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تأثیر بریس مچ پا بر زمان رسیدن به پایداری و اوج نیروی عکسالعمل عمودیی زموی
یر زنان ورزشکار سالم با و بدون خستگی
زهرا رئیسی ،1آزایه عسگرپدر کاجی ،2مسعدی گلپایگانی ،3شهناز شهرجریی

4

 .1استادیار ،گروه آسیبشناسی و فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی درمانی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه آسیبشناسی و فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
 .4استادیار ،گروه آسیبشناسی و فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
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چکیده
زمینه و هدف :هدف از انجام مطالعه حاضر تأثیر بریس پیشگیرانه مچپا بر زمان رسیدن به پایداری و
اوج نیروی عکسالعمل عمودی زمین در ورزشکاران زن سالم با و بدون خستگی بود.
روش بررسی :نوزده زن ورزشکار فعال دانشگاهی ب هطور داوطلبان ه در مطالع ه نیم هتجرب ی حاض ر
شرکت کردند .نیروی عک س العم ل عم ودی زم ین و زم ان رس یدن ب ه پای داری توس دس تگاه
اندازهگیری فشار کفپایی حین انجام فعالیت فرود در وضعیت با و بدون بریس قبل و بعد از خستگی
ارزیابی شد.
یافتهها :اطالعات بهدست آمده نشان داد استفاده از بریس بر زمان رس یدن ب ه پای داری ب ا و ب دون
خستگی تأثیری ندارد ( .)p<0/05با توجه به نتایج بهدست آمده بریس موجب کاهش در می اان اوج
نی روی اول ( )p=0/01و ( )p=0/04و اوج نی روی دوم عک سالعم ل عم ودی زم ین ( )p=0/004و
( ) p=0/032به ترتیب قبل و بعد از خستگی نسبت به وض عیت کنت رل در قس مت جل وی پ ا ش د.
همچنین استفاده از ب ریس اف اایش می اان اوج نی روی اول ( )p=0/009و ( ،)p=0/02اف اایش اوج
نی روی دوم ( )p=0/025و ( ،)p=0/002ک اهش زم ان رس یدن ب ه اول ین اوج نی روی عم ودی
( )p=0/007و ( ) p=0/018و کاهش زم ان رس یدن ب ه دوم ین اوج نی روی عم ودی ( )p=0/026و
( )p=0/01را به ترتیب قبل و بعد از خستگی نسبت به وضعیت کنترل در قسمت عقب پ ا ب ههم راه
داشت.
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها نتیجهگیری میشود که بریس بر زمان رسیدن به پایداری تأثیر ندارد
و موجب افاایش اوج نیروی عمودی عکسالعمل زم ین و ک اهش زم ان رس یدن ب ه آن در قس مت
عقبپا میشود .بنابراین ،استفاده از بریسهای مچپا با هدف اثرگ ااری ب ر ای ن فاکتوره ا و ک اهش
ریسک آسیبهای مرتب با آنها پیشنهاد نمیگردد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن08634173492 :
 پست الکترونیکیz_raisi13@yahoo.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2019.20329.1467 :)DOI
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اس یرین م چ پ ا ب ا اخت ا ح دود  23درص د از ک ل
آسیبهای ناشی از فوتبال 40 ،درص د از تم ام آس یبه ای
والیبال و  30درصد از ک ل ص دمات در بازیکن ان بس کتبال
دبیرستانی یکی از شایعت رین آس یبه ای اتف ا افت اده در
ورزشهای تیم ی اس ت (دی اس تفانو و همک اران2008 ،1؛
کونوگی و همکاران .)2017 ،2با توجه به اینکه آثار باقیمانده
از آسیب اسیرین مچ پا در حدود  55-75درص د از بیم اران
به مدت  6هفته تا  18ماه مشاهده میشود (من دز ربول دو و
همکاران )2015 ،3و بروز آسیب اولی ه اص لیت رین ریس ک
فاکتور وقوع آسیب مجدد شناخته شده است (دی استفانو و
همکاران )2008 ،پیشگیری از بروز آسیب اسیرین اولیه م چ
پا ضروری است.
نتایج مطالعات پیش ین نش ان داده اس ت ک ه بیش ترین
میاان آسیبهای مچ پا هنگ ام انج ام حرک ت ف رود اتف ا
میافتد .برای مثال در والیبال و بسکتبال بهترتی ب ب الب ب ر
 86و  58درصد آسیبهای مچ پا ح ین ف رود رم م یده د
(هندرس ون و همک اران .)2018 ،4بارگ ی مق دار نی روی
واکنشی وارد شده به بدن از طرف زمین حین انجام تکلی ف
فرود از یکسو و نیاز به حفظ پای داری ب دن پ س از تم ا
اولیه پا با زمین از طرف دیگر بهطور ب القوه آس یب را ت ت
تأثیر قرار میدهد (ریمان و همکاران  .)2002 ،5انج ام ی ک
فرود موفق نیازمند پیشبینی نرم بارگااری و بارگی نی روی
وارد شده بر بدن توس سیستم حرکت ی و ج او و انتق ال
انرژی به بافتهای مختلف تشکیل دهنده سیستم اس کلتی-
عض النی اس ت (ریم ان و همک اران2002 ،؛ س انتلو و
همک اران .)2005 ،6ک اهش نیروه ای تماس ی (ض ربهای)
بههنگام فرود جهت کاهش مقدار نیروی وارده به س اختارها
و به دنبال آن کاهش آسیبهای مچ پا بهعنوان تنها قس مت
بدن که حین فرود با زمین در تم ا اس ت ض روری اس ت
(نی و و همک اران  .)2016 ،7نی روی عکسالعم ل عم ودی
زم ین 8از جمل ه فاکتوره ایی اس ت ک ه م یتوان د توان ایی
ورزشکار را برای کاهش مؤثر اث ر ف رود نش ان ده د (پ اپا و

