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آنتروپومتریکی ناحیۀ ران
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدلهايي جهت پيشبيني سطح مقطع عضلۀ چهارسرران و همسترينگ براساس
اندازههاي آنتروپومتريکي در مردان  20تا  70ساله بود .بدينمنظور 88 ،مرد غيرفعال و سالم با دامنۀ سني 20
تا  70سال از بين افراد داوطلب براي شرکت در پژوهش انتخاب شدند .شايانذکر است که از تصويربرداري
سيتياسکن بهعنوان روش مرجع و از اندازهگيريهاي آنتروپومتريکي ناحيۀ ران بهعنوان متغيرهاي پيشبين
استفاده گرديد .نتايج رگرسيون چندعاملي ،ارتباط معناداري را ميان اندازهگيريهاي آنتروپومتريکي با سطح
مقطع و حجم عضلۀ چهارسرران در دو گروه نشان ميدهد ( .)P≥0.05در اين پژوهش مدل تخمين سطح مقطع
بهصورت (= 1.418)O( - 12.861(M(+0.102(A)- 1.013سطح مقطع عضلۀ چهارسرران) و (+ 0.253(A) - 34.672
)= 1.302(O( -0.628(Mسطح مقطع عضلۀ همسترينگ) بود که در اين مدلها منظور از  ،Oدور ران در ناحيۀ
مياني؛  Mچربي زيرپوستي در ناحيۀ مياني به سانتيمتر در ناحيۀ قدامي ران؛  Aسن به سال ميباشد .همچنين،
براساس نتايج خطاي استاندارد برآورد براي اين مدلها بهترتيب  8/8و  9/1درصد بود .نتايج اين پژوهش
مدلهاي معتبر و دقيقي را براي برآورد سطح مقطع عضلۀ چهارسرران و همسترينگ براساس متغيرهاي
آنتروپومتريکي در مردان  20تا  70سال غيرفعال و سالم ارائه داد که براي پژوهش در زمينههاي باليني،
فيزيولوژي ورزشي و علم تمرين سودمند ميباشد .با توجه به سهولت کاربرد مدلهاي اين پژوهش ميتوان از
آنها بهعنوان يک روش عملي در مراکز بهداشتي ،سالمتي و پژوهشي استفاده کرد.
واژگان کلیدی :سطح مقطع ،آنتروپومتريک ،عضلۀ چهارسرران ،عضلۀ همسترينگ ،معادلۀ برآورد
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مقدمه
اخیراً ،با پیشرفت تکنولوژی ،ابزارها و روشهای گوناگونی برای ارزیابی سطح مقطع و تودۀ عضالنی
کل یا ناحیهای بدن در بزرگساالن پیشنهاد شده است که میتوان از بین آنها به پرکاربردترینها
اشاره کرد که عبارت هستند از :تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ) ،)1( )MRI1توموگرافی رایانهای
( ،)2( (CT2جذبسنجی اشعۀ ایکس با استفاده از انرژی دوگانه ( ،)3( )DEXA3مقاومت بیوالکتریکی
( ،)BEI4وزنسنجی زیر آب ( ،)4دفع کراتین ادراری ( ،)2استفاده از مشخصات آنتروپومتریکی ( )4و
تشریح جسد ( .)5درحالحاضر ،دو روش پرکابرد و معتبر برای ارزیابی ناحیهای حجم عضالنی که به
"تکنیکهای طالیی" نیز معروف میباشند ،ام.آر.آی و سیتیاسکن هستند .عالوهبر موارد ذکرشده،
روشهای تشریح جسد ،وزنسنجی زیر آب ،مقاومت بیوالکتریکی و جذبسنجی اشعۀ ایکس با استفاده
از انرژی دوگانه نیز برای ارزیابی کل تودۀ عضالنی بدن بهصورت گستردهای مورد استفاده قرار گرفته
و دارای اعتبار قابلقبولی (هنگامیکه با تکنیکهای طالیی ارزیابی تودۀ عضالنی (ام.آر.آی و
سیتیاسکن) مقایسه میشوند) میباشند .بههمینترتیب ،روشهای تخمین از مقادیر آنتروپومتریکی
نیز در بزرگساالن هنگامیکه برای ارزیابی تودۀ عضالنی مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج حاصل از
ام.آر.آی و سیتیاسکن مقایسه میشوند ،معتبر میباشند (.)6
بهنظر میرسد که استفاده از روشهایی مانند ام.آر.آی ،سیتیاسکن و جذبسنجی اشعۀ ایکس با
استفاده از انرژی دوگانه بهدلیل گرانبودن ،نیاز به تخصص باال ،زمانبربودن و داشتن اشعههای مضر
