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Abstract
Patients with ACL deficiency (ACLD) have to use different compensatory mechanisms to maintain
their stability during daily activities. The aim of this study is to determine the differences in 3D
kinematics and peak ground reaction forces (GRF) between ACL deficient legs and healthy
contralateral legs during stair ascent. Eight subjects with unilateral ACL deficiency participated in
this study. Healthy contralateral legs were considered as control group for further comparisons to
ACL deficient legs. A six camera VICON motion analysis system and 2 portable force plates were used
to record the locomotion while walking up custom-made stairs with two different step heights.
Advanced OSSCA technique was used to assess tibiofemoral knee kinematics, a combination of
symmetrical axis of rotation (SARA), symmetrical center of rotation estimation (SCoRE) and optimal
common shape technique (OCST). The results of this study show that participants with ACLD
experienced different kinematics and peak GRFs in different step heights (p<0.05). During ascending
stairs with 17cm height, legs with ACLD exhibited less varus, more external rotation and less impact
peak in pre-swing stance and early swing phase compared to contralateral healthy leg (p<0.05). The
other stair height, 20 cm, resulted in more extension, more valgus and more external tibia rotation in
injured leg compared to contralateral leg during terminal extension of stance phase (p<0.05). In both
step heights, injured leg reached it maximum extension peak at an earlier time. The results of this
study imply that participants with ACLD make use of different 3D rotational tiobiofemoral kinematics
and different GRF compared to healthy contralateral leg. These compensatory mechanisms would
finally bring about different knee joint loading, which provides the potential of cartilage degeneration
and early osteoarthritis.
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چکیده
افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی زانو برای حفظ پایداری خود در غیاب لیگامان از یک سری مکانیزمهای جبرانی حرکتی در
حین انجام فعالیتهای مختلف بهره میگیرند .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی تفاوتهای درونگروهی سینماتیکی و نقاط اوج
نیروی عکسالعمل زمین هنگام باالرفتن از پله در این گروه افراد میباشد .در این مطالعه 9 ،فرد با آسیب یکطرفهی لیگامان صلیبی
قدامی شرکت کردند .پای سالم افراد آسیب دیده به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد و تمامی مقایسهها بین پای سالم و پای
آسیب دیده انجام گرفت .سیستم آنالیز حرکت  VICONبه همراه دو صفحهی نیرو برای ثبت فعالیت حرکتی افراد هنگام باالرفتن از
پله با دو ارتفاع متفاوت به کار گرفته شد .محاسبات سینماتیکی تیبیافمورال با تکنیک جدید  OSSCAانجام شد که ترکیبی از رویکرد
 SARAبرای تعیین محور فانکشنال زانو SCoRE ،برای تعیین مرکز مفصل ران و  OCSTبرای کاهش آرتیفکتهای حرکتی مارکرها
میباشد .براساس نتایج این مطالعه ،افراد با آسیب لیگامان صلیبی برای دو ارتفاع  61و  43سانتیمتری پله مکانیزمهای انطباقی
سینماتیکی و نقطهی اوج نیرویی متفاوتی داشتند .در ارتفاع  61سانتیمتری و در ابتدای فاز یا مرحلهی گردشی پای آسیب دیده زاویه-
ی واروس کمتر ،چرخش محوری خارجی بیشتر و نقطهی اوج ضربهی کمتری ( )p<0.05را نسبت به پای سالم تجربه کرد .در
ارتفاع  43سانتیمتری پای آسیب دیده زاویهی اکستنشن بیشتر ،والگوس بیشتر و چرخش محوری خارجی بیشتری ( )p<0.05را در
فاز اکستنشن نهایی ایستایش نسبت به پای سالم داشت .در هر دو ارتفاع پله ،تقدم رسیدن به نقطهی اوج اکستنشن در پای آسیب دیده
نسبت به پای سالم مشاهده شد .نتایج این مطالعه تایید میکند که افراد با آسیب لیگامان قدامی ،درجات آزادی چرخشی تیبیافمورال و
نیروی عکسالعمل متفاوتی نسبت به پای سالم خود دارند .این مکانیزمهای جبرانی در نهایت به تغییر بارگذاری زانو ،فرسایش
غضروف و ابتال به آرتروز زودرس این افراد منجر میشود.
کلیدواژهها :لیگامان صلیبی قدامی زانو ،سینماتیک ،نیروی عکس العمل زمین ،باالرفتن پله ،آنالیز حرکت
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راه رفتن مشاهده شده است []65،4؛ در حالی که برخی دیگر

 -1مقدمه
آسیب لیگامان صلیبی قدامی زانو یکی از رایجترین آسیبهای

از مطالعات ،افزایش چرخش خارجی محوری تیبیافمورال

زانو به ویژه در افراد جوان ورزشکار است [ .]4،6گیرندههای

زانو را گزارش نمودند [ .]61،61گائو و همکارانش []6

مکانیکی روی سطح لیگامان صلیبی قدامی ،که بر عملکرد

وجود اختالفات معنیدار در هر سه پارامتر چرخشی

ماهیچههای آنتاگونیست تاثیر میگذارند و مانع از جابجایی و

تیبیافمورال زانو در حین باال رفتن از پله را تایید کردند،

چرخش محوری بیش از حد تیبیا نسبت به فمور میشوند ،در
اثر آسیب این لیگامان از بین میروند [ .]1پارگی لیگامان
صلیبی قدامی و عواقب عصبی-فیزیولوژیکی ناشی از آن،

اگرچه تکادا و همکارانش [ ]69کاهش زاویهی والگوس و
کاهش چرخشی محوری تیبیافمورال زانو در پای آسیبدیده
را بدون اختالف معنیدار مطرح کردند .تامبیا و همکارانش

منجر به ایجاد اختالل در پایداری زانو و تغییرات سینماتیکی

[ ]5نیز عدم تغییر پارامترهای سینماتیکی را در هنگام باال

مفصل زانو در حین انجام فعالیتهای متفاوت میشود [.]5،4

رفتن از پله گزارش کردند .تغییرات سینماتیکی زانو در پای با

الگوی بارگذاری سطوح مفصلی زانو در اثر تغییرات

آسیب لیگامان صلیبی قدامی در صفحهی چرخش محوری

سینماتیکی دچار تحول شده و احتمال ابتال به آرتروز را در

(عرضی) آشکارتر از تغییرات در صفحهی ساجیتال گزارش

حین انجام فعالیتهای روزمره مانند راهرفتن یا پیمودن پله

گردید [ .]69تغییرات هر چند ناچیز چرخش محوری

افزایش میدهند و احتمال ابتال به آرتروز زودرس در این

تیبیافمورال زانو نسبت به حالت نرمال باعث شتاب در روند

گروه افراد افزایش مییابد [.]9-5

فرسایش غضروف خواهد شد [ ،]69،61که در ابتال به آرتروز

افراد با آسیب لیگامان صلیبی قدامی ،الگوهای حرکتی

زودرس بسیار مهم به نظر میرسد.