همکاران .)2007 ،9اوج نیروی عکسالعم ل عم ودی زم ین
بهعنوان یک عامل اثرگاار در بروز آسیب مورد بررس ی ق رار
گرفته است ،زیرا نیروهای بارگ ی ک ه در ای ن ل ظ ه دی ده
میش وند در ص ورت ترکی ب ب ا موقعی ت نادرس ت مف ل
میتوانن د ب ا آس یب ی ا بیثب اتی هم راه باش ند (رای ت و
همکاران .)2016 ،10عالوه بر اوج نیروی عکسالعمل عمودی
زمین ،زم ان رس یدن ب ه پای داری ی ک روش جدی د ب رای
بررسی توانایی بازیابی تعادل در حالتی است که ی ک تییی ر
وضعیت از حرکت پویا به وضعیت ایستا ب ر روی س طا اتک ا
اتفا میافتد (لیو و همکاران .)2013 ،11یکی از فاکتوره ای
اثرگاار بر کاهش میاان آسیب توانایی حف ظ پای داری ب دن
پس از فرود است بهطوریکه توانایی تثبی ت س ریع پ س از
فرود بهعنوان یک ویژگی مثبت ی ا م افظ در نظ ر گرفت ه
میشود (رایت و همکاران.)2016 ،
یکی از عواملی که بهطور مستقیم بر نیروی عکسالعم ل
عمودی زم ین و زم ان رس یدن ب ه پای داری پ س از ف رود
اثرگ اار اس ت خس تگی م یباش د (م المیر و همک اران،12
 .)2015خستگی باعث تیییرات منفی در توانایی ف رد ب رای
بهدس ت آوردن ثب ات پ س از ف رود ش ده و مشخ اً ب ر
بیومکانیک اندام ت تانی و افاایش بروز میاان آس یب ح ین
فرود بر روی یک پا اثر میگاارد (شاو و همکاران.)2008 ،13
در همین راستا نتایج مطالعهی برازن و همک اران)2010( 14
نشان داد انجام حرکت فرود پس از خستگی با افاایش زاویه
فلکشن در مفاصل زانو و مچ پا در هنگام تما اولی ه پ ا ب ا
زمین و افاایش زمان رسیدن به پایداری ب دن پ س از ف رود
همراه بود .تیییر در پارامتره ای کینتیک ی نی روی واک نش
زمین با خستگی نیا ممکن است یکی دیگر از عوام ل مه م
مربوط به آسیب باشد .نت ایج مطالع ات قبل ی در ارتب اط ب ا
تیییرات اوج نیروی عکسالعمل زم ین هنگ ام خس تگی ب ا
یکدیگر متفاوتند .برای مثال نتایج مطالعهی آگوست سون و
همک اران )2006( 15و نت ایج مطالع ه م المیر و همک اران
( )2018نشاندهنده کاهش نی روی عک سالعم ل عم ودی
زمین پیرو بروز خستگی بود .در حالیک ه مطالع هی پ اپا و
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همکاران ( )2007نش ان داد نی روی عک سالعم ل عم ودی
زمین حین فرود در مردان و زنان پس از اعمال خستگی ب ه
ترتیب با افاایش  0/13وزن ب دن ( 3/4درص د) و  0/34وزن
بدن ( 6/5درصد) همراه بود.
ورزشکارانی که در رشتههای ورزشی پرشی شرکت دارند
اغل ب از تجهی اات م افظتی مانن د ب ریسه ای بن ددار و
ارتاهای نیمه سخت استفاده میکنند .ای ن ابااره ا ن ه تنه ا
پس از آسیبدیدگی بلکه برای پیشگیری از آسیب نیا مورد
استفاده ق رار م یگیرن د (ش او و همک اران .)2008 ،اث رات
بریس مچپا بر عملکرد حسی و حرکتی ،مانند ح سعمق ی،
زمان واکنش پرونئو النگو و کنترل پاس چر ب ه وض و
قابل درک نیست .م ققین بر ای ن باورن د ک ه ح سعمق ی
میتواند با استفاده از اباارهای پیش گیرانه از آس یب همانن د
بریس ،افاایش یافته و در نتیجه اس یرین م چ پ ا ت ا ح دود
زیادی قابل پیشگیری است .این نتیجهگیری بر مبن ای ای ن
حقیق ت حاص ل ش ده اس ت ک ه ابااره ای حمای تکنن ده
خ ارجی مف ل مانن د ب ریس م یتوانن د موج ب ت ری ک
گیرندههای مکانیکی پوست در اطراف مف ل مچ پا گردند و
این مکانورسیتورهای پوستی در سطا کف پ ا ،بازخورده ای
حسی بیشتری در خ و موقعیت پا و مچ پا ارائه میدهند
(برازن و همک اران2010 ،؛ هندرس ون و همک اران2018 ،؛
شاو و همکاران2008 ،؛ آگوست سون و همکاران .)2006 ،با
این حال بررسی نتایج مطالعات انج ام ش ده قبل ی پیرام ون
تأثیر بریس بر کنترل دینامیک پاس چر و نیروه ای عم ودی
وارد بر بدن از طرف زم ین متن اقا اس ت ،از ط رف دیگ ر
مطالعات کمی چگونگی اثرگااری این اباار پیش گیرانه را ب ر
روی فاکتورهای نامبرده شده هنگ ام وق وع خس تگی م ورد
بررسی قرار دادهاند .بنابراین ه دف از انج ام مطالع ه حاض ر
بررسی اثر اس تفاده از ب ریس بن ددار ب ر زم ان رس یدن ب ه
پایداری و اوج نیروی عک سالعم ل عم ودی زم ین و زم ان
رسیدن به آن در ورزشکاران بدون سابقه آسیب اسیرین م چ
پا قبل و بعد از خستگی میباشد.
روش پژوهش
نوزده زن ورزشکار فعال دانشگاهی (می انگین س ن ±1/57
 23/52سال ،جرم  53/58 ± 4/35کیلوگرم ،قد ± 4/34
 164/72س انتیمت ر) ب هطور داوطلبان ه در مطالع ه حاض ر
شرکت کردند .آنالیا توان اولی ه نش ان داد ب رای ان دازه اث ر
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دیکوهن  ،0/5در سطا آلفای  0/05و توان  0/8این تع داد
نمون ه کافیس ت .ش رکتکنندگان س الم و ب دون هیچگون ه
سابقهی آسیب در مچ پا یا زانو در  12ماه منتهی به ت قی ق
و همچن ین ب دون س ابقه جراح ی ی ا شکس تگی در ان دام
ت تانی بودند .پیش از شروع مطالعه ،کلی ه ش رکتکنندگان
فرم رضایت فردی و شرکت آگاهانه و داوطلبانه در ت قیق را
مطالع ه و امض ا کردن د .همچن ین پ ژوهش حاض ر ب ا ک د
 IR.UMSHA.REC. 1397.763به تأیید کمیته اخال در
پژوهش دانشگاه علوم پاشکی همدان رسید.
از دستگاه اندازهگیری فشار کفپ ایی (ب ه ابع اد 34/54
سانتیمتر ،دارای  2560سنسور ب ا حساس یت ب اال ،س اخت
کمیانی زبریس آلمان) برای ثبت نیروی عکسالعمل عمودی
زمین حین حرک ت ف رود ب ا ن رم نمون هبرداری  100هرت ا
اس تفاده ش د .در مطالع ه حاض ر از ب ریس بن ددار
( ،Oppo:4007ساخت آمریکا) استفاده شد .از ویژگ یه ا و
ماایای این بریس میتوان احسا س بکی ،اس تفاده از فل ا
برای ایجاد حداکثر م افظت از مچ پا و پیشگیری از آس یب
و قابلیت تنظیم توس فرد را نام برد .همچنین م واد ب هکار
برده شده در ساخت این مدل از بریس  %50ن  %40 ،پل ی
استر و  %10االستیک میباشند .قابل ذکر است که در تم ام
طول آزمون شرکتکنندگان از کف ش یکس ان ( Nike Air
 )Maxک ه از قب ل در س ایاهای مختل ف تهی ه ش ده ب ود
استفاده کردند .پس از انجام ده دقیقه گرمکردن عمومی که
شامل دوی نرم و انجام حرکات کششی بود ،انج ام تس تها
آغاز گردید.
حرکت فرود تک پا از روبهرو ،از پلهای به ارتفاع  0/2متر
که در فاصله  15سانتیمتری دستگاه قرار داشت انجام ش د.
از آزمودنیها خواسته شد پای غیربرت ر خ ود را در حالیک ه
وزن بدن را بهطور کامل ت مل میکرد روی پله قرار دهن د.
سیس بدون جهش بر روی پای برتر خ ود ب ر روی دس تگاه
اندازهگیری فشار کفپ ایی حرک ت ف رود را در حالیک ه ب ه
روبهرو نگاه میکنند ،انجام داده و تعادل خود را پس از فرود
به مدت ده ثانیه حفظ نمایند .برای آشنایی با انجام حرک ت
درست ،به هر شرکتکننده سه ب ار فرص ت تم رین حرک ت
فرود قبل از شروع تستها داده شد .کلیه آزمودنیه ا ت ت
وضعیتهای بریس و کنت رل (ب دون ب ریس) قب ل و بع د از
خستگی سه بار حرکت فرود را بر روی پای برتر انجام دادند
(رئیسی و یلفانی.)2017 ،1
1. Raeesi and Yalfani
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میانگین بهدست آمده برای ایجاد یک متییر دامنه تییی رات
نرمال م اسبه شد .برای هر شرکت کننده و هر تریال ،ی ک
چندجمله ای مرتبه سوم نام دود با نیروی یک سویه ش ده
به مدت  10ثانیه پس از فرود فیت ش د .زم ان رس یدن ب ه
پایداری بهعنوان زمانی تعریف شد که چند جمل های مرتب ه
سوم نام دود برای اولین بار از مقدار دامن ه تییی رات عب ور
کرد .سیس میانگین زم ان پای داری در تس ته ا ب رای ه ر
شرکتکننده در وضعیتهای مختل ف تس ت م اس به ش د
(رایت و همکاران .)2016 ،مقادیر اولین و دومین اوج نیروی
عکسالعمل عمودی زمین و زمان رسیدن به اولین و دومین
اوج نیروی عکسالعمل عمودی زمین نیا از هر تست خ ارج
گردید.
با توجه ب ه نت ایج آزم ون ش اپیروویلک و توزی ع نرم ال
دادههای بهدست آمده ( ،)P<0/05از آنالیا واریانس با ط ر
اندازهگیری مکرر ( )2*2برای تجایه و ت لیل نتایج در سطا
معنیداری  0/05استفاده گردی د .در ص ورت وج ود تف اوت
معنیدار در نتایج بهدست آم ده از تس ت تعقیب ی بنفرون ی
استفاده شد .برای انجام کلیه تجایه و ت لیله ا از ن رماف اار
 SPSSنسخه  21استفاده شد.

