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  ثباتي مزمن مچ پا  تأثير ارتوزهاي پيش ساخته مچ پا بر تعادل ورزشكاران مبتال به بي
  در زمان خستگي

 
 3، وحيد عنواني2، حسن دانشمندي1، احمد ابراهيمي عطري*الهه فرجي

  
  چكيده
اسپرين خارجي مچ پا  بيشتر افرادي كه دچار. دهد هاي ورزشي را پيچ خوردگي مچ پا تشكيل مي آسيب ديدگيدرصد  10-28حدود : مقدمه

اختالل در تعادل، . برند هاي مكرر مچ پا رنج مي درصد از بازيكنان بسكتبال از در رفتگي 80يابند و به طور تقريبي  شوند، به طور كامل بهبود نمي مي
عالوه بر آن، پس از مدتي رقابت ورزشي، ورزشكار دچار خستگي . كند ي است كه براي اين افراد آسيب ديده بروز ميمشكالت ترين يكي از رايج

ثباتي مزمن مچ پا، خطر بروز اسپرين مجدد را  آيند و همچنين مشكالت ناشي از بي شود و در نتيجه مشكالتي كه به دنبال خستگي به وجود مي مي
ه آن كه استفاده از ارتوزها يكي از ابزارهاي جلوگيري از آسيب است، هدف تحقيق حاضر، بررسي تأثير ارتوزها بر تعادل با توجه ب. دهد افزايش مي

  .ثباتي مزمن مچ پا در زمان خستگي بود ورزشكاران مبتال به بي
رايط عادي و سپس در زمان خستگي، مورد بسكتباليست سالم ابتدا در ش 15ثباتي مزمن مچ پا و  بسكتباليست مبتال به بي 20 :ها مواد و روش

. قرار گرفتندارزيابي تعادل با استفاده از دستگاه بايودكس، در سه وضعيت بدون استفاده از ارتوز، با انكل ساپورت ساده و نيز با انكل ساپورت فنري 
  .در نظر گرفته شد P > 05/0داري  سطح معني استفاده شد و Repeated measures ANOVAفابريك از آزمون  براي بررسي تأثير ارتوزهاي پري

ثباتي مزمن مچ پا  فابريك بر تعادل ورزشكاران سالم و مبتال به بي ها نشان داد كه ارتوزهاي پري نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده :ها يافته
  .اند در زمان خستگي تأثيرگذار بوده

توان از ارتوزها براي جلوگيري از بروز آسيب ديدگي در  بر تعادل ورزشكاران در زمان خستگي، ميبا توجه به تأثير مثبت ارتوزها : گيري نتيجه
  .حين تمرين و در مسابقات ورزشي استفاده نمود

  ثباتي مچ پا، تعادل فابريك، خستگي، بي ارتوزهاي پري :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  11/3/91: تاريخ دريافت
  8/6/91: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

هاي آسيب ديدگي در  ترين محل مفصل مچ پا يكي از شايع
 10-28در حدود ). 1-4(اي است  ورزشكاران مبتدي و حرفه

درصد از  86هاي ورزشي و  همه آسيب ديدگيدرصد از 
  دهد  هاي مچ پا را پيچ خوردگي مچ پا تشكيل مي آسيب

هايي كه  اين آسيب ديدگي به طور خاص در ورزش). 7-5(
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دهد مثل فوتبال، واليبال و  پرش و تغييرات ناگهاني رخ مي
درصد از  50بسكتبال شايع است و طبق تحقيقات انجام شده، 

ها در حين فرود از  پا در ميان بسكتباليست پيچ خوردگي مچ
افتد  يك حركت پرشي روي كفش ورزشكار ديگر اتفاق مي

در طول حركات ديناميك به خصوص زماني كه تغييراتي ). 8(
هاي  دهد، حمايت كننده سريع در جهت حركت رخ مي

به طور ) هاي خارجي مچ پا ليگامان(استاتيك مفصل مچ پا 
گيرند و عضالت پرونئال  شي قرار ميمكرر تحت نيروهاي كش

