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تأثیر تیپ بر فعالیت عضالت پالنتارفلکسور مچ پا در فرود با وضعیتهای قرارگیری
مختلف پا روی زمین در دو شرایط با و بدون خستگی

علی یلفانی ،1زهرا رئیسی
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 .1دانشیار ،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا
 .2دکتری آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی  ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلیسینا
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چکیده
زمینه و هدف :پرآسیبترین مفصل بدن با اختصاص  01-53درصد از مجموع آسیبهای وارده حین
فعالیتهای ورزشی مفصل مچ پا میباشد .هدف از پژوهش حاضر تأثیر تیپ بر میزان فعالیت عضالت
پلنتارفلکسور مچپا هنگام فرود با وضعیتهای مختلف قرارگیری پا بر روی زمین با و بدون خستگی
بود.
روش بررسی 01 :زن ورزشکار با میانگین سن  45/14±0/۶۸سال ،وزن  35/77±1/۸3کیلوگرم و قد
 0۸1/54±1/05سانتیمتر در مطالعه حاضر شرکت و فعالیت الکترومیوگرافی عضالت دوقلوی داخلی
و نازکنی بلند حین انجام تست فرود با وضعیتهای قرارگیری مختلف پا بر روی زمین (قرار دادن
پنج مدل توکفشی با شیبهای مختلف در کفش) در شرایط تیپینگ مچپا قبل و بعد از خستگی ثبت
شد .آزمون آماری تحلیل واریانس با طرح اندازهگیری مکرر جهت آنالیز نتایج بهکار برده شد
(.)P≤1/13
یافتهها :با توجه به نتایج ،اثر زمان بر میزان فعالیت عضلهی دوقلوی داخلی و نازکنی بلند معنیدار
بود و پس از بروز خستگی میزان فعالیت عضالت کاهش یافت ( .)P=1/111نتایج بین وضعیتهای
مختلف فرود بر فعالیت عضالت مورد بررسی هنگام بهکار بردن تیپ در مچپا تفاوت معنیداری را
نشان نداد (.)P=1/9
نتیجهگیری :باتوجه به نتایج بهدست آمده کینزیوتیپ میتواند با برخورداری از مزایای نسبت داده
شده به خود در زمان خستگی در حفظ سطح فعالیت عضله به میزان قبل از خستگی مؤثر باشد،
لیکن بهنظر نمی رسد استفاده از تیپینگ با هدف تغییر در میزان فعالیت عضالت جهت پیشگیری از
بروز آسیب اسپرین مچپا هنگام قرارگیری نادرست پا بر روی زمین در حین فرود مؤثر واقع شود.
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مقدمه
پرآسیبترین مفصلل بلدن بلا اختصلاص  01-53درصلد از
مجموع آسیبهای وارده حین فعالیتهلای ورزشلی مفصلل
مللچ پللا مللیباشللد (فونللگ 0و همکللاران .)4117 ،از بللین
آسیبهای مچ پا ،آسیب اسپرین مچ پا بلا  ۶۸درصلد بلروز،
شایعترین آسیب اسکلتی عضالنی است که در حلین ورزش
اتفللام مللیافتللد (کللردووا و اینگرسللل ،4115 ،4عاشللوری و
همکاران .)410۸ ،5گزارش گردیده است یک چهارم از تملام
افراد مبتال به اسپرین مچ پا برای بیش از هفلت روز پلس از
وقوع آسیب قادر به حضور در مدرسه یا محل کار نمیباشند
(دهرتی و همکاران .)4101 ،1در ایران نیز میزان بروز آسیب
مچ پا در زنان و مردان ورزشکار شرکت کننلده در مسلابتات
ورزشی تنها دو رشتهی بسکتبال و فوتبال  0۸3۶7ملورد در
سللال گللزارش شللده اسللت (امللانی و همکللاران.)4101 ،3
فعالیتهای ورزشی و حرکات غالب در رشتههای ورزشی نیز
از جمله عوامل زمینهساز بروز آسیبهای مختلف میباشلند.
مانورهای پرش -فلرود هملراه بلا کلاهش سلرعت ،توقلف و
حرکتها در طیف گستردهای از ورزشها رخ ملیدهلد و بلا
توجه به نیروی عکسالعمل باالیی که در حین حرکت فلرود
از طرف زمین بله بلدن وارد ملیشلود (واالس و همکلاران،۸
 )4101درصد باالیی از آسیبهای مربوط به مچ پلا و انلدام
تحتانی هنگام اجلرای تکنیلک فلرود یلا لنلدینگ بلهوقلوع
مللیپیونللدد (یللی و همکللاران4115 ،7؛ یلفللانی و رسیسللی،۶
4107؛ یلفانی و گندمی .)410۸ ،9باتوجه به اینکله افلزایش
تعللداد شللرکتکننللدگان در فعالیللتهللای ورزشللی رابطللهی
مسللتتیمی بللا افللزایش خطللر بللروز آسللیب دارد (شللاون و
همکاران ،)410۸ ،01اراسهی راهکارهای پیشلگیری کننلدهی
گوناگون توسط متخصصین جهت کاهش میزان آسیبها بله
یکی از اولویتهای ضروری تبدیل گشته اسلت .راهکارهلای
متفاوتی جهت پیشگیری از آسیب در مطالعات مختلف مورد
بررسی قرار گرفتهاند (ورهاگن و همکاران 4111 ،00و باهر و
1. Fong et al.
2. Cordova & Ingersoll
3. Ashoury et al.
4. Doherty et al.
5. Amani et al.
6. Wallacae et al.
7. Yi et al.
8. Yalfani&Raeisi
9. Yalfani&Gandomi
10. Shawen et al.
11. Verhagen et al.

