
 
 

٢٥٢  

 مقاله پژوهشي 

  مدت از بريس بر فعاليت الکتريکي عضالت در افراد داراي اثر استفاده طوالني
  سازه شدهزانو پرانتزي طي دويدن: يک کارآزمايي باليني تصادفي

  
 ٢ ، اميرعلي جعفرنژاد گرو١محمد اقبالي ميداني

 
  26/02/1400تاریخ پذیرش  06/12/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

رار ير قتأثهاي روزمره و ورزشي تحت يتفعالکه عملکرد افراد را در طي  هستهاي اندام تحتاني ترين عارضهيعشازانوي پرانتزي يکي از  :هدف و زمينهپيش
کننده مفصل زانو بر فرکانس فعاليت عضالت در افراد داراي زانو پرانتزي در طي دويدن هاي حمايتير استفاده از بريستأث بررسي دهد. هدف از پژوهش حاضر،مي

 .است

تصادفي در دو گروه کنترل و تجربي قرار  صورت) بهسال ۳۰-۲۰دانشجوي پسر داراي زانوي پرانتزي ( ۳۰پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي بود.کار:  مواد و روش
هاي روزانه خود از بريس استفاده ها خواسته شده بود تا در اغلب فعاليتهفته براي گروه تجربي انجام شد. از آزمودني ۸ريس زانو به مدت گرفتند. استفاده از ب

کراري هاي تهاي آماري از آزمون آناليز واريانس با اندازهيله دستگاه الکترومايوگرافي ثبت شد. جهت تحليلوسبهنمايند. فعاليت الکتريکي عضالت منتخب 
)Repeated measure ANOVA استفاده شد. ۰۵/۰) در سطح معناداري 

آزمون در ) درصد طي پس-۶۳/۶۷اندازه (نتايج پژوهش حاضر نشان داد فعاليت الکتريکي عضله دوسر راني کاهش معناداري را در فاز اتکاي دويدن به ها:يافته
آزمون کاهش معناداري آزمون در مقايسه با پيشهمچنين فعاليت الکتريکي عضله دوقلو در فاز اتکاي دويدن طي پس). P=۰۲۶/۰آزمون نشان داد (مقايسه با پيش

آزمون در مقايسه با گونه اختالف معناداري را طي پس). فعاليت الکتريکي ساير عضالت در گروه تجربي، هيچP=۰۳۶/۰) درصد نشان داد (-۰۹/۲۱(اندازه را به
 ).P<۰۵/۰ان نداد (آزمون نشپيش

مدت نيتوان بيان نموند که استفاده طوالآزمون ميآزمون نسبت به پيشي طي پسدوسر رانبا توجه به کاهش فرکانس فعاليت عضله دوقلو داخلي و  گيري:نتيجه
 باشد. مؤثرتواند در بهبود کارايي دويدن از بريس مي

 فعاليت عضله، بريس فرکانس زانو پرانتزي، دويدن، ها:کليدواژه
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  ۰۴۵۳۳۵۱۰۸۰۱تلفن:  ورزشي، بيومکانيک و مديريت گروه روانشناسي، و تربيتي علوم دانشکده اردبيلي، محقق دانشگاهاردبيل، : آدرس مکاتبه

Email: amiralijafarnezhad@gmail.com 

  
  مقدمه

مفاصل بدن به شمار  ترينپرتحرکو  ينترمهماز  مفصل زانو
اع انو يرتأثگر بدن تحت ين مفصل هم مثل مفاصل ديارود که يم

 ياديل زيرد. داليگيها قرار ميماريها و ببيها، آساز نقص يمختلف
 ازجملهاست که  ساخته فردمنحصربهوجود دارد که مفصل زانو را 

توان به حفظ و تحمل وزن بدن در زمان انجام حرکات يل مين داليا
دهد که يک نشان ميولوژيدمي. مطالعات اپ)۱(ا اشاره کرد يستا و پويا

-بين نوع آسيشتريدهد اگر بيکه در مفصل زانو رخ م ييهابيآس
است که در مفصل زانو  يمتداول يدگيدبينباشد، جزء آس يدگيد

                                                             
 کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران  ١

 مسئول) دهيسن(نودانشيار بيومکانيک ورزشي، گروه مديريت و بيومکانيک ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران  ٢

پا محل اتصال  .)۲(دهد يرخ م يورزش يهاتين انجام فعاليدر ح
در  ژهويبه يدر اندام تحتان يباشد، انحرافات ساختارين ميبدن با زم

 يورزش يهاتياز انجام فعال يمفصل زانو احتمال بروز صدمات ناش
دهد و ممکن است که از مشارکت افراد در انجام يش ميرا افزا

در اندام  ي. وجود ناهنجار)۳(کند  يريجلوگ يورزش يهاتيفعال
د ک حرکات انسان ماننيومکانيبر ب يمنف يرتأثتواند يم يتحتان

اندام  ي. راستا)۴(منجر شود  يداريناپا عالئمدن بگذارد و به يدو
باشد يم نين تماس پا با زميجذب فشار در ح يمسئول اصل يتحتان
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ن جذب شوک توسط ي. ا)۳(بخشد يل ميوارده را تعد زان باريو م
  دهد.يرخ م عمدتاً يم تحتانت عضالت اندايفعال

ضالت را ع يکيت الکتريو فعال هايگنالسل و ثبت يه تحليتجز
EMG يرهاکه در سطح تا تغييراتيها بر اثر گنالين سي. انديگويم 
 يهاگناليو س يت درونيند. فعاليآيدهد به وجود ميرخ م يعضالن

 EMG اما با استفاده از يستن رؤيتقابلم يمستق طوربهعضالت 
-ن نقشتريمهم. از )۵(توان ثبت کرد يعضله را م يدرون يهاتيفعال

 يفراخوان يهار روشيي، تغيوگرافيالکتروما يهاها و شاخص
ش يو افزا مؤثرحرکات  ي، فعال کردن عضالت برايحرکت يواحدها

  .)۶(باشد يم يت عصبيسرعت هدا
 يموجود در مفصل زانو عارضه زانو پرانتز هاييناهنجار ازجمله

وع آن در افراد ورزشکار و يباشد که در صحفه فرونتال بوده و شيم
ر يمس ي. عارضه زانو پرانتز)۷(باشد يرورزشکار کشور باال ميغ
ر داده يزانو تغ يوارده را از مرکز زانو به سمت بخش داخل يروهاين

. گردديزانو م يشتر به ساختار داخليزان بار بيکه سبب اعمال م
 مفصل زانو يدر بخش داخل العملعکس يروهايزان نيم کهطوريبه