توانند در  كنند، نمي كه ثبات ديناميك مچ پا را فراهم مي
در . مقابل نيروهاي اينورشن مقاومت كافي را داشته باشند

بيشتر ). 9(يابد  نتيجه، خطر كشيدگي ليگاماني افزايش مي
شوند، به طور كامل  افرادي كه دچار اسپرين خارجي مچ پا مي

درصد از بازيكنان بسكتبال از در  80يابند و حدود  نميبهبود 
بي ثباتي مزمن مچ ). 6(برند  هاي مكرر مچ پا رنج مي رفتگي

ثباتي خارجي مچ پا در پي  به عنوان بي Hertelپا توسط 
ثباتي مزمن  بي). 10( هاي مكرر مچ پا تعريف شد خوردگي پيچ

ثباتي  يثباتي مكانيكي يا ب تواند ناشي از بي مچ پا مي
ثباتي مكانيكي پا در  بي. ها باشد عملكردي و يا هر دوي آن

). 10، 11(آيد  ها به وجود مي نتيجه شلي و پارگي ليگامان
به  Freemanثباتي عملكردي مچ پا اولين بار توسط  بي

عنوان شرايطي كه پيچ خوردگي عود كننده مچ پا يا خالي 
وضعيت را ناشي وي اين . كردن مچ پا وجود دارد، تعريف شد

هاي  ، اما در پژوهش)12(دانست  از نقص حس عمقي مي
تواند از  ثباتي عملكردي مي بيان كرد كه بي Hertelبعدي 

ها كه كنترل عصبي عضالني  اي از مكانيسم نقص در مجموعه
  ). 13(را به عهده دارند، نشأت گيرد 

ثباتي مكانيكي يا  ثباتي مزمن مچ پا ناشي از بي بي
ثباتي  است كه بي ها آن يثباتي عملكردي و يا هر دو بي

آيد  ها به وجود مي مكانيكي پا در نتيجه شلي و پارگي ليگامان
ثباتي عملكردي مچ پا كه اولين بار توسط  اما بي ،)10، 11(

Freeman  تعريف شد ناشي از نقص در حس عمقي و
 باشد عضالني مي -هاي كنترل عصبي اي از مكانيسم مجموعه

بر اساس مطالعات انجام شده، پيچ خوردگي خارجي مچ  ).12(
ثباتي عملكردي مزمن مچ پا  درصد موجب بي 42تا  34پا 

اختالل در تعادل، يكي از بيشترين مشكالتي ). 10، 14(شود  مي
  ).10، 15، 16(كند  است كه براي اين افراد آسيب ديده بروز مي

شود و  ميدر طي رقابت ورزشي، ورزشكار دچار خستگي 
، )17، 18(دهد  خستگي، توانايي حفظ ثبات را كاهش مي

آيند،  بنابراين مشكالتي كه به دنبال خستگي به وجود مي
ثباتي مزمن مچ پا خطر بروز  همراه با مشكالت ناشي از بي

خستگي موجب  .دهند پيچ خوردگي مجدد را افزايش مي
   شود زمان واكنش و حس عمقي مي ،وليد نيروكاهش در ت

و ثبات  وضعيتخستگي اثرات منفي بر كنترل  ).1، 2(
اين ). 3، 10( شود ها مي دايناميك گذاشته و موجب كاهش آن

تغييرات نه تنها موجب كاهش عملكرد بلكه به طور چشم 
گيري توانايي محافظتي عضالت از مفصل را كاهش و خطر 

كه با توجه به آن  ).7(بروز پيچ خوردگي مچ پا را افزايش دهد 
درصد از تمام مدت زماني را كه  25پيچ خوردگي مچ پا 

ورزشكاران از ميادين ورزشي دور هستند، به خود اختصاص 
هاي  ، ورزشكاران در حين فعاليت ورزشي از روش)19(دهد  مي

كنند تا از بروز آسيب ديدگي و دوري از  مختلفي استفاده مي
، استفاده از ها ترين روش يكي از موفق. ميادين پيشگيري كنند

