3 cmاز خﻂ وسﻂ( روی خﻂ واﺻﻞ بین پایینترین ﻗﺴمت
خار خاﺻره خﻠﻔی فوﻗانی و فضای بین مﻬرهای اوﻝ و دوﻡ کمری تعﺒیه شد و براﻱ
عضﻠه ﮔﻠتوﺱ مدیوﺱ الکترودهای ثﺒات در نیمه خﻄی که تروکانتر بزرگ را به کرست
ایﻠیاﻙ وﺻﻞ می کرد ،ﻗرار داده شد .برای عضﻠه اداکتور النﮕوﺱ ،الکترودهای ثﺒات
در سﻄﺢ ﻗدامی-داخﻠی ران و در یک سوﻡ فوﻗانی خﻂ واﺻﻞ بین سمﻔیزیﺲ پوبیﺲ
و توبرکﻞ اداکتور استﺨوان فمور ﻗرار ﮔرفت) .(20برای عضﻠه ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ
و اینترناﻝ ابﻠیک ابدومینوﺱ از یک الکترود مﺸترﻙ استﻔاده شد .الکترودهای ثﺒات
در فاﺻﻠه  2cmداخﻞ و پایین خار خاﺻره ﻗدامی-فوﻗانی ﻗرار داشتند)) (21شکﻞ.(1

با چرخش  90درﺟهای به سمت چﭗ ﺁﻏاز میشد .سﭙﺲ ﺁزمودنیها با رسیدن به
مﺨروﻃیهای ﻗرمز با تکیهﮔاه ﻗراردادن پای چﭗ به ﺻورت  90درﺟه به همان سمت
میچرخید) (4شکﻞ  .2اﺟرای تﺴت راه رفتن همراه با چرخش در مﺴیر ﻃراحی شده
برای انﻄﺒاﻕ ،همه ﺁزمودنی به سمت چﭗ چرخیدند و پای ﻏالﺐ همه ﺁزمودنیها پای
راست بود .پایﻲ که فرد با ﺁن به توپ ضربه میزد به عنوان پاﻱ ﻏالﺐ و پاﻱ دیﮕر به
عنوان پاﻱ ﻏیرﻏالﺐ در نﻈر ﮔرفته میﺸد.
برای تجزیه و تحﻠیﻞ داده ها با استﻔاده از متد حداکﺜر مقدار 9برای نرماﻝسازی
سیﮕنالﻬای الکترومایوﮔرافی استﻔاده شد .این مقدار به عنوان یک استاندارد برای سایر
ﻗﺴمتﻬای سیﮕناﻝ در نﻈر ﮔرفته شد .به عﺒارت دیﮕر ،این سری از دادهﻬا میتواند
به عنوان درﺻدی از  MVبیان شوند .سﭙﺲ میانﮕین الکترومایوﮔرافی  11ﮔاﻡ
موفقیتﺁمیز هنﮕاﻡ چرخش که نﺸاندهنده سﻄﺢ فعالیت عضالنی است به وسیﻠه
فرموﻝ اراﺋه شده محاسﺒه شد.

where i=0, 1, 2,…,N, N=100 is the total length of EMG data.

نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی به عنوان فعالیت نرماﻝ شده ﺁنتاﮔونیﺴت تقﺴیﻢ بر مجموﻉ فعالیت
عضالنی تعریﻒ میشود که در این مﻄالعه در  11ﮔاﻡ موفقیتﺁمیز ﻃی شده در مﺴیر
حرکتی ﻃراحی شده ثﺒت شد .سﭙﺲ میانﮕین  AEMGدر فرموﻝ مورد نﻈر ﻗرار داده
شد)(23سﭙﺲ برای تحﻠیﻞ دﻗیﻖتر و مقایﺴه میزان فعالیت عضالنی و نﺴﺒت هﻢ
انقﺒاضی عضالت هر کداﻡ از نمودارها به چﻬار فاز تقﺴیﻢ شد)شکﻞ (2و از هر فاز به
ﻃور ﺟداﮔانه میانﮕین ﮔرفته شد و میانﮕینها به عنوان نماینده میزان فعالیت و نﺴﺒت
هﻢ انقﺒاضی هر فاز مﺸﺨﺺ شد.
فرﺁیندهایی که در هر فاز در یک سیکﻞ راه رفتن همراه با چرخش انجاﻡ میشود ،در
شکﻞ  2توضیﺢ داده شده است.

