اکرم جمالی و همکاران
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تأثیر کفی بافتدار بر تعادل در ورزشکاران با بیثباتی عملکردی مچ پا
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چكيده
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مقاله پژوهشی

مقدمه :اختالالت تعادل یکی از مشکالت مهم در افراد با بیثباتی عملکردی مچ پا میباشد که ارتباط آن با آسیب گیرندههای مکانیکی مفصل
گزارش شده است .کفی بافت دار با تأثیر بر روی پوست پالنتار پاها ممکن است تعادل را بهبود بخشد و ریسک آسیب در افراد با بیثباتی عملکردی
را کاهش دهد .بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر کفی بافتدار بر تعادل ایستادن در ورزشکاران با بیثباتی عملکردی مچ پا بود.
مواد و روشها :در یک مطالعه نیمهتجربی از نوع قبل و بعد ،پس از تکمیل رضایتنامهای که بر اساس مالحظات اخالقی تصویب شده در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنظیم شده بود ،تعادل ایستادن بر روی دو پا در  12ورزشکار با عالئم بیثباتی عملکردی با استفاده از صفحه نیرو طی
دو مداخله کفی ساده و کفی بافت دار از جنس اتیل ونیل استات تست شد .متغیرهای تعادل ایستادن شامل :متوسط مسافت طیشده مرکز فشار،
متوسط سرعت مرکزفشار در صفحات قدامی-خلفی و داخلی -خارجی ،مساحت ناحیه دایرههای محاط برمحدودهی حرکت مرکز فشار (با اطمینان
 59درصد) و مساحت ناحیه چرخش مرکز فشار در واحد زمان بود .تحلیل آماری دادهها با استفاده از تست آماری Nonparametric wilcoxon
 signed rankانجام گرفت.
یافتهها :همه متغیرهای تعادل ایستادن حین پوشیدن کفی بافتدار در مقایسه با کفی ساده کاهش یافتند ،اما فقط از نظر آماری کاهش معناداری در
مساحت ناحیه دایرههای محاط بر محدودهی حرکت مرکز فشار (با اطمینان  59درصد) بهدست آمد ( )422/55 ± 142/78 mm1در مقایسه با
(.)P < 3/39()112/44 ± 443/32 mm1
نتيجهگيری :استفاده از بافت روی کفی ساده در افراد با بیثباتی عملکردی مچ پا ممکن است تا حدودی منجر به بهبود تعادل ایستایی گردد.
کليد واژهها :بیثباتی عملکردی مچ پا ،تعادل ایستا ،کفی بافتدار

