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Abstract 

Background and Aim: Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury commonly occurs during 

sport activities. Prophylactic knee brace is introduced to reduce the risk of ligament injuries 

but it can limit the performance. The present study was carried out to review the studies 

conducted regarding the effect of prophylactic knee brace on efficient biomechanical 

variables on performance and ligament tear risk factors.  

Materials and Methods: A literature review was done on the studies published between 

1980-May 2016 in PubMed, Elsevier, ScienceDirect, Springer, and SID databases. The 

following terms were used as keywords: Prophylactic knee brace, neoprene knee sleeve, ACL 

injuries risk factors, and Biomechanical factors. A total of 15 articles were selected as final 

articles for the present study.  

Results: Review of the literature demonstrated that athletes without injury of ligament can 

use prophylactic knee brace to reduce ligament tear risk factors without any significant effect 

on kinetic variables (strength, torque, power, balance). But most articles demonstrated that 

using brace can limit the kinematic variables (speed, agility, acceleration). On the other hand, 

literature showed that brace can improve kinetic factors (power and strength) in athletes with 

injury of anterior cruciate ligament, but the effectiveness of brace on reducing the ligament 

injury is controversial. 

Conclusion: It is concluded that athletes without injury of ACL in the sports, in which 

kinematic factors (speed and agility) do not play the primary role in the success of the 

individuals, can use prophylactic knee brace to reduce ligament tear risk factors, while 

athletes with history of ACL injury can improve their kinetic variables (strength, power and 

balance) using prophylactic knee brace; however, the effect of knee brace on the reduction of 

re-injury is unknown. 
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 چکیده

  اهداف و مقدمه

-می آسیب این شدت کاهش یا وقوع کاهش منظور به پروفیالکتیک، بریس از استفاده و باشدمی ورزشکاران در شایع هایآسیب از یکی قدامی متقاطع لیگامنت پارگی

 بر زانو پروفیالکتیک بریس از استفاده اثرات حیطه در مقاالت مرور تحقیق هدف. دارد را ورزشکار عملکرد کردن محدود قابلیت بریس رسدمی نظر به الح این با. باشد
 .است قدامی متقاطع لیگامنت آسیب بروز خطرزای عوامل و بیومکانیکی متغیرهای

 هاروش و مواد

 نظر، مورد هایکلیدواژه با SID, Elsevier, Sport Discus, Pub Med, Science Direct, Springerعاتیاطال هایپایگاه در مقاالت جستجوی با
 قرار بررسی مورد آسیب بروز خطرزای عوامل بر بریس تاثیر مورد در مقاله 10 و ورزشی عملکرد بر موثر بیومکانیکی متغیرهای بر بریس تاثیر درباره مقاله 15 نهایتاً
 .گرفت

 هایافته

 و بوده لیگامنت آسیب بروز خطرزای عوامل برکاهش بریس مثبت اثر بیانگر تحقیقات اغلب که داد نشان لیگامنت آسیب سابقه بدون ورزشکاران در تحقیقات بررسی
 با همچنین. باشدمی کینماتیکی یرهایمتغ بر بریس منفی اثر بیانگر تحقیق شش از تحقیق چهار حال این با اند؛ندانسته کینتیکی متغیرهای محدودیت سبب را بریس
 بیانگر تحقیق یک شده انجام تحقیق دو از ولی شده، کینتیکی متغیرهای بهبود سبب بریس که گردید مشخص لیگامنت آسیب سابقه با ورزشکاران در تحقیقات بررسی

 اثربی تحقیق، دو و آسیب بروز خطرزای عوامل کاهش بر بریس مثبت اثر نگربیا تحقیق سه گرفته صورت تحقیق پنج از و بوده کینماتیکی متغیرهای بر بریس منفی اثر
 .نمود گزارش را بریس بودن

 گیرینتیجه

 توانندمی لیگامنت آسیب متعاقب ورزشکاران همچنین. کنند استفاده لیگامنت پارگی خطر کاهش منظور به بریس از توانندمی آسیب، بدون ورزشکاران که گفت توانمی
-می لیگامنت این مجدد آسیب احتمال کاهش سبب بریس که گفت تواننمی قطع به طور حال با این ببرند؛ بهره تعادل و توان قدرت، بهبود برای بریس مثبت راتاث از

 شود.

 های کلیدیواژه

 قدامی متقاطع لیگامنت بیومکانیک؛ عوامل خطرزای بروز پارگی پروفیالکتیک؛ بریس
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 و اهدافمقدمه 
کناد، از آنجاا کاه ایان یمفصل زانو بخش مهمی از زنجیره کینتیک اندام تحتانی است و نقشی اساسی برای تحمل وزن و تحرک ایفاا ما

دهنده استخوانی است، در مقابلاه باا نیروهاای خاارجی مساتعد آسایب مفصل بین انتهای دو اهرم بلند تیبیا و فمور قرار گرفته و فاقد ثبات
دامی شود و آسیب لیگامنت متقااطع قاهای ورزشی را شامل میدرصد آسیب 60های زانو بیش از زده شده است که آسیب تخمین [1]است.