در جوامع بزرگ و ارزیابیهای مکرر ،غیرعملی و غیرکاربردی باشد .همچنین ،با توجه به عدم توانایی
در استفاده از جسد بهمنظور تخمین حجم عضالنی در فرد زنده و نیاز به تخصص باال و ابزار گرانقیمت
و پیچیده در ارزیابی از طریق وزنسنجی زیر آب ،مقاومت بیوالکتریکی و کراتین ادراری ،بهنظر میرسد
که استفاده از معادالت و فرمولهای آنتروپومتریک برای سنجش حجم و تودۀ عضالنی دارای
مزیتهایی میباشد ( .)7،4در این روش غیرتهاجمی که نیاز به تخصص ویژه ،استفاده از ابزار
گرانقیمت ،صرف هزینه و وقت زیادی ندارد ،مقادیر تنسنجی با استفاده از ابزارهای ساده بهدست
میآید و با قراردادن آنها در معادالت مناسب میتوان سطح مقطع عضالنی ناحیه را بهدست آورد؛
این درحالی است که معادالت آنتروپومتریکی موجود ،اغلب تودۀ عضالنی کل بدن را مورد ارزیابی قرار
میدهند ( )4و معادالتی که حجم و سطح مقطع عضالنی ناحیۀ خاصی از بدن و بهطور ویژه اندام
تحتانی را ارزیابی کنند ،اندک میباشد .ازسویدیگر ،این معادالت اغلب بهدلیل عدم اعتبار ابزار و
1. Magnetic Resonance Imaging
2. Computed Tomography
3. Dual-Energy X-Ray Absorptiometry
4. Bioelectrical Impedance
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روشهای اندازهگیری ،محدودبودن به یک جامعۀ خاص و عدم قابلیت تعمیمدهی یا حجم نمونۀ کم
(تعداد اندک جسد مورداستفاده) ،نیاز به بازنگری دارند ( .)5شایانذکر است که یکی از معادالت
پرکاربرد برای تخمین سطح مقطع عضالنی ناحیۀ ران ،مدل هوش 1و همکاران ( )1995میباشد که
برای بزرگساالن  19تا  36سال طراحی شده است (.)8
= 2.52 )O( - 1.25 )M( - 45.13سطح مقطع عضلۀ چهارسرران
= 1.08 )O( - 0.64 )M( -22.69سطح مقطع عضلۀ همسترینگ
در این معادالت مقصود از  Oو  Mبهترتیب دور و چربی زیرپوستی ران در ناحیۀ میانی است .همچنین،
همبستگی و خطای استاندارد برآورد 2معادلۀ تخمین سطح مقطع عضلۀ چهارسرران بهترتیب معادل
( )0/86و ( )5/2سانتیمتر و برای معادلۀ تخمین سطح مقطع عضلۀ همسترینگ برابر با ( )0/75و
( )3/5سانتیمتر میباشد (.)8
تخمین دقیق سطح مقطع و حجم کل یا ناحیهای از بدن ،کاربردهای مهمی در علم فیزیولوژی ،تغذیه
و علومپزشکی دارد ( .)10،9همچنین ،استفاده از معادالت آنتروپومتریک دقیق در ورزش و علم تمرین
که بتواند بهسرعت اطالعات دقیقی را در اختیار مربی یا پژوهشگر قرار دهد ،ضروری بهنظر میرسد
( .)11با توجه به موارد ذکرشده و اهمیت تعیین و تخمین سطح مقطع و حجم عضالنی بهویژه در
ناحیۀ ران برای تشخیص عوارض مرتبط با سن از جمله سارکوپنیا ،ازدستدادن حجم و سطح مقطع
عضالنی ناحیۀ ران که پیشبینیکنندۀ سارکوپنیا و خطر افتادن میباشد ( ،)12-14اهمیت سطح
مقطع ران برای مقایسۀ عملکرد در ورزشکاران مبتدی و حرفهای ،پیشبینی قدرت عضالنی و نتیجۀ
مداخالت بر هایپرتروفی و آتروفی ( ،)15-17عدم وجود معادالت آنتروپومتریک در جامعۀ ایرانی و
نبود معادلۀ دقیق و معتبر برای تخمین حجم و سطح مقطع عضالنی ،طراحی معادلهای برای تخمین
سطح مقطع و حجم عضالنی در ناحیۀ ران ضروری بهنظر میرسد؛ ازاینرو ،هدف از پژوهش حاضر
تخمین سطح مقطع عضلۀ چهارسرران مردان  20تا  70سال از طریق معادالت آنتروپومتریکی بود.
روش پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ مردان  20تا  70سال شهرستان اهواز تشکیل دادند .پس از اعالم
فراخوان و تبلیغ در سطح شهر ،از میان  115نفر داوطلب برای شرکت در پژوهش که دارای شرایط