خود را با تغییر الگوی فعالیت ماهیچهها و تغییرات سینماتیکی

باال رفتن از پله با افزایش  64-45درصدی بارگذاری

و سینتیکی اندام تحتانی تغییر میدهند [ .]5،4به علت

روی مفصل زانو همراه است و فرد مجبور است برای طی

پیچیدگیهای زانو ،رسیدن به درک درستی از این تغییرات

کردن موفقیتآمیز پله عالوه بر پیشروی بدن ،عمل باال بردن

برای حفظ پایداری دینامیکی زانو میتواند در رویکردهای

بدن را نیز انجام دهد [ .]43،5بنابراین مکانیزمهای جبرانی به-

درمانی و توانبخشی در این گروه افراد بسیار موثر باشد .در

کارگرفته شده توسط افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی

تعدادی از مطالعات قبلی ،تغییرات پارامترهای سینماتیکی

در حین باال رفتن از پله با راه رفتن روی سطح صاف متفاوت

ناشی از افزایش فعالیت ماهیچهی همسترینگ برای ایجاد
پایداری و مقید کردن حرکت رو به جلوی تیبیا و کاهش

است .افراد با ناکارآمدی لیگامان هنگام راه رفتن روی سطح
صاف از مکانیزم کاهش فعالیت ماهیچه چهارسر ران 6استفاده

فعالیت ماهیچهی چهارسررانی برای کاهش احساس نیاز به

میکنند ،در حالی که راه رفتن روی پله به دلیل ساختار

وجود لیگامان صلیبی قدامی در هنگام راه رفتن ذکر شدند

مکانیکی پله به افزایش زاویهی فلکشن زانو منجر میشود و

[ .]63،9،5اگرچه در برخی از مطالعات دیگر ،زوایای فلکشن

گشتاور فلکسور افزایش مییابد .بنابراین مکانیزم کاهش

باال ،مانند باال رفتن از پله ،عضلهی چهارسر رانی منجر به

فعالیت ماهیچهی چهارسر برای کاهش نیروی برشی رو به

جابجایی رو به عقب تیبیا میشود و فرد نیازی به لیگامان

جلوی تیبیا ،ممکن است مکانیزم انطباقی مناسبی در این

صلیبی قدامی ندارد [ .]64،66در برخی مطالعات ،تغییرات

فعالیت نباشد [ .]66،9به عالوه ،باال رفتن از پله به عنوان یک

معنیدار پارامترهای سینماتیکی سهبعدی در حین راه رفتن و

برنامهی توانبخشی زنجیرهی سینتیکی بسته برای افراد با

باال رفتن از پله گزارش شده است [ .]64،61،9،1،6در تعدادی

ناکارآمدی لیگامان قدامی بهکار میرود [ .]44،46بسیاری از

از مطالعات ،افزایش چرخش داخلی محوری تیبیافمورال زانو

سیستمهای امتیازبندی زانو نیز توانایی باال رفتن از پله را به

در

افراد

با

ناکارآمدی

لیگامان

قدامی

هنگام

عنوان معیارهای ارزیابی خود لحاظ میکنند [.]41
Quadriceps avoidance

1
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حاجی زاده ،تغییرات سینماتیکی زانو در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی

نیروی عکسالعمل زمین به عنوان یک عامل اصلی تعیین

باال رفتن از پله صحت فرضیات زیر بررسی شود:

کننده در گشتاور وارده بر مفصل زانو مطرح شده است [.]44

( )6سینماتیک سهبعدی زانو با آسیب لیگامان صلیبی قدامی

در واقع ،گشتاور مفصل زانو با تغییر دو پارامتر نیروی عکس-

در مقایسه با پای آسیبدیده متفاوت است (تفاوت درون-

العمل زمین و بازوی گشتاور ایجادشده در اثر موقعیت مفصل

گروهی)؛ ( )4تغییر ارتفاع پله تحولی در پارامترهای

تیبیافمورال زانو تغییر میکند .افراد با آسیب لیگامان قدامی

سینماتیکی زانو ،تفاوتهای درونگروهی و مکانیزمهای

ممکن است برای کاهش گشتاور وارده به مفصل زانو به جای

جبرانی بهکارگرفته شده در افراد با ناکارآمدی لیگامان صلیبی

تغییرات چرخشی مفصل ،از تغییر نیروی عکسالعمل زمین به

قدامی ایجاد میکند؛ ( )1افراد با ناکارآمدی لیگامان قدامی

عنوان مکانیزم جبرانی حرکتی خود بهره گیرند .کاهش نیروی

توازن حرکتی خود را با اجتماع یا اشتراکی از تغییرات

عمودی عکسالعمل زمین میتواند بدین معنا نیز باشد که فرد

الگوهای سینماتیکی و نحوهی قرار دادن پا بر روی پله برای

با احتیاط بیشتری پای آسیبدیدهی خود را بر روی زمین قرار

کاهش نیروی عکسالعمل زمین بر پای آسیبدیده در فاز

میدهد [ .]63تغییرات معنادار نقطهی اوج نیروی عمودی و

ایستایش ،حفظ میکنند.

جلویی-عقبی عکسالعمل زمین در افراد با آسیب لیگامان
قدامی در برخی از مطالعات قبلی تایید شدهاند [.]45،63،5
بنابراین بررسی تغییرات نیروی عکسالعمل زمین میتواند
برای رسیدن به درک درستی از مکانیزم های جبرانی به-
کارگرفته شده توسط پای با آسیب لیگامان قدامی و نیز تقارن
بین پای سالم و پای آسیبدیده مفید باشد.
تاکنون مطالعات اندکی به بررسی تغییرات سینماتیکی سه-
بعدی افراد با آسیب لیگامان صلیبی قدامی زانو هنگام باال
رفتن پله پرداختهاند و نتایج این مطالعات گاهی متناقض بهنظر
میرسد [ .]69،66،9،5،6داشتن درک درست از تغییرات
سینماتیکی و نیرویی افراد با نارکارآمدی لیگامان صلیبی قدامی
هنگام باال رفتن از پله ،یکی ازفعالیتهای رایج روزمره که
چالش عملکردی بیشتری نسبت به راهرفتن روی سطح
ایجادمیکند ،میتواند در جلوگیری از سایر آسیبدیدگیهای
اسکلتی-عضالنی مانند فرسایش غضروف و ابتال به آرتروز
زودرس مؤثر باشد .تفاوت در ساختار پله میتواند یکی از
دالیل تناقض در مکانیزمهای انطباقی سینماتیکی هنگام باال
رفتن از پله باشد .تاکنون مطالعهای اثر تغییر ارتفاع پله را بر
پارامترهای سینماتیکی زانو در این افراد بررسی نکرده است.
هدف از انجام این مطالعه این است که به کمک تجهیزات
آنالیز حرکتی ،تحلیلهای سینماتیکی تیبیافمورال زانو و
چگونگی قرار دادن پا به لحاظ اعمال نیرو در فاز