(ACL) هاای درماانی تواند باعث هزینهطوری که این آسیب میهای زانو را به خود اختصاص داده است، بهبه تنهایی نیمی از تمام آسیب
 یسنگین هزینه ینبخشاتو رتصو به اهخو و یحاجر رتصو به اهخو ضایعه ینا نمادر [2]شود.باالیی شامل تمامی مراحل جراحی و بازتوانی 

 ایهزینه که افتدمی اتفاق ACLآسیب  هزار 300 از بیش ساالنه متحده ایاالت کشور در نمونه عنوان به. کندمی تحمیل جامعه و دفر بر را
 چناد دیادهآسایب ورزشکار که شودمی سبب ACL پارگی آسیب بروز درمانی، هایهزینه بر عالوه [3]دارد. همراه به دالر میلیارد 6 از بیش
 کوتااه سبب همچنین و باشد داشته ورزشکار بر متفاوتی روحی عوارض تواندمی خود امر این که بماند دور تمرین و مسابقه میادین از ماهی
 [4]شود. ورزشکار ورزشی عمر شدن
و نیز متعاقب عمل جراحی بازساازی لیگامنات متقااطع قادامی از  ACLسال گذشته ورزشکاران به منظور جلوگیری از وقوع آسیب  30در 

 3و عملکاردی 2، باازتوانی1کنناده پپروفیالکتیاک های پیشگیریها به سه دسته اصلی به ناماین بریس [5]اند.های زانو استفاده کردهیسبر

و  ACL، حمایات از گرافات ACLهای زانو به منظور درمان ناپایداری مفصل زانو در اثر اخاتالل عمکارد بریس [6]شوند.بندی میتقسیم
 [7]گیرند.از آسیب لیگامنت در حین ورزش مورد استفاده قرار میهمچنین جلوگیری 

های زانو هستند که در بسیاری از موارد بارای افارادی کاه دارای ناپایاداری کننده ، یکی از انواع بریسهای پروفیالکتیک پپیشگیریبریس
پیشگیری از وقوع آسایب لیگامنات و هام باه منظاور  های پروفیالکتیک زانو، هم به منظوربریس [8]مفصل زانو هستند، توصیه شده است.

گیرد. بسیاری از محققین استفاده افزایش ثبات مفصل زانو در افرادی که دارای آسیب لیگامنت متقاطع قدامی هستند، مورد استفاده قرار می

خلفی در مفصل زانو -قدامی 4ان جابجاییدانند و علت اصلی آن را کاهش میزاز بریس را سبب بهبود عملکرد ورزشکار دارای آسیب زانو می

 بیشتری راحتی احساس و بیشتر امنیت و زانو مفصل عمقی حس افزایش بیماران از بسیاری [9-11]کنند.ذکر می 5و کاهش جابجایی چرخشی

 اثار دهندهنشان شده انجام اتتحقیق از برخی نتایج به طور عکس [12-14]اند.داشته اعالم بریس از استفاده اثر در بدنی شدید فعالیت حین را
، 18] اناد.اثر بودن بریس بر عملکرد ورزشکار تاکید داشتهبا این حال برخی از محققین بر بی [15-17]باشد.می ورزشکار عملکرد بر بریس منفی

19] 
درصد  70داده شده که بیش از  اند. نشانهمچنین مطالعات متعددی به بیان عوامل خطرزای بروز آسیب پارگی رباط متقاطع قدامی پرداخته

 سیبآ خطر ملاعو [20]اناد.هاای برخاوردی باودهدرصد ناشی از مکانیزم 30های غیربرخوردی و تنها ناشی از مکانیزم ACLآسیب پارگی 
به اینکاه در  با توجه [21]کند.بندی میرا به چهار دسته اصلی عوامل آناتومیکی، هورمونی، محیطی و بیومکانیکی طبقه ACLبرخوردی غیر

-گزارش [15]تغییر هستند، مطالعات زیادی در این حوزه طراحی و اجرا شده است.بین عوامل برشمرده تنها عوامل بیومکانیکی است که قابل

 هنگام فرود ACLها از عوامل غیربرخوردی پارگی های محققین از آنالیز نوارهای ویدئویی حاکی از آن است که یکی از مهمترین موقعیت
در حالت نزدیک به اکستنشن کامل زانو و کاهش ناگهانی شاتا   ACLهای غیربرخوردی مطالعات نشان داده که اغلب آسیب [22]باشد.می

ضمن اینکه بیان شده است که از میان عوامل خارجی، میزان فلکشن و والگوس زانو و کاهش ناگهانی شاتا   [23]در حالت فرود بوده است.
کننده خطار باروز آسایب پاارگی یز میزان نسبت قدرت عضالت همسترینگ به چهارسر ران جزء مهمترین عوامل تعییندر هنگام فرود و ن

ACL با این حال تحقیقات معدودی پیرامون اثر استفاده از بریس بر ریسک فاکتورهای بروز آسیب پارگی  [24]باشد.میACL  انجاام شاده
 است.

تواند بر بسیاری از متغیرهای بیومکانیکی موثر بر عوامل خطرزای بروز آسیب پاارگی فیالکتیک زانو میهای پرواز آنجا که استفاده از بریس
ACL گذار باشد؛ به منظور درک اثربخشی بریس عوامل مختلفی باید مورد توجه قرار گیرند و تنها بررسی اثر بریس و عملکرد ورزشکار اثر

کننده مفید یا مضر بودن آن باشد. در تحقیق حاضر سعی شده باا بررسای مطالعاات انجاام شاده تواند تعیینبر یک یا چند فاکتور ویژه نمی
، ACLدرباره اثرات بریس بر متغیرهای بیومکانیکی موثر بر عملکرد پکینتیک و کینماتیک  و همچنین عوامل خطرزای بروز آسیب پاارگی 

 های پروفیالکتیک دست یافت.د و یا مضرات استفاده از بریسبه صورت موضوعی تاریخی بتوان به یک نگرش جامع درباره فوای
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 مواد و روش ها
های پروفیالکتیک زانو، زانوبندهای نئوپرنی، عوامل باشد؛ مقاالت مرتبط با موضوعات بریسدر تحقیق حاضر که از نوع مطالعات مروری می

