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Abstract
Background: Genu valgum is a postural malalignment in the knee joint. This malalignment is accompanied by
altered mechanical forces in the tibiofemoral and patellofemoral joints. The purpose of this study was to investigate
the effect of using a graded knee brace in two angles of 60 and 30 degrees on the frequency spectrum of ground
reaction forces in individuals with genu valgum during landing.
Methods: The present study was semi-experimental. Twenty non-athlete male students with genu valgus (age
range: 20-30 years) were volunteered to participate in the study. The landing task was done during three conditions
including without a knee brace, with a brace at two 30 and 60 degrees of flexion from a height of equal to 30 cm.
Bertec force plate was used to record ground reaction forces. Fourier transform was used to calculate ground reaction
force-frequency content during both landing conditions with and without a knee brace.
Results: The results of this study showed a significant reduction in the frequency content with a power of 99.5%
in the mediolateral direction (P=0.02; high effect size) and vertical direction (P=0.075; high effect effect) during
landing with a knee brace at 60 degrees of flexion angle compared with without knee brace condition. Also, the
median frequency component in the mediolateral direction (P=0.019; low effect size) and in the anterior-posterior
direction (P=0.019; high effect effect) showed a significant decrease during wearing a knee brace compared with
without it.
Conclusion: Regarding the decreasing of median frequency after using the knee brace, it might be effective in
the reduction of injury rate in individuals with genu valgum. However, further study warranted to better establish this
issue.
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چكيده
زمینه :زانوی ضربدری یک دفورمیتی در مفصل زانو میباشد .این عارضه باا نیروهاای مکاانیکی تغییریافتاه در مفصال درشا نئای-رانای و
کشککی-رانی همراه اس  .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر استفاده از بریس زانوی مادر در دو زاویاه  ٠٦و  ٠٦درجاه بار فیار فرکاانس
نیروهای عکسالعمل زمین در افراد دارای زانوی ضربدری فی حرک فرود بود.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود 0٦ .دانشجوی پسار یرورزشاکار دارای عارضاه زاناوی ضاربدری (دامناه سانی٠٦-0٦ :
سال) داوفلب شرک در پژوهش شدند .فرود در سه شرایط بدون بریس زانو ،با بریس زانو با درجاه مدادودی فلکسایونی  ٠٦و  ٠٦درجاه از
سکویی به ارتفاع  0٦سانتیمتر صورت گرف  .از صفده نیروی برتک جه ثب نیروهای عکسالعمل زمین استفاده شاد .از تبادیل فاوریر بارای
مداسبهی فیر فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین فی دو شرایط فرود با و بدون بریس استفاده شد.
یافته ها :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد مولفه فرکانس باا تاوان  99/5درصاد در راساتای داخلای-خاارجی (P=٦/٦0؛انادازه اثار بااو) و
عمودی (P=٦/٦75؛اندازه اثر باو) کاهش معنیداری را نشان داده اس  .همچنین در مقادار مولفاه میاناه فرکاانس در راساتای داخلای-خاارجی (
P=٦/٦19؛اندازه اثر پایین) و در راستای قدامی-خلفی (P=٦/٦19؛ اندازه اثر باو) کاهش معنیداری را مشاهده شد.
نتیجه گیری :با توجه به کاهش میانه فرکانس فی حرک فرود با بریس زانو میتوان احتماو بیاان نماود کاه اساتفاده از باریس زاناو قاادر باه
کاهش نرخ آسیب در افراد مبتال زانو ضربدری میشود .با وجود این اثبات بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهشهای بیشتری دارد.
کلید واژه ها :بریس زانو ،زانوی ضربدری ،فیر فرکانس ،فرود ،نیروهای عکسالعمل زمین.
نحوه استناد به این مقاله :جعفرنژادگرو ا ع ،مختاری ملکآبادی ع ،یادگار ع ،قربانلو ف ،ولیزاده اورنج آ .اثر بریس زانوی مدرج در دو زاویه  ٠٦و  ٠٦درجه بر طیف فركانس
نیروهای عكسالعمل زمین در افراد دارای زانوی ضربدری طی فرود .مجله پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تبریز00٦٦ .؛222-22٦:)2(0٠
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مقدمه