قات ي. تحق)۸(باشد يمفصل زانو م يبرابر قسمت خارج ۵/۳ حدوداً
ن ن رفتيث از بباع سويکاز  يب زانو پرانتزيدهد که آسينشان م

شود و يم يدرشت ن-مفصل ران يدر قسمت داخل يغضروف مفصل
-يت در مفصل زانو ميگر باعث به وجود آمدن استئوارترياز طرف د
ک ي يدهد که عارضه زانو پرانتزيقات نشان مياز تحق يشود. بعض
ک عامل ي عنوانبهو  يکشکک يجاد سندروم درد رانيا يعامل برا

 رباط بيآس ازجملهمفصل زانو  يهاگامنتيل هايآسيببروز  يبرا
با توجه به  .)۹, ۸( انداد کردهي يخلف يبيو رباط صل يقدام يبيصل

 يباشد، انحرافات ساختارين مينکه پا محل تماس بدن با زميا
در قسمت زانو احتمال بروز  ويژهبهبدن  يموجود در اندام تحتان

ن عامل مانع يدهد و ممکن است ايش ميدر ورزشکاران را افزا بيآس
زانو  ي. ناهنجار)۱۰(توسط افراد شود  يت ورزشياز انجام فعال

ت يعت کنترل وضيفير در کييجاد تغيمفصل زانو باعث ادر  يپرانتز
) line of gravity( ن باعث بر هم زدن خط جاذبهيو همچن يبدن

ر خط جاذبه از ير مسي، تغ)base of support( نسبت به سطح اتکا
جاد اختالل در تحمل يآن باعث ا يمرکز مفصل زانو به سمت داخل

  .)۱۲, ۱۱(گردد يم يت بدنيدر وضع ثباتيبيوزن بدن و 
 يمختلف يهاروش يزانو پرانتز يامروزه جهت اصالح ناهنجار

ش خطرات و ياز افزا يريشگيها پرود که هدف تمام آنيبه کار م
 يباشد. طب ورزشيم ين ناهنجارياز آن و بهبود ا يناش يهابيآس

د کريمار رويع بيد در به حرکت در آوردن هر چه سريجد يکرديبا رو
 يگچ يهاآتلرا ارائه کرده است و استفاده از  يد درمان عملکرديجد
زانو در  يهاسيماندن عضو را منسوخ و استفاده از بر حرکتبيو 
ه باشد که بيم پذيرانعطاف آتلک يک عضو بدن مشابه کاربرد ي

. استفاده از )۱۳(کند يکمک م ديدهيبآسکاهش فشار بر عضو 
 يبرا يمفصل زانو در ورزشکاران تالش يکنندهتيحما يهاسيبر

در مفصل زانو  يدگيدبيا کاهش شدت آسيب يکاهش وقوع آس
از ند تا از کردهيس را تجوياز پزشکان استفاده از بر ياريباشد. بسيم

وارده کاهش داده و عملکرد افراد را بهبود ببخشند  يهابيآس ميزان
 ييک زانو ابزارهايالکتيا پروفيکننده يريشگيپ يهاسي. بر)۱۴(

ت از مفصل زانو در برابر صدمات يت حمايد قابليهستند که با
زانو را محدود نکنند  يورزش يهاتيرا داشته و در انجام فعال ياحتمال

 تأثيرگذاريزان يم يابيارز يدر راستا ياريبس يهاروش .)۲(
عارضه ارائه شده است که به جهت  يدر افراد دارا يدرمان يهاکيتکن

ت يفعال يعضالت، بررس يها بر روکين تکنيا تأثيرگذاريزان يم
باشد. يک روش مناسب مي عنوانبهعضالت  يکيالکتر

 يهان روشيترين و کاربردتريمهماز  يکي يسطح يوگرافيالکتروما
ت عضال يهاتيفعال زمانمدتا يو  تيفعال يابيارز يبرا يرتهاجميغ

متفاوت  يهاگسترده در شاخه طوربهد که يآيبه حساب م
، علم يبخشدر مطالعات توان ازجمله يعضالن -يک اسکلتيومکانيب

 ياياز مزارد. که يگيمورد استفاده قرار م يو علوم حرکت يارگونوم
ودن ب يبودن و اقتصاد ير تهاجميتوان به غيم يوگرافيمهم الکتروما

 در EMG يهاگناليس کاربردها، نيا هيکل در .)۱۵(آن اشاره نمود 
توان ين رو مياز ا .شوديم ليتحل يادامنه و يفرکانس يکل يفضا دو

 يرتأث يمناسب جهت بررس يروش عنوانبه يوگرافياز الکتروما
ان يب ينات اصالحيمفصل زانو و تمر يتيحما هايبريساستفاده از 

 کنندهحمايت يهاسيباشد که استفاده از برين مينظر بر ا کرد.
تواند باعث بهبود يم يعارضه زانو پرانتز يمفصل زانو در افراد دارا

ن هدف از پژوهش حاضر، يبنابرا عضالت شود. يکيت الکتريفعال
عضالت  يکيت الکتريس بر فعاليابر ک دوره استفاده ازياثرات  يبررس

  باشد.يدن ميدو يط يرانتزيعارضه زانو  يدر افراد دارا
  

  مواد و روش کار
جم بود. ح شده سازهيتصادف ينيبال ييکارآزما کين پژوهش يا

ــتفاده از نرم  ــر با اس ن ييتع G*Powerافزار نمونه در پژوهش حاض
، اندازه ۸۰/۰به توان  يابيافزار نشان داد که جهت دستن نرميشد. ا

نفر در هر  ۱۴حداقل  ۰۵/۰برابر  يدر سطح معنادار ۸۰/۰اثر برابر 
نفر از  ۳۰شامل  پژوهش حاضر يباشد. نمونه آماريم يازموردنگروه 

ــجو ــگـاه محقق دارا يـ دانشـ  افزارنرمبودند.  يزانو پرانتز يان دانشـ
G*power  ي، سطح معنادار۷/۰اندازه اثر برابر  ينشـان داد که برا 

ــتفاده از آزمون آنال ۸/۰برابر  يو توان آمار ۰۵/۰برابر  ز يهنگام اسـ
 ين گروهيدرون و ب يبا طرح تعامل يتکرار يهاانس بـا انـدازه  يـ وار