  ).20-25(اي خارجي براي مچ پا است ه حمايت كننده
چسب ورزشي و پوشيدن ارتوزها دو روش رايجي است كه 
ورزشكاران براي پيشگيري از بروز اين آسيب ديدگي استفاده 

ها  بر اساس مطالعات انجام شده، بريس). 26(كنند  مي
ورزشكار  1000پيچ خوردگي مچ پا در هر  30توانند از بروز  مي

تحقيقات متعددي به نقش ارتوزها در ). 27(پيشگيري كنند 
اند، از آن جمله  پيشگيري از بروز آسيب ديدگي پرداخته

Tropp  و همكاران در نتايج حاصل از مطالعه خود بيان كردند
اي و پالستيكي به طور قابل  كه استفاده از ارتوزهاي پارچه

مچ پا را در ميان اي خطر بروز پيچ خوردگي  مالحظه
در نتايج حاصل از . دهد هاي مرد كاهش مي فوتباليست
درصد از ورزشكاراني كه از ارتوز استفاده  3ها تنها  مشاهده آن

كردند، دچار پيچ خوردگي مچ پا شدند؛ در حالي كه اين  مي
آسيب ديدگي در مورد ورزشكاراني كه از ارتوزها استفاده 

اين ميزان در مورد . درصد بوده است 17كردند،  نمي
  ورزشكاران با سابقه پيچ خوردگي قبلي مچ پا، متفاوت و به 
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  ).11(درصد بوده است  25و  2ترتيب 
ثباتي مزمن مچ پا و خستگي  همراه شدن دو فاكتور بي

ها بر  ورزشكاران در حين رقابت ورزشي و اثرات منفي آن
ا را تواند ريسك بااليي براي آسيب ديدگي مچ پ تعادل، مي

بنابراين يافتن پاسخي براي اين سؤال ). 16، 18(فراهم كند 
تواند تأثيري قابل توجه بر تعادل  آيا استفاده از ارتوزها مي«كه 

ثباتي مزمن مچ پا در زمان خستگي  ورزشكاران مبتال به بي
بررسي تأثير ارتوزها بر . ، حايز اهميت خواهد بود»بگذارد؟

ه مربيان، ورزشكاران و تواند ب تعادل ورزشكاران مي
ها به  هاي ورزشي در رابطه با تجويز آن فيزيوتراپيست

ثباتي مزمن مچ پا  خصوص در مورد ورزشكاران مبتال به بي
  .كمك كند

  
  ها روشمواد و 

ثباتي مزمن مچ پا در  نفر بسكتباليست مبتال به بي 20تعداد 
تحقيق حاضر شركت كردند، با شرايطي كه اين افراد حداقل 
يك بار دچار پيچ خوردگي داخلي حاد مچ پا شده بودند و 

را در ) Giving way(تجربه حداقل يك خالي كردن مچ پا 
ماه  3ماه جاري قبل از تست داشتند، اما در طول  6طول 

گذشته قبل از آزمون، دچار انكل اسپرين حاد نشده بودند 
ام هاي ديگري در اند ورزشكاراني كه دچار آسيب ديدگي). 28(

هاي  تحتاني خود بودند و نيز افرادي كه مبتال به بيماري
نفر  15همچنين از ). 29(تعادلي بودند، از پژوهش حذف شدند 

اين . بسكتباليست سالم به عنوان گروه كنترل استفاده شد
ماه پيش از تحقيق هيچ گونه آسيب  12افراد، حداقل در طي 

شكستگي در  ديدگي در مچ پا، زانو، سابقه عمل جراحي يا
هاي آنتروپومتريكي شركت  ويژگي. اندام تحتاني نداشتند

در ). 30(آمده است  1كنندگان در اين پژوهش در جدول 
ضمن، تمامي شركت كنندگان داوطلبانه در پژوهش حاضر 
شركت نمودند و با امضاي اظهارنامه كتبي، رضايت خود را 

