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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

تأثیر سه نوع بریس مچ پا بر پایداری دینامیک موضعی حین دویدن در افراد مبتال
به ناپایداری مچ پا

1
4

زهرا بصیری ،1مهرداد عنبریان ،2علی شریفنژاد ،3بهنام میری پور فرد

 .1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 .2استاد بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا (نویسندۀ مسئول).
 .3استادیار ،گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران.
 .4استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
تاریخ ارسال1399/09/30

تاریخ پذیرش 1399/12/18

چکیده
هدف این مطالعه ،تعیین اثر سه نوع بریس مختلف بر پایداری دینامیک موضعی با استفاده از حداکثر نمای
لیاپانوف حین دویدن در افراد مبتال به ناپایداری مچ پا بود 12 .آزمودنی مبتال به ناپایداری مچ پا در گروه
آسیبدیده و  12آزمودنی سالم در این مطالعه شرکت کردند .گروه آسیبدیده ،روی تردمیل  70گام با بریس
سخت ،نیمهسخت ،نرم و بدون بریس دویدند .گروه سالم ،تنها در وضعیت بدون بریس آزمون دویدن را انجام
دادند .حداکثر نمای لیاپانوف با استفاده از دادههای کینماتیک محاسبه شد .نتایج نشان داد حداکثر نمای
لیاپانوف کوتاهدوره در دویدن با بریس نیمهسخت در گروه آسیبدیده بهطور معناداری با سایر وضعیتهای
بریس مچ پا متفاوت است ،اما دویدن با بریس نیمهسخت تفاوت معناداری در حداکثر نمای لیاپانوف کوتاهدوره
گروه آسیبدیده در مقایسه با گروه سالم ایجاد نکرد .با توجه به این نتایج ،به نظر میرسد دویدن با بریس
نیمهسخت توانسته است وضعیتی نزدیک به دویدن گروه سالم فراهم کند.
واژگان کلیدی :آسپرین مچ پا ،حمایتکننده خارجی ،حداکثر نمای لیاپانوف  ،ناپایداری مزمن مچ پا.

1. Email: zahrabassiri@gmail.com
2. Email: anbarian@basu.ac.ir
3. Email: a.sharifnezhad@ssrc.ac.ir
4. Email: bmf.guilan@gmail.com
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مقدمه
ناپایداری و آسیبهای مکرر ،یکی از پیامدهای اصلی آسیب آسپرین مچ پا در بیش از  70درصد
افرادی است که به این آسیب دچار شدهاند ( .)1،2وقوع مکرر آسیب آسپرین مچ پا اختالالت مکانیکی
یا عملکردی جدی در پی خواهد داشت که از آن با عنوان ناپایداری مچ پا )CAI( 1یاد میشود (.)3،4
ناپایداری 2و به دنبال آن از دست رفتن پایداری مکانیکی که بهصورت تغییر سفتی مفصل و مکان
استخوان نازکنی ظاهر میشود و همچنین تغییر آرتروکینماتیک 3و عملکرد مفصل مانند محدودیت
لغزش قدامی استخوان تالوس بهدلیل قرارگیری نامناسب این استخوان در جهت قدامی از پیامدهای
اصلی  CAIدر نظر گرفته میشود ( .)5-10بنابراین ،تالش برای بهبود سالمت مفصل مچ و افزایش
عملکرد افراد مبتالبه  CAIاهمیت ویژهای دارد.
استفاده از بریسهای مچ پا 4یکی از روشهای رایج در کاهش آسیب یا پیشگیری از آسیب مجدد مچ
پا در میان ورزشکاران است ( .)14-11تلقی این است که اثربخشی حمایتکنندههای خارجی مفصل
مچ پا مانند بریس مچ پا ممکن است نتیجهی ترکیبی چند سازوکار مختلف باشد .نظریهای که در این
خصوص بیشتر مورد توجه قرارگرفته این است که اثربخشی این روش بهدلیل فراهم کردن حمایت
مکانیکی است .این حمایت از طریق پیشگیری از دامنۀ حرکتی بیشازحد یا حرکات غیرطبیعی مفصل
ایجاد میشود .نظریههای دیگر بر سازوکارهای عصبی-عضالنی تمرکز دارند و معتقدند استفاده از
حمایتکنندههای خارجی مفصل مچ پا نظیر بریس ،با فعالسازی گیرندههای مکانیکی جلدی اطراف
مفصل مچ پا سبب افزایش ورودی حس عمقی 5میشوند و این افزایش بهنوبهی خود بر فعالیت عضلۀ
پرونئال و پایداری پوسچری تأثیر میگذارد ( .)15با این حال ،بیشتر مطالعات انجامشده در خصوص
اثر بریس و تیپینگ بر تعادل و پایداری در افراد  CAIبر جابهجایی مرکز ثقل و مرکز فشار تمرکز
دارند و گاه نتایجی متناقض در این آنها گزارش شده است .به نظر میرسد این تناقضات بهدلیل
استفاده از متغیرهای بیومکانیک خطی و آزمونهای پایهای همچون آزمون گردش ستاره 6برای ارزیابی
پایداری است .اینگونه روشهای ارزیابی پایداری نمیتوانند بسیاری از جنبههای حرکت غیرخطی
انسان را در برگیرند و در بیشتر موارد اطالعاتی ناقص در مورد ویژگیهای سیستم حرکتی فراهم
میکنند ( .)8 ،18-16از طرفی ،اثربخشی بریسها در بهبود اجرا و پایداری در آزمونهای پویا و