ن تعداد يباشد. بنابرايم موردنظرنمونه در هر گروه  ۸تعداد حداقل 
 يليان دانشگاه محقق اردبيجواز دانش يضربدر يزانو يپسر دارا ۳۰
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ــورتبـه  ــادف صـ ــال)  ۳۰-۲۰ن (يدر دو گروه تمر يتصـ قــد= (سـ
ــ  ۳۵/۸۳±۱۰/۱؛ وزن= ۰۶/۰±۷۶/۱ ــدن ــاخــص تــوده ب = يو شــ
ــال) (قد=  ۳۰-۲۰) و گروه کنترل (۴۵/۳±۲۳/۳۰ ؛ ۷۸/۱±۱۲/۰س

 يي) شناسا۳۶/۲۵±۲۰/۳= يو شاخص توده بدن ۱۵/۸۰±۵۰/۱وزن= 
در  کنندهشرکتاز افراد  ن اختالليص ايتشـخ  يو قرار گرفتند. برا

ــد  آزمون ــتـه شـ ها و زانو کهدرحاليبدون کفش و جوراب  خواسـ
و  انقباض گونههيچنکه يبدون ا قرار بگيرندده شـود  يفرد د يهاران

ه ران وجود داشته باشد يدر عضالت ناح غيرطبيعي يتنوس عضالن
و شــان در حالت اکســتنشــن کامل قرار داشــت  يزانوها کهطوريبه

ده بودند که استخوان کشک يچسب به هم ايگونهبهدوپا  يهاقوزک
ــعيکرد در ايزانوها به روبرو نگاه م ــله بين وض ل يدکن يناپيت فاص

ــد. افراد دارا گيرياندازهس يکول وســـيلهبه هاران يداخل زانو  يشـ
خروج از پژوهش  يارهايک وارد پژوهش شدند.. معيدرجه  يپرانتز

ول ، اختالف طيعضالن ي، مشکالت عصبيشکستگ يشـامل سابقه 
ا يو  يپرانتز يزانو ي، عدم وجود عارضهمترميلي ۵شـتر از  ياندام ب

ه ب دو روز قبل از آزمون بود. ين طيسنگ يکيزيت فيدارا بودن فعال
ن و يگســن يکيزيت فياز فعال يناشــ يکيولوژيزيعلت حذف اثرات ف

بل ق دو روزن يت سنگيفعالها از يج پژوهش آزمودنيبر نتا يخستگ
 ييها سـمت شـناسا  يآزمودن يبرتر همه يپا از آزمون منع شـدند. 

د و از يت گرديرعا يمراحل، اخالق پژوهشــ يشــد. ضــمناً در تمام
نامه شرکت در پژوهش اخذ شد. تمام موارد تيکنندگان رضاشرکت

ن ين ايهمچن. )۱۶(بود  ينکيه هلسيپژوهش مطابق با اعالم ياجرا
ــماره يمطالعه دارا -IR-ARUMS-REC-1399( کد اخالق به ش

پژوهش حاضــر از نوع  ل بود.ياردب ي) از دانشــگاه علوم پزشــک424
 بود. )IRCT20181223042082N1( ييبا کد کارآزما ييکارآزما

ــر در دو مرحله پ  برگزارآزمون آزمون و پسشيپژوهش حاضـ
دن را در يها کوشـــش دوي، آزمودنآزمونپيشکه در مرحله  شــد. 

 عضالت يها روالکترود يريشگاه پس از قرارگيآزما يمتر ۱۰ر يمس
و با استفاده  آزمونپسند دوباره در مرحله يفرا و همينانجام دادند. 

ح ثبت شــد. يانجام دادند هر مرحله با ســه کوشــش صــح سياز بر
 يرافوگيگنال الکترومايح در نظر گرفته شد که سيصـح  يکوشـشـ  

 يب هايبريسح ثبت شـده باشـد.   يصـح  صـورت بهعضـالت   يتمام
باشــد که به يمفصــل زانو م کنندهحمايت هايبريسو از نوع ياکت

شتر به قسمت يو از وارد شـدن فشار ب  بخشـد يممفصـل زانو ثبات  
استفاده  زمانمدت). ۱کند (شکل يم يريمفصل زانو جلوگ يخارج
 يهاتيشد در اغلب فعاليمهفته بود که از افراد خواسته  ۸س ياز بر

  ند.يس استفاده نماين بريروزمره از ا

  

  در پژوهش مورداستفادهس يبر :)۱(شکل 
  

ــت نئيزان فعاليم ــالت درشـ  ي)، دوقلوTA( يقدام يت عضـ
 ي)، راست رانVL( ي)، پهن خارجVM( ي)، پهن داخلGM( يداخل

)RF ( ي)، دوسـر رانBF( يمه وتري)، نST يانيم يني) و عضـله سر 
)Gut Mثبت  يدن ثبت شد. برايراه رفتن و دو ي) سمت راست ط

 biometrics( يوگرافيعضالت از دستگاه الکتروما يکيت الکتريفعال

ltd, uk (۸  ــيمبيکاناله ــطح يو الکتروها سـ  دوقطبيمدل  يسـ

 Ag / AgCl يسطح ي(سـاخت کشـور انگلستان) جفت الکترودها  
از  مترميلي ۲۵؛ فاصله مترميلي ۱۱با قطر  اييرهدا(شکل  يدوقطب

ع حالت ي؛ نسـبت رد شـا  MΩ ۱۰۰ يمرکز تا مرکز؛ امپدانس ورود
 رن گذپايي يلترهايهرتز) استفاده شد. ف ۶۰تا  ۵۰در  بلدسي ۱۱۰
حذف  يلتر (براين نـاچ ف يهرتز و همچن ۱۰هرتز و بـاالگـذر    ۵۰۰

ــهرينو خــام  يهــانــگ دادهيلتريهرتز جهــت ف ۶۰) يز برق شـ
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 ۱۴۰۰ تير، ۴، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٢٥٥  

در  بردارينمونهن نرخ يهمچن .)۱۷(انتخاب شــد   يوگرافيالکتروما
. محل عضالت گرفتقرار  Hz ۱۰۰۰عضالت برابر  يکيت الکتريفعال

دن ز کريو تم يالکترود گذاردن محل يمانند تراش يمنتخب و اعمال
ــC2H5OH-اتانول ٪۷۰با الکل (  SENIAM ينامههي) طبق توص

 نيشتريب صورتبهت عضـالت ذکرشـده   يعال. اوج ف)۱۸(انجام شـد  
 MVIC نمونه ي) ثبت شــد. براMVIC( يک اراديزومتريانقباض ا

 يثبت شد که از آزمودن صورتبدين يداخل يت عضـله دوقلو يفعال
آن  يسمت راست که الکترود بر رو يک پا (پاي يخواسـته شد رو 

. گيرد قرارپنجه خود  يه بر رويثان ۵ سـتاده و به مدت يقرار دارد) ا
ــت يثبت اوج فعال ين برايهمچن ــله درش  يآزمودن يقدام ينت عض

