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Abstract 

Background and Aims: Ankle instability is one of the most commonly encountered injuries in 

emergency centers and those with postural stability deficits are sustainable. The purpose of the present 

study was to compare the time to achieve stability and ankle muscle activity during landing in 

individuals with functional ankle instability and healthy controls. 

Materials and Methods: In the current descriptive study, 15 students with ankle instability and 15 

healthy participant were recruited as targeted and available sample in Karaj city. A force plate and 

surface electromyography to calculate the time to stabilization and medial gastrocnemius muscles, 

soleus, the tibialis anterior, and peroneus lunges were used. 

Results: There was a significant difference between experimental group and control group in the time 

to achieve the stability of the anterior-posterior direction during the landing movement between the 

experimental and the control groups (P = 0.001), and this difference was significant in the internal-

external context (P = 0/000). Also, statistical results regarding comparison of the electrical activities 

of the selected muscles showed no significant difference between the experimental and the control 

groups during the landing movement in the medial gastrocnemius, but there was a significant 

difference in soleus, tibialis anterior, and peroneus lunges muscles. 

Conclusion: According to the results obtained in the present study, it seems that ankle instability can 

decrease stability and reduce the stability and alteration of the activity of soleus, tibialis anterior 

muscles, and peroneus lunges. Decrease in the time to reach stability and muscle disfunction in the 

group with ankle instability force us to use joint rehabilitation with proprioception exercises and 

concentration on soleus, peroneus lunges, and Tibialis anterior in these individuals. 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف
شود. افراد مبتال نقص پایدار در ثبات پوسچر دارند. شده به مراکز اورژانسی محسوب میهای مراجعههای مچ پا از شایعترین آسیبخوردگیپیچامروزه 

 ثباتی عملکردی مچ پا و سالم بود.بیزمان رسیدن به ثبات و فعالیت عضالت مچ پا طی حرکت فرود در افراد دارای  مقایسهحاضر، هدف از انجام تحقیق 

 هاروشواد و م
نفر سالم به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان آزمودنی  15ثباتی مچ پا و بیدارای  نفر 15، شهر کرجاز دانشجویان  حاضر توصیفیتحقیق در 

دست آوردن زمان رسیدن به پایداری و فعالیت عضالت گاستروکنمیوس داخلی، ه . از صفحه نیرو و الکترومایوگرافی سطحی برای بشرکت کردند
 سولئوس، تیبیالیس آنتریور و پرنئوس النگس استفاده شد. برای مقایسه دو گروه از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

 هایافته
خلفی طی حرکت فرود بین افراد گروه تجربی و گروه کنترل وجود دارد -در زمان رسیدن به ثبات در راستای قدامیمعناداری تفاوت  ها نشان دادیافته

(001/0P=و این تفاوت نیز در راستای داخلی )- معنادار خارجی( 000/0بودP= همچنین نتایج آماری مربوط به مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت .)
دار وجود ندارد، اما در عضالت سولئوس، معنااد بین گروه تجربی و کنترل طی حرکت فرود در عضله گاستروکنمیوس داخلی تفاوت منتخب نشان د

 داری وجود دارد.معناتفاوت  عضالت تیبیالیس آنتریور و پرنئوس النگس

 گیرینتیجه
ثبات و تغییر فعالیت عضالت سولئوس، عضالت تیبیالیس آنتریور و پرنئوس ثباتی مچ پا باعث کاهش بیآمده دستبهبا توجه به نتایج  رسدیبه نظر م

ما را به توانبخشی مفصل با تمرینات حس عمقی و تمرکز بر  ،شود. کاهش زمان رسیدن به ثبات و عملکرد ناکارآمد عضالت در گروه مبتالالنگس می
 سازد.هنمود میعضالت سولئوس، پرنئوس النگس و تیبیالیس آنتریور در این افراد ر

 های کلیدیواژه

 فرود؛ ثباتی مچ پا؛ بیزمان رسیدن به ثبات؛ فعالیت الکتریکی عضالت
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 و اهدافمقدمه 