ایستایش6

phase

 -2مواد و روشها
 -2-1افراد شرکتکننده
در این مطالعه ،افراد با آسیب لیگامان صلیبی قدامی که به
کلینیک ارتوپد متخصص زانو مراجعه کرده بودند ،با داشتن
شرایط ورود به مطالعه و اخذ رضایت کامل و کتبی از آنها
انتخاب شدند .شرایط ورود عبارت بودند از :آسیب یکطرفه-
ی لیگامان صلیبی قدامی زانو ،عدم آسیب یا ترمیم مینیسک و
لیگامانهای طرفی زانو در پای آسیبدیده و پای سالم  ،عدم
سابقهی آسیب یا جراحی قبلی لیگامان صلیبی در پای آسیب-
دیده یا سالم ،عدم سابقهی جراحی در مفاصل اندام تحتانی
پای آسیبدیده و سالم ،توانایی باال رفتن از پله بدون استفاده
از نرده ،نداشتن درد و تورم زانوی درگیر و داشتن سالمت
کامل قلبی-عروقی .مطابق با این معیارها 9 ،فرد با جنسیت
مذکر و محدودهی سنی ( 69-15میانگین و انحراف معیار
 )41±5/5سال که به مدت میانگین  6-69ماه ( 4 ±1ماه) از
آسیب آنها میگذشت ،برای انجام آزمونهای آنالیز حرکت
انتخاب شدند .کلیات مطالعه ،اهداف آن و روش کار به افراد
توضیح داده شد و پس از اخذ رضایت ،از آنها دعوت به عمل
آمد تا برای انجام آزمایشات در محل آزمایشگاه آنالیز حرکت
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران حضور یابند.

1Stance
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 -2-2وسایل و تجهیزات

کنترل در نظر گرفته شد .اندازهگیریهای اصلی شامل باال

دادههای بیومکانیکی در آزمایشگاه آنالیز حرکت مجهز به

رفتن از پله با دو ارتفاع متفاوت  61و  43سانتیمتری بود .هر

سیستم آنالیز حرکت وایکن -5 6دوربینه و دو عدد صفحهی

فرد فرآیند باال رفتن از پله را به صورت متوالی تکرار میکرد

نیروی قابلحمل کیسلر 4و دو ساختار پله یکی با ارتفاع 61

تا زمانی که شش بار فرآیند باال رفتن از پله با هر ارتفاع بطور

سانتیمتر و دیگری با ارتفاع  43سانتیمتر جمعآوری شدند.

موفقیتآمیز انجام شد ،سه بار با پیشتاز بودن پای آسیبدیده

این دو ارتفاع در محدودهی ارتفاعهای استاندارد پله هستند و

و سه بار با پیشتاز بودن پای سالم .در تمامی موارد ،ابتدا فرد

افراد در محیطهای زندگی روزمره معموال با ارتفاعی بین این

باال رفتن از پله با پیشتاز بودن پای چپ را انجام میداد تا از

دو محدوده سروکار دارند .هر پله شامل دو گام بود و به

رندومبودن مرحلهی تستگیری از پای آسیبدیده اطمینان

گونهای در آزمایشگاه قرار داده میشدند که صفحهی نیروی

حاصل شود .افراد فعالیت باال رفتن از پله را با پای بدون

اول درست قبل از پلهی اول و صفحهی نیروی دوم در زیر

کفش ،با سرعت دلخواه و با قرار دادن گامبهگام یک پا روی

پلهی اول قرار میگرفت .ساختار پله از جنس فلزی و سنگین

گام اول پله و پای بعدی روی گام دوم پله انجام میدادند.

بود ،به نحوی که در سر جای خود ثابت بود و در طول
حرکت ،پلهها جابجایی نداشتند.

 -2-4تحلیل دادهها
برای تحلیل سینماتیکی تیبیافمورال مفصل زانو از تکنیک
 ]41[ OSSCAاستفاده گردید ،که تلفیقی از رویکردهای

 -2-3جمعآوری دادهها
دو گام پله نسبت به یکدیگر کامالً ایزوله بودند ،تا اثرات
ناشی از قرار دادن پا روی گام دوم پله به صفحهی نیروی زیر
پلهی اول منتقل نشود  .پس از قرار دادن پلهها در محل
مناسب ،صفحهی نیرو دوباره کالیبره میشد ،تا اثرات وزن پله
بر روی صفحهی نیرو از بین برود .مسیر حرکت مارکرها با
فرکانس  633هرتز و دادههای صفحهی نیرو با فرکانس 6333
هرتز جمعآوری شدند.
پس از توضیح مراحل تست یا ازمون برای بیمار و جلب
رضایت کامل از بیمار ،سن ،وزن ،قد ،پهنای زانو ،پهنای مچ
پا ،طول اندام تحتانی و سطح فعالیت جسمانی افراد قبل از
آسیب لیگامان جمعآوری گردید .مارکرهای انعکاسدهندهی
کروی با قطر  1میلیمتر توسط چسب دوطرفه بر روی اندام
تحتانی به صورت متقارن طبق روش مارکرگذاری هلن-هایز
[ ]45قرار داده شدند :قوزک جانبی مچ پا ،پاشنهی پا ،سر
استخوان متاتارسال دوم ،ارتفاع  6/1دیستال ساق پا،
برجستگی جانبی اپیکندیل فمور 6/1 ،دیستال رانASIS ،

راست و چپ و ساکروم .از هر فرد ابتدا تست استاتیکی
گرفته میشد .در این مطالعه ،پای سالم افراد به عنوان گروه
VICON
Kistler

1

 ]49[ SARA ،]41[ OCSTو  ]49[ SCoREاست .ابتدا
تداخالت ناشی از حرکت مارکر بر روی پوست توسط
تکنیک بهینهسازی شکل حرکت مارکرها ( )OCSTاز بین
رفت .در واقع ،در این روش یک موقعیت بهینه از مارکرها
برای هر عضو (لگن ،ران ،ساق و پا) با فرض صلب بودن
حرکت هر عضو و حرکت هماهنگ و صلب تمامی مارکرهای
نصبشده بر روی هر عضو بهدست آمد .سپس موقعیت بهینه
مارکرها در هر عضو با موقعیت خام مارکرها در تمامی فریم-
های حرکتی جایگزین شد ،تا اثرات االستیسیته و کشیده شدن
پوست در طول حرکت به حداقل خود برسد .سپس با استفاده
از تکنیک  SCoREکه روشی برای بهدست آوردن موقعیت
بهینهی مراکز مفاصل گوی و کاسه در طول یک دامنهی
حرکتی فرد است ،موقعیت مرکز مفصل ران نسبت به سیستم
مختصات محلی عضو ران بهدست آمد .محور فانکشنال زانو
در مرحلهی بعد از رویکرد چرخشی محور متقارن ()SARA
محاسبه شد .در نهایت در این روش دو محور
فلکشن/اکستنشن زانو ،یکی برای عضو ران در سیستم
مختصات محلی ران و یکی نسبت به عضو ساق در سیستم
مختصات محلی ساق ،بهدست آمد و حرکت هر محور با
حرکت عضو متناظر با آن کوپل میباشد .برای بهدست آوردن

