بررسی اثر انواع بریس بر روی شاخصهای تعادلی در والیبالیستهای دارای مچ پای
ناپایدار درجه یک و دو
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مقاله پژوهشی

چكيده

شاخصهای تعادلی در والیبالیست های دارای مچ پای ناپایدار

مقدمه :هدف از این تحقیق بررسی اثر سه نوع بریس ) نئوپرینی ،ایرکست و بنددار) بر روی
یباشد.
درجه یک و دو م 
مواد و روشها :تحقیق از نوع پژوهشی اصیل می باشد .آزمودنی های این تحقیق  51والیبالیست مرد در دامنه سنی  51تا  51سال باحداقل  3سال سابقۀ
بازی و دارای مچ پای ناپایدار درجه  5و 5بودند .در طول مراحل تحقیق چهار بار(بدون بریس  ،بریس نئوپرینی،بریس بنددار  ،و بریس ایرکست) آزمون
دادههای تحقیق با استفاده از روش آماری
تعادل توسط دستگاه تعادلی بایودکس (تست تعادل ورزشکاران بر روی یک پا در سطح دشواری )55صورت گرفت .
آنالیز اندازههای مکرر یکطرفه تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی داری  0/51با آلفای کوچکتر یا مساوی 0/01استفاده گردید.
يافتهها :نتایج نشان داد که میزان شاخص کلی ثبات هنگام بکارگیری هر سه نوع بریس در مقایسه با شرایط عدم استفاده از بریس کاهش معنی-داری
دارد ،یا به عبارتی هر سه نوع بریس باعث بهبود تعادل میشوند .هنگام مقایسه سه نوع بریس ،بریس نئوپرینی بهتر از دو نوع بریس دیگر عمل کرد .ولی در
یداری بین این دو مشاهده نشد .به عبارتی در بهبود تعادل بریس نئوپرینی بهتر از بریس ینددار و
مقایسۀ دو نوع بریس بنددار و ایرکست اختالف معن 
ایرکست عمل می کند .اگرچه بریس بنددار تا حدودی بهتر از ایرکست عمل می کند اما این دو نوع بریس در بهبود تعادل اختالف معنی دار با همدیگر نمی
باشد.
نتيجهگيري : :با استفاده از یافته های موجود میتوان از بریس به عنوان روشی مناسب جهت بهبود تعادل در افراد دارای مچ پای ناپایدار و جهت
پیشگیری از آسیبهای لیگامانی استفاده کرد و برای افراد دارای ناپایداری درجه یک و دو استفاده از بریس نئوپرینی می تواند نتایج بهتری نسبت به استفاده از
دو نوع بریس دیگر داشته باشد.
كليد واژهها :مچ پای ناپایدار  ،بریس مچ پا،شاخصهای تعادل  ،کنترل تعادل

ارجاع :صاحب الزمانی منصور ،امیرسیفالدینی محمدرضا ،محمدی هیمن .بررسی اثر انواع بريس بر روي شاخصهاي تعادلی در
واليباليستهاي داراي مچ پاي ناپايدار درجه يک و دو .پژوهش در علوم توانبخشی 5355؛ 151-118 :)4( 5
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مقایسه ادراک شنیداری کودکان...

مقدمه
والیبال نیز مانند اغلب ورزشها تأثیر زیادی بر سالمت ،رشد و
یتوان احتمال خطر
تکامل بدنی بازیکنان دارد ،با این حال نم 
آسیب¬دیدگی را در این رشته نادیده گرفت .ترکیبی از
تکنیک ،تاکتیک و نیازهای جسمانی ،والیبال را به یکی از
ورزشهای پرخطر تبدیل کرده است .مروری بر  552تحقیق

در مورد آسیب در  20رشتۀ ورزشی از  34کشور جهان در بین
سالهای  5522تا  5001نشان داد که آسیب مچ پا در والیبال

در رده سوم قرار دارد .مچ پا شای عترین محل آسیب دیدگی در
بهای
یباشد و  41/8درصد کل آسی 
 54رشته ورزشی م 
چخوردگی مچ پا
یافتد .پی 
والیبال در ناحیه مچ پا اتفاق م 
ستها
شای عترین آسیب گزارش شده در اندام تختانی والیبالی 
بهای ناحیۀ مچ پا در
یباشد و نیز  55/3درصد کل آسی 
م
یشود(.)5
رشتۀ والیبال را شامل م 
یدهد زیرا در
چخوردگی مچ پا مکرر روی م 
در والیبال پی 
عکسالعمل زمین