زانوی ضربدری یک دفورمیتی زاویهای در مفصل زانو میباشاد
( .)1پژوهش بر روی دختران و پسران راهنمایی و دبیرساتان نشاان
داده اس که  3/٠3درصاد دختاران و  7/05درصاد پساران دچاار
دفورمیتی زانوی ضربدری میباشند ( .)0در پژوهش دیگری شایوع
زانوی ضربدری در پسران  ٠/09درصد گزارش شده اسا ( .)٠در
پژوهشی که باا اساتفاده از معایناات ارتوپادی توساط متخصصاین
ارتوپد بر روی دختران انجام گرف گزارش شد که  0/9٦درصد از
آنها دچاار زاناو ضاربدری بودناد ( .)0ایان عارضاه باا نیروهاای
بیومکانیک تغییر یافته در مفصال درشا نئای -رانای و کشاککی-
رانی همراه اس ( .)5زانوی ضربدری میتواند مادرزادی ،ناشای از
چاقی ،بیماری نرمی استخوان (راشیتیسم) ،پارگی رباطهای زاناو یاا
ناشی از ضربه باشد .والگوس افزایشیافتهی زانو منجار باه افازایش
زاویه  Qو بردار نیروی جانبی حاصال از آن در فاول مفصال زاناو
میگردد و در نتیجه مفصل زانو به صورت جانبی باه فارف دیگار
منتقل میشود و افزایش فشار جانبی مفصل کشککی-رانی یاا بای-
ثباتی جانبی کشکک را ایجاد میکند ( .)٠با افزایش والگاوس زاناو،
استرس در مفصل کشککی -رانی خارجی افزایش ماییاباد و ایان
استرسها باعث درد و بیثباتی مفصل زانو میشاود .عاالوهبارایان،
افزایش فشار جانبی میتواند منجر به تغییرات حادشاونده در فاول
زمان شود .در زانوی ضربدری ،استخوانهای درشا نئای و ران در
بخش داخلی زانو تمایل دارند که از هم جدا شوند ،بناابراین ربااط-
های حمای کننده داخلی تدا کشاش قارار گرفتاه و پیشارف
میزان این تغییر شکلها و در نتیجه افزایش نیارو بار ایان ربااطهاا
ممکن اس منجر به پاارگی آنهاا شاود ( .)7یکای از مهامتارین
عوامل درگیر در بروز آسیب ،میزان نیروهای وارده بر مفاصل انادام
تدتانی میباشد .اگرچه بیشتر ایان ماوارد باه شارایط فیزیولوژیاک
مربوط میشود ،این عارضه به صورت خودبهخود بعد از  3ساالگی
بدون مداخله به حال فبیعی برمیگردد ،با اینحاال ممکان اسا
برخی از آنها فرم فبیعی را به خود نگرفته و نقا و دفاورمیتی را
بدنبال داشته باشند که نیازمند درمان هستند ( .)3درمان ایان عارضاه
باید در سنین پایین انجام شود در یر ایان صاورت باا پیشارف و
افزایش سن یک نوع نق پاتولوژیک نامیده میشاود ( .)9ناواق
مربوط به دفورمیته شدن اندام تدتانی را میتوان با عمل جراحی یاا
یرجراحی درمان نمود که از روشهای درمان یرجراحای مرباوط
به زانوی ضربدری میتوان به کفشهای فبی ،ارتوز و انواع باریس
اندام تدتانی اشاره کرد ( .)1٦از روشهای یرتهاجمی برای درماان
عارضه زانوی ضربدری اساتفاده از باریسهاای زاناوی توانبخشای
میباشد .از بریسهای زانوی توانبخشای جها کااهش نیروهاای
وارده بر مفصل زانو استفاده میشود که اثربخشی این نوع بریسهاا
در کاهش بعضی از ریسک فاکتورهای مفصل زاناو نظیار گشاتاور
نزدیککننده زانو به اثبات رسیده اس .