هاای اطالعااتی ورزشی، با استفاده از موتاور جساتجوگر پایگااه ، متغیرهای بیومکانیکی موثر بر عملکردACLخطرزای بروز آسیب پارگی 
و  2016تا ماه می ساال  1980های بین سال SID, Elsevier, Sport Discus, Pub Med, Science Direct, Springerعلمی

 Prophylactic Knee Brace, Neoprene Knee Sleeve, Knee Brace, ACL Tear Riskهاای کلیادیبا استفاده از واژه

Factors, Biomechanical Factors  ادامه از میان مقاالت، مقاالتی که در آن به تاثیر باریس مورد جستجو و بررسی قرار گرفت. در
و یا تاثیر بریس بر متغیرهای بیومکانیکی موثر بر عملکرد ورزشی پرداخته بود، ماورد اساتفاده  ACLبر عوامل خطرزای بروز آسیب پارگی 

های مذکور صورت گرفت و مقاالت انتخا  شده به زبان فارسی یا انگلیسای جستجوی مقاالت به صورت الکترونیکی در پایگاهقرار گرفت. 
مقاله انتخا  و به  25نهایت  گرفته در صورت وجوهایبود و در نشریات علمی پژوهشی یا سطوح باالتر به چاپ رسیده بود. بر اساس جست

 بندی واقع شد.یه و تحلیل و جمعتاریخی مورد تجز-صورت موضوعی

 یافته ها
های پروفیالکتیک زانو بر عملکرد ورزشای و تر مطالعات انجام شده درباره اثر بریسبر اساس هدف تحقیق حاضر و به منظور بررسی دقیق

در بخاش اول و  های تحقیق در سه بخش مجزا به صورت زیر گزارش شاده اسات.، بخش یافتهACLعوامل خطرزای بروز آسیب پارگی 
بر متغیرهاای بیومکاانیکی کینتیکای و کینمااتکی ماوثر بار  پروفیالکتیکهای دوم به ترتیب به بیان مطالعات انجام شده درباره اثر بریس

پرداختاه  ACLشود و در بخش سوم به بررسی اثرات استفاده از بریس بر عوامل خطرزای بروز آسایب پاارگی عملکرد ورزشی پرداخته می

 .شد خواهد
 اثر بریس پروفیالکتیک زانو بر متغیرهای کینتیکی موثر بر عملکرد ورزشی

های پروفیالکتیک بر آن همواره یکی از موضوعاتی بوده که مورد توجه محققین قرار گرفته است. باه عملکرد ورزشی و بررسی تاثیر بریس
تواند نقش مهمی در پیروزی و یا شکسات ورزشاکار باه نیکی میطور حتم در حین برگزاری بسیاری از مسابقات ورزشی، متغیرهای بیومکا

های پروفیالکتیک زانو بر متغیرهای عهده داشته باشد. در اولین بخش از تحقیق حاضر به بررسی مطالعات انجام شده پیرامون اثرات بریس
ن حیطه به دو شکل صورت پذیرفته است. در حالت شود. مطالعات انجام شده در ایکینتیکی بیومکانیکی موثر بر عملکرد ورزشی پرداخته می

اول از طریق دستگاه داینامومتر ایزوکنتیک برخی از پارامترهای کینتیکی مانند، حداکثر گشتاور و توان متوسط عضالت فلکسور و اکستنسور 
ای میدانی پرش عمودی و افقی باه منظاور ههای تعادل ایستا و پویا و نیز آزمونزانو مورد سنجش قرار گرفته است. در حالت دوم از آزمون

د تعیین قدرت و توان عملکردی استفاده شده است. در ادامه مطالعات انجام شده پیرامون اثرات استفاده از بریس بر پارامترهای کینتیکی مور
 گیرد.بررسی قرار می

متغیرهای بیومکانیکی کینتیکی مورد بررسای قارار داده و   در تحقیقی اثرات استفاده از بریس پروفیالکتیک را بر 2016اوینگ و همکاران پ
مرتضای و  [18]گزارش کردند که استفاده از بریس بر متغیرهای کینتیکی حداکثر گشتاور و توان عضالت اکستنسور زانو تاثیر معناداری ندارد.

ماورد بررسای  ACLم و افراد دارای آسیب پاارگی   در تحقیقی اثرات استفاده از بریس را بر متغیرهای کینتیکی افراد سال2013همکاران پ
هاای های عملکردی و ایزوکنتیاک، پارامترهاای کینتیکای ماورد بررسای قارار گرفتناد. آزماونقرار دادند. در این تحقیق، از طریق آزمون

باه وزن بادن و  8های ایزوکنتیک شامل نسبت حاداکثر گشاتاورو آزمون 7و پرش یک پای عمودی 6عملکردی شامل پرش یک پای افقی

درجه بر ثانیه در حرکات فلکشن و اکستنشن زانو بود. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بریس بر  180و  60های توان متوسط در سرعت
از  های ایزوکنتیکی افراد سالم تاثیر معنااداری نادارد. باا ایان حاال اساتفادهپای افقی و عمودی  و آزمونهای عملکردی پپرش تکآزمون

هاای عملکاردی و همچنین سبب بهبود نتایج آزمون ACLزانوبند باعث افزایش حداکثر گشتاور و توان عضالنی افراد دارای آسیب پارگی 
  در تحقیقای باه بررسای اثارات اساتفاده از دو ناوع باریس 2012مرتضی و همکااران پ [25]پا  در این افراد شد.پپرش افقی و عمودی تک