همکاران4113 ،04؛ یلفانی و همکلاران .)[0]4103 ،یکلی از
تجهیزات محافظتی که با هلدف پیشلگیری از بلروز آسلیب
استفاده میشود کینزیوتیپ است .مزایلای اراسله شلده بلرای
کینزیوتیپ شامل :تسهیل بازسازی تلراز مفصلل و عضلله از
طریق تتویت عضالت ضعیف ،بهبود گردش خلون و لنلف از
طریق افزایش فضای بینابینی بلین پوسلت و بافلت همبنلد
زیرین (اجازهی افزایش گردش هردو مایع وریدی و لنفاوی)،
کاهش درد از طریق مهار گیرنلدههلای درد ،تسلکین تلنش
عضالنی غیرطبیعلی ،کملک بله بازگشلت عملکلرد فاسلیا و
عضله و افزایش حس عمتی از طریق تحریک مکانورسپتورها
مللیباشللد (یللی و همکللاران4115 ،؛ ویلیللامز و همکللاران،05
4104؛ هوانللگ و همکللاران4100 ،01؛ مکللی و همکللاران،03
 .)4110بلللا وجلللود افلللزایش اسلللتفاده از کینزیوتیلللپ در
کلینیکهای تمرینی ،در خصوص اثرگذاری واقعلی آن علدم
قطعیت وجود دارد (یی و همکاران .)4115 ،برای مثال مکی
و همکاران ( )4110در مطالعهای تلأثیر تیپینلگ ملچپلا بلر
پیشگیری از آسیب مچپای بسکتبالیستها را ملورد بررسلی
قرار دادند و گزارش کردند استفاده از تیلپ جهلت حمایلت
مفصل ،ریسلک بلروز آسلیب مجلدد اسلپرین ملچ پلا را در
ورزشکاران با سابتهی آسیب قبلی کاهش میدهلد (مکلی و
همکلللاران .)4110 ،هوانلللگ و همکلللاران ( )4100نیلللز
تأثیرکینزیوتیپ بر فعالیت عضله و عملکرد پرش عمودی در
افراد سالم غیرفعال را بررسی کردند .نتلایج بلهدسلت آملده
نشانداد نیروی عکسالعمل عمودی زمین هنگامیکه از نوار
کینزیوتیپ استفاده شد ،حتی زمانیکه ارتفلاع پلرش ثابلت
مانلد ،افللزایش پیلدا کللرد .اگرچله فعالیللت الکترومیللوگرافی
عضلللهی دوقلللوی داخلللی در گللروه کینزیوتیللپ تمایللل بلله
افزایش داشت ،محتتان تفاوتی در فعالیلت الکترومیلوگرافی
عضالت دوقلوی داخلی ،درشت نی قدامی و سولئوس در هر
دو گروه مشاهده نکردند (هوانگ و همکاران.)4100 ،
با توجه به اهمیت مفصل مچ پا در هر حرکت در
زنجیرهی حرکتی بسته هرگونه محدودیت در حرکات مچ پا
منجر به کاهش سازگاری و فرود بر سطح ناهموار شده و در
نتیجه ریسک آسیب اسپرین مچ پا را افزایش میدهد (ایرت
و همکاران .)4105 ،0۸خستگی نیز یکی از عوامل خطرساز
12. Bahr et al.
13. Williams et al.
14. Huang et al.
15. Mckay et al.
16. Aert et al.
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بروز آسیب در حین فعالیتهای ورزشی است که اغلب
بهعنوان احساس کلی از کوفتگی همراه با کاهش در عملکرد
عضالنی توصیف میشود (دیویس و همکاران .)4111 ،0در
نتیجهی خستگی کنترل پاسچر به ناچار تحت تأثیر قرار
میگیرد (پیالرد .)4104 ،4مطابق با نتایج مطالعهی ترپ5
( )4114بیش از  11درصد از آسیبهای مچپا در زمان
نزدیک به پایان فعالیت و بهعبارتی هنگامیکه ورزشکار
خسته است ،رخ میدهد (ترپ .)4114 ،هرگونه اختالل در
پیامهای حسی عمتی ارسالی به سیستم عصبی مرکزی،
بهواسطهی دالیل مختلف از جمله حرکات ناگهانی یا تغییر
در وضعیت مفاصل میتواند منجر به پاسخهای عصبی
عضالنی غیرطبیعی گردیده و از این طریق منجر به بیثباتی
مفصل و در نهایت بروز آسیب مفصلی گردد (پیالرد،
 .)4104با توجه به میزان شیوع باالی آسیبهای اسپرین
مچپا در حرکت فرود و تأثیر فاکتورهای خستگی و چگونگی
قرارگیری پا بر روی زمین حین فرود ،مطالعهی حاضر با
هدف تأثیر تیپ بر میزان فعالیت عضالت پلنتارفلکسور مچپا
هنگام فرود با وضعیتهای مختلف قرارگیری پا بر روی
زمین با و بدون خستگی انجام شد ،نتایج بهدست آمده
میتواند به ما در خصوص تأثیر استفاده از تیپ بر فعالیت
عضالت در شرایط مختلف قرارگیری مچپا بر روی زمین که
خود میتواند در کنار وقوع خستگی زمینهساز بروز آسیب
در مچپا باشد ،اطالعات مفیدی بدهد.
مواد و روشها
آزمودنیها