  .براي شركت در تحقيق حاضراعالم نمودند
گيري تعادل شركت كنندگان از دستگاه تعادلي  ازهبراي اند
استفاده ) 590-32: ساخت كشور آمريكا، مدل(بايودكس 

اي مدرج بود كه  اين دستگاه شامل يك صفحه دايره. گرديد

درجه نسبت به سطح افق، در  20توانست به راحتي تا  مي
صفحه اين دستگاه به . تمامي زوايا تغيير حالت دهد

توانست به  رات مركز ثقل حساس بود و ميترين تغيي كوچك
راحتي در اثر تغيير اندازه فشار پاها، متناسب با جهت تغيير 

سنج، نتيجه  دستگاه تعادل. فشار اعمال شده تغيير جهت دهد
اين انحرافات را در قالب سه شاخص به ترتيب تحت عناوين 

يا  AP(خلفي  -، شاخص انحراف قدامي)Total(انحراف كلي 
Anterior- posterior (و شاخص انحراف در جهت مياني- 

كند كه در  ارزيابي مي )Medio -Lateral يا ML(جانبي 
استفاده  Totalتحقيق حاضر براي ارزيابي تعادل از شاخص 

. سطح متفاوت تنظيم شود 12تواند در  اين دستگاه مي. گرديد
 1بر اساس توضيحات مندرج در بروشور دستگاه، سطح 

براي . باشد بيشترين ثبات را دارا مي 12ين ثبات و سطح كمتر
به دست آوردن شاخص تعادل ديناميك منطبق بر ساختار 

  . استفاده شد Postural stabilityدستگاه از برنامه 
بدين صورت بود كه ابتدا آزمودني در  روش اجراي آزمون

ها باز  ها آزاد و در كنار بدن، چشم دست(وضعيت تعريف شده 
، بر روي صفحه تعادل استقرار )درجه خم 15تا  10زانوها و 
يافت و سعي بر آن داشت تا صفحه را در يك وضعيت تراز  مي

شد و با اعالم آمادگي  تنظيم مي 2دستگاه در سطح . نگه دارد
و پس از فشار دادن دكمه آغاز آزمون، بر اساس برنامه 

د تا مدت پيشنهادي بيان شده در كاتالوگ دستگاه، تعادل فر
متناسب با نوسانات وضعي فرد، . شد گيري مي ثانيه اندازه 20

همين كه نقطه اثر نيروي ثقل فرد از مركز سطح اتكا دور 
شد و  شد، صفحه زير پاي فرد نيز به همان سمت خم مي مي

فرد به طور ديناميك سعي در برگرداندن مركز ثقل خود به 
  . نمود مركز سطح اتكا مي
ثانيه بود كه سه بار تكرار  20اي هر آزمون مدت زمان اجر

معدل . ثانيه استراحت بين هر تكرار داشت 10شد و  مي
انحرافات در اين تكرار، به عنوان شاخص انحرافات مركز ثقل 

براي . گرديد منظور مي در جهات مختلف براي آن آزمون
ها خواسته شد كه بدون كفش و  گيري تعادل از آزمودني اندازه

روي صفحه دايره شكل دستگاه تعادل سنج بايودكس جوراب 
هاي تعادلي  شايان ذكر است، هر چه ميزان داده. قرار گيرند
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كمتر باشد، تعادل افراد در سطح باالتري قرارخواهد داشت و 
  ).31، 32(بر عكس 

پس از ارزيابي تعادل درموقعيت بدون ارتوز، شخص انكل 
را  )تايوان ساخت كشور ،OPPO(ساپورت ساده و فنري 

هر شخص،  .پرداخت پوشيد و به اجراي پروتكل خستگي مي مي
يك بار پروتكل خستگي را براي آشنايي با مراحل و چگونگي 

دقيقه استراحت براي بار دوم  5داد و سپس بعد از  آن انجام مي
  :پروتكل شامل مراحل زير بود. كرد آن را تكرار مي

  يا  SEMO(تمريــــــــن چابـــــكي  - 1
Modified southeast Missouri agility drill :( اين

