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Abstract
Cervical multifidus muscle is one of the neck extensor muscles that plays an important role in the neck
stability. By observing the different behaviors for this muscle during the six shoulder activities in
previous study, it was modeled within the software and the effect of its action on the different shoulder
activities evaluated as a parametric study For this end, a biomechanical model of the human
locomotion system, which includes muscles of the shoulder, forearm and hand and 3 joints, was
considered. After finding the maximum strength in six movement directions of the shoulder joint
including flexion, extension, internal rotation, external rotation, abduction and adduction, the strength
of 0, 25, 50, 75 and 100 percent of the maximum strength applied to model for each activities
separately and the percentage of cervical multifidus and shoulder muscles activities have been saved.
Moreover, applied torques by these muscles during different activities have been measured by
calculating their effective torque arm Assesing the relationship between the strength of cervical
multifidus muscle with contraction level using the regression models showed a high correlation
between these two factors during abduction, external rotation and extension activities (R2= 0.96-0.997).
The produced torque by this muscle is more than the main muscles during the abduction and external
rotation activities This study showed that cervical multifidus muscle disfunction in addition to effect
on the range of motion of neck, can be effective on the shoulder joint activities that it should be
considerd in NIOSH lifting equation for individuals with neck pain.
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چکیده
عضلة مولتيفیدوس گردني يکي از عضلههاي عمقي خلفي گردن شناخته ميشود و نقش مهمي در ايجاد پايداري گردن دارد .با
مشاهدة رفتارهاي مختلف اين عضله براي شش فعالیت مفصل شانه در مطالعة قبلي ،مدلسازي رفتار آن در نرمافزار براي ارزيابي تأثیر
فعالیت آن بر انقباضهاي مفصل شانه ،با ثابت بودن شرايط ديگر و بهصورت پارامتري ،در مطالعة حاضر ارزيابيشده است .براي اين
منظور يک مدل بیومکانیکي از سیستم حرکتي انسان ،شامل عضلههاي ناحیة شانه ،ساعد و دست در اندام فوقاني و  3مفصل ،
درنظرگرفته شد .پس از يافتن بیشترين نیرو در شش فعالیت مفصل شانه ،شامل فلکشن ،اکستنشن ،اينترنال روتیشن ،اکسترنال
روتیشن ،ابداکشن و ادداکشن ،نیروهاي  55 ،53 ،15 ،3و 133درصد از بیشترين نیرو براي هر فعالیت بهطور مجزا اعمال شدند و
درصد فعالیت عضلة مولتيفیدوس و عضلههاي شانه بهدست آمد .همچنین با محاسبة بازوي گشتاوري موثر براي عضلهها ،گشتاور
واردشده از طرف آنها در فعالیتها محاسبه شد .بررسي رابطة نیروي عضلة مولتيفیدوس و درصد انقباض با استفاده از مدل
رگرسیوني ،همبستگي بااليي بین اين دو عامل در فعالیتهاي ابداکشن ،اکسترنال روتیشن و اکستنشن نشان داد (.) R2=3/96-3/995
همچنین گشتاور ايجادشده توسط اين عضله در ابداکشن و اکسترنال روتیشن ،بیشتر از گشتاور عضلههاي اصلي انجامدهندة فعالیت
است .اين مطالعه نشان ميدهد که سوء عمل عضلة مولتيفیدوس گردني عالوه بر ايجاد اختالل در محدودة حرکتي گردن ،ميتواند بر
فعالیتهاي مفصل شانه نیز اثر گذارد ،که بايد اين امر را در محدودة باربرداري بدون خطر براي افراد مبتال به گردندرد درنظرگرفت.
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 -1مقدمه