2
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مرکز مفصل زانو از روش تابع  chordاستفاده شد .در این

گام کامل باال رفتن از پله با آغاز تماس پای پیشتاز با پلهی

روش از سه فرضیه برای بهدست آوردن مرکز مفصل زانو

اول شروع شده و با آغاز تماس پای پیشتاز روی پلهی دوم

استفاده میشود )6( :فاصلهی بین مارکر اپیکندیل فمور و

تمام میشد .لحظات متناظر با تماس اولیه 6و تماس نهایی پا

مرکز مفصل زانو باید به اندازهی نصف پهنای زانو باشد،

با پله 4و لحظهی جدا شدن پا از پله 1از دادههای سینماتیکی و

( )4مرکز مفصل زانو در صفحهی دربردارندهی مرکز مفصل

با استفاده از الگوریتم سرعت پا ]16[ 4محاسبه گردید .نتایج

ران ،مارکر اپیکندیل فمور و مارکر دیستال عضو ران قرار

خام تحلیلهای سینماتیکی به یک گام کامل باال رفتن از پله

گیرد )1( ،خط اتصالدهندهی بین مارکر اپیکندیل فمور و

برای هر آزمون تقسیم شدند .سپس برای نرمال کردن دادهها

مرکز مفصل زانو بر خط اتصالدهندهی بین مرکز مفصل ران

از الگوریتم میانیابی خطی استفاده گردید .در این روش هر

و مرکز مفصل زانو عمود باشد .مرکز نهایی مفصل زانو با

یک از درجات آزادی چرخشی سینماتیکی به  636نقطهی

تصویر کردن این مرکز مفصل بهدست آمده بر روی هر یک از

مجزا از  3تا  %633یک گام کامل تبدیل شدند .نرمال کردن،

محورهای فانکشنال زانوی عضو ران و ساق پا بهدست آمد.

امکان ترکیب و مقایسهی پارامترهای سینماتیکی را بین افراد

مرکز مفصل پا نیز با استفاده از تابع  chordو در روشی مشابه

فراهم میکند .نیروهای عکسالعمل زمین ثبتشده توسط

با محاسبهی مرکز مفصل زانو با حل سه معادله و سه مجهول

صفحهی نیرو ،در فاز ایستایش پای پیشتاز در هر گام نسبت

محاسبه شد .در این معادالت مارکر جانبی قوزک پا ،مرکز

به وزن هر فرد و در یک گام کامل نرمالیزه شدند (.)N/BW

مفصل پا ،مرکز مفصل زانو و مارکر دیستال عضو ساق به

نقطه اوج اول (نقطه اوج ضربه )5و نقطه اوج دوم (نقطه اوج

ترتیب جایگزین مارکر اپیکندیل فمور ،مرکز مفصل زانو،

پیشروی )1نیروهای عمودی و نقطه اوج کمینه (نیروی رو به

مرکز مفصل ران و مارکر دیستال عضو ران در معادالت

عقب) و نقطه اوج بیشینهی (نیروی رو به جلوی) نیروی

مربوط به محاسبهی مرکز مفصل زانو شدند.

جلویی-عقبی برای انجام تحلیل آماری استخراج شدند.

در نهایت محورهای آناتومیکی ران و ساق پا برای محاسبات
سینماتیکی تعریف شدند .مبدا سیستم مختصات سهبعدی
فمور روی مرکز مفصل زانوی تصویرشده بر محور فانکشنال
فمور قرار داده شد .محور اول چرخش فمور در واقع همان
محور فانکشنال فمور بوده و محور دوم آن با اتصال مرکز
مفصل زانو به مرکز مفصل ران ،نرمالیزه کردن و عمود کردن
بر محور اول ایجاد شد .سیستم مختصات تیبیا نیز به همین
ترتیب با قرار دادن مبدا دستگاه مختصات روی مرکز مفصل
زانوی روی محور فانکشنال تیبیا بهدست آمد ،بطوریکه
محور فانکشنال تیبیا به عنوان محور اول و بردار اتصالدهنده-
ی مرکز مفصل زانو با مرکز مفصل پا با نرمالیزه کردن و عمود
کردن بر محور اول به عنوان محور دوم محاسبه شد .محور
سوم برای هر سیستم مختصات با ضرب خارجی دو محور
اول و تشکیل یک سیستم مختصات پادساعتگرد تشکیل شد.
چرخشهای تیبیافمورال سهبعدی در نهایت از حرکتهای
نسبی محورهای آناتومیکی ساق نسبت به ران و با استفاده از
روش  ]13[ Grood&Suntayمحاسبه شدند.

 -2-5آنالیز آماری
دادههای مربوط به سه بار تکرار فعالیت باالرفتن پله توسط هر
فرد برای هر پا میانگینگیری شد؛ دادههای میانگین مربوط به
پای سالم و پای آسیبدیده در افراد مختلف ترکیبشدند و
میانگین و انحراف معیار سه درجهی آزادی چرخشی برای
پای سالم و پای آسیبدیده در طول گام کامل بهدست آمد .در
این مطالعه ،پای سالم افراد آسیبدیده به عنوان گروه کنترل و
پای آسیبدیدهی این افراد ،گروه آسیبدیده درنظرگرفته شد
و تمامی مقایسهها بین گروه کنترل و گروه آسیبدیده انجام
گرفت .مقایسهی سینماتیک سهبعدی بین پای سالم و پای
آسیبدیده (تفاوتهای درونگروهی) توسط آزمون آماری
 paired t-testانجام شد .تفاوتهای معنادار احتمالی سرعت
Heel strike 1

1

Heel strike 2

2

Toe off

3

velocity algorithm
peak

4Foot

5Impact

Propulsion peak
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باال رفتن از پله و تقدم یا تاخیر فاز در پارامترهای سینماتیکی

معناداری از پای سالم بیشتر ( )p<0.05بود .ضمن اینکه در

بین پای سالم و آسیبدیده در پیشامدهایی خاص از یک گام

لحظات نزدیک به جدا شدن پا از زمین و لحظات اولیهی فاز

کامل و با آنالیز واریانس یکطرفه برای آزمونهای تکرار-

گردشی ( %11-99گام کامل) ،زاویهی فلکشن باالتری در پای

شونده ) (one-way repeated-measures ANOVAو

آسیبدیده ( )p<0.05مشاهده شد.