-پا و آزماونپا و پرش افقی تکهای پرش عمودی تکبر عملکرد افراد ورزشکار سالم پرداختند. در این تحقیق از آزمونپروفیالکتیک زانو 

های ایزوکنتیاک درجه بر ثانیه استفاده شد. در این تحقیق آزمون 300و  180، 60های های ایزوکنتیک فلکشن و اکستنشن زانو در سرعت
هاای زاناو به وزن بدن و حاداکثر میاانگین تاوان ارزیاابی شاد. محققاان بیاان داشاتند کاه باریس شامل حداکثر گشتاور عضالنی نسبت

توانند به منظور پیشاگیری از آسایب زاناو از شود و ورزشکاران میپپروفیالکتیک و نئوپرنی  باعث محدودیت عملکرد ورزشکاران سالم نمی

                                                 
6 Cross Over Hop 
7 Single Leg Vertical Jump 
8 Peak Torque  
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بالتاازی و  [26]یان نتایج استفاده از دو نوع زانوبناد تفااوت معنااداری وجاود نادارد.ها استفاده کنند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مآن
  در تحقیقی به بررسی اثرات استفاده از زانوبندهای پروفیالکتیک بر عملکرد عضالت پتعادل و توان عضاالنی  افاراد کاه 2011همکاران پ

 ، پرش Yهای تعادل پویا پآزمون تعادلی ختند. محققان در این تحقیق از آزمونسابقه آسیب مفصل زانو و استفاده از زانوبند را نداشتند، پردا
های پروفیالکتیک عملکرد ورزشکارانی را که سابقه آسیب مفصل پا استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بریسعمودی تک

 [27]کند.زانو ندارند را محدود نمی
های پروفیالکتیک زانو بر عملکرد افراد ورزشکار پرداختند. در این مطالعه کاه حقیقی به بررسی تاثیر بریس  در ت1388مرتضی و همکاران پ

دانشجوی ورزشکار مرد سالم انجام گرفت، تاثیر استفاده از بریس پروفیالکتیک زانو بر عملکرد افراد با  31به صورت کارآزمایی بالینی روی 
و عملکردی در چهار حالت بدون بریس پکنترل ، استفاده از زانوبند نئوپرنی ساده، زانوبند نئوپرنی چهارفنره های ایزوکنتیک استفاده از آزمون
و  Cross-Over Hopهای عملکاردی ساخته آزمایش گردید. پروتکل ارزیابی در هر یک از چهار حالت متشکل از آزمونو بریس پیش

درجه بر ثانیه استفاده شاد. پارامترهاای  300و  180، 60و بسته کردن زانو در سه سرعت های ایزوکنتیک باز پرش عمودی بود؛ و از آزمون
گرفته ایزوکنتیک شامل حداکثر گشتاور نسبت به وزن بدن و توان متوسط بود. نتایج تحقیق نشان داد که میان پارامترهای مورد بررسی قرار

های پروفیالکتیاک زاناو باه توانند از بریسداری وجود ندارد و افراد ورزشکار میبه وسیله هر سه نوع بریس با گروه کنترل هیچ تفاوت معنا
  در تحقیقی به 2001ریبل و همکاران پ [28]های زانو استفاده کنند بدون اینکه بر عملکرد آنها تاثیری داشته باشد.منظور پیشگیری از آسیب

پاا و دوپاا  و های تعادلی ایستا پتکورزشکاران پرداختند. در این تحقیق آزمونهای زانو بر عملکرد عضالنی بررسی اثرات استفاده از بریس
و بدون آسیب زانو انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بریس زانو  ACLآزمون تعادلی پویا در دو گروه آزمودنی دارای آسیب 

 [29]ری بر تعادل افراد گروه بدون آسیب نداشت.شد، ولی تاثیر معنادا ACLسبب بهبود تعادل افراد دارای آسیب 
مارد و زن جاوان  35های پروفیالکتیاک بار عملکارد عضاالنی   در تحقیقی به بررسی اثرات استفاده از بریس1989اسفورزو و همکاران پ

ضالت اکستنسور زانو استفاده های ایزوکنتیک حداکثر گشتاور و توان عپرداختند. در این تحقیق از آزمون ACLورزشکار بدون سابقه آسیب 
های پروفیالکتیک باعث تغییرات معناداری بر متغیرهای قدرت و توان ورزشکاران مارد و شد. این محققین بیان داشتند که استفاده از بریس

 [30]شود.نمی ACLزن بدون سابقه آسیب 
ل زانو، استفاده از بریس سبب محدودیت عملکرد ورزشکار دهد که در افراد بدون سابقه آسیب مفصبه طور خالصه بررسی مقاالت نشان می

استفاده از بریس سبب بهبود متغیرهای کینتیکی  ACLدهند که در افراد دارای آسیب پارگی نشده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می
 توان و قدرت عضالت اندام تحتانی شده است.