از پروتکل خستگی عمومی برو جهت اعمال خس تگی
استفاده شد .از مقی ا درک ش دت فعالیتب دنی ب ورو و
ضربان سنج پالر برای کنترل ض ربان قل ب و تعی ین زم ان
رسیدن به خستگی استفاده شد .پروتکل خستگی زمانیک ه
آزمودنی به نمره  17از مقیا بورو و  80درص د ح داکثر
ضربان قلب (سن  )220 -خود میرس ید ،پای ان م ییاف ت.
سیس آزمودنیها دو دقیقه با سرعت انتخابی خود مرحل هی
س رد ک ردن را انج ام دادن د (رئیس ی و یلف انی.)2017 ،
بالفاص له پ س از خس تگی مج دداً کلی هی تس ته ا در
پسآزمون تکرار شد.
اطالعات اولیه مربوط ب ه نی روی عک سالعم ل عم ودی
زم ین ب ا اس تفاده از ن رماف اار Stance S-FDM Win
) (09.02.01 versionبهصورت مج اا ب رای قس مت جل و و
عقب پا در هرتست بهدست آمد .سیس تریالهای مورد نظ ر
از نرم افاار دستگاه خارج گردی د و ب ا اس تفاده از ن رماف اار
متلب مطابق با روش مطالعهی رایت و همک اران ( )2016ب ا
اعمال کمی سازگاری باتوجه به شرای مطالعه حاضر ،زم ان
رسیدن به پایداری ب رای ه ر تس ت بهدس ت آم د .ب هط ور
خالص ه ،در ابت دا دیتاه ای وارد ش ده ب ه نرماف اار متل ب
یکسویه شده و با فیلتر پایین گار مرتبه دوم ب اتروور 12
هرتا فیلتر گردیدند .سیس یک متییر مرجع نرم ال ش ده را
با استفاده از آزمایشات شرکتکنن دگان ب ا در نظ ر گ رفتن
میانگین دامنه نیروی عکسالعمل عمودی زمین در  2ثانی ه
آخ ر ه ر تری ال م اس به ک رده و در ادام ه ب رای ه ر
شرکتکننده در هم ه تری اله ا ،س ه ان راف اس تاندارد از

