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Abstract 

 

Background and purpose: The purpose of this study was to systematically review published 

studies on the association between strength and strain of hamstring muscle in athletes with and without 

hamstring strain. Hamstring strain is highly prevalent in athletes. The probable recurrence of hamstring 

strain is annoying for athletes and athletic leagues, therefore, it is important to investigate its causes and 

search for solutions to prevent and treat this injury. Muscle strength as one of the causes of strain could be 

helpful in this field. 

Materials and methods: Electronic databases including Science Direct, Elsevier, ProQuest, 

PubMed, and Google Scholar were searched. The search keywords included Athletes, Hamstring strain, 

Muscle incoordination, Electromyography, Isokinetic. 

Results: A total of 380 articles was found of which 160 were duplicate, 150 articles were 

excluded according to their titles and abstracts, and the rest were studied. Finally 14 articles that met our 

inclusion criteria were selected. Six of the 14 studies were carried out in healthy athletes and eight 

investigated hamstring strain in athletes with the injury. 

Conclusion: The results showed that hamstring muscle derangement was one of the most 

important factors causing hamstring strain. The evaluation of hamstring damage was found to be useful in 

anticipating future strain in athletes. This evaluation could be beneficial for rehabilitation prior to and 

after the strain. 
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 مروری

بررسی ارتباط بین قدرت و استرین همسترینگ در ورزشکاران: 
 سیستماتیک و متاآنالیز بر مطالعات گذشتهمروری 

 
      1مهناز امامی
     2ایرج عبداللهی
     3ناهید رحمانی

     5و4بندپی محمد علی محسنی 
     1طاهره رضائیان 
 6سارا جام برسنگ 

 چكیده
هدف از مطالعه حاضر مرور سیستماتیک ارتباط بین قدرت و استرین همسترینگ در ورزشکاران باا و  و هدف: سابقه

پاییری نن به شیوع باالی استرین همسترینگ در ورزشکاران و احتمال برگشتباشد. با توجه بدون استرین همسترینگ می
های ورزشی از جهت اتالف هزینه و زمان، بررسی علات و نیز اهمیت این نسیب در دنیای ورزش برای ورزشکاران و لیگ

سای قادرت عناالنی  اه باشد. از این جهت، بررو یافتن راه حل برای پیشگیری و درمان این نسیب بسیار حائز اهمیت می
 تواند در این مسیر مفید و ضروری واقع شود.باشد مییکی از دالیل ایجاد استرین می

  ،Elsevier ،Science Direct ،ProQuestای ااااهسایت جسااتجوی مطالعااات منتشاار شااده در هووا:مووداو و رو 
Google Scholar ،PubMed مااهنگی عناالنی، الکترومیاوگرافی، با  لمات  لیدی ورزشکار، استرین همساترینگ، عاده ه

 انجاه شد. ایزو ینتیک
مقاله بر اساس عناوان و  053مقاله تکراری بودند،  063دست نمد از این تعداد ه مقاله ب 083در روند جستجو  ها:یافته

 01عاه از مطال 6 شادند. مقالاه انتااا  01 نهایات درچکیده حیف شدند و مابقی به طور  امل مورد بررسی قرار گرفتناد. 
 مطالعه دیگر ورزشکاران مبتال را بررسی  رده بودند. 8مطالعه بر ورزشکاران سالم انجاه شد و 

داد  ه بهم خوردن قدرت عنله همسترینگ یک فا تور مهم در ایجاد نسیب استرین همسترینگ نشان  نتایج استنتاج:
دنباال ایجااد نسایب هچناین بارزشکاران مفید است و همبینی ایجاد استرین همسترینگ در وباشد و ارزیابی نن در پیشمی

 تواند توانباشی الزه قبل و بعد از ایجاد استرین همسرینگ اعمال گردد.باشد و بر اساس نن میضروری می
 

 ورزشکار، استرین، همسترینگ، مرور سیستماتیک، الکترومیوگرافیکلیدی: واژه های 
 

 مقدمه
د ناگهانی و نسیب همسترینگ تحت عنوان یک در

 (0)پارگی فیبرهای عنله درعنالت خلف ران و غیرتماسی
شود  ه سبب در طول بازی، مسابقه یا تمرین تعریف می

 دیابعن اریاه تماا جلساه یااابقاکار از مسایف ورزشاح
 

 E-mail: nahrah@yahoo.com                                  ز تحقیقات توانباشی اعصا  اطفالمر دانشگاه علوه بهزیستی و توانباشی،  تهران: -ناهید رحمانیمولف مسئول: 

 دانشجوی د ترای تاصصی فیزیوتراپی، دانشگاه علوه بهزیستی و توانباشی، تهران، ایران .0
 ایران تهران، توانباشی، و بهزیستی علوه گروه فیزیوتراپی، دانشگاه ،دانشیار. 2
 اشی، تهران، ایران، مر ز تحقیقات توانباشی اعصا  اطفال، دانشگاه علوه بهزیستی و توانباستادیار، گروه فیزیوتراپی. 0
 بهزیستی و توانباشی، تهران، ایران دانشگاه علوه . استاد، مر ز تحقیقات سالمندی، گروه فیزیوتراپی، 1
 دانشگاه الهور، الهور، پا ستان . استاد مدعو، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پیراپزشکی،5

 پیراپزشکی، دانشگاه علوه پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دانشجوی د تری نمار زیستی،  میته تحقیقات دانشجویی، دانشکده . 6
 : 20/03/0011تاریخ تصویب :            23/2/0011 : تاریخ ارجاع جهت اصالحات           01/2/0011 تاریخ دریافت 
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 مروری

