
Study ofkneeproprioception in male soccer player after anterior cruciate ligament 

reconstruction

Abstract
Purpose:ACL injury is the most common knee ligament injury during exercise, with a 
frequency of 36.9 per 100,000 people. The one of phenomena of this injury is proprioception 
disorder. The purpose of this study was to investigate the knee proprioception in football players 
after the reconstruction of anterior cruciate ligament.
Method:The sample of this study was 20 elite men’s football player (mean height: 182 ± 16.6
cm, weight: 77.78 ± 7.8kg, age: 25 ± 17.2 Year, and playing history: 8 ± 2.5 Year) with anterior 
cruciate ligament injury after reconstruction. The knee joint proprioception of the subjects was 
measured by Isokinetic (Gymnex model) at 30, 45 and 60 degrees between the damaged knee 
and healthy feet.To provide descriptive information, descriptive tests were used and t-test was 
used to examine the relationship between the groups.
Results:The results of this study was showed that there is a significant difference between the 
mean reconstruction of the angle of 30 degrees between the healthy leg and the injured foot (p= 
0.02). Also, there was a significant difference between the average results of the passive test and 
the active reconstruction of the angle in affected leg at 30 degrees angle (p= 0.01). There was no 
significant difference between the mean of 45 degree angle repair results in healthy and damaged 
feet (p= 0.99). The difference between the results of the Passive and active test was significant at 
45° angle (p= 0.03). The results of the test for reconstruction of the angle of 60 degrees in the 
damaged and healthy feet showed a significant difference (p= 0.02). Also, there was no 
significant difference between the results of the test at this angle in the passive and active angle 
reconstruction the affected foot (p= 0.33).
Conclusion:The results of this study showed that the proprioception of the damaged knee joint 
compared to the healthy leg in elite football players, along with the reconstruction of the ACL, 
was weaker than healthy foot. 
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  رباط متقاطع قدامی جراحی و بازسازيزانو در فوتبالیست ها پس از  مفصل حس عمقیمطالعه 

  

  چکیده

 100مورد در هر  9/36وانی آنرآترین آسیب رباطی زانو به هنگام انجام فعالیتهاي ورزشی است که فع ، شایACLآسیب :هدف

هدف از تحقیق حاضر بررسی حس عمقی زانو در فوتبالیست . یکی از عوارض مذکور اختالل حس عمقی است. هزار نفر است

  .هایپس از بازسازي رباط صلیبی قدامی می باشد

کیلوگرم،شاخص 77±78/7:وزن سانتیمتر،182±16/6:میانگین قد(نفر فوتبالیست نخبه20نمونهآماري این تحقیق:روش پژوهش

با آسیب رباط صلیبی قدامی پس از بازسازي رباط را شامل ) سال 8±25/3:و سابقه بازيسال 25±17/2:نس، 15/23: توده بدنی

 60و  45، 30در زوایاي  Gymnexوضعیتحس عمقی مفصل زانوي آزمودنی ها با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک مدل .می شدند

همبسته  tه اطالعات توصیفی از آزمون هاي توصیفی و از آزمون براي ارائ. و سالم اندازه گیري شد جراحی شدهزانوي   دردرجه 

  .استفاده شد برایمقایسه دو سمت

اختالف معنی داري وجود  جراحی شدهپاي سالم و پاي  دردرجه  30نتایج بررسی ها نشان داد که بین میانگین بازسازي زاویه :یافته ها

درجه اختالف معنی داري  30در زاویه جراحی شدهو فعال  پاي  بازسازي زاویهغیر فعال همچنین بین میانگین نتایج آزمون). p=02/0(دارد

). p=99/0(اختالف معنی داري مشاهده نشد جراحی شدهدرجه در پاي سالم و  45بین میانگین نتایج بازسازي زاویه ). p=01/0(مشاهده شد

درجه در  60نتایج آزمون بازسازي زاویه ). p=03/0(درجه معنی دار بود 45ه در زاوی جراحی شدهاختالف میان نتایج آزمون پاسیو و فعال پاي 

همچنین بین نتایج آزمون در این زاویه به صورت پاسیو و اکتیو در پاي ). p=02/0(و سالم اختالف معنی داري را نشان داد جراحی شدهپاي 

  ).p=33/0(اختالف معنی داري مشاهده نشد جراحی شده

نسبت به پاي سالم در فوتبالیست هاي  جراحی شدهنتایج این پژوهش نشان داد که میزان حس عمقی مفصل زانوي :نتیجه گیري