نتایج
میانگین و ان راف اس تاندارد فاکتوره ای م ورد بررس ی در
جدول  1آورده شده است.

جدول  :1مقادیر مربوط به میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به پایداری ،اولین و دومین اوج نیروی عمودی عکسالعمل
زمین و زمان رسیدن به آنها در جلو و عقب پا
ناحیه

وضعیت

کنترل
جلوی پا

بریس
کنترل

عقب پا

بریس

زمان

قبل از خستگی
بعد از خستگی
قبل از خستگی
بعداز خستگی
قبل از خستگی
بعد از خستگی
قبل از خستگی
بعد از خستگی

M±SD

M±SD

M±SD

M±SD

M±SD

زمان رسیدن به
پایداری (ثانیه)

اولین اوج نیرو
(نیوتن)

زمان رسیدن به
اولین اوج نیرو
(ثانیه)

دومین اوج نیرو
(نیوتن)

زمان رسیدن به
دومین اوج نیرو
(ثانیه)

1/87 ± 0/51
2/1 ± 0/98
1/84 ± 1/26
1/82 ± 1/09
2/03 ± 1/91
2/6 ± 1/71
2/2 ± 1/36
2/08 ± 1/98

882/33 ± 165/89
745/79 ± 160/54
758/52 ± 178/51
702/54 ± 177/45
661/51 ± 222/06
671/88 ± 306/66
757/52 ± 202/95
709/7 ± 308/87

0/12 ± 0/03
0/14 ± 0/02
0/11 ± 0/04
0/23 ± 0/22
0/88 ± 1/2
1/49 ± 2/38
0/04 ± 0/01
0/08 ± 0/06

911/71 ± 174/61
740/78 ± 152/78
828 ± 203/77
692/74 ± 171/09
509/93 ± 124/07
492/34 ± 172/31
560/42 ± 147/17
584/61 ± 253/51