استرین همسترینگ نسیب شایع بافات ناره  .(2)گرددمی

دویادن در ورزشهایی با شتا  سریع و حادا رر سارعت 

هاا و ترین شایوع نن در فوتبالیسات ه بیش (1، 0)باشدمی

این نسیب منجر  .(5،6)دومیدانی  اران مشاهده شده است

هاش  به از دست دادن زمان تمرین، غیبات از مساابقه، ا

های ها و ارگانتوانایی ورزشکار و بار مالی برای باشگاه

 . مشکل اصلی در استرین همساترینگ،(7)گرددورزشی می

درصاد  00تا 02پییری نن به میزان شیوع باالی برگشت

پاییری باشد. در واقع عالئم دائمی و میازان برگشاتمی

 باالی نن سبب شده است  ه این نسیب تحت عنوان یک

ماناد، ضایعه بدون درماان  اه هماواره باا فارد بااقی مای

نوز مشاص نیسات  اه نسایب ه .(2،0)شودمحسو  می

های داخلی خود عنله مرل تارمیم مجدد به دلیل ویژگی

دهد یا فا تورهاای احتماالی دیگار ایجااد ناقص رخ می

ف عنالنی موجود یا توانباشی نا اافی نسیب مرل ضع

همساترینگ،  .(8)تواناد باعاآ نن باشادنسیب اولیه مای

 ای دو مفصلی است  ه شامل عنالت نیماه تانادونیعنله

(Semi tendinosous ،)(نیمه غشایی(Semi membranosous 

باشاد و از فیبرهاای می (Biceps femoris) و دوسر رانی

. (1)تشااکیل شاده اساات 2عناالنی ساریع انقباااع ناوع 

اسااترین همسااترینگ ا راارا در باااش انتهااایی فاااز تااا  

 اه تناه عناله در طاول انقبااع دویادن جاایی خوردن

ا سنتریک به حدا رر طاول خاود بارای  ااهش شاتا  

رساد، زانو در حین ضربه پاشانه مای ن هیپ وا ستانسیو

. فا تورهای علتای در ایجااد نسایب (03)گرددایجاد می

 های گیشتهای در سالطور گستردههاسترین همسترینگ ب

هاای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است  ه از علات

پاییری پاایین ، انعطاف(00)شایع نن: ضعف همسترینگ

 ،(00)تر در حدا رر گشاتاور، زاویه بهینه  م(02)همسترینگ

 های، تکنیک(05) ردن نا افی،گره(01)خستگی عنالنی

، پوسچر غلا  (06)نادرست دویدن، ناهماهنگی عنالنی

و  (08)عناالنی -،  نترل ضاعیف عصابی(07)ناحیه  مر

 باشد. یکی از فا تورهایی  ه بسیار ماورد توجاهمی (01)سن

 (23،20)باشدمحققین قرار گرفته است، ضعف عنالنی می

ای در زمینااه تشااایص قاادرت  ااه تحقیقااات گسااترده

همسترینگ و تاثیر نن بر متدهای توانباشی و پیشگیری 

ب انجاااه شااده اساات.  اااهش قاادرت عنااله از نساای

همسترینگ در نتیجه پارگی ساختاری بافت میوفاشیال و 

باشاد  اه ایان مهاار ایجااد شاده در فیبرهای عناله مای

های قابل انقباع به دلیل درد و ترس نا خودنگااه باش

تار از عود مجدد است. نسیب استرین همساترینگ بایش

ه اسات  اه در ارتباط با نقاص قادرت ا سانتریک انادا

معموال ورزشکاران با این مشکل به تمرین یا مساابقه بار 

. اماا نکتاه قابال توجاه ایان اسات  اه (00،22)گردنادمی

تواند هام علات و هام معلاول ایجااد ضعف عنالنی می

 تشایص استرین همساترینگ .(20،21)نسیب عنالنی باشد

، (21-25)های گوناگونی از جمله تساتهای باالینیروش با

 magnetic resonance imagingو  (03،00)اولتراسونوگرافی

(MRI)(07) گیاارد ولاای جهاات ارزیااابی صااورت ماای 

دنبااال نساایب ایجاااد هقاادرت عنااله همسااترینگ  ااه باا

شااود از دسااتگاه ایزو ینتیااک و الکترومیااوگرافی ماای

(EMG) Electromyography (02،00) توان بهره برد. می

دسااتگاه ایزو ینتیااک معمااوال باارای ارزیااابی قاادرت 

هارسااررانی جهاات بررساای عنااالت همسااترینگ و چ

دنبااال اسااترین یااا بااه عنااوان فااا تور هنساایب موجااود باا

هایی در نینده ماورد اساتفاده احتمالی برای ایجاد نسیب

 . متغیرهای قدرت در ایزو ینتیاک(00،23،01)گیردقرار می

مربوط باه نسایب همساترینگ شاامل تغییار درحادا رر 

گشااتاور، زاویااه حاادا رر گشااتاور و نساابت قااادرت 

هااایی  ااه در . یکاای دیگاار از دسااتگاه(05،06)باشااندماای

گیارد بررسی استرین همسترینگ مورد استفاده قارار مای

EMG خااطر درد حااد و مازمن حاصال از هاست  اه با

و  ااهش  EMGاسترین، منجار باه محادودیت فعالیات 

فر اااانت متوسااا  قااادرت عناااله در طاااول انقبااااع 

. با توجه به شیوع باالی استرین همسترینگ (07)گرددمی

پااییری نن و نیااز گشااتدر ورزشااکاران و احتمااال بر

اهمیت این نسیب در دنیای ورزش برای ورزشاکاران و 

های ورزشی از جهت اتالف هزینه و زمان، بررسی لیگ

علت و یافتن راه حل برای پیشگیری و درمان این نسیب 

باشد. از این جهت، بررسی قدرت بسیار حائز اهمیت می
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 توانادباشد مایعنالنی  ه یکی از دالیل ایجاد استرین می

طالعات ماتلفی در مقایساه  در این مسیر مفید واقع شود.