از این رو روشن است، مربیان و پزشکان براي بازسازي حس  .نخبه همراه با بازسازي رباط صلیبی قدامی ضعیف تر می باشد

  . وضعیت مفصل برنامه هاي درمانی خاصی طراحی و اجرا نمایند تا آسیب هاي متعاقب آن را کم نمایند

  رباط صلیبی قدامی، فوتبالیست مرد، حس عمقی: کلید واژه

  



  مقدمه

سیلهگیرندههایحسیموجوددرعضله،تاندون، شاملهرگونهاطالعاتوضعیتییاحرکتیاستکهبهو1حسعمقی

دررفلکسعضالنی،ثباتدینامیک مفصلوبرنامهریزیحرکتبرایکنترلعصبیعضالنی شده وفرستاده 2مفصلوحتیپوستبهسیستمعصبیمرکزي

زانو در اختیار ما می گذارد و در کنترل عضالنی نقش مهمی را ایفا  4و موقعیت 3این حس اطالعاتی را پیرامون حرکت .)1(دنقشدار

هستند که در ساختارهاي داخل مفصلی  ، مکانوسپتورهایی7و اندام هاي گلژي تاندون6، اجسام پاسینی5انتهاي رافینی. می کند

  .)2،3(هستند 8مختلفی از زانو شناسایی شده اند که داراي انتهاي عصب آزاد

گشتهودرنهایتبا 9ثکاهشحسعمقیشود میتواندمنجربهبروزعدمثباتمکانیکیهرعاملیکهباع

عواملمختلفیمیتواندموجباختاللدر حسعمقیوبهدنباآلنباعثاختاللدرکنترلحرکتو  .افزایشاسترسبرمفصل،آنرامستعدبروزآسیبنماید

، 12م انعطاف پذیري، عد11عدم تعادلعضالنیآسیب لیگامان ها،  رویمفاصلشودازآنجملهمیتوانبه10بارگذاریغیرطبیعی

 18(ACL)لیگامان صلیبی قدامی. )4(اشارهکرد17وخستگی16،بیماریها15،درد14،صدمات ناشی از استفاده بیش از حد13کهولتسن

  ).5(بر حس عمقی زانو، نامشخص است ACLنقش مهمی در حس عمقی مفصل زانو دارد، با این وجود، اثر آسیب 

هزار نفر  100مورد در هر  9/36هنگام انجام فعالیتهاي ورزشی است که فراوانی آن ترین آسیب رباطی زانو به ع ، شایACLآسیب 

بوده و فیبروبالست  19یک عنصر اکستراسینویالACLرباط )6(و اکثر این آسیب ها به صورت غیر برخوردي اتفاق می افتند است
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و زاویه دار شدن به  22بیش از حد تیبیا 21این لیگامان در جلوگیري از چرخش. در نوسازي و نگهداري مداوم آن دخیل هستند 20ها

  .)٧،٨(.نیز دخالت دارد 23دو جهت واروس و والگوس

شکل خاصی از  و 24داراي مکانوسپتورها ACLلیگامان . ، رایج ترین علت نیاز به درمان زانو در فوتبالیست ها می باشدACLپارگی

عصب گیري در مقایسه با دیگر رباط هاي بدن می باشد و به این دلیل نقشی فراتر از یک محدود کننده مکانیکی را پیدا کرده 

عضالنی در - آورد که ارتباط بین حس عمقی و ثبات رفلکسیهمچنین عالوه بر آن، بازخورد هاي عصبی پیوسته را فراهم می. است

اکثر متشکل از گیرنده هاي مکانیکی است و  درصد حجم رباط صلیبی قدامی 2تا  1بین ). 10،9(می کند اطراف مفصل را ایجاد

این از این رو پارگی . )11(.هستند و در نزدیکی انتهاهاي تیبیا و فمورال ابتداي لیگامنت قرار دارند 25مکانوسپتورها ساب سینوویال

با عنوان ثبات پاسچرال در بیماران با پارگی   2015سال  مقالهپارك و همکاران در .می شود رباط سبب کاهش حس عمقی مفصل

نسبت به پاي بدون  ACLرباط متقاطع قدامی با و بدون پارگی مینیسک داخلی نشان دادند، میزان تعادل پاي داراي آسیب رباط 