اي از دو سرعت به سمت جلو، مورب و عقب  تمرين با مجموعه
  . مترمربع انجام شد 7/5در  6/3در مربع مستطيلي به ابعاد 

پس از ): Stationary lunges(تمرين جهش ثابت  -2
بار جهش  5اتمام تمرين چابكي، شخص براي هر پاي خود 

اي برابر طول اندام تحتاني خود را  لو به فاصلهبه سمت ج
بايست در انجام هر  الگويي كه هر شخص مي. داد انجام مي

رسيد، بدين گونه بود كه مفصل زانو و هيپ  جهش به آن مي
فرد . گرفت صاف و كشيده قرار مي درجه و تنه به صورت 90

دو ثانيه فرصت داشت تا اين حالت را در انجام جهش براي 
جهت اجراي دقيق آزمون، قبل از شروع، طول . ايجاد كند خود

اي قدامي  گيري از خار خاصره اندام تحتاني شخص با اندازه
تا ) Anterior superior iliac spineيا  ASIS(فوقاني 

شد و مقدار آن با چسب  ديستال قوزك داخلي اندازه گيري مي
  .گرديد گذاري مي نواري براي هر شخص عالمت

پس از اتمام مرحله : رش عمودي سريعتمرين پ -3
رفت و  جهش ثابت، شخص به ايستگاه پرش عمودي مي

هايش باالي سر  پرش عمودي جفت پا را در حالي كه دست
درصد از حداكثر پرش عمودي خود  50قرار داشت، تا ارتفاع 

پس از انجام پروتكل خستگي در حين سه  ).30(داد  انجام مي
ها، بار ديگر تعادل  ارتوز و بدون آنوضعيت پوشيدن دو نوع 

الزم به ذكر است، جهت از بين بردن اثر . شد ارزيابي مي
يادگيري عالوه بر اين كه افراد در جلسات مجزا با فاصله 

كردند، ترتيب پوشيدن  روز در آزمون شركت مي 7زماني 
  .سازي تقابلي بود ارتوزها به صورت متوازن

  ــه نتـــــــايج آزمون با توجـــــه به اين كــــــ
Kolmogorov–Smirnov هاي به دست  نشان داد كه داده

آمده از دو گروه افراد سالم و آسيب ديده از توزيع طبيعي 
براي . رو از آمار پارامتريك استفاده شد برخوردار هستند، از اين

فابريك از  بررسي تأثير متغيرهاي خستگي و ارتوزهاي پري
هاي تكراري از آزمون  نس و براي دادهآزمون آناليز واريا

Repeated measures ANOVA از آزمون . استفاده گرديد
ها در  جهت مقايسه ميانگين Bonferroniتعقيبي اصالح شده 

  داري در سطح  معني. صورت تأثير ارتوزها استفاده شد
05/0 ≤ P افزار  تعريف شد و تحليل آماري با استفاده از نرم

SPSS  رت گرفتصو 17نسخه .  
  

  ها يافته
در شرايط بدون خستگي، هر دو ارتوز بر تعادل تأثيرگذار 

، هر چند نتايج آزمون بين )P ،18/5  =F=  01/0(اند  بوده
گر آن  اين نكته بيان. دار نشان نداد گروهي اين تفاوت را معني

است كه تأثير ارتوزها در افراد آسيب ديده و سالم مشابه بوده 
عالوه بر آن، نمره ثبت شده ). P ،78/0  =F=  38/0(است 

  افراد توسط دستگاه بايودكس در شرايط بدون ارتوز 
  ، با انكل ساپورت ساده كشي )82/1 ± 91/0(
) 48/1 ± 63/0(و با انكل ساپورت فنري  )57/1 ± 80/0(

كاهش يافت كه نشان دهنده بهتر شدن تعادل اين افراد 
حالت استفاده از هر دو نوع  ميانگين نمرات افراد در. باشد مي

  ).P ،21/1  =t=  23/0(داري نداشت  ارتوز تفاوت معني
در شرايط خستگي نيز نتايج تجزيه و تحليل آماري مشابه 