نكات كاربري

با توجه به کاهش میانه فرکانس فی حرک فرود با بریس زاناو
میتوان احتماو بیان نمود که استفاده از بریس زانو قاادر باه کااهش
نرخ آسیب در افراد مبتال زانو ضربدری میشود.
بریس زانو یکی از مداخالت یرجراحای ماؤثر بارای کااهش
نشانههای مرتبط با زانو در افراد دچار آسیب رباط صلیبی قادامی و
استئوآرتری زانوی یرصدمهای اس ( )11که بارای حفا ثباات
مفصل پس از جراحی ،استفاده چند هفتهای از بریس مناسابتارین
روش میباشد ( .)10برای ورزشکارانی که در فعالی های ورزشای
با حرکاتی مانند پرش و فرود سروکار دارناد حفا آزادی حرکتای
در مفصل زانو از اهمی باویی برخوردار اس .
پرش و فرود معمووً در بسایاری از فعالیا هاااای روزماره و
فعالی ورزشی وجاود دارد .فااارود باااا شااادت بااااو باعاث
افزایش نیروی عکسالعمل زمین میشود ( )1٠که ایان عمال مای-
تواند نیروی برخوردی به بزرگی حادود  0تاا  10برابار وزن بادن
ایجاد نماید و باعث بوجاود آمادن آسایب در انادام تدتاانی شاود
( .)10افزایش نیروی برخوردی در هنگام فرود و تکرار آن زمینه را
برای آسیب ساختاری باف نارم افاراف مفصال فاراهم مایساازد
( .)15این ضربه مکانیکی باید از فریق سیستم اساکلتی -عضاالنی
کاهش یابد .عواملی همچون سرع حرکا  ،ارتفااع فارود ،ناوع
کفش ،وزن بدن ،موقعی و سطح فرود و نیز اساتراتژی فارود بار
شدت آسیب تأثیرگذار هساتند .تدقیقاات بسایاری فارود تاو م باا
نیروهای ضربهای را عاملی خطرزا برای آسیب زانو میدانند .یافتاه-
ها نشان میدهند شایعترین سازوکار ایان ناوع آسایبهاا ،نداشاتن
تعادل مناسب هنگام فرود روی یک پا اس کاه مفصال زاناو را در
والگوسی شدید و چرخش خار درش نئای نساب باه ران قارار
میدهد ( .)1٠بودن و همکاران بیان کردند که شادیدترین صادمات
حین فرود آمدن بر مفصل زانو وارد میشاود ( .)17فباق پاژوهش
شلبورن و همکاران نیروی عکسالعملی که حین پرش و فارود بار
اندام تدتانی وارد میشود ممکن اس باه  15برابار وزن بادن هام
برسد ( .)13اسچامالز و همکاران فباق اظهاارات شارک کننادگان،
بیان نمودند که بریس مورد استفاده در پژوهش آنها منجر به بهباود
درد افراد دارای عارضه زانو ضربدری شده اس ؛ همچناین در ایان
پژوهش استفاده از بریس آزمایش شده باعاث کااهش مقادار عادم
تقارن پاها در افاراد دارای ایان عارضاه شاده اسا ( .)19مطاابق
پژوهش رامسی و همکاران بیان شاد عملکارد و پایاداری زاناو در
زمااان اسااتفاده از بااریس فبیعاای بهتاار از زمااان اسااتفاده از بااریس
والگوساای بااود ( .)0٦از ایاان رو ،اسااتفاده از بااریس زانااو در
ورزشکاران احتمال کاهش نیروها را بدنبال خواهد داش  .با وجاود
این علیر م اهمی متغیر فیر فرکاانس نیروهاای عکاسالعمال
زمین بهویژه در فی حرکا فارود کاه بادن را باا چاالش بزرگای

اثر بريس زانوي مدرج در دو زاويه  ٠٦و  ٠٦درجه بر طيف فركانس نيروهاي عكسالعمل زمين

مواجه مینماید .تاکنون هیچ مطالعهای به بررسای اثارات اساتفاده از
بریس زانو بر فیر فرکانس نیروهای عکسالعمال زماین در افاراد
با زاناوی ضاربدری نپرداختاه اسا  .بناابراین هادف از پاژوهش
حاضر ،بررسی اثر استفاده از بریس زانوی مدر در دو زاویاه  ٠٦و
 ٠٦درجه روی فیر فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در افاراد
دارای زانوی ضربدری فی حرک فرود میباشد.
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مددودی در حرکاات  Flexionو  Extensionیاا حمایا کاردن
زانو در زاویه مورد نظر اشاره کرد .فراحی مناساب ایان باریس باه
افراد آسیبدیده این اجازه را میدهد تا به فعالی های روزمره خاود
برسند و نیز درجهی باویی از ثبات را به مفصل زانو میدهد.