قدرت عنله همسترینگ و چهارسر رانای قبال و بعاد از 

نسیب اساترین همساترینگ در ورزشاکاران باا و بادون 

سابقه استرین همسترینگ انجاه شده است با جساتجو در 

منابع اطالعاتی در دسترس، مطالعه ماروری منتشار شاده 

ارتباط بین قدرت و استرین همسترینگ در  ه به بررسی 

ورزشکاران با و بدون سابقه استرین همسترینگ پرداخته 

 باشد، یافت نشده است، لیا هدف از انجااه مطالعاه حاضار،

 باشد.مند بر مطالعات گیشته در این زمینه میمرور نظاه

 

 مداو و رو  ها
 Preferred Reporting مطالعه مروری حاضر، براساس

Items for Systematic Review and Meta-Analysis 
 

(PRISMA) مطالعااه حاضاار در (08)انجاااه شااده اساات .

 میته اخاال  دانشاگاه علاوه بهزیساتی و توانباشای باه 

 با مرتب  مقاالت بررسی به منظور تصویب رسیده است.

ایمباالنت قدرت عنالنی و استرین عناله همساترینگ 

در ورزشکاران با یا بدون سابقه استرین همساترینگ، در 

 Elsevier, Science Direct, ProQuestاطالعاتی  هایبانک

Google Scholar, PubMed هاااای باااا  لیاااد وا ه

Hamstring strain،Athletes،Isokinetic ،Electromyography ،

Muscle imbalance  جسااتجوی الزه در فاصااله زمااانی

چنین منابع موجود در انتهای انجاه شد. هم2301تا  2333

  بررسی گردید. مقاالت مرتب  نیز مجدداً

 

 شامل به مطالعه مروری حاضرمعیارهای ورود مقاالت 
مطالعاتی  ه نسیب استرین همسترینگ را مورد  -0

  مطالعه قرار داده بودند.

مطالعاتی  ه روی ورزشکاران با یا بدون سابقه  -2

  استرین همسترینگ انجاه شده بودند.

  ه به بررسی قدرت عنالت همسترینگمطالعاتی -0

  دند.و چهارسر رانی در ورزشکاران پرداخته بو

مطالعااااتی  اااه از دساااتگاه ایزو ینتیاااک یاااا  -1

الکترومیوگرافی یا هردو برای ارزیابی قادرت عناالت 

  همسترینگ و چهارسر رانی استفاده  رده بودند.

مطالعاتی  ه به زباان انگلیسای و فارسای چاا   -5

  شده بودند.

  مطالعاتی  ه به صورت تماه متن قابل دسترسی بودند. -6
 

 مطالعه مروری حاضر ازمقاالت ج معیارهای خرو

انجاه شده بودند،  مطالعاتی  ه روی غیرورزشکاران

استرین عنالتی غیر از همسترینگ را مورد ارزیابی قرار 

 داده بودند، موارد دیگر در عنالت به غیر از قدرت مرال

پییری را بررسی  رده بودناد، مطالعااتی  اه در انعطاف

 هاایشده بودند و یا روی نمونهها ارائه سمینارها یا  نفرانت

هاای دیگار غیار از حیوانی انجاه شده بود و نیز باه زباان

 انگلیسی و یا فارسی بودند از مطالعه حاضر حیف شدند.
 

 وری اطالعاتن روند جمع
وساایله دو منتقااد اول ه هااا بااابتاادا عناااوین و خالصااه

 )امااامی و رحمااانی( مااورد ارزیااابی قاارار گرفاات  ااه در 

قاله مطالعه گردید. مقاالت بار اسااس لیسات نهایت  ل م

  Critical Appraisal Skills Programme نترلااای 

(CASP, CASP UK, Oxford, UK)  .انتاااا  شاادند

خالصه شده است. منتقد  0در جدول شماره  CASPنتایج 

طاور جداگاناه یاک نموناه تصاادفی از هسوه )عبدالهی( ب

نداشات یاک چاه توافاق وجاود مقاالت را خواناد، چناان

چه چنانجلسه جهت تصمیم گیری نهایی برگزار می شد. 

گرفتنااد  ااه ارتباااط ایمباااالنت هااا نتیجااه مااینویساانده

عنالنی با استرین همسترینگ در ورزشکاران با یا بدون 

ساابقه اسااترین همسااترینگ وجاود داشاات، نتیجااه یااک 

هاا  ه نویساندهشد. در صورتیاعاله می "مربت"مطالعه 

 ردناد  اه باین ایمبااالنت عناالنی باا مای گیرینتیجه

استرین همساترینگ در ورزشاکاران باا یاا بادون ساابقه 

استرین همسترینگ ارتباطی وجود نداشت، نتیجاه یاک 

 اعاله می شد. "منفی"مطالعه 
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 مروری

رزشاکاران باا یاا بادون ساابقه ایمباالنت قدرت عنالنی با اساترین عناله همساترینگ در و جزئیات مطالعات انجاه شده بر ارتباط :1شماره  جدول

 استرین همسترینگ
 نویسنده/سال انتشار هدف نمونه ها عنله وسیله اندازه گیری قدرت نتیجه گیری

 نترل حر تی ضعیف و نسبت پایین همسترینگ به چهارسر رانی 

 احتمال نسیب همسترینگ را افزایش می دهد.

همسترینگ و  * AMEDA  وایزو ینتیک 

 چهارسر رانی

 بررسی ارتباط قدرت عنله همسترینگ و  وتبالیست مرد سالمف 23

 چهارسر رانی و سابقه استرین همسترینگ

Cameron et al  (2003) (17) 

ارزیابی پیش فصل ایزو ینتیک می تواند یک روش جلوگیری 

  ننده از نسیب همسترینگ باشد.

همسترینگ و  ایزو ینتیک

 چهارسر رانی

 رسی ویژگی های عنله همسترینگ در بر مرد سالم  فوتبالیست 77

 ها فوتبالیست

Croisiera et al (2003) (10) 

میزان باالتر نسیب مجدد با طول بهینه  وتاهتر در ورزشکاران با 

 سابقه استرین  نسبت به ورزشکاران بدون  نسیب دیده شد.