ورزشهای دارای پرش و فرود نیروی

بیشتر است .آسیب و ناپایداری مچ پا منجر به بیشترین زمان
غیبت ورزشکار از فعالیت ورزشی در مقایسه با دیگر
یشود و مسئول  51درصد زمان از دست
بهای ورزشی م 
آسی 
دادن فعالیت ورزشی است(.)5این آسیب به عملکرد ورزشی،
باشگاهها لطمه

زمان و منافع اقتصادی ورزشکاران و در نتیجه
میکند .به دلیل هزینه زیاد و طوالنی مدت بودن درمان
وارد 
پیچ خوردگی مچ پا ،پیشگیری از این آسیب به مهمترین
موضوع دهه ی اخیر تبدیل شده است .برای نمونه هزینه
کامل درمان و دور ماندن از شغل به دلیل آسیب مچ پا در
یکردند  5555558دالر
چتربازهایی که بریس استفاده نم 
تخمین زده شده است(.)3
دو روش معمول که ورزشکاران در طول رقابتهای ورزشی
یکنند
به منظور پیشگیری از پیچ خوردگی مچ پا استفاده م 
بانداژ حمایتی ( )Tapingو استفاده از بریس است .حس
عمقی ،به عنوان مهمترین جزء آوران سیستم حرکتی و جزء
ضروری کنترل حرکتی مطرح است که نقش حیاتی در
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سیده سمیه جلیل آبکنار و همکاران

فعالیت پویای مفصل دارد .وسایل محافظتی مفصلی مثل
رندههای لمس و فشار
بریس و بانداژ حمایتی با تحریک گی 
پوست ،عضالت و کپسول ،به بهبود حس عمقی مفصل و در
یکنند ( .)4بریس
نتیجه به ثبات عملکردی مفصل کمک م 
یهای زیادی بر بانداژ حمایتی دارد به عنوان مثال از
برتر 
لحاظ اقتصادی با وجود اینکه بطور متوسط هزینه یکبار بانداژ
حمایتی  5/32دالر و هزینه یک بریس  31دالر است اما
برای پیشگیری از پیچ خوردگی مچ پا در  51نفر که دارای
چخوردگی هستند در صورت استفاده از بانداژ حمایتی
سابقه پی 
در یک فصل  5553دالر باید هزینه شود حال اینکه در
صورت استفاده از بریس  830دالر باید هزینه گردد .در افراد
چخوردگی مچ پا در صورت استفاده از بانداژ
بدون سابقه پی 
حمایتی  4582دالر و در صورت استفاده از بریس باید
 5381دالر در طی فصل جهت پیشگیری از یک پیچ
خوردگی مچ پا در  51نفر هزینه گردد .در کل هنگام پایان
یک فصل ،از لحاظ اقتصادی بریس بیش از  3برابر ارزانتر از
یباشد و از لحاظ زمانی نیز هنگام استفاده از
بانداژ حمایتی م 
بریس نسبت به بانداژ حمایتی وقت کمتری از ورزشکار و
یشود( .)1این محافظها فقط پس از
پزشکیار ورزشی گرفته م 
یشوند بلکه برای پیشگیری نیز
وقوع آسیب بکار برده نم 
یشوند .بریس مچ پا معموالً برای کمک به کاهش
استفاده م 
یگردد.
شدت و میزان وقوع آسیب در مچ پا استفاده م 
برخی محققان نشان دادهاند که استفاده از بریس موجب
نمیشود( .)4اما برخی دیگر بیان می کنند
بهبود کنترلقامت 
که استفاده از بریس تأثیر مثبت بر روی کنترل قامت دارد و
میبخشد( .)8با توجه به وجود نتایج متفاوت و اینکه
آنرا بهبود 
یرسد تحقیقی در زمینۀ اثر انواع بریس بر روی
به نظر م 
آزمودنیها با مچ پای ناپایدار

شاخصهای تعادل

میزان
صورت نگرفته است ،این تحقیق صورت گرفت.
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تأثیر بریس بر کنترل قامت والیبالیستها...

مواد و روشها
نحوه انتخاب آزمودنیها در مرحله اول برگه ثبت اطالعات به
ستها ارائه گردید .این والیبالیستهای مرد در دامنه
والیبالی 
سنی  51تا  53سال قرار داشتند و دارای حداقل  3سال سابقه
گهای جوانان  ،امید کشور و استان کرمان
بازی در سطح لی 
بودند برگه ثبت اطالعات شامل اطالعاتی شخصی و پزشکی
بهای وارده به بازیکنان در ماههای
یها و آسی 
در مورد بیمار 
برگهها
گذشته بود .بر اساس اطالعات به دست آمده از این 
ستها کنار گذاشته شدند از جمله آنهایی
تعدادی از والیبالی 
که در  8ماه گذشته سابقه جراحی یا آسیب در مچ پا ،زانو ،ران
 ،لگن و یا سابقه شکستگی در مچ پا داشتند و نیز افرادی که
دارای نقص در سیستم بینایی،شنوایی و عصبی بودند و یا
سابقه آسیبی در ناحیه سر داشتند که آنها را مجبور به استفاده
از مراقبتهای پزشکی کرده باشد.
در مرحله بعد از بین والیبالیست های واجد شرایط آنهایی
انتخاب شدند که توسط فیزیوتراپ ورزشی ناپایداری مچ پای
آنها درجه یک و دو تأیید گردید که این تعداد  51نفر بودند.
یثباتی در مچ پای بازیکنان و تعیین
برای اطمینان از وجود ب 
درجه و جهت ناپایداری ،توسط فیزیوتراپ ورزشی سه تست
چرخش داخلی قاپ ( ، )Medial Talar tilt testچرخش
خارجی قاپ ( )Lateral Talar tilt testو کشوئی قدامی