شکﻞ  .1محﻞ ﻗرارﮔیری الکترودها
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شکﻞ .2چﻬار فاز یک سیکﻞ راه رفتن همراه با چرخش
فاز یک و دو به عنوان فاز استقرار پای راست و فاز نوسان پای چﭗ در نﻈر ﮔرفته شد.

فاز سه و چﻬار نیز به عنوان فاز نوسان پای راست و استقرار پای چﭗ در نﻈر ﮔرفته
شد.
9

)Maximum Value (MV
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ضربه پاشنه با دادههای شتاﺏ لﮕن بر اساﺱ متد  chowو همکاران )(22)(2018
مﺸﺨﺺ شد .هر ﺁزمون موفقیتﺁمیز ا به عنوان یک ﮔاﻡ کامﻞ که با پای راست شروﻉ
میشد برای دو ﮔروه در نﻈر ﮔرفته شد) .(22دادههای شتاﺏ و الکترومایوﮔرافی به ﻃور
همزمان با استﻔاده از سیﺴتﻢ (Noraxon, USA IMU (MyoMOTION MR3
ثﺒت شد IMU .روی لﮕن در ﻗﺴمت ساکروﻡ )بین مﻬره پنﺞ کمری و اوﻝ خاﺟی(
ﻗرار داده شد) .(22پﺲ از ﺁشنایی و تمرین با ﺁزمون حرکتی ،از ﺁزمودنیها خواسته
شد با سرعت ترﺟیﻬی خود در مﺴیر  70cmدر  70cmکه به وسیﻠه مﺨروﻃیها
تعیین شده بودند)شکﻞ ،(2مﻄابﻖ دستورالعمﻞ حرکت کنند .دادهها از هﻔت ﺁزمون
حرکتی موفقیتﺁمیز )حداﻗﻞ  21چرخش یکﻃرفه در ناحیه چرخش( برای تجزیه
و تحﻠیﻞ ثﺒت شد .هر ﺁزمون حرکتی شامﻞ سه تالش در مدار حرکتی بود .هر مدار
شامﻞ حرکت خﻄی و یک سری از چرخﺸﻬا بود .در هر تکرار مﺴیر حرکتی ﻃراحی
شده ،چرخش اوﻝ با ﻗدﻡ زدن در ناحیه  70در  70cmبا پای راست به ﺻورت یکﻄرفه
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شایان ﺫکر است تمامی برنامه کد نویﺴی و تحﻠیﻞ دادههای الکترومایوﮔرافی در
نرﻡافزار متﻠﺐ ) (MathWorks Inc., Natick, Massachusetts, USAانجاﻡ شد.
فعالیت عضالنی  IO/Trو  MFبه ﺻورت دو ﻃرفه )راست و چﭗ( ثﺒت شد که
میانﮕین فعالیت راست و چﭗ در نﻈر ﮔرفته شد.
برای ﺁزمون فرضیههای تحقیﻖ ،از ﺁزمون شاپیرو-ویﻠک برای ارزیابی توزیﻊ نرماﻝ
دادهها و از ﺁزمون لون برای ارزیابی برابری واریانﺲها .از ﺁزمون تی مﺴتقﻞ برای
مقایﺴه ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد و ﮔروه سالﻢ استﻔاده شد .برای دادههای ناپارامتریک،
برای مقایﺴه اختالﻑ بین ﮔروهی از ﺁزمون یومان -ویتنی استﻔاده شد .از نرﻡافزار
 SPSSنﺴﺨه ) Inc, Chicago, IL(23برای تجزیه و تحﻠیﻞ دادههای ﺁماری استﻔاده
شد .سﻄﺢ معناداری نیز 5درﺻد در نﻈر ﮔرفته شد.