ــير يخود را در ز يپا ــفحه ثابت قرار داد و حرکت دورسـ  يک صـ
ن ثابت بود و پنجه رو به باال يزم ي(پاشــنه رو فلکشــن را انجام داد

ت يجـاد کرد) و اوج فعـال  يک را ايـ زومتريحرکـت کرده و انقبـاض ا  
 د.يردن عضله ثبت گيک ايزومتريا

ــتفاده از نرم  MATLABو  Biometrics dataliteافزار با اسـ
قرار گرفت و  وتحليلتجزيهمورد  يوگرافيالکتروما يهاداده يتمـام 

ع خطاها، ينرمال بودن توز ثبت شــد. Excleاطالعات حاصــله در 
انس خطاها يمدل، و ثابت بودن وار يهمبســته بودن خطاها ناخود

 يهاانس با اندازهيز واريآنال يقرار گرفـت. آزمون آمار  ييـد تـأ مورد 
ــه دادهي) جهت مقاRepeated measure ANOVA( يتکرار ها س

 زارافنرمط ي. از محاستفاده شدآزمون دو گروه آزمون و پسشين پيب
۲۴-SPSS ۰۵/۰برابر  يداريو سطح معنp< .از تست  استفاده شد

Bonferroni تفاده شد.اس يبيتست تعق عنوانبه 
نتايج نشان داد که اثر عامل زمان بر مقادير فرکانس فعاليت 

و  )P=۰۰۲/۰( خارجي پهن )P>۰۰۵مي (عضالت درشت ني قدا
 مقايسه جفتي. )۱معنادار بود (جدول ) P=۰۲۹/۰(عضله راست راني 

در  يريفاز پاسخ بارگ ين سه عضله طيت اينشان داد که فعال
س ر فرکانياثر عمل گروه بر مقاد .بود آزمونپيششتر يب آزمونپس
 ) وP=۰۴۲/۰( يپهن داخل) P=۰۰۲/۰( يپهن خارج ت عضالتيفعال
نشان داد که  يسه جفتيمقا معنادار بود.) P=۰۳۶/۰( يانيم ينيسر

فاز پاسخ  يط يو پهن داخل يت عضله پهن خارجيفرکانس فعال
سه يمقا. باشدياز گروه کنترل م تربزرگ يدر گروه تجرب بارگيري

فاز  يط در يانيم ينيسر ت عضلهينشان داد که فرکانس فعال يجفت
. اثر باشديم يتجرب از گروه تربزرگ در گروه کنترل يريپاسخ بارگ

ت عضالت منتخب ير فرکانس فعاليگروه و زمان بر مقاد يتعامل
 معنادار بود.

  
  آزمونپسش و يدن در پيدو يريفاز پاسخ بارگ يت عضالت طيانحراف استاندارد فرکانس فعالن و يانگيم ):۱(جدول

  عضله
  گروه کنترل

  ميزان
  تغيير

  گروه تجربي
  ميزان
  تغيير

  Pمقدار 

  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس آزمونپيش
اثر 

  زمان
اثر 

  گروه
اثر زمان 

  *گروه
نئي درشت
  قدامي

۸۲/۲۲±۵۶/۷۲  ۲۱/۲۴±۰۹/۸۷  ۹۹/۵  ۰۴/۴±۶۵/۱۰۳  ۰±۴۰/۱۰۷  ۲۹/۰-  ۰۰۰/٠  ۰۶۴/۰  ۳۲۲/۰  

  ۰۱۰/۰  ۱۹۲/۰  ۶۰۰/۰  -۰۹/۲۱  ۱۰/۵۷±۶۱/۲۵  ۸۵/۷۵±۹۵/۲۷  -۶۹/۵۰  ۵۵/۶۰±۹۱/۲۸  ۹۱/۸۰±۶۴/۳۰   دوقلوي داخلي
  ۱۵۴/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۲/۰  ۰۹/۳  ۴۰/۶۶±۸۷/۱۱  ۶۸/۵۵±۵۰/۱۹  ۵۶/۳۶  ۹۴/۵۵±۶۴/۲۱  ۹۳/۳۰±۰۹/۱۰  پهن خارجي
  ۷۶۱/۰  ۰۴۲/۰  ۴۳۵/۰  ۱۳/۲۴  ۵۷/۶۳±۷۹/۲۵  ۹۵/۵۰±۲۸/۱۴  ۸۹/۱۵  ۱۱/۶۰±۶۵/۲۵  ۱۴/۴۳±۷۳/۲۶  پهن داخلي
  ۰۲۹/۰  ۳۲۸/۰  ۰۲۹/۰  -۰۵/۸  ۴۴/۶۰±۷۷/۲۱  ۸۸/۵۶±۳۸/۳۳  ۱۷/۳۸  ۵۲/۷۲±۴۱/۲۴  ۲۰/۳۸±۵۶/۲۰  راست راني

  ۵۱۲/۰  ۴۱۴/۰  ۶۵۰/۰  -۲۹/۳۰  ۱۰/۴۹±۶۷/۱۸  ۱۷/۶۳±۸۹/۳۴  -۱۶/۲۵  ۳۹/۵۰±۷۶/۲۹  ۱۵/۶۵±۱۶/۴۰  دوسر راني ۰
  ۵۳۶/۰  ۵۰۶/۰  ۲۳۶/۰  ۹/۷  ۶۷/۵۹±۷۴/۴۰  ۶۸/۶۲±۸۳/۲۹  -۴۲/۴۰  ۸۹/۴۶±۰۹/۶  ۶۰/۵۸±۸۰/۳۴  وترينيمه 

  ۹۲۰/۰  ۰۳۶/۰ ۶۰۰/۰  -۰۹/۲۱  ۱۰/۵۷±۶۱/۲۵  ۸۵/۷۵±۹۵/۲۷  -٠٩,٢٢  ۵۵/۶۰±۹۱/۲۸  ۹۱/۸۰±۶۴/۳۰  سريني مياني
  

ر فرکانس عضالت يمقاد ج نشان داد که اثر عامل زمان برينتا
است رخ نداده  ينيدوره تمر يرا در ط ياختالف معنادار گونههيچ

 يت عضالت دوقلوير فرکانس فعالياثر عامل گروه بر مقاد. )۲(جدول 
سه يمقا. معنادار بود )P=۰۲۶/۰( يو دو سر ران )P=۰۳۶/۰( يداخل
ت عضله يفرکانس فعال باشد کهيموضوع م نيانگر ايب عضالتي جفت