تغییر ضخامت عضلههاي مورب داخلي و عرضي شکمي در

يکي از عوامل موثر تاثیرگذار بر پايداري مکانیکي مهرههاي

حرکت اکستنشن و فلکشن زانو وجود دارد [ .]49همچنین

گردن در موقعیتهاي استاتیکي و دينامیکي ،فعالیت عضلههاي

عضلة مولتيفیدوس کمري در سطح مهرههاي چهار و پنج

مجاور آنها است .اين پايداري ،نقش اساسي در جلوگیري از

کمري در فلکشن بازو و ابداکشن شانه شروع به فعالیت مي-

آسیب به ساختارهاي گردن ايفا ميکند [ .]4عضلههاي خلفي

کنند [ .]9بررسيها نشان ميدهد که تغییر در ارتفاع میز

گردن بهطور معمول از استخوان اکسیپیتال تا استخوان توراسیک

کامپیوتر ،الگو و میزان فعالیت عضلههاي گردن را تغییر

و ناحیة شانه کشیده ميشوند و عملکرد آنها از نظر بالیني بسیار

ميدهد [ .]45رهنما و همکارانش نشان دادند که فعالیت

مهم است .تغییر در فعالیت مکانیکي اين عضلهها در افراد مبتال

مفصل شانه در جهتهاي متفاوت به فعالشدن عضلة

به گردندرد ،در مطالعههاي زيادي گزارششده است [.]4-1

مولتيفیدوس گردني منجر ميشود[.]4

عضلة مولتيفیدوس گردني ،يکي از عضلههاي عمقي خلفي

براي انجام فعالیتهاي مختلف اسکلتي-عضالني به فعالیت

گردن است که نقش مهمي را در ايجاد اين پايداري دارد.

عضلة مولتيفیدوس نیاز است؛ بنابراين محدود شدن سطح

الکترومايوگرافي و دينامومتري ،از روشهاي موجود براي

فعالیت اين عضله توسط سیستم عصبي مرکزي بهدلیل ايجاد

ارزيابي فعالیت اين عضله هستند .يافتهها نشان ميدهند که در

درد و ناتواني در قسمتهاي مختلف ،ممکن است بر

صورت استفاده از الکترومايوگرافي سوزني براي ثبت فعالیت

فعالیتهاي ديگر نیز تأثیر

دو عضلة مولتيفیدوس و سمياسپاينالیس سرويسیس ،تفکیک

در مطالعة حاظر با مشاهدة رفتارهاي مختلف عضلة

فعالیت اين دو عضله از يکديگر بهدلیل وجود تداخل ،دشوار

مولتيفیدوس گردني در شش فعالیت مفصل شانه ،مدلسازي

است؛ از اينرو سالهاي اخیر از اولتراسوند براي ارزيابي

رفتار اين عضله در نرمافزار براي ارزيابي تأثیر فعالیت آن بر

فعالیت عضلة مولتيفیدوس استفادهشده است [ .]5با توجه به

انقباضهاي مفصل شانه با ثابت بودن شرايط ديگر و بهطور

اينکه تغییر ضخامت عضله در حین فعالیت آن رخ ميدهد

پارامتري در ارزيابي شد .هدف اين مطالعه ،بررسي نقش

[ ،]43-9ميتوان با يافتن تغییر ابعاد عضله ،میزان فعالیت آن

فعالیت عضلة مولتيفیدوس گردني در ايجاد فعالیتهاي

را بهدست آورد .در سالهاي اخیر موضوع افزايش ضخامت

ايزومتريک مفصل شانه در شش جهت حرکتي آن با استفاده

عضلة مولتيفیدوس گردني در طي اکستنشن ايزومتريک

از مدلسازي بیومکانیکي است .يافتههاي اين مطالعه ميتواند

گردن نیز گزارششده است [ .]44 ،5همچنین رابطة تغییر

در تعیین اينکه اختالل در عملکرد عضلة مولتيفیدوس

ابعاد اندازهگیريشدة عضله توسط اولتراسوند با میزان فعالیت

گردني بر کداميک از فعالیتهاي مفصل شانه تاثیرگذار است،

عضله ،به سطح نیروي ايجادشده در اثر انقباض وابسته

موثر باشد.

بگذارد.

است[ .]5 ،5مطالعهها نشان ميدهند که در طي اکستنشن
گردن ،عضلههاي عمقي در قسمت خلفي گردن زودتر از

 -2مواد و روشها

عضلههاي سطحي شروع به فعالیت ميکنند و نرخ کرنش

 -1-2مدلسازي

بیشتري از آنها دارند [ .]41همچنین اختالل در عملکرد
عضلة مولتيفیدوس در افراد مبتال به گردندرد مشاهدهشده
است [.]44 ،44
فعالیت عضلة مولتيفیدوس گردني نیز در حرکتهاي فلکشن
بازو و ابداکشن شانه مشاهده ميشود [ .]1،45از طرفي فريرا
نشان داد که همبستگي معنيداري بین نیروي ايجادشده با