های مچ درصد آسیب 48تا  38های سمت خارجی مچ پا در باشد. لیگامنتمفصل مچ پا در میان ورزشکاران در معرض بیشترین آسیب می
افراد بعد از کشیدگی مچ پا مبتال به درصد این  40 ]1[.تواند در فعالیت ورزشی شرکت کندشوند که ورزشکار به دلیل آسیب نمیپا درگیر می
هایی مانند باقی ماندن نشانه ]2[.باشدیا خالی شدن مچ پا می 1ثباتیبیها اغلب شامل احساس شوند که این ناتوانیها میبرخی ناتوانی

مچ پا ثباتی مزمن بیهای مکرر مچ پا به سمت داخل به عنوان احساس خالی شدن زیر پا و همچنین وقوع صدمات مجدد به علت چرخش
ثباتی مزمن مچ پا بیشود که تقسیم می 3ردیثباتی عملکبیو  2ثباتی مکانیکیبیثباتی مزمن مچ پا به بیشود و به طور کلی تعریف می

 ]2[.ای از هر دوی آنها استمعموال به علت وجود مجموعه
طی راه رفتن و تغییرات فعالیت عضالت دورسی فلکسور، پالنتار فلکسور نشان از تغییرات فعالیت عضالت اورتور  4مطالعات الکترومایوگرافی

خوردگی مچ پا شامل سن، عوامل خطرساز داخلی برای پیچ ]3[.دهدمیمچ پا ثباتی عملکردی بیو اورتور طی جهش از زمین در افراد دارای 
های روانی اجتماعی، راه رفتن و کفایت استرسثباتی مفصل، قدرت عضله، سفتی عضله، غیرقرینگی قدرت عضله، صدمه قبلی، بی

-های اتخاذشده توسط فرد حین تمرین میتوانبخشی و عوامل خطرساز خارجی آن شامل میزان تکرار و تمرین، استاندارد تمرین و وضعیت

ثباتی بیتواند منجر به جدد مچ پا میاسپرین م ]4[.گذارنداند و بر یکدیگر تاثیر میهای داخلی و خارجی به هم وابستهفاکتورریسک ]4[.باشد
-ای تعریف شده است که در آن تمایل به خالی کردن مچ پا طی فعالیتثباتی عملکردی مچ پا به عنوان پدیدهبی ]5[.عملکردی مچ پا شود

 ]3[.های طبیعی وجود دارد
 در ]6[.باشدفرود می یاستراتژ نیز و بدن وزن رود،ف کفش، موقعیت، سطح نوع حرکت، سرعت فرود، ارتفاع شامل بار میزان مؤثر بر عوامل

 شوك جذب یبرا بدن مسئول توانایی یزیاد مقدار به تحتانی یهااندام آمدن(، )مانند فرود وزن با تحمل توأم یهافعالیت یاجرا حین

 عضله فعالیت دهدمینشان  پاتک فرود حرکت در مطالعه الکترومایوگرافی ]7[.هستند بار میزان و کاهش زمین با پا تماس هنگام

 به گاستروکنمیوس عضله از استفاده به علت امر است. این بوده تماس از پس مرحله از بیشتر از تماس قبل مرحله در 5گاستروکنمیوس

 6سولئوس ضلهع فعالیت پا،تک فرود حرکت در در حالی که، ]8[باشدمی فرود یبرا شدن آماده منظور به مفصل مچ پا در ثبات ایجاد منظور
 عنوان به یانرژ در انتقال عضله این نقش علت به امر این تماس بیشتر است که از قبل مرحله با مقایسه در تماس از پس مرحله در

 ]9[.باشدمی مفصلهتک عضله
-حسی سیستم بین هماهنگ و تالش پیچیده برگیرندۀ در که ثبات است میزان نشان دادن برای ( شاخصیTTS7ثبات ) به زمان رسیدن

 گیریاندازه یبرا یشاخص TTS ]11[.است تحتانی اندام در کمکی هایدهندهثبات و عضالت قدرتمند انقباضات بدن، زنجیرۀ یحرکت