در ایللن مطالعللهی نیمللهتجربللی ،تعللداد  01زن ورزشللکار
دانشجوی رشتهی تربیت بدنی و علوم ورزشیِ شلهر هملدان
بهصورت داوطلبانله شلرکت کردنلد .بلرای ورود بله مطالعله
آزمودنیها هیچگونه سابتهی قبلی بیملاریهلای عصلبی یلا
عصبی عضالنی ،دفورمیتیهای اسلکلتی ،آسلیبهلای انلدام
تحتللانی (ماننللد شکسللتگی و اسللپرین قبلللی در مللچپللا) و
آسیبهای لگن یا ستونفترات نداشتند .شرکتکننلدگان بلا
اختالف بیشتر از  3میلیمتلر در طلول پاهلا ،سوپینیشلن و
پرونیشین بیش از حد (افت نلاوی در یلک یلا هلر دوپلا بلر
اساس آزمون افلت نلاویکوالر بلرای پرونیشلین> 01و بلرای
1. Davis et al.
2. Paillard et al.
3. Tropp
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سوپینیشن < 1میلیمتر) و تیلت جلانبی لگلن > 4/3°و یلا
چرخش لگن در صفحه عرضی از مطالعله حلذف ملیشلدند
(توسللیس و همکللاران4105 ،1؛ یلفللانی و رسیسللی4107 ،؛
یلفللانی و همکللاران .)[4]4103 ،تسللتهللا در آزمایشللگاه
توانبخشی ورزشی واقع در دانشگاه بوعلی سلینا انجلام شلد.
روش انجام تستها ،هدف و کلیهی جزسیلات در ابتلدا بلرای
آزمودنیها بهصورت کاملل تشلریح و در صلورت تمایلل بله
شرکت در مطالعه ،فرم رضلایت ناملهی شلرکت در تحتیلق
توسط آنها قبل از شروع تستها امضا شد.
پروسهی آزمایشگاهی