منصور صاحبالزمانی و همکاران

( )Anterior drawer testصورت گرفت .بر اساس
تحقیقات انجام شده آنهایی که چرخش قاپ کمتر از 50
درجه دارند و میزان جابجایی تست کشوئی قدامی آنها کمتر
یباشد دارای مچ پای سالم هستند(.)2
یمتر م 
از  50میل 
بر اساس تستهایی که فیزیوتراپ بر روی مچ پای
یثباتی مچ
ستها انجام داد همگی این  51نفر دارای ب 
والیبالی 
پا در جهت خارجی بودند که درجه ناپایداری مچ پای آنها بر
اساس جدول فوجی به نقل از آندره لیمن ()2
یها یک و در 1
) )Andreleumannدر  2نفر از آزمودن 
نفر دو تعیین گردید .در نهایت همه آزمودنیها با اطالع کامل
از هدف و روش تحقیق و نیز با پر کردن فرم رضایت نامه
وارد تحقیق شدند.
در راستای انجام این تحقیق از مواد و روشهای متفاوتی از
جمله :برگه ثبت اطالعات ،تست های چرخش داخلی قاپ ،
چرخش خارجی قاپ و کشوئی قدامی  ،آزمون تعیین پای برتر
( ، )2آزمون قدرت عضالت پالنتارفلکسور مچ پا (، )5آزمون
اندازهگیری  VO2maxبا روایی ،0/152دستگاه
کوپر جهت 
تعادل سنج مارک بایودکس اس دی ( Biodex Balance
 ، )system SDترازو  ،قدسنج  ،بریس نئوپرینی ،بنددار و
ایرکست مخصوص مچ پا (شکل ، )5توپ فوتبال و محیط
آزمایشگاه جهت انجام آزمون استفاده شد.

شكل  :1بريس ايركست (سمت راست) ،بريس بنددار (وسط) و بريس نئوپرينی آتلدار (سمت چپ)

روش ارزیابی تعادل پویا
جهت اندازهگیری تعادل از تست کنترل قامت ورزشکاران بر
روی یک پا ()Athlete single leg stability testing
توسط دستگاه تعادلی بایودکس استفاده شد .در این دستگاه
میزان سفتی سطح اتکا از وضعیت  5تا  55قابل تنظیم
یباشد .که برای سنجش میزان تعادل ورزشکاران با مچ
م
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پای ناپایدار از سطح  55برای حالت ایستا و  4برای حالت
پویا در این تحقیق استفاده گردید .هر تست شامل 3
کوششها  50ثانیه

کوشش 50ثانی های است که استراحت بین
یباشد و پس از این سه کوشش دستگاه شاخص های ثبات
م
یکند .در طی مراحل تحقیق  4بار بصورت
را محاسبه م 
تصادفی(بدون بریس  ،با بریس نئوپرینی  ،با بریس بنددار ،با
پژوهش در علوم توانبخشی /سال  /9شماره  /4مهر و آبان 2991
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بریس ایرکست) آزمون کنترلقامت ورزشکاران بر روی یک
پا توسط دستگاه تعادلی بایودکس انجام شد.

وضعیت متفاوت (بدون بریس ،بریس بنددار ،بریس ایرکست،بریس
نئوپرینی) برای هر کدام از شاخصها جداگانه صورت گرفت .پس
انسها و فرض کرویت و
از بررسی برقرار بودن فرض همگنی واری 
معنادار شدن تست اثرات درون آزمودنی ،با استفاده از آزمون آنالیز
سههای دو به دو( جداول شماره 5
اندازههای مکرر یکطرفه ،مقای 

 5،و  )3جهت یافتن اختالفات معنادار بین میانگین هر کدام از

يافتهها
به منظور بررسی اثر انواع بریس بر روی شاخصهای تعادل (کلی،
سههای دو به دو در چهار
قدامی خلفی،داخلی خارجی) تمام مقای 
شاخصهای تعادل در چهار وضعیت متفاوت استفاده شد.