IO/Tr.A: Internal oblique/Transversus abdomins muscle
MF:
Multifidus muscle P: Phase
نمودار  2میانﮕین و انحراﻑ معیار نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی ) (CCRعضالت اینترناﻝ
اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ به مولتی فیدوﺱ را نﺸان میدهد که نتایﺞ ﺁزمون
یومان-ویتنی نﺸان داد که در فازهای  3، 1و  4ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن به
ﺻورت معناداری هﻢ انقﺒاضی کمتری نﺴﺒت به ﮔروه سالﻢ داشتند ).(p≥0/05

نمودار  .2میانﮕین و انحراﻑ معیار نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی

یافتهها:
ویﮋﮔیهای دموﮔرافیک درﺟدوﻝ  1نﺸان داده شده است .از نﻈر سن ،ﻗد و وزن تﻔاوت
معنادارﻱ بین دو ﮔروه وﺟود نداشت.
ﺟدوﻝ  -1مﺸﺨصات ﺁزمودنیهای تحقیﻖ
میانﮕین ±انحراﻑ معیار
ﮔروه سالﻢ )(n=16

ﮔروه مﺒتال به
درد مزمن کﺸاله

0/69

25/25±2/11

25/56±2/36

سن )ساﻝ(

0/75

179/12±4/04

179/56±3/94

ﻗد )سانتیمتر(

0/54

79/68±6/85

78/25±6/43

وزن )کیﻠوﮔرﻡ(

P-Value

متﻐیر

)(n=16

نمودار 3نیز میانﮕین و انحراﻑ معیار فعالیت عضالنی عضالت اداکتور النﮕوﺱ و
ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ پای راست را در چﻬار فاز حرکتی راه رفتن همراه با چرخش را نﺸان
میدهد .نتایﺞ تجزیه و تحﻠیﻞ ﺁماری نﺸان داد که در همه فازهای حرکتی به ﺻورت
معناداری فعالیت عضالنی بین دو ﮔروه متﻔاوت بود ) .(p≥0/05میانﮕین فعالیت
عضالنی اداکتور النﮕوﺱ در همه فازهای حرکتی در ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن
بیﺸتر از ﮔروه سالﻢ بود و همﭽنین میانﮕین فعالیت عضالنی ﮔﻠتوﺱ مدیوﺱ در
فازهای  1و  2در ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن بیﺸتر از ﮔروه سالﻢ بود ،اما در فاز
های  3و  4این نﺴﺒت برعکﺲ بود.
نمودار  .3میانﮕین و انحراﻑ معیار میزان فعالیت عضالنی عضالت اداکتور النﮕوﺱ و
ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ پای راست.

* اختالﻑ معنادار بین دو ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن و سالﻢ ).(05/0≤P
AL: Adductor Longus GM: Gluteus Medius P: Phase R: Right
Leg

شکﻞ  4نیز میانﮕین و انحراﻑ معیار هﻢ انقﺒاضی عضالت اداکتور النﮕوﺱ به ﮔﻠتﺌوﺱ
مدیوﺱ در پای راست در چﻬار فاز حرکتی را نﺸان میدهد که نتایﺞ ﺁزمون یو مان-
ویتنی نﺸان داد نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی به ﺻورت معناداری در فازهای  3 ،1و  4در ﮔروه
کنترﻝ در مقایﺴه با ﮔروه مﺒتال بیﺸتر بود ) .(p≥0/05با این حاﻝ در فاز  2این نﺴﺒت
در ﮔروه مﺒتال بیﺸتر بود ).(p≥0/05

* اختالﻑ معنادار بین دو ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن و سالﻢ ).(05/0≤P

نمودار  .4میانﮕین و انحراﻑ معیار نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی عضالت اداکتور النﮕوﺱ به
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تﻔاوت در سﻄﺢ  p≥0/05معنادار است.
نمودار یک میانﮕین و انحراﻑ معیار فعالیت عضالنی عضالت اینترناﻝ
اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ و مولتی فیدوﺱ هنﮕاﻡ چﻬار فاز
حرکتی راه رفتن همراه با چرخش را نﺸان میدهد .نتایﺞ ﺁزمون ﺁماری
تی-مﺴتقﻞ نﺸان داد که به ﻏیر از فاز سوﻡ ،تﻔاوت معناداری در فعالیت عضالنی همه
فازها بین دو ﮔروه وﺟود دارد ) .(p≥0/05در همه فازهای چرخش به ﻏیر از فاز دوﻡ،
ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن به ﺻورت معناداری میزان فعالیت عضالنی پایینتری
در مقایﺴه با ﮔروه سالﻢ داشتند.
نمودار  .1میانﮕین و انحراﻑ معیار میزان فعالیت عضالنی عضالت اینترناﻝ اوبﻠیک/
تنرسورﺱ ابدومینوﺱ و مولتی فیدوﺱ هنﮕاﻡ راه رفتن همراه با چرخش.