ارزیللابیهللای اولیلله شللامل ثبللت مشخصللات دمللوگرافیکی
آزمودنیها و همچنین اندازهگیری تتارن لگن ،افلت نلاوی و
طول پاها بود.
پنج نمونه توکفشی (به ترتیب بدون ویج 01 ،درجه ویج
مدیال و لترال و  3درجه ویج مدیال و لترال) از جنس اتیلل
وینیل استات 3و نوع نیمهسخت در مطالعهی حاضلر بلهکلار
برده شد .همچنین از کفش یکسان  Nike AirMaxدر تمام
مدت آزمون برای کلیهی آزمودنیها استفاده شد .از دستگاه
بیومانیتور سطحی هشت کاناله ساخت شرکت  Megaکشور
فنالند جهت ثبت فعالیت الکترومیوگرافی عضلالت منتخلب
(دوقلوی داخلی و نازکنی بلند) پای برتر آزمودنیها در این
مطالعه استفاده شد .پس از آمادهسازی پوسلت بلرای نصلب
الکترودهای خودچسب سطحی ،الکترودهلا مطلابق پروتکلل
سنیام بر روی عضالت نازکنی بلند و دوقلوی داخلی نصلب
شدند .قبل از شروع تستها حداکثر فعالیلت ارادی عضلالت
مورد بررسی دو بار و هر بار به مدت پنج ثانیه ثبلت شلد .از
سوسیچ کفپایی مارک بیومتریکس ساخت کشور انگلیس که
حسگر الکترونیک حساسی است و بله دسلتگاه بیوملانیتور
افزوده میشود ،جهت مشخص شدن لحظهی برخورد پلا بلا
زمین حین حرکت فرود استفاده شد .جهت اعمال تیپینلگ
نیللز از کینزیوتیللپ سللاخت کشللور کللره و روش تیپینللگ
سبدبافی ۸استفاده شد (وایمر و نایت .)4104 ،7پیشآزملون
شامل تست فرود با کفیهلای مختللف در شلرایط تیپینلگ
مچپا از پلهای به ارتفاع  41سانتیمتر و با کفش اسلتاندارد و
یکسان بود .پس از اتمام پیشآزمون پروتکل خستگی اجرا و
4. Ntousis et al.
5. EVA
6. Basketweave
7. Weimar & Knight
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بالفاصله بعد از اتملام پروتکلل خسلتگی پلسآزملون انجلام
گردید.
پس از ورود آزمودنیها به آزمایشگاه ،توضیحات مربوط
به مراحل انجام تستها توسط محتق داده شد .سپس
آزمودنیها برای انجام تستهای پیشآزمون حاضر شدند.
ابتدا عمل گرمکردن به مدت سه دقیته انجام شد و
آزمودنیها  5بار نیز نحوهی انجام صحیح حرکت فرود را
بهصورت تمرینی اجرا کردند .حرکت فرود صحیح از پلهای
به ارتفاع  41سانتیمتر و در محلی که از قبل توسط
آزمونگر مشخص شده بود با هرکدام از کفیها  5مرتبه (در
شرایط با و بدون تیپینگ مچپا) انجام شد .در توضیح
نحوهی اجرای حرکت فرود از آزمودنیها خواسته شد پای
غیر برتر خود را بر روی پله قرار دهند و در حالیکه وزن
بدن خود را بر روی این پا قرار داده بود ،بدون جهش بر

روی پای برتر خود حرکت فرود تک پا را انجام دهد و
حداقل تا یک ثانیه پس از فرود تعادل خود را حفظ کند
(تصویر.)0
پروتکل خستگی

از پروتکل خستگی بروس جهت اعمال خستگی و از متیاس
درک شدت فعالیت بدنی بورگ (تا رسیدن به نمرهی  )07و
ضربان سنج پالر ( ۶1درصد حداکثر ضربان قلب) برای
کنترل ضربان قلب و تعیین زمان رسیدن به خستگی
استفاده شد ،سپس آزمودنیها دو دقیته با سرعت انتخابی
خود مرحلهی سرد کردن را انجام دادند (کَنا و همکاران،0
.)411۶
پس از اتملام پلیشآزملون پروتکلل خسلتگی اعملال و
بالفاصللله پللس از آن مجللدداً کلیللهی تسللتهللا تکللرار شللد
(پسآزمون).

تصویر  :5تست فرود در حالیکه مچپا تیپ شده است

تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل دادههای الکترومیوگرافی با استفاده از
نرمافزار مگاوین و متلب انجام شد .برای حذف اثرات
آرتیفکت حرکت الکترودها و دیگر سیگنالهای ناخواسته از
یک فیلتر میانگذر  41تا  311هرتز استفاده شد .سپس
ریشه میانگین مربع ( )RMSدادههای مربوط به فعالیت
عضالت مورد نظر در فازهای  011میلیثانیه قبل و 011
میلیثانیه بعد از فرود جهت نرمالسازی بر ریشه میانگین
مربع ( )RMSحداکثر انتباض ارادی عضالت آنها تتسیم