گفت  باتوجهبهایننقشها،میتوان.  )12(آسیب به میزان معنی داري کم تر می باشد

. رباطصلیبیقدامیبهحفظتعادلوپایداریاستاتیکوداینامیکوهماهنگیومفصلزانوکمکمیکند

احتمال نواقصرایجاکتیو و درزانوهاییکهدچارپارگیشدهاندشانسپارگیمینیسک،کوفتگیاستخوان،صدماتغضروفیو

. سیومفصلیوکاهشحسعمقیوثباتپاسچرال وجود دارداپ

بیمارانممکناستبدونداشتنرباطصلیبیقدامیسالمبتوانندفعالیتهایرو.بازسازیواقداماتدرمانیالزممیباشدبنابراینبرایجلوگیریازاینعوارضاحتماال

آمادگی جسمانی خود در سطح ایده  عواملزمرهخودراانجامبدهند،امااغلبورزشکارانتصمیمدارندبهمنظوربازگشتبهسطحقبلی و بهبود 

مطالعاتی در سال هاي . )11(هنوز مشخص نیست پس از بازسازي الگوي بهبود حس عمقی ). 12(آل، تحتعملجراحیقراربگیرند

مقاله مروري  ازجمله.وضعیت مفصل انجام شدپس از آسیب بر حس  ACLگذشته به منظور بررسی اثرگذاري بازسازي رباط 

Dhillon  با بررسی مقاالت گزارش کردند که شواهدي مبنی براینکه بازسازي رباط صلیبی قدامی  که2016در سال و همکاران

به بررسی حس عمقی  2000در سال  26فریمري و همکاران.)13(باعث بهبود عملکرد افراد با آسیب این رباط می شود، وجود ندارد 

ا دریافتند که میزان حس وضعیت مفصل زانوي مفصل زانو پس از بازسازي و توان بخشی رباط صلیبی قدامی پرداختند، آن ه
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 ).11(تر از زانوي پاي سالم بودشدر مقایسه با زانوي سالم حین اجراي آزمون ایستادن تک پا به طور معنی داري بی جراحی شده

به نقش مهم  از طرفی با توجه. همانطور که ذکر شد، مطالعات انجام شده در این زمینه شواهد ضد و نقیضی را گزارش کرده اند

رباط صلیبی قدامی بر حس وضعیت مفصل و کمبود مطالعات انجام شده بر رویورزشکاران نخبه بخصوص فوتبالیست ها، این 

هاي نخبه همراه با بازسازي فوتبالیست جراحی شدهمطالعه در صدد است که به بررسی مقایسه حس عمقی زانو در پاي سالم و 

  .رباط متقاطع قدامی بپردازد

  بررسیروش 

شهر مشهد نفر فوتبالیست نخبه  20جامعه آماري شامل. این تحقیق از نوع نیمه تجربی و روش اجراي آن به صورت غیر تصادفی هدفمند بود

تحت بازسازي رباط صلیبی قدامی به صورت اتوگرافت با استفاده از رباط کشککی همراه با آسیب رباط صلیبی بود که به صورت آرتروسکوپیک 

ماه از عمل جراحی، فوتبالیست  12ماه و حداکثر  6معیارهاي الزم براي ورود بیماران به مطالعه شامل، گذشت حداقل..ار گرفته بودندقر

، عدم وجود آتروفی در )قبل از آسیب دیدگی جلسه در هفته تمرین فوتبال 3، حداقل لیگ برتر و دسته یک کشور عضویت در تیم باشگاه(بودن

وجود شلی عدم ، وجود تورم در زانو، دامنه حرکتی کامل بدون درد، از طریق مقایسه اندام جراحی شده با اندام سالم حتانیعضالت اندام ت

که  می باشد جراحی شدهدر سایر مفاصل در هر دو اندام سالم و  29، روماتولوژیک و نورولوژیک28و وجود صدمات مهم ارتوپدیک 27مفصل زانو

دقیقه بر روي دوچرخه ثابت بدون  5براي انجام آزمون شرکت کنندگان ابتدا به مدت .تخصص ارتوپد انجام شدتمامی این برسی ها توسط م

دقیقه حرکات کششی در مفصل زانو و گروه عضالت چهارسر  5خود را گرم کردند و سپس به مدت ) دور در دقیقه 60، 3سطح(اعمال مقاومت

ساخت )Gymnex(میزان حس عمقی زانو به روش بازسازي زاویه توسط دستگاه ایزوکینتیکاندازه گیري ). 15(رانی و همسترینگ انجام شد

