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واژگان کلیدی
اسپرین مچ پا
لباس فضایی
تعادل پویا

چکیده
زمینه و هدف :اسپرین مچ پا از شایعترین آسیب های حااد وززشای اساه باه لاه سیاه آسایب لاه
گیرندهای حس سمقی و باهش تعادل ،خطر لازگشه مجدد آن لسیاز زیااد اساه ،لاها هادف ایان
تحقیق مقایسه تأثیر زوش های توانبخشی سنتی ،لباس فضایی و تربیبی لر تعادل پویای وززشااازان
مبتال له اسپرین مچ پا لود.
زوش لرزسی :تعداد 03نفر از وززشاازان مبتال له اسپرین دزجه  0مچ پا لهصوزت هدفمند و دز
دسترس دز این تحقیق شربه بردند و لهطوز مساوی دز سه گروه توانبخشی قراز گرفتند .نمونهها
له مدت هشه هفته و هر هفته سه جیسه و هر جیسه  54دقیقه تحه تمرینات توانبخشی ویژه فرد
قراز گرفتند .تعادل پویای وززشاازان دز سه جهه قدام ،خیفی داخیی و خیفی خازجی قبل و لعد از
هشه هفته توسط آزمون ستازه تعدیل شده (وای) موزد اززیالی قراز گرفه .لرای تجزیه و تحییل
دادهها از آزمونهای بووازیانس استفاده شد (.)P>3/34
یافتهها :نتایج تحقیق تفاوت معنادازی دز تعادل پویا لین سه زوش توانبخشی نشان داد (،)P<3/34
لهطوزیبه لین زوش تربیبی و لباس فضایی ( )P<3/34و تربیبی و سنتی ( )P<3/34تفاوت
معناداز لود ،اما لین زوش سنتی و لباس فضایی تفاوت معناداز نبود (.)P>3/34
نتیجهگیری :از یافتههای این تحقیق میتوان نتیجهگیری برد به زوش تربیبی لیشترین تأثیر لر
تعادل پویا داشه لها ،لهسنوان لهترین زوش لرای توانبخشی وززشاازان مبتال له اسپرین مچ پا توصیه
میشود.

* اطالسات نویسنده مسئول .تیفن3۹۱0۴۹55۱۹۰ :
 پسه الاترونیایmajidkhodadadi@ut.ac.ir :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2017.7423.1137 :)DOI
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مقدمه
اسپرین جانبی مچ پا از جمیه زایجترین آسیبهایی اسه به
دز حین انجام فعالیههای وززشی و بازهای زوزاناه زنادگی
اتفااا ماایافتااد (هیولااازد و ویاسااترون۴3۱3 ،؛ یااو و لاای،
 .)۴3۱۴آسیب دیدگیهای مچ پا لر سمیاارد وززشای تاأثیر
میگهازد و لاسث دوزی وززشااز از میادین وززشی میشاود
و سالوه لر افزایش هزیناههاای دزماان موجاب خساازت لاه
لاشگاههای آنها نیز مایگاردد (ماازش و همااازان.)۴335 ،
نادیده گرفتن صدمات مچ پا و لازتوانی نابافی و نادزسه آن
لاسث لروز مجدد آسیب شده و مشاالتی همچون لایثبااتی
مزمن مچ پا ،ناپایدازی ماانیای و ناپایدازی سمیاردی ایجاد
میبند (گیزا و هماازان.)۴330 ،
نتایج مطالعاهی صاادقیپاوز و همااازان تاأثیر معنااداز
تمرینات تعادلی ستازه لر تسریع زوند لهبودی و پیشاگیری
از لازگشه مجدد اسپرین ماچ زا نشاان داد (صاادقی پاوز و
هماازان .)۱0۹0 ،دز مطالعهای دیگر تأثیر معناداز تمریناات
پیالتس لر لهبود تعادل افراد مبتال له اسپرین مچ پا گازازش
شد (ایل لیگی و هماازان .)۱0۹0 ،پژوهشی لا هدف لرزسی
تأثیر تمرینات سصبی ،سضاالنی لار بنتارل وتاعیه پویاا و
سمیارد اندام تحتانی وززشاازان پسار مباتال لاه لایثبااتی
سمیاردی مچ پا انجام شد ،یافتههای تحقیاق تاأثیر معنااداز
این تمرینات زا نشان داد (صمدی و هماازان.)۱0۹0 ،
دز دو دهه اخیر زوشهای نوینی دز دزمان بودبان فیاج
مغزی مطرح و موزد اساتفاده قاراز گرفتاهاناد .یاای از ایان
زوشهاااا ،زوش اساااتفاده از لبااااس فضایی(شاااال  )۱و
دزمانهای مرتبط لا آن مایلاشاد .تفاار اساتفاده از لبااس
فضایی له اواخر دهه  ۱۹93لرمیگردد به این لبااس جهاه
حفظ تناسب سضالنی لدن فضانوزدان پس از تجرله لیوزنای
دز فضا ،دز بشوز زوسیه موزد استفاده قاراز گرفاه .باازلرد