1. Housh
2. Standard Error
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ورود به پژوهش بودند 88 ،مرد شامل 34 :سالمند ( 50تا  70سال) و  54بزرگسال ( 20تا  50سال)
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .شرایط ورود به پژوهش بهجز دامنۀ سنی مذکور عبارت بود از :نداشتن
سابقۀ فعالیت بدنی منظم در یک سال گذشته ،عدم استفاده از داروهای مؤثر بر متابولیسم اسیدهای
آمینۀ عضله از جمله بتابلوکرها ،1آگونیستهای بتا ،2بلوکرهای کانالهای کلسیمی و
کورتیکواستروئیدها ،3ابتال به بیماریهای مزمن همچون دیابت ،پارکینسون ،4نروپاتی محیطی 5و یا
ابتال به اختالل حرکتی.
جدول 1ـ برخي ويژگيهاي شرکتکنندگان در پژوهش به تفکيک بزرگسال و سالمند
ويژگي
تعداد
وزن (کیلوگرم)
شاخص تودۀ بدن (کیلوگرم /مترمربع)
سطح فعالیت بدنی
سطح مقطع عضلۀ چهارسرران (سانتیمتر)
سطح مقطع عضلۀ همسترینگ (سانتیمتر)
دور ران (سانتیمتر)
چربی زیرپوستی ران (سانتیمتر)