گردید .دادهی نهایی از میانگین میزان فعالیت عضالت در
سه بار تکرار حرکت فرود ،قبل و بعد از خستگی ،که
بهصورت درصدی از حداکثر انتباض ارادی بهدست آمده بود
ثبت شد (فیسِن و همکاران.)4103 ، 4
در نهایت پس از جمعآوری اطالعات ،به منظور تجزیله و
تحلیل دادهها نرمافزار  SSSSنسلخه  41بلهکلار بلرده شلد.
برای بررسی نرمال بودن دادههلا از آزملون شلاپیرو ویللک و
جهت آزمون فرضیهها و بررسی اثلر زملان (پلیشآزملون در
0

1. Khanna et al.
2. Fayson et al.
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متابل پسآزمون) و وضعیتهای فرود (فلرود در  3وضلعیت
مختلف) بر فعالیت عضالت ملورد بررسلی از آزملون آملاری
تحلیل واریانس با طرح اندازهگیلری مکلرر اسلتفاده گردیلد.
همچنین آزمون فرضیات در سطح معنیداری  93درصلد بلا
آلفای کوچکتر ،مساوی  1/13انجام شد.

05

یافتهها
در جدول  0مشخصات دموگرافیکی آزملودنیهلای مطالعله
آورده شده است.

جدول  :5میانگین ±انحراف معیار مشخصات دموگرافیکی آزمودنیها ()N=51

تعداد

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

شاخص تودهی بدنی (کیلوگرم /سانتیمتر)4

01

45/14±0/۶۸

0۸1/54±1/05

35/77±1/۸3

41/33±0/51

از آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی نرمال بودن دادهها
استفاده شد ،سپس با توجه به نرمال بودن دادهها ()P˃1/13
از آزمون آماری تحلیل واریانس با طرح اندازهگیری مکرر در
سطح معنیداری  1/13به منظور تعیین تفاوت بین
فاکتورهای مورد بررسی استفاده گردید .ابتدا مفروضه
کرویت با آزمون کرویت ماچلی بررسی شد و نتایج تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر با برقراری مفروضه کرویت اراسه
شده است .در صورت وجود تفاوت معنیدار آزمون تعتیبی
 LSDبهکار برده شد.
همچنین جهت جلوگیری از تکرار زمانها و طوالنی
شدن گزارش در ادامه بهمنظور سهولت و درک بهتر ،زمانها
به اختصار به شرح ذیل آورده شده است :زمان 011=0
میلیثانیه قبل از تماس پا با زمین قبل از خستگی ،زمان
 011=4میلیثانیه بعد از تماس پا با زمین قبل از خستگی،
زمان  011=5میلیثانیه قبل از تماس پا با زمین بعد از
خستگی و زمان  011 =1میلیثانیه بعد از تماس پا با زمین
بعد از خستگی.
در نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماریِ میزان فعالیت
عضلهی دوقلوی داخلی ،اثر زمان بر میزان فعالیت عضلهی
دوقلوی داخلی در وضعیتی که مچپا تیپ شده بود ،معنیدار
بود ( P=1/111و  .)F=55/47در متایسهی جفتی زمانها

مشاهده شد بین میزان فعالیت عضله در زمانهای  0با 4
( 4 ، )P=1/111با  )P=1/110( 1و 5با  )P=1/111( 1تفاوت
معنیدار بود (نمودار .)0نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس
در اندازهگیریهای مکرر بین وضعیتهای مختلف فرود بر
فعالیت عضلهی دوقلوی داخلی هنگام بهکار بردن تیپ در
مچ پا تفاوت معنیداری را نشان نداد ( P=1/915و
 .)F=1/0۶9مطابق با نتایج بهدست آمده تأثیر تعاملی
وضعیت فرود بر میزان فعالیت عضلهی دوقلوی داخلی در
زمانهای مختلف هنگامیکه در مچ پا از تیپ استفاده شده
بود معنیدار نبود (.)P˃1/13
در نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماریِ میزان فعالیت
عضلهی نازک نی بلند ،اثر زمان بر میزان فعالیت این عضله
در وضعیتی که مچپا تیپ شده بود ،معنیدار بود (P=1/111
و  .)F=057/14نتایج متایسهی جفتی زمانها حاکی از
تفاوت معنیدار بین زمانهای  0با  0 ،)P=1/111( 4با 5
( 4 ،)P=1/10با  )P=1/13( 1و  5با  )P=1/111( 1بود.
همچنین نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل اطالعات
نشان داد استفاده از تیپ در مچپا بر میزان فعالیت عضلهی
نازکنی بلند در شرایط فرود مختلف اثر معنیداری نداشت
( P=1/99و .)F=1/13