1. Chronic Ankle Instability
2. Instability
3. Ankle Braces
4. External Prophylactic Ankle Support
5. Proprioceptive
6. Star Excursion Balance Test
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کاربردی هنوز بهطور کامل شناخته نشده و نیازمند مطالعات دقیقتر است ( .)8بنابراین ،به نظر
میرسد بررسی متغیرهای بیومکانیکی دیگر ،بهجز متغیرهای خطی ،میتواند درک بهتری از
سازوکارهای اثر حمایتکنندههای خارجی مفصل مچ پا در افراد  CAIفراهم کند و دیدگاههای بهتری
را در خصوص انتخاب حمایتکنندۀ مناسب برای درمان ،توانبخشی و پیشگیری از این آسیب پیش
روی مربیان ،ورزشکاران و درمانگران قرار دهد.
متغیرهای بیومکانیکی زیادی برای تعریف پایداری حرکت پیشنهاد شدهاند که تقریباً همۀ آنها به
تعیین کمّی برخی اندازههای تغییرپذیری در الگوی حرکتی انسان یا متغیرهای انرژتیک مرتبط با
پایداری مفصل متکیاند ( .)22-19با این حال ،این روشها مفهوم ثبات را به مقاومت سیستم عصبی-
عضالنی در برابر اغتشاشات مرتبط نمیکند و پیشنهاد میدهد که تعریف دقیقتری از پایداری حرکتی
پویا الزم است .مدلهای تحلیلی الگوهای حرکتی مبتنی بر سیستمهای جفتی غیرخطی نوسانگرها و
شبیهسازی دستگاههای پیادهروی پویا-منفعل که رفتارهای بینظم را اجرا میکنند ،نشان میدهد
تکنیکهای تحلیل غیرخطی ممکن است بینشی در خصوص فرآیندهای عصبی-عضالنی کنترلکنندۀ
حرکت ایجاد کنند ( .)19،20تئوری مدرن سیستمهای دینامیکی در پایان قرن نوزدهم با سؤال اساسی
در مورد ثبات و تکامل منظومۀ شمسی مطرح شد .سیستمهای دینامیکی مطالعۀ رفتار بلنددورۀ
سیستمهای در حال تکامل است ( .)23سیستم دینامیکی ،سیستمی است که در آن رفتارها با گذر
زمان تکامل مییابند .روشهای تحلیل فعلی از منظر سیستمهای دینامیکی بر تکامل فضا-زمانی
پویایی سیستم در یک دورۀ زمانی متمرکز است که میتواند حالت پایدار و همچنین تغییرات کیفی
ناگهانی در رفتار را در برگیرد .بسیاری از این تکنیکهای تحلیل از مطالعۀ روشهای غیرخطی برخالف
رویکرد خطی سنتی نشئت میگیرند ( .)24،25اخیراً ،روشهای تحلیل غیرخطی بر اساس رویکرد
سیستمهای دینامیکی رواج یافته است .این تکنیکهای تجزیهوتحلیل ،بینش جدیدی در مورد
چگونگی حفظ الگوی ثبات ،انتقال به حالتهای جدید و تنظیم توسط فرایندهای همبستگی کوتاه و
بلند (فراکتال) در مقیاسهای فضایی و زمانی توسط سیستم فراهم میکند .این جنبههای مختلف
پویایی سیستم به طور معمول با استفاده از مفاهیم مربوط به متغیر ،ثبات ،پیچیدگی و سازگاری
بررسی میشوند (.)24
در سالهای اخیر ،تمایل برای ارزیابی کمّی پایداری راه رفتن و دویدن با استفاده از روشهای مبتنی
بر تحلیل سریهای زمانی غیرخطی مانند پایداری دینامیک موضعی افزایش یافته است ( .)26در این
زمینه ،محققان از روشهای غیرخطی برای تعیین محتوای «موضعی» پایداری استفاده کردهاند.
پایداری دینامیک موضعی را میتوان حساسیت سیستم به اغتشاشات کوچک درونی تعریف کرد
()19،24؛ به این معنا که سیستم حرکتی انسان چقدر به نوسانات طبیعی پاسخ میدهد که در طول
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راه رفتن رخ میدهد؟ این نوسانات ممکن است بهدلیل نویزهای عصبی یا سایر اغتشاشات داخلی باشد
و برای حفظ ثبات سراسری باید کاهش یابد .این اندازهها در واقع توانایی غلبه بر اغتشاشات کوچکتر
(که برای آنها تغییر در رفتار الزم نیست) در یک الگوی پایدار و بدون هیچ اغتشاش خارجی (بهغیر
ازآنچه در محیط آزمایش و درون خود سیستم وجود دارند) تعریف میشوند .برخی از اندازههای
استفادهشده در این روش که از نظریۀ سیستمهای دینامیکی مشتق میشوند عبارتاند از :حداکثر
نمای لیاپانوف ،حداکثر ضریب فلوکوئت ،اندازههای تغییرپذیری و همبستگیهای دوربرد (.)27
یکی از رویکردهای مورد استفاده در تعیین پایداری دینامیک موضعی حداکثر نمای لیاپانوف است
( .)19،20،24این اندازه ،دادههای کینماتیک یا کینتیک حاصل از سریهای زمانی را به فضای حالت
تبدیل و میزان همگرایی-واگرایی مسیرهای مجاور را تعیین میکند (در اینجا مسیر به مسیرهای
فضایی سیگنال مورد نظر در فضای حالت اطالق میشود) .تعیین درست و دقیق نمای لیاپانوف نیازمند
پایگاه دادهای در زمان نامحدود با ماهیت قطعی (غیرتصادفی) است؛ بنابراین ،ارزیابی مناسب دادههای
آزمایشی سریهای زمانی مستلزم ارزیابی نمای لیاپانوف در زمانی محدود است (.)19،20،23،24،27