بزرگساالن

سالمندان

54
79/54±6/47
24/28±2/24
30/24±16/11
72/16±13/74
31/39±7/85
56/54±7/94
1/23±0/24

34
76/74±9/24
26/21±3/94
26/14±18/31
61/01±10/15
25/98±5/54
52/23±6/24
1/64±0/29

اعداد بهصورت میانگین±انحراف استاندارد نشان داده شده است (.)M±SD

جهت انجام پژوهش اندازههای آنتروپومتریک (شامل :قد ،وزن (بهوسیلۀ ترازوی دیجیتال) و نمایۀ
تودۀ بدن ( ))BMI6و ترکیب بدنی (شامل :درصد چربی بدن (بهوسیلۀ دستگاه تعیین ترکیب بدن
(ساخت کرۀ جنوبی)) آزمودنیها تعیین گردید .همچنین ،اندازهگیریهای آنتروپومتریک مربوط به
ناحیۀ ران برای تخمین سطح مقطع شامل موارد زیر و درحالت خوابیده با پاهای کشیده صورت گرفت
(:)18

1. Beta Blockers
2. Beta Agonist
3. Corticosteroids
4. Parkinson
5. Peripheral Neuropathy
6. Body Mass Index
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 .1دور ران در ناحیۀ میانی ران ،دقیقاً وسط برجستگی بزرگ استخوان ران 1تا بین لقمۀ خارجی
استخوان ساق 2بهوسیلۀ متر نواری با دقت یک میلیمتر
این اندازهگیریها دو بار انجام میشد و درصورتیکه دو مقدار بهدستآمده برابر بود ،اطالعات ثبت
میگردید و درغیراینصورت ،یکبار دیگر اندازهگیری صورت میگرفت و میانگین دو دادهای که به
یکدیگر نزدیکتر بودند ،بهعنوان نتیجۀ نهایی ثبت میگشت.
 .2ضخامت چربی زیرپوستی ناحیۀ قدامی و میانی ران بهوسیلۀ کالیپر هارپندن3
این اندازهگیریها سه بار در هر ناحیه انجام میگرفت و میانگین دو عددی که به یکدیگر نزدیکتر
بودند بهعنوان دادۀ موردنظر ثبت میشد (.)8،18
عالوهبراین ،بهمنظور محاسبۀ میزان فعالیت بدنی شرکتکنندگان در پژوهش از پرسشنامۀ فعالیت
بدنی بک 16( 4سؤال) به روش نمرهگذاری لیکرت استفاده شد که نمرۀ باالتر بهمعنای فعالیت بدنی
بیشتر میباشد .این پرسشنامه که ناظر بر سطح فعالیت بدنی در  12ماه گذشته میباشد ،دارای سه
بخش فعالیت فیزیکی هنگام شغل (هشت سؤال) ،ورزش در اوقات فراغت (چهار سؤال) و فعالیت
فیزیکی در اوقات فراقت بهجز ورزش (چهار سؤال) میباشد ( .)19ذکر این نکته ضرورت دارد که
روایی محتوا و صوری این پرسشنامه و پایایی درونی آن (به روش آلفای کرونباخ برابر با  )0/74پیش
از این محاسبه گردیده است (.)20
همچنین ،بهمنظور محاسبۀ سطح مقطع گروه عضالنی چهارسرران از تصویربرداری سیتیاسکن
استفاده شد .بدینمنظور ،تصویربرداری با استفاده از یک اسکنر  64اسالیس زیمنس 5و درحالتی که
آزمودنیها بهصورت خوابیده به پشت 6با پاهای کشیده قرار داشتند ،از ناحیۀ میانی ران ،بین لقمۀ
خارجی استخوان ساق و برجستگی بزرگ خارجی استخوان ران صورت گرفت ( .)20سپس ،سطح
مقطع عضلۀ چهارسرران توسط نرمافزار سینگو 7تجزیهوتحلیل شد .الزمبهذکر است که این روش یکی
از روشهای طالیی برای ارزیابی سطح مقطع و تودۀ عضالنی میباشد که در مطالعات متعددی بهکار
گرفته شده است (17،22،23ـ.)13

1. Greater Trochanter
2. Lateral Condyle
3. Harpenden
4. Baecke
5. Somatom Definition AS, Siemens Medical Solution, Forchhim Germany
6. Supine Position
7. Singo, Siemens, Medical System, Germany
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درادامه ،دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  121مورد تحلیل قرار گرفت.
پس از اطمینان از طبیعیبودن توزیع دادهها توسط آزمون شاپیرو ویلکز و همگنبودن دادهها ،از آزمون
تی مستقل 2برای مقایسۀ نتایج دو روش اندازهگیری معیار (سیتیاسکن) و پیشبین (معادلۀ
آنتروپومتریکی) استفاده شد و رگرسیون چندمتغیره برای بررسی اثر متغیرها بر حجم و سطح مقطع
عضالنی و ساخت مدل پیشبین بهکار رفت .همچنین ،بهمنظور محاسبۀ همبستگی بین نتایج حاصل
از سیتیاسکن با اندازههای حاصل از مدل آنتروپومتریکی از آزمون همبستگی پیرسون 3استفاده شد
و نمودار بلند ـ آلتمن 4برای نمایش تفاوت درمقابل میانگین نتایج حاصل از دو روش مورد استفاده
قرار گرفت؛ این نمودار سطح همخوانی دو روش را براساس تفاوت بین آنها درمقابل میانگین دو روش
در هر فرد نشان میدهد ( .)24شایانذکر است که سطح معناداری آزمونهای آماری ( )P=0.05در
نظر گرفته شد و برای رسم نمودارها از نرمافزار اکسل نسخۀ ( )2010استفاده گردید.
نتایج
تحلیل نهایی این پژوهش براساس دادههای  88مرد ( 34سالمند و  54بزرگسال) انجام شد .یافتههای
حاصل از جدول شمارۀ یک نشان میدهد که اختالف معناداری در سطح مقطع عضالنی چهارسرران
( )P=0.001و همسترینگ ( )P=0.001در دو گروه سالمندان و بزرگساالن وجود دارد؛ اما اختالف
معناداری در شاخصهای وزن ( ،)P=0.547درصد چربی بدن ( )P=0.098و میزان فعالیت بدنی
( )P=0.087در دو گروه مشاهده نمیشود.
جدول 2ـ معادالت تخمين سطح مقطع عضلۀ چهارسرران و همسترينگ
معادلۀ پيشبين
1.418 (O) – 12.861 (M) + 0.102 (A) - 1.013
1.302 (O) – 0.628 (M) + 0/253 (A) – 34.672