روش كار

پژهش حاضر از نوع نیمه تجربای و کارآزماایی باالینی باا کاد
 IRCT20181223042082N1بااود .جامعااه آماااری ایاان مطالعااه،
دانشجویان پسر یر ورزشکار دارای پای ضربدری دانشگاه مدقاق
اردبیلی بودند و نمونهگیری این پژوهش به صاورت در دساترس از
بین جامعه مذکور انجام شد .بارای باهدسا آوردن حاداقل تعاداد
آزمودنی مورد نیاز از نرمافزار  G Power 3.1استفاده شد کاه جها
دستیابی به توان آماری  ٦/3در اندازه اثر برابار باا ساطح آلفاا ٦/٦5
تعداد  0٦نفار آزماودنی مشاخ گردیاد (جادول  .)1معیارهاای
خرو از پژوهش شامل ساابقهی شکساتگی ،مشاکالت عصابی-
عضالنی ،اختالف فول انادام بیشاتر از  5میلایمتار ،عادم وجاود
عارضهی ژنووالگوم یا دارا بودن فعالیا فیزیکای سانگین فای دو
روز قبل از آزمون بود .پای برتر همهی آزمودنیهاا سام راسا
شناسایی شد .ضمناً در تماامی مراحال ،اخاالپ پژوهشای رعایا
گردید و از شرک کنندگان رضای نامه شارک در پاژوهش اخاذ
شد .تمام موارد اجرای پژوهش مطاابق باا اعالمیاه هلساینکی باود.
همچنین ،این مطالعه دارای کاد اخاالپ باه شاماره IR-ARUMS-
 REC-1397-091از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود.
آزمودنیها قبل از انجاام تسا باه مادت  1٦دقیقاه حرکاات
کششی ایستا و همچنین حرکاات جنبشای و پویاا انجاام دادناد .از
آزمودنیها خواسته شد تا روی ساکوی  0٦ساانتیمتاری کاه کناار
صفده نیرو با فاصلهی  0٦ساانتیمتار از مرکاز صافده نیارو قارار
گرفته بود ،رفته و کوشش فرود تک پا را  5بار تکارار کنناد .ساپس
بریس زانوی مدر با زاویه  ٠٦درجه به زاناوی آزماودنیهاا بساته
شد .آزمودنیها دوباره کوشش فرود را از روی ساکو انجاام دادناد.
پااس از آن زاویااه بااریس زانااو روی  ٠٦درجااه تنظ ایم شااد و از
آزمودنیها خواسته شد تاا کوشاش فارود را مجادداً انجاام دهناد.
آزمودنیها قبل از انجام کوشش فرود ،به مدت  1٦دقیقاه حرکاات
گرم کردن را انجاام دادناد .در تماامی شارایط  5کوشاش صادیح
پذیرفته شد .کوششی صدیح در نظر گرفته شد که آزماودنیهاا باه
صورت تک پا روی مرکز صفده نیرو فرود آمدند.
در پژوهش حاضر از بریس زانوی توانبخشای مادر اساتفاده
شد (تصویر شماره  .)1از ویژگیهای این باریس مایتاوان باه دارا
بودن مفصال چناد مداوری جها تطبیاق کامال مداور مفصال
مکانیکی با مفصل فبیعی و دارا باودن مفصال مادر بارای ایجااد

تصویر  .1فرود از روی سکوی  0٦سانتیمتری بدون بریس زانو (الر) و فرود با
بریس زانو با زاویه مددودی فلکسیونی  ٠٦و  ٠٦درجه (ب)
Bertec Corporation, Columbus,

از صفده نیاروی برتاک (
 )OHبرای ثب نیروهای عکاسالعمال زماین اساتفاده شاد .نارخ
نمونهبرداری در دستگاه صفده نیرو برابر  1٦٦٦هرتز قرار داده شاد.
دادههای نیروی عکسالعمل زمین فی فاز اتکاای فارود اساتخرا
شد .سپس مقادیر نیروهای عکسالعمل زماین باا وزن بادن نرماال
گردید .جه فیلتر نمودن دادههای نیروی عکاس العمال زماین از
فیلتر باترورث با برش فرکانسی  5٦هرتز استفاده شد ( .)01پاس از
فیلتر کردن دادههای نیروی عکسالعمل عماودی ،قادامی-خلفای و
داخلی-خارجی (دادههای نرمال شده) در تابع زماان آن را از فریاق
تبدیل فوریر یا تدلیل هارمونیک فبق رابطه ذیل و با استفاده از نارم
افزار  MATLABنسخه  2015از تابع زمان به تابع فرکاانس تبادیل
شد ( .)00جزئیات دقیق تبدیل سریع فوریر نیروهای عکاسالعمال
زمین را میتاوان در پاژوهشهاای دیگار یافا ( .)0٠بار اسااس
مطالعات قبلی ،برای تجزیه و تدلیل نیروهای عکسالعمل زماین در
راستای عمودی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجی در هار کوشاش،
پنج شاخ فیر فرکانس استفاده شد .شااخ اول ،فرکاانس باا
توان  )٪F99.5( %99/5بود که نشااندهنادهی فرکانسای اسا کاه
 %99/5از قدرت سیگنال را دارد ،به عباارت دیگار  %99/5از تاوان
سیگنال پایینتر از این فرکانس میباشند ( .)00شااخ دوم ،میاناه
فرکانس ( )Fmedبود ( .)00در مطالعات مختلار ،فارب بار ایان
اس که میانه فرکاانس نیروهاای عکاسالعمال زماین ،مایتواناد
عملکرد اجزای نوسانی سیستم عصابی را در لدظاه تمااس پاشانه
نشان دهد.
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فیر گسسته ،دامنه فرکانس به صورت مضربی از فرکانس پایه تعیین میشود ،مجموع  nهارمونیک برابر اس با:
رابطه ()1
(

)

) (

∑

 =Anدامنه  =0ωفرکانس پایه  =nضریب هارمونیک  =nϴزاویه فازی
برای ارزیابی مدتوای فرکانس نیرو ،شاخ های زیر مداسبه میشوند (.)00
رابطه ()0
∫

) (

∫

) (

 =pتوان مداسبه شده =fmax ،حداکثر فرکانس سیگنال ،میانه فرکانس نیرو (میانه فرکانس در نقطهای اتفاپ میافتد که نیمی از توان سیگنال در
باو و نیمی دیگر در پایین آن قرار دارد).
رابطه ()٠
) (