0/21 ± 0/26
0/16 ± 0/03
0/14 ± 0/06
0/35 ± 0/26
1/01 ± 1/1
2/39 ± 3/21
0/2 ± 0/68
0/26 ± 0/45
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با توجه به نتایج بهدست آمده از تجایه و ت لیل آم اری
اطالعات در قسمت جلوی پا اثر وضعیت انج ام تس ت (ب ا و
بدون بریس) در اول ین و دوم ین اوج نی روی عک سالعم ل
عم ودی زم ین ب ه ترتی ب ب ا مق ادیر (،p 0/001
اوت
18( 15/48و )F)1و (18( 11/98 ،p 0/003و )F)1تف
معن یداری را نش ان داد .در ادام ه نت ایج آزم ون تعقیب ی
بنفرونی نشان داد استفاده از ب ریس موج ب ک اهش می اان
اوج نیروی اول قبل از خستگی ( )p=0/01و بعد از خستگی
( ،)p=0/04ک اهش اوج نی روی دوم عک سالعم ل عم ودی
زم ین قب ل از خس تگی ( )p=0/004و بع د از خس تگی
( )p=0/032نسبت به وضعیت کنترل شد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از تجایه و ت لیل آم اری
اطالعات در قسمت جلوی پا اثر تعاملی (وضعیت*زمان) تنها
در زم ان رس یدن ب ه دوم ین اوج نی روی عم ودی زم ین
معن یدار ش د (18( 17/21 ،p 0/001و )F)1و نت ایج تس ت
تعقیبی نشان داد استفاده از بریس در زمان خستگی موجب
تأخیر در زمان رسیدن به دوم ین اوج نی روی عک سالعم ل
عمودی زمین گردید (.)p=0/005
تجایه و ت لیل نتایج اثر وضعیت فرود مربوط به قسمت
عقب پا در اول ین اوج نی روی عک سالعم ل عم ودی زم ین
(18( 19/05 ،p 0/000و ،)F)1زم ان رس یدن ب ه اول ین اوج
نی رو (18( 8/80 ،p 0/008و ،)F)1دوم ین اوج نی روی
عکسالعم ل عم ودی زم ین (18( 20/64 ،p 0/000و )F)1و
زم ان رس یدن ب ه دوم ین اوج نی رو (،p 0/005
18( 10/15و )F)1تفاوت معنیداری را نشان داد .نتایج آزمون
تعقیبی بنفرونی نشان داد استفاده از بریس موج ب اف اایش
میاان اوج نیروی اول قبل از خستگی ( )p=0/009و بع د از
خستگی ( ،)p= 0/02افاایش اوج نی روی دوم عک سالعم ل
عمودی زمین قبل از خستگی ( )p=0/025و بعد از خستگی
( ،)p=0/002ک اهش زم ان رس یدن ب ه اول ین اوج نی روی
عم ودی قب ل از خس تگی ( )p=0/007و بع د از خس تگی
( )p=0/018و کاهش زمان رس یدن ب ه دوم ین اوج نی روی
عمودی ( )p=0/026و ( )p=0/01به ترتی ب قب ل و بع د از
خستگی نسبت به وضعیت کنترل در قسمت عق ب پ ا ش د.
تجایه و ت لیل نتایج اثر تعاملی (وضعیت*زمان) مرب وط ب ه
قسمت عقب پا در هیچ یک از فاکتورها تفاوت معنیداری را
نشان نداد (.)p<0/05