دزمانی لباس دز سال  ۱۹۹۱توسط والدیمیر تایچینا صوزت
گرفه و دز سال  ۱۹۹۹توسط سمینوا لرای دزمان بودباان
فیج مغزی لهباز گرفته شد (دالوند و هماازان.)۱0۰۹ ،
مجموسه لباس فضایی از جییقه ،شوزت ،زانو لند ،بااله و
بفش مخصوص تشایل میشود .لخش های مختیا لبااس
لهوسییه قالب ،حیقه و لانادهاای االساتیای لاهها متصال
میشوند باه میازان فشااز و حمایاه سضاالت و مفاصال زا
تنظاای ماایبنااد (تیااوزنر .)۴339 ،جییقااه از جاانس یاار
االستیای اسه به لاندهای االستیای وتعیه قاراز گارفتن
آن زا لر زوی لدن لا توجه له نوع لیمازی مشخص میبناد،
لهسنوان مثال لیماز فیج مغزی به حاله پالنتااز فیاشان دز
مچ پا دازد ،لاید لباس لهنحوی زوی لادن او قاراز گیارد باه
لاناادهااای االسااتیای جیااوی سااا پااا محا ا و لاناادهااای
االستیای پشتی بشیدگی بمتری داشته لاشاد (بشایینی و
بشیینی.)۴33۰ ،
از مزایااای اسااتفاده از لباااس فضااایی لاارای لیمااازان
اخااتالالت حربتاای ماایتااوان لااه نرمااال بااردن انقباتااات
سضالنی ،از لین لردن حرباات اتاافی دز زاه زفاتن ،لهباود
تعادل و هماهنگی لدن ،پیشارفه دز مهاازتهاای حربتای
دزشه و ظریا  ،تمارین مجادد سیسات اسصااب مربازی،
افاازایش دانساایته اسااتخوانی ،لهبااود حااس المسااه ،ایجاااد
مقاومه دز سضالت لرای افازایش قادزت سضاالت تاعی و
افاازایش آگاااهی محیطاای اشااازه برد(بشاایینی.)۴335 ،
تحقیقااات پیشااین ت اأثیر مثبااه ایاان لباااس لاار بااودو و
لززگسال مبتال له فیج مغزی و اختالالت حربتی زا گازازش
نمااودهانااد (شااوازبو و هماااازان ;۴33۹،الاسااان و شااتی،
 ;۴3۱3لای لیس و هماازان ;۴3۱3 ،بشایینی و بشایینی،
.) ۴335
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شکل  :1نمای کلی لباس فضایی

لا توجه له آماز لاالی اسپرین مچ پا دز لین وززشاازان و
احتمال لاالی لاروز مجادد آن و سادم ناوآوزی و زوشهاای
خالقانه دز توانبخشی این آسایب و لاا سنایاه لاه اینااه دز
اسپرین مچ پا تعادل و حس سمقی باهش پیادا مایبناد و
زوش لباس فضایی یک زوش نوین توانبخشی تعادل و حاس
سمقی باهش یافته افاراد فیاج مغازی و اخاتالالت حربتای
اسااه ،لااها هاادف ایاان تحقیااق مقایسااه ت اأثیر زوشهااای
توانبخشی سنتی ،لباس فضایی و تربیبی لار تعاادل پویاای
وززشاازان مبتال له اسپرین مچ پا لود.
مواد و روشها
این تحقیق از نوع تحقیقات نیمهتجرلی اسه .لا هماهنگی لا
بیینیااک توانبخشاای و فیزیااوتراپی آسااوده ماااوا اصاافهان
تعداد 03نفر از وززشاازان زن و مرد مبتال له اسپرین مچ پاا
لا میانگین سن (۴4±5/۰سال) ،وزن ( ۹5±9/0بییاوگرم) و
قد (۱۹5±۹/9سانتیمتر) له صوزت هدفمند انتخاب شادند.
معیازهای وزود له مطالعه شامل داشتن اسپرین دزجه  0به
دز آن پازگی بامل زلاط مچ پا اتفاا مایافتاد (بیوساای و
لیک ،)۱۹۹۹ ،سدم نیاز له سمل جراحی ،سادم مصارف دازو،
سدم تشخیص شاساتگی اساتخوانی و نداشاتن هایچ گوناه
نقص لیناایی ،شانوایی و سصابی لاود .معیازهاای خارو از
مطالعااه شااامل احساااس دزد و نااازاحتی دز حااین انجااام
تمرینات توانبخشی و انجاام تمریناات توانبخشای خااز از