درسطح اطمینان  %95تعیین شد .این پیشامدهای خاص
شامل نقطهی اوج فلکش فاز ایستایش میانی (نقطهی اوج اول
فلکشن) ،نقطهی اوج اکستنشن فاز اکستنشن نهایی (نقطهی
اوج ماکزیمم اکستنشن) ،جدا شدن پا از زمین و آغاز مرحلهی
گردشی و نقطهی اوج فلکشن در فاز گردشی (نقطهی اوج
دوم فلکشن) بود .در خصوص نیروی عکسالعمل زمین،
تفاوت معنادار نقطهی اوج ضربه (نقطهی اوج اول) و نقطهی
اوج پیشروی (نقطهی اوج دوم) نیروهای عمودی و نقطهی
اوج کمینه (نیروی رو به عقب) و نقطهی اوج بیشینهی
(نیروی رو به جلوی) نیروی جلویی-عقبی عکسالعمل زمین
با آنالیز واریانس یکطرفه برای آزمونهای تکرارشونده و در
سطح اطمینان  %95تعیین شد.

 -3یافتهها و بحث
 -3-1یافتهها
شرکتکنندگان در این مطالعه فعالیت باال رفتن از دو ساختار
پله با پیشتاز بودن هر دو پای سالم و آسیبدیده را بدون درد
و ناراحتی انجام دادند .نمودارهای درجات آزادی چرخشی
سهبعدی برای پای آسیبدیده و سالم در هر دو ارتفاع پله به
همراه لحظاتی که اختالف معنادار درونگروهی وجود دارد در
اشکال ( )6تا ( )1قابل مالحظه است .تقدم یا تاخیر فاز بین
پای سالم و آسیبدیده در نمودار ( )6نمایش داده شدهاست.
نتایج مقایسهی نقطه اوج نیروی عکسالعمل زمین در پای
سالم و آسیبدیده در جدول ( )6گزارش شدهاست.
 -3-1-1سینماتیک صفحهی ساجیتال
همانگونه که در شکل ( )6مالحظه میشود ،در صفحهی

 -3-1-2سینماتیک صفحهی فرونتال
در صفحهی فرونتال اختالف بین پای سالم و آسیبدیده در
ارتفاع پلهی  61سانتیمتری در ابتدای فاز گردشی و نزدیک
به نقطهی اوج دوم واروس مشاهده شد ( .)%93-96در این
فاز حرکت ،پای آسیبدیده زاویهی واروس کمتری با اختالف
( )6/1-6/5درجه نسبت به پای سالم داشت .در ارتفاع 43
سانتیمتری در فاز اکستنشن نهایی ایستایش در ناحیه نقطهی
اوج والگوس ( ،)%49-51پای آسیبدیده زاویهی والگوس
بیشتری را با اختالف ( )6/5 -6/9درجه نسبت به پای سالم
نشان داد (شکل .)4
 -3-1-3سینماتیک صفحهی عرضی
نتایج این مطالعه در صفحهی عرضی (شکل  )1برای دو
ارتفاع  61و  43سانتیمتر نشانداد که در مرحلهی فاز
اکستنشن نهایی ایستایش و ابتدای فاز چرخشی ،پای سالم
روند افزایش زاویهی چرخش محوری خارجی خود را برای
ایجاد نقطهی اوج چرخش محوری خارجی حفظ میکند .پای
آسیبدیده بر خالف آن ،در مرحلهی خروج از فاز ایستایش
به فاز چرخشی برای چرخش محوری خارجی خود را به
چرخش محوری داخلی تغییر میدهد و به ایجاد نقطهی اوج
چرخش محوری داخلی محلی منجر میشود .در ارتفاع 61
سانتیمتری ،این چرخش محوری داخلی تا انتهای گام حفظ
شده و افزایش مییابد ،در حالی که در ارتفاع  43سانتیمتری
برای چرخش محوری پس از این نقطهی اوج تغییر مییابد.
الگوی حرکتی مشاهدهشدهی مذکور باعث ایجاد تفاوت معنی-
داری بین پای سالم و آسیبدیده در ارتفاع  61سانتیمتری گردید
( %11-15گام کامل) .در ارتفاع  43سانتیمتری ،تفاوت معنیداری

ساجیتال تفاوت معناداری بین پای آسیبدیده و پای سالم در

بین پای سالم و پای آسیبدیده در مراحل آغازی فاز اکستنشن

زاویهی فلکشن در ارتفاع  61سانتیمتری مشاهده نشد .در

نهایی فاز ایستایش( )%49-19مشاهده گردید .در این مرحله ،پای

ارتفاع 43سانتیمتری در فاز اکستنشن نهایی ایستایش (-59

آسیبدیده چرخش محوری خارجی بیشتری را نسبت به پای سالم

 %53از گام کامل) ،زاویهی اکستنشن پای آسیبدیده با تفاوت

تجربه میکرد.
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پای سالم -ارتفاع cm61
پای سالم -ارتفاع cm43
**

44
پای آسیب دیده -ارتفاع cm61
پای آسیب دیده -ارتفاع cm43

**

633
93
93

13
53
43
13

فلکشن ( /)+اکستنشن ()-

13

43
63
3
636

96

96

16

16

56

46

16

46

66

6

( )%سیکل گیت
شکل ( -)6تغییرات زاویه فلکشن/اکستنشن در پای آسیبدیده نسبت به پای سالم و در دو ارتفاع متفاوت پله (* تغییرات معنادار ارتفاع 61و
**تغییرات معنادار ارتفاع  43سانتیمتر

پای آسیب دیده -ارتفاع cm61
پای آسیب دیده -ارتفاع cm43

پای سالم -ارتفاع cm61
پای سالم -ارتفاع cm43
*

63

**

9
1

4
3

واروس (/)+والگوس()-

4

441-

۱۰۱

۹۱

۸۱

۷۱

۶۱

۵۱

۴۱

۳۱

۲۱

۱۱

۱

9-

سیکل گیت ()%
شکل ( -)4تغییرات زاویهی واروس /والگوس در پای آسیبدیده نسبت به پای سالم و در دو ارتفاع متفاوت پله (* تغییرات معنادار ارتفاع 61و
**تغییرات معنادار ارتفاع  43سانتیمتر
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جلویی-عقبی عکسالعمل زمین در پای سالم و آسیبدیده نیز

 -3-1-4تقدم یا تاخیر فاز پارامترهای سینماتیکی
بررسیهای آماری تقدم یا تاخیر فاز نیز منجر به تفاوتهای