این تحلیل میزان متوسط (شیبخطی) واگرایی را در مقیاس لگاریتمی در پنجرۀ زمانی محدود تعیین
میکند ( .)28روش محدود به زمان حداکثر نمای لیاپانوف برای تحلیل راه رفتن و دویدن انسان
ممکن است از سایر روشها مناسبتر باشد؛ زیرا این روش یک حرکت دقیق دورهای را مدنظر قرار
نمیدهد .مزیت دیگر این روش تحلیلی این است که برخالف روشها و اندازههای سنتیِ تغییرپذیری
راه رفتن و دویدن که هر سیکل راه رفتن یا دویدن را مستقل از دیگری فرض میکرد (یعنی تغییر در
چرخهها نسبت به میانگین ارزیابی میشود) ،نمای لیاپانوف تکامل پایداری حرکتی موضعی را طی
چندین گام متوالی بررسی میکند .مهمتر آنکه حداکثر نمای لیاپانوف را نمیتوان با تغییرپذیری کلی
در سیستم یکسان دانست؛ زیرا تغییرپذیری همۀ دگرگونیهای درون سیستم (همگرایی-واگرایی) را
نشان میدهد ،حالآنکه حداکثر نمای لیاپانوف تنها واگرایی سیستم را ارزیابی میکند ( .)20بهعالوه،
این متغیر از الگوی راه رفتن در حالت پایدار و بدون اغتشاش خارجی محاسبه میشود و توانایی فرد
را در بازیابی پایداری پس از اغتشاشات کوچک بررسی میکند .اختالالت سیستم عصبی-عضالنی
یکی از منابع این اغتشاشات کوچک محسوب میشود و نیز یکی از علل ناپایداری در راه رفتن و دویدن
است ( )27که در افراد  CAIنیز گزارش شده است .بنابراین ،بررسی این متغیرها میتواند نقش
حمایتکنندههای خارجی مچ پا را در تأمین پایداری راه رفتن و دویدن از طریق کنترل اغتشاشات
کوچک بررسی کند .بر این اساس ،هدف این مطالعه تعیین اثر سه نوع بریس مچ پا بر پایداری
دینامیک موضعی حین دویدن در افراد مبتال به ناپایداری مچ پا با استفاده از حداکثر نمای لیاپانوف
است.
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روش پژوهش
 12آزمودنی مرد مبتال به آسیب ناپایداری مچ پا پس از بررسی شرایط الزم برای ورود به آزمون و
معاینه توسط متخصص ارتوپدی و  12آزمودنی سالم فعال (که بهطور منظم سه جلسه در هفته و در
هر جلسه به مدت  45 -30دقیقه با شدت متوسط تا شدید فعالیت سازمانیافته انجام میدادند)
بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهترتیب در گروههای آسیبدیده و سالم جای گرفتند.
حجم نمونه با استفاده از نرمافزار ( G*powerنسخۀ  )3.1.2برای آزمون آماری مربوط با توان آماری
 ،0/8اندازۀ اثر  0/8و سطح آلفای  0/05حجم نمونه محاسبه شد.
بعد از ارائۀ اطالعات مربوط به اهداف و روش کار ،از آزمودنیها رضایتنامۀ کتبی برای شرکت در
پژوهش دریافت شد .شرایط ورود به این آزمون برای گروه سالم شامل نداشتن هرگونه ناهنجاری،
سابقۀ جراحی ،آسیبدیدگی ،شکستگی ،سوختگی ،مشکالت عصبی-عضالنی و آسیبهای حاصل از
ضربه در اندام تحتانی ،استفاده نکردن از اندام مصنوعی در مفصل ران ،زانو مچ پا و نداشتن دیابت بود
( )30 ،29که از طریق تکمیل پرسشنامۀ شناسایی ناپایداری عملکردی مچ پا )IdFAI( 1و پرسشنامۀ
بینالمللی فعالیت جسمانی )IPAQ( 2توسط آزمودنیها مشخص شد ( .)32 ،31پرسشنامۀ  IdFAIدر
مقیاس  5 -0برای هر سؤال و هرکدام از پاهای چپ و راست آزمودنیها ثبت شد .نمای باالتر به نشانۀ
افزایش سطح ناپایداری در نظر گرفته شد .بر این اساس ،داوطلبان شرکت در آزمون به چهار دسته
تقسیمبندی شدند :گروه بدون آسیب (سابقهای از آسپرین مچ پا وجود ندارد) ،گروه بدون عالمت
(سابقۀ آسپرین و  ،)IdFAI ≥10گروه بالقوه ناپایدار (سابقۀ آسپرین مچ پا در یک سال اخیر و ≤11
 )IdFAIو گروه ناپایدار (سابقۀ آسپرین بیش از یک سال و  .)IdFAI ≤11سپس ،گروههای بدون
عالمت و بالقوه ناپایدار از آزمون حذف شدند .درنهایت ،افراد دستۀ ناپایدار در گروه آسیبدیده و افراد
بدون آسیب در گروه سالم در آزمون شرکت کردند .هدف از شرکت گروه سالم ،مقایسۀ گروه
آسیبدیده با افراد بدون سابقۀ آسیب بهمنظور ارزیابی میزان پایداری فراهمشده در هر یک از شرایط
بریس بود .هدف از این مقایسه ،در واقع پاسخ به این سؤال بود که از منظر پایداری ،کدامیک از شرایط
بریس شرایطی مشابه گروه سالم برای آزمودنیهای مبتال به  CAIفراهم میکند؟
دادههای کینماتیکی با قرار دادن نشانگر بر نقاط استخوانی آزمودنیها و با استفاده از دستگاه ثبت
ویدیویی حرکت شامل  10دوربین با آرایش چتری (شکل شمارۀ  )1و با سرعت تصویربرداری 200
فریم در ثانیه ( )Motion Analysis Corporation, CA, USAو نرمافزار  Cortexدر حال دویدن روی