 پیش از الگوهای عضالنی و عمقی هایگیرنده بازخورد به که فرود است عملکردی پروتکل از استفاده با و یصورت کمّ به پاسچر کنترل

ثباتی بی افراد با در ( گزارش کردند که2009) همکاران و بلیگر ]10[.دارد بستگی عضالت اختیاری و های رفلکسیپاسخ و شدهریزیبرنامه
زمان رسیدن  یگرید مطالعه در نیهمچن ]12[.دیده بیشتر استآسیبدر مچ پای  خلفی-قدامی جهت در ثبات به رسیدن زمان مچ پا، مزمن

 عملکردی ثباتیبی با گروه ثبات در به رسیدن زمان که رود مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدندف-به ثبات را در حرکت پرش

-زمان رسیدن به ثبات در جهت قدامی از ترطوالنی خارجی،-داخلی جهت به ثبات در رسیدن زمان است و سالم گروه تر ازطوالنی پا، مچ
های عملکردی گوناگون به این نتیجه ها و شاخصی( با استفاده از آزمون2007سکیر و همکاران )( و 2002لورن و همکاران ) ]13[.خلفی بود

( و مان و 2002نتایج کری و همکارن ) ،از طرف دیگر ]15، 14[.های عملکردی و اجرایی دارندرسیدند که افراد با سابقۀ اسپرین مچ پا نقص
گونه نقص و هیچ ،د واقعی تاثیر منفی ندارد و افرادی که سابقه اسپرین مچ پا دارند( نشان داد اسپرین مچ پا بر عملکر2002همکاران )

شود های مکانیکی سبب میالعمل انقباض عضالنی به علت عملکرد بد گیرندهافزایش در زمان عکس ]17، 16[.ناتوانی عملکردی ندارند
؛ مچ پا )گاستروکنمیوس و پرنئوس( نتوانند به سرعت فعال شوندمفصل فراتر از دامنۀ حرکتی معمولی باز شود و عضالت اطراف مفصل 

 ]18[.گرددبنابراین مرکز تعادل بدن اصالح نمی
ی فرود باال است و زمان رسیدن به ثبات در مطالعات گذشته کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شیوع اسپرین مچ پا در مرحله

بنابراین هدف از ؛ اندماندهثباتی عملکردی مچ پا بازبیتر آسیب اند و از بررسی کاملکردها بررسی شده متغیرهای محدودی رانجاممطالعات 
ثباتی عملکردی مچ پا و سالم بیمقایسه زمان رسیدن به ثبات و فعالیت عضالت مچ پا طی حرکت فرود در افراد دارای حاضر انجام تحقیق 

 بود.

                                                           
1 Instability 
2 Mechanical Instability 
3 Functional Instability 
4 Electromyography (EMG) 
5 Gastrocnemius 
6 Soleus 
7 Time to Stabilization 



و همکاران ایرانپور                                                                                                                                                                             

 

پژوهشی طب توانبخشی  *  –فصلنامه  علمی       

 
 

68 

 هاروشمواد و 
ثباتی بی یدارا نفر 15 غربال شدند و از میان جامعه آماری نفر مرد 30 از بین دانشجویان شهر کرج تعداد حاضر در مطالعه توصیفی

هدفمند و در  یگیرنمونه به صورت، بودند همسان وزن و سن، قد از نظر که سالم )گروه کنترل( نفر 15 و عملکردی مچ پا )گروه تجربی(
)توان  β=2/0و  95/0اندازه اثر  α=05/0با  G*POWERافزار نرمحاضر با استفاده از های پژوهش شدند. آزمودنی دسترس انتخاب