در دو ارتفاع پله متفاوت بودند .درپله با ارتفاع  61سانتی-

معناداری در بعضی از پارامترها شدند (نمودار .)6تفاوت بین

متری ،نقطهی اوج ضربه در پای آسیبدیده کمتر از نقطهی

پای سالم و آسیبدیده در نقطهی اوج اکستنشن فاز اکستنشن

اوج ضربه در پای سالم بود ( ،)p=0.024در حالی که نقطهی

نهایی در ارتفاع  61سانتیمتری ( )p= 0.044و در ارتفاع 43

اوج پیشروی ،نقطهی اوج نیروی رو به عقب و نقطهی اوج

سانتیمتری ( )p=0.048مشاهده گردید .در هر دو ارتفاع پله،

نیروی رو به جلو تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند .در پله

پای آسیبدیده زودتر از پای سالم به نقطهی اوج بیشینهی

با ارتفاع  43سانتیمتر ،هیچیک از نقطهی اوج نیروی عمودی

اکستنشن میرسید .بهعالوه ،لحظهی جدا شدن پای آسیب-

و نیروی جلویی -عقبی اختالف معناداری نداشتند .بین گروه

دیده از پله زودتر از پای سالم اتفاق میافتاد .اگرچه تفاوت

کنترل و گروه آسیبدیده به لحاظ سرعت باال رفتن از پله با

معناداری در این تقدم فاز مشاهده نمیشد ،اما پای سالم در

دو ارتفاع  61و  43سانتیمتری تفاوت معناداری وجود

ارتفاع  43سانتیمتری مدت زمان بیشتری را نسبت به ارتفاع

نداشت .جدول ( )6مقادیر سرعت افراد در باال رفتن از پله

 61سانتیمتری به فاز ایستایش اختصاص میداد (.)p=0.026

و نقطهی اوجهای نیرویی عمودی و جلویی-عقبی را برای

براساس نتایج آنالیز آماری ،نقطهی اوج نیروی عمودی و

پای سالم و آسیبدیده در هر دو ارتفاع پله نمایش میدهد.
پای آسیب دیده -ارتفاع cm61
پای آسیب دیده -ارتفاع cm43

پای سالم -ارتفاع cm61
پای سالم -ارتفاع cm43

43

**

*

65

5
3
5-

چرخش داخلی (/)+چرخش خارجی ()-

63

63-

۱۰۱

۹۱

۸۱

۷۱

۶۱

۵۱

۴۱

۲۱

۳۱

۱۱

۱

65-

سیکل گیت ()%
شکل ( -)1تغییرات زاویهی چرخش محوری داخلی/خارجی در پای آسیبدیده نسبت به پای سالم و در دو ارتفاع متفاوت پله (* تغییرات معنادار
ارتفاع 61و **تغییرات معنادار ارتفاع  43سانتیمتر)
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نمودار ( -)6اختالف فاز پای سالم و آسیب دیده
*

633

*

پای آسیب دیده

93

پای سالم

93

*

13
53
43
13

موقعیت سیکل گیت ()%

13

43
63
3
پیک فلکشن فاز آغاز فاز گردشی -پیک اکستنشن فاز پیک فلکشن فاز پیک فلکشن فاز آغاز فاز گردشی -پیک اکستنشن فاز پیک فلکشن فاز
گردشی -ارتفاع

ارتفاع  cm43اکستنشن نهایی -ایستایش میانی -گردشی -ارتفاع

cm43

ارتفاع cm43

ارتفاع cm43

cm61

ارتفاع  cm61اکستنشن نهایی -ایستایش میانی-
ارتفاع cm61

ارتفاع cm61

 -3-1-5نیروی عکسالعمل زمین

نشان داد که سینماتیک پای آسیبدیده هنگام باال رفتن از پله

بر اساس نتایج آنالیز آماری ،نقطهی اوج نیروی عمودی و

با پای سالم تفاوتهای معناداری دارد؛ تفاوتهای درون-

جلویی-عقبی عکسالعمل زمین در پای سالم و آسیبدیده نیز

گروهی سینماتیکی و نیروی عکسالعمل زمین در دو ارتفاع

در دو ارتفاع پله متفاوت بودند .درپله با ارتفاع  61سانتی-

پله متفاوت است .پای آسیبدیده در باال رفتن از پله با ارتفاع

متری ،نقطهی اوج ضربه در پای آسیبدیده کمتر از نقطهی

 61سانتیمتری ،با ترکیبی از تغییرات سینماتیکی و تغییر در

اوج ضربه در پای سالم بود ( ،)p=0.024در حالی که نقطهی

نحوهی قرار دادن پای آسیبدیده با نیروی عمودی کمتر بر

اوج پیشروی ،نقطهی اوج نیروی رو به عقب و نقطهی اوج

زمین ،مکانیزمهای انطباقی را ایجاد میکند .نتایج بهدست

نیروی رو به جلو تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند .در پله

آمده ،هر سه فرضیهی مطالعه را تایید میکنند.

با ارتفاع  43سانتیمتری ،هیچیک از نقطهی اوج نیروی
عمودی و نیروی جلویی -عقبی اختالف معناداری نداشتند.

 -3-2-6تغییرات سینماتیکی تیبیافمورال زانو

بین گروه کنترل و گروه آسیبدیده از نظر سرعت باال رفتن از

در باال رفتن از پله با ارتفاع  43سانتیمتری ،در صفحهی

پله با دو ارتفاع  61و  43سانتیمتری ،تفاوت معناداری وجود

ساجیتال پای آسیبدیده نقطهی اوج اکستنشن بیشتری را

نداشت .جدول ( )6مقادیر سرعت افراد در باال رفتن از پله

نسبت به پای سالم ایجاد میکندبا نتایج تعدادی از مطالعات

و نقطهی اوجهای نیرویی عمودی و جلویی-عقبی را برای

قبلی همخوانی دارد [ .]66 ,9در این مطالعات ،عدم ایجاد

پای سالم و آسیبدیده در هر دو ارتفاع پله نمایش میدهد.

نیروی رو به جلوی تیبیا توسط عضلهی چهارسر رانی در
زوایای فلکشن باال دلیل وجود نقطهی اوج اکستنشن بیشتر در

 -3-2بحث

پای با ناکارآمدی لیگامان قدامی هنگام باال رفتن از پله بیان

این مطالعه با هدف بررسی تفاوتهای پارامترهای سینماتیکی

گردید .طبق نتایج این مطالعات ،جلوگیری از فعالیت عضلهی

و نیروی عکسالعمل زمین در افراد با آسیب لیگامان قدامی

چهارسر رانی راهکار مناسبی در غیاب لیگامان قدامی هنگام

بین پای آسیبدیده و پای سالم انجام شد .نتایج این مطالعه

باال رفتن از پله محسوب نمیشود .اما با برخی دیگر از نتایج
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جدول ( -)6مقایسه پیک نیروهای عمودی و جلویی عقبی پای سالم و آسیبدیده
پای سالم

پای آسیبدیده

انحراف معیار±میانگین

انحرافمعیار±میانگین (محدوده

(محدوده تغییرات)

تغییرات)

