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  چکیده

درصدي براي دررفتگی شانه دارد. به این دلیل ما بادي بلید را 20در این تحقیق توانبخشی سنتی میزان موفقیت 

عضالنی باالیی هنگام انقباض تولید می کند. چنین فرض شده بود که بادي - انتخاب کردیم زیرا تحریک عصبی

بافت هاي انقباضی تقویت می کند و همچنین به طور بلید ثابت کننده هاي کمربند شانه اي را مستقیما با تمرین 

غیرمستقیم روي مفصل و بافت هاي غیرانقباضی اطرافش که سریع به تغییرات وضعیتی و انرژي مکانیکی پاسخ 

 می دهند، اثر می گذارد

مفصل شانه جزء مفاصلی است که اگر قدرت کافی نداشته باشد ممکن است دچار دررفتگی شود.دررفتگی  

بادي بلید  اثر منفی روي ثابت کننده هاي فعال(عضالنی) و غیرفعال(مفصل و لیگامنت ها) مفصل شانه دارد. شانه

براي توانبخشی شانه بعد از آسیب استفاده می شود. مقاومت توسط نوسانات تیغه ها ایجاد می شود که سرعت 

ري فعالیت عضالنی بیشتري در ثابت کننده به طور معنادا .نوسانات باالتر(سریعتر) با مقاومت بیشتر مرتبط است

هاي کتف با بادي بلید تولید شد. این وسیله ممکن است مؤثرتر از دیگر تکنیکهاي مقاومتی سنتی براي تمرین 

 repeatedبود وهمچنین از  MIVC ،EMGثابت کننده هاي کتف باشد. دستگاه موردنظر براي گرفتن 

measure ANOVA اده شده بود. جدول یافته ها خم کردن شانه هنگام استفاده از بادي براي تحلیل آماري استف

بلید و دمبل هاي مختلف را بررسی کرد که فهمیده شد استفاده بادي بلید هنگام فعالیت ورزشی شانه باعث 

بادي بلید تحریک بیشتري نسبت به دیگر وسایل مقاومتی  تحریک عضله شانه و پشت بیشتراز دمبل می شود.

درنهایت اختالف معناداري بین بادي بلید و دیگر ابزار مثل توپ مدیسن بال، دمبل، سیم  نمایش می دهد.مرسوم 

کش، ترابند و کافویتس وجودداشت. اما تحقیقات حمایت کننده از استفاده بادي بلید مخصوصا در مقایسه 

  بادیگر وسایل ورزشی اندك است.

  دررفتگی شانه، مفصل شانه، توانبخشی ، الکتومایوگرافی،واژگان کلیدي: بادي بلید

Abstract 
In this study, Traditional rehabilitation for shoulder dislocation has a success rate of only 20%. for this research, 
we selected bodyblade because it generate high neuromuscular stimulation during contraction. The bodyblade 
has been hypothesized to strengthen the muscles stabilizing the shoulder girdle by training the contractile tissues 
directly, and also indirectly affecting the joint and surrounding non-contractile tissues when responding to rapid 
positional changes and mechanical energy. 
Glenohumeral joint is portion of joints that if it don’t have been enough strength may dislocate. Shoulder 
dislocation negatively affects both the active (musculature) and passive (joint and ligaments) stabilizers of the 
glenohumeral joint. The Bodyblade is used for shoulder rehabilitation after injury. Resistance is provided by 
blade oscillations—faster oscillations or higher speeds correspond to greater resistance. The significantly greater 
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muscular activity is produced in the scapular stabilizers by the Bodylade, this device might be more effective for 
training the scapular stabilizers than traditional resistance .The visible set was EMG (electromyography) for 

getting MVIC (maximum voluntary isometric contraction) and also, the common statistical analysis was 
repeated measure ANOVA.The Charter of result investigated shoulder flexion during utilization from bodyblade 
and various dumbbells and so be understood that Using the Bodyblade during shoulder exercises results in 

greater shoulder- and back-muscle recruitment than dumbbells.. techniques.The Bodyblade represented a greater 

exercise stimulus than a conventional resistance implement. Eventually there were significant differences 
between the bodyblade and other tools such as medicine ball, dumbbell, cable press, thera band and cuff 
weights. However, researches supporting the Bodyblade’s use is scarce, particularly in comparison with other 
exercise tools. 
Key words: bodyblade, Electromyography(EMG), Shoulder dislocation, Glenohumeral joint, Rehabilitation 

  مقدمه

درصد بار اول دررفتگی هنگام 95دررفتگی شانه به طور شاخص در دهه ي دوم یا ششم زندگی اتفاق می افتد. 

ننده بازو و عضالتی که حرکت و وضعیت آسیب روي می دهد.عضله دلتوئید، سر دراز دوسربازویی، چرخا

کتف را کنترل میکنند، بافت هاي پویایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم مسئول پایداري مفصل شانه 

). امروزه وسایل جدیدي در حیطه ورزشی ساخته شده است که بیشتر از ابزار قدیمی مورد توجه مردم 1هستند(

بخشی که بیماران نیاز به فعالیت بدنی بانشاط و خالقیت باال را دارند. توسط قرار می گیرد. به خصوص در توان

بادي بلید فردآسیب دیده حرکات نوسانی شدت باال را تولید می کند.بادي بلید باعث تقویت عضالت ثابت 

ت هاي کننده کمربندشانه اي با تمرین بافت هاي انقباضی به طور مستقیم و همچنین اثرگذاري روي مفصل وباف