ارجاع :جمالی اکرم ،فرقانی سعید ،باپیرزاده خدیجه .تأثيرکفی بافتدار بر تعادل در ورزشكاران با بیثباتی عملكردی مچ پا.
پژوهش در علوم توانبخشی 2252؛ 111-125 :)9( 23
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مقدمه
پیچخوردگی مچ پا یکی از آسیبهای شایع در ورزشکاران
میباشد ( )2-1بهطوریکه  22درصد از آسیبهای ورزشی را
به خود اختصاص میدهد ( 25 .)3تا ۰5درصد افراد پس از
اولین پیچخوردگی ،عالیم باقیمانده مانند درد ،مشکالت حس
عمقی ،ضعف عضالت پرونئال و پیچخوردگی مکرر را برای
هفتهها یا حتی سالها تجربه میکنند ( .)4ادامه یافتن این
عالیم برای بیشتر از  6ماه باعث ایجاد بیثباتی مزمن
( )Chronic ankle instabilityمیشود ( .)2یکی از
مشکالت مهم در افراد با بیثباتی مزمن کاهش تعادل در
وضعیتهای مختلف میباشد( ،)13-6که بهعنوان فاکتوری
احتمالی برای پیشبینی پیچخوردگی مکرر بیان شده است (.)14
اختالالت تعادل در این افراد با آسیب گیرندههای حسی
لیگامانهای خارجی مچ ( )12و کاهش حس پالنتار پا ()16
در ارتباط است .سیستم عصبی مرکزی برای ایجاد الگوی
حرکتی مناسب در راستای حفظ تعادل ،نیاز به ورودهای حسی
کامل از گیرندههای حسی مختلف در اندام تحتانی دارد .در
صورت آسیب یکی از منابع حسی ،طبق تئوری جایگزینی
حسی ( ،)Sensory reweightingسیستم حسی-حرکتی
بهطور اتوماتیک برای حفظ تعادل اطالعات الزم را از دیگر
منابع حسی در دسترس جایگزین میکند ( .)1۰از آنجایی که
سطح پالنتار پا تنها نقطهی تماس بدن با زمین حین ایستادن
است و گیرندههای حسی سطح پالنتار پا یکی از منابع اصلی
تأمین ورودی حسی برای حفظ تعادل محسوب میشوند (،)11
تحریک سطح پالنتار پا ممکن است بر تعادل در این افراد
تأثیرگذار باشد .بازخورد حسی حاصل از گیرندههای حسی
سطح پالنتار پا را میتوان توسط ساختار و شکل هندسی
کفیها تغییر داد ( .)11مداخالت ارتزی با تحریک سطح
پالنتار پا ممکن است بر بهبود تعادل مؤثر باشند (.)22-25
عوامل مکانیکی و عملکردی دو دلیل اصلی بیثباتی در افراد با
بیثباتی مزمن هستند که میتوانند هر یک بهطور مستقل و یا
ترکیبی باعث بیثباتی شوند ( .)23بیثباتی مزمن ممکن است
بهدنبال آسیب حمایتکنندههای مکانیکی مفصل مانند
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لیگامانهای خارجی ایجاد شود .این در حالی است که در برخی
افراد با بیثباتی مزمن ،شلی لیگامانی پاتولوژیک اطراف مفصل مچ
دیده نمیشود ولی از ضعف ،کاهش عملکرد ،و احساس خالی
شدن مچ پا شکایت میکنند که این گروه بهعنوان بیثباتی
عملکردی مچ ])[Functional ankle instability(FAI
تعریف میشوند ( Freeman .)24 ,12در تئوری خود دلیل
بیثباتی عملکردی را آسیب گیرندههای مکانیکی مچ و
مشکالت حس عمقی بیان کرده است ( .)24 ,12تفکیک افراد
با بیثباتی عملکردی و مکانیکال ضروری میباشد،
بهخصوص زمانیکه مکانیسمهای زمینهای عصبی تأثیرگذار
بر بیثباتی مزمن هدف مطالعه است.
با توجه به این فرضیه که کفیهای بافتدار ممکن است
توانایی بهبود تعادل در افراد با بیثباتی عملکردی را داشته
باشند و ریسک پیچخوردگی مکرر در آنها را کاهش دهند،
هدف این مطالعه بررسی تأثیر کفی بافتدار برتعادل در
ورزشکاران با بیثباتی عملکردی مچ پا بود.
مواد و روشها
خصوصیات نمونه :در مطالعهی حاضرکه از نوع نیمهتجربی
قبل و بعد میباشد ،نمونهی  25نفری از ورزشکاران با عالیم
کلینیکی بیثباتی عملکردی یکطرفه مچ پا بهصورت
داوطلبانه شرکت داشتند .افراد در محدودهی سنی  11تا 32
سال قرار داشتند که به مدت حداقل  1/2ساعت در هفته
فعالیت ورزشی بهصورت حرفهای ( والیبال ،بسکتبال ،رزمی)... ،
داشتند .در این مطالعه نمونه بهصورت تصادفی از بین
ورزشکاران دارای آسیب انتخاب شد .معیارهای ورود در این
مطالعه شامل سابقهی پیچخوردگی یکطرفه همراه با درد،
تورم ،عدم عملکرد و حداقل سه روز بیحرکتی حداقل  12ماه
قبل از مطالعه ،سابقه حداقل دو بار خالیشدن یا پیچخوردگی در 12
ماه اخیر ،امتیاز  15درصد یا کمتر در فعالیتهای روزانه و  15درصد
یا کمتر در فعالیتهای ورزشی بر اساس پرسشنامهی سنجش
توانایی پا و مچ پا ( FAAM: Foot and ankle ability
 .)26-22( )measureعدم بیثباتی مکانیکی در مفصل مچ بر