 نفر برای هر گروه تعیین گردید. 15(، 80/0آماری 
به صورت داوطلبانه پر را ( و فرم شرکت در تحقیق CAIT8ثباتی عملکردی کامبرلند )بیهای اطالعات فردی، نامهپرسشها آزمودنی
 9 ینامه داراپرسشکه  ردیگیممچ پا مورد استفاده قرار  یعملکرد یثباتیب یورزشکاران دارا ییشناسا یبرا کامبرلند نامهپرسشکردند. 
سالمت مچ و نمره  انگرینما 30تا  27باشد که در آن نمره یم 30صفر تا  نینامه بپرسش نیدر ا یدامنه نمره ثبات عملکرد. باشدیسؤال م
 که ییهاآزمودنی همچنین ]19[.ندکیممچ پا را در هر دو پا مشخص  یعملکرد یثباتیبباشد و شدت یممچ  یباتثیب نگرینما 27صفر تا 

های تعادلی بوده و یا در زمان تحقیق بیماری سابقه زانو و  ACLآسیب یبیمار پا، سابقه مچ دیدگیآسیبپا،  مچ شکستگی سابقه یدارا
 از هر یک مورد استفاده، یابزارها و هادستگاه یسازآماده د، به عنوان آزمودنی قرار نگرفتند. بعد ازکردنهای توانبخشی شرکت میدر برنامه

 ناحیه در خصوصا   عضالنی-اسکلتی یهابه آسیب ابتال سابقه عدم آنها ترینمهم ورود که یمعیارها اساس بر که تحقیق یهاآزمودنی

 محیط به ،بودند نیویورك آزمون با تشخیص قابل وضعیتی آشکار ناهنجاری به ابتال و عدم تعادلی اختالالت به اندام تحتانی، عدم ابتال

 شدند. آزمایشگاه دعوت
 را اولیه کردن گرم تست، یاجرا از آسیب، قبل از یجلوگیر یبرا خواسته شد فرد از مالحظات اخالقی ذکر و هاتوجیه آزمودنی از پس

روی ق نصب الکترودهـا یمحل دق ]20[.شد انجام دادها ثبت یبرا مدنظر نقاط یرو 9سنیام روش با یالکترودگذار سپس عمل دهد.  انجام
درصد طول عضله روی  5/47: 10د: تیبیالیس آنتریورش ر مشـخصیت بهتر مطابق زیفیتر و با کیقو یهاگنالیکسب س یعضله برا بطن

نی به سر قوزك سر نازكصد طول عضله روی خط بین نوك در 25: 11خط بین نوك سر فیبوال و سر قوزك داخلی، پرنئوس النگس
درصد عضله از مرکز مفصل زانو تا برجستگی پاشنه روی بیشترین برآمدگی عضله و سولئوس: روی  38خارجی، گاستروکنمیوسی داخلی: 

فرآیند  شدن کامل از بعد ]02[.خط بین کندیل داخلی ران و قوزك داخلی درست انتهای گاستروکنمیوسی داخلی و وسط تاندون آشیل 3/2
 که الکترودها طریق از احتمالی یهامحدودیت طریق این از و بدود گام چند محیط آزمایشگاه در تا شد خواسته آزمودنی از یالکترودگذار

 .شد رفع و شناسایی شود، آزمودنی ایجاد یبرا بود ممکن
ی قدامی و فرد در یک وضعیت متعادل نزدیک به لبه ]36[زمایش قرار داده شدمتر در محل آسانتی 40ای به ارتفاع جعبهجهت انجام آزمون، 

که پاشنه در وضعیت استراحت  به طوری ،آن ایستاد. پای مورد آزمون هیچ نوع تماسی با جعبه نداشت و به صورت معلق نگه داشته شد
شد. خصوص ران و زانو از طریق چشم کنترل میه م تحتانی بها در کنار بدن قرار داشتند و کنترل مفاصل انداجلوی جعبه قرار گرفت. دست

ای، در شروع هر آزمون شد. به منظور جلوگیری از فعالیت زمینههمچنین وزن فرد به طور کامل بر روی میز توسط پای مقابل تحمل می
به عنوان خط پایه در نظر  ،نواخت رسیدمشاهده شد یا به وضعیت یکقابلکرد و وقتی فعالیت عضالت غیرفرد وضعیت ثابتی را اتخاذ می