همسترینگ و  ایزو ینتیک

 چهارسر رانی

ورزشکار با سابقه نسیب  1

 بدون نسیبورزشکار 08و 

های  بررسی طول همسترینگ در ورزشکاران با نسیب

 قبلی در مقایسه با ورزشکاران بدون نسیب

Brockett  et al (2004) (15) 

ایزو ینتیک قادر به تشایص ایمباالنت قدرت در پیش فصل به 

 عنوان عاملی استرین همسترینگ می باشد.

همسترینگ و   ایزو ینتیک

 چهارسر رانی

تعیین قدرت ایزو ینتیک در  پیش بینی استرین  فوتبالیست سالم 162

 همسترینگ

Croisier et al (2008) (12) 

 اهش نسبت قدرت همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران 

 با سابقه همسترینگ نسبت به ورزشکاران سالم دیده شد.

همسترینگ و  ایزو ینتیک

 چهارسر رانی

ورزشکار  مرد با استرین  11

 همسترینگ

بررسی قدرت عنالت ورزشکاران دارای استرین 

 همسترینگ بعد از بازگشت به فعالیت

O’Sullivan et al (2008) (10) 

ناهماهنگی قدرت عنالنی و استرین عنله در بیش از نیمی از 

 ورزشکاران با سابقه استرین همسترینگ دیده شد.

همسترینگ و  های قدرت غیر هوازی ایزو ینتیک، تست

 چهارسر رانی

فوتبالیست حرفه ای و  57

 تازه  ار مرد سالم

ارزیابی و مقایسه  قدرت عنالت و استرین در 

 ای و تازه  ارفوتبالیستهای حرفه 

Lehance et al (2009) 
(01

_ENREF_4

3) 

بررسی قدرت و مقایسه تفاوتهای دوطرفه جهت  اهش احتمال 

 ایجاد نسیب و عود نن مهم می باشد.

همسترینگ و  ایزو ینتیک، ننالیزور حر تی

 چهارسر رانی

دونده با سابقه استرین  26

 همسترینگ

های انداه با  بررسی مقایسه ای  بیومکانیک و ویژگی

 سابقه استرین همسترینگ

Lee et al  (2009) 
(16

_4_ENREF

3) 

تست نسبت همسترینگ به  وادری سپت در پیش فصل ممکن 

 است در تشایص احتمال نسیب همسترینگ مفید باشد.

همسترینگ و   **  SLR ایزو ینتیک، تست

 چهارسر رانی

 Yeung et al (2009) ارزیابی شیوع استرین همسترینگ دونده سالم 11
(18

_ENREF_4

3) 

، EMG  ایزو ینتیک، ننالیزور حر تی، تفاوتی در قدرت و الگوی فعالیت عنله بین دو سمت یافت نشد.
MRI 

همسترینگ و 

 چهارسر رانی

ورزشکار  با سابقه  08

 استرین همسترینگ

عنالنی و  ینماتیک -ارزیابی قدرت، الگوی عصبی

 دو انداه در ورزشکاران با سابقه استرین همسترینگ

Slider et al (2010) (53) 

 عده تقارن و وجود سابقه استرین، احتمال نسیب را افزایش 

 می دهد.

همسترینگ و   ایزو ینتیک

 چهارسر رانی

تشایص فا تورهای احتمالی استرین همسترینگ و  سالم  فوتبالیست مرد 033

 چهارسر رانی

Fousekis et al (2011)  
(11

_ENREF_5

0) 

 EMG اهش گشتاور ا سنتریک فلکسوری و  اهش فعالیت 

-در ورزشکاران با سابقه استرین، سبب تغییر در  نترل عصبی

 عنالنی می گردد.

همسترینگ و  ایزو ینتیک

 چهارسر رانی

ورزشکار با سابقه  03

نفر بدون سابقه  25استرین، 

 استرین

مقایسه الگو و فعالیت  عنالت ورزشکاران با و بدون 

 ین همسترینگاستر

Sole et al (2011) 
(13

_ENREF_5

0) 

 اهش معیارهای ایزو ینتیک در مقایسه با سمت سالم و  اهش 

 فعالیت الکتریکی عنله در دوسر رانی مشاهده شد.

همسترینگ و   EMGایزو ینتیک، 

 چهارسر رانی

ورزشکار با سابقه  00

ورزشکار بدون  00استرین، 

 سابقه استرین

بررسی سطح فعالیت و قدرت عنله در ورزشکاران با 

 و بدون سابقه استرین همسترینگ

Opar et al (a) (2013)  
(7

_ENREF_5

0) 

 اهش فعالیت و قدرت عنالنی در انقباع ا سنتریک و 

  انسنتریک در ورزشکاران با سابقه استرین مشاهده شده است.

همسترینگ و   EMGایزوکینتیک، 

 چهارسر رانی

ورزشکار با سابقه  00

ورزشکار بدون  05استرین، 

 سابقه استرین

ارزیابی گشتاور و فعالیت همسترینگ در ورزشکاران با 

 ابقه استرین همسترینگو بدون س

Opar et al (b) (2013) (0) 

اطالعات ایزو ینتیک برای پیش بینی احتمال استرین همسترینگ 

 در مسابقات لیگ فوتبال بین المللی مفید نیست.