روه شتر از گيانه اتکا در گروه کنترل بيفاز م يدر ط يداخل يدوقلو
 ن موضوعيا دهندهنشانعضالت د  يسه جفتيمقا باشد.يم يتجرب

شتر يب يانه اتکا در گروه تجربيفار م يدر ط يباشد که دو سر رانيم
 تيفرکانس فعال زمان گروه ياثر تعامل .باشديماز گروه کنترل 

  ).P=۰۰۵/۰( انه اتکا معنادار نبوديمفاز  يعضالت در ط
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 و همکارانمحمد اقبالی ميدانی   مدت از بريس بر فعاليت الکتريکي عضالت در افراد داراي زانو پرانتزي طي دويدناثر استفاده طوالني
 

٢٥٦  

  آزمونپسش و يدن در پيانه اتکا دويفاز م يت عضالت طين و انحراف استاندارد فرکانس فعاليانگيم ):۲(جدول

  
ت يبر فرکانس فعال که اثر عامل زمان دهدميج نشان ينتا

 مشخص ينيتمر يدورهک ي يرا در ط يچ تفاوت معناداريعضالت ه
ر فرکانس ياثر عامل گروه بر مقاد. )۳جدول اورده است (ين به وجود

 يفتج يهسيمقا بوده است. معنادار )P=۰۱۲/۰( يعضله دو سر ران

 دادن فاز هل يط يت عضله دو سر رانينشان داد که فرکانس فعال
 ي. اثر تعامل)۳باشد (جدول يشتر از گروه کنترل ميب يدر گروه تجرب

فاز هل دادن  يت عضالت منتخب طيبر فرکانس فعال زمان گروه
  ).P=۰۰۵/۰(معنادار نبود 

  
  آزمونپسش و يدن در پيفاز هل دادن دو يت عضالت طين و انحراف استاندارد فرکانس فعاليانگيم ):۳(جدول

  
پهن  ت عضلهيج نشان داد که اثر عامل زمان بر فرکانس فعالينتا

نشانگر ي سه جفتيمقا. )۴بود (جدول  معنادار )P=۰۳۸/۰( يداخل
 فاز سکون در يدر ط يت عضله پهن داخليباشد که فعالين امر ميا

عامل گروه بر فرکانس اثر  باشد.يم آزمونپيشاز  تربزرگ آزمونپس
سه يمقا معنادار بوده است. )P>۰۰۵/۰( يرانت عضله دو سر يفعال
 يدر ط يت عضله دو سر رانين است که فرکانس فعاليانگر ايب يجفت

  عضله
  گروه کنترل

  ميزان
  تغيير

  گروه تجربي
  ميزان
  تغيير

  Pمقدار 

  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس آزمونپيش
اثر 

  زمان
اثر 

  گروه
اثر زمان 

  *گروه
نئي  درشت
  قدامي

۲۴/۱۸±۹۲/۷۵  ۸۳/۳۱/±۶۰/۹۹  ۲۷/۳۷  ۴۴/۳۵±۴۸/۸۳  ۴۱/۲۶±۸۰/۸۱  ۷۱/۱۰-  ۸۰۸/٠  ۱۰۸/۰  ۲۷۳/۰  

  ۹۲۰/۰  ۰۳۶/۰  ۶۰۰/۰  -۰۹/۲۱  ۱۰/۵۷±۶۱/۲۵  ۸۵/۷۵±۹۵/۲۷  -۰۹/۲۲  ۵۵/۶۰±۹۱/۲۸  ۹۱/۸۰±۶۴/۳۰  دوقلوي داخلي
  ۲۹۱/۰  ۱۵۸/۰  ۴۰۷/۰  ۰۶/۴۴  ۱۷/۵۳±۹۰,۱۹  ۵۹,۴۸±۸۲/۳۹  -۱۷,۱۱  ۱۲/۵۵±۹۰/۱۳  ۶۵/۳۲±۷۴/۱۹  پهن خارجي
  ۳۵۲/۰  ۷۰۶/۰  ۱۱۰/۰  -۶۳/۴۳  ۴۱/۶۰±۲۰/۲۱  ۶۰/۷۲±۶۳/۵۳  -۸۲,۱۱  ۱۲/۵۹±۳۰/۲۰  ۹۰/۴۵±۷۰/۲۱  پهن داخلي
  ۷۷۰/۰  ۳۸۶/۰  ۲۲۵/۰  -۰۸/۲۳  ۰۷/۵۰±۴۰/۱۹  ۳۶/۵۴±۱۹/۳۸  -۵۷/۷  ۰۰/۳۷±۴۷/۲۴  ۳۰/۴۶±۷۴/۲۲  راست راني
  ۰۸۴/۰  ۰۲۶/۰  ۲۹۲/۰ -۶۳/۶۷  ۹۲/۳۶±۶۸/۱۴  ۶۸/۷۲±۵۵/۴۶  ۵۸/۲  ۶۰/۴۳±۹۰/۲۳  ۳۰/۴۶±۶۲/۱۸  دوسر راني
  ۸۸۱/۰  ۶۵۶/۰  ۱۱۹/۰  -۰۹/۰  ۱۰/۷۲±۳۲/۳۵  ۹۲/۶۵±۵۹/۴۱  -۷۶/۱۷  ۰۸/۵۳±۷۲/۱۸  ۱۵/۵۰±۴۱/۳۹  نيمه وتري

  ۷۹۱/۰  ۵۵۳/۰ ۱۵۰/۰  ۹۲,۳  ۰۱/۶۰±۷۸/۳۰  ۹۶/۵۱±۹۱/۳۴  ۶/۲۸  ۰۹/۴۵±۲۱/۳۸  ۵۷/۴۱±۱۳/۱۳  سريني مياني

  عضله
  گروه کنترل

ميزان  
  تغيير

  گروه تجربي
  ميزان
  تغيير

  Pمقدار 

  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس آزمونپيش
اثر 

  زمان
اثر 

  گروه
اثر زمان 

  *گروه
نئي درشت
  قدامي

۲۴/۱۸±۹۲/۷۵  ۸۳/۳۱±۶۰/۹۹  ۲۷/۳۷  ۴۴/۳۵±۴۸/۸۳  ۴۱/۲۶±۸۰/۸۷  ۷۱/۴-  ۸۰۸/۰  ۱۰۸/۰  ۲۷۳/۰  

دوقلوي 
  داخلي

۶۵/۲۷±۸۶/۶۸  ۲۰/۲۲±۵۱/۵۸  ۸/۱۵-  ۷۳/۷۲±۴۰/۱۰۱  ۸۸/۳۴±۰۵/۵۹  ۲/۸۰-  ۲۳۰/۰  ۰۵۵/۰  ۲۴۵/۰  