). بادي 1غیرانقباضی احاطه کننده به طور غیرمستقیم می شود که به سرعت به تغییرات وضعیتی پاسخ می دهد(

بلید وسیله اي است که مقاومت نوسانی متناسب با نیروي واردشده به آن تولید می کند. هنگام نوسان عضالت 

حریک لرزشی می تواند قدرت و توان باردردقیقه منقبض می شوند.بعضی محققین می گویند ت270درگیر 

).لیک و همکاران نشان دادند که افزایشی درسرعت پرتاب افرادي که با بادي بلید 2عضله را افزایش دهد(

عضالنی باالتر - ). بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تحریک عصبی6تمرین می کرده اند بوجودآمده است(

  ی باشد.بادي بلید براي بهبود بهتر مفصل شانه م

  روش شناسی

تقویت عضالنی  توانبخشی و رابطه با دیگر وسایل ورزشی در دراین تحقیق مقاالت مورد مطالعه بادي بلید را با

   مقایسه کرده است.

  ).2حضور داشتند(20±1/1زن ورزشکار دانشگاهی با میانگین سنی  15مرد و 15مقایسه با ترابند  در

  ).3سال حضور داشتند( 32تا19میانگین سنی مرد سالم با 11مقایسه با دمبل  در

  ).4حضور داشتند( 14/28±33/8مرد تمرین کرده با میانگین سنی 14مقایسه با سیم کش  در

  ).5سال حضور داشتند(45تا18زن سالم با میانگین سنی 8مرد و 6مقایسه با توپ مدیسن بال  در

) بوده است. EMGعضالنی الکترومایوگرافی (دستگاه مورد استفاده درتمامی پژوهش ها براي سنجش فعالیت 

عضالت مشترك درگیر در تحقیق ها در رابطه با تحقیق مورد نظر دلتوئید، سینه اي بزرگ، ذوزنقه، دندانه اي 



 ANOVA repeatedقدامی، راست شکمی و راست کننده ستون فقرات بوده است. و از روش آماري 

measure  یر ها استفاده شده است.براي ارتباط بین داده ها و متغ  

  یافته ها

  

  

  

 Mean±SDکردن شانه،  عضالت شانه وپشت هنگام خم )peakالکترومایوگرافی اوج(

 MVIC%)حداکثر الکترومایوگرافی عضله(

  راست کننده ستون فقرات  سینه اي بزرگ  دندانه اي قدامی  تحت خاري  دلتوئید  وسیله

bodyblad
e 

18.18±61.32  233.02±189.10  
16.94±71.89  21.73±71.41  23.40±62.40 

دمبل 

  پوندي5
*11.27±33.08  *29.54±44.24  

*11.00±34.95  *33.89±43.57  *16.34±45.10  

دمبل 

  پوندي8
*13.08±36.94  *29.40±50.55  

*9.50±42.69  *32.65±41.62  *12.90±43.33  

دمبل 

  پوندي10
*15.91±40.57  *26.72±49.13  

*13.74±50.50  *32.23±44.79  29.30±53.81  

  41.10±10.30*  45.24±38.54*  25.29±9.31*  18.53±5.53*  19.79±5.60*  کنترل

  )P<0.05* به طور معنی داري کمتر از بادي بلید(

  هنگام دورکردن شانه نیز مقادیر مشابه یافت شد.

  بحث و نتیجه گیري

دلیلی بر درد و عدم کارکرد شانه است. دررفتگی شانه می تواند منجر به بی ثباتی شانه شود. بی ثباتی شانه 

درنتیجه حیاتی است که هرفرد دوباره قدرت و دامنه ي حرکتی بدست آورد و بیومکانیک حرکتی شانه و 

کتفش را اصالح کند تا از آسیب بافتی و ساختاري بعدي پیشگیري کند. در تحقیق بیوتی وهمکاران بادي بلید 

شد تا ثبات مفصل شانه بهبود یابد که درنتیجه باعث کاهش عالئم  باعث تقویت ساختارهاي ایستا و پویا

و همچنین پري وهمکاران دریافتند بادي بلید وسیله اي ). 1جسمانی بی ثباتی، درد هنگام فعالیت، و سستی شد(

مؤثر براي فعالیت عضالت شانه وپشت درتوانبخشی است وهمچنین بادي بلید می تواند چندعضله را دریک 

). درمطالعاتی 3ورزشی فعال کند، درنتیجه استفاده ازحرکات چندگانه با دمبل را به حداقل می رساند( فعالیت

که روي وسایل ورزشی دیگر درمقایسه با بادي بلید صورت گرفته است نیز چنین استنباط می شود. لیستر 

د و ممکن است وسیله ي وهمکاران نشان دادند بادي بلید موجب می شود که عضالت کتف بیشتر فعالیت کنن

و کاف  (Thera band)اثرگذارتري براي عضالت تحریک شده هنگام تمرین و توانبخشی شانه نسبت به ترابند



% تحریک بیشتري درعضالت نسبت به توپ 144). رییا مشاهده کرد بادي بلید 2باشد( (cuff weights)ویتس

  ).5و مرکزي دیده شده بود( مدیسن بال دارد که بیشترین تحریکات روي عضالت فوقانی

  علمی پژوهش_پیام اجرایی

تحقیقات روي بادي بلید اندك است و نیازمند تحقیقات بیشتري است. پژوهش حاضر فقط اثرات بادي بلید 

روي توانبخشی شانه را مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا پیشنهاد می شود مطالعات بیشتري از جمله 

  هوازي، بهبود قدرت و... در رابطه با بادي بلید اجرا شود. تسکین درد، ظرفیت
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