) (

∫

∫

 =fmaxحداکثر فرکانس سیگنال  = fmedمیانه فرکانس سیگنال
پهنای باند فرکانس نیرو برابر با تفاوت بین فرکانس حداکثر و حداقل اس  .توان سیگنال برابر با توان هارمونیهای بیشتر از نصر حداکثر توان
سیگنال باشد.
رابطه ()0
)

⁄

(

 =fmaxحداکثر فرکانس سیگنال  = fminحداقل فرکانس سیگنال  =fbandپهنای باند سیگنال  = pmaxحداکثر توان سیگنال
رابطه ()5
√
√

جدول  :1آمار توصیفی قد ،سن ،وزن و شاخ
تعداد

سن (سال)

 0٦نفر

0٦-٠٦

∑

∑

تودهی بدن دانشجویان پسر شرک کننده در پژوهش حاضر

قد (متر)

(اندراف معیار±میانگین)
1/7٠±٦/٦٠

چهارم تعیین تعداد هارمونیهای ضروری در هر
شاخ
راستا بود که بر فبق روش اسچینر و همکاران ( ،)05تعداد هارمونیک
ضروری  neبرای بازسازی سطح  %95از دادهها بهعنوان تعدادی از
هارمونیکها که مجموع دامنههای نسبی هر هارمونیک در کل دامنه
کمتر یا برابر با  ٦/95در نظر گرفته شد .شاخ پنجم شامل دامنه
هر هارمونی میباشد که نشاندهندهی دامنه و تعداد هارمونیک در
سه راستا عمودی ،قدامی -خلفی ،و داخلی -خارجی برای 15
هارمونیک اول ،بین دو گروه کنترل و تجربی بود .نرمال بودن دادهها
توسط آزمون  )P>٦/٦5( Shapiro-Wilkبررسی شد .با توجه به
نرمال بودن دادهها از آزمون تدلیل واریانس دوسویه با اندازهگیری
مکرر استفاده شد .از تس تعقیبی  Bonfrroniنیز جه آزمون
درون گروهی استفاده شد .تمامی تدلیل آماری دادهها در نرم افزار
 SPSS V25با سطح معنیداری  ٦/٦5انجام شد .جه مداسبه اندازه
اثر از فرمول کوهن استفاده شد:

وزن (کیلوگرم)

(اندراف معیار±میانگین)
3٠/٠5±1/1٦

شاخ

توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

(اندراف معیار±میانگین)
٠٦/0٠±٠/05

اختالف میانگین دو شرایط
میانگین اندراف استاندارد دو شرایط

يافتهها

= ( )dاندازه اثر

مشخصات شرک کنندگان در پژوهش حاضر در جدول 1
نشان داده شده اس که با استفاده از بررسی فاصله قوزک داخلی
بوسیله کولیس شناسایی شدند داوفلب شرک در پژوهش حاضر
شدند (جدول .)1
نتایج پژوهش حاضر در مولفه فرکانس با توان  99/5درصاد در
راستای داخلی-خارجی و شرایط فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجاه
در مقایسه با شرایط فارود بادون باریس کااهش معنایداری را باه
اندازه  ٠٠/95درصاد نشاان داد (P=٦/٦0٠؛ انادازه اثار بااو )1/01
(جدول  .)1مقدار این مؤلفه در همین راستا فی فرود باا باریس در
زاویه  ٠٦درجه نسب به شرایط فرود با بریس در زاویاه  ٠٦درجاه