جدول  .1مقايسههاي شاخص كلی تعادل در چهار وضعيت متفاوت

مقایسه دو حالت

اختالف میانگین ها

خطای انحراف معیار

سطح
داری

معنی فاصله اطمینان  51درصد
حد باالیی
حد پایینی

بدون بریس و با بریس نئوپرینی

535/0

015/0

*05/0

552/0

341/0

بدون بریس و با بریس بنددار

501/0

055/0

*05/0

041/0

520/0

بدون بریس و با بریس ایرکست

085/0

052/0

*04/0

003/0

550/0

با بریس نئوپرینی و بنددار

553/0-

048/0

*05/0

555/0-

054/0-

با بریس نئوپرینی و ایرکست

585/0-

085/0

*05/0

301/0-

033/0-

با بریس بنددار وایرکست

048/0-

032/0

54/0

552/0-

034/0

*تفاوت معنیدار میباشد (سطح معنیداری کمتر از  0/01میباشد)
جدول  .2مقايسه شاخص داخلی ـ خارجی تعادل در چهار وضعيت متفاوت.
سطح

معنی

فاصله اطمينان  59درصد

مقايسه دو حالت

اختالف ميانگين ها

خطاي انحراف معيار

داري

حد پايينی

حد بااليی

بدون بریس و با بریس نئوپرینی

553/0

015/0

*04/0

05/0

532/0

بدون بریس و با بریس بنددار

085/0

043/0

53/0

054/0-

583/0

بدون بریس و با بریس ایرکست

035/0

045/0

42/0

015/0-

555/0

با بریس نئوپرینی و بنددار

014/0-

031/0

51/0

530/0-

053/0

با بریس نئوپرینی و ایرکست

055/0-

033/0

*05/0

584/0-

055/0-

با بریس بنددار وایرکست

031/0-

051/0

08/0

021/0-

005/0

*تفاوت معنیدار میباشد (سطح معنی داری کمتر از  0/01میباشد)
جدول  :3مقايسه شاخص قدامی ـخلفی تعادل در چهار وضعيت متفاوت
سطح معنی
مقايسه دو حالت

اختالف ميانگين ها

داري

خطاي انحراف معيار

فاصله اطمينان  59درصد
حد پايينی

حد بااليی

بدون بریس و با بریس نئوپرینی

511/0

035/0

*05/0

500/0

520/0

بدون بریس و با بریس بنددار

011/0

030/0

*05/0

050.0

545/0

بدون بریس و با بریس ایرکست

014/0

045/0

53/0

032/0-

541/0

با بریس نئوپرینی و بنددار

5/0-

045/0

*03/0

515/0-

055-/

با بریس نئوپرینی و ایرکست

535/0-

042/0

*05/0

534/0-

051-/

با بریس بنددار وایرکست

035/0-

045/0

42/0

555/0-

015/0

*تفاوت معنیدار میباشد (سطح معنی داری کمتر از  0/01میباشد)
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نتایج تجزیه و تحلیل آماری شاخص کلی تعادل (نمودار  )5نشان
یدهد که:
م
 )5استفاده از بریس نئوپرینی باعث بهبود معنیدار ( )0/05شاخص
یشود.
کلی تعادل م 
 )5استفاده از بریس بنددار باعث بهبود معنیدار ( )0/05شاخص
یشود.
کلی تعادل م 
 )3استفاده از بریس ایرکست باعث بهبود معنیدار ( )0/04شاخص
یشود.
کلی تعادل م 
 )4بریس نئوپرینی بهتر از بنددار شاخص کلی تعادل را بهبود
میبخشد (سطح معنیداری .)0/05
 )1بریس نئوپرینی بهتر از ایرکست شاخص کلی تعادل را بهبود
می بخشد (سطح معنیداری .)0/05
 )1در بهبود شاخص کلی تعادل بین بریس بنددار و ایرکست
اختالف معناداری وجود ندارد.
1.177