  ۳۹۶/۰  ۴۵۳/۰  ۴۵۴/۰  -۱۶,۸۲  ۱۰/۵۶±۱۲/۱۶  ۹۲/۷۶±۴۶/۷۷  -۹۸,۷  ۴۵/۵۷±۸۳/۱۵  ۶۶/۵۵±۶۰/۲۵  پهن خارجي
  ۵۰۴/۰  ۵۰۹/۰  ۹۱۵/۰  -۸۱/۹۲  ۴۲/۵۸±۴۷/۲۳  ۹۳/۹۸±۷۷/۷۵  ۸۳/۱۱  ۴۰/۷۱±۲۴/۵۰  ۵۰/۶۹±۳۱/۴۰  پهن داخلي
  ۱۰۸/۰  ۳۹۹/۰  ۱۷۶/۰  -۷۷/۹۰  ۱۲/۵۲±۶۷/۱۳  ۷۵/۸۲±۸۱/۷۳  ۲۹/۱۶  ۲۰/۵۵±۹۲/۲۰  ۲۵/۴۲±۵۸/۱۷  راست راني

  ۱۹۴/۰  ۰۱۲/۰  ۰۸۷/۰  -۴۵/۹۵  ۶۰/۵۴±۴۷/۲۷  ۱۰/۱۰۷±۴۲/۷۰  -۵۵/۲۶  ۷۵/۴۸±۱۵/۲۴  ۷۵/۶۶±۷۰/۳۲  دوسر راني ۰
  ۳۹۵/۰  ۶۶۸/۰  ۱۹۵/۰  -۷/۵۶  ۷۳/۶۸±۹۳/۴۲  ۴۰/۸۷±۹۶/۸۰  ۸۹/۸  ۶۰/۶۲±۵۵/۳۲  ۶۰/۵۸±۶۶/۲۷  نيمه وتري

  ۳۷۱/۰  ۷۶۶/۰ ۳۱۵/۰  -۶۶/۴۳  ۵۰/۶۶±۲۵/۴۰  ۹۰/۷۳±۵۱/۷۶  ۹۱/۲۷  ۰۰/۶۵±۰۴/۳۰  ۶۸/۴۸±۴۵/۱۸  سريني مياني
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 ۱۴۰۰ تير، ۴، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٢٥٧  

 ياثر تعامل باشد.يم آزمونپسشتر از يب آزمونپيشفاز سکون در 
نه ايفاز م يدر ط عضالت منتخب تيزمان و گروه بر فرکانس فعال

  ).P<۰۰۵نبود (اتکا معنادار 

  
 آزمونپسش و يدن در پيستا دويفاز ا يت عضالت طين و انحراف استاندارد فرکانس فعاليانگيم ):۴( جدول

  
و گروه  که اثر عامل زمان باشدين موضوع ميا دهندهنشانج ينتا

جاد يا يفاز نوسان تفاوت معنادار يت عضالت در طيبر فرکانس فعال
رشت ت عضله ديزمان و گروه بر فرکانس فعال ياثر تعامل نکرده است.

  باشد.يفاز نوسان معنادار م يط يقدام ين
  

 آزمونپسش و يدن در پيفاز نوسان دو يت عضالت طين و انحراف استاندارد فرکانس فعاليانگيم ):۵جدول (

  
 بحث

و  يت عضله دوقلو داخليبا توجه به کاهش فرکانس فعال
 آزمونپيشنسبت به  آزمونپس يدر پژوهش حاضر ط يدوسرران

ر تواند ديس مياز بر مدتطوالنيان نموند که استفاده يتوان بيم
 هک داد نشان حاضر پژوهش جينتاباشد.  مؤثردن يدو کاراييبهبود 
 يران راست عضله و يخارج پهن ،يقدام ين درشت عضالت فعاليت

  عضله
  گروه کنترل

  ميزان
  تغيير

  گروه تجربي
  ميزان
  تغيير

  Pمقدار 

  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس آزمونپيش
اثر 

  زمان
اثر 

  گروه
اثر زمان 

  *گروه
نئي درشت
  قدامي

٢٠/٢٠±۸۱/۷۹  ۲۱/۲۵±۴۲/۸۸  ١٣,٦١  ۳۳/۱۷±۶۲/۷۹  ۵۸/۲۲±۸۸/۸۷  ۹۳/۱۳  ۹۴۷/۰  ۲۴۵/۰  ۹۷۵/۰  

دوقلوي 
  داخلي

۶۸/۱۹±۱۴/۴۸  ۱۱/۳۲±۳۵/۵۱  ۷۲/۲۲  ۷۷/۱۶±۸۰/۵۲  ۸۰/۱۰±۲۶/۵۷  ۵۱/۱-  ۳۶۹/۰  ۵۷۴/۰  ۹۱۵/۰  

  ۹۷۸/۰  ۷۶۵/۰  ۷۹۴/۰  ۴۷/۰  ۳۲/۵۸±۱۸/۱۹  ۸۳/۵۵±۲۰/۲۱  -۰۳/۳۶  ۱۵/۵۶±۱۵/۱۳  ۱۴/۵۳±۱۹/۵۲  پهن خارجي
  ۷۴۶/۰  ۸۳۷/۰  ۰۳۸/۰  -۹۶/۸  ۲۳/۷۱±۵۷/۲۲  ۳۲/۷۱±۴۴/۳۱  -۵۸/۱۱  ۴۴/۵۷±۶۹/۱۷  ۰۹/۶۱±۶۲/۲۵  پهن داخلي
  ۹۱۵/۰  ۵۷۴/۰  ۳۶۹/۰  -۵۱/۱  ۲۶/۵۷±۸۰/۱۰  ۸۰/۵۲±۷۷/۱۶  ۶۴/۱۵  ۳۵/۵۱±۱۱/۳۲  ۱۴/۴۸±۶۸/۱۹  راست راني
  ۱۶۸/۰  ۰۰۰/۰  ۱۱۱/۰  -۱۵/۴۴  ۳۱/۴۳±۵۶/۳۸  ۱۵/۱۰۱±۷۸/۲۴  -۸۳/۳۱  ۹۲/۴۰±۲۱/۳۳  ۹۹/۶۹±۹۷/۳۵  دوسر راني
  ۶۷۸/۰  ۴۶۰/۰  ۸۷۶/۰  -۱۳/۲  ۳۲/۶۴±۴۰/۳۵  ۱۷/۶۸±۶۸/۳۳  -۱۱/۲۷  ۱۰/۶۲±۵۵/۱۷  ۰۶/۷۳±۷۰/۳۳  نيمه وتري