گرفته شد. بعد از اطمینان از عدم فعالیت عضله یا رسیدن فعالیت عضله به حالت یکنواخت با مشاهده فعالیت عضله بر روی مانیتور دستگاه 
روع فرد ابتدا وزن خود را وسیله آزمونگر اجازه شروع فعالیت داده شد. برای شه ، ساخت کشور انگلیس(، بMEIالکترومایوگرافی )مدل 

(. به فرد 1بر روی پای مورد آزمون فرود آمد )شکل  ،کرد وضعیت متعادل را حفظ کندکمی به جلو انتقال داد و در حالی که تالش می
نجام دهند و کنندگان خواسته شده بود که به صورت آرام و یکنواخت فرود را اشرکتآموزش داده شده بود تا روی پنجه فرود آید. از تمام 

قبل از ثبت نهایی فعالیت عضله،  ]22، 21[.فرود آمدن از جعبه را با پرش انجام ندهند و بعد از فرود آمدن وضعیت ثبات خود را حفظ کنند
 صفحۀ توسط زمین العملعکسنیروهای  شونده عمل فرود را تا آشنا شدن کامل نحوۀ انجام تست چند بار تکرار کرد. اطالعاتآزمون

 005 فرکانس و با ثانیه 20 مدت به یافتمی تماس نیرو صفحۀ با پای فرد که ایلحظه از ،، ساخت کشور آمریکا(AMTI)مدل  12ونیر
HZ بودند متصل رابط یک به دستگاه دو هر که طوری به ،بودند سینکرونایز پلیت فورس و الکترومایوگرافی دستگاه ]23[.برداری شدنمونه 

 و تجزیه در تا شد ذخیره رایانه روی دستگاه اطالعات این کردند.می داده ثبت به شروع زمانهم طور به دستگاه دو ره رابط دکمه زدن با و
 منظور به. شد حذف نویزهای اطالعات ]23[هرتز 12باترورث با فرکانس برش  گذرپایین فیلتر از استفاده با .شود استفاده بعدی تحلیل
 .شد نظر گرفته در ثانیه 20 تا 15 و 15 تا 10 زمانی فاصلۀ ابتدا دو در، العملعکس نیروهای از استفاده به ثبات با رسیدن زمان محاسبۀ
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-عکس دامنۀ نیروهای که شد انتخاب ایبازه زمانی. شد محاسبه بود، العملعکس تغییرات نیروی شامل که زمانی بازه دو این دامنۀ، سپس

-عکسنیروهای  روی که است افقی خط زمانی معادل بازه این عدد ترینبزرگ. دارد ثبات مطلوب آزمودنی آن در و بود ترکوچک آن العمل

و  شد سویهیک العملعکس نیروی اطالعات سپس .است آزمودنی پایدار حالت دهندۀنشان خط افقی این، واقع در. شودمی داده قرار العمل
 هر ثبات در به رسیدن زمان .گرفت العمل قرارعکس نیروی هایمؤلفه بر 3 درجۀ ایچندجمله نمودار، العملعکس نیروی حداکثر نقطۀ از

 قطع کند. را افقی خط 3 درجۀ ای-چندجمله که نمودار است اینقطه العملعکس نیروی هایمؤلفهاز  یک
 

 
 هاانجام حرکت فرود آمدن از روی جعبه برای ثبت داده: 1تصویر 

 
دستگاه  از استفاده با فرود حرکت ( وMVCارادی ) انقباض حداکثر هایآزمون در ی سطحیهای الکترومایوگرافثبت سیگنال

 واحد .باشدمی گیرنده و فرستنده واحدهای شامل این دستگاه .گرفت صورت بود، شده زمانمه نیرو صفحه الکترومایوگرافی که با دستگاه

 ارسال قابلیت باشد وهرتز می 1000کاناله بوده و پهنای باند هر کانال  8 ،گیردمی قرار آزمودنی کمر دور کمربند به صورت که فرستنده