01
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نمودار  : 5میزان فعالیت عضلهی دوقلوی داخلی هنگام تیپینگ مچ پا در کل زمانها

نمودار  :2میزان فعالیت عضلهی نازک نی بلند هنگام تیپینگ مچ پا در کل زمانها

بحث
امروزه مشارکت در ورزش و فعالیتهای بدنی به دلیل
مزایای بیشمار خود در سراسر جهان به یکی از اولویتها
تبدیل گشته است و روزانه بر شمار افرادی که در
فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند ،افزوده میشود .در کنار
کلیهی تأثیرات فردی و اجتماعیِ ورزش ،خطر وقوع آسیب
برای شرکتکنندگان نیز وجود دارد ،که بسته به نوع و
شدت آن میتواند عوارض بلندمدت و کوتاه مدت متفاوتی

را بهدنبال خود داشته باشد (اُلدریج و همکاران411۶ ،0؛
فینچ و کاسل.)411۸ ،4
مطالعهی حاضر به بررسی نتش تیپینگ مچپا بر میزان
فعالیت عضالت دوقلوی داخلی و نازکنی بلند در
وضعیتهای مختلف هنگام فرود و همچنین اثربخشی آن بر
فعالیت عضالت بعد از اعمال خستگی پرداخته شد .بررسی
1. Oldridge et al.
2. Finch&Cassell
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فعالیت عضالت مچ پا زمانیکه پای افراد به دنبال فرود در
معرض اختالل اینورژن یا اورژن قرار میگیرد ،بینش بهتری
از مکانیزم اسپرینهای مچ پا و از طرفی چگونگی اثرگذاری
تیپ ایجاد میکند .بنابراین در مطالعهی حاضر از  3مدل
کفی با ویجهای متفاوت برای متایسه تأثیر تیپ بر میزان
فعالیت عضالت مچپا در وضعیتهای مختلف قرارگیری پا
بر روی زمین در حرکت فرود استفاده شد .نتایج بهدست
آمده نشان داد اثر زمان بر میزان فعالیت عضلهی دوقلوی
داخلی معنیدار بود ،بدین ترتیب که میزان فعالیت این
عضله قبل از برخورد پا با زمین نسبت به پس از آن بیشتر و
همچنین بین زمانهای  4و ( 1صد میلیثانیه پس از
برخورد پا با زمین قبل و بعد از خستگی) فعالیت عضلهی
دوقلو در وضعیتهای مختلف فرود دارای افزایش بود که
این افزایش هنگام فرود با کفی  3درجه لترال ویج تفاوت
معنیداری را نشان داد و مشاهده گردید بعد از خستگی در
حالیکه در مچ پا از تیپ استفاده شده بود فعالیت عضله
افزایش یافت .نتایج در خصوص اثر وضعیتهای فرود بر
میزان فعالیت عضلهی دوقلوی داخلی تفاوت معنیداری را
نشان نداد .بهعبارتی استفاده از تیپ تأثیری در میزان
فعالیت عضلهی دوقلو هنگام فرود با وضعیتهای مختلف
نداشت .همچنین نتایج در خصوص اثربخشی زمان بر میزان
فعالیت عضلهی نازکنی بلند تفاوت معنیداری را نشان داد
و میزان فعالیت این عضله بعد از تماس پا با زمین افزایش
یافت .در هر دو زمان قبل و بعد از تماس پا با زمین با و
بدون خستگی نیز تفاوت معنیداری در میزان فعالیت
عضلهی نازکنی بلند دیده شد و این عضله در فرود با تیپ
پس از اعمال خستگی افزایش فعالیت داشت .علیرغم
افزایش فعالیت این عضله قبل و بعد از برخورد پا با زمین
بعد از خستگی نسبت به زمان بدون خستگی ،اثر تعاملی
زمان بر وضعیتهای مختلف از نظر آماری تنها در فرود با
کفی نرمال و  01درجه لترال ویج قبل از تماس پا با زمین
(زمان  0با  )5دارای تفاوت معنیدار بود .بهنظر میرسد
تیپ به تسهیل فعالیت عضله در جلوگیری از اینورژن اضافی
در فرود با کفی  01درجه لترال ویج کمک کرده است.
کینزیوتیپ یک نوار االستیک باریک است که ادعا
میشود  %011-041طول اولیهی خود کشیده میشود و
سپس پیرو بکارگیری به طول اولیهی خود برمیگردد،
بنابراین پیشنهاد شده است که کینزیوتیپ یک نیروی
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کششی به پوست اعمال میکند (ویلیامز و همکاران،0
 .)4104همچنین پیشنهاد شده است کینزیوتیپ در متایسه
با تیپهای معمولی دامنه حرکتی بیشتری را برای مفصل
ممکن میسازد و میتواند برای مدت زمانی طوالنیتر بدون
نیاز به جایگزینی استفاده شود (سئو و همکاران.)4104 ،4
این اعتتاد وجود دارد که حس عمتی نتش بسیار مهمی در