بریس
ایرکست

1.008 1.131

بریس
بنددار

بریس
نئوپرینی

1.238

1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

بدون
بریس

نمودار  :1مقايسههاي شاخص كلی تعادل در چهار وضعيت
متفاوت

یتوان چنین برداشت کرد که میزان شاخص کلی
از این نتایج م 
یها هنگام استفاده از هر سه نوع بریس در مقایسه
تعادل آزمودن 
با شرایط عدم استفاده از بریس کاهش معنیداری دارد .این میزان
کاهش ،در شرایط استفاده از بریس نئوپرینی در مقایسه با بریس
بنددار و ایرکست بیشتر میباشد یا به عبارتی بریس نئوپرینی بهتر
از دو نوع دیگر عمل میکند .اما ،تفاوت معنیداری بین دو نوع
بریس ایرکست و بنددار وجود ندارد و تقریباً هر دو نوع بریس به
یبخشند.
یک میزان شاخص کلی تعادل را بهبود م 
نتایج تجزیه و تحلیل آماری شاخص داخلی خارجی (نمودار )5
تعادل نشان می دهد که:
 )5استفاده از بریس نئوپرینی باعث بهبود معنیدار ( )0/04شاخص
یشود.
داخلی ـ خارجی تعادل م 
 )5استفاده از بریس بنددار باعث بهبود معنیدار شاخص داخلی ـ
یشود.
خارجی تعادل نم 
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 )3استفاده از بریس ایرکست  ،باعث بهبود معنیدار شاخص داخلی
یشود.
ـخارجی تعادل نم 
 )4هنگام استفاده از بریس نئوپرینی و بنددار ،اختالف معنیداری
وجود ندارد.
 )1بریس نئوپرینی بهتر از ایرکست شاخص داخلی ـخارجی تعادل
را بهبود میبخشد.
 )8هنگام استفاده از بریس بنددار و ایرکست ،اختالف معنیداری
وجود ندارد.
0.769

بریس
ایرکست

0.731

بریس
بنددار

0.677

بریس
نئوپرینی

0.8

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

بدون
بریس

نمودار : 2مقايسه شاخص داخلی ـ خارجی تعادل در چهار
وضعيت متفاوت

یتوان چنین برداشت کرد که میزان شاخص داخلیـ
از این نتایج م 
یها در شرایط استفاده از هر سه نوع بریس
خارجی تعادل آزمودن 
بهبود مییابد این میزان کاهش ،در شرایط استفاده از بریس
نئوپرینی بیشتر از بریس بنددار و در شرایط استفاده از بریس
بنددار بیشتر از ایرکست میباشد .الزم به ذکر است که فقط هنگام
استفاده از بریس نئوپرینی میزان کاهش این شاخص معنادار است
نتایج تجزیه و تحلیل آماری شاخص قدامیخلفی (نمودار  )3نشان
یدهد که :
م
 )5استفاده از بریس نئوپرینی باعث بهبود معنی دار ( )0/05شاخص
یشود.
قدامیـخلفی تعادل م 
 )5استفاده از بریس بنددار باعث بهبود معنیدار ( )0/05شاخص
یشود.
قدامیـخلفی تعادل م 
 )3هنگام استفاده و عدماستفاده از بریس ایرکست،اختالف
معنیداری وجود ندارد.
 )4بریس نئوپرینی بهتر از بنددار شاخص قدامی ـ خلفی تعادل را
بهبود میبخشد(سطح معنیداری .)0/04
 )1بریس نئوپرینی بهتر از ایرکست شاخص قدامی ـ خلفی تعادل
را بهبود میبخشد (سطح معنیداری . )0/05
 )8هنگام استفاده از بریس بنددار و ایرکست ،اختالف معنیداری
وجود ندارد.
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0.815
0.685 0.785
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بریس
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0.2
0.1
0

بدون
بریس

نمودار : 3مقايسه شاخص قدامی ـ خلفی تعادل در چهار وضعيت
متفاوت

یتوان چنین برداشت کرد که میزان شاخص قدامیـ
از این نتایج م 
یها در شرایط استفاده از هر سه نوع بریس
خلفی تعادل آزمودن 
بهبود مییابد اما فقط هنگام استفاده از بریس نئوپرینی و بریس
بنددار میزان کاهش این شاخص معنیدار است .این میزان کاهش،