پژوهش در علوم توانبخشی/سال  /01شماره  /5آذر و دی 0131

اکرم جمالی و همکاران

تأثیر کفی بافتدار بر تعادل ورزشکاران

اساس تستهای ارتوپدی  Talartiltو Anterior drawer

( testبر اساس معیار  2درجهای تستهای مذکور ،افراد باید
نمرهی  2و  3را کسب کنند .نمرهی  = 2کمتحرکی ،نمرهی
 = 3نرمال) ( )21-2۰و گزارش ضعف ،کاهش عملکرد و
بیثباتی در مچ پا توسط بیمار ،میباشند .افرادی که سابقهی
شکستگی یا جراحی در اندام تحتانی و یا دیگر اختالالت
عضالنی اسکلتی ،عالیم حاد مانند تورم در زمان مطالعه،
آسیب اندام تحتانی در سه ماه اخیر ،درد یا ناراحتی حین راه
رفتن و سابقهی استفاده از کفی بافتدار را داشتند ،از این
مطالعه حذف شدند.
پس از توضیح مطالعه برای شرکتکنندگان و تکمیل
رضایتنامهای که بر اساس مالحظات اخالقی تصویبشده در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنظیم شده بود ،اطالعات
مردمشناختی شامل سن ،جنسیت ،وزن ،قد  ،نوع و میزان
فعالیت در طول هفته ثبت گردید .شرکتکنندگان
در مرحله بعد پرسشنامه سنجش توانایی پا و مچ
 FAAMرا تکمیل کردند .تستهای ارتوپدی  talartilteو
 Anterior drawer testاز افراد با بیثباتی توسط
فیزیوتراپ مجرب انجام شد.

در نهایت از افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند
در مرکز تحقیقات اسکلتی عضالنی دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تست تعادل گرفته شد .تست
تعادل حین ایستادن روی دو پا با استفاده از صفحه نیرو
Kistler instrument corp, Amherst, ( kistler
 )New York USAبا ابعاد  25 × 65سانتیمتر و فرکانس
 1555هرتز انجام گردید .تست تعادل طی دو مداخله )1 ،کفی
بافتدار (از جنس اتیل ونیل استات با ضخامت یک میلیمتر و
دارای برجستگیهای نیمدایرههای به ارتفاع یک میلیمتر،
قطر  2میلیمتر و فاصلهی مرکز تا مرکز  4میلیمتر) (شکل 1
و  )2کفی ساده از جنس اتیل ونیل استات به عنوان کنترل
انجام شد .طی تستگیری کفیها داخل کفش اسپرت قرار
داده شد که برای جلوگیری از بهدست آمدن نتایج
مخدوشکننده تمام افراد از یک نوع کفش اسپرت موجود در
بازار استفاده کردند .جهت انجام تست از افراد خواسته شد به
مدت  65ثانیه روی صفحه نیرو با دو پا بایستند ،در حالیکه
چشمها باز و دستها در کنار تنه قرار داشت و به نقطه ثابتی
در روبرو به فاصله دو متری صفحه نیرو نگاه میکردند .برای
هر مداخله تست  2بار تکرار شد و برای جلوگیری از خستگی
دو دقیقه زمان استراحت بین تستها وجود داشت.