در خ و زمان رسیدن به پایداری نیا در هیچ ی ک از
وضعیته ا و زم انه ا در قس مت جل و و عق ب پ ا تف اوت
معنیداری مشاهده نشد (.)p<0/05
بحث
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثر بریس پیشگیرانه مچ
پا بر زمان رسیدن به پایداری و نیروی عکسالعمل عم ودی
زمین حین حرکت فرود ت ک پ ا در ورزش کاران ب ا و ب دون
خستگی بود .نتایج بهدست آمده نشان داد استفاده از بریس
بر زمان رسیدن به پایداری با و بدون خستگی تأثیری ندارد.
فرود از پرش یک وظیفه معمول در فعالیتهای ب دنی اس ت
که نیاز به ثبات پویا دارد و همچنین یک مکانیس م مت داول
برای آسیبدیدگی مچپا است (پ اپا و همک اران .)2007 ،در
م افظت ذاتی بدن از آسیب ،کنترل ع بیعض النی نق ش
مهمی در پایداری پویای مف ل دارد .بهطور خ ا  ،کنت رل
ع بیعضالنی را میت وان ب هعنوان فع الس ازی ناخودآگ اه
م دودیتهای دینامیکی در آمادهسازی و پاس به حرکت و
بارگااری مف ل برای حفظ و بازیابی ثبات عملکردی مف ل
تعریف کرد (شاو .)2008 ،زم ان رس یدن ب ه پای داری ی ک
اندازهگی ری از کنت رل ع بیعض النی اس ت ک ه در آن از
مقادیر صف ه نیرو برای ارزیابی پای داری پوی ای پاس چر در
فعالیتهای پرش فرود استفاده میش ود .زم ان رس یدن ب ه
ثبات همچنین برای ارزیابی تأثیر خستگی بر حس عمق ی و
کنترل ع بی عضالنی بهکار میرود .افاایش زم ان رس یدن
ب ه پای داری نش ان دهن دهی واک نش ت أخیری ب دن ب رای
دستیابی به ثبات و مشکل شدن کنترل پاسچر هنگام فرود
است (شاو و همکاران2008 ،؛ برازن و همکاران.)2010 ،
ورزشکاران درگیر در ورزشهای پرش ف رودی ،اغل ب از
تجهیاات م افظتی مانند بریسهای توری بن ددار م چ پ ا و
ارتاهای نیمه سخت در مچ پا استفاده میکنند .اگرچه نتایج
مطالعه حاضر نشاندهنده تیییر معنیداری در زمان رسیدن
به پایداری پس از استفاده از بریس مچ پا نسبت به وض عیت
کنترل نبود ،اما اطالع ات بهدس ت آم ده ک اهش جائ ی در
زمان رسیدن به پایداری نسبت به وض عیت کنت رل پ س از
خستگی را نشان میدهد .در حین رقابت ورزشی ،خس تگی
ممکن است کنترل ع بیعض النی را تییی ر داده و توان ایی
بدن را در حفظ ثبات کاهش دهد (شاو و همک اران2008 ،؛
پاپا و همکاران .)2007 ،در شرای عادی ،ن رم فایرین از
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انقباضات عضالت سریع است و تعداد مناس بی از واح دهای
حرکتی بهکار گرفته میشود .پس از انقباض عض الت ،ب رای
حفظ انقباض به واحدهای حرکتی کمتری نی از اس ت .ن رم
فایرین با خستگی ک اهش م ییاب د و واح دهای حرکت ی
کمتری ت ریک م یش وند ک ه منج ر ب ه ک اهش انقب اض
عضالت میگردد .شاو و همکاران ( )2008عن وان ک ردهان د
که استفاده از بریس مچ پا به ،بکارگیری واح دهای حرکت ی
کمک کرده و ممکن است قادر ب ه ت ری ک مکانورس یتورها
باشد .به نوبه خود ،ای ن گیرن دهه ای مک انیکی م یتوانن د
واحدهای حرکتی را حتی در شرای خستگی ت ریک کنن د
و منجر به بهبود پایداری پویا شود .با این حال ی ک بررس ی
سیستماتیک اخیراً نشان داده است که تیپ یا بریس مچ پ ا
تأثیر قابل مالحظهای بر روی اطالعات پروپریوسیتیو نداشته
و تأثیر معنیداری در نتیجه استفاده از تیپ و بریس م چ پ ا
بر حس موقعیت مف ل یا آس تانه تش خیح حرک ت دی ده
نشد (ریموند و همکاران.)2012 ،1
نتایج مطالعه حاضر در خ و ع دم ت أثیر ب ریس ب ر
زمان رس یدن ب ه پای داری ب ا مطالع ه ریمون د و همک اران
( )2012همسو و با مطالع ات ب رازن و همک اران ( )2010و
ش او و همک اران ( )2008ناهمس و م یباش د .از دالی ل
ناهمسویی نت ایج م یت وان ب ه ن وع و طراح ی ب ریسه ای
استفاده شده ،سابقهی بروز آسیب در آزمودنیهای ت قی ق،
پروتکل خستگی اعمال شده و روش م اسبه زم ان رس یدن
به پایداری اشاره کرد.
در خ و بررسی نیروهای عکسالعمل عمودی زم ین
در قسمت جلوی پا ،بریس پیش گیرانه اول ین و دوم ین اوج
نی روی عک سالعم ل زم ین را در ه ر دو زم ان ب ا و ب دون
خستگی نسبت به وضعیت کنترل کاهش داد ،ام ا در زم ان
رسیدن به اوج نیروی عمودی تفاوتی مشاهده نشد .نتایج در
عقب پا متفاوت بود بهطوریکه استفاده از بریس مچ پ ا اوج
نیرویهای عکسالعم ل عم ودی زم ین را اف اایش و زم ان
رس یدن ب ه آن را ک اهش داد .ب هعب ارت دیگ ر نی روی
عکسالعمل بیشتری در زم ان کوت اهتر از قس مت عق ب پ ا
هنگام استفاده از بریس به بدن وارد گردید .اغل ب م قق ان
در مطالعات فرود-پرش از یک س گمنت واح د در م دل پ ا
استفاده میکنند .ب ا وج ود مف لهای ب یش ماری ک ه در
مجموعه پا و مچ پا وجود دارد این مدل فرض میکند که پ ا
1. Raymond et al.