 یموثر بر عملکرد ورزش یکینتیک یکیومکانیب یرهایبر متغ کیالکتیپروف سی: اثر استفاده از بر1جدول

 نتایج نوع آزمون هاآزمودنی سال محقق

 در افراد سالم بریس بر متغیرهای گشتاور و توان تاثیر معناداری ندارد. آزمایشگاهی ورزشکار بدون آسیب  2016 اوینگ و همکاران

 2013 مرتضی و همکاران
 ورزشکار با و بدون آسیب 

ACL 
 شگاهی و میدانیآزمای

شود. با این حال در افراد در افراد سالم بریس باعث محدودیت عملکردی نمی
 شود.باعث بهبود عملکرد می ACLدارای آسیب 

 شود.در افراد سالم بریس باعث محدودیت عملکردی نمی میدانی و آزمایشگاهی ورزشکار بدون آسیب 2012 مرتضی و همکاران

 شود.نمی عملکردی محدودیت باعث بریس سالم افراد در میدانی ورزشکار بدون آسیب 2011 بالتازی و همکاران

 شود.نمی عملکردی محدودیت باعث بریس سالم افراد در میدانی ورزشکار بدون آسیب 1388 مرتضی و همکاران

 2001 ریبل و همکاران
آسیب  بدون و با ورزشکار  

ACL 
 میدانی

 افراد در حال این با. شودنمی عملکردی دیتمحدو باعث بریس سالم افراد در
 .شودمی عملکرد بهبود باعث بریس ACL آسیب دارای

 شود.نمی عملکردی محدودیت باعث بریس سالم افراد در آزمایشگاهی ورزشکار بدون آسیب 1989 اسفورزو

 

 بر متغیرهای کینماتیکی موثر بر عملکرد ورزشی اثر بریس پروفیالکتیک زانو
های پروفیالکتیک زانو بر متغیرهای کینماتیکی موثر بر ین بخش از تحقیق حاضر به بررسی مطالعات انجام شده درباره اثرات بریسدر دوم

هاای عملکرد ورزشی پرداخته شده است. مطالعات انجام شده در این حیطه به دو شکل صورت پذیرفته است: در حالت اول از طریق آزمون
های زوایای مفصال زاناو در های آزمایشگاهی شامل اندازه گیریبر عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون آزمایشگاهی اثرات بریس

ها های میدانی استفاده شده است که این آزمونباشد. در حالت دوم از آزمونحرکات مختلف به وسیله گونیامتر و دستگاه پردازش تصویر می
شاده پیراماون اثارات اساتفاده از باریس بار پارامترهاای باشد. در ادامه مطالعات انجاامچابکی می های سرعت، شتا  وبیشتر شامل تست

 گیرد.کینماتیکی مورد بررسی قرار می
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و  9های پروفیالکتیک زانو بر متغیرهاای کینمااتیکی حاداکثر دامناه حرکتای  در تحقیقی اثرات استفاده از بریس2016اوینگ و همکاران پ
های پروفیالکتیاک سابب افازایش ای مفصل زانو را در مانور فرود مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند که استفاده از بریسسرعت زاویه

ریشایرا  و همکااران  [18]شاود.ای در مفصل زانو مایدامنه حرکتی فلکشن زانو در هنگام فرود شده و همچنین سبب افزایش سرعت زاویه
مارد ورزشاکار پبادون  27های زانو بر متغیرهای کینماتیکی پسرعت، شاتا  و چاابکی  ثر استفاده از بریس  در تحقیقی به بررسی ا2011پ

  Tمتر دویدن  و آزمون چابکی پآزمون  10متر دویدن ، آزمون سرعت پزمان  2های شتا  پزمان سابقه آسیب مفصل زانو  پرداختند. آزمون
های زاناو سابب مدت از بریسرد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده کوتاهبه منظور بررسی اثر استفاده از بریس زانو مو

  در تحقیقی به بررسای اثار اساتفاده از 2006تئورت و همکاران پ [9]شود.کاهش معناداری در سرعت، چابکی و شتا  ورزشکاران سالم می
در حین دویدن پرداخته و مدعی شادند کاه باریس سابب کااهش دامناه  ACLهای زانو بر کینماتیک بیماران دارای آسیب پارگی بریس

هاای پروفیالکتیاک بار   در تحقیقی اثرات استفاده از بریس2005برنهارد و همکاران پ [31]حرکتی در صفحات فرونتال و ترنسفر شده است.
ان دادناد کاه اساتفاده از باریس تغییار معنااداری در ورزشکار مرد سالم جوان را مورد مطالعه قرار داده و نشا 13عملکرد پچابکی و شتا   

گارین و  [32]هاای ورزشای از باریس اساتفاده کنناد.توانند به منظور پیشگیری از آسایبعملکرد ورزشکار را موجب نشده و ورزشکاران می
بررسی قرار دادند. در این تحقیق که های مرد جوان سالم را مورد   اثر استفاده از بریس زانو بر سرعت و چابکی فوتبالیست2000همکاران پ
ها یکبار در حالی که برای هار دو زاناو از باریس اساتفاده سال انجام شد، آزمودنی 22تا  18نفر فوتبالیست جوان با دامنه سنی  30بر روی 

کی دویادن در چهاار و آزماون چااب 10یاارد دویادن 40هاای سارعت شد در آزمونشد و یکبار در حالتی که از هیچ بریس استفاده نمیمی

 [33]های جوان سالم سبب کاهش سرعت و چاابکی نشاد.شرکت کردند. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بریس در فوتبالیست 11جهت

 و مرد 60 حرکتی دامنه مقدار بر را زانو هایبریس مختلف انواع از استفاده سال دو اثر مدتبلند تحقیق یک در  1999پ همکاران و ریسبرگ
 زاناو مفصال در حرکتای دامناه محدودیت باعث مدتبلند در چه و مدتکوتاه در چه بریس از استفاده که کردند گزارش و بررسی مورد زن
مرد جوان ورزشکار بدون  20های پروفیالکتیک بر سرعت دویدن   در تحقیقی اثرات استفاده از بریس1993بورسا و همکاران پ [34]شود.نمی