1. Identification of Functional Ankle Instability
2. International Physical Activity Questionnaire
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تردمیل با سرعت خودانتخابی ( )33-36جمعآوری شد 17 .مارکر  25میلیمتری غیرفعال ،ساخت
کشور آلمان ،که نور  LEDساطعشده از دوربین را منعکس میکردند ،توسط آزمونگر روی مهرۀ پنجم
کمر ،خار خاصرۀ قدامی فوقانی لگن راست ،خار خاصرۀ قدامی فوقانی لگن چپ ،تروکانتر بزرگ
استخوان ران راست ،تروکانتر بزرگ استخوان ران چپ ،کندیل داخلی استخوان درشتنی راست،
کندیل خارجی استخوان درشتنی راست ،کندیل داخلی استخوان درشتنی چپ ،کندیل خارجی
استخوان درشتنی چپ ،قوزک داخلی پا راست ،قوزک خارجی پا راست ،قوزک داخلی پا چپ ،قوزک
خارجی پا چپ ،پاشنۀ راست ،پاشنۀ چپ ،بند سوم انگشت دوم پای راست و بند سوم انگشت دوم
پای راست آزمودنیها قرار داده شد .دادههای کینماتیکی بهصورت سهبعدی جمعآوری و سپس با
فیلتر پایینگذر و فرکانس برشی  15 HZفیلتر شدند ( .)37آنگاه ،از دادههای فیلترشده برای محاسبۀ
متغیرهای وابسته استفاده شد.