اثر بريس زانوي مدرج در دو زاويه  ٠٦و  ٠٦درجه بر طيف فركانس نيروهاي عكسالعمل زمين

 ٠٦/90درصد کاهش معنایدار داشا (P=٦/٦5٦؛ انادازه اثار بااو
( )٦/30جاادول  .)1همچناین مولفااهی میانااه فرکااانس در راسااتای
داخلی -خارجی در شرایط فرود با زاویاه  ٠٦درجاه در مقایساه باا
شرایط بدون بریس کاهش معنایداری باه انادازهی  50/01درصاد
نشان داد (P=٦/٦00؛ انادازه اثار پاایین ( )٦/17جادول  .)1در ایان
مؤلفه و راستا در شرایط فرود با بریس در زاویاه  ٠٦درجاه نساب
به شرایط فرود بدون بریس  5٠/٠5درصد کاهش معنیدار مشااهده
شد (P=٦/٦٦7؛ اندازه اثر باو  ( )٦/57جدول .)1
نتایج پژوهش حاضر در مؤلفه باند فرکانس در راستای
داخلی-خارجی فی شرایط فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه در
مقایسه با شرایط فرود بدون بریس کاهش معنیداری را با اندازه
 ٠1/٠٠درصد نشان داد (P=٦/٦00؛ اندازه اثر باو ( )0٠/05جدول
 .)1همچنین در این مؤلفه و راستا فی فرود با بریس در زاویه ٠٦
درجه و فرود بدون بریس کاهش معناداری را با اندازه  ٠5درصد
مشاهده شد (P=٦/٦٦9؛ اندازه اثر باو ( )٦/5٠جدول .)1
نتایج پژوهش حاضر در مؤلفه میانه فرکانس در راستای
قدامی-خلفی فی شرایط فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه در
مقایسه با شرایط فرود بدون بریس کاهش معنیداری را به اندازه
 ٠1/1٠درصد نشان داد (P=٦/٦19؛ اندازه اثر باو ( )٦/7٦جدول
 .)1در مؤلفه باند فرکانس در همین راستا و شرایط به مقدار ٠3/05
درصد کاهش داش (P=٦/٦15؛ اندازه اثر باو ( )٦/7٠جدول .)1
در راستای قدامی -خلفی تعداد هارمونی ضروری فی شرایط
فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه در مقایسه با شرایط فرود بدون
بریس کاهش معنیداری را به اندازه  1/٠0درصد مشاهده گردید
(P=٦/٦0٠؛ اندازه اثر باو ( )1/01جدول  .)1همچنین ،مقدار این
مؤلفه در همین راستا فی فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه در
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مقایسه با فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه  1/٠0درصد کاهش
یاف (P=٦/٦07؛ اندازه اثر باو ( )1/01جدول .)1
نتایج پژوهش حاضر در مؤلفه فرکانس با توان  99/5درصد در
راستای عمودی و شرایط فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه در
مقایسه با شرایط فرود بدون بریس کاهش معنیداری را به اندازه
 0٠/1٠درصد نشان داد (P=٦/٦٠0؛ اندازه اثر باو ( )٦/93جدول
 .)1این مؤلفه و راستا فی فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه در
مقایسه با فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه  03/73درصد کاهش
داش (P=٦/٦11؛ اندازه اثر باو ( )3/٠3جدول  .)1نتایج در مؤلفه-
ی میانه فرکانس در راستای عمودی در شرایط فرود با زاویه ٠٦
درجه در مقایسه با شرایط بدون بریس کاهش معنیداری به اندازه-
ی  05/٦0درصد را نشان داد (P=٦/٦11؛ اندازه اثر باو )٦/37
(جدول  .)1همچنین در مقدار مؤلفه و راستای مذکور فی فرود در
زاویه  ٠٦درجه در مقایسه با فرود با بریس در زاویه ٠٦درجه
کاهش معنیداری با اندازه صفر درصد مشاهده شد (P=٦/٦11؛
اندازه اثر پایین ( )٦/٦٦جدول  .)1نتایج پژوهش حاضر در مؤلفه
باند فرکانس در راستای عمودی و شرایط فرود با بریس در زاویه
 ٠٦درجه در مقایسه با شرایط فرود بدون بریس کاهش معنیداری
را به اندازه  57/03درصد نشان داد (P=٦/٦٠1؛ اندازه اثر باو )٦/55
(جدول  .)1نتایج پژوهش حاضر در مؤلفه تعداد هارمونی ضروری
در راستای عمودی و شرایط فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه در
مقایسه با شرایط فرود بدون بریس  ٠/٦7درصد کاهش معنیداری
داش (P=٦/٦00؛ اندازه اثر باو ( )٦/35جدول  .)1همچنین ،در
این مؤلفه و راستا فی فرود با بریس در زاویه  ٠٦درجه در مقایسه
با فرود با زاویه  ٠٦درجه کاهش معنیداری به اندازه  0/9٦درصد
مشاهده شد (P=٦/٦01؛ اندازه اثر باو ( )٦/97جدول .)1