مدل بیومکانیکي از سیستم حرکتي انسان بر اساس دادههاي
آنتروپومتري مربوط به صدک 53ام از مردان اروپايي (قد:
459سانتيمتر ،وزن 55 :کیلوگرم) استفاده شد .مدل موجود
شامل عضلههاي ناحیة شانه ،ساعد و دست در اندام فوقاني و
 4مفصل ميباشد .مدلسازي عضلهها براساس مدل سهجزئي
هیل با درنظرگرفتن االستیسیتة غیرفعال عضالني ،االستیسیتة
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تاندون و زاوية پنیشن فیبرها ميباشد .نیروي عضلهها در اين
مدل براساس بهینهسازي تابع چندجملهاي درجة پنج  Gو با
استفاده از روش دينامیک معکوس محاسبه ميشود .در اين
روش تابع ( )4براي رسیدن به رابطة ( ،)1کمینه ميشود:
)(3
)(2

𝑖𝐹
𝐺 = ∑( )9
𝑖𝐴
𝑑 = 𝑖𝐹𝐶

که  Aiو  Fiبهترتیب سطح مقطع و نیروي عضله،

199

اکستنشن ،اينترنال روتیشن و اکسترنال روتیشن (،fADD ،fABD
 fIR ،fEXT ،fFLXو  )fERبهدست آمد.
پس از يافتن بیشترين نیرو در شش فعالیت ،با اعمال
درصدهاي  55 ،53 ،15و  433از بیشترين نیروهاي به-
دستآمده در هر فعالیت بهطور مجزا ،نیروي عضلههاي شانه
در سمت راست و عضلة مولتيفیدوس گردني در سمت

C

راست و چپ در تمام فعالیتها بهطور جدا ثبت شد.

نشاندهندة ماتريس ضرايب براي نیروهاي مجهول و  dبردار

براي ارزيابي اينکه عضلة مولتيفیدوس گردني در شش

نیرو است.

فعالیت مفصل شانه چه درصدي از بیشترين نیروي خود را

شکل ( ،)4مدل ايجادشده در اين نرمافزار را نشان ميدهد.

اعمال ميکند ،فعالیت اکستنشن ايزومتريک سر در اين

براي شبیهسازي شش فعالیت مفصل شانه ،فعالیتها با اعمال

نرمافزار مدل شد؛ سپس با اعمال نیروهاي مختلف به قسمت

نیرو در دو جهت مثبت و منفي محور  zدر مفصل آرنج براي

خلفي سر در راستاي مثبت  ،xبیشترين نیروي قابل تحمل

ابداکشن و ادداکشن ،در دو جهت مثبت و منفي محور  xدر

توسط مدل در اين حالت بهدست آمد.

مفصل آرنج براي فلکشن و اکستنشن و در دو جهت مثبت و

براي مقايسة تأثیر عضلههاي مختلف در انجام فعالیتها به-

منفي محور  zدر مفصل مچ دست براي اينترنال و اکسترنال

طور مجزا و با درنظرگرفتن گشتاور ايجادشده توسط هر

روتیشن مدل شدند.

عضله ،بازوي گشتاوري مؤثر براي هر عضله نسبت به مفصل
شانه پس از تعیین عضلههاي اصلي انجامدهندة حرکت در هر
شش فعالیت و يافتن نقاط ابتدا و انتهاي آنها از نرمافزار
 ، AnyBodyمحاسبه شد.
مدلسازي در نرمافزار  ،AnyBody( AnyBodyنسخة ،5.4
آلبورگ ،دانمارک) انجام شد

 -2-2نرمالسازي دادهها
دادههاي بهدستآمده از نرمافزار براي نیروي عضلة
مولتيفیدوس گردني در هردو سمت راست و چپ و
همچنین عضلههاي شانه در هر شش فعالیت انجامشده ،بهطور
شکل(-)4مدل ايجادشده داخل نرمافزار  AnyBodyبراي
فعالیتهاي( :الف) اينترنال روتیشن( ،ب) فلکشن( ،ج) ابداکشن،
(د) اکسترنال روتیشن( ،ر) اکستنشن و (ز) ادداکشن

مجزا با استفاده از رابطة زير نرمال شد:
)𝑖 = ،3 … 5، (9

𝑡𝑠𝑒𝑟𝑓 𝑓𝑖 −
𝑡𝑠𝑒𝑟𝑓 𝑓𝑀𝑉𝐶 −

= 𝑖𝑓𝑁

که 𝑖𝑓 نیروي عضله و 𝑖𝑓_𝑁 نیروي نرمالشدة آن 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑡 ،مقدار
 fدر نیروي صفر درصد از بیشترين انقباض ارادي،