* اختالﻑ معنادار بین دو ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن و سالﻢ ).(05/0≤P
CCR: Co-Contraction Ratio P: Phase T:Trunk. IO/Tr.A to MF
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ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ پای راست.

نﺴﺒت به ﮔروه مﺒتال داشتند ) ،(p≥0/05اما در فاز سوﻡ این نﺴﺒت به ﺻورت معناداری
در ﮔروه مﺒتال بیﺸتر بود ) ،(p≥0/05و در فاز چﻬار اختالفی مﺸاهده نﺸد.
نمودار  .6میانﮕین و انحراﻑ معیار نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی عضالت اداکتور النﮕوﺱ به
ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ پای چﭗ.
* اختالﻑ معنادار بین دو ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن و سالﻢ ).(05/0≤P
CCR: Co-Contracton Ratio
H: Hip.AL to GM L: Left Leg

* اختالﻑ معنادار بین دو ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن و سالﻢ ).(05/0≤P
CCR: Co-Contracton Ratio
H: Hip.AL to GM R: Right Leg

نمودار  5میانﮕین و انحراﻑ معیار فعالیت عضالنی عضالت اداکتور النﮕوﺱ و ﮔﻠتﺌوﺱ
مدیوﺱ پای چﭗ را در  4فاز حرکتی را نﺸان میدهد که نتایﺞ ﺁزمون تی-مﺴتقﻞ نﺸان
داد که در فازهای  1و  ،2میانﮕین فعالیت عضالت اداکتور النﮕوﺱ در ﮔروه مﺒتال به
ﺻورت معناداری بیﺸتر از ﮔروه کنترﻝ بود ،اما این اختالﻑ در فازهای 3و 4معنادار نﺒود.
نتایﺞ نﺸان داد که در فازهای 1و 2در ﮔروه کنترﻝ ،ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ فعالیت بیﺸتری
نﺴﺒت به ﮔروه مﺒتال داشت که در فاز  1این مقدار معنادار بود ) ،(p≥0/05اما در فاز
سوﻡ این مقدار در ﮔروه مﺒتال بیﺸتر بود ) ،(p≥0/05اما در فاز چﻬارﻡ اختالفی وﺟود
نداشت.
.
نمودار  5میانﮕین و انحراﻑ معیار میزان فعالیت عضالنی عضالت اداکتور النﮕوﺱ و
ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ پای چﭗ.

* اختالﻑ معنادار بین دو ﮔروه مﺒتال به کﺸاله درد مزمن و سالﻢ ).(05/0≤P
AL: Adductor Longus GM: Gluteus Medius L: Left Leg

10
دور  ،44شماره  ،1399 ،3صفحات  503ات 511

Stance

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2023-01-10

نمودار  6میانﮕین و انحراﻑ معیار نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی عضالت اداکتور النﮕوﺱ به
ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ در پای چﭗ در  4فاز حرکتی را نﺸان میدهد .نتایﺞ ﺁزمون یو مان-
ویتنی نﺸان داد که در فاز 1و 2ﮔروه سالﻢ به ﺻورت معناداری هﻢ انقﺒاضی بیﺸتری