یارد دویدن به منظور تعیین اثرات زانوبند بار سارعت ورزشاکاران  40مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از آزمون سرعت آسیب زانو را 
سالم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از زانوبند پروفیالکتیک سبب کاهش معناداری در سرعت دویدن ورزشکاران سالم شده 

  در تحقیقی به مقایسه اثر استفاده از زانوبندهای ورزشی بر متغیرهای کینماتیکی پسرعت و چابکی  در 1990مکاران پفوجیوارا و ه [15]است.
مون سرعت دو گروه ورزشکار، که یک گروه سابقه استفاده از زانوبند را داشته و گروه دیگر سابقه استفاده از زانوبند را نداشته، پرداختند. از آز

ای سنجش سرعت و آزمون دویدن در چهار جهت برای سنجش چابکی استفاده کردند. نتاایج تحقیاق نشاان داد کاه در یارد دویدن بر 40
های زانو را داشتند، استفاده از بریس باعث تغییری در سرعت و چابکی ورزشاکاران نشاد؛ در حاالی کاه گروهی که سابقه استفاده از بریس

 [16]اده از بریس را نداشتند، سبب کاهش معناداری در سرعت و چابکی ورزشکاران شد.استفاده از بریس در گروهی که سابقه استف
دهد که در ایان بخاش میاان نتاایج اثارات اساتفاده از باریس بار متغیرهاای توان گفت که بررسی مطالعات نشان میبه طور خالصه می

ریس قابلیت محدود کردن عملکرد ورزشکار را از لحاظ کینماتیکی رسد که استفاده از بکینماتیکی تعارض وجود دارد. با این حال به نظر می
 داشته باشد.

 یموثر بر عملکرد ورزش یکینماتیک یکیومکانیب یرهایبر متغ سی: اثر استفاده از بر2جدول

 نتایج نوع آزمون هاآزمودنی سال محقق

 شود.ای مفصل زانو میمنه حرکتی و سرعت زاویهبریس سبب افزایش دا آزمایشگاهی ورزشکار بدون آسیب 2016 اوینگ و همکاران

 شود. مدت از بریس باعث کاهش سرعت و چابکی میدر افراد سالم استفاده کوتاه میدانی ورزشکار بدون آسیب 2011 ریشیرا  و همکاران

 شود.ش دامنه حرکتی میبریس باعث کاه ACLدر افراد داری آسیب  آزمایشگاهی ACLورزشکار دارای آسیب  2006 تئورت و همکاران

 شود.نمی کاهش سرعت و چابکی باعث بریس سالم افراد در میدانی ورزشکار بدون آسیب 2005 برنهارد و همکاران

 شود.نمی چابکی و سرعت و شتا  کاهش باعث بریس سالم افراد در میدانی فوتبالیست بدون آسیب 2000 گرین و همکاران

 آزمایشگاهی ACL آسیب ر دارایورزشکا 1999 ریبرگ و همکاران
مدت باعث تغییر دامنه حرکتی مفصل زانو مدت و بلنددر افراد داری آسیب، استفاده کوتاه

 شود.نمی

 شود.در افراد سالم بریس باعث کاهش سرعت ورزشکار می میدانی آسیب ورزشکار بدون 1993 بورسا و همکاران

 1990 فوجیوارا و همکاران
ا و بدون سابقه ورزشکار سالم، ب

 استفاده از بریس
 آزمایشگاهی

استفاده از بریس، تنها در افرادی که سابقه استفاده از بریس را نداشتند، سبب کاهش سرعت 
 شود.و چابکی ورزشکار می

 

 

                                                 
1 Range of Motion 
2 40-Yard Dash 
11 Four-Cone Agility Drill 



Review Article Published Online: 2016.May.11                                                                                                                                      
 

  J Rehab Med. 2017; 6(3): 256-265 
      

 

262   

 ACLبر عوامل خطرزای بروز آسیب پارگی  های زانواثر بریس

اند، با این حال مطالعات اندکی پرداخته ACLبررسی میزان بروز مجدد آسیب پارگی  های زانو، بهاکثر مطالعات انجام شده درباره اثر بریس
هاای در زمینه اثر استفاده از بریس بر ریسک فاکتورهای بروز آسیب لیگامنت متقاطع قدامی صورت گرفته است. ایان مطالعاات از تکنیاک

های مستقیم از طریاق اند. در تکنیکومکانیک زانو و لیگامنت استفاده کردهگیری عملکرد زانوبند بر بیمستقیم به منظور اندازهمستقیم و غیر
گاردد و در گیاری مایقرار دادن حسگر درون مفصل اجساد میزان استرس وارد بر لیگامنت در شرایط با و بادون اساتفاده از باریس انادازه

نو و همچنین نیروهای برشی وارد بر زانو در هنگام فرود و نیز های میزان فلکشن و والگوس زاگیریمستقیم از طریق اندازههای غیرتکنیک
 شود.نسبت قدرت عضالت همسترینگ به چهارسرران میزان استرس وارد بر لیگامنت تخمین زده می

یق پرداختند. در این تحق ACL  در تحقیقی به بررسی نقش بریس بر کاهش عوامل خطرزای بروز آسیب پارگی 2016هنگالور و همکاران پ
گیری میزان فشار وارد بر لیگامنت استفاده شده بود، نتایج نشان داد که بریس سبب کاهش حداکثر اساترین وارد که از روش مستقیم اندازه