𝐶𝑉𝑀𝑓

در ابتدا با اعمال نیروهاي متفاوت ،بیشترين نیروي ايزومتريک

مقدار  fدر نیروي صد درصد از بیشترين انقباض ارادي و

قابل تحمل توسط مدل (قبل از قرارگرفتن عضلهها در حالت

نشانگر سطوح نیرو (بهترتیب  55 ،53 ،15 ،3و  433درصد از

اورلود) براي فعالیتهاي ابداکشن ،ادداکشن ،فلکشن،

بیشترين انقباض ارادي) است.

i
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 -3-2تحلیل آماري

عضله در طول فعالیتهاي اينترنال روتیشن و فلکشن تقريبا

براي تعیین رابطة میزان نیروي عضلة مولتيفیدوس گردني و

ثابت بوده و در فعالیت ادداکشن ،بسیار ناچیز است .براي سه

عضلههاي شانه با افزايش نیروي ايزومتريک مفصل شانه در

فعالیت ديگر در هردو سمت راست و چپ ،با افزايش نیروي

فعالیتها بهطور مجزا ،از مدل رگرسیوني استفاده شد.

انقباضي مقدار نیروي اين عضله افزايش مييابد؛ بهطوريکه

براي اين منظور ،نیروي عضلهها بهعنوان متغیر مستقل و مقدار
نیروي اعمالشده به مدل بهعنوان متغیر وابسته درنظرگرفته
شد .رابطة اين دو عامل با استفاده از معادلة زير ارزيابي شد:
)𝑖 = 3، … 6، (4

𝜀 𝑆𝑇𝑅𝑖 = 𝛽0 + 𝛽3 𝑓𝑖 + 𝛽2 (𝑓𝑖 )2 +

که  fنیروي عضله STR ،مقدار نیروي ايجادشده در اثر
انقباض مفصل شانهβ ،ها ضريبهاي رگرسیوني ε ،مقدار خطا
و  iتعداد فعالیتها است.
در سمت راست و عضلة مولتيفیدوس گردني در هر دو
سمت براي هر فعالیت بهطور مجزا ارائه شد.
SYSTAT 13

( ،Systat Softwareآمريکا) استفاده شد .مقادير ضريب
همبستگي رگرسیوني ( )R2و درصد خطاي استاندارد تخمین
( )SEEبراي تمامي معادلهها ،با استفاده از آنالیز واريانس
محاسبه شدند .مقدار  Pکمتر از  ،3/35معنيدار درنظرگرفته
شد.

همچنین بیشترين نیرويي که توسط عضلههاي اصلي انجام
دهندة حرکت در طي اين سه فعالیت ،اعمال ميشود بهترتیب
مربوط به عضلههاي دالي با نیروي  455/34نیوتن ،سه سر
بازويي با نیروي  151/99نیوتن و مولتيفیدوس گردني با
است.

بازوي گشتاوري محاسبهشده براي عضلههاي دالي ،سه سر
بازويي و مولتيفیدوس گردني نیز بهترتیب برابر با ،3/34
 3/35و  3/44متر

است.

با ارزيابي نیروي ايجادشده توسط عضلههاي شانه در فعالیت
ابداکشن ،مشاهده ميشود که هشت عضله بهعنوان عضلههاي
کمکي در طي ابداکشن فعال هستند .تنها در چهار عضله از
میان اين هشت عضله ،رابطة معنيدار بین نیروي ايجادشده
توسط عضله با نیروي مفصل شانه وجود دارد .براي
نه عضلة کمکي وجود دارد که از میان آنها ،شش و پنج عضله

مقدار بیشترين نیروي ايزومتريک بهدستآمده از مدل
 AnyBodyدر شش فعالیت ابداکشن ،ادداکشن ،فلکشن،
اکستنشن ،اينترنال روتیشن و اکسترنال روتیشن بهترتیب برابر
 fIR=350، fEXT=390 ،fFLX=200 ،fADD=990 ،fABD=59و fER=60

نیوتن

حدود  41/5 ،43و  43/5نیوتن

است.