پیشگیری از آسیبهای حاد دارد .اعتتاد بر این است که
تأثیر کششی و فشاری کینزیوتیپ بر پوست منجر به
تحریک مکانورسپتورهای پوستی میشود که به نوبهی خود
انتتال اطالعات در مورد موقعیت مفصل و حرکت را افزایش
و بنابراین میتواند حس عمتی را باال ببرد (ویلیامز و
همکاران.)4104 ،
افزایش در میزان فعالیت عضلهی دوقلوی داخلی و
نازکنی بلند به ترتیب قبل از برخورد پا با زمین و پس از
آن بهنظر بیشتر مربوط به نتش این عضالت و چگونگی
اثرگذاری آنها در کنترل حرکت فرود و کنترل پا در برخورد
با زمین است .در خصوص فعالیت عضالت مورد بررسی
هنگام استفاده از تیپ در زمان خستگی ،اگرچه در بعضی
وضعیتها تفاوت به لحاظ آماری معنیدار نشد لیکن کاهش
معنیداری نیز در فعالیت عضله مشاهده نگردید .این امر
خود میتواند حاکی از اثر مثبت تیپ باشد و آن را میتوان
با تأثیرات احتمالیِ نسبت داده شده به تیپ از جمله افزایش
جریان خون ،تحریک پاسخهای عضالنی ،فعالسازی حس
پروپریوسپتیو و افزایش معنیدار ظرفیت جهت کنترل و
تکمیل کارکرد سیستم عصبی عضالنی بهوسیلهی تیپ
مرتبط دانست (سئو و همکاران.)4104 ،
کنترل پاسچر در حین انجام فعالیتها یک عملکرد
پیچیده است که شامل نگهداری مرکز ثتل در محدودهی
سطح اتکا میباشد .بدن در طول فعالیتها بهطور مداوم در
حال تغییر وضعیت است و هر گونه تغییر در وضعیت بدن
کنترل پاسچر را تحت تأثیر قرار میدهد (پیالرد.)4104 ،5
اطالعات مربوط به کنترل پاسچر از گیرندههای مختلف
بینایی ،دهلیزی ،عضالنی -تاندونی ،مفصلی و اطالعات
حسی پوستی دریافت میشود .از جملهی برخی از اثرات
منسوب به خستگی در مطالعات مختلف میتوان کاهش
فعالیت عضالت ،کاهش ورودیهای آوران و افزایش نوسانات
1. Williams et al.
2. Seo et al.
3. Paillard et al.
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پاسچر را نام برد (یاگی و همکاران4114 ،0؛ وبستر و
همکاران .)410۸ ،4با توجه به نتایج بهدست آمده بهنظر
میرسد تیپ کاهش در ورودیهای آوران در نتیجهی
خستگی را با تحریک بیشتر ورودیهای حسی و ارسال
اطالعات حسی بیشتر و کمک به تسهیل انتباض عضله
جبران نموده است .استفاده از تیپ کشیده شده بر روی
پوست باعث تسهیل عملکرد حرکتی از طریق تحریک آوران
پوست میشود و بهطور خاص ،بکاربردن کینزیوتیپ کشیده
شده بر روی پوست باعث تحریک اعصاب جلدی پوست و
جذب موتور نورونهای آلفا میشود ،این کار عملکرد عضله
را پس از بروز خستگی بهبود میبخشد (ویلکرسون و
همکاران .)4114 ،5در همین راستا در نتایج مطالعهی تیدن
و همکاران )4100( 1که در آن جهت پیشگیری از آسیب از
تیپ در محل تاندون آشیل استفاده شد تحریک پوست در
نتیجهی تأثیر تیپینگ توانست اطالعات حسی اضافهای
برای جبران کاهش دقت حس عمتی در نتیجهی خستگی
عضالت پلنتار فلکسور فراهم کند و محتتان اعالم کردند
وسایل حمایتی خارجی موجب بهبود در کنترل پاسچر در
سطح مکانیکی و حسی بههنگام خستگی عضله میگردد
(تیدن و همکاران.)4100 ،
فعالیت عضلهی دوقلوی داخلی در همهی حالتها بعد از
خستگی هنگام استفاده از تیپ بهجز فعالیت فید فورواردی
(زمان  )5در فرود با کفی  01مدیال ویج که در سطح قبل
از خستگی باقی ماند ،افزایش داشت .فرود در این وضعیت
(با ویج  01درجه مدیال) دارای مکانیزمی مشابه پیچ
خوردگی خارجی مچپا میباشد و عدم افزایش فعالیت عضله
دوقلو هنگام استفاده از تیپ در حالت خستگی این فرضیه
را بهوجود میآورد که در قرارگیری نامناسب پا بر روی
زمین هنگام فرود در زمان خستگی ،به میزانیکه اینورژن و
پلنتار فلکشن بیشتری در مفصل مچ پا اتفام بیفتد تأثیر
تیپ به مراتب کمتر میشود و ممکن است یکی از دالیل
دستیابی به نتایج متفاوت در مطالعات مختلف و همچنین
نتش تیپ در پیشگیری از آسیب اسپرین مچ پا این امر
باشد ،که نیازمند بررسیهای بیشتر است.