پروتال تمرینی مشاخص شاده لاود .لالفاصایه لعاد از دوزه
فیزیوتراپی و لعد از گهزاندن فاز حاد لیمازی و وزود لاه فااز
برونیک التدا از همه آزمودنیها آزمون ستازه تعادیل شاده
(وای) گرفته شد.
لرای اجرای آزمون آزمودنی لا پای آسیب دیده دز مرباز
محل آزمون میایستاد (سه متر نوازی چسابانده شاده زوی
زمین له گونه ای به سالمه صفر مترها دز مربز واقاع شاده
لاشد و جهه یای از آنها له سامه قادامی لاشاد و دو متار
دیگر لا جهاه قادامی زاویاه  ۱04دزجاه داشاته لاشاند) و
دزحالیبه لا پای دیگر تالش میبرد تا لیشترین حد ممان
دز سه جهه آزمون (قدامی ،خیفی داخیی و خیفی خازجی)
حربه داشته لاشد ،تعادل خود زا حفظ مایبارد .دز زماان
زسیدن له لیشترین حد زسش آزمودنی لاید لسیاز آهسته لا
پای زسش متر زا لمس میبرد و له وتاعیه اولیاه آزماون
لرمیگشه .سپس میزان فاصیه زسش (به لا تقسی له طول
پای فرد و ترلدز سدد ۱33نرمال مایشاد) انادازه گرفتاه و
لهسنوان میزان اجرا لحاظ میشد .طاول پاای ماوزد آزماون
فاصیه لین قوزو داخیی و خاز خاصره قدامی فوقانی لود به
لا استفاده از متر نوازی استاندازد و دزحالیباه آزماودنی لاه
پشه زوی تخه دزاز بشیده لود ،اندازهگیری شاد .پایش از
انجام آزمون ،هر آزمودنی شش مرتباه آزماون زا لاهصاوزت
تمرینی لرای له حداقل زساندن اثر یادگیری انجام داد .پاس
از آن ،آزمودنی استراحه میبرد و سه تااراز زا لارای پاای
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حربتاای ،قاادزتی و تعااادلی و  4دقیقااه ساارد بااردن لااود
(جدول( )۱مغنی لاشی.)۱0۰۹ ،
تمرینات توانبخشی لاا لبااس فضاایی باه اصاالح شاده
تمرینات توانبخشی افراد فیج مغزی اسه (آمی و همااازان،
 )۴3۱3شامل  4دقیقه گرم بردن سپس  04دقیقاه تمارین
لا تردمیل ،پیه ،سطح شیب داز ،ماعبهای صعودی ،ماعاب
تای و تمرینات تعادلی لا چوب موازنه ،نردلان و تییه لارد و
دز آخاار  4دقیقااه ساارد بااردن لااود (جاادول  ۴و شااال.)۴
تمرینات از سطح پایین شروع شد و له تدزیج پیشرفه برد،
لهطوزیبه دامنه حرباات بششای ،زماان و تااراز حرباات
لهتدزیج لا پیشرفه آزمودنیها ،افزایش یافه.

آزمون انجام میداد .میانگین نرمال شده سه تاراز لهسناوان
زبوزد وی ثباه شد.بوشاش انجاام شاده دز صاوزت وقاوع
موازد زیر تاراز میگردیاد :جادا شادن دساههاا از زانهاا،
استفاده از پای زسش لرای تحمل وزن ،جالهجاا شادن پاای
آزمون و از دسه دادن تعادل .از هر شربهبننده دز التادا و
انتهای مطالعه ،این آزمون لهسمل آمد.
لعد از اندازهگیری تعادل پویاا ،افاراد دز ساه گاروه ۱3
نفری توانبخشی سنتی ،لباس فضایی و تربیبی لاه مادت ۰
هفته و هر هفته سه جیساه و هار جیساه  54دقیقاه تحاه
تمرینات توانبخشی قراز گرفتند .تمرینات توانبخشی سانتی
شااامل  4دقیقااه گاارم بااردن 04 ،دقیقااه تمرینااات دامنااه

جدول  :1تمرینات توانبخشی سنتی
فابتوز
آمادگی
جسمانی

دامنه
حربتی

تمرین

زوش اجرا

ال ا ) جمااع بااردن حولااه و
مچاله بردن لا انگشتان
ب) بشااااااش تاناااااادون
آشیل(لدون تحمل وزن)

حوله زا لا انگشتان لهسمه صوزت مچاله مایبنای
(سپس لر ساس)
لا انگشتان پا یاک حولاه زا لاهسامه صاوزت خاود
لاشید

) بشش تاندون آشایل (لاا
تحمل وزن)

زوی زمین ایستاده دسهها له دیواز و زانوی مقالل زا
خ بنید

د) تمرینات الفبا

لا انگشتان دز جهههای مختی الفباا زا زوی زماین
نوشته
مقاومه میتواند لوسییه دیواز یا ب ایجاد شود

Alphabet training

تمرینات ایزومتریک

ال ) پالنتاز فیاشن
قدزتی

ب) دوزسی فیاشن
) اوزشن
د) ایستادن زوی پیه
تمرینات ایزومتریک

ال ) پالنتاز فیاشن
ب) دوزسی فیاشن
) اوزشن

مچ پا زا له سمه زمین حربه دهید (دوز باردن از
سا پا)
مچ پا زا له لاال حربه دهید (له سمه سا پا)
ب پا زا له سمه خاز لدن حربه دهید
دوز بردن وزن از پیه و نزدیک بردن قوس ب پا له
زمین و انتقال وزن له آزامی
مقاومه لوسییه پا ،االستیک
لاند و حوله انجام میشود.