فعالیتهاي اکستنشن و اکسترنال روتیشن بهترتیب ،سیزده و

 -4یافته ها و بحث

با

فعالیتهاي ابداکشن ،اکستنشن و اکسترنال روتیشن بهترتیب

نیروي  454/93نیوتن

اين مدل براي عضلههاي اصلي و کمکي انجامدهندة فعالیت

براي تحلیل رگرسیوني دادهها از از نرمافزار

بیشترين نیروي ايجادشده توسط عضلة مولتيفیدوس براي

ذکرشده

هستند.

بررسي مدلهاي پیشبیني کننده براي عضلهها نشان ميدهد
که رابطة نیروي عضلة مولتيفیدوس با نیروي مفصل شانه در
هرسه فعالیت بهصورت خطي بوده و ضريب جملة خطي و

است.

بیشترين نیروي قابل تحمل توسط مدل براي فعالیت اکستنشن
ايزومتريک سر ،برابر با  443نیوتن بوده و مقدار نیروي عضلة
مولتيفیدوس در اين حالت برابر با  54/45نیوتن

بهترتیب در اين دو فعالیت داراي رابطة معنيدار بین عاملهاي

است.

بررسي نیروي اعمالشده از طرف عضلة مولتيفیدوس گردني

ضريب ثابت براي اين عضله در هر فعالیت تقريبا برابر با
عضلههاي اصلي انجامدهندة آن فعالیت است .جدولهاي ()4
و ( ،)1مدلهاي رگرسیوني بهدستآمده را در اين سه فعالیت
نشان ميدهند.

در فعالیتهاي مختلف شانه ،نشان ميدهد که نیروي اين
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جدول ( -)4مدلهاي رگرسیوني براي رابطة نیروي ايزومتريک

اطالع از عملکرد عضلههاي عمقي خلفي گردن ،که نقش

مفصل شانه با نیروي عضلههاي اصلي انجامدهندة فعالیت

مهمي در ايجاد پايداري مکانیکي مهرههاي گردن در طي
فعالیتهاي مختلف ايفا ميکنند ،ميتواند در تعیین عملکرد

R2

β2

3331/3

339/3

-444/3

*333/4

33339/3

4

-143/3

*143/4

*334/3

3349/3

9/3

119/3

511/3

3

3334/3

333/3

-131/3

*43/4

*333/3

دالي

3339/3

333/3

-159/3

*194/4

*341/3

فوق خاري

3331/3

339/3

-491/3

*45/4

*319/3

دالي

3314/3

349/3

414/4

-55/4

334/3

سینهاي بزرگ

333345/3

4

-454/3

459/4

3

33344/3

335/3

-444/3

*441/4

*31/3

%SEE

β0

β1

نادرست اين عضله در افراد مبتال به گردن درد و متناسب با

عضلة موافق

فعالیت

حرکت

مفصل شانه

آن ،تجويز درمانهاي دارويي و توانبخشي مؤثر باشد .در

*31/3

دالي

اکسترنال

سالهاي اخیر ،از اولترسوند براي ارزيابي فعالیت عضلههاي

تحت خاري

روتیشن

خلفي گردن استفادهشده است [.]13-44،44،49 ،5 ،4 ،1

گرد کوچک

همبستگي باال بین دادههاي اولتراسوند و نیرو در عضلة
ابداکشن
اکستنشن

گرد بزرگ
سه سربازويي

مولتيفیدوس گردني بهطور کیفي در مطالعهها گزارششده
است [ .]44 ،4هدف اين مطالعه ،ارزيابي نقش فعالیت عضلة
مولتيفیدوس گردني در ايجاد فعالیتهاي ايزومتريک مفصل
شانه در افراد سالم با استفاده از مدلسازي در نرمافزار

است.

 -1-3مقایسة فعالیتهاي مفصل شانه

*نشانگر معنيدار بودن ضريب است)p˂3/35 (.

ارزيابي مدل ايجادشده در نرمافزار  AnyBodyنشان ميدهد

( β3ضريب ثابت β4 ،ضريب جملة خطي β1 ،ضريب جملة مربعيSEE ،

که عضلة مولتيفیدوس گردني در طي فعالیتهاي مفصل

خطاي استاندارد تخمین R2 ،ضريب همبستگي رگرسیوني)

شانه فعال ميشود .اين نتیجه با يافتههاي رهنما و همکارانش

جدول ( -)1مدلهاي پیشبیني کننده براي رابطة نیروي ايزومتريک
مفصل شانه با نیروي عضلة مولتيفیدوس گردني
%SEE