سطح مقطع عضلۀ چهارسرران (سانتیمترمربع)
سطح مقطع عضلۀ همسترینگ (سانتیمترمربع)

معادالت برآورد سطح مقطع عضلۀ چهارسر و همسترینگ در جدول شمارۀ دو نشان داده شده است
که در این معادالت مقصود از  Oو  Mبهترتیب دور و چربی زیرپوستی ران در ناحیۀ میانی و مقصود
از  ،Aسن به سال بود .همچنین ،در این دو معادله ضریب همبستگی بهترتیب برابر با ( )0/893و
( )0/881و ضریب تعیین معادل ( )0/762و ( )0/769میباشد .خطای استاندارد برآورد نیز بهترتیب
1. SPSS 21
2. Independ T-Test
3. Pearson Correlation
4. Bland-Altman Plot
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معادل  8/8( 5/972درصد) و  9/1( 2/791درصد) بهدست آمد .عالوهبراین ،یافتههای حاصل از آزمون
تی مستقل حاکی از آن بود که اختالف معناداری بین نتایج حاصل از دو روش پیشبین و معیار وجود
ندارد (.)P>0.05
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(ب)

50
40
30
20
10
0
60

50

40

30

20

10

0

سطح مقطع عضله چهار سر ران از طریق CTاسکن

60

سطح مقطع عضله چهار سر ران از طریق مدل پیش بین

شکل 1ـ همبستگي روشهاي پيشبين و معيار در تخمين سطح مقطع عضلۀ چهارسر (آ) و همسترينگ (ب)
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش طراحی فرمول و مدل معتبری برای تخمین سطح مقطع عضلۀ چهارسرران و
همسترینگ در مردان  20تا  70سال سالم و غیرفعال براساس اندازهگیریهای آنتروپومتریکی ران
بود .با توجه به هزینهبربودن ،وقتگیربودن و ضررهایی که برخی از روشهای اندازهگیری سطح مقطع
و حجم عضله بهوسیلۀ ابزارهای دقیقی مانند سیتیاسکن و ام.آر.آی دارند ،نیاز به مدل دقیق و
معتبری برای برآورد سطح مقطع و حجم عضالنی احساس میشود .ازسویدیگر ،با توجه به اهمیت
شناسایی بهموقع اختالالت عضالنی مرتبط با سن مانند سارکوپنیا که در جوامع امروزی درحال افزایش
میباشد ( ،)25این ضرورت نمایانتر میشود .دراینراستا ،تاکنون مدلها و فرمولهای متعددی برای
ارزیابی تودۀ عضالنی کل بدن براساس اندازهگیریهای آنتروپومتریکی در جوامع مختلف طراحی شده
است؛ اما پژوهشهای اندکی به ارزیابی حجم و سطح مقطع عضالنی اندامهای مختلف بدن پرداختهاند
(این مدلها اغلب از متغیرهای آنتروپومتریکی مانند قد ،وزن ،چربی زیرپوستی ،دور اندامها و طول
اندام استفاده کردهاند) ( .)18در مدل استفادهشده در پژوهش حاضر نیز از طول اندام ،دور اندام در
سه ناحیه و اندازهگیری چربی زیرپوستی در سه ناحیه استفاده گردید .شایانذکر است که دور اندام
بهویژه در اندام پایینتنه در پژوهشهای متعددی درزمینۀ فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین بهعنوان
نشاندهندۀ حجم عضله مورد استفاده قرار گرفته است و گزارش شده است که تغییرات در سطح
مقطع و حجم عضله با تغییر در دور اندام ارتباط دارد (.)26
عالوهبراین ،مدلهای مورداستفاده در پژوهش حاضر خطای استاندارد و همبستگی مناسبی را نشان
دادند که درمقایسه با پژوهشهای مشابه قابلقبول میباشد .یکی از مدلهای مورداستفاده برای
تخمین سطح مقطع عضالنی اندام ران که در چندین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،مدل
هوش و همکاران ( )1995میباشد ( .)8در پژوهش آنها که مدلی برای تخمین سطح مقطع عضالنی