شکل  -1آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی و آرایش دوربینها.

آزمون اصلی پژوهش ،شامل دویدن روی تردمیل (تردمیل آنالیزگیت با دو تختهنیروی موازی
تعبیهشدهی داخلی ،ساخت شرکت  SCHEINآلمان) در آزمایشگاه تخصصی بیومکانیک ورزشی
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی بود .پس از پنج دقیقه گرم کردن بهمنظور جلوگیری از آثار
تجربه ،قبل از اجرای آزمون اصلی از آزمودنیها خواسته شد به مدت  10دقیقه در محوطۀ آزمایشگاه
دویدن در وضعیت موردنظر در پروتکل را تمرین کنند .همچنین ،به آزمودنیها فرصت داده شد تا
دویدن روی تردمیل را تجربه و سرعت دلخواه خود را تعیین کنند ( .)36سپس ،گروه آسیبدیده در
چهار وضعیت پوشش پا شامل :تنها با کفش بدون بریس ،کفش همراه با بریس نرم ،کفش همراه با
بریس نیمهسخت و کفش همراه با بریس سخت به اجرای آزمون اصلی پرداختند .فاصلۀ استراحتی
بین اجرای آزمون برای هر یک از وضعیتهای بریس مچ پا پنج دقیقه بود .از طرفی برای کاهش تأثیر
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خستگی آزمودنیها در اجرای آزمون ،ترتیب استفاده از کفش برای هر آزمودنی بهطور تصادفی به-
وسیلۀ آزمونگر انتخاب شد .گروه سالم تنها در وضعیت با کفش و بدون بریس آزمون دویدن روی
تردمیل را انجام دادند .انتخاب بریسها با توجه به رایج بودن آنها میان ورزشکاران و با مشورت
پزشکان متخصص انجام شد (شکل شمارۀ )2

شکل  -2بریس نرم (تصویر سمت راست) ،بریس نیمهسخت (تصویر وسط) ،بریس سخت (تصویر سمت
چپ).

آزمودنیها با سرعت دلخواه و رعایت الگوی گامبرداری پاشنه-پنجه حدود شش دقیقه میدویدند و
آزمونگر تعداد برخورد پاشنۀ هر آزمودنی را با تردمیل شمرد .آزمودنی پس از اجرای  70گام دویدن
روی تردمیل ،متوقف میشد .شرایط کوشش موفق ،اجرای الگوی پاشنه-پنجه بود که با مشاهدۀ
نمودار نیروی عمودی عکسالعمل زمین تأیید میشد .لحظۀ تماس پاشنۀ با زمین از طریق کوچکترین
اندازۀ مختصات عمودی مارکر پاشنه جمعآوری میشد .توالی گامها بر اساس فاصلۀ بین تماسهای
پاشنه با تردمیل تعریف شده بود و بهصورت سریهای زمانی برای تحلیل 𝜆 (مقدار الندا) ،استفاده
شد (.)23،38
برای محاسبۀ 𝜆 ،سریهای زمانی بهدستآمده از دادههای پژوهش بر اساس زمان به سریهای زمانی
هر گام به  100نقطه داده ( 7000نقطه داده برای  70گام) نرمالسازی شد ( .)39سپس ،از این
سریهای زمانی برای بازسازی فضای حالت در راستای محاسبۀ 𝜆 استفاده شد .بر اساس ادبیات
تحقیق ( )19و الگوریتم روزنتین ( 𝜆 ،)28بهعنوان شیب منحنی لگاریتمی واگرایی محاسبه شدS .
(کوتاهدوره) و ( Lبلنددوره) بهعنوان شیبهای منحنیهای لگاریتمی (واگرایی) و بهترتیب برای 0/5
و  10 -4گام محاسبه شدند .برای بازسازی فضای حالت از دادههای کینماتیکی بر اساس تکنیکهای
استاندارد تعبیهشده استفاده شد ( .)40،41برای هر سری زمانی فضای حالت متناسب از سریهای
زمانی اصلی و کپیهای تأخیرهای زمانی آن بازسازی شد:

124

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،12شماره  ،27بهار و تابستان 1399

])𝑇)𝑋(𝑡) = [𝑥(𝑡), 𝑥(𝑡 + 𝑇), … , 𝑥(𝑡 + (𝑑𝐸 − 1
در این فرمول ) X(tبردار حالتی با ابعاد 𝐸𝑑 است x(t) ،شامل دادههای یکبعدی اصلی است،
نشاندهندۀ تأخیر زمانی و 𝐸𝑑 ابعاد تعبیهشده است .حداکثر نمای لیاپانوف میزان میانگین امتیازی
واگرایی مسیرهای مجاور را در فضای حالت را تعیین میکند و بنابراین ،اندازۀ مستقیمی از حساسیت
سیستم به اغتشاشات نامتناهی را ارائه میکند ( .)28این امتیاز فرمولی بهصورت زیر محاسبه شد:

T

𝑡 𝑑(𝑡) = 𝑑0 𝑒 𝜆1
در این فرمول )𝑡(𝑑 میانگین واگرایی میان مسیرهای مجاور در فضای حالت در زمان 𝑡 و  𝑑0تفکیک
اولیۀ بین نقاط مجاور است .امتیازهای محدود زمانی 𝜆 با  𝜆1متفاوت است که فقط در حد دوگانه و
در حالی که ∞ → 𝑡 و  𝑑0 → 0میل میکند ،تعریف میشود.
درنهایت 𝜆 ،بهصورت دو متغیر 𝑆𝜆 و 𝐿𝜆 (پاسخهای کوتاهدوره 𝑆𝜆 و بلنددوره 𝐿𝜆) محاسبه شد که
چگونگی پاسخ مداوم سیستم به اغتشاشات خیلی کوچک را اندازهگیری میکنند .درواقع 𝑆𝜆 و 𝐿𝜆
نرخ واگرایی مسیرهای مجاور را در فضای حالت نشان میدهند .مقادیر  𝜆 < 0نشاندهندۀ سیستمی
پایدار است که مسیرهای مجاور آن تمایل دارند پس از مدتی به یکدیگر نزدیکتر شوند و مقادیر
 𝜆 > 0نشاندهندۀ سیستمی ناپایدار است که مسیرهای مجاور آ« تمایل دارند از یکدیگر دورتر
شوند .درواقع مقادیر بزرگتر 𝜆 یسیستم با پایداری کمتر را نشان میدهد (.)33
پس از بررسی نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک ،بهمنظور بررسی تفاوتهای
𝜆 بین وضعیتهای مختلف بریس مچ پا از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای مکرر استفاده شد.
همچنین برای تحلیل تعقیبی ،آزمون  LSDاستفاده شد .معناداری دادهها در سطح  P<0/05بررسی
شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخۀ  20و  Rنسخۀ  1.3انجام شد.
نتایج
شکل شمارۀ  3منحنیهای واگرایی لگاریتمی یک آزمودنی از گروه آسیبدیده و یک نفر از گروه سالم
را در حالت دویدن تنها با کفش بدون بریس نشان میدهد .هدف از بررسی و مقایسۀ این دو گروه در
وضعیت دویدن بدون بریس دستیابی به اطالعات پایه در خصوص تفاوتهای پایداری دویدن افراد
مبتال به  CAIدر مقایسه با گروه سالم بود .تمایل  λبه نزدیک شدن به صفر و اعداد منفی نشاندهندۀ
افزایش پایداری و تمایل  λبه دور شدن از صفر و اعداد مثبت نشاندهندۀ کاهش پایداری است .بررسی
منحنیهای لگاریتمی این دو آزمودنی تفاوتهای بارز  λرا در دویدن بدون بریس نشان میدهد.
بهطورکلی مقادیر لحظهای واگرایی در طول سری زمانی در گروه آسیبدیده کمتر از گروه سالم است.
بر همین اساس ،در ابتدای حرکت دویدن نیز سطوح  λلحظهای آزمودنی آسیبدیده کمتر از آزمودنی
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سالم است .با این حال ،بررسی حداکثر نمای لیاپانوف کوتاهدوره ( 𝑆𝜆) در دو آزمودنی (بخش بزرگ-
نماییشدۀ منحنی) نشان میدهد شیب خط راست معرف 𝑆𝜆 آزمودنی آسیبدیده (خط ممتد قرمز
رنگ که در قسمت پایین است) تفاوت چندانی با شیبخط راست معرف 𝑆𝜆 آزمودنی سالم ندارد.
بررسی تفاوتهای میان شیب این خطوط نشان میدهد شیبخط معرف 𝐿𝜆 (خط نقطهچین آبی
رنگ که در قسمت باالتر است) برای آزمودنی سالم به میزان اندکی به سمت منفی متمایل است و
𝐿𝜆 برای آزمودنی سالم مقادیر کوچکتر از صفر را نشان میدهد .در حالی که شیبخط معرف 𝐿𝜆
برای آزمودنی آسیبدیده به سمت مثبت متمایل است و مقادیر بزرگتر از صفر را نشان میدهد.

شکل  - 3منحنیهای لگاریتمی واگرایی یک آزمودنی مبتال به  CAIو یک نفر از گروه سالم در وضعیت
دویدن بدون بریس .خطوط راست نقطهچین نشاندهندۀ 𝑳𝝀 و خطوط راست ممتد (بزرگنمایی شده) 𝑺𝝀 را
نشان میدهند .مقادیر محاسبهشده برای 𝑺𝝀 و 𝑳𝝀 در هر یک از وضعیتهای دویدن در راهنمای شکل
آورده شده است.

تفاوتهای بارز  λمیان دویدن بدون بریس و با بریسهای نرم ،نیمهسخت و سخت در گروه آسیبدیده،
بهخوبی در منحنیهای واگرایی لگاریتمی (شکل شمارۀ  )4قابل مشاهده است .شیب خطوط راست
نقطهچین نشاندهندۀ 𝐿𝜆 در چهار وضعیت دویدن و شیب خطوط ممتد نشاندهندۀ 𝑆𝜆 در چهار
وضعیت دویدن است .بهطورکلی ،دویدن با بریس تفاوت چندانی در 𝑆𝜆 در مقایسه با دویدن بدون
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بریس ایجاد نکرده است .با این حال ،بررسی شیب خطوط معرف 𝐿𝜆 اطالعات متفاوتی به دست
میدهد .دویدن بدون بریس (خط سبز رنگ) پایداری نسبی را نشان میدهد .بررسی شیبخط معرف
دویدن با بریس نرم (خط آبی رنگ) نشان میدهد استفاده از بریس نرم سبب تمایل 𝐿𝜆 بهسوی
مقادیر کمتر از صفر شده است .اگرچه تفاوت ایجادشده چندان قابلتوجه نیست ،میتواند نشاندهندۀ
وجود پایداری بیشتر در وضعیت دویدن با بریس در مقایسه با دویدن بدون بریس در این فرد مبتال
به  CAIباشد .خط معرف دویدن با بریس نیمهسخت (خط بنفش رنگ) در مقایسه با دویدن بدون
بریس شیب منفی نسبتاً تندی دارد که تغییر بسیار چشمگیری در امتیاز پایداری را نشان میدهد .با
بررسی شیب این خط میتوان دریافت 𝐿𝜆 در دویدن با بریس نیمهسخت بهطور قابلتوجهی در جهت
منفی افزایش یافته است که میتواند نشاندهندۀ وجود پایداری بسیار بیشتر در دویدن با بریس
نیمهسخت ،در مقایسه با دویدن بدون بریس یا بریس نرم ،در این فرد مبتال به  CAIباشد .درنهایت،
مشاهدۀ خط معرف دویدن با بریس سخت (خط نارنجی رنگ) نشان میدهد این خط شیب مثبت
دارد و مقادیر 𝐿𝜆 در پی دویدن با بریس سخت در جهت مثبت افزایش یافته است .این نتیجه بیانگر
آن است که باوجود آثار مثبت بریسهای نرم و نیمهسخت در پایداری دویدن فرد مبتال به ،CAI
دویدن با بریس سخت سبب کاهش پایداری این فرد شده است.
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شکل  -4منحنیهای لگاریتمی واگرایی یک آزمودنی مبتال به  CAIدر وضعیت دویدن بدون بریس،
بریس نرم ،بریس نیمهسخت و بریس سخت .خطوط راست نقطهچین نشاندهندۀ 𝑳𝝀 و خطوط راست
ممتد (بزرگنمایی شده) 𝑺𝝀 را نشان میدهند .مقادیر محاسبهشده برای 𝑺𝝀 و 𝑳𝝀 در هر یک از وضعیت-
های دویدن در راهنمای شکل آورده شده است.