1. Yaggie et al.
2. Webster et al.
3. Wilkerson et al.
4. Thedon et al.

همچنین استدالل میشود که کینزیوتیپ نه تنها
میتواند موجب افزایش کارایی عضله گردد بلکه همچنین
عملکرد عضله را عادی میکند و تنشن اضافی را کاهش
میدهد ،به افزایش جریان لنفاوی و عروقی ،کاهش درد و
اصالح بدراستاییهای مفصل نیز کمک مینماید (ویلکرسون
و همکاران4114 ،؛ تیدن و همکاران4100 ،؛ سئو و
همکاران .)4104 ،نتایج در خصوص فعالیت عضالت مورد
بررسی در وضعیتهای مختلف در فرود تأثیر معنیداری
هنگام کاربرد تیپینگ نشان نداد .در حالیکه تکنیکهای
کینزیوتیپ بهطور مداوم برای بیماران مبتال به اختالالت
سیستم عضالنی اسکلتی بهویژه در زمینه آسیبهای ورزشی
اعمال میشود ،غالب اثرات آن بهصورت احتمالی فرض شده
است و هیچ ادعایی در مورد حمایت از اثرات کینزیوتیپ
وجود ندارد .همانطور که نتایج مطالعهی حاضر نشان داد
تیپینگ در تغییر فعالیت عضالت مورد بررسی جهت
پیشگیری از آسیب اسپرین هنگام قرارگیری نادرست پا بر
روی زمین تأثیر معنیداری نداشت.
نتایج بهدست آمده از مطالعهی حاضر با مطالعات
هالست و همکاران4111 ،3؛ ویلیامز و همکاران4104 ،؛ دال
مورنا و همکاران4103 ،۸؛ جاچلر و همکاران)410۸( ،7
همراستا و با مطالعات مکی و همکاران)4110( ،؛ یی و
همکاران)4115( ،؛ وایمر و نایت)4104( ،؛ فوربس و
همکاران )4105( ،۶ناهمسو بود .نتایج حاضر با نتایج
مطالعهی کودش و دار )4103( 9که تأثیری در فعالیت
عضله هنگام استفاده از تیپ پس از خستگی ندیدند نیز
ناهمسو بود .از علل احتمالی ناهمسویی نتایج میتوان به
سابتهی آسیبدیدگی در آزمودنیهای مورد مطالعه ،نوع
تیپ بهکار رفته و روش تیپینگ و همچنین پروسهی انجام
مطالعهی حاضر که در آن پا در وضعیتهای مختلف
احتمالی برای وقوع آسیب قرار میگرفت و میزان فعالیت
عضالت در این وضعیتها بررسی گردید ،اشاره کرد.
نتیجهگیری
باتوجه به نتایج بهدست آمده کینزیوتیپ میتواند با
برخورداری از مزایای نسبت داده شده به خود در زمان
5. Halseth et al.
6. De-la Morena et al.
7. Juchler et al.
8. Forbes et al.
9. Kodesh & Dar
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پیشگیری از بروز آسیب اسپرین مچپا هنگام قرارگیری
.نادرست پا بر روی زمین در حین فرود مؤثر واقع شود

خستگی در حفظ سطح فعالیت عضله به میزان قبل از
 لیکن بهنظر نمیرسد استفاده از،خستگی مؤثر باشد
تیپینگ با هدف تغییر در میزان فعالیت عضالت جهت
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