  ۱۹۲/۰  ۲۹۰/۰ ۵۲۹/۰  -۵۴/۱۶  ۲۷/۵۱±۶۴/۲۲  ۹۱/۵۶±۵۴/۳۳  ۲۱/۱۶۲  ۶۳/۹۲±۴۵/۱۳۵  ۱۶/۴۲±۷۰/۲۳  سريني مياني

  عضله
  گروه کنترل

  زانيم
  رييتغ

  يگروه تجرب
  زانيم
  رييتغ

  Pمقدار 

  آزمونپس  آزمونشيپ  آزمونپس آزمونشيپ
اثر 

  زمان
اثر 

  گروه
اثر زمان 

  *گروه
 ينئدرشت

  يقدام
٦٨/٢٤±۰۴/۸۱  ۷۹/۲۱±۱۳/۵۸  ۸/۲۵-  ۵۸/۳۳±۶۷/۷۹  ۸۲/۲۶±۳۲/۸۱  ۱۱/۵-  ۵۵۴/۰  ۵۵۴/۰  ۰۳۹/۰  

  ۷۰۵/۰  ۲۱۴/۰  ۴۱۲/۰  ۱۳/۱۲  ۰۵/۶۲±۶۸/۳۳  ۵۰/۴۴±۱۰/۳۹  ۶۳/۳۰  ۹۵/۶۵±۰۷/۳۹  ۰۱/۵۵±۳۸/۱۹  يداخل يدوقلو
  ۲۶۲/۰  ۷۳۱/۰  ۸۱۸/۰  -۸۲/۳۵  ۳۶/۴۱±۹۴/۱۷  ۳۶/۵۴±۷۶/۴۰  ۷۳/۵۴  ۶۳/۴۹±۵۳/۲۱  ۹۰/۴۱±۴۷/۲۵  يپهن خارج
  ۶۱۹/۰  ۵۳۷/۰  ۹۵۱/۰  -۳/۱۲  ۷۱/۶۰±۰۳/۱۹  ۳۰/۵۰±۲۰/۴۱  ۸۴/۱  ۸۴/۵۵±۳۸/۲۹  ۱۰/۵۴±۲۸/۲۹  يپهن داخل
  ۱۸۴/۰  ۵۱۷/۰  ۵۰۰/۰  -۹۲/۷  ۶۶/۵۵±۰۴/۲۴  ۸۶/۵۰±۷۶/۳۶  -۶۹/۱۹  ۱۰/۴۰±۱۷/۲۰  ۰۵/۵۶±۹۱/۲۳  يراست ران

  ۳۵۸/۰  ۰۹۸/۰  ۳۹۲/۰  -۶۱/۱۹  ۴۷/۵۲±۲۷/۳۵  ۱۸/۶۵±۱۷/۴۲  -۵۱/۵۳  ۱۵/۳۵±۵۵/۲۲  ۸۲/۶۵±۳۹/۴۵  يران دوسر ۰
  ۶۳۱/۰  ۷۲۵/۰  ۹۵۰/۰  -۵۸/۲۹  ۶۱/۴۲±۴۲/۳۸  ۵۳/۶۰±۰۸/۵۰  ۶/۵  ۱۴/۶۶±۷۱/۳۱  ۹۰/۵۶±۳۵/۳۵  يمه وترين

  ۷۰۵/۰  ۲۱۴/۰ ۴۱۲/٠  ۱۳/۱۲  ۰۵/۶۲±۶۸/۳۳  ۵۰/۴۴±۱۰/۳۹  ۶۳/۳۰  ۹۵/۶۵±۰۷/۳۹  ۰۱/۵۵±۳۸/۱۹  يانيم ينيسر
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٢٥٨  

 يکيالکتر تيفعال نيهمچن. باشديم معنادار حرکت يريبارگ فاز
 يتجرب گروه در را يمعنادار کاهش يخارج پهن ،يداخل پهن عضالت

 يريبارگ فاز در سيبر از استفاده از بعد ياصالح ناتيتمر از پس
 هک. باشديم موضوع نيا انگريب هاافتهي دادند نشان خود از حرکت

 گروه در اتکا انهيم فاز يط در يداخل يدوقلو عضله تيفعال فرکانس
 رانشهمکا و يرامس نيهمچن .باشديم يتجرب گروه از شتريب کنترل

 اتقيتحق نيا يجهدرنت که دادند انجام را يقاتيتحق ۲۰۰۳ سال در
 ي- لهعض دو تيفعال سيبر از استفاده که افتندي دست مورد نيا به
 عالوه دهنديم کاهش يمعنادار طوربه را يران سر دو و يوتر مهين

ج ينتا .)۱۹( دهديم شيافزا را يران راست يعضله تيفعال نيا بر
 و همکارانش يق رامسيج تحقياز پژوهش حاضر با نتا يق ناشيتحق

ن يق باشد و همچنيروش تحق توانديمل آن يباشد و دليهمسو نم
 يابيس را مورد ارزياستفاده از بر مدتطوالني يرتأثپژوهش حاضر 

و همکارانش  يامکان دارد پژوهش رامس کهدرحالياست  قرار داده
 دهندهنشان عضالت هاافتهي نيهمچن س باشد.ياستفاده از بر ياثر آن

 گروه در اتکا انهيم فار يط در يران سر دو که باشديم موضوع نيا
 که داد اننش يجفت هاييافته. باشديم کنترل گروه از شتريب يتجرب

 يبتجر گروه در دادن فاز هل يط يران سر دو عضله تيفعال فرکانس
 که دباشيم امر نيا نشانگرج ينتا. باشديم کنترل گروه از شتريب

 رتبزرگ آزمونپس در سکون فاز يدر ط يداخل پهن عضله تيفعال
 است نيا انگريب يجفت هاييافته نيهمچن و. باشديم آزمونپيش از

 در سکون فاز يط در يسرران دو عضله تيفعال فرکانس که
 که يمشابه قاتيتحق در. باشديم آزمونپس از شتريب آزمونپيش
 ياراد در افراد سيبر از استفاده که دنديرس جهينت نيا به شده انجام
 به فرد اندام و حرکت در را داريمعني تأثيرات يباًتقر يپرانتز زانو

 در همکارانش و اصل يمحمد که يقاتيتحق در .است وردهآ وجود
 يافراد و يپرانتز زانو افراد در زانوبند از مورداستفاده در ۱۳۸۵ سال

 ادهاستف که دنديرس جهينت نيا به بودند داده امجان يجراح عمل که
 ريتأث زانو مفصل يتحتان اندام در عارضه يدارا افراد در زانوبند از