مچ پا زا له سمه زمین حربه دهید (دوز باردن از
سا پا)
پا زا له لاال حربه دهید (له سمه سا پا)
ب پا زا له سمه خاز لدن حربه دهید

پیشرفه

مدت و تاراز

 0-4تاراز

-

بشااش لاادون
دزد 03-۱4
ثانیه
بشااش لاادون
دزد 03-۱4
ثانیه
 4-5تاراز

نهایااه اهمیااه دز یااک
حاله لدون جاذله همراه
لا فشاز اسه
-

-

۱3-4ثانیااااه،
 ۱3تاراز،
 0سه
-

-

-

-

۱3-4ثانیااااه ،
۱3تاراز
 9-0سه

تابیااد لاار انجااام ایاان
تمرینااااات آهسااااته و
بنترلااای ،نشساااته یاااا
ایستاده
-

-

-

-

لصاااوزت ایساااتاده یاااا
نشسته تا آستانه دزد
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د) لاال لردن انگشتان

-

ه) جمااع بااردن انگشااتان و
لرداشتن اشیا زیز لا آنها

-

 ۴3تاراز،
 ۴سه
 ۱3تاااااااراز،
 5سه

و) لاااال لااردن انگشااتان  ،زاه
زفتن لا پاشنه و پنجه

-

 ۱3تاراز،
 9سه

تمرینات تعادلی

تمرینات له ترتیاب زوی زماین ،مینای ترامپاولین و
تییه لرد انجام میشود

 ۱3تاراز
 ۴سه

اساوات زوی  ۴پا

-

 ۱3تاراز
 ۴سه
 ۱3تاراز
۴سه
 ۱3تاراز
۴سه
 ۱3تاراز
 ۴سه
 ۱3تاراز
 ۴سه
 ۱3تاراز
 ۴سه
 ۱3تاراز
 ۴سه
 ۱3تاراز
۴سه

تعادلی
اساوات زوی  ۱پا

-

ایستادن زوی  ۴پا

-

ایستادن زوی  ۱پا

-

ایستادن زوی پنجه لا  ۴پا

-

ایستادن زوی پنجه لا  ۱پا

-

چاارخش موافااق و مخااال
سقرلههای ساسه لا  ۴پا
چاارخش موافااق و مخااال
سقرلههای ساسه لا  ۱پا

-

این تمرین دز تمام طول
زوز میتواند
انجام شود
تحماال وزن لااه سنااوان
یااک مقاومااه جهااه
تقویااه سضااالت انجااام
میشود
ایاان تمرینااات التاادا لااا
دسه و چش لاز سپس
لسته لاه صاوزت ایساتا
انجام میشود
این دو حرباه لار زوی
تییه لرد انجام میشود
-

جدول  :2تمرینات توانبخشی لباس فضایی
تمرین

زوش اجرا

مدت و تاراز

پیشرفه

تمرین لا تردمیل

زاه زفتن لر زوی تردمیل له طرف
جیو
زاه زفتن له طرف جیو

 93ثانیه
۴سه
 ۴تاراز
۴سه
۴تاراز
۴سه
۴تاراز
۴سه
 0تاراز
۴سه
 0تاراز
 ۴سه

 ۱۴3-93ثانیه
 0سه
 4-0تاراز
 5-0سه
 4-0تاراز
 5-0سه
 4-0تاراز
 5-0سه
 9-5تاراز
 9-0سه
 9-5تاراز
 9-0سه

تمرین تعادلی لا چوب موازنه

زاه زفتن له طرف پهیو

تمرین تعادلی لا نردلان

لاال و پایین زفاتن لار زوی چاوب
موازنه
زاه زفتن لر زوی نردلان
له طرف جیو
زاه زفتن لر زوی نردلان
له پهیو

4

9

تأثیر روشهای توانبخشی ......