مقدار pدرمقایسه درونگروهی

ارتفاع  61سانتیمترپله
سرعت ()m/s
3/194±3/345

3/115±3/311

()3/191 ،3/959

()3/141 ،3/943

3/115

پیک نیرویی نرمالیزهشده ()N/BW
پیک ضربه

پیک پیشروی
پیک نیروی رو به عقب
پیک نیروی رو به جلو

6/314±3/311

6/341±3/343

()6/369 ،6/666

()3/919 ،6/399

6/396±3/355

6/394±3/359

()6/341 ،6/613

()6/366 ،6/694

-3/619±3/365

-3/614±3/366

()-3/653 ،-3/664

()-3/653 ،-3/641

3/396±3/349

3/394±3/344

()3/345 ،3/665

()3/314 ،3/643

*3/344

3/946
3/565
3/114

ارتفاع  43سانتیمتر پله
سرعت ()m/s
3/191±3/349

3/199±3/349

()3/191 ،3/999

()3/195 ،3/991

3/611

پیک نیرویی نرمالیزه شده ()N/BW
پیک ضربه
پیک پیشروی
پیک نیروی رو به عقب
پیک نیروی رو به جلو

6/319±3/314

6/356±3/353

()6/349 ،6/619

()3/993 ،6/619

6/319±3/313

6/311±3/313

()6/335 ،6/433

()6/335 ،6/694

-3/653±3/365

-3/611±3/361

()-3/611 ،-3/644

()-3/659 ،-3/669

3/391±3/361

3/394 ±3/341

()3/359 ،3/639

()3/351 ،3/669

3/614
3/961
3/399
3/419

قبلی هنگام راه رفتن [ ]14،61،61و باال رفتن از پله در تناقض

غیاب لیگامان قدامی هنگام راه رفتن [ ]14و باالرفتن از پله

است [ .]69،6گائو و همکارانش دلیل کاهش نقطهی اوج

[ ]6بیان کردهاند .تاکدا و همکاران [ ]69نیز تفاوت معناداری

اکستنشن در پا با ناکارآمدی لیگامان نسبت به پای سالم را

در زاویهی فلکشن بین پا با ناکارآمدی لیگامان قدامی و پای

جلوگیری از جابجایی رو به جلوی تیبیا نسبت به فمور در

سالم وجود نیافتند .دالیل اختالف این مطالعات با مطالعهی
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حاضر میتواند تفاوت در ساختار پله و نیز تفاوتهای

عامل باشد .عالوه بر این ،تمرینهای توانبخشی متفاوت قبل

سینماتیکی ناشی از فعالیتهای مختلف راه رفتن و باال رفتن

و پس از جراحی میتوانند در این تفاوت تاثیرگذار باشند .به

از پله باشد .در ارتفاع  43سانتیمتری پله ،پای آسیبدیده قبل

دلیل وجود نتایج متناقض در سینماتیک صفحهی فرونتال در

از شروع فاز گردشی و در ابتدای آن زاویهی فلکشن بیشتری

افراد با آسیب لیگامان قدامی ،باید برای رسیدن به درک

نسبت به پای سالم داشت .این تفاوت میتواند ناشی از تقدم

درستی از تغییرات این پارامتر مطالعات بعدی با تعداد افراد

فاز پای آسیبدیده در تغییر فاز اکستنشن نهایی 6ایستایش به

شرکتکنندهی بیشتری انجام شوند.

فاز گردشی باشد .در واقع فرد آسیبدیده سعی میکند فاز

در صفحهی عرضی ،پای آسیبدیده زاویهی چرخش
محوری خارجی بیشتری در هر دو ارتفاع  61و  43سانتی-

اکستنشن نهایی ایستایش خود را کوتاهتر کند.
در صفحات فرونتال ،پای آسیبدیده زاویهی واروس

متری نسبت به پای سالم تجربه کرد .تفاوتهای موجود بین

کمتری را در هر دو ارتفاع  61و  43سانتیمتری نسبت به پای

پای آسیبدیده و سالم در ارتفاع  61سانتیمتری در فاز پیش-

سالم تجربه کرد .اگرچه این تفاوتهای درونگروهی در

چرخشی و آغاز فاز چرخشی رخ داده و تفاوتها در ارتفاع

فازهای متفاوتی از گیت اتفاق افتادند .به نظر میرسد که در

 43سانتیمتری در فاز اکستنشن نهایی ایستایش مشاهده

ارتفاع  61سانتیمتری پای آسیبدیده در فاز پیشچرخشی 4و

شدند .افزایش چرخش خارجی محور تیبیا نسبت به فمور نیز

آغاز فاز چرخشی دچار چالش حرکتی بیشتری میشود ،در

به جابجایی سطوح غضروفی کامپارتمان جانبی به سمت جلو

حالی که برای ارتفاع  43سانتیمتری فاز اکستنشن نهایی

و سطوح غضروفی کامپارتمان میانی به سمت عقب منجر می-

ایستایش پرچالشتر میباشد .در زاویهی واروس کمتر زانو،

شود [ .]14،6اسکانلن و همکارانش [ ]61هنگام راه رفتن و

سطوح غضروفی کامپارتمان جانبی بیشتر فشرده میشوند و

تاشمن و همکارانش [ ]61هنگام دویدن به سمت پایین روی

تماس سطوح غضروفی کامپارتمان میانی کمتر میشود .در

سطح شیبدار ،افزایش چرخش خارجی محوری پا با جراحی

این مطالعه ،کاهش زاویهی واروس پای آسیبدیده نسبت به

لیگامان قدامی را نسبت به پای سالم تایید کردند .در حالی که

پای سالم با نتایج مطالعات قبلی همخوانی ندارد .اسکانلن و

گائو و همکارانش [ ]6در بررسی باال رفتن از پله و جرجالیس

همکارانش [ ]61با بررسی افراد پس از جراحی لیگامان قدامی

و همکارانش [ ]65در مطالعهی راه رفتن ،به کاهش چرخش

هنگام راه رفتن و تاکدا و همکارانش [ ]69نیز با مطالعهی

محوری خارجی تیبیا در پای با ناکارآمدی لیگامان قدامی

افراد با ناکارآمدی لیگامان قدامی هنگام باال رفتن از پله ،هیچ-

نسبت به پای سالم اشاره نمودند .تاکدا و همکارانش []69

گونه تغییرات معناداری در زاویهی واروس مشاهده نکردند.

هیچگونه تفاوت معناداری را در چرخش محوری تیبیا بین

در حالی که گائو و همکارانش در بررسی افراد با ناکارآمدی

پای با ناکارآمدی لیگامان و پای سالم هنگام باال رفتن از پله

لیگامان قدامی هنگام باال رفتن از پله [ ]6و راه رفتن روی

مشاهده نکردند .نتایج مطالعات قبلی تاکید میکنند که هرگونه

سطح صاف [ ]14و نیز تاشمن و همکارانش [ ]61در بررسی

تغییر در سطوح تماس غضروفی به بارگذاریهای کامالً

افراد با جراحی لیگامان قدامی هنگام دویدن روی سطح

متفاوت مفصلی ،تسریع فرسایش غضروف و ابتال به آرتروز

شیبدار به سمت پایین به افزایش معنادار زاویهی واروس

زودرس منجر میشود [ .]11،61،6کنترل چرخش محوری

دست یافتند .این اختالفات ناشی از فعالیتهای متفاوت یا

یکی از وظایف لیگامان قدامی است []9؛ اما تاکنون تعداد

تغییرات ساختار پله میباشد .زاویهی واروس به دلیل دامنهی

مطالعات کمی به بررسی تغییرات این پارامتر در افراد با آسیب

حرکتی کم در معرض خطاهای باالی اندازهگیری قرار دارد.