بحث و نتیجهگیری:
هدﻑ تحقیﻖ حاضر مقایﺴه میزان فعالیت عضالنی و نﺴﺒت همانقﺒاضی عضالت
منتﺨﺐ تنه و ران در افراد مﺒتال به درد مزمن کﺸاله ران و افراد سالﻢ هنﮕاﻡ راه رفتن
همراه با چرخش بود .یافتههای اﺻﻠی این پﮋوهش حاکی از کمتر بودن میزان فعالیت
و هﻢ انقﺒاضی عضالت اینترناﻝ اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ با مولتی فیدوﺱ در تنه
و افزایش فعالیت و میزان هﻢ انقﺒاضی عضالت اداکتور النﮕوﺱ با ﮔﻠوتﺌوﺱ مدیوﺱ
در مﻔصﻞ هیﭗ در افراد مﺒتال به درد مزمن کﺸاله نﺴﺒت به افراد سالﻢ هنﮕاﻡ راه رفتن
همراه با چرخش بود.
در این مﻄالعه ،میزان فعالیت عضالت و نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی عضالت اینرناﻝ اوبﻠیک/
ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ با مولتی فیدوﺱ در تنه و عضالت اداکتورالنﮕوﺱ با ﮔﻠوتﺌوﺱ
مدیوﺱ در مﻔصﻞ ران در چﻬار فاز حرکتی در  11سیکﻞ ﮔاﻡ راه رفتن همراه با چرخش
ارزیابی شد .نتایﺞ مقایﺴه بین دو ﮔروه نﺸان داد که میزان فعالیت عضالت اینترناﻝ
اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ و مولتی فیدوﺱ در همه فازهای حرکتی به ﺟز فاز دوﻡ
در ﮔروه کنترﻝ به ﺻورت معناداری بیﺸتر از ﮔروه مﺒتال بود )نمودار  .(1همﭽنین نتایﺞ
حاکی از نﺴﺒت باالی هﻢ انقﺒاضی اینترناﻝ اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ به مولتی
فیدوﺱ در ﮔروه کنترﻝ نﺴﺒت به ﮔروه درد مزمن کﺸاله بود )نمودار .(2
همﭽنین نتایﺞ حاﺻﻞ از مقایﺴه میزان فعالیت عضالت اداکتور النﮕوﺱ و ﮔﻠتﺌوﺱ
مدیوﺱ در پای راست و چﭗ و همﭽنین نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی این عضالت نﺸان از
فعالیت باالی عضﻠه اداکتور النﮕوﺱ در ﮔروه مﺒتال به درد مزمن کﺸاله بود و افزایش
نﺴﺒت هﻢ انقﺒاضی در فاز استنﺲ 10در ﮔروه کﺸاله درد مزمن است )نمودار  3و .(5
با توﺟه به ارتﺒاﻁ نزدیک ران-لﮕن-ستون فقرات)24):)ormattedCitation)(24
عمﻠکرد مﻄﻠوﺏ عضالت ران نقش مﻬمی در انتقاﻝ نیرو از انداﻡ تحتانی به ستون
فقرات و برعکﺲ دارد .اختالﻝ در فعالیت عضالت ران شاید بر کارﺁیی بیومکانیکی و
عمﻠکرد هر دو ناحیه کمری-لﮕنی و انداﻡ تحتانی تاثیر میﮔذارد) (25در همین راستا
تحقیﻖهای انجاﻡ شده روی افراد مﺒتال به کﺸاله درد نیز بر بیثﺒاتی کمری-لﮕنی
اشاره کردهاند).(11,26