شكل  .0بافت ،کفی بافتدار و کفش مورد استفاده در مطالعه حاضر (بافت از جنس اتيل ونيل استات با ضخامت یک ميلیمتر
و دارای برجستگیهای نيمدایرههای به ارتفاع یک ميلیمتر ،قطر  2ميلیمتر
فاصلهی مرکز تا مرکز  4ميلیمتر)

پس از جمعآوری دادهها ،آنالیز بهوسیله کد نویسی در
نرمافزار  MATLABصورت گرفت .پس از عبور دادهها از یک
فیلتر پایینگذر با فرکانس  12هرتز ،متوسط مسافت طیشده
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مرکز فشار ،متوسط سرعت مرکز فشار در صفحات قدامی -خلفی
و داخلی -خارجی ،مساحت ناحیه دایرهای محاط بر محدودهی
حرکت مرکز فشار (با اطمینان 12درصد) و مساحت ناحیه
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چرخش مرکز فشار در واحد زمان بهعنوان اندازهگیریهای تعادل
حین ایستادن استخراج شدند.
تحلیل آماری دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخهی 11
( )version 18, SPSS Inc., Chicago, ILانجام گردید.
پس از انجام تستهای نرمالیتی ( )Shapiro-Wilkو تشخیص
غیر نرمال بودن دادهها ،از تست Nonparametric
 wilcoxon signed rankبرای آنالیز دادهها استفاده شد.

یافتهها
در مطالعهی حاضر ،نمونهی  25نفری از ورزشکاران (میانگین
سنی  22/3 ± 4/۰3سال15 ،مرد) با عالیم کلینیکی بیثباتی
عملکردی مچ پا بهصورت داوطلبانه شرکت داشتند که
مشخصات این افراد در جدول  1آمده است.

جدول  .1خصوصیات مردم شناختی افراد شرکت کننده در مطالعه (میانگین  ±انحراف معیار)
سن (سال)

19/2 ± 4/82

وزن
)(Kg

جنسیت

19/59 ± 24/35

 23مرد 23 ،زن

قد )(m

2/81 ± 3/21

FAAM
)ADLscore (%

FAAM
Sport score
)(%

11/78 ± 28/22

مقدارمیانگین و انحراف معیار شاخصهای تعادل طی
استفاده از کفی بافتدار و کفی ساده در جدول  2ارایه شده است.
استفاده از کفی بافتدار منجر به کاهش معنادار مساحت
ناحیه دایرهای محاط بر محدودهی حرکت مرکز فشارگردید
( )P = 5/514و حدود  35درصد این متغیر را در مقایسه با
کفی ساده کاهش داد.

73/94 ± 8/81

تعداد خالیشدن

فعالیت ورزشی
در هفته (ساعت)

یا پیچخوردگی

5/99 ± 3/1

1/49 ± 2/88

کفی بافتدار نسبت به کفی ساده منجر به کاهش
میانگین مسافت طی شده مرکز فشار (۰درصد در برآیند)،
میانگین سرعت مرکز فشار (1درصد در برآیند) و مساحت
ناحیه چرخش مرکز فشار در واحد زمان ( 14درصد) داشت،
هرچند این کاهش از نظر آماری معنادار نبود (.)P > 5/52

جدول  .2متغیرهای تعادل طی استفاده از کفی بافتدار و کفی ساده حین ایستادن (مقدار میانگین  ±انحراف معیار)
کفی ساده
میانگین مسافت
طی شده مرکز فشار

قدامی -خلفی

9/32±2/17

4/72±2/99

داخلی -خارجی

2/32±3/5

1/84±3/77

برآیند

1/97±2/58

1/21±2/59

قدامی -خلفی

8/71±1/19

8/17±1/12

3/44

داخلی -خارجی

9/19±1/99

9/22±1/21

3/ 2

برآیند

22/38±4/1

23/31±1/71

(میلیمتر)

میانگین سرعت
مرکز فشار ( میلیمتر بر

کفی بافتدار

P-value

ثانیه)

مساحت ناحیه دایرهای محاط بر محدودهی
حرکت مرکز فشار ( با اطمینان 59درصد)

112/44±443/32

422/55±142/71

3/21
3/84
3/48

3/31
3/32

* (میلیمتر مربع)
مساحت ناحیه چرخش مرکز فشار در واحد زمان
(میلیمتر مربع)
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21/12±12/54