 قسمت بر وارده فشار اهشک و حرکت بهبود موجب و دارد يمعنادار
 و يميبراها که يقيتحق در. )۲۰( گردديم زانو مفصل يخارج

 و هاالکتيپروف سيبر کي اثرات عنوان با ۲۰۱۲ سال در همکارانش
 نيا به کردند يبررس سالم ورزشکاران عملکرد بر را زانوبند نوع دو
-نآ که ييهابيآس از زانو کيپروفالکت يهابريس که دنديرس جهينت
 تيحما کنديم محدود يورزش اي روزمره يهاتيفعال انجام در را ها
 در نيهمچن .)۲۱( دهند انجام خورد يورزش تيفعال تا کنديم

 سه يرو بر همکارانش و پانکوا توسط ۲۰۱۲ سال در که يقيتحق
 يرو بر هابريس نوع نيا اثرات از تا گرفت صورت زانو سيبر نوع

 از ستفادها که دنديرس جهينت نيا به ابندي يآگاه ييپا فشار تغييرات
 از ار زانو مفصل عمل نيا و شده زانو مفصل ثبات باعث هابريس نيا

 يورزش تيفعال انجام نيح در قسمت نيا بر بيآس شدن وارد
 ي) در مطالعات۲۰۰۹( و همکاران راجيشير .)۲۲( کنديم جلوگيري

 يهابيآس از يريجلوگزانو در  سيبر ينقش بالقوهرا با عنوان 
 يهابرنامه نيا نکهيباوجوداکردند.  يزانو بررسرباط در  ياحتمال

نشان  را زانو يهارباطموجود در  يهابيخود را در کاهش آست يقابل
 ل و مدرکيدل چيه دارند کهن ينظر بر ا پژوهشگر نيچنددهند. يم

مسابقات  يدر طزانو  ACL يهابيآس زانيمکاهش  بر يمبن يقطع
نه استفاده از يقات در زميتحق حالباايننشان نداده است.  يورزش

 مانع بالقوه طوربهکه باشد ين موضوع ميانگر ايبزانو  يهاسيبر
شود يم دهيد بيآس ريزانو در افراد غ يهارباط يهابيآسدن يرس
ده نه صورت گرفته انجام شين زميکه در ا يقاتيه تحقيکل کهطوريبه

ثبات  بجومزانو  مفصل کنندهحمايت يهابريسکه دهد ينشان م
 جيدر نتا. )۲۳(شود يناکارا م ACL مفصل با کيدر  يداريپاو 

الت عض يبر تمام يمعنادار يرتأث مورداستفاده سيق حاضر بريتحق
نکه يل ايگذاشت به دل يرتأثاز عضالت  ينداشت و بر تعداد محدود

س ياستفاده از بر زمانمدتا يق متفاوت باشد يروش تحق توانديم
ل ين دليمفصل زانو در دو پژوهش متفاوت باشد به هم کنندهحمايت

جاد کرده است اما اغلب منجر به کاهش فرکانس يرا ا يج متفاوتينتا
نشان  جينتا يطورکلبهدن شدند. يدو يفاز اتکا يت عضالت طيفعال

-پس يدر مرحله يم وترين يت عضلهيدهد که فرکانس فعاليم
  دا کرده است.يش پيآزمون افزا

توان يبود که از آن جمله م ييهاتيمحدود يپژوهش حاضر دارا
ن پژوهش يگر در ايد يبه عدم وجود نمونه زن اشاره نمود. از سو

ن يتوانند ايمنده يک حرکت ثبت نشده است. مطالعات آينماتيک
بر قرار داده و عالوه يابيها زن مورد ارزنمونه يپژوهش را بر رو

  ند.يز ثبت نمايک حرکت را نينماتيت عضالت کيفعال
  

  گيرييجهنت
، پهن يقدام يت عضله درشت نيش فرکانس فعاليبا توجه به افزا

 توانيم آزمونپيشنسبت به  آزمونپس يط يو راست ران يخارج
تواند در کاهش يس مياز بر مدتطوالنيان نموند که استفاده يب

باشد  مؤثرن ياز طرف زم يوارده بر اندام تحتان يهاجذب شوک
فاز  يالذکر طش فرکانس عضالت فوقيز افزايآن ن يزم احتماليمکان

  باشد.يم يريپاسخ بارگ
  يتشکر و قدردان

نمودند  يارين پژوهش يا يکه ما را در اجرا يکســان يتماماز 
شــگاه مرکز ســالمت و ين پژوهش در آزمايا م.يکمال تشــکر را دار

دانشــگاه محقق  يو روانشــناســ يتيدانشــکده علوم ترب يتندرســت
پژوهش حاضر از طرف دانشگاه محقق  يمال ينتأم اجرا شد. يلياردب
  بود. يدانيم يمحمد اقبال ينامه آقاانيپا يجهت اجرا يليارب
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Abstract 
Background & Aims: Genu varus is one of the most common lower limb complications that affect a 
person's performance during daily activities and sports. The aim of this study was to investigate the 
effect of using knee braces on the frequency content of lower limb muscles in people with genu varus 
while running. 
Materials & Methods: The present study was quasi-experimental. 30 male students with genu varus 
(20-30 years) were randomly divided into control and intervention groups. Knee brace was used for 8 
weeks in the experimental group. The subjects used a knee brace in most of their daily activities. 
Electrical activity of selected muscles was recorded by electromyography system. For statistical 
analysis, repeated measures analysis of variance (ANOVA) was used at a significance level of 0.05. 
Results: The results of the present study showed that the electrical activity of the biceps muscle showed 
a significant decrease during stance phase by -67.63% at post-test compared to the pre-test (p = 0.026). 
Also, the electrical activity of the biceps muscle during stance at the post-test compared to the pre-test 
showed a significant decrease by 21.09% (p = 0.036). The electrical activity of other muscles in the 
intervention group did not show any significant difference during the post-test compared to the pre-test 
(p <0.05). 
Conclusion: Due to the decrease in the frequency of medial gastrocnemius and biceps femoris muscles, 
it can be stated that long-term use of the brace can improve running mechanics.  
Keywords:  Genu varus, Knee brace, Running, Frequency muscle activity 
 
Address: University of Mohaghegh, Ardabili, Ardabil, Iran. 
Tel: +984533510801 
Email: amiralijafarnezhad@gmail.com 

 
SOURCE: STUD MED SCI 2021: 32(4): 261 ISSN: 2717-008X 

                                                             
1 MSc in Sports Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh 
Ardabili, Ardabil, Iran 
2  Associate Prof. Sport Biomechanics, Department. of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of 
Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (Corresponding Author) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-5448-en.html
http://www.tcpdf.org