همسترینگ و   ایزو ینتیک

 چهارسر رانی

فوتبالیست با و بدون  061

 سابقه استرین

بررسی قابلیت ایزو ینتیک در پیش بینی نسیب 

 همسترینگ

Zvijac et al (2013) 
(11

_ENREF_1) 
 

* active movement extent discrimination apparatus 

** straight leg raise 
 

 یافته ها
ه مقالاه با 083با استفاده از  لمات  لیدی مناساب، 

بازیااابی شااد  وساایله رونااد جسااتجو در پایگاااه داده هااا

 مقاله تکراری بودند. 063( از این تعداد 0شماره  تصویر)

ان و دست نمده بر اساس عناوه مقاله ب 083مقاله از  053

چکیااده حاایف شاادند. مااابقی مقاااالت بااه طااور  اماال 

مقاله مارتب  باه  (0،7،01،13)از این تعداد  خوانده شدند و

 0مطالعه مروری حاضار وارد شادند. در جادول شاماره 

 جزییات مطالعات ارزیابی شده در زمیناه ارتبااط ایمبااالنت

عنالنی با استرین همسترینگ در ورزشکاران با یا بدون 

ارائاه  2301تاا  2333استرین همساترینگ از ساال  سابقه

 تیافی  یابیاارز جینتاا 2در جادول شاماره  شده اسات.

برای بحآ و نتیجه گیری بهتر ارائاه  مطالعات مرور شده

مطالعاه مارتب ، باه بررسای  01مطالعاه از  6 شاده اسات.
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 ورزشاکاران قدرت عنالت همسترینگ و چهارسر رانی در

 (0)جدول شاماره  (01،10،12،11،17،18)سالم پرداخته بودند

مطالعه، قدرت عنالت همساترینگ و چهارسار  8و در 

 رانی در ورزشکاران با سابقه استرین همسترینگ بررسی 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 روند مطالعه PRISMAجدول  :1تصویر شماره 

 در (.1)جدول شماره (0،7،13،10،15،16،11،53)شده بود

 تماه این مطالعات، به بررسی قدرت عنالت همسترینگ

یا  و EMGو چهارسر رانی بوسیله دستگاه ایزو ینتیک، 

مقاله انجاه شده در زمینه  01دو پرداخته شده بود. از  هر

 00عنالت همسترینگ و چهارسر رانی، در بررسی قدرت

 (11-01)مطالعه قدرت عنالت توس  دستگاه ایزو ینتیک

مطالعه دیگر قدرت توس  دستگاه ایزو ینتیک  0و در 

  بررسی شده بود. EMG (0،7،53)و 

 
 ت مطالعات مرور شدهنتایج ارزیابی  یفی: 2جدول شماره 

 

Zvijac 
et al 

2013 

Opar 
et al (b) 

2013 

Opar 
et al (a) 

2013 

Sole  

et al 
2011 

Fousekis 
et al 

2011 

Slider 
et al 

2010 

Yeung 
et al 

2009 

Lee 

et al 

2009 

Lehance 

et al 

2009 

O’Sullivan 

et al 

2008 

Croisiera 

et al 

2008 

Brockett 

et al 

2004 

Croisiera 

et al 

2003 

Cameron 

et al 

2003 

 

+ + + + + + + + + + + + + + Clearly focused question 

+ + + + + + + + + + + + + + Appropriate design 

- - - + + + - + + + + + + + Appropriate recruitment 

+ + + + - + - + - + - - - - Matched control 

+ + + + + + + + + + + + + + Test procedure clearly described 

+ + + + + + + + + + + + + + Appropriate outcomes used 

- - - - - - - - - - - - - - Outcome accurately measured to 

minimize bias 

- + - - + - - - + + - - - + Confounding factors accounted 

+ + + + + + + + + + + + + + Appropriate analysis 

+ + + + + + + + + + + + + + Precise statistical results presented 

+ + + + + + + + + + + + + + Ability to generalize results 

+ + + + + + + + + + + + + + Interpretation related to the existing 

evidence 

1 03 1 03 03 03 8 01 01 00 9 9 9 01 Total score 

 
 ایمباالنت قدرت عنالنی با استرین عنله همسترینگ در ورزشکاران سالم جزئیات مطالعات انجاه شده بر ارتباط :3شماره  جدول

 

 نویسنده/سال انتشار هدف نمونه ها عنله وسیله اندازه گیری قدرت نتیجه گیری

 نترل حر تی ضعیف و نسبت پایین همسترینگ به چهارسر 

 رینگ را افزایش می دهد.رانی احتمال نسیب همست

بررسی ارتباط  نترل حر تی، قدرت عنله  همسترینگ و  چهارسر رانی  فوتبالیست مرد سالم 23 همسترینگ و  چهارسر رانی AMEDA وایزو ینتیک 

 و سابقه استرین ننها

Cameron et al 

(47)(2003) 

ارزیابی پیش فصل ایزو ینتیک می تواند یک روش جلوگیری 

  ننده از نسیب همسترینگ باشد.

 Croisiera et al بررسی ویژگی های عنله همسترینگ در فوتبالیستها  مرد سالم  فوتبالیست 77 همسترینگ و چهارسر رانی ایزو ینتیک

(41)(2003) 

ایزو ینتیک قادر به تشایص ایمباالنت قدرت و پیش بینی 

 استرین در پیش فصل می باشد.

 Croisier et al تعیین قدرت ایزو ینتیک به عنوان پیش بینی  ننده استرین همسترینگ فوتبالیست سالم 162 همسترینگ و چهارسر رانی ایزو ینتیک

(42)(2008) 

ناهماهنگی قدرت عنالنی و استرین در بیش از نیمی از 

 ورزشکاران با سابقه استرین همسترینگ دیده شد. 

ایزو ینتیک، تستهای قدرت 

 غیرهوازی

 فوتبالیست حرفه ای و  57 چهارسر رانیو همسترینگ 

 تازه  ار سالم

تبالیستهای حرفه ای و تازه  ار با ورزشکاران با مقایسه  قدرت عنالت فو

 سابقه استرین

Lehance et al 

(2009)(39) 

پت در پیش فصل انجاه تست نسبت همسترینگ به  وادری س

 می تواند در تشایص احتمال نسیب همسترینگ مفید باشد.