یک قطعه واحد سفت و س خت اس ت .اگرچ ه ای ن ارزی ابی
میتواند ت ویری از حرکت کلی پا و مچ پا ارائه دهد ،ام ا ب ا
تعریف یک مدل تک قطعهای از پا ،نمیتوان تف اوته ایی را
در حرکت خلفی و جلویی پا ایجاد کرد که همانند یک مدل
چند سگمنتی مانند مدل پای آکسفورد قاب ل اعتم اد باش د
(پاپا و همکاران .)2007 ،در پژوهش حاضر متییرهای مورد
مطالعه در دو قس مت جل و و عق ب پ ا ب هطور مج اا م ورد
بررسی قرار گرفتند .پارامترهای نیروی عکسالعمل عم ودی
زمین به دلیل سهولت در اندازهگیری و ص ت نتایج بهدست
آمده ،شاخحهای م وری و مطلوبی برای ارزی ابی عملک رد
فرود هستند (نیو و همکاران .)2016 ،نی روی عک سالعم ل
عمودی زمین میتواند توانایی ورزشکار را برای کاهش م ؤثر
اثر فرود نشان دهد .هرچه نیروی عکسالعمل عمودی زمین
پایینتر باشد ،نشاندهنده اس تراتژی ف رود بهت ر اس ت ،در
حالی که مقادیر باالتر نیرو میتواند منجر به صدمات مفاصل
مچپا و زانو شود (پاپا و همکاران .)2007 ،باتوجه ب ه نت ایج
بهدست آمده از مطالعه حاضر ،نیروی عکسالعم ل عم ودی
زمین در قسمت جلو و عقب پا گرایشات متض ادی را نش ان
دادهاند که در مطالعات میلا و همک اران )2010( 2و اُرتگ ا و
همکاران )2010( 3نیا گاارش شده است.
وقوع آسیب اسیرین مچ پا در نتیجهی ترکی ب حرک ات
در صف ات ساجیتال و فرونتال میباش د .در ح ین حرک ات
پویا ،تمرکا آسیب در مرحله فرود یا ضربه میباشد .یک ی از
مکانیسمهای پیشگیرانه از ب روز آس یب ک ه توس ب ریس
فراهم میشود ممکن است نقش آن در نگهداشتن مچ پ ا در
موقعیت آناتومیکی مناس ب قب ل از ف رود هم راه ب ا ایج اد
م دودیت در حرکت مف ل در سطا فرونتال باشد (اش تون
میلر و همکاران .)1996 ،4در همین راستا رایت و همک اران
( )2000نیا نشان دادند که بریس م چ پ ا ممک ن اس ت ب ر
موقعیت کف پا در وضعیت بدون بار قبل از ضربه ب ا ک اهش
دامنه حرکتی در سطا ساجیتال اثر بگاارد .نتایج مطالعهی
حاضر نشان داد نیروی عکسالعمل عمودی زم ین در عق ب
پا پس از فرود با بریس نسبت به وضعیت کنت رل اف اایش و
زمان رسیدن به آن کاهش داشت .این نتیج ه م یتوان د ب ا
تیییر در کینماتیک مف ل مچ پا در سطا ساجیتال م رتب
باشد چراکه بریس مچ پا بهطور قابل توجهی دورسی فلکشن
2. Mills et al.
3. Ortega et al.
4. Ashton-Miller et al.
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مف ل م چ پ ا را در هنگ ام ف رود م دود م یکن د (نی و و
همک اران2016 ،؛ دی اس تفانو و همک اران2008 ،؛ چ ن و
همکاران .)2012 ،1هنگ امی ک ه از ابااره ای پیش گیرانه از
آسیب استفاده میشود ،بدن زمان کمتری برای تنظیم خود
در وضعیت پایدار فرود دارد .کاهش خ وص یات م افظتی
مف ل باعث میشود بدن در مدت زمان کوت اهت ری نی رو را
جاو کند و طبق قاعده ایمیالس ،ب ا ک اهش م دت زم ان،
نیروی ضربه اف اایش م ییاب د (نی و و همک اران .)2016 ،از
آنجائیکه حرکت مچ پا در س طا س اجیتال ی ک مکانیس م
اصلی جهت کمک به وظ ایف عملک ردی اس ت ،ک اهش در
دامنه حرکتی مف ل مچ پا در سطا ساجیتال ممکن اس ت
یک ویژگی نامطلوو برای ک اهش نیروه ای واک نش زم ین
باشد (سیگلر و همکاران.)1997 ،2
مفاصل اندام ت تانی بهعنوان یک سیستم به م پیوس ته
(زنجیره حرکتی) برای جاو باره ا و بهین هس ازی عملک رد
حرکات با یکدیگر کار میکنند .پوشیدن بریس م چ پ ا ،ک ه
ممکن است دامنه حرکت مچ پا را کاهش ده د و س فتی در
اطراف مف ل را افاایش دهد ،میتواند این پتانسیل را داشته
باشد که نیروی وارد بر مفاص ل پروگایم ال س ا را هنگ ام
حرکات تیییر داده و عالوه بر مچ پا احتم ال ب روز آس یب را
در مف ل زان و نی ا اف اایش ده د (م ک ک او و همک اران،3
1999؛ سانتوز و همکاران .)2004 ،4اهمیت دورسی فلکشن
مچ پا برای جاو نیرو در هنگام فروده ای س خت و ن رم ب ا
سهم متفاوتی نشان داده شده است (م ک ک او و همک اران،
 .)1999در فرودهای نرم با خم شدن بیشتر مف ل در حین
ضربه ،مفاصل لگن ،زانو و مچ پ ا ب ه ترتی ب  37 ، 25و 37
درصد به کل نیروی جاو شده در اندام ت تانی کمک کرده
است .در هنگام فرود سخت ب ا ح داقل خ م ش دن مف ل،
سهم نسبی مفاصل لگن ،زانو و مچ پا به ترتیب به  31 ،20و
 50درصد از کل انرژی جاو شده تیییر مییاب د (د ویت ا و
اسکلی .)1992 ،5نتایج بهدس ت آم ده در مطالع هی حاض ر
توس مک کاو و همکاران ( )1999که نش ان دادن د دامن ه
حرکت ی کوچ کتر در س طا س اجیتال در هنگ ام ف رود
میتوان د منج ر ب ه نیروه ای اوج ف رود بیش تر ش ود نی ا
پشتیبانی میشود .نتایج مطالع هی حاض ر در خ و اوج
1. Chen et al.
2. Siegler et al.
3. McCaw et al.
4. Santos et al.
5. DeVita et al.
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نیروی عکسالعمل عمودی زم ین در جل وی پ ا (اول ین اوج
نیرو) با نتایج مطالعات کردووا و همکاران ،)2010( 6ژان و
همکاران ،)2012( 7مدیگان و پی دکو )2003( 8همس و و ب ا
نتایج هادسون و همکاران )2005( 9ناهمسو بود.
در قسمت عقب پ ا نت ایج نش ان دهن ده ک اهش زم ان
رسیدن به اوج نیروها بود .نتایج مطالعهی ریمان و همک اران
( )2002نیا همسو با مطالعه حاضر ب ود .ب دین ص ورت ک ه
زمان رسیدن به اوج نیرو در عقب پا در شرای بریس مچ پ ا
ب ه می اان قاب ل ت وجهی ( 425میلیثانی ه) ک اهش یاف ت.
کردووا و همکاران ( )2010در نتایج مطالعهی خ ود ک اهش
متوس کمتری در هنگام اس تفاده از ب ریس در اوج نی روی
عمودی عک سالعم ل در عق ب پ ا (4میلیثانی ه) مش اهده
کردند ،اما م ققان نتیجهگی ری کردن د ک ه ای ن اختالف ات
نسبت به شرای کنترل کاهش قابل ت وجهی داش ته اس ت.
نت ایج مطالع ات چ ن و همک اران ( ،)2012دی اس تفانو و
همکاران ( )2008و مک کاو و همکاران ( )1999نیا همس و
با پژوهش حاضر ک اهش در زم ان رس یدن ب ه دوم ین اوج
نیروی عمودی زمین را در نتیجهی استفاده از بریس م چ پ ا
نشان داد .ت ور میشود ک ه ک اهش زم ان رس یدن ب ه اوج
نیروی عکسالعمل عمودی زم ین در عق ب پ ا در نتیج هی
کاهش در پلنتار فلکشن همراه با کاهش دورسی فلکش ن در
هنگام ضربه است ،که ی ک اس تراتژی فل ت ف وت را ایج اد
میکند (ریمان و همک اران .)2002 ،کوت اهی زم ان اعم ال
نی روی عک سالعم ل عم ودی زم ین نش ان میده د ک ه
ساختارهای اسکلتی عضالنی پروگایمال ب دن ممک ن اس ت
در یک بازه زمانی کوتاهتر ت ت بارهای زیادی ق رار بگیرن د
(ساکو و همکاران .)2006 ،10ع الوه ب ر ای ن ابی ان-ویک ن و
همکاران )2008( 11عنوان کردند به دلی ل تجم ع ت أثیرات
مک رر پ رش -ف رود در ورزشه ایی ک ه اغل ب ش امل ای ن
مهارتهاست ،میاان نیروی عکسالعمل عم ودی بیش تر در
عقب پا ممکن است با اف اایش خط ر آس یب رب اط ص لیبی
قدامی همراه باش د (فون و همک اران2011 ،12؛ م الوی و
همکاران .)2015 ،13از طرف دیگر پاپا و همک اران ()2007
6. Cordova et al.
7. Zhang et al.
8. Medigan and Pidcoe.
9. Hodgson et al.
10. Sacco et al.
11. Abian-Vicen et al.
12. Fong et al.
13. Malloy et al.