باشد را دارد. برای میکروولت می 1متری از واحد گیرنده که حساسیت آن کمتر از  100فاصله  تا سیمبی روش به و آنتن به وسیله امواج
 شد. آزمون استفاده متلب افزارنرم با هرتز 500 تا 10 برش فرکانس اب گذرمیان 13 های الکترومایوگرافی از روش باترورثفیلتر کردن داده

 تحلیل آماری روش از هاگروه مقایسه برای و تجانس واریانس بررسی برای لون ها، آزمونداده بودن نرمال بررسی برای ویلک-شاپیرو

 .( استفاده شد≥MANOVA( )05/0Pچندمتغیره ) واریانس

 هایافته
 در آنها (CAITکامبرلند ) نامهپرسش قد، وزن و اطالعات سن، کنندگان شاملهای عمومی شرکتویژگیاستاندارد و  میانگین و انحراف

 نظر متغیرهای سن، قد و وزن همگن هستند. شده ازهای مختلف آزمودهگروه ،شودطور که مالحظه میارائه شده است. همان 1جدول 
 

 کامبرلند نامهپرسشقد، وزن و  سن، کنندگان شاملهای عمومی شرکتیژگیومیانگین و انحراف استاندارد  :1 جدول

 CAIT وزن سن قد گروه

 13/28±99/0 73/76±30/7 73/24±86/1 06/180±67/6 سالم

 06/20±63/2 93/76±84/8 53/25±76/1 46/178±62/7 ثباتی مچ پابی

P-value 554/0 239/0 947./ 000/0 

 
شود تفاوت طور که مشاهد میآورده شده است. همان 2نس چندمتغیره مربوط به زمان رسیدن به ثبات در جدول نتایج آزمون تحلیل واریا

( =001/0Pثباتی مچ پا و سالم وجود دارد )بیخلفی طی حرکت فرود بین افراد گروه -در زمان رسیدن به ثبات در راستای قدامیمعناداری 
 (.=000/0Pبود )معنادار  خارجی نیز-و این تفاوت در راستای داخلی
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 نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به زمان رسیدن به ثبات: 2جدول 

 F P-value انحراف استاندراد ±میانگین متغیر                        جهت                    گروه

 

زمان رسیدن به 

 TTSثبات 

 خلفی-قدامی
 99/3±57/0 ثباتی مچ پابی

687/14 001/0 
 23/3±53/0 سالم

 خارجی-داخلی
 63/5±46/0 ثباتی مچ پابی

096/33 000/0 
 17/4±87/0 سالم

 
-نشان می 3ثباتی مچ پا و سالم در جدول بیهمچنین نتایج آماری مربوط به مقایسه فعالیت الکتریکی عضالت منتخب مچ پا بین دو گروه 

اما در عضالت سولئوس  ،دار وجود نداردمعناتفاوت  (=179/0Pی عضله گاستروکنمیوس داخلی )دهد که در متغیر فعالیت الکتریک
(028/0P=( تیبیالیس آنتریور ،)037/0P=( و پرنئوس النگس )043/0P=) داری وجود دارد.اتفاوت معن 

 
 نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به فعالیت عضالت منتخب مچ پا: 3جدول 

 f sig انحراف استاندراد ±میانگین گروه عضالت

 گاستروکنمیوس داخلی
 66/58±22/6 ثباتی مچ پابی

912/1 179/0 
 70/55±23/6 سالم

 سولئوس
 13/48±15/4 ثباتی مچ پابی

452/5 028/0 
 65/43±47/5 سالم

 تیبیالیس آنتریور
 00/28±77/3 ثباتی مچ پابی

867/4 037/0 
 35/32±60/5 سالم

 پرنئوس النگس
 73/54±18/6 ثباتی مچ پابی

533/4 043/0 
 66/49±66/5 سالم

 

 بحث
های ثباتی مچ پا بود. یافتهبیمقایسه الکترومایوگرافی عضالت ساق پا و زمان رسیدن به ثبات در افراد با و بدون  حاضر هدف از مطالعه

ها وجود در بین گروهمعناداری خارجی تفاوت -خلفی و داخلی-راستای قدامی( در TTSمطالعه حاضر نشان داد که زمان رسیدن به ثبات )
افتد. در زمان فرود، هرچه زمان رسیدن به ثبات ورزشکار کمتر باشد و های ورزشی اتفاق میثباتی در حرکت فرود در موقعیتبیدارد. 