بحث
نتایج تحقیق با یافتههای تحقیق حدادی و همکاران( )50که
بهبودی تعادل هنگام استفاده از بریس را گزارش کردهاند ،در
توافق میباشد ،ولی با یافتههای  Shawو همکاران (،)55
 Hardyو همکاران( )5و  Stevenو همکاران ( )55در تضاد
است .به نظر میرسد دلیل احتمالی تفاوت نتایج تحقیقات فوق
الذکر با این تحقیق ،استفاده از آزمودنیها با مچ پای سالم در
تحقیقات فوق باشد.
بر اساس مطالعات در مقایسه بین افراد بدون سابقه پیچخوردگی
مچ پا و افراد دارای سابقه پیچخوردگی مچ پا  ،بریس در گروه دوم
تأثیر بیشتری دارد ( .)50آسیب گیرندههای مفصلی به دنبال
پیچخوردگی مچ پا ،هدایت پیامهای عصبی آوران را به سمت
سیستم عصبی مرکزی دچار اختالل میکند و لذا منجر به
نقصهایی در کنترلقامت میگردد ( .)53حسعمقی گیرندههای
مچ پا ،یک سیستم نظارتی برای نگه داشتن وضعیت مچ پا در
حالت طبیعی میباشد ،وقتی که یکی از آنها قادر به تشخیص
دقیق وضعیت پا نباشد ،پا ممکن است به آسانی از وضعیت طبیعی
خود منحرف شود .به عالوه در این حالت واکنش گیرندههای
عمقی قادر نخواهد بود پیچش ناگهانی مچ پا و تغییرات دامنۀ
حرکتی را برای ایجاد یک عکس العمل مناسب تشخیص دهد.
اعمال بریس با تحریک گیرندههای لمس و فشار پوست ،عضالت
و کپسول ،و نیز محدود کردن دامنه حرکتی مچ پا به بهبود حس
عمقی مفصل و در نتیجه به بهبود تعادل کمک میکند.
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در شرایط استفاده از بریس نئوپرینی و بنددار بیشتر از ایرکست
میباشد .یا به عبارتی بریس نئوپرینی بهتر از هر دو نوع بریس
بنددار و ایرکست در بهبود شاخص قدامی ـ خلفی تعادل عمل
یکند .اما تفاوت معنداری بین دو نوع بریس ایرکست و بنددار
م
در بهبود این شاخص وجود ندارد و تقریباً هر دو نوع بریس به یک
یبخشند.
میزان شاخص قدامیـخلفی تعادل را بهبود م 
یدهد که استفاده از هر
افتههای تحقیق نشان م 
به طور خالصه ی 
یشود و در کل بریس
یدار تعادل م 
سه نوع بریس باعث بهبود معن 
نئوپرینی بهتر از بنددار و ایرکست عمل میکند .اگرچه
یبخشد اما تفاوت
بریس بنددار بهتر از ایرکست تعادل را بهبود م 
معنیداری بین این دو نوع بریس وجود ندارد .بریس نئوپرینی
باعث کاهش معنیدار هر سه شاخص تعادل میشود اما بریس
بنددار باعث کاهش معنیدار شاخص کلی و شاخص قدامی ـ
یدار شاخص
یشود و بریس ایرکست تنها باعث بهبود معن 
خلفی م 
کلی ثبات میگردد..