ایستادن دز طول تییه لرد

 03ثانیه
0سه

تمرین تعادلی لا تییه لرد

ایستادن دز سرض تییه لرد

03ثانیه
 0سه

تمرین لر زوی سطح شیب داز

لاال و پایین زفتن
له طرف جیو
لاال و پایین زفتن
له طرف پهیو
لاال و پایین زفتن له طرف جیو

تمرین لر زوی ماعبهای صعودی

لاال و پایین زفتن
له طرف پهیو
لاال و پایین زفتن له طرف جیو

 0تاراز
 0سه
 0تاراز
 0سه
 0تاراز
 0سه
 0تاراز
 0سه
 ۴تاراز
 ۴سه
 ۴تاراز
 ۴سه
 ۴تاراز
 ۴سه

تمرین لر زوی پیه

لاال و پایین زفتن له طرف پهیو
تمرین لر زوی یک ماعب

حربه پا له طرف جیو و پهیو

 93ثانیه
 9-5سه
ایستادن لر زوی یک پا
 93ثانیه
 9-5سه
ایستادن لر زوی یک پا
 9-5تاراز
 9-5سه
 9-5تاراز
 9-5سه
 9-5تاراز
 9-5سه
 9-5تاراز
 9-5سه
 0تاراز
 4-0سه
 0تاراز
 4-0سه
 0تاراز
 4-0سه

شکل  :2تمرینات توانبخشی لباس فضایی

تمرینات تربیبی له این صوزت انجام شاد باه دز هفتاه
اول جیسه اول ،تمرین سنتی انجام شد ،جیساه دوم تمارین
لباس فضایی و جیسه سوم مجدداً تمرین سنتی انجاام شاد.
هفته دوم جیسه اول لاا تمارین لبااس فضاایی آ ااز شاد و
جیسه لعد از آن تمرین سنتی و دز جیسه لعد مجدداً تمرین

لباس فضایی انجام شد و لههمین شال هر جیسه یک زوش
تمریناای لااهماادت هشااه هفتااه انجااام شااد .لعااد از دوزه
توانبخشی مجدداً تعادل پویای وززشاازان لهوساییه آزماون
تعدیل شده ستازه اندازهگیری شد و نتاایج آن ثباه شاد .از
زوش بووازیانس لرای مقایسه پیشآزمون و پسآزماون ساه
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زوش توانبخشی استفاده شد .از نرم افازاز  SPSSنساخه ۱9
لرای تجزیه و تحییل دادهها استفاده شد (.)P>3/34

۹

یافتهها
خصوصیات دموگرافیک آزمودنیها دز جدول ( )0نشان داده
شده اسه.

جدول  :6خصوصیات دموگرافیک آزمودنیها (میانگین ±انحراف معیار)
گروهها

سن (سال)

قد (سانتی متر)

وزن (بییوگرم)

سنتی
لباس فضایی
تربیبی

۴5/۱ ± ۱/۱
۴5/۹ ± 5/۹
۴9/0 ± 4/4

۱۹5 ± ۰/5
۱۹9 ± ۹/0
۱۹5 ± 4/۱

۹۴/۰ ± ۹/5
۹4/۱ ± 5/۰
۹5/4 ± 9/۹

تعادل پویا در جهت قدام
نتایج مرلوط له تحییل بووازیاانس و آزماون تعقیبای LSD

سه گروه توانبخشی دز جهه قدام دز جادول ( )5و مقایساه

میانگین پیشآزمون و پسآزمون سه گروه دز جهه قدام دز
نموداز ( )۱نشان داده شده اسه.

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی  LSDدر جهت قدام
گروههای توانبخشی
لباس فضایی
تربیبی
تربیبی

سنتی
لباس فضایی

Sig

F

Sig

3/۱۱3
*3/35۴
3/4۰۱

۴/4۹5

3/3۹9

*معنیدازی دز سطح P≥3/34

پیش آزمون
پس آزمون

لباس فضایی

تربیبی

تعادل پویا(قدام)

92
90
88
86
84
82
80
78
76
سنتی

گروههای توانبخشی

نمودار  :1مقایسه میانگین پیشآزمون و پسآزمون نمره تعادل سه گروه در جهت قدامی (سانتیمتر)

تفاوت معنادازی لین سه گروه دز تعادل پویاا دز جهاه
قدام مشاهده نشد (.)p>3/34
آزمون تعقیبی تفااوت معناادازی لاین گاروه سانتی لاا
تربیبی نشان داد ،اما لین زوش لبااس فضاایی لاا سانتی و
لباس فضایی لا تربیبی تفاوت معنادازی مشاهده نشد.

تعادل پویا در جهت خلف داخل
نتایج مرلوط له تحییل بووازیانس و آزماون تعقیبای LSD

سه گروه توانبخشی دز جهه خیفی داخیی دز جادول ( )4و
مقایسه میانگین پیشآزمون و پسآزمون سه گروه دز جهه
خیفی داخیی دز نموداز ( )۴نشان داده شده اسه.

۰

تأثیر روشهای توانبخشی ......

جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی  LSDدر جهت خلفی داخلی
گروههای توانبخشی
لباس فضایی
تربیبی
تربیبی

سنتی
لباس فضایی

Sig

F

Sig

3/۹۱4
3/043
3/۴3۴

3/۹35

3/5۱۹

102
100

96

پیش آزمون

94

پس آزمون

92

تعادل پویا (خلفی داخلی)

98

90
88
تربیبی

سنتی

لباس فضایی
گروههای توانبخشی

نمودار  :2مقایسه میانگین پیشآزمون و پسآزمون نمره تعادل سه گروه در جهت خلفی داخلی (سانتیمتر)

تفاوت معنادازی لین سه گروه دز تعادل پویاا دز جهاه
خیف ای داخی ای مشاااهده نشااد .دز آزمااون تعقیباای تفاااوت
معنادازی لین گروه سنتی لا لباس فضایی ،سنتی لا تربیبی
و تربیبی لا لباس فضایی مشاهده نشد.

تعادل پویا در جهت خلفی خارجی
نتایج مرلوط له تحییل بووازیاانس و آزماون تعقیبای LSD

سه گروه توانبخشی دز جهه خیفی خازجی دز جادول( )9و
مقایسه میانگین پیشآزمون و پسآزمون سه گروه دز جهه
خیفی خازجی دز نموداز( )0نشان داده شده اسه.

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی  LSDدر جهت خلفی خارجی
گروههای توانبخشی
لباس فضایی
تربیبی
تربیبی

سنتی
لباس فضایی

Sig

F

Sig

3/۴4۱
3/4۹
3/5۱0

۴/33۱

3/۱49

94
92
پیش آزمون

90

پس آزمون

88
86
تربیبی

لباس فضایی

تعادل پویا(خلفی خارجی)

96

سنتی

گروههای توانبخشی

نمودار  :6مقایسه میانگین پیشآزمون و پسآزمون نمره تعادل سه گروه در جهت خلفی خارجی (سانتی متر)
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تفاوت معنادازی لین سه گروه دز تعادل پویاا دز جهاه
خیفای خااازجی مشاااهده نشااد .دز آزمااون تعقیباای تفاااوت
معنادازی لین گروه سنتی لا لباس فضایی ،سنتی لا تربیبای
و تربیبی لا لباس فضایی مشاهده نشد.

۹

تعادل پویا در سه جهت قددام ،خلفدی داخلدی و خلفدی
خارجی
نتایج مرلوط له تحییل بووازیانس و آزمون تعقیبی LSD

سه گروه توانبخشی دز جهه قدام ،خیفی داخیی و خیفی
خازجی دز جدول ( )۹و مقایسه میانگین پیشآزمون و
پسآزمون سه گروه دز جهه قدام ،خیفی داخیی و خیفی
خازجی دز نموداز ( )5نشان داده شده اسه.

جدول  :7نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی  LSDدر سه جهت قدام ،خلفی داخلی و خلفی خارجی
گروههای توانبخشی
لباس فضایی
تربیبی
تربیبی

سنتی
لباس فضایی

Sig

F

Sig

3/۴۹۴
*3/33۱
*3/3۱۱

۹/3۹۰

*3/335

*معنیدازی دز سطح P≥3/34

96
94
92
88

پیش آزمون

تعادل پویا

90
86

پس آزمون

84
82
لباس فضایی

تربیبی

سنتی

گروههای توانبخشی

نمودار  :4مقایسه میانگین پیشآزمون و پسآزمون نمره کلی تعادل در سه جهت (قدامی ،خلفی داخلی و خلفی خارجی) (سانتیمتر)

تفاوت معنادازی لین سه گروه دز تعاادل پویاا دز جهاه
قدامی ،خیفای داخیای و خیفای خاازجی مشااهده شاد .دز
آزمون تعقیبی تفاوت معنادازی لین گروه تربیبی لاا لبااس
فضایی و تربیبی لا سنتی مشاهده شد اما لین زوش سانتی
لا لباس فضایی تفاوت معنادازی مشاهده نشد.
بحث
هدف از ایان تحقیاق مقایساه تاأثیر زوشهاای توانبخشای
سنتی ،لباس فضایی و تربیبی لر تعاادل پویاای وززشااازان
مبتال له اسپرین مچ پا لود .لا توجه لاه نتاایج لدساه آماده
تفاوت معنادازی لین تاأثیر زوش هاای توانبخشای مشااهده
شد ،لهطوزیبه لین زوش تربیبی لا لباس فضایی و تربیبی
لا سنتی تفاوت معنادازی مشاهده شد و زوش تربیبی لهتار

از دو زوش دیگر لود ،سییز ایناه زوش لباس فضایی لهتر
از زوش سنتی لود لا این حال له لحاظ آماازی لاین ایان دو
زوش تفاوت معنادازی مشاهده نشد.
ناتوانی حاصل از آسیب اسپرین مچ پا میتواند شدید
لاشد لهگونهای به گزازش شده اسه 53دزصد از وززشاازان
مبتال له این آسیب له مدت شش ماه لعد از آسیب دچاز
سدم سمیارد وززشی میلاشند (هیولازد و هماازان.)۴33۰ ،
لههرحال امروزه سییز اسمال تمامی زاههای پیشگیری از
آسیبهای وززشی لنا له دالیل مختی آسیب لخش جدایی
ناپهیر از وززش لوده به از جمیه این آسیبها میتوان له
اسپرین مچ پا اشازه برد .لر همین اساس توجهات گسترده
لر مرحیه لعد از لروز آسیب یعنی همان دوزه توانبخشی
متمربز شده اسه (زوچ و هماازان.)۴330 ،

۱3

تأثیر روشهای توانبخشی ......