   Yeung et al ارزیابی شیوع استرین همسترینگ و تعیین پیش بینی  ننده این نسیب دونده سالم 11 همسترینگ و  چهارسر رانی SLR ایزو ینتیک، تست
(18)(2009) 

عده تقارن و وجود سابقه استرین، پیش بینی  ننده استرین در 

 پیش فصل می باشد.

  Fousekis et al تشایص فا تورهای احتمالی استرین همسترینگ و  چهارسر رانی سالم  فوتبالیست مرد 033 همسترینگ و  چهارسر رانی ایزو ینتیک

(44)(2011) 

 
 ایمباالنت قدرت عنالنی با استرین عنله همسترینگ در ورزشکاران با سابقه استرین همسترینگ جزئیات مطالعات انجاه شده بر ارتباط :4شماره  جدول

 

 نویسنده/سال انتشار هدف نمونه ها عنله وسیله اندازه گیری قدرت نتیجه گیری

شکاران با سابقه میزان باالتر نسیب مجدد با طول بهینه  وتاهتر در ورز بررسی طول همسترینگ در ورزشکاران با نسیبهای قبلی در  08ورزشکار با سابقه نسیب و  27 همسترینگ و  چهارسر رانی ایزو ینتیک Brockett  et al 

مطالعات مربوط، وارد شده در 

 01مرور: 

متون  امل ارزیابی شده قابل 

 70: انتاا 

مطالعات مربوط بعد از جدا 

 063  ردن تکراری ها :

گاههای اطالعاتی جستجوی حاصله از پای
Elsevier, Science Direct, 

ProQuest ,Google Scholar, 

PubMed  :083 

 

 

  

 053 مطالعات خارج شده بر اساس عنوان و خالصه:

 (56) دلیل خروج:

 عنالتی غیر از همسترینگ و چهارسر رانی ارزیابی شدند 

 ا ورزشکار نبودندشر ت  ننده ه 

 وجوه روش شناسی ارزیابی شده بود
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 (2004)(15) مقایسه با ورزشکاران بدون نسیب ورزشکار بدون نسیب استرین  نسبت به ورزشکاران بدون  نسیب دیده شد.

 اهش نسبت قدرت همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران با سابقه 

 همسترینگ نسبت به ورزشکاران سالم دیده شد.

بررسی قدرت عنالت ورزشکاران دارای استرین  ورزشکار  مرد با استرین همسترینگ 11 همسترینگ و چهارسر رانی ایزو ینتیک

 بعد از بازگشت به فعالیت همسترینگ

O’Sullivan et al  
(10)(2008) 

بررسی قدرت و مقایسه تفاوتهای دوطرفه جهت  اهش احتمال ایجاد 

 نسیب و عود نن مهم می باشد.

بررسی مقایسه ای  بیومکانیک و ویژگی های انداه با سابقه  دونده با سابقه استرین همسترینگ 26 همسترینگ و  چهارسر رانی ایزو ینتیک، ننالیزور حر تی

 استرین همسترینگ

Lee et al (46)(2009) 

 ایزو ینتیک، ننالیزور حر تی، تفاوتی در قدرت و الگوی فعالیت عنله بین دو سمت یافت نشد.

EMG ،MRI 

ورزشکار  با سابقه استرین  08 همسترینگ و  چهارسر رانی

 همسترینگ

عنالنی و  ینماتیک دو انداه -ارزیابی قدرت، الگوی عصبی

 در ورزشکاران با سابقه استرین همسترینگ

Slider et al 

(50)(2010) 

در  EMG اهش گشتاور ا سنتریک فلکسوری و  اهش فعالیت 

عنالنی می -ورزشکاران با سابقه استرین، سبب تغییر در  نترل عصبی

 گردد.

نفر  25ورزشکار با سابقه استرین،  03 همسترینگ و چهارسر رانی ایزو ینتیک

 بدون سابقه استرین

ین مقایسه الگو و فعالیت  عنالت ورزشکاران با و بدون استر

 همسترینگ

Sole et al (40)(2011) 

ایزو ینتیک در مقایسه با سمت سالم و  اهش فعالیت   اهش معیارهای

 الکتریکی عنله در دوسر رانی مشاهده شد.

 00ورزشکار با سابقه استرین،  00 همسترینگ و  چهارسر رانی EMGایزو ینتیک، 

 ورزشکار بدون سابقه استرین

بررسی سطح فعالیت و قدرت عنله در ورزشکاران با و بدون 

  سابقه استرین همسترینگ

Opar et al (a) 

(7)(2013) 

 اهش فعالیت و  قدرت عنالنی در انقباع ا سنتریک و  انسنتریک 

 در ورزشکاران با سابقه استرین مشاهده شده است.

 05ورزشکار با سابقه استرین،  00 همسترینگ و  چهارسر رانی EMGایزو ینتیک، 

 ورزشکار بدون سابقه استرین

ارزیابی گشتاور و فعالیت همسترینگ در ورزشکاران با و 

 سابقه استرین همسترینگبدون 

Opar et al (b)      
(0)(2013) 

اطالعات ایزو ینتیک برای پیش بینی احتمال استرین همسترینگ در 

 مسابقات لیگ فوتبال بین المللی مفید نیست.