بریس سه نوع متفاوت اصلی دارد (.5جورابهای مچ پا .5 ،بریس
های منعطف .3 ،بریس های نیمه منعطف) .بریس نوع اول ثبات
را فراهم نکرده و محدودکنندۀ دامنۀ حرکتی طبیعی نمیباشد و
فقط گیرنده های حس عمقی را تحریک می کند .بریس نوع دوم
حداقل اثر را روی پایداری دارد که بریس نئوپرینی و بنددار از این
نوع میباشند .بریس نئوپرینی حداقل تأثیر را بر روی محدودیت
دامنه حرکتی و بیشترین تأثیر را بر روی بهبود حس عمقی (به
دلیل بافت نئوپرینی و پوشش زیاد سطح مچ پا) دارد  .اما بریس
بنددار بر ر وی کاهش دامنۀ حرکتی اینورژن و اورژن مؤثر است اما
بیشترین تأثیر را بر روی کاهش دامنه حرکتی پالنتارفلکشن و
دورسی فلکشن دارد و تأثیر کمتری بر روی بهبود حس عمقی دارد.
بریس نوع سوم در ایجاد ثبات اینورژن و اورژن مچ پا کاربرد دارد.
این نوع بریس پایداری زیادی را به وجود میآورد ،اما حداقل تأثیر
را در بهبود حس عمقی(پوشش کم سطح مچ پا ) دارد که بریس
ایرکست از این نوع میباشد .با توجه به اینکه آزمودنیهای این
تحقیق مچ پای ناپایدار در جهت خارجی داشتند انتظار میرفت
بریس ایرکست (محدودکننده اینورژن  ،اورژن) نسبت به بریس
بنددار (محدود کننده پالنتارفلکشن ،دورسی فلکشن) تأثیر بیشتری
داشته باشد و بریس نئوپرینی چون حداقل محدودیت دامنۀ حرکتی
را ایجاد می کند تأثیر کمتری از دو نوع بریس دیگر داشته باشد .
اما نتایج تحقیق عکس این قضیه را نشان داد یعنی بریس نئوپرینی
بیشترین تأثیر را در بهبود تعادل داشت و در مقایسۀ دو نوع بریس
بنددار و ایرکست هر دو نوع بریس تقریباً اثر یکسانی دارند و حتی
بریس بنددار کمی بهتر عمل میکند.
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 Papadopoulosدر مروری بر تحقیقات انجام شده تا سال
 ، 5004اعالم کرد که استفاده از بریس میتواند از وقوع  30پیچ-
خوردگی مچ پا در هر  5000ورزشکار در معرض آسیب جلوگیری
کند که این پیشگیری از طریق محدود کردن دامنه حرکتی و نیز
اثر بریس روی گیرندههای حس عمقی و افزایش کنترل عصبی
عضالنی میباشد( .)8چون در این آزمون تعادل در حالت ایستا
بررسی گردید بنابراین نقش بریس از طریق کمک به حس عمقی
میتواند مؤثرتر از محدودیت دامنه حرکتی باشد .از لحاظ کمک به
بهبود حس عمقی بریس نئوپرینی به دلیل ساختار آن مؤثرتر از دو
نوع دیگر می باشد و در مقایسۀ بریس بنددار و ایرکست می توان
گفت چون بریس بنددار سطح بیشتری را پوشش می دهد میتواند
تأثیر بیشتری در بهبود حس عمقی داشته باشد که نتایج این
تحقیق مؤید این امر است.
از طرف دیگر عضله نازک نئی طویل اولین مکانیسم دفاعی در
مقابل حرکت اینورژن مچ پا میباشد ،به نظر میرسد زمان عکس-
العمل این عضله و میزان پاسخی که میدهد نقش مهمی در
جلوگیری از نیروهای اینورژن مچ پا و کمک به حفظ تعادل داشته
باشد.اثر بهتر بریس نئوپرینی و بنددار ممکن است به دلیل افزایش
پیامهای آوران باشد که توسط گیرندههای مکانیکی پوست به
سیستم عصبی مرکزی فرستاده میشود ،زیرا بریس نئوپرینی و
بنددار سطح بیشتری را نسبت به بریس ایرکست پوشش میدهد و
ممکن است به همین دلیل گیرندههای مکانیکی بیشتری را
تحریک کند که این امر موجب افزایش پیامهای آوران و عکس-
العمل قویتر توسط عضله نازک نئی طویل میشود .بریس
ایرکست به مانند بریس بنددار (به علت سطح پوشش کمتر)
نمیتواند روی گیرندههای مکانیکی پوست اثر بگذارد و شاید به
همین دلیل بریس بنددار کمی بهتر از بریس ایرکست عمل کرده
است.
 Josephدر مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی تأثیر بریس
مچ پای چتربازها تا سال  5001نشان داده شد که به ازای هر دالر
هزینه برای استفاده از بریس  2تا  5دالر در هزینههای پزشکی و از
دست دادن زمان فعالیت کاری صرفهجویی خواهد شد و میزان
آسیب مچ پا نیز بیش از دو برابر ( )5/53کاهش خواهد یافت .این
تحقیق نشان داد که استفاده از بریس در حالیکه  5/4تا 3/01
برابر میزان آسیب پیچخوردگی مچ پا را کاهش میدهد اثر
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معنیداری بر روی افزایش میزان آسیب در نواحی دیگر بدن ندارد
(.)3

نتيجهگيري
تعادل یکی از اجزای کلیدی در فعالیتهای روزانـه و ورزش
میباشد ،و به عنوان یک عامل مهم در بسیاری از مهارتهای
ورزشی شناخته شده است که ضعف آن با برخی آسیبهـا بـه
ویژه پیچ خوردگیهای حاد مچ پا در ارتباط است .افـراد دارای
ناپایداری مچ پا به طور قابل تـوجهی کنتـرل قامـت کمتـری
نسبت به افراد سالم دارند .کنترل قامت و عملکرد از هم جـدا
نیستند ،کنترل قامـت منبـع و سرچشـمه همـه مهـارتهـای
حرکتی ارادی افراد است .اگرچه اختالل تعادل در ورزشکاران
مشهود نیست اما کوچکترین تغییر در تعادل آنهـا نقـص در
عملکرد را در پی دارد .یافتههای حاصل از این تحقیق نشـان
داد که استفاده از هر سه نوع بریس در والیبالیستهای دارای
ناپایداری درجه یک و دو مـچ پـا باعـث بهبـود تعـادل پویـا
میشود که این امر میتواند هم به بهبود عملکرد ورزشـکار و
هم به پیشگیری از آسیب کمک کند.