این لیگامان پرداختهاند و نتایج آنها متناقض به نظر میرسند.

ناقض موجود در مطالعات مختلف نیز میتواند ناشی از این

بنابراین برای بررسی نحوهی تغییرات این پارامتر در افراد با
آسیب لیگامان قدامی به انجام مطالعات بیشتری نیاز است.

Terminal extension
Pre-swing

1
2
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 -3-2-2تغییرات فازی پای آسیبدیده

توجه به عدم تفاوت معنادار در سرعت باال رفتن از پله بین

نتایج این مطالعه تقدم فاز پای آسیبدیده را در ایجاد نقطهی

پای سالم و پای آسیبدیده ،تفاوت مشاهدهشده در نقطه اوج

اوج اکستنشن زانو در فاز نقطهی اوج اکستنشن نهایی

ضربهی نیروی عکسالعمل زمین نمیتواند ناشی از این عامل

ایستایش نسبت به پای سالم تایید نمودند ،که میتواند به دلیل

باشد.

تغییرات عصبی -ماهیچهای ایجادشده در پای آسیبدیده
باشد .با اینکه برای پیشروی و باال کشیدن بدن برای باال رفتن

 -3-2-4اهمیت نتایج و محدودیتها

از پله نیاز به ایجاد زاویهی اکستنشن باال وجود دارد ،پای

در این مطالعه ،افراد با ناکارآمدی لیگامان قدامی مکانیزمهای

آسیبدیده خارج شدن زودتر از فاز اکستنشن را در اولویت

جبرانی سینماتیکی و نیرویی متفاوتی را برای باال رفتن از پله

خود قرار میدهد .از طرف دیگر ،تفاوتهای درونگروهی و

بهکار گرفتند .رسیدن به درک درستی از این مکانیزمهای

درونعضوی پای سالم و پای آسیبدیده هنگام پیمودن پله با

جبرانی میتواند در اصالح الگوهای حرکتی این گروه افراد

دو ارتفاع متفاوت میتواند به ابهام دربارهی چگونگی کاهش

برای هرچه نزدیکتر کردن الگوی حرکتی پای آسیبدیده به

چالش حرکتی توسط پای آسیبدیده پاسخگو باشد.

پای سالم از طریق برنامههای توانبخشی و عملهای جراحی

در واقع پای آسیبدیده در فعالیت با چالش بیشتر (ارتفاع

موثر باشد.

 43سانتیمتری) بر خالف پای سالم  ، ،مرحلهی تحمل وزن

از جمله محدودیتهای این مطالعه ،وجود افراد با

فاز ایستایشی را افزایش نمیدهد .انطباقات عصبی-ماهیچهای

ناکارآمدی لیگامان صلیبی زانو با بازههای زمانی متفاوت

تقدم یا تاخیر فاز توسط پای آسیبدیده در مطالعات قبلی نیز

آسیب بودهاست .این عامل ممکن است باعث تغییر مکانیزم-

بیان شدهاست [.]6

های جبرانی افراد با گذشت زمان پس از آسیب و تمرینهای
توانبخشی شود و در نهایت به گستردگی نتایج منجر شود.

 -3-2-3تغییرات نیروی عکسالعمل زمین

محدودیت دیگر ،استفاده از مارکرهای سطحی انعکاسدهنده

نتایج مقایسهی نقاط اوج نیروی عکسالعمل زمین ،تفاوت

برای تحلیلهای سینماتیکی است .حرکات ثبتشدهی مارکرها

معناداری در نقطه اوج ضربه کمتر توسط پای آسیبدیده

توسط دوربینها ممکن است ناشی از حرکت مارکر نسبت به

نسبت به پای سالم را در ارتفاع  61سانتیمتری نشان داد .در

پوست زیرین آن باشد تا حرکت واقعی استخوان زیرین .تاثیر

تحلیل این مکانیزم انطباقی میتوان به این موضوع اشاره کرد

این خطا ،به خصوص در چرخشهای خارج از صفحهی

که حرکات صفحهی ساجیتال توسط فعالیتهای ماهیچهای و

ساجیتال که دامنهی حرکتی کمی وجود دارد ،چشمگیرتر

حرکات صفحات فرونتال و عرضی توسط ساختارهای

است .اگرچه در این مطالعه از یکی از معتبرترین روشهای

مکانیکی زانو کنترل میشوند .در ارتفاع  61سانتیمتری برای

حذف تداخالت حرکتی مارکرها استفاده شدهاست ،اما نتایج

جبران ناکارآمدی لیگامان ،پای آسیبدیده به جای تغییر در

باید با نتایج مطالعات بر مبنای پینهای استخوانی ،تصاویر

زاویهی فلکشن ،پای خود را از طریق هماهنگی نیروهای

فلروسکوپی و ...که دقت بیشتری دارند ،سازگار باشد .در

ماهیچهای با نیروی کمتری نسبت به پای سالم با زمین تماس

مطالعهی حاضر به دلیل تعداد کم دوربینها و ارتفاع پله،

میدهد .مطالعات قبلی نیز این مکانیزم انطباقی را تایید کرده-

دوربینها قادر به ضبط تعداد کالسترهای 63-1تایی مارکر بر

اند و آن را در نتیجهی کاهش نیروی ناشی از کاهش شتاب

روی هر عضو نبودند .استفاده از این مارکرها میتوانست در

جرم بدن هنگام تماس با زمین و مراقب بیشتر از پای آسیب-

کاهش اثرات ناشی از تداخالت حرکتی موثر باشد .ساختار

دیده در لحظهی تماس بیان کردهاند [ .]63 ,5هرچند این باور

پله با دو گام از محدودیتهای دیگر این مطالعه است .با

وجود دارد که این مکانیزم انطباقی نهایتاً به تغییر بارگذاری

افزایش تعداد گامهای موجود و ضبط دادهها در گامهای

مفصل زانو و فرسایش غضروف منجر میشود .از طرفی با

میانی ،دادههای آزمایشگاهی نمایندهی مطمئنتری از فعالیت
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روزمرهی باال رفتن از پله خواهند بود و به افزایش دقت نتایج
.منجر خواهند شد

 نتیجه گیری-4
 افراد با آسیب لیگامان صلیبی قدامی،براساس نتایج این مطالعه
از ترکیبی از مکانیزمهای انطباقی سینماتیکی و نیرویی برای
 در حالی که این مکانیزمهای،باال رفتن از پله استفاده میکنند
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وجود این مکانیزمهای جبرانی به فرد کمک میکند تا با
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