R2

β2

β1

β0

3345/3

339/3

-331/3

*331/4

*-341/3

اکسترنال روتیشن

334/3

335/3

449/3

*955/3

*344/3

ابداکشن

333/3

39/3

-955/3

*553/4

*44/3

اکستنشن

فعالیت مفصل شانه

*نشانگر معنيدار بودن ضريب است)p˂3/35 (.
( β3ضريب ثابت β4 ،ضريب جملهي خطيβ1 ،ضريب جملهي مربعي،
SEEخطاي استاندارد تخمینR2 ،ضريب همبستگي رگرسیوني)

در اين زمینه همخواني دارد [ .]4اين مشاهده ميتواند حاکي
از عملکرد زنجیرهاي مفصلهاي بدن باشد؛ يعني فعالیت يک
مفصل بر فعالیت مفصلها و عضلههاي مجاور تأثیر ميگذارد.
طبق اين مدل ،مقدار بیشترين نیرويي که فرد ميتواند در
فعالیت ادداکشن تحمل کند ،بیشتر از فعالیتهاي ديگر

است .

 -2-3اهمیت عضلة مولتیفیدوس ازلحاظ نیرو و
گشتاور ایجادشده توسط آن
طبق يافتههاي بهدستآمده از مدلسازي ،مقدار

نیروي

شکل ( ،)1رابطة درصد نیروي ايجادشده در اين سه فعالیت با

تولیدي توسط عضلة مولتيفیدوس در شش فعالیت با يکديگر

نیروي نرمالشدة عضلة مولتيفیدوس گردني را نشان ميدهد.

متفاوت است .اين امر نشان ميدهد که نوع انقباض مفصل
شانه بر مقدار فعالیت عضلة مولتيفیدوس تأثیرگذار است .اين
نتیجه در مطالعة کريمي و همکارانش نیز گزارششده است
[ .]14از طرفي وابستگي فعالیت عضله به نوع انقباض و
حرکت انجامشده در مفصل در عضلههاي ديگر نیز مشاهده
ميشود .طبق مطالعة مازلي و همکارانش ،فعالیت عضلة

شکل ( -)1رابطة نیروي نرمالشدة عضلة مولتيفیدوس گردني با
درصد انقباض مفصل شانه درطي سه فعالیت آن

مولتيفیدوس کمري به جهت حرکت شانه بستگي دارد [.]11
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فعالیت عضلة مورب خارجي شکمي نیز به نوع حرکت

مييابد .مقايسة مدلهاي بهدستآمده براي اين عضله با

انجامشده بستگيدارد [.]14

مدلهاي بهدستآمده براي عضلههاي اصلي انجامدهندة

يافتههاي بهدستآمده از مدلسازي اکستنشن ايزومتريک سر

فعالیت در مفصل شانه نشانميدهد که ضريب خطي بودن

در نرمافزار نشان ميدهند که بیشترين نیروي عضلة

مدل براي عضلة مولتيفیدوس گردني بهطور تقريبي برابر با

مولتيفیدوس در اين حالت برابر با  54/45نیوتن است؛

عضلههاي اصلي است که اين امر ميتواند حاکي از اهمیت

بنابراين اين عضله حدود 44درصد از بیشترين نیروي خود را

عملکرد عضلة مولتيفیدوس گردني باشد .نتیجة بهدستآمده

در طول فعالیت ابداکشن وارد ميکند .بررسي بازوي

براي فعالیت ابداکشن در اين مطالعه با يافتههاي کريمي و

گشتاوري براي اين عضله نیز نشان ميدهد که بازوي

همکارانش در اين زمینه ارتباط دارد .کريمي ،فعالیت بااليي

گشتاوري آن نسبت به مفصل شانه بیشتر از عضلههاي اصلي

براي عضلة مولتيفیدوس گردني در طي فعالیت ابداکشن شانه

انجامدهندة ابداکشن شانه است .گشتاور ايجادشده توسط

نشان داد[.]14

عضلة مولتيفیدوس گردني حول اين مفصل برابر با 4/4
نیوتنمتر است؛ درحاليکه گشتاور ايجادشده توسط عضلة
دالي ،که بیشترين نیرو را در اين فعالیت اعمال ميکند ،برابر با
 4/55نیوتنمتر است .اين امر نشان ميدهد که اگرچه نیروي
ايجادشده توسط عضلة مولتيفیدوس در فعالیت ابداکشن
شانه ممکن است کم باشد؛ اما باتوجه به گشتاور قابلتوجهي
که در عمل حول اين مفصل ايجاد ميکند ،فعالیت آن مهم
خواهد بود.