ثباتی مچ پا و سالم بیبین افراد دارای ن رسیدن به ثبات دهندۀ ثبات بهتر است. در مجموع زمانشانتر به ثبات برسد، ورزشکار سریع
زن( و  9مرد و  10ثباتی مچ پا )بیفرد در گروه با  19آزمودنی شامل  38( در 2009بود. گریبل و همکاران )معنادار بود و این تفاوت  متفاوت

عضالنی مفاصل و سینماتیک اندام تحتانی -یرات عصبیو تغی 14زن(، به ارزیابی ثبات دینامیک 9مرد و  10فرد سالم در گروه کنترل ) 19
ندارد، اما معناداری خارجی بین دو گروه تفاوت -( در جهت داخلیTTSآمده حاکی از آن بود که )دستبهدیده پرداختند. نتایج در افراد آسیب
ثباتی مچ پا و بینفر گروه با  10آزمودنی  20( در 2004کاتیلن براون و همکاران ) ]12[.مشاهده شدمعناداری خلفی تفاوت -در جهت قدامی

-بهاز طریق حس وضعیت، زمان رسیدن به ثبات و الکترومایوگرافی پرداختند. نتایج مچ پا ثباتی عملکردی نفر گروه سالم، به بررسی بی 10

معناداری خلفی ارتباط -راستای قدامی اما در ،بین دو گروه ندارد داریمعنا خارجی تفاوت-( در راستای داخلیTTSآمده نشان داد که )دست
 TTS تعیین متناوب روش ( از2002) همکاران و خلفی با نتایج پژوهش حاضر مشابه است. راس-ها در جهت قدامییافته ]26[.دارند

جایی هجاب ]27[.کردند یداپ TTS گیریاندازه برای را خلفی-قدامی سطح در افراد سالم، ثباتی مچ پا وبیبا  افراد بین تفاوت و کردند استفاده
-های رباط مچ پا جلوگیری میآسیبشود که اغلب از می( حفظ ATFL15) قدامی تالوس از مفصل تالوکرال توسط رباط تالوفیبوالر قدامی

گذشته این با مطالعات تحقیق حاضر رسد یکی از دالیل تفاوت نتایج آمده در پژوهش حاضر به نظر میدستبهبا توجه به نتایج  ]28[.کند
با توجه به  .باشد تأثیرگذار نتایج تواند درمی امر این و بود آنها برتر پای پا، ثباتی مچیب با افراد دیدهآسیب باشد که در پژوهش حاضر، پای

حال برای اظهار را به آن نسبت داد. با این  TTSتوان عدم تغییر در تواند در ثبات و رسیدن به ثبات نقش داشته باشد، میمیاینکه قدرت 
باشد. همچنین شدت آسیب، جنس نظر قطعی در این زمینه، تحقیقات بیشتری با کنترل نقش قدرت عضالت اندام تحتانی، ضرروی می
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 با که است قاپی خطی تحت مفصل حرکتی تواند در رقم خوردن نتایج مطالعات مختلف نقش داشته باشد. محورها میها و سن آنآزمودنی

 خارجی های رباط آسیب دهد.حرکات سوپینیشن و پرونیشن در مفصل تحت قاپی رخ می ]37[.سازدمیدرجه  50 زاویه یک عرضی صفحه

 عنوان به TTS ]29[.افتدمی اتفاق فرونتال صفحه در و خطی تحت قاپی مفصل در چرخش این که دهدمی رخ به داخل چرخش در پا

 وابسته عضالت اختیاری و رفلکسی هایپاسخنیز  و حرکت حس و عمقی هایگیرنده ازخوردب تحتانی، به اندام حرکتی کنترل از ایجنبه