شکل شمارۀ  5ارزیابی پایداری دینامیک موضعی را با استفاده از نمای لیاپانوف زمان محدود نشان
میدهد .همانگونه که مشاهده میشود (الف) یک سیگنال سری زمانی با اضافه کردن یک تأخیر
زمانی ( )Tبه سیگنال اصلی به یک فضای حالت  Nبعدی (ب) (که در اینجا بهصورت سهبعدی نشان
داده شده) تبدیل شده است .فضای حالت نشان میدهد با تکامل یافتن رفتار ،مسیرهای مجاور شروع
به دور شدن میکنند .این واگرایی نتیجۀ نوسانات داخلی یا اغتشاش است .در مقیاس لگاریتمی (ج)،
نرخ واگرایی کوتاهمدت ( 𝑇𝑆𝜆) و واگرایی طوالنیمدت ) 𝑇𝐿𝜆( با شیب یک خط راست ،میتواند
نمایانگر بهترین تناسب اندازهگیری باشد .نرخهای بزرگتر واگرایی بهوسیلۀ خطوطی با شیب تندتر
نمایان میشوند که نشاندهندۀ ناپایداری موضعی بیشتر است.

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،12شماره  ،27بهار و تابستان 1399

128
ج

ب

الف

شکل  - 5ارزیابی پایداری دینامیک موضعی با استفاده از نمای لیاپانوف زمان محدود.

جدول شمارۀ  1میانگین 𝑺𝝀 و 𝑳𝝀 و انحراف استاندارد گروه آسیبدیده را حین دویدن در وضعیت
بدون بریس ،با بریس را نرم ،نیمهسخت و سخت و دویدن گروه سالم را در وضعیت بدون بریس نشان
میدهد .یافتههای این پژوهش نشان داد میان گروه آسیبدیده در وضعیت دویدن بدون بریس ،با
بریس نرم و با بریس سخت و گروه سالم تفاوتهای معناداری در 𝑺𝝀 وجود دارد .بهطوریکه حداکثر
نمای لیاپانوف کوتاهدوره 𝑺𝝀 گروه آسیبدیده حین دویدن بدون بریس در جهت مثبت به میزان
 0/8692بزرگتر از گروه سالم بود .همچنین ،گروه آسیبدیده در وضعیت استفاده از بریس نرم و
سخت ،در مقایسه با گروه سالم ،امتیازی حدود یک واحد بزرگتر در جهت مثبت نشان داد .اما با
وجود اینکه گروه آسیبدیده در وضعیت پوشیدن بریس نیمه سخت امتیازی بیشتر ( )0/2228از
گروه سالم بهدست آورد ،این اختالف از نظر آماری معنادار نبود .بررسی یافتههای مرتبط با 𝑳𝝀 نیز
نشان داد در گروه آسیبدیده 𝝀𝑳 ،در دویدن در هر چهار وضعیت بهطور معناداری با گروه سالم
متفاوت بود؛ بدینصورت که حداکثر نمای لیاپانوف بلنددوره 𝑳𝝀 گروه آسیبدیده در وضعیت دویدن
بدون بریس در جهت مثبت به میزان  0/0127بزرگتر از گروه سالم بود .همچنین 𝑳𝝀 گروه
آسیبدیده با بریس نرم در جهت مثبت به میزان  0/0309بزرگتر از گروه سالم بود .دویدن با بریس
نیمه سخت سبب شد امتیاز پایداری یا 𝑳𝝀 بیماران مبتال به  ،CAIگروه کنترل ،به میزان  0/0116در
جهت منفی افزایش یابد .با وجود اینکه بین دویدن گروه آسیبدیده با بریس نیمهسخت و گروه سالم
تفاوت معناداری وجود دارد ،این وضعیت ،از نظر پایداری نزدیکترین حالت را به گروه سالم برای
بیماران مبتال به  CAIفراهم آورده است .دویدن بیماران مبتال به  CAIبا بریس سخت نیز سبب شد
𝑳𝝀 ،در مقایسه با گروه سالم ،به میزان  0/0211در جهت مثبت افزایش یابد.
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جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد 𝑺𝝀 و 𝑳𝝀 در دویدن گروه آسیبدیده در ووضعیت بدون
بریس ،با بریس نرم ،نیمهسخت و سخت و دویدن گروه سالم در وضعیت بدون بریس.
𝝀

𝑆𝜆

نوع بریس

گروه سالم

گروه آسیبدیده

t

اندازه تأثیر

P-value

بدون بریس

1/2053±0/2763

2/0745±0/1946

-7/862

0/32

*0/001

بریس نرم

2/2053 ±0/3954

-7/150

0/69

*0/001

بریس
نیمهسخت

1/4281 ±0/2897

-1/927

0/144

0/067

بریس سخت

± 0/2247
2/0883

-8/587

0/770

*0/001

-0/0029±0/0133

-2/270

0/58

* 0/033

-3/576

0/448

* 0/002

2/128

0/171

*0/045

2/128

0/171

*0/045

بدون بریس

-0/0156±0/0139

± 0/0265
0/0153
± 0/0126
-0/0040
± 0/0126
-0/0040

بریس نرم
𝐿𝜆

بریس
نیمهسخت
بریس سخت

بررسی نتایج آزمون درونگروهی نشان داد 𝑆𝜆 در دویدن گروه آسیبدیده با بریس نیمهسخت بهطور
معناداری با سایر وضعیتهای پوشیدن بریس متفاوت است .بهطوری که بین دویدن بدون بریس و با
بریس نیمهسخت ( ،)P=0/001بریس نرم و بریس نیمهسخت ( )P=0/001و بریس نیمهسخت و بریس
سخت ( )P=0/001تفاوت معنادار وجود داشت (جدول شمارۀ  .)2این در حالی بود که در 𝐿𝜆 وضعیت
بدون بریس ،با بریس نرم ،بریس نیمهسخت و بریس سخت تفاوت معنادار وجود نداشت.
جدول  -2مقادیر  P-valueبرای تفاوتهای 𝑺𝝀 دویدن در وضعیتهای مختلف در گروه آسیبدیده.