در طول فعالیت اکسترنال روتیشن و اکستنشن ،نیروي عضلة
مولتيفیدوس گردني بهترتیب برابر با حدود  44و 45درصد از
بیشترين مقدار آن است .گشتاور ايجادشده توسط عضلههاي
مولتيفیدوس و دالي براي فعالیت اکسترنال روتیشن ،بهترتیب
برابر با  4/55و  4/55نیوتنمتر است .براي فعالیت اکستنشن،
گشتاور عضلة مولتيفیدوس حول مفصل شانه برابر با 4/15
نیوتنمتر و براي عضلة سهسر بازويي ،که بیشترين نیرو را در
اين فعالیت اعمال ميکند ،برابر با  41/94نیوتنمتر

است.

 -3-3بررسی مدلهاي پیشبینی کننده

 -4-3تاثیر اختالل در عضلة مولتیفیدوس بر
محدودة باربرداري بیخطر
فعالیت عضلة مولتيفیدوس گردني ميتواند بر فعالیتهاي
مفصل شانه تأثیر بگذارد؛ از اينرو اختالل در عملکرد اين
عضله ميتواند بر محدودة باربرداري بدون خطر آسیب به
ستون مهرهها مؤثر باشد .طبق قوانین ناياش ،بیشترين وزنهاي
که فرد ميتواند بدون آسیب به ستون مهرهها بلند کند برابر با
 4433نیوتن است .در سالهاي اخیر ،ارجمند نشان داد که
زاوية خمشدن تنه و فاصلة افقي وزنه از بدن روي اين عدد
تأثیر دارد .فلکشن بیش از  43درجة تنه و افزايش فاصلة افقي
وزنه از بدن ،مقدار نیروي واردشده به مهرهها را افزايش مي-
دهد و به افزايش محدوديت در باربرداري منجر ميشود
[]14؛ پس بهنظر ميرسد که در صورت اختالل در عملکرد
عضلة مولتيفیدوس گردني به علتهاي متفاوت ،محدودة
باربرداري بيخطر براي افراد کمتر از 4433

نیوتن باشد.

طبق يافتههاي اين مطالعه ،فعالیت عضلة مولتيفیدوس گردني

مدل رگرسیوني بهدستآمده (جدول ( ))1براي فعالیتهاي

ميتواند فعالیتهاي مفصل شانه را تحت تأثیر قرار دهد .با

ابداکشن ،اکستنشن و اکسترنال روتیشن نشان ميدهد که

توجه به اينکه عملکرد عضلههاي عمقي گردن ،از جمله

همبستگي بااليي بین نیروي عضلة مولتيفیدوس گردني و

عضلة مولتيفیدوس ،در افراد مبتال به گردندرد تغییر ميکند

درصد انقباض مفصل شانه در طي اين فعالیتها وجود دارد

[ ،]4 ،1اين تغییر عالوه بر اينکه به افزايش غیرقرينگي عضله

( . )R2= 3/39-3/335طبق اين مدلها ،نیروي اين عضله با

در دو سمت راست و چپ [ ،]4،44کاهش پايداري و افزايش

افزايش درصد انقباض مفصل شانه بهطور خطي افزايش

محدودة حرکتي گردن و خم شدن گردن بهسمت سالم [ ]4در
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 ميتواند بر فعالیتهاي مفصل،افراد مبتال به گردندرد ميشود
.شانه نیز تأثیر بگذارد

 نتیجهگیري-4
در حالت کلي با بررسي مدل ايجادشده در نرمافزار
 براي ارزيابي تأثیر فعالیت عضلة مولتيفیدوسAnyBody
 مشاهده ميشود که فعالیت،گردني بر فعالیتهاي مفصل شانه
عضلة مولتيفیدوس گردني ميتواند بر فعالیتهاي مفصل
 همچنین از بین شش فعالیت مفصل شانه.شانه تأثیرگذار باشد
، اکستنشن و اکسترنال روتیشن ايزومتريک،در طول ابداکشن
همبستگي بااليي بین فعالیت اين عضله با درصد انقباض
مفصل شانه وجود دارد؛ بنابراين بهنظر ميرسد که ارزيابي
عضلة مولتيفیدوس گردني در حین اين فعالیتها ميتواند
.اطالعات مفیدي را از چگونگي عملکرد آن ارائه دهد
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