 مرکز بازسازی و اصالح زمان و مدت دهدمی افزایش را عضله واکنش تأخیری دوره مکانیکی، هایگیرنده سازیفعال در اختالل ]30[.است

 ]31[.سازدمی ترطوالنیرا  تعادل
در حرکت فرود  در عضالت سولئوس، تیبیالیس آنتریور و پرنئوس النگسمعناداری نتایج نشان داد که تفاوت در رابطه با فعالیت عضالت 

 اساس بین دو گروه وجود ندارد. برمعناداری اما در عضله گاستروکنمیوس داخلی تفاوت  ،ثباتی مچ پا و گروه سالم وجود داردبیبین گروه 

ثباتی بیبا مقایسه الکترومایوگرافی عضالت ساق پا و زمان رسیدن به ثبات در افراد با و بدون  باطارت در اندکی تحقیقات های علمی،یافته
داری در مقدار فعالیت عضله سولئوس بین افراد دارای مچ معنا( گزارش کردند که اختالف 2004انجام شده است. براون و همکاران )مچ پا 
ثبات بیشتر بیکه مقدار فعالیت عضله سولئوس در افراد دارای مچ پای  به طوری ،اردثبات و سالم در حرکت پرش فرود وجود دبیپای 
ثباتی مچ پا نسبت به گروه سالم بعد از فرود تحت تاثیر زنجیره حرکتی قرار بیدهد که گروه دارای میها نشان یافتههمچنین  ]26[.است
( بیان 2000هرتل ) ]26[.دهدمیعضله سولئوس فعالیت بیشتری را انجام  دهند در نتیجهمیگیرند و دورسی فلکشن بیشتری را انجام می
( 2014فیگر و همکاران ) ]32[.افتدپا اتفاق میهم، بعد از اسپرین خارجی مچ تاندونی با-دیدگی ساختارهای لیگامنتی و عضالنیآسیبکرد 

از علل احتمالی وجود  ]33[.تری را در عضالت اندام تحتانی خود دارندثباتی مچ پا فعالیت الکترومایوگرافی کمبیبیان کردند که افراد دارای 
های زن و مرد آزمودنی در تحقیق فیگر و همکاران از؛ ها اشاره کردآزمودنیتوان به جنسیت اخالف بین تحقیق فیگر با تحقیق حاضر می

ررسی قرار گرفتند و با توجه به آناتومی متفاوت زن در های مرد مورد بفقط آزمودنیحاضر که در مطالعه  در صورتی ،استفاده شده است
 یعضالنی، سازگار سیستم ویژگی که آنجایی از ،این بر های زن نیز مورد بررسی قرار گیرند. عالوهمقایسه با مردان بهتر است که آزمودنی

 چگونگی امر این که یطور به ،دهد تغییر را عضالت طول و قدرت تواندمی روزمره یهافعالیت است، آن بر شدهاعمال ینیازها با سریع
حسی  یهاگیرنده به آسیب ]34[.دهدمی تغییر را حرکتی یالگو حتی و داده قرار تاثیر تحت را مختلف عضالنی یهاگروه نسبی مشارکت
گروه سالم در هنگام  ]35[.شودمفاصل می بیشتر در عضالنی عملکرد به تغییر منجر بلکه گذاشته اثر مفصل آن عملکرد بر تنها نه مفصل

ثباتی مچ پا قبل از تماس پا با بیدهند، در حالی که گروه دارای میفرود و قبل از تماس پا با زمین دامنه پالنتار فلکشن مچ پا را افزایش 
ثباتی مچ پا با ایجاد یک یبدهند. با اجتناب از وضعیت پالنتار فلکشن در حین فرود، افراد دارای میزمین دامنه دورسی فلکشن را افزایش 

ها را کاهش دهند. افراد دارای لیگامنتخوردگی مچ پا و کشش روی کنند تا پیچمیبافت همبند در مفصل تالوکورئال ثبات بیشتری ایجاد 
 آیند.میمچ پای سالم نیازی به نگرانی در مورد این مسائل ندارند و در نتیجه با افزایش پالنتار فلکشن مچ پا فرود 
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