λ

𝑆𝜆

بدون

بدون بریس

بدون بریس

بریس نرم و

بریس نرم و

بریس و

و بریس

و بریس

بریس

بریس

بریس نرم

نیمهسخت

سخت

نیمهسخت

سخت

0/999

* 0/001

0/999

* 0/001

0/999

بریس
سخت و
بریس
نیمهسخت
* 0/001
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بحث و نتیجهگیری
هدف کلی این مطالعه ،بررسی اثرات سه نوع بریس متفاوت مچ پا بر پایداری دینامیک موضعی حین
دویدن در افراد مبتال به ناپایداری مچ پا با استفاده از حداکثر نمای لیاپانوف بود .نتایج نشان داد
حداکثر نمای لیاپانوف کوتاهدوره ( 𝑆𝜆) گروه آسیبدیده حین دویدن در هر چهار وضعیت در جهت
مثبت بزرگتر از گروه سالم بود .از آنجا که افزایش مقادیر الندا به معنای کاهش پایداری سیستم
تلقی میشود ( ،)33میتوان نتیجهگیری کرد که گروه آسیبدیده حین دویدن با و بدون پوشیدن
بریسهای استفادهشده در این مطالعه ،در مقایسه با گروه سالم پایداری کمتری داشتهاند .این امر
بدان معناست که استفاده از بریس حین دویدن سبب بهبود پایداری گروه آسیبدیده نشده است .در
این میان ،دویدن با بریس نیمهسخت ،در مقایسه با وضعیتهای دیگر دویدن ،کمترین اختالف را در
نمرۀ پایداری برای گروه آسیبدیده در مقایسه با گروه سالم در پی داشت؛ بنابراین ،به نظر میرسد
دویدن با بریس نیمهسخت ،در مقایسه با وضعیتهای دیگر ،بیشترین میزان پایداری را برای گروه
آسیبدیده فراهم کرده است .به عبارت دیگر ،دویدن با بریس نیمهسخت وضعیت پایداری نزدیک به
افراد سالم را برای افراد مبتال به  CAIفراهم کرد .این در حالی است که بریسهای نرم و سخت ،نهتنها
وضعیتی پایدارتر برای گروه مبتالبه  CAIفراهم نکردند ،بلکه سبب ناپایدارتر شدن هرچه بیشتر
آزمودنیهای آسیبدیده در مقایسه با گروه سالم شدند.
حداکثر نمای لیاپانوف کوتاهدوره یا همان 𝑆𝜆 بهخوبی حداکثر اغتشاش قابلتحمل توسط سیستم
دینامیکی را نشان میدهد ( .)33این متغیر در بیشتر تحقیقات عامل نشاندهندهی میزان خطر سقوط
معرفی شده و در تحقیقات مدلسازی نیز از شاخصهای احتمال سقوط در نظر گرفته شده است
( .)42-44تحقیقات مدلسازی سادۀ راه رفتن 1نشان میدهد 𝑆𝜆 در پی افزایش نویز حرکتی در
سیستم دینامیکی افزایش مییابد ( )43که درواقع بیانگر کاهش پایداری و درنتیجه افزایش خطر
سقوط است .تحقیقات دی گری نیز به بررسی میزان حساسیت این متغیر به افزایش حداکثر اغتشاش
قابلکنترل در سیستم دینامیکی پرداخته و همبستگی باالیی میان 𝑆𝜆 و خطر سقوط گزارش کردهاند
( .)33مطالعات روی آزمودنیهای انسانی نیز نتایجی مشابه با تحقیقات مدلسازی نشان دادهاند
( .)26-47،45در برخی از این تحقیقات که پایداری را هنگام راه رفتن روی سطوح ناهموار و نیز بر
روی یخ بررسی کردهاند ،گزارش دادهاند 𝑆𝜆 به میزان قابلتوجهی افزایش یافته و درنتیجه سبب
کاهش پایداری حین راه رفتن شده است ( .)46،47یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد در مقایسۀ
درونگروهی 𝑆𝜆 افراد مبتال به  CAIهنگام دویدن با بریس نیمهسخت کمترین میزان را دارد .بنابراین،
بر اساس یافتههای آماری و با توجه به یافتههای تحقیقات گذشته میتوان نتیجهگیری کرد که دویدن
1. Simple Walking Models
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با بریس نیمهسخت ،در مقایسه با سایر انواع بریس ،وضعیت پایدارتری برای آزمودنیهای مبتال به
 CAIایجاد میکند .این نتایج با یافتههای حدادی و همکاران ( )2020همسو بود ( .)48بر اساس
یافتههای این پژوهش و نتایج تحقیقات پیشین ،میتوان اینگونه بیان کرد که بریسهای نیمهسخت
احتماالً با فراهم کردن نسبی حمایت مکانیکی و محدود کردن دامنۀ حرکتی و حذف محدودیت
بیشازحد در دامنۀ حرکتی مفصل مچ پا (که ممکن است دلیل اثربخش نبودن بریس سخت باشد)
سبب بهبود پایداری میشوند (.)15
یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد حداکثر نمای لیاپانوف بلنددوره ( 𝐿𝜆) گروه آسیبدیده در
وضعیتهای دویدن بدون بریس ،بریس نرم و بریس سخت در جهت مثبت بزرگتر از گروه سالم بود.
این افزایش در مقدار الندا نشانهای از کاهش پایداری است ( .)33دویدن گروه آسیبدیده با بریس
نیمهسخت ،در مقایسه با گروه سالم ،با افزایش در جهت منفی همراه بود؛ بنابراین میتوان نتیجهگیری
کرد که دویدن بدون بریس و با بریس نرم و سخت سبب کاهش پایداری آزمودنیهای مبتالبه CAI
(آسیبدیده) در مقایسه با گروه سالم شده است .در مورد دویدن با بریس نیمهسخت ،علیرغم تفاوت
موجود میان دو گروه ،نتایج بیانگر این است که دویدن با بریس نیمهسخت ،در مقایسه با سایر روشها،
نزدیکترین حالت به پایداری گروه سالم را برای گروه آسیبدیده فراهم کرده است.
ناحیهای که 𝐿𝜆 در آن محاسبه میشود ،نشاندهندۀ زمانی است که نقاط مجاور تقریباً به حداکثر
جدایی از یکدیگر رسیدهاند و فاصلۀ میان آنها بهدلیل مرزهای جاذب نمیتواند از این بزرگتر شود.
برخی محققان معتقدند 𝐿𝜆 ثبات ذاتی مدل را نشان میدهد ( .)44با این حال بسیاری از تحقیقات
مدلسازی نشان دادهاند 𝐿𝜆 نسبت به مداخلهگرهایی که سبب تغییر پایداری راه رفتن و دویدن
میشوند ،حساس نیست و در بیشتر موارد تغییری نشان نمیدهد .سو و دینگویل ( )2007با استفاده
از مدلهای ساده پویا و غیرفعال راه رفتن ،نشان دادند افزایش خطر سقوط با افزایش ناهمواریهای
شیب سطح راه رفتن سبب افزایش خطی 𝑆𝜆 میشود ،اما هیچ تأثیری بر مقادیر 𝐿𝜆 ندارد ( .)43روس
و دینگویل ( )2011نشان دادند 𝑆𝜆 عملکرد خوبی در پیشبینی خطر سقوط در مدل راه رفتن
سهبعدی دارد ،درحالیکه 𝐿𝜆 هیچ تغییر قابلتوجهی ندارد .در واقع ،تحقیق آنها بیان کرد که 𝑆𝜆 با
احتمال سقوط مرتبط است ،در حالی که رابطۀ میان 𝐿𝜆 و خطر سقوط هنوز ناشناخته باقی مانده
است ( .)44به عبارت دیگر ،میتوان بیان کرد که در هیچیک از تحقیقات مشابه ،پایداری ذاتی سیستم
دینامیکی به دنبال تغییر مشخصات پایداری مدلها ،تغییر قابلتوجهی نکرده است ( .)33،43،49در
واقع ،تمامی مطالعاتی که از مدلهای ساده استفاده کرده بودند بهاتفاق پیشنهاد کردهاند که 𝑆𝜆 و نه
𝐿𝜆 ممکن است پیشبینیکنندهای مناسب برای خطر سقوط و ناپایداری باشند .به نظر میرسد نتایج
تحقیقات آزمایشگاهی روی نمونههای انسانی نیز یافتههای تحقیقات مبتنی بر مدلهای سادۀ راه
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رفتن را تأیید کردهاند؛ برای نمونه چانگ و دیوید ( )2010گزارش کردند که راه رفتن روی سطوح
ناپایداری سبب هیچ تغییری در 𝐿𝜆 نمیشود ( .)46عالوه بر آن ،چندین پژوهش دیگر نیز به شکل
مشابه این نتایج را تأیید کردهاند ( .)26-52،48،50نتایج پژوهش حاضر نیز با تحقیقات گذشته
همسوست و در مجموع ،هیچ تفاوت معناداری در جهت بهبود پایداری در 𝐿𝜆 گروه آسیبدیده در
وضعیت دویدن با بریسهای مختلف نشان نداد.
بهطورکلی ،نتایج این پژوهش با استناد به محاسبۀ حداکثر نمای لیاپانوف کوتاهدوره و بلنددوره ،نشان
داد دویدن با بریس نیمهسخت ،کوچکترین مقدار امتیاز پایداری را برای گروه آسیبدیده در پی
داشته و در واقع ،در مقایسه با بریسهای نرم و سخت ،برای گروه مبتال به ناپایداری مزمن مچ پا
وضعیتی پایدار نزدیک به افراد سالم فراهم آورد ،در حالی که کمترین میزان پایداری در دویدن با
بریس نرم مشاهده شد .درنتیجه میتوان اینگونه بیان کرد که بریس نیمهسخت احتماالً از طریق
افزایش نسبی پایداری در گروه آسیبدیده میتواند در کاهش خطر بروز آسیب مجدد مؤثر باشد .در
مقابل ،به نظر میرسد بریس نرم نهتنها نمینواند وضعیت پایدار قابلتوجهی برای گروه آسیبدیده
ایجاد کند ،بلکه وضعیتی ناپایدارتر نیز برای آنها بهوجود آورده است .بنابراین الزم است در تجویز
بریس نرم برای افراد مبتال به ناپایداری مچ پا با احتیاط عمل شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از رسالۀ دوره دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سیناست .بدینوسیله
ضمن تشکر از کلیۀ شرکتکنندگان در این پژوهش ،از مسئوالن پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
برای فراهم کردن شرایط استفاده از آزمایشگاه تخصصی بیومکانیک ورزشی سپاسگزاری میکنیم.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of three different ankle braces using
the Maximum Lyapunov exponent on local dynamical stability of individuals with chronic
ankle instability during running. Twelve subjects with chronic ankle instability as an
injured group and 12 healthy individuals participated in this study. the injured group
performed 70 strides of treadmill running in the shoe and rigid, semi-rigid, and soft braces
as well as no-brace conditions. The healthy group performed the test only in no-brace
conditions. Kinematics data were used to calculate the short time (λ_S) and long time
(λ_L) maximum Lyapunov exponent. The results showed that λ_S of running in the semirigid brace is significantly different from running in other braces in the chronic ankle
instability group, but it was not different from the control group. It seems running in the
semi-rigid brace in the chronic ankle instability group provides stability like a healthy
control group.
Keywords: Ankle Sprain, External Prophylactic Ankle Support, Maximum Lyapunov
exponent, Chronic Ankle Instability
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