لباس فضایی وقتی متناسب لا فرد آسایب دیاده تنظای
میگردد تعادل پویای او زا لهبود مایلخشاد ،لاهطاوزیباه
ماانیس اسپرین مچ پا به پالنتاز فیاشن و اینوزشان اساه
زا مهاز میبند و له مچ پاا یاک حرباه دوزسای فیاشان و
اوزشن پسیو میدهاد باه دز ایان حالاه ماانیسا آسایب
مجدد اسپرین مچ پا باهش پیدا میبند ،زیرا باهش دامناه
حربتی دوزسی فیاشن مچ پا ،لا افزایش خطر لروز اساپرین
مچ پاا هماراه اساه (ویییماز و همااازان۴334 ،؛ نوزنهاا و
هماازان )۴339 ،همچنین دز ماانیس اسپرین ماچ پاا باه
پالنتاز فیاشن و اینوزشن اسه سضالت ساقی قدامی ،سااقی
خیفی ،تابننده طویل انگشتان پا و تابننده طویل شسه پاا
دچاز بوتاهشدگی لیش از حاد و دز سامه مقالال سضاالت
نازو نی بوتاه ،نازو نی لیند ،نازو نای طرفای و لازبنناده
طویل انگشتان پا دچاز بشیدگی لیش از حاد مایشاود ،دز
این وتعیه لهترین حاله حربتی اسه باه سضاالت بوتااه
شده و بشیده شده زا له حاله اول لرگرداند تا احتمال لاروز
آساایب مجاادد باااهش پیاادا بنااد ،لنااالراین لباااس فضااایی
ماایتوانااد یااک زوش مناسااب لاارای لازگرداناادن سضااالت
لهوتعیه سادی لاشد به دز این حاله تعادل پویاای فارد زا
لهبود میلخشد و لهباود تعاادل پویاا لاساث افازایش حاس
سمقی مچ پا میشود.
له دلیل فشازی باه وساییه دزماانی هنگاام اساتفاده از
لباس فضایی ایجاد میبند ،مراباز آسایب دیاده قشار مغاز
لهطوز مستقی فعاال مایشاوند و موجاب لازساازی مجادد
سمیارد های حربتی مختل شده میگردد ،این امر منجر لاه
ایجاد پاسخ های حربتی طبیعی میشود)دالوند و همااازان،
 )۱0۰۹از طرفی لباس فضایی ،ازتباط لاین مغاز و سضاالت
محیطاای زا لااهوسااییه افاازایش جریااان خااون مغااز ،قیااب و
بیسی سازی استخوان لاال میلرد دز حاالتی باه آتابسای و
شدت دیس آزتاری زا بااهش مایدهد(دالوناد و همااازان،
 .)۱0۰۹همچنین لباس فضاایی مبتنای لار 0اصال افازایش
حس سمقی و لهبود زاستای لدن و اسمال مقاومه ،مشازبه
حربتی فعال لیماز و فشردگی و پیوستگی جیساات دزماانی
اسه  .این زوش لاه ناام اصاالح فعاال حاس سمقای نامیاده
میشود به سینرژی های یرطبیعای زا بااهش مایدهاد و
سینرژیهای طبیعی زا لهبود میلخشاد و لاه سیسات تاد
جاذلهای اسمال نیرو میبند و دزونداد حس سمقی دهییزی
زا طبیعی میسازد (خیاط زاده ماهانی و هماازان.)۱0۹۱ ،