  در تحقیقی 2016اوینگ و همکاران پ [23]شود.می ACLهای دینامیک شده و باعث کاهش احتمال بروز آسیب در هنگام فعالیت ACLبر 
در ورزشکاران بدون سابقه آسیب مفصل زاناو ماورد بررسای  ACLه از بریس پروفیالکتیک را بر عوامل خطرزای بروز آسیب اثرات استفاد

قرار دادند و گزارش کردند که استفاده از بریس سبب افزایش میزان فلکشن زانو هنگام فرود شده و سبب کاهش ریسک فاکتورهاای باروز 
در ورزشاکاران  ACL  به بررسی اثر بریس بر ریسک فاکتورهای بروز آسیب پاارگی 2015اران پمارشال و همک [18]شود.می ACLآسیب 

پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بریس سبب کاهش میزان والگوس زانو در هنگام فرود شده  ACLمتعاقب جراحی بازسازی 
  باه بررسای نقاش 2014یاناگ و همکااران پ [10]شاود.می ACLرگی و از این طریق سبب کاهش یکی از عوامل خطرزای بروز آسیب پا

های زانو بر کاهش میزان عوامل خطرزای بروز آسیب پارگی لیگامنت متقاطع قدامی در زناان والیبالیسات نخباه در حرکات فارود از بریس
انو، حداکثر چارخش داخلای ران، حاداکثر اسپک پرداختند. فاکتورهای بررسی شده در این تحقیق شامل حداکثر میزان فلکشن و ابداکشن ز

گشتاور اکستنسوری و ابداکتوری زانو در هنگام فرود بود. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بریس سابب کااهش احتماال خطار آسایب 
ورد نظر قارار داده را م ACL  اثر استفاده از بریس بر عوامل خطرزای بروز آسیب پارگی 2013تنگ و همکاران پ [35]شود.می ACLپارگی 

و بیان داشتند که استفاده از بریس باعث افزایش معناداری در میزان فلکشن زانو در هنگام فرود شاده و در نتیجاه سابب کااهش یکای از 
  در تحقیقی به بررسی اثر بریس بر عوامال کینمااتیکی 2011چانگ و همکاران پ [36]شود.می ACLریسک فاکتورهای بروز آسیب پارگی 

در ورزشکاران که سابقه انجام عمل جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را داشتند، پرداختند. نتاایج  ACLزای بروز آسیب پارگی خطر
تحقیق نشان داد که استفاده از بریس بر حداکثر میزان فلکشن و ابداکشن زانو در هنگام فرود تاثیر معناداری ندارد و باریس سابب کااهش 

اساتفاده از  ACL  بیان داشتند که در افراد دارای آسیب پاارگی 2006تئورت و همکاران پ [37]شود.نمی ACLز آسیب عوامل خطرزای برو
 ACLشود که نسبت قدرت عضالت همسترینگ به چهارسرران به طور معناداری افزایش یابد و سابب کااهش فشاار بار زانوبند سبب می

نفر که تحت عمال جراحای بازساازی لیگامنات متقااطع  100  انجام شد، 2004مکاران پای که توسط مک دیووت و هدر مطالعه [31]شود.
قدامی قرار گرفته بودند به مدت یک سال تحت نظر قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که اساتفاده از باریس تااثیری بار پاارگی مجادد 

کردند در مقایسه بازانی که از بریس استفاده میدر اسکی ACL   بیان داشتند که ریسک آسیب2003کوچر و همکاران پ [38]لیگامنت ندارد.
هاای   بیان داشتند که استفاده از بریس2003بینون و همکاران پ [39]تر بود.کردند به طور معناداری پایینبا افرادی که از بریس استفاده نمی

نای را تواند میزان جابجایی قدامی استخوان درشاتریس نمیدیده را کاهش دهد با این حال بآسیب ACLتواند شلی قدامی خلفی زانو می
 [40]نسبت به ران کاهش دهد.

تواناد تااثیر مثبتای بار های پروفیالکتیک مای، بریسACLدهد که در افراد بدون سابقه آسیب به طور خالصه بررسی مطالعات نشان می
یان نتایج مطالعات پیرامون نقش بریس بر کاهش عوامال خطارزای کاهش عوامل خطرزای بروز آسیب لیگامنت داشته باشد، با این حال م

 در ورزشکاران با سابقه آسیب پارگی لیگامنت متقاطع قدامی تناقض وجود دارد. ACLبروز آسیب پارگی 

 
 ACL یپارگ بیبروز آس یبر عوامل خطرزا سی: اثر استفاده از بر3جدول

 نتایج نوع آزمون هاآزمودنی سال محقق

 شود.می ACLبریس سبب کاهش ریسک فاکتورهای بروز آسیب  آزمایشگاهی آسیب بدون ورزشکار 2016 و همکارانهنگالور 

 شود.می ACL آسیب بروز فاکتورهای ریسک کاهش سبب بریس آزمایشگاهی آسیب بدون ورزشکار 2016 اوینگ و همکاران

 آزمایشگاهی ACLورزشکار دارای آسیب  2015 مارشال و همکاران
 ریسک کاهش از طریق کاهش والگوس زانو در هنگام فرود سبب تفاده از بریساس

 شود.می ACL آسیب بروز فاکتورهای

 شود.می ACLبریس سبب کاهش برخی از ریسک فاکتورهای بروز آسیب  آزمایشگاهی ورزشکار بدون آسیب 2014 یانگ و همکاران

 یآزمایشگاه ورزشکار بدون آسیب 2013 تنگ و همکاران
استفاده از بریس از طریق افزایش میزان فلکشن در هنگام فرود سبب کاهش یکی از 