محدوديتها
در این تحقیق فقط از آزمودنی های رشته والیبـال و جنسـیت
مرد استفاده شـد ،همچنـین شـرایط روحـی ،روانـی و انگیـزه
والیبالیستها کنترل نشد که می تواند بر نتایج تحقیق حاضـر
اثر بگذارد.
پيشنهادها
ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار میتوانند بـا اسـتفاده از هـر
سه نوع بریس تعادل پویای خود را بهبود ببخشند و به وسیله
آن از آسیب بالقوه ناشـی از بـرهم خـوردن تعـادل جلـوگیری
کنند .اگرچه بریس بنددار باعث کاهش معنی دار شاخص کلی
و شاخص قدامی ـ خلفی مـیشـود و بـریس ایرکسـت تنهـا
باعث بهبود معنیدار شاخص کلی ثبات می گردد اما بین ایـن
دو نوع بریس تفاوت معناداری مشاهده نشد.
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تقریباً تمامی پیچخوردگیهای مچ پا در ارتباط با والیبال ناشی
از برخورد دو بازیکن با همدیگر است .حـدود نیمـی از تمـامی
پیچخوردگیهای مچ پا زمانی روی میدهـد کـه مـدافع روی
پای مهاجم تیم حریف فرود میآید (مهاجم برای اسـپک زدن
آماده است و پرش خود را بیش از حد کوتاه یا نزدیک به تـور
تنظــیم مــیکنــد) .بــه عــالوه حــدود یــکچهــارم از کــل
پیچخوردگیها وقتی روی میدهد کـه مـدافع روی پـای هـم
تیمی خود هنگام دفاع چند نفره  ،فرود میآید .در نتیجه مدافع
میانی و مهاجم گوش بیشتر در معرض خطر پیچ خوردگی مچ
پا هستند .اگرچه بریس نئوپرینی با کاهش معنی دار هر سـه
شاخص تعادل بهتر از دو نوع بریس دیگـر تعـادل را بهبـود
میبخشد اما بر اسـاس مکانیسـم آسـیب دیـدگی مـچ پـا در
والیبال توصیه می شود بازیکنان دارای مچ پای ناپایدار درجـه
یک و دو در شرایط بازی و در صورت احتمال برخورد با سایر
بازیکنان از بریس بنددار و ایرکست استفاده کننـد زیـرا بـر
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اساس پیشینۀ تحقیقات این دو نوع بریس بهتـر مـی تواننـد
ثبات مفصلی مچ پا را فـراهم کننـد و بـر اسـاس نتـایج ایـن
تحقیق نیز اعمال این دو نوع بریس باعث بهبود تعادل مـی-
شــود .امــا اگــر در مراحــل اولیــۀ بــازتوانی هســتند از بــریس
نئوپرینی استفاده کنند چرا که اثر بهتری در بهبود تعادل دارد.
بر اساس مکانیسم اصلی پیچخوردگیهـای مـچ پـا (ناشـی از
فرود) توصیه می شود محققان اثر این بریس ها را در شرایط
پویا و هنگام فرود و یـا در شـرایط اعمـال خسـتگی و ایجـاد
شرایطی مشابه بازی بررسی کنند  ،چرا که به نظر می رسد در
شرایط ایستا بررسی اثر بریس بر بهبود حـس عمقـی ،میسـر
است و و دیگر ویژگی بریس ها یعنی ایجاد ثبـات مفصـلی و
کاهش دامنه حرکتی نیاز به بررسی در شرایط پویا دارد .که در
این تحقیق بررسی اثر بـریس هـا در شـرایط خسـتگی و یـا
هنگام فرود میسر نبود.
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The Emmidiate Effect of Different Types of Common Ankle Orthosis
on Balance Indexes: A Study on volleyball players with unstable
ankle grade I and II
Sahebozamani Mansour1, Amir Seyfaddini Mohammad Reza2, Mohammadi
Hemn*
Original Article

Abstract
Introduction: The purpose of this study was investigate the effect of Neoprene ،lace-up and
Aircast ankle orthosis on balance indexes of volleyball players with unstable ankle degree I and II.
Materials and Methods: Thid article is original. Fifteen men volleyball players with unstable
ankle grade I and II were recruited (18-23 years). They had at least 3 years experience of playing
in different volleybal leagues. Four testing conditions included a no orthosis, Neoprene ankle
orthosis, lace-up ankle orthosis, and Aircast ankle orthosis. Postural control test (single leg
stability testing in difficult level of 12) was performed by Biodex Balance System. Data were
analyzed using descriptive statistics and one-way repeated measures at the significance level of
%95 or α ≤0/05.
Results: Data analyses showed that the overall index of postural control had a significant decrease
while applying either types of ankle orthoses. According to the obtained results, all three types of
ankle orthoses s could improve postural control (P<.05). Neoprene ankle orthosis was more
efficient than lace-up and Aircast ankle orthoses (P<.05). Although the lace-up orthosis was more
effective than Aircast ankle orthosis in ankle stability, but the difference was not prominently
significant (P>.05).
Conclusion: In athletes with unstable ankle, all three types of ankle orthosis , could prevent ankle
sprain via improving the postural control index. Especially in volleyball players with unstable
ankle grade I and II , Neoprene ankle support was more effective than other types of ankle
orthosis.
Keywords: Unstable ankle, Ankle orthosis Postural control index, Balance control
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