از ﺟمﻠه عضالت کﻠیدی که هنﮕاﻡ حرکتهای فعاﻝ نقش مﻬمی در ثﺒات کمری-
لﮕنی دارند ،عضالت اینترناﻝ اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ ،مولتی فیدوﺱ و ﮔﻠتﺌوﺱ
مدیوﺱ هﺴتند .با توﺟه به اهمیت نقش ثﺒات دهندﮔی و توزیﻊ نیرو در مﻔصﻞ هیﭗ و
سمﻔیز پوبیﺲ ،بررسی فعالیت این عضالت هنﮕاﻡ حرکتهای فعاﻝ در افراد مﺒتال به
کﺸاله درد نیاز به بررسیﻬای بیﺸتری دارد).(14,27
در تکﻠیﻒ چرخش ،عضالت مایﻞ داخﻞ و خارﺟی و ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ به
عنوان حرکت دهندهﻬای اﺻﻠی تنه عمﻞ چرخش را انجاﻡ میدهند و عضﻠه مولتی
فیدوﺱ یک ﺟزء مﻬﻢ ثﺒات اکﺴتانﺴیون برای فقرات کمری هنﮕاﻡ چرخش فراهﻢ
میکند) .(10,28بدون فعالیت مناسﺐ عضﻠه مولتی فیدوﺱ هنﮕاﻡ چرخش ،عمﻞ
بدون مﺨالﻔت عضالت مایﻞ شکمی سعی در فﻠکﺴیون ناخواسته ستون فقرات خواهد
داشت) .(10,29نتایﺞ این مﻄالعه نیز حاکی از کمتر بودن فعالیت عضالت اینترناﻝ
اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ ،مولتی فیدوﺱ و ﮔﻠتﺌوﺱ مدیوﺱ هنﮕاﻡ چرخش افراد
مﺒتال به درد مزمن کﺸاله ران نﺴﺒت به افراد سالﻢ بود.
باوﺟود اهمیت نقش عضﻠه مولتی فیدوﺱ در ثﺒات کمری لﮕنی ،نﺸان داده شده
است که فعالیت این عضﻠه به فعالیت عضﻠه ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ وابﺴته است .بدون
فعالیت مناسﺐ عضﻠه ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ عضﻠه مولتی فیدوﺱ نمیتواند نقش
خود را به عنوان ثﺒاتدهنده سﮕمنت کمری-لﮕنی به خوبی ایﻔا کند) .(30بنابراین
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با این فرﺽ میتوان دلیﻞ بیثﺒاتی کمری-لﮕنی و تنه را در نﺒود توازن عضالنی
عضالت ثﺒاتدهنده کمری-لﮕنی یافت که در مﻄالعههای پیﺸین نیز تاخیر در فعالیت
ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ ) (11و کاهش سایز عضﻠه مولتی فیدوﺱ ) (31و در نﻬایت
بیثﺒاتی) (9,26کمری-لﮕنی و تنه) (13,32را نﺸان دادهاند .نتایﺞ این تحقیﻖ نیز
همراستا با این نتایﺞ نﺸان داد که افراد مﺒتال فعالیت پایین و هﻢ انقﺒاضی کمتر نﺴﺒت
به افراد سالﻢ داشتند.
از ﻃرﻑ دیﮕر عضﻠه ﮔﻠوتﺌوﺱ مدیوﺱ می تواند نقش بﺴزایی در ثﺒات کمری-
لﮕنی داشته باشد .به ﻃوری که نﺸان داده شده است این عضﻠه به کمک عضالت
کمری-لﮕنی از ﮔﺸتاور اداکتوری ﺟﻠوﮔیری میکند)matched controls. 9 and(12