 شود.می  ACLریسک فاکتورهای بروز آسیب
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 شود.نمی ACLبریس باعث کاهش ریسک فاکتورهای بروز آسیب  آزمایشگاهی ACL آسیب ورزشکار دارای 2011 چانگ و همکاران

 آزمایشگاهی ACL آسیب ورزشکار دارای 2006 تئورت و همکاران
بریس سبب افزایش نسبت قدرت عضالت همسترینگ به چهارسرران شده در نتیجه 

 شود.می ACLباعث کاهش ریسک فاکتور آسیب 

مک دیووث و 
 همکاران

 ندارد. ACLاستفاده از بریس تاثیری بر کاهش ریسک فاکتورهای بروز آسیب  میدانی ACL آسیب ورزشکار دارای 2004

 شود.می ACLاستفاده از بریس سبب کاهش احتمال آسیب پارگی  میدانی آسیب ورزشکار بدون 2003 همکاران کوچر و

 آزمایشگاهی ACL آسیب ورزشکار دارای 2003 بینون و همکاران
شده، ولی باعث کاهش  ACLاستفاده از بریس، باعث کاهش شلی قدامی خلفی 

 شود.نی نمیجابجایی قدامی درشت
 

 بحث
های زانو بر پارامترهای کینتیکی موثر بار عملکارد ورزشای مجموعااً هفات گرفته پیرامون اثرات استفاده از بریسررسی تحقیقات انجامبا ب

های بدون آسیب لیگامنت صورت گرفته و دو ماورد باه تحقیق صورت گرفته بود که از این میان پنج تحقیق به طور اختصاصی در آزمودنی
شاده در ایان پرداخته بودند. بررسی نتایج تحقیقات انجاام ACLمتغیرهای کینتیکی در ورزشکاران با و بدون آسیب  بررسی تاثیر بریس بر

با این وجاود در تحقیقاات  [26-28، 30]شود.دهد که در افراد سالم استفاده از بریس سبب محدودیت در متغیرهای کینتکی نمیراستا نشان می
، نتایج حاکی از اثرات مثبت بریس بر عملکرد و پارامترهای کینتیکی پقدرت، توان و ACLدارای آسیب  هایصورت گرفته بر روی آزمودنی

 و از این لحاظ بر استفاده از زانوبند برای بهبود عملکرد فرد دارای آسیب تاکید داشتند. [29، 25]تعادل  بود

پیرامون اثر استفاده از بریس بر متغیرهای کینماتیکی، اغلب متغیرهای شده شده نشان داد که در اغلب مطالعات انجامبررسی تحقیقات انجام
هاای زاناو باعاث کنند که بریسسرعت، شتا ، دامنه حرکتی و چابکی مورد توجه قرار گرفته است. اکثر تحقیقات از این نظریه حمایت می

ا این حاال برخای از محققاین معتقاد هساتند کاه اساتفاده ب [31، 15، 9]شوند.تضعیف پارامترهای سرعت و شتا  و چابکی در ورزشکاران می
 [17]دهد.ای کاهش میهای زانو، اثرات منفی بریس را به طور قابل مالحظهمدت از بریسطوالنی

 ACLهای پروفیالکتیک زانو بار عوامال خطارزای باروز آسایب گونه که از نتایج تحقیقات صورت گرفته پیرامون اثر استفاده از بریسآن

، ولای [39، 36، 35، 23، 18]شاودمی ACL، بریس سبب کاهش احتمال آسیب ACLشود، این است که در ورزشکاران بدون آسیب نباط میاست
گرفتاه ساه ماورد اثار گرفته در ورزشکاران دارای آسیب تناقض وجود دارد؛ به طوری که از پنج تحقیق صورتمیان نتایج تحقیقات صورت

اند؛ بناابراین را گزارش نموده [37، 38]اثر بودن نقش بریس و دو مورد بی ACL[10 ،31 ،40]خطرزای بروز آسیب مثبت بریس بر کاهش عوامل 
 اظهار نظر کرد. ACLکننده زانو بر کاهش احتمال آسیب مجدد های پیشگیریتوان درباره نقش بریسنمی

 گیرینتیجه
هایی که متغیرهای کینماتیکی سرعت و چابکی نقش اصلی ت که ورزشکاران رشتهتوان بیان داشبا توجه به نتایج مطالعه مروری حاضر می
استفاده کنناد.  ACLهای پروفیالکتیک به منظور کاهش احتمال آسیب توانند از مزایای بریسرا در موفقیت ورزشکار به عهده ندارند، می

در  ACLرای کااهش ریساک فاکتورهاای باروز آسایب رغم نقش مبهم بریس باتوان گفت که علیهمچنین بر اساس نتایج تحقیق می
ورزشکارانی که سابقه آسیب این لیگامنت را دارا هستند، استفاده از بریس سبب بهبود متغیرهای کینتیکی قادرت و تاوان و تعاادل در ایان 

حت عمل جراحی بازسازی لیگامنات های قدرتی که سابقه آسیب پارگی لیگامنت متقاطع قدامی را دارند و یا تافراد شده و ورزشکاران رشته
 مند گردند.توانند از مزایای بریس بهرهاند، میقرار گرفته

 تشکر و قدردانی
نامه دکتری تخصصی رشته بیومکانیک ورزشی آقای نادر نخودچی به راهنماایی آقایاان دکتار حیادر صاادقی و مقاله حاضر بر اساس پایان

رو ما را یاری نمودناد، تشاکر و قادردانی وسیله از تمام اساتیدی که در انجام تحقیق پیش. بدینباشددکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی می
 گردد.می
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