 Zvijac et al بررسی قابلیت ایزو ینتیک در پیش بینی  نسیب همسترینگ فوتبالیست با و بدون سابقه استرین 061 همسترینگ و  چهارسر رانی ایزو ینتیک

(49)(2013) 
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 بحث
 هدف ازمطالعه حاضر، مرور نظاه مند بار مطالعاات

 در زمیناه ارتبااط 2301تاا  2333منتشر شده گیشته از ساال 

بین قدرت و استرین عنله همسترینگ در ورزشکاران با 

مقااالت مارتب  باه  .باشدو بدون استرین همسترینگ می

مطالعه مروری حاضر مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق با 

بینی تواند در پیشن مطالعات، ارزیابی قدرت مینتایج ای

چناین ایجاد اساترین همساترینگ در ورزشاکاران و هام

دنبال ایجاد نسیب مفید باشد و بر اساس نن توانباشی هب

الزه قباال و بعااد از ایجاااد اسااترین همساارینگ اعمااال 

 (.01-0،7،01،11)گردد
 

 ترینگهماهنگی قدرت عنالنی با استرین عنله همس ارتباط
 در ورزشکاران سالم

 مطالعاااااه مااااارتب  6در تماااااامی مطالعااااااتی )

 اااه باااه بررسااای نسااابت قااادرت ( (01،10،12،11،17،18)

 همسترینگ به چهارسر رانی توس  دساتگاه ایزو ینتیاک و

EMG سالم بدون سابقه استرین همساترینگدر ورزشکاران 

پرداختند بدین نتیجاه دسات یافتناد  اه  ااهش قادرت 

توانااد سااترینگ در ورزشااکاران سااالم ماایعنااالت هم

ای برای ایجااد نسایب ایان عناله در پایاان فصال زمینه

هاای مسابقات باشد. لیا ارزیابی قادرت توسا  دساتگاه

در پاایش فصاال بااه عنااوان عاماال  EMGایزو ینتیااک و 

 اساترین همساترینگ در ورزشاکاران  ننادهگاوییپیش

و  زایی در طراحاای برنامااه تمریناایسااتوانااد  مااک بماای

 درمانی این ورزشکاران داشته باشد.

 (18)و همکاارانش Yeungای  ه توسا  در مطالعه

  ننادهبینایشیوع نسیب استرین همسترینگ و  شف پایش

یان نسایب ماورد بررسای قارار گرفات. در پیش فصل ا

 ورزشکارانی با  اهش نسبت حدا رر گشاتاور همساترینگ

ای در ساارعت زاویااه 6/3تاار از بااه  ااوادری سااپت  اام

s/◦083،  احتمال نسیب همسترینگ افزایش یافت. انجاه

تواناد بارای های ایزو ینتیاک در پایش فصال مایتست

 د و درمشاص  ردن احتمال نسیب ورزشکاران مفید باشا

 تقاویتیتواناد برناماه ورزشکارانی با عده هماهنگی قدرت می
  مناسبی برای  اهش احتمال نسیب همسترینگ باشد.

Croisier در مطالعااه خااود نشااان  (10)و همکاااران

درصاد از ورزشاکاران در بررسای قادرت  05دادند  ه 

عناالت همساترینگ و چهارسار رانای توسا  دسااتگاه 

ایزو ینتیک دارای عده همااهنگی قادرت بودناد. نناان 

دریافتند با توجه به چند وجهی باودن نسایب عناالنی، 

اهمیت عاده همااهنگی قادرت باه عناوان یاک فاا تور 

هایی باا چنین فوتبالیسته قرار دارد. هماحتمالی مورد توج

 هایتر از فوتبالیستمرتبه بیش 5عده هماهنگی عنالنی، 

شااوند، در نتیجااه سااالم دچااار اسااترین همسااترینگ ماای

ارزیاااابی ایزو ینتیاااک در پااایش فصااال، یاااک روش 

  باشد. ننده این ضایعه میپیشگیری

Fousekis باه تحقیاق بار احتماال  (11)و همکارانش

هاا استرین همساترینگ و چهارسار رانای در فوتبالیسات

پرداختند. ننان به این نتیجه رسیدند  ه ورزشاکارانی باا 

 غیرقرینگی قدرت ا سنتریک همساترینگ احتماال نسایب

یابااد. البتااه هااا افاازایش ماایاسااترین همسااترینگ در نن

د. تواند فا توراحتمالی نسایب باشاهای قبلی نمینسیب

ارزیابی ایزو ینتیک انداه تحتانی در پیش فصل به عنوان 

 هاا ننده استرین همسترینگ در فوتبالیستگوییعامل پیش

سزایی در درمان و تمرین نناان داشاته هتواند  مک بمی

مطالعات همگی از  یفیت باالیی برخوردار بودناد  باشد.

ن اساتری و به نتایج مشابهی در هماهنگی قدرت عناالنی باا

   عنله همسترینگ در ورزشکاران سالم دست یافتند.

ارتباااط هماااهنگی قاادرت عنااالنی بااا اسااترین عنااله 
 همسترینگ در ورزشکاران با سابقه استرین همسترینگ

 ااااه بااااه  (0،7،13،10،15،16،11،53)ایمطالعااااه 8در 

بررسی قدرت عنله همسترینگ در ورزشکاران با سابقه 

یسه نن با ورزشکاران ساالم یاا استرین همسترینگ و مقا

وسایله دساتگاه ایزو ینتیاک و هانداه سالم سمت مقابل ب

EMG پرداختند، محققین دریافتند  ه اساترین همساترینگ 

 تواند سبب  اهش قدرت عنله همسترینگ گردد. درمی

ارزیابی عنالت توس  دستگاه ایزو ینتیک باه  ااهش 
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 ،  ااهشنسبت قدرت عنله همسترینگ به چهارسر رانی