اندام ران از متغیرهای آنتروپومتریکی طراحی گردید ،مقدار خطالی استاندارد و همبستگی بهترتیب
معادل ( )5/2و ( )0/86سانتیمتر برای سطح مقطع عضلۀ چهارسرران و ( )3/5و ( )0/75سانتیمتر
برای سطح مقطع عضلۀ همسترینگ بود ( .)8در این پژوهش که بر روی  43مرد جوان (با دامنۀ سنی
 19تا  36سال) انجام گرفت ،از تکنیک ام.آر.آی بهعنوان مرجع و از دور ران و چربی زیرپوستی ناحیۀ
میانی بهعنوان متغیر آنتروپومتریک استفاده شد .الزمبهذکر است که مدل طراحیشدۀ هوش و
همکاران ( )1995با مدل پژوهش حاضر در تخمین سطح مقطع دارای مشابهت میباشد .با توجه به
اینکه مدل این پژوهش هم برای سالمندان و هم برای بزرگساالن قابلاستفاده است ،نسبت به مدل
هوش و همکاران ( )1995که در آن تنها از دامنۀ سنی  19تا  36سال استفاده شده ( )8و اعتبار آن
برای گروههای سنی دیگر ارزیابی نشده است ،برتری دارد.
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برخی از مدلهای دیگر آنتروپومتریکی نیز بهدلیل ضعفهایی مانند حجم اندک نمونه (برایمثال هفت
نمونۀ مرده یا زنده) ،نقص در روشهای آماری و ضعف در روشهای مرجع ( ،)27اعتبار باالیی نداشته
و دارای کاربرد اندکی در مطالعات علمی میباشند .در پژوهش حاضر بهمنظور اعتبارسنجی مدل
پیشگوی حجم و سطح مقطع عضالنی استخراجشده از روش آماری بلند ـ آلتمن ( )28و رگرسیون
خطی استفاده شد .همچنین ،مقادیر حاصل از مدل پیشگو با نتایج سیتیاسکن بهوسیلۀ آزمون تی
مستقل ارزیابی گردید .نمودار بلند ـ آلتمن تفاوت درونفردی در میانگین شاخصهای موردنظر
آزمودنیها را در شرایط اندازهگیری و پیشگوییشده درمقابل میانگین اختالفات و فاصلۀ اطمینان 95
درصد نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،توافق قوی بین سطح مقطع عضلۀ چهارسرران و
همسترینگ در دو شرایط وجود دارد که بیانگر توزیع پراکندگی نمودار بلند ـ آلتمن بهصورت نرمال
میباشد (موارد ذکرشده میتواند نشاندهندۀ اعتبار مدل پیشگوی طراحیشده در سالمندان و جوانان
باشد) .در این ارتباط ،پریرا 1و همکاران ( )2013در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مدلهای
پیشگوی پیشین برای ارزیابی حجم عضالنی در افراد مسن مناسب نمیباشند ( )1و نیاز است که
مدلهای جدیدی مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به اهمیت شناسایی بهموقع ازدستدادن تودۀ
عضالنی پایینتنه برای تشخیص سارکوپنیا ( ،)25ارتباط ضعف و کاهش تودۀ عضالنی با مرگومیر
( )29و طراحی استراتژیهای پیشگیرانه یا درمانی ،مدل مذکور در ارتباط با مردان در این پژوهش،
کاربردی و مناسب بهنظر میرسد .همچنین ،این احتمال وجود دارد که اثرگذاری متغیرهای
آنتروپومتریکی در پایش تغییرات سطح مقطع (هایپرتروفی) مورد سؤال باشد .پژوهشهای پیشین
نشان داده اند که دور ران با تغییر در حجم و سطح مقطع عضالنی ران وابستگی معناداری دارد و
گزارش شده است که با تغییر در حجم و سطح مقطع عضلۀ چهارسرران (هایپرتروفی یا آتروفی) ،دور
ران نیز تغییر میکند ()26،8؛ لذا ،از طریق فرایند هایپرتروفی و آتروفی ،تغییر در متغیرهای
استفادهشده در این معادالت رخ میدهد.
درپایان باید عنوان نمود که در اجرای این طرح پژوهشی با برخی محدودیتها مواجه بودیم .نخستین