براي جلوگیري از تأثیر نیروهاي . انجام شد و به منظور اندازه گیري دقیق حس عمقی مفصل زانو پروتکل زیر اجرا شد فلورانس کشور ایتالیا

آزمودنی با استفاده از کمربند . متر در نظر گرفته شدسانتی 305حفره پوپلیتوئال فشارنده از طرف لبه صندلی بر پشت زانو فاصله لبه صندلی از

 محور چرخش بازوي اهرم داینامومتر هم راستا با محور چرخش زانو. شدتعبیه شده روي صندلی دستگاه، در جاي خود محکم نگهداشته می

از فرد . )16(دروي یک سوم تحتانی ساق قرار داده شبر نیز  اي آزمودنی ها، پس از اندازه گیري طول ساق پو بالشتک بازوي اهرم قرار داده شد

درجه اکستنشن کامل ). درجه 360محدودیت حرکتی دستگاه بر روي (خواسته شد حرکت اکستنشن مفصل زانو را به صورت کامل انجام دهد

 60و 45، 30مده کم شد تا بازسازي زاویه مفصلی در زاویه هاياز عدد به دست آ 60و 45،30زانو از روي صفحه مانیتور دستگاه خوانده و اعداد

درجه نشان میداد، زاویه  180به طور مثال اگر صفحه مانیتور دستگاه زاویه اکستنشن کامل مفصل زانو را. درجه فلکشن زانو مشخص گردد

 مورد نظربازسازي زاویه مفصلی در زاویه هاي  درجه هستند که در واقع همان120و 135، 150هاي انتخاب شده در جهت بازسازي به ترتیب
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دقیقه استراحت داده شد این کار  5د، سپس جهت جلوگیري از خستگی به بیمار گردیابتدا عمل باز سازي زاویه ها در هر زاویه انجام .می باشد

خواسته شد تا بعد از بردن مفصل به زاویه  مودنیآزو در نوبت بعدي از  یدبار براي هر زاویه تکرار شد و میانگین آنها در فرم مخصوص ثبتگرد 3

به این صورت که اندام بیمار با . را تشخیصدهد به صورت غیر فعالشده یبازسازي ، زاویه ها)درجه30زاویه (هدفو برگرداندن اندام به حالت اولیه

ا په محقق اعالم نماید و در انتها با احساس اینکه سرعت ثابت حرکت داده شد و از او خواسته شد پس از رسیدن زانو به موقعیت هدف، آن را ب

چشم هاي بیمار بسته بوده و بازسازي زاویه ها ) فعال و غیر فعال(آزمون تمامیمراحل در. به زاویه شروع رسیده است مجددا به محقق اعالم کند

درجه فلکشن زانو به سمت اکستنشن  60و در نهایت45به 30به ترتیب به صورت فعال و غیر فعال صورت گرفت بازسازي زاویه ها به ترتیب از

درجه بر ثانیه تنظیم  30جهت بازسازي زوایا توسط آزمودنی به صورت غیر فعال سرعت دستگاه ایزوکنتیک بر روي . 1شکل شماره می باشد

  .)16(شده بود

  حرکتانتهاي : Bحالت شروع، : A: 1شکل شماره                                        

براي بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون . در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد

همچنین سطح معنی داري براي این آزمون . همبسته جهت بررسی ارتباط بین گروه ها استفاده شد tو از آزمون  شاپیروویلک

  .استفاده شد 21نسخه  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار جهت . در نظر گرفته شد 05/0

  

  

  



  

  نتایج

  .ارائه شده است. 1شامل سن، قد، وزن و سابقه فعالیت  آزمودنی ها در جدول شماره ( اطالعات دموگرافیک

  میانگین و انحراف معیار مشخصات آزمودنی هاي پژوهش. 1جدول شماره 

  

اختالف معنی داري وجود  جراحی شدهدرجه بین پاي سالم و پاي  30نتایج بررسی ها نشان داد که بین میانگین بازسازي زاویه 

درجه اختالف معنی داري  30همچنین بین میانگین نتایج آزمون پاسیو و فعال زاویه پاي آسیب دیده در زاویه). p=02/0(دارد

اختالف معنی داري مشاهده  جراحی شدهدرجه در پاي سالم و  45ایج بازسازي زاویه بین میانگین نت). p=01/0(مشاهده شد

نتایج آزمون ).. p=03/0(درجه معنی دار بود 45در زاویه  جراحی شدهاختالف میان نتایج آزمون پاسیو و فعال پاي ). p=99/0(نشد