زوش لباس فضایی همچنین تمرینات تعاادلی و تحارو
زیادی دازد ،لنالراین تمرینات تعادلی و تحرو لیشاتر لاساث
تحریک لیشتر حس سمقی میشاود و سضاالت پشاه ساا
پای فرد آسیب دیده بشیده میشاود و دووهاای سضاالنی
منقبض میگاردد و زفیااس بششای موجاب انقبااض ایان
سضالت میشود ،لنالراین شخص له سقب متمایل و از سقوط
جیوگیری میبند .حربه زو له سقب سضالت جیوی سا پا
زا تحاه بشاش قااراز مایدهاد و دزایاان حالاه دووهااای
سضالنی دز سضالت ناحیه قدامی سا پا بشیده مایشاود و
زفیاس بششی شخص زا مجدداً له طرف جیو میبشاد ،لاه
این ترتیب انقباض و شال شادن متنااوب سضاالت دوزسای
فیاسوز و پالنتااز فیاساوز ماچ پاا تعاادل شاخص زا حفاظ
ماایبنااد (شااوموای بااوو و والبااوت ;۱۹۹4 ،زول و زول،
)۱۹۰۰
شاید دلیل ایناه لین زوش سنتی و لباس فضایی تفاوت
معنادازی وجود ندازد این اسه به زوش سنتی زوشی اساه
به لیشتر تمرینات آن ایستا اسه و تحقیقات پیشاین تاأثیر
آن لر توانبخشی اسپرین مچ پا زا گازازش باردهاناد و زوش
لباس فضایی لیشتر تمرینات آن پویاا اساه باه مزایاای آن
توتیح داده شد ،حال لا توجه له ایناه هار یاک از دو زوش
مزایای خاص خود زا دازد ،نمیتوان گفه بدام زوش نسبه
له دیگری لرتری خاصی دازد.
ایناه زوش تربیبی لهتر از زوش سنتی و لبااس فضاایی
اسه شاید لاه ایان دلیال اساه باه دز زوش تربیبای ها
مزایای دو زوش توانبخشی وجاود دازد و ها یاک تناوع دز
جیسات تمرین لهوجود مایآیاد باه فارد آسایبدیاده زا از
تمرینات توانبخشی یکنواخه و بسالهآوز سانتی دز طاول
هشه هفته دوز میبند.
نتایج این تحقیق لا نتایج تحقیقات پیشین مبنی لر
تأثیرگهازی لباس فضایی لر زوی افراد فیج مغزی و
اختالالت حربتی اسه همسو اسه لا توجه له ایناه ه دز
فیج مغزی و ه دز اسپرین مچ پا باهش تعادل و حس
سمقی وجود دازد این مقایسه منطقی له نظر میزسد .شاید
دلیل ایناه میتوان این مقایسه زا منطقی لهحساب آوزد
این لاشد به دز لیمازان فیج مغزی و مبتال له اختالل
حربتی له دلیل وجود اختالل دز سمیارد سیست اسصاب
مربزی ناهنجازیهای قامتی دز سایر اندامها پدیداز
میشود ،مثالً دز لیمازان فیج مغزی اسپاستیک پالنتاز
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نتیجهگیری
لهترین زوش توانبخشی لرای وززشاازان مباتال لاه اساپرین
.مچ پا زوش تربیبی (سنتی له اتافه لباس فضایی) اسه
محدودیتها
سوامل زوحی و زوانی شربهبننادگان دز تحقیاق باه یاک
.سامل مه لهشماز میزود
پیشنهادات
پیشنهاد میشود تأثیر استفاده از لباس فضایی لر آسیبهای
وززشی شایع به فرد آسیب دیده تعادل و حس سمقی خاود
 پاازگی،زا از دسه میدهد (آسیب لیگامنه متقاطع قادامی
) و یا لرخای ناهنجاازی هاای پوساچرال ماوزد...مینیسک و
.اززیالی قراز گیرد
تشکر و قدردانی
از بییه هماازان سزیز دز بیینیک توانبخشی و فیزیوتراپی
آسوده ماوا اصفهان و وززشاازانی به لهصوزت داوطیب دز
.این تحقیق مشازبه نمودند بمال تشار و قدزدانی میشود

فیاشن مچ پا یا زانوی ترلدزی و یا دز لیمازان فیج مغزی
آتابسی تع شدید سضالت اندامهای تحتانی و سدم تعادل
 دز نتیجه این اختالالت لدن پوسچر صحیح خود،وجود دازد
 حال این لباس تمن تمرین مجدد مغز،زا از دسه میدهد
 تع ها و ناهنجازیهای قامتی،لرای لازیالی حربات صحیح
 لهسنوان مثال لیماز فیج مغزی به لا.زا نیز اصالح میبند
 تعدادی از سضالت لیرون،حاله زانوی ترلدزی زاه میزود
سا پا و زان او دچاز بوتاهشدگی لیش از حد و تعدادی از
سضالت داخل سا پا و زان او دچاز بشیدگی لیش از حد
 حال لباس فضایی سالوه لر تمرین مجدد مغز لرای،میشود
 سضالتی به حاله طبیعی خود،حربات صحیح دز زاه زفتن
زا از دسه میدهند و یا تعی میشوند زا لهبود میلخشد
.)۴335 ،؛ بشیینی۱0۰۹ ،(خیاط زاده ماهانی و بریمیو
لنالراین ما از مزیه دوم این لباس(اصالح ناهنجازیهای
قامتی) لرای دزمان افراد مبتال له اسپرین مچ پا استفاده
 زیرا افراد دچاز اسپرین مچ پا دچاز بشیدگی لیش، میبنی
،از حد دز سضالت خازجی و قدامی سا پا میشوند (هرتل
.)۴333
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