RESULTS The gluteus medius to adductor longus activation ratio
was significantly reduced in subjects with groin pain when the
 .0,001 > p ,64,3 = injured leg was either moving (Fهمﭽنین فعالیت

نامناسﺐ این عضﻠه به افزایش ﮔﺸتاور اداکتوری و افزایش لود بر مﻔصﻞ هیﭗ منجر
شود که این افزایش بار هنﮕاﻡ فعالیت چرخﺸی تا چندین برابر وزن بدن افزوده میﺸود.
در همین راستا محققان نﺸان دادند که نﺒود توازن عضالنی بین ﮔﻠوتﺌوﺱ مدیوﺱ و
اداکتورالنﮕوﺱ یک ریﺴک فاکتور مﻬﻢ در ﺁسیﺐ بیشفعالی و استرین اداکتورالنﮕوﺱ
است) (12,33نتایﺞ نﺸان دادند که عضﻠه اداکتور النﮕوﺱ هنﮕاﻡ چرخش در افراد
مﺒتال فعالیت بیﺸتری دارد که شاید این افزایش فعالیت عضالنی میتواند در اثر افزایش
ﺟریان سمﭙاتو ﺁدرناﻝ در اثر درد باشد و به احتماﻝ یکی از دالیﻞ کاهش دامنه حرکتی
هیﭗ و متعاﻗﺐ ﺁن به تﻐییرات بیومکانیکی هیﭗ و لﮕن و درنﻬایت تنه منجر شود).(34
عالوه براین ،عوامﻞ اثرﮔذار دیﮕری نﻈیر ضعﻒ ابداکتورها بی ثﺒاتی تنه) (13و کمری-
لﮕنی) (26)(13و در نتیجه اختالﻝ در الﮕوی حرکتی و توزیﻊ نامناسﺐ نیروها در
سمﻔیز پوبیﺲ میتواند به افزایش استرﺱ روی اداکتورهای ران منجر شود) (35که این
افزایش استرﺱ و فعالیت شاید منجر به اینزوپاتی 11اداکتور النﮕوﺱ)female; 1(36
 years 26 median ageو التﻬاﺏ سمﻔیر پوبیﺲ ) (37شود که تصاویر  MRIنیز این
عالیﻢ را نﺸان دادهاند) .(17,37با وﺟود فعالیت و هﻢ انقﺒاضی کﻢ در افراد مﺒتال به
درد مزمن کﺸاله ران هنﮕاﻡ فاز استنﺲ پﺲ از چرخش )فاز دوﻡ در پای راست و فاز
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سوﻡ در پای چﭗ( این میزان برعکﺲ بود و به میزان ﻗابﻞ توﺟﻬی این هﻢ انقﺒاضی در
ران و تنه افزایش پیدا کرد؛ اﮔر چه در نﺴﺒت اینترناﻝ اوبﻠیک/ترنﺴورﺱ ابدومینوﺱ
به مولتی فیدوﺱ معنادار نﺒود ،ولی افزایش این نﺴﺒت مﺸﻬود است .این افزایش هﻢ
انقﺒاضی در ران و تنه شاید به دلیﻞ استراتﮋی ﺟﺒرانی برای حﻔﻆ تعادﻝ پاسﭽر پﺲ
از چرخش باشد) (7,38و ترﺱ از حرکت (39) 12در این افزایش هﻢ انقﺒاضی نیز
دخیﻞ باشد .اﮔر چه افزایش فعالیت هﻢ انقﺒاضی در ران ممکن است در حضور درد
برای ثﺒات مﻔصﻞ هیﭗ مﻔید باشد،اما شاید با عود دوباره درد بوسیﻠه افزایش توزیﻊ لود
اضافی روی مﻔصﻞ هیﭗ و سمﻔیز پوبیﺲ سﺒﺐ تﺸدید وضعیت درد و تﺨریﺐ مﻔصﻠی
و پیﺸرفت استوﺁرتریت مﻔصﻞ هیﭗ شود که نیاز به پﮋوهﺸﻬای بیﺸتری دارد).(40
نتایﺞ این مﻄالعه نﺸان داد که اختالﻝ در میزان فعالیت عضالنی و استراتﮋی حرکتی
ممکن است ،بازیکنانی که سابقه درد کﺸاله ران یا در معرﺽ این ﺁسیﺐ ﻗرار دارند
را به سمت مزمن شدن و عود دوباره ﺁسیﺐ کﺸاله سوﻕ دهد .این اﻃالعات میتواند
بیانﮕر اهمیت بررسی دﻗیﻖتر فعالیت عضالنی و الﮕوی حرکتی افراد مﺒتال به درد
کﺸاله ران را پﺲ ﺁسیﺐدیدﮔی برای پزشکان ورزشی و مربیان برای بازﮔﺸت مﻄمﺌن
ورزشکار به ورزش و همﭽنین برای ارزیابیﻬای پیش از شروﻉ فصﻞ مﺴابقهها باشد.
در پایان باید خاﻃر نﺸان کرد هر چند بررسی میزان فعالیت عضالنی و هﻢ انقﺒاضی
عضالنی میتواند کمک شایانی برای بررسی الﮕوی فعالیت عضالنی هنﮕاﻡ حرکت
کند ،اما پیﺸنﻬاد میﺸود در مﻄالعههای ﺁینده به بررسی عوامﻠی همﭽون ﻗدرت ،شدت
فعالیت ،خﺴتﮕی عضالت تنه و ران و ارتﺒاﻁ ﺁنها با یکدیﮕر ،در افراد مﺒتال به درد
کﺸاله ران و افراد سالﻢ پرداخته شود.
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