داري  به عبارت ديگر در زمان خستگي، ارتوزها تأثير معني. بود
  ، P=  03/0(بر تعادل افراد سالم و آسيب ديده داشتند 

00/5  =F .(داري بين  فاوت بين گروهي معنيهمچنين ت
، P=  80/0(هاي سالم و آسيب ديده مشاهده نشد  آزمودني

60/0  =F .(ها در حالت استفاده از انكل  مقايسه ميانگين
، با استفاده از انكل )57/1 ± 66/0(هاي فنري  ساپورت

و نيز بدون استفاده از انكل ) 51/1 ± 60/0(ساپورت ساده 
  داري را نشان نداد  تفاوت معني) 24/2 ± 0/1(ساپورت 

)44/0  =P ،78/0  =t) ( 2جدول.(  
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  خوردگي مچ پا و افراد سالمهاي آنتروپومتريكي افراد داراي پيچ  مشخصه. 1جدول 
  )انحراف استاندارد ±كيلوگرم (وزن   )انحراف استاندارد ±متر  سانتي(قد   )انحراف استاندارد ±سال (سن   

   9/62 ± 7/9   7/171±6/9 18±2  ورزشكاران سالم
   8/74 ± 05/13   5/182±01/11 21±4  ورزشكاران آسيب ديده

  
  هاي آزمون آناليز واريانس ميانگين نمرات تعادل و آماره. 2جدول 

  ميانگين نمره تعادل
  زمان

  F P  انكل ساپورت فنري  انكل ساپورت ساده  بدون ارتوز

  01/0  18/5 48/1 ± 63/0 57/1±80/0 82/1±91/0  قبل از خستگي
  03/0  5 57/1 ± 66/0 51/1±60/0 24/2±0/1  در زمان خستگي

  
  بحث

به طور كلي فرض اوليه پژوهش حاضر اين بود كه استفاده از 
ر نجام يك پروتكل فانكشنال خستگي بارتوزها قبل و بعد از ا

نتايج  .تعادل ديناميك ورزشكاران سالم و آسيب ديده مؤثر است
نتايج تحقيق . اوليه ما را تأييد كردحاصل از تحقيق فرض 

  ). 33(و همكاران بود  Ochsendrofهاي  حاضر منطبق بر يافته
چاتكس در هشت دستگاه ها نوسان وضعي را با استفاده از  آن

مرد سالم بعد از خسته كردن عضالت پالنتار و دورسي 
ها با  ارتوزهاي مورد استفاده آن. فلكسور مچ پا ارزيابي كردند

. گيري، مخصوص هر فرد ساخته شده بود اده از قالباستف
ها بيان كردند كه تعادل افراد با استفاده از ارتوزها در  آن

و  Shaw. مقايسه با بدون ارتوز بعد از خستگي بهتر بوده است
  يا  TTS( همكاران تأثير دو نوع متفاوت ارتوز را بر

Time to stabilization ()هاي ارزيابي  يكي از شاخص
يناميك در حين فرود از پرش كه با اكنترل د پوسچرال

زن  10) شود استفاده از دستگاه فورس پليت انجام مي
واليباليست بعد از اجراي پروتكل خستگي فانكشنال ارزيابي 
كردند و در نتايج خود بيان داشتند كه تنها استفاده از ارتوز 

دهد  بندي زمان الزم براي ثبات بعد از فرود را كاهش مي
در نتايج تحقيق خود  Cattoniاين در حالي است كه ). 30(

افراد مبتال به  TTSمبني بر بررسي تأثير ارتوز و خستگي بر 
بندي بيان داشتند كه استفاده از ارتوزثباتي مزمن مچ پا  بي
تواند در هيچ يك از افراد سالم و آسيب ديده موجب  نمي

  . ودكاهش زمان الزم جهت ثبات بعد از فرود ش

Cattoni  در توجيه نتايج خود بيان داشت كه احتمال دارد
TTS  شاخص مناسبي براي تأثير ارتوزها بر تعادل ديناميك
ها و ابزارهاي مورد  كه مالحظه شد، شاخص چنان). 34(نباشد 