27/85±5/31

3/13
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بحث
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر کفی بافتدار بر تعادل با
دیدگاهی در جهت تجویز ارتز مناسب برای ورزشکاران با
بیثباتی عملکردی مچ پا بود .نتایج این مطالعه برای اولین بار
نشان دهندهی بهبود برخی پارامترهای تعادل ایستایی حین
پوشیدن کفی بافتدار میباشد.
سیستم حسی حرکتی در صورت آسیب یک منبع حسی
میتواند بهصورت انتخابی ورودیهای حسی دیگر را بر اساس
اطالعات در دسترس برای حفظ تعادل جایگزین کند (.)1۰
این موضوع در برخی از پاتولوژیها مورد بررسی قرار گرفته
است ،بهعنوان نمونه در افراد با کمر درد ()Low back pain
اطالعات بهجای اینکه از عضالت پارا اسپاینال گرفته شوند
از گیرندههای عضالت مچ پا تأمین میشوند ( .)21بر اساس
نتایج مطالعه حاضر ،کفی بافتدار منجر به بهبود برخی
پارامترهای تعادل حین ایستادن گردید که شاید دلیل این امر،
افزایش ورودی حسی از کف پا ،تأمین اطالعات مرتبط و
تقویت بازخورد حس عمقی باشد .از طرفی در مطالعهای که
اخیراً بر روی افراد با بیثباتی مزمن مچ پا انجام شده است
آسیب حس سطح پالنتار پا و ارتباط آن با کاهش تعادل در
افراد با بیثباتی مزمن مچ پا مطرح شده است (،)16که این
نتایج نیز نشاندهنده این است که شاید بهبود برخی
پارامترهای تعادل هنگام استفاده از کفی بافتدار در نتیجه
بهبود وضعیت حسی کف پا باشد.
مکانیسمهای اثر ارتزهای پا برای حفظ تعادل شامل
کاهش دامنهی حرکتی ،حفظ راستای صحیح پا ،تحریک
حس المسه پوست سطح پالنتار پا و کاهش استرس روی
عضالت میباشند .در این میان بهبود حس المسه سطح
پالنتار پا بهعنوان یکی از علتهای اصلی تأثیر ارتزهای پا در
افراد با بیثباتی مزمن مچ پا مطرح شده است ( .)35دلیل
اصلی تأثیر کفیهای بافتدار ،تغییر میزان خروجی حاصل از
تحریک گیرندههای حسی و یا تغییر الگوهای زمانی مکانی
شروع تحریک الیافآوران حسی سطح پالنتار پا بیانشده
است .این موضوع در مطالعاتی که بر روی جمعیتهای
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مختلف انجام شده است ،تأیید میشود .برای مثال افراد
سالمند از جمله افراد با کاهش حس پالنتار پا میباشند که کفی
بافتدار در آنها باعث بهبود تعادل میشود (.)32 -31 ،22-21
از دیگر گروههایی که در آنها تأثیر کفی بافتدار بر تعادل
بررسی شده است افراد ورزشکار سالم ( )34-33و افراد جوان
سالم ( )25میباشد که نتایج این مطالعات نیز همسو با مطالعه
حاضر است و بهبود تعادل را نشان میدهند .در تضاد با نتایج
مطالعه حاضر ،نتیجه مطالعهی  McKeonو همکارانش
نشان دهندهی کاهش تعادل حین استفاده از کفی بافتدار در
افراد با بیثباتی مزمن مچ پا است ( ،)32امامعیارهای ورود
آنها با مطالعهی حاضر متفاوت است .در واقع نمونه مورد
مطالعهی آنها ترکیبی از افراد با بیثباتی مکانیکال و
عملکردی بوده است ،در حالیکه در بررسی ما فقط افراد با
بیثباتی عملکردی شرکت داشتند .از آنجایی که مداخالت و
راهکارهای درمانی برای این دو نوع اصلی بیثباتی مزمن
متفاوت است ،تفکیک این دو نوع پاتولوژی از یکدیگر
ضروری میباشد .در صورتیکه دلیل بیثباتی مزمن عوامل
مکانیکال باشند استفاده از کفی بافتدار بدون هیچ مداخله
ارتزی دیگر ممکن است کافی نبوده و حتی مضر نیز باشد،
چون بیثباتی مکانیکال نیاز به حمایتکنندههای مکانیکی
دارد .این در حالی است که ممکن است کفی بافتدار در افراد
با بیثباتی عملکردی کافی باشد چون دلیل بیثباتی آسیب
ورودیهای حسی است .عالوه بر این بافت مورد استفاده در
مطالعهی  McKeonو همکارانش از جنس پالستیک شفاف
با  4برجستگی در هر سانتیمتر مربع استفاده میباشد در
صورتیکه کفی بافتدار مورد استفاده در مطالعهی ما از جنس
اتیل ونیل استات با ضخامت یک میلیمتر و برجستگیهای
نیم دایرهای با فاصلهی مرکز تا مرکز  4میلیمتر بود.
نتیجهگیری
استفاده از بافت روی کفی ساده در افراد با بیثباتی عملکردی
ممکن است تا حدودی منجر به بهبود تعادل ایستایی گردد.
اهمیت کلینیکی این یافته ،با توجه به سهولت در استفاده و
عدم نیاز به تخصص خاص در ساخت این نوع کفی ،این است
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پیشنهادها
پیشنهاد ما برای مطالعات آینده بررسی تأثیر طوالنی مدت
.انواع بافتها بر تعادل در افراد با بیثباتی میباشد
تشکر و قدردانی
از همکاری هیأت ورزشی و ورزشکاران استان اصفهان و
کلیهی عزیزانی که ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند
.کمال تشکر را داریم