جدول  .1میانگین و اندراف استاندارد فیر فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در راستای داخلی -خارجی ،قدامی -خلفی و عمودی فی فاز اتکای فرود بین سه شرایط پیش-
آزمون فرود بدون بریس ،با بریس در زاویه  ٠٦درجه و زاویه  ٠٦درجه
پسآزمون ٠٦درجه
پسآزمون  ٠٦درجه
پیشآزمون
مولفه
راستا
&$
&
$
15/15±0/53
01/90±٠/٠٦
00/90±٠/07
فرکانس با توان ( %99/5هرتز)
$
*
*$
0/٦5±٦/00
0/0٠±٦/5٠
0/7٠±٠/٠٠
میانه فرکانس(هرتز)
داخلی -خارجی
$
*
*$
1/٦5±٦/00
1/15±٦/5٦
٠/٦٦±0/53
باند فرکانس (هرتز)
03/00±٦/7٠
03/73±٦/01
03/30±٦/٠7
تعداد هارمونی ضروری
19/٠1±5/٠7
01/٠3±7/50
0٠/٦5±7/00
فرکانس با توان ( %99/5هرتز)
$
$
0/٦٦±٦/٦٦
٠/٠1±0/55
5/15±0/05
میانه فرکانس (هرتز)
قدامی -خلفی
$
$
1/٦٦±٦/٦٦
1/90±٠/00
٠/15±0/90
باند فرکانس (هرتز)
&$
&
$
03/07±٦/77
03/90±٦/00
03/90±٦/00
تعداد هارمونی ضروری
&$
&
$
17/30±5/0٠
05/٦5±٠/٦9
0٠/01±5/0٦
فرکانس با توان ( 99/5هرتز)
&
*&
*
0/٦5±٦/00
0/٦5±٦/00
٠/7٠±0/15
میانه فرکانس (هرتز)
عمودی
$
$
1/٦5±٦/00
1/٦5±٦/00
0/07±0/11
باند فرکانس (هرتز)
&$
&
$
03/٦5±1/0٠
03/39±٦/05
03/90±٦/00
تعداد هارمونی ضروری
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نمودار  .1تعداد هارمونیهای ضروری در راستای داخلی-خارجی ،قدامی-خلفی و عمودی فی فرود بدون بریس ،با بریس در زاویه  ٠٦درجه و بریس با زاویه  ٠٦درجه

بحث

پا مدل تقابل بدن با زمین اس و اندرافاات سااختاری باویژه
در زانو احتمال بروز آسیب در ورزشکاران را افزایش مایدهاد کاه
این آسیبها ممکن اس مانع مشارک افاراد در فعالیا هاا شاود.
ناهنجاری در اندام تدتانی میتواند بار بیومکانیاک حرکاات انساان
مانند راه رفتن ،دویدن و پرش و فرود در فعالی ها اثر منفی بگذارد
و به عالئم ناپایاداری منجار شاود ( .)0٦یاوو و همکااران ()0٦11
گزارش کردند که زانو عامل اصلی جذب شوک میباشد .همچناین،
گزارش کردند که در فرود تک پا در مقایسه با فرود باا جفا پاا،

زانو بیشترین مقدار دامنه حرکتای ،گشاتاور و جاذب انارژی را در
صفده فرونتال از خود نشان میدهد ( .)0٠در پژوهش دیگری یاوو
و همکاران بیان کردند که بین نیروی عکاسالعمال زماین و مقادار
فلکشن زانو ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ بدین معنا کاه باا افازایش
فلکشن زانو مقدار نیروی عکسالعمل زمین افزایش ماییاباد (.)07
مطابق یافتههای پژوهش حاضر میانه فرکاانس در شارایط فارود باا
بریس زانو در زاویه مددود شده فلکسیونی  ٠٦درجه در مقایسه باا
فرود بدون باریس در ساه راساتای عماودی ،داخلای-خاارجی و
قدامی-خلفی کاهش معنیداری را نشان داد .پژوهشهاای گذشاته