مورد این است که این احتمال وجود دارد که تعمیمپذیری مدل پژوهش بهدلیل محدودیت دامنه و
گروه سنی موردارزیابی محدود گردد .همچنین ،دقت و ثبات مدلهای پیشگوی مستخرج از پژوهش
در گروهها با ویژگی و جوامع مختلف از جمله جنسیت ،دامنۀ سنی و وضعیت سالمتی مختلف ،مشخص
نمیباشد؛ ازاینرو ،مطالعات بیشتری دراینزمینه و بهمنظور مدلیابی و افزایش اعتبار و دقت مدلهای
مذکور برای گروههای مختلف ضروری بهنظر میرسد .پیرامون کاربردیبودن نتایج پژوهش حاضر باید
خاطرنشان کرد که با توجه به سهولت اندارهگیری متغیرهای مستقل بهکاررفته در این پژوهش (دور
1. Pereira
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 راهکار آسانی برای، بهنظر میرسد که مدلهای طراحیشده،)و چربی زیرپوستی ناحیۀ میانی ران
 سالمت و ورزشی باشد و بهعنوان، مراکز بهداشتی،ارزیابی سطح مقطع عضالنی در پژوهشهای انسانی
 سارکوپنیا و، بالینی و کاربردی از جمله ضعف و ازدسترفتن عضله،بخش روتین ارزیابی کلینیکی
.هایپرتروفی یا آتروفی بهکار رود
تشکر و قدردانی
 خانم قنواتی مسئول محترم،بدینوسیله از دکتر علیزاده مسئول محترم آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
 شرکتکنندگان در پژوهش و تمامی افرادی که نویسندگان را در اجرای هرچه بهتر این،رادیولوژی
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Abstract
The purpose of this study was to provide models to predict quadriceps and
hamstring muscle cross-section area based on anthropometric parameters in 20 to
70 years men. 88 healthy sedentary males between volunteer subjects aged 20 to
70 years selected in this study. CT imaging scans as basic method, and
anthropometric measurements as predictor variable, were taken from their thighs.
A significant correlation between anthropometric measurements with quadriceps
muscle cross section area and volume was shown by multiple regression in the
two groups (P<0.05). The estimation model of muscle cross section area:
quadriceps muscle cross section area= 1.418 (O) – 12.861 (M) + 0.102 (A) - 1.013,
and hamstring muscle cross section area= 1.302 (O2) – 0.628 (M) + 0.253 (A) –
34.672. In these models, the O means the circumference of tight in middle areas
to centimeter, the M means skinfold thickness in middle areas of the anterior
region tight in centimeter and A means age in year. The standard error estimates
were 8.8 and 9.1 percent respectively. The results provided valid and accurate
models for estimating the cross-section area quadriceps and hamstring based on
anthropometric variables in 20 to 70 years healthy sedentary men, that are useful
for research in the field of clinical, exercise physiology and exercise science. Due
to the simple use of this study models, can be used as a practical method in
hygiene, health and research centers.
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