...... تأثیر بریس مچ پا بر زمان رسیدن به

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش حاض ر اس تفاده از
 از ط رف.بریس بر زمان رسیدن ب ه پای داری اثرگ اار نب ود
دیگر تأثیر افاایش اوج نیروی عم ودی در قس مت عق ب پ ا
همراه با مدت زمان کوتاهتر برای رسیدن به آن در نتیج هی
 این امر ممکن اس ت ع الوه.استفاده از بریس نیا بیشتر شد
ب ر م چ پ ا خط ر دیگ ر آس یبه ای ان دام ت ت انی مانن د
 ب ا توج ه ب ه نت ایج.آسیبهای مف ل زانو را اف اایش ده د
مطالعه حاضر استفاده از بریس جهت کاهش زم ان رس یدن
به پایداری و اوج نیروی عمودی عکسالعمل زمین و ک اهش
.ریسک آسیبهای مرتب با آنها پیشنهاد نمیگردد
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) نیا نتیج ه گرفتن د ک ه زم ان2013( 1و باتس و همکاران
کوتاهتر در رسیدن به اوج نیروی عکسالعمل عمودی زم ین
در عقب پا نی ا ممک ن اس ت فش ار وارده ب ر روی رب اط را
افاایش داده و بارگااری ناگهانی مف ل را که با خطر آسیب
 اگرچ ه.رباط صلیبی قدامی همراه اس ت بهت ر نش ان ده د
 معم والً در ورزشه ایی،حمایتکنندههای پیشگیرانه مچ پا
 اما ب ا،استفاده میشوند که شامل فرودهای پر انرژی هستند
 اثرگ ااری آنه ا ب ر روی،در نظر گرفتن کلی ه مکانیس مه ا
 نت ایج.مکانیک فرود همچنان م دود و حت ی م بهم اس ت
متناقا از مطالعات مختلف نی ا ی ک چ الش واقع ی ب رای
.اجماع و ت قیقات بیشتر است
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