اثر بريس زانوي مدرج در دو زاويه  ٠٦و  ٠٦درجه بر طيف فركانس نيروهاي عكسالعمل زمين

نشان دادهاند که میانه فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین با اجازای
نوسان در سیستم عصبی-حرکتی همراه اس که باه عناوان اعماال
کنندهی نیرو به زمین در فول فعالی هایی مانند راه رفتن و پارش و
فرود میباشد ( .)00با کاهش میانه فرکانس در این درجاه از زاویاه
فلکسیونی زانو میتوان بیان کرد که بریس زانو با درجه مدادودی
فلکسیونی  ٠٦درجه توانسته نوسان در اجازای عصابی-حرکتای را
در سه راستا فی فرود کاهش دهد و باعث ثباات بیشاتر در اعماال
نیرو به زمین توسط این اجزا شود.
گزارش شده اس که عارضههای زانو میتوانند توزیاع متقاارن
و نرمال وزن را در این مفصل تد تاثیر قارار دهناد ( .)03وجاود
عارضههای این مفصل در صفده عرضی ،توزیاع نرماال وزن را در
مفصل زانو و مچ دگرگون میکند .همچنین ،بیان شده اس وجاود
عارضهی زانو ضربدری میتواناد مقادار نیارو در جها داخلای-
خارجی را بر روی زاناو و انادام تدتاانی تدا تااثیر قارار داده و
کنترل تعادل را مختل کند ( .)09در مطالعاات گذشاته اثباات شاده
اس افرادی که با زانوی صافتر فرود میآیند ،بیشتر از افرادی کاه
با زانوی خمیده فرود میآیناد در معارب آسایب قارار مایگیرناد
( .)03فرود با زانوی صاف باعث کاهش ظرفی هاای مفصال زاناو
در جذب نیروهای وارده و به دنبال آن وارد آمادن نیاروی عکاس-
العمل زمین بیشتر بر زانو و افازایش نیروهاای برشای قادامی و در
نتیجااه ،انجااام حرکا یرفبیعاای ،جبرانای و آسایبزای زانااو در
صفده فرونتال میشود ( .)0٦دویتاا نشاان داد کاه انجاام فلکسایون
کافی در مچ پا ،زانو و ران در لدظه فرود مایتواناد حادوداً تاا 5٦
درصد نیروی وارده بر مفصل زانو را کاهش دهاد ( .)1٦یافتاههاای
پژوهش حاضر نشاندهنده کاهش معنیداری در مؤلفه فرکاانس باا
توان  99/5درصد در شرایط فارود باا باریس زاناو باا مدادودی
فلکسیونی  ٠٦درجه در مقایسه باا شارایط فارود بادون باریس در
راستای عمودی و داخلی-خارجی بود .عاالوه بار ایان ،کااهش در
شرایط فرود با بریس با مددودی فلکسیونی  ٠٦درجه در مقایساه
با زاویه  ٠٦درجه در همان راساتا کااهش معنایداری را نشاان داد.
فرکانس با توان  %99/5از سیگنال نیروهای عکاسالعمال زماین باه
عنوان یک مقیاس از لرزش و بیثباتی الگوی حرکا در بیمااران و
آسیبدیدگان ،مدتوای دادههای فرکانس بااوتر ،افازایش لارزش و
بیثباتی را میسنجد ( .)0٦با کاهش این مؤلفه در شرایط اساتفاده از
بریس زانو با درجههای مددودی فلکسیونی میتاوان عناوان کارد
کااه اسااتفاده از ایاان نااوع بااریس در افااراد دارای عارضااه زانااوی
ضربدری باعث کاهش لرزش و بیثباتی هنگاام فارود مایشاود و
حف پاسچر را به دنبال دارد .ون و همکااران ( )09پاس از انجاام
تدقیقی با عنوان «تاثیر زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری سااختگی
بر نیروی عکسالعمل زمین و عملکرد مفصل سابتاور در هنگام راه
رفتن» نشان دادند که کنترل پاسچر ممکن اس تد تاثیر زاناوی
ضربدری و پرانتزی فی گشتاور سوپینیشن و پرونیشن ایجاد شاده
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در مفاصل مچ پا و پا قرار بگیرد که میتواند منجر به تغییر در حفا
و کنترل پاسچر شود .تدقیقات پیشین نشان دادهاناد کاه اساتفاده از
بریس زانو در افراد دچار درد زانو و آسایب دیادگان ربااط صالیبی
قدامی منجر به افزایش حف تعادل و ثباط مفصل زاناو مایشاود و
عملکرد عضالت چهارسر ران را بهبود میبخشاد ( .)0٦همچناین،
مطابق مطالعات ،هنگام یاک فعالیا شاوک مانناد پارش و فارود،
نیروهایی در جه جلو به فرد وارد مایشاود کاه گاروه عضاالت
چهارسرران نقش مهمی را برای جلوگیری از حرک بدن به سام
عقب ایفا مینمایند .این نیروها در افراد سالم میازان فعالیا عضاله
پهن داخلی هنگام مواجه شدن با حرکات ناگهانی نسب باه عضاله
پهن خارجی بیشتر میباشاد در حاالی کاه ایان موضاوع در افاراد
دارای زانوی ضربدری صادپ نمیباشد ( .)11نتایج در سه راساتای
عمودی ،داخلی -خارجی و قدامی -خلفی در مؤلفه باناد فرکاانس
که شاخصی بر فعالی اجزای حرکتی مانند تانادونهاا و عضاالت
میباشد ،در شرایط فرود با بریس با درجاه مدادودی فلکسایونی
 ٠٦در مقایسه با فرود بدون بریس کاهش معنیداری را نشان داد.
پژوهش حاضر دارای مددودی هاایی از جملاه اساتفاده از نموناه
مرد (فقدان نمونه زن) بود .همچنین ،در این مطالعه تنها باه بررسای
اثر آنی استفاده از بریس پرداخته شد و این احتمال وجاود دارد کاه
استفاده فوونی مدت از این بریسها نتایج متفاوتی را نشان دهد.

نتيجهگيري

با توجه به کاهش میانه فرکانس فی حرک فرود با بریس زانو
میتوان احتماو بیان نمود که استفاده از بریس زانو قادر به کاهش
نرخ آسیب در افراد مبتال زانو ضربدری میشود .با این وجود،
اثبات بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهشهای بیشتری دارد.

قدردانی

از تمامی افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند،
کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مالحظات اخالقی

پروتکل این مطالعه در کمیته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل ،استان اردبیل به شماره مرجع IR-ARUMS-REC-1397-
 091به تایید رسیده اس .

منابع مالی

حمای مالی از این فرح تدقیقاتی تد شماره گرن
از فرف دانشگاه مدقق اردبیلی صورت پذیرفته اس .
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