  . نتايج حاصل از تحقيقات گذشته متفاوت هستنداستفاده و 
فنري، سطح ها به ويژه انكل ساپورت  انكل ساپورت

پوشاند و داراي يك باند  پوستي وسيعي از ناحيه مچ پا را مي
. گيرد ها قرار مي كشي است كه به طور جداگانه بر روي آن

باشند كه به  اين نوع ارتوزها همچنين داري دو فنر فلزي مي
. كنند نوبه خود فشار بيشتري را در اطراف مچ پا فراهم مي

كه مكانورسپتورها بيشتري  شود مجموعه اين عوامل باعث مي
هاي حركتي بيشتري در عضله  در ناحيه مچ پا و نيز نرون

تواند كاهش  اين امر مي. پرونئوس النگوس تحريك شوند
كه در پي خستگي -برانگيختگي عضله پرونئوس النگوس 

  . را جبران كند - شود ايجاد مي
و  Nishikawaهاي  اين استدالل منطبق بر يافته

Grabiner ها تأثيرات يك ارتوز نيمه سخت، بر  ، آناست
عضله  Hoffman )(H-reflex قابليت تحريك رفلكس

پرونئوس النگوس در افراد سالم را بررسي كردند و بيان 
تواند دامنه رفلكسي و در  داشتند كه به كار بردن يك ارتوز مي

پي آن قابليت تحريك نرون حركتي عضله پرونئوس النگوس 
  ).35(را افزايش دهد 

  
  گيري نتيجه

  ارزيابي تأثير به كارگيري ارتوزها در  ،هدف پژوهش حاضر
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ثباتي مزمن  زمان خستگي بر تعادل ورزشكاران مبتال به بي
نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد كه انكل . مچ پا بود

ساپورت ساده و فنري بر تعادل ورزشكاران در زمان خستگي 
تواند عوارض ناشي  مؤثر است، يعني استفاده از اين ارتوزها مي

شوند، كاهش  ياز خستگي را كه موجب نقص در تعادل افراد م
اين نتايج استفاده از ارتوزها را در مسابقات ورزشي براي . دهد

جلوگيري از بروز آسيب ديدگي يا بروز مجدد آن به 

كند و نقش ارتوزها را در پيشگيري از  ورزشكاران توصيه مي
  .داند آسيب مؤثر مي

  
  تشكر و قدرداني

 هاي عضو تيم استان خراسان رضوي كه به از بسكتباليست
طور داوطلبانه در انجام اين مطالعه شركت كردند، تشكر و 
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The effect of prefabricated ankle orthoses on balance in athletes with chronic 
ankle instability in fatigue condition 
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Abstract 
 

Introduction: Lateral ankle sprain accounts for 10-28% of all sport injuries. Most of the people with 
lateral ankle sprain never fully recover and almost 80% of basketball players suffer from repeated ankle 
injuries. Balance will be distributed in most cases. In addition, athletes can become fatigued physically 
during competition; this can lead to recurrent ankle sprain when (s)he suffers from previous sprain as one 
of the orthosis functions is injury prevention, the aim of present study was to examine the effect of 
prefabricated ankle orthoses on balance in athletes with chronic ankle instability in fatigue condition. 

Materials and Methods: Twenty basketball players with chronic ankle instability (CAI) and fifteen non-
injured athletes participated in this study. Balance was measured for all subjects in normal and fatigue 
conditions using Biodex Balance System. The three testing conditions included a soft ankle support, spiral 
spring ankle support, and no orthosis. Analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the data and 
the significance level was set at P < 0.05. 

Results: this study investigated that the pre-fabricated orthoses could improve balance in healthy athletes 
and athletes with CAI, in fatigue condition (P < 0.05). 

Conclusion: As the prefabricated orthoses has a positive influence on balance ability in experienced 
athletes these assistive devices can be used to prevent further sport injuries. 
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