همچنین بین نتایج آزمون در این ). p=02/0(نشان دادو سالم اختالف معنی داري را  جراحی شدهدرجه در پاي  60بازسازي زاویه 

  ). p=33/0(اختالف معنی داري مشاهده نشد جراحی شدهزاویه به صورت پاسیو و اکتیو در پاي 

  

  )سال(سابقهBMI  )لوگرمکی(وزن  )متر(قد  )سال(سن  ویژگی

  8.25±3.25  15/23±6/1  77.30±7.78  1.82±6.16  25.7±2.71  میانگین و انحراف استاندارد

زاویه 

  بازسازي
  میانگین  گروه

انحراف 

  استاندارد
  Sig  درجه آزاديtمقدار 

  ٠٠٣/٠  ٣٨  -٧٧/٣  ٧٠/١  ۵٩/٣٠  سالم  درجه 30

مستقل براي مقایسه حس عمقی زانوي پاي سالم و آسیب دیده و همچنین بازسازي زاویه اکتیو و پسیو tآزمون . 2جدول شماره 



  

  

  

  

  ۶٧/٢  ٨۴/٣٢  جراحی شده

بازسازي 

  فعال
84/32  67/2  

٩٨/۵  38  001/0  

بازسازي 

  غیرفعال
81/27  65/2  

  درجه 45

  85/1  50/45  سالم

02/0-  38  99/0  

  81/2  50/45  جراحی شده

بازسازي 

  فعال
50/45  81/2  

42/2  38  02/0  

بازسازي 

  غیرفعال
31/43  89/2  

  درجه 60

  21/1  61/60  سالم

58/2  38  01/0  

  77/2  86/58  جراحی شده

بازسازي 

  فعال
86/58  77/2  

24/1-  38  22/0  

بازسازي 

  غیرفعال
08/60  37/3  



  

  

  

  

  

  

  

بحث و نتیجه گیري

در فوتبالیست هاي نخبه پس از بازسازي رباط  جراحی شدهبررسی مقایسه حس عمقی مفصل زانوي سالم و  هدف از تحقیق حاضر

و همچنین بازسازي  جراحی شدهنتایج این تحقیق نشان داد، تفاوت معنی داري در حس عمقی پاي سالم و . صلیبی قدامی بود

دربعضی از مطالعاتپسازآسیب رباط متقاطعقدامی .اکتیو و پسیو زاویه در بعضی از زوایا وجود دارد

گزارش کردند،  آسیب  2018و همکاران در سال 31ژانگ بطوریکه،. تحتانیمشاهده میشودمفاصالندامیثباتیدرعالئمکاهشحسعمقیوب

رباط صلیبی قدامی منجر به کاهش تعداد رسپتورهاي حس عمقی در میمون ها شده و در نهایت حس عمقی آنها کاهش پیدا کرده 

که با هدف بررسی مطالعات در زمینه  2014در یک مطالعه مروي در سال  32و همکاران رلف همچنین، ).17(پیدا کرده است.است

را گزارش  ACLکاهش حس عمقی بعد از آسیب رباط متقاطع قدامی انجام دادند، کاهش حس عمقی را متعاقب آسیب رباط 

آسیب دیده نسبت به پاي نتایج مطالعه حاضر نشان داد، پس از بازسازي رباط متقاطع قدامی حس عمقی زانوي پاي . )18(کردند

به بررسی حس وضعیت 2009در سال 33و همکاران مویدي در همین راستا،. سالم در فوتبالیست هاي نخبه ضعیف تر می باشد

اي، در رشته4بااستفادهازتکنیکتکبرشبااتوگرافتتاندونهمسترینگصلیبی قدامی رباط مفصل زانو در سه ماه پس از بازسازي 

نتایج این مطالعه نشان داد، حس وضعیت .و اسکی باز با پارگی یک طرفه رباط صلیبی قدامیپرداختند ورزشکار فوتبالیست15

یکی از . نتایج مطالعه ذکر شده با مطالعه حاضر در یک راستا نمی باشد. ماه بعد از بازسازي بهبود پیدا کرده است 3مفصل زانو 

مان اندازه گیري حس وضعیت مفصل زانو پس از بازسازي در این دو مطالعه دالیل نا همسو بودن نتایج این دو مطالعه، احتماال ز

بطوریکه، اندازه گیري حس وضعیت مفصل زانو در مطالعه ذکر شده سه ماه بعد از بازسازي صورت گرفته است ولی در . بوده است