حدا رر گشاتاور و حادا رر زاویاه مطلاو  گشاتاور در 

چناین در و هام (0،15،16)عنله همسترینگ دست یافتناد

محادودیت  EMGبررسی عنله همسترینگ با دساتگاه 

،  ااهش نمپلای تاود و  ااهش فر اانت EMGفعالیت 

 .(7،13،53)متوس  قدرت عنله را مشاهده  ردند

، قاادرت (10)نو همکااارا O’Sullivanدر تحقیااق 

سابقه استرین همساترینگ بعاد از  عنالت فوتبالیست با

بازگشت به فعالیات  امال ارزیاابی شاد. نسابت قادرت 

همسترینگ به چهارسار رانای در ورزشاکاران باا ساابقه 

استرین همساترینگ در مقایساه باا ورزشاکاران ساالم و 

نسیب تر بود. در نتیجه سابقه حتی انداه مقابل سالم پایین

 گاردد.نگ مایهمسترینگ سبب ضعف عنله همستریاسترین

Sole بر روی الگاوی ای  ه در مقایسه (13)و همکارانش

 ایزو ینتیک و فعالیت الکترومیوگرافی عنالت ورزشاکاران

انجاه دادند باا توجاه  همسترینگبا و بدون سابقه استرین 

به  اهش چشمگیر گشاتاور ا سانتریک فلکساور اناداه 

گااروه نساایب اسااترین دریافتنااد  ااه  اااهش قاادرت و 

فعالیت الکترومیوگرافی در دامنه بلند شاده همساترینگ 

شکارانی باا اساترین ساابقه اساترین همساترینگ در ورز

 گردد.عنالنی می -در  نترل عصبی باعآ تغییر

Opar بااه بررساای سااطح فعالیاات  (7)و همکاااران

الکتریکی و گشاتاور عناالت همساترینگ و  اوادری 

سااپت در ورزشااکاران بااا سااابقه اسااترین همسااترینگ و 

مقایسه نن باا اناداه ساالم پرداختناد.  ااهش گشاتاور و 

فعالیت الکتریکی عنالت در انداه نسیب دیده نسبت به 

انداه سالم یافتاه مهمای در ایجااد نسایب و عاود مجادد 

است. لیا توجه خاا  باه عملکارد فلکساورهای نسیب 

 زانو بعد از استرین همسترینگ الزه می باشد.

انجااه  Zvijzc (11)و  Slider (53)در دو مطالعه  اه 

هاای ایزو ینتیاک و اساترین خصدادند ارتباطی بین شا

 (53)و همکاااران Sliderهمسااترینگ نیافتنااد. در مطالعااه 

-ای دو طرفه بار روی قادرت، الگوهاای عصابیمقایسه

ون صاورت گرفات. تاناد -عنالنی و  ینماتیک عناله

داری در قادرت، نتایج حاصله نشان داد  ه تفاوت معنی

حدا رر استرچ همسترینگ یاا الگوهاای فعالیات عناله 

یافت نشد. در این مطالعه، جهت بررسی قدرت عنالت 

همسترینگ و چهارسار رانای تنهاا انقبااع  انسانتریک 

جایی  ه نسیب اساترین مورد بررسی قرار گرفت. از نن

 در انقباع ا سانتریک swingدر انتهای مرحله همسترینگ 

دهد، بررسی انقباع ا سنتریک این همسترینگ رخ می

عنله  ه به شاکل نسایب نزدیاک اسات بایاد بررسای 

شود. همچنین محدوده سنی ورزشکاران در ایان مطالعاه 

زن  1سال( وتطابق جنسیتی ) 08-15بسیار پرا نده بوده )

تواند نتایج تحقیاق  مرد( رعایت نشده است  ه می 01و 

را مااادوش  نااد. لاایا مطالعااه فااو ، اسااترین عنااله 

 همسترینگ تاثیر چشمگیری برقدرت عنالت همسترینگ

و  Zvijzcچنااین هاام و چهارساار راناای نداشااته اساات.

به بررسی قابلیت ایزو ینتیک در پیش بینی  (11)همکاران

نساایب همسااترینگ پرداختنااد. تفاااوتی در متغیرهااای 

قاادرت در مقایسااه انااداه نساایب دیااده و انااداه سااالم و 

هااا معتقدنااد  ااه ورزشااکاران سااالم مشاااهده نشااد. نن

اطالعااات حاصاال از قاادرت ایزو ینتیااک در بازیکنااان 

یب بیناای احتمااال نساافوتبااال نمریکااایی باارای پاایش

ای  ااه در ایاان مطالعااه همسااترینگ مفیااد نیساات. نتیجااه

حاصاال شااده اساات در بررساای ورزشااکاران فوتبااال 

نمریکایی صورت گرفته است ولی مطالعات دیگر ا ررا 

هااای وابسااته بااه دو روی فوتباال، دوی میاادانی و ورزش

انجاه گردیده است  ه نتایج متفاوت نن رامای تاوان باه 

 سبت داد.نوع ورزشی  ه مطالعه شده ن

 اااه  Slider (11،53)و Zvijzcبااارخالف دو مطالعاااه 

مطالعاه  6متناقص با مطالعات دیگر در این زمیناه بودناد. 

دیگر  ه دارای  یفیت بااالیی بودناد همگای باه نتاایج 

مشابه و یکسانی در ارتباط با هماهنگی قادرت عناالنی 

رین عناله همساترینگ در ورزشاکاران باا ساابقه با اسات

استرین همسرینگ و  اهش قدرت در این ورزشاکاران 

دست یافتناد. هادف ازمطالعاه حاضار، مارور نظااه مناد 

در زمینااه  2301تااا  2333مطالعااات چااا  شااده از سااال 
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ارتباط بین قدرت و استرین همسترینگ در ورزشاکاران 

با وجاود تفااوت باشد. با و بدون استرین همسترینگ می

گیاری و هاا، جنسایت، معیارهاای انادازهدر تعداد نموناه

و  EMGهااا بااا دسااتگاه هااای ایزو ینتیااک و ننااالیز داده

دهند  ه قدرت غیره، نتایج مطالعات مرور شده نشان می

عنااله یااک فااا تور مهاام در ایجاااد نساایب اسااترین 

باشد و ارزیابی نن در پایش بینای ایجااد همسترینگ می

چنین همسترینگ در ورزشکاران مفید بوده و هماسترین 

باشاد و بار اسااس نن بدنبال ایجاد نسیب ضاروری مای

توانااد توانباشاای الزه قباال و بعااد از ایجاااد اسااترین ماای

 همسرینگ اعمال گردد.
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