تأثیر کفی بافتدار بر تعادل ورزشکاران

که کفی بافتدار را میتوان بهراحتی به ورزشکاران با بیثباتی
.عملکردی مچ پا در مراکز ورزشی یا فیزیوتراپیها پیشنهاد داد
محدودیتها
 صرفاً تأثیر آنی،در مطالعهی حاضر بهدلیل محدودیت منابع
کفی بافتدار بررسی شد در صورتیکه ممکن است تأثیر این
 تمرکز این.کفی در استفاده طوالنی مدت متفاوت باشد
مطالعه بر روی تغییرات تعادل بود که ممکن است نشاندهنده
 اما هیچ،تغییر ورودیهای پوست سطح پالنتار باشد
اندازهگیری مستقیمی برای اثبات تغییر در این سطح انجام
.نشد
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The effect of textured insole on balance in people with functional ankle
instability
Akram Jamali 1, Saeed Forghany *, Khadijeh Bapirzadeh 1
Original Article

Abstract
Introduction: Balance impairments are one of the important complications in subjects with functional ankle
instability (FAI) that has been reported to be associated with joint mechanoreceptor injuries. Textured insole
effecting on plantar cutaneous of the feet, may improve postural control and reduce the risk of injury in subjects with
FAI. The aim of this study therefore was to investigate the effect of textured insole on standing balance in subjects
with FAI.
Materials and methods: Double limb static balance in twenty one young athletes diagnosed with FAI was tested
by using force plate during two shod conditions: 1) flat EVA (Ethyl Vinyl Acetate) base insole 2) Textured flat EVA
insole. Standing balance variables, including center-of-pressure mean distance and mean velocity in anteriorposterior and medial-lateral directions, area of 95% confidence circle and sway area were recorded. The results were
statistically analyzed using the nonparametric Wilcoxon Signed Rank.
Results: All standing balance variables were reduced while wearing textured flat EVA insole compared to flat EVA
base insole, but statistically significant reduction only was obtained in the area of 95% confidence circle (433.99 ±
243.87 mm2 versus 621.44 ± 440.03mm2, P < 0.05).
Conclusion: Use of texture on a flat insole in FAI may have some positive impact on standing balance.
Key Words: Functional ankle instability, Static balance, Textured insole
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