ن را می توان به متفاوت بودن نمونه هاي دلیل دیگر آ. مطالعه حاضر شش تا دوازده ماه پس از بازسازي ارزیابی صورت گرفته است

                                                            
31Zhang
32Relph et al
38
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در سال 34و همکارانیوسماگلو در مطالعه اي دیگر،  .)19(آماري و سطح فعالیت آزمودنی هاي این دو مطالعه با هم ارتباط داد

پارگی  به بررسی حس وضعیت مفصل زانو پس از باز سازي رباط صلیبی قدامی با استفاده از گرافت همسترینگ در بیماران با2011

. ماه بازسازي وجود ندارد 12نتایج این مطالعه نشان داد، بهبود معنی داري در حس وضعیت مفصل زانو بعد از . این رباط پرداختند

و همکاران شواهدي را مبنی 35ناکامه ، 2017در مقابل، در یک مطالعه مروري در سال . )20(با نتایج مطالعه حاضر همسو می باشند که

بر اینکه نشان دهد، بین حس عمقی گروه آسیب دیده  با پارگی رباط صلیبی قدامی بعد از بازسازي با  گروه بدون آسیب دیدگی وجود دارد، 

قدامی  ، طی یک مطالعه مروري به بررسی تاثیر بازسازي رباط صلیبی2018در سال  36از طرفی، کایا و همکاران).21(نکردندپیدا 

نشان داد که شواهد ضد و  مروري  مفصل زانوي افراد با پارگی این رباط پرداختند، نتایج این بررسی وضعیت زانو بر بهبود حس 

شایان ذکر است، که در این مطالعات . وجود دارد حس وضعیت مفصل زانونقیضی مبنی بر تاثیر بازسازي رباط صلیبی بر بهبود 

همچنین زمان بررسی حس . روش جراحی عمدتا با استفاده از پیوند تاندون همسترینگ و یا پیوند تاندون کشکک بوده است

بنظر می رسد، زمان پس از جراحی، یکی از مهم ترین فاکتورهاي .  ماه گزارش شده است 6تا 3وضعیت زانو در اکثر این مطالعات 

بطوریکه، بهترین زمان براي افزایش ثبات . رگیر بر بهبود حس وضعیت مفصل در افراد با پارگی رباط صلیبی قدامی می باشدد

). 22(ماه گزارش شده است  6تا  3مکانیکال رباط و بهبود حس وضعیت مفصل زانو را  در همین بازه زمانی 

در داخل 38بعدازآسیبرباطصلیبی،تنها مقداریازرسپتورها.کند ایتمیهد37کاتغیرفیزیولوژیکحرصلیبیقدامیحرکتزانورادرخاللرباط

پس از بازسازي، . کپسولمفصلی باقیمیماند که این کاهش در میزان گیرنده ها، منجر بهلکسیتیدر مفصل می شود

بهوسیلهبازگرداندنثبات مکانیکی، مقداري از مکانورسپتورها بهبودپیدا کرده و منجر به کاهش شلی مفصل به 

از طرفی، با توجه  .)8(می شود، ولی این نقص را به طور کامل برطرف نمی کند  39ژهدردامنههایبزرگترحرکاتفیزیولوژیکالوی

یحذفآورانیمی توان گفت بهپدیده

حسعمقیو42منتهیمیشوندوهمچنینمسیرهایقشریکهبرایدرکآگاهانهوناآگاهانه41ودوکهایعضالنی40که،رفلکسهاینخاعیکهبهاعصابحرکتی

الزماند، بهدنبالحذفآورانها و پارگی رباطدچاراختاللشدهوکنترلفیدبکوفیدفوارد دچار اغتشاش می شود و حتی پس از حسحرکتمفصل

. گیرندههایعضلهماننددوکهایعضالنیودستگاهگلژیمیتواندنقشمهمیدرحسعمقیایفاکند).23(بازسازي این نقص جبران نمی شود 

از اینرو به مربیان  ).9(انورسپتورهایربازمتقاطعقدامیبهتعادلضعیفترمنجرمیشودباآسیبرباطمتقاطعقدامیفقداناطالعاتآورانیازازمک

پیشنهاد می گردد، در رابطه با اهمیت و نقش حس وضعیت مفصل آگاهی الزم را کسب نموده، تمرینات حس عمقی را در جهت 

  .ستفاده نمایندبراي ماندگاري اثر تمرینات ا follow upبهبود حس عمقی اجرا نمایند و از تمرینات 
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