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Background and Aims One of the treatment methods in the old age is to strengthen the sensory inputs. 
This study aims to evaluate the effect of knee brace on the electric activity of selected lower limb mus-
cles during walking in older adults.
Methods The is a quasi-experimental and laboratory study. Participants were 30 older adults, 15 females 
(Mean age=62.66±3.84 years, mean height= 159.93±0.02 cm, mean weight= 73.86±11.56 kg, body mass 
index=28.82±4.17 kg/m2) and 15 males (Mean age= 68.93±5.88 years, mean height=175.07±0.03 cm, 
mean weight= 81.20±11.07 kg, body mass index= 26.44±3.19 kg/m2). The intervention was the use of a 
type of brace by restricting knee flexion and extension movements or knee support. Electromyography 
(EMG) data were analyzed in DataLITE and MATLAB applications using two-way ANOVA with repeated 
measures, and considering the significance level at P<0.05.
Results The effects of braces on the electric activity of tibialis anterior, semitendinosus and erector spi-
nae muscles were significantly different in the loading response, mid-stance, push-off and swing phases 
of walking. The effect of group on the electric activity of anterior tibialis and biceps femoris muscles in 
the loading response phase and for gastrocnemius medialis and biceps femoris muscles in the push-off 
and swing phases were significantly different. The interaction effect of group and brace was significant 
on the electric activity of the gastrocnemius and vastus medialis muscles in the push-off phase, and on 
the electric activity of the vastus lateralis and semitendinosus muscles in the swing phase.
Conclusion The knee brace improves the electric activity of selected muscles during walking in older 
adults. However, further studies are needed to prove this claim.
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W
Extended Abstract

Introduction

ith aging, different body systems are 
deteriorated which increases the de-
pendence on others, inability, treatment 
costs, and economic burden on health 
care centers and affects the quality of life 

of the elderly and their families. Dysfunction in the sensory 
system can cause imbalance and disturbance in posture sta-
bility. With aging, due to the decrease in the efficiency of ves-
tibular, visual, and proprioception systems, the balance abil-
ity is impaired, which in turn increases the risk of falling in 
the elderly. One of the methods for treatment of disorders in 
old age is to strengthen the sensory inputs. The propriocep-
tion causes the dynamic stability of the joints. In other words, 
the ultimate goal of the proprioceptive system is the dynamic 
stability of the joint. Since the joint supports strengthen the 
proprioception by stimulating skin stimuli (part of joint pro-
prioception), the present study aims to investigate the effect 
of knee braces on the electric activity of selected lower limb 
muscles during walking in older adults.

Materials and Methods 

This is a quasi-experimental and laboratory study. 
Participants were 30 older adults, 15 females (Mean 
age=62.66±3.84 years, mean height= 159.93±0.02 cm, 
mean weight=73.86±11.56 kg, body mass index=28.82±4.17 
kg/m2) and 15 males (Mean age=68.93±5.88 years, mean 
height=175.07±0.03 cm, mean weight=81.20±11.07 kg, body 

mass index=26.44±3.19 kg/m2). The intervention was the use 
of a type of knee brace by restricting flexion and extension 
movements or knee support. The electrodes were attached on 
the selected muscles (Gastrocnemius medialis, tibialis ante-
rior, vastus medialis, vastus lateralis, biceps, semitendinosus, 
gluteus medius, and erector spinae). Then, the braces were 
placed on the dominant leg. The subjects were asked to walk 
in a 10 m path at a desired speed. After three trials, the brace 
was removed and the test was repeated in three more trials 
without using a brace. An attempt was considered success-
ful if the electromyography (EMG) signals could be recorded 
from all correct muscles. The average of records obtained 
from three trials was considered as the final score.

The time that the foot contacts the ground and separated 
from the ground was determined by the Bertac force plate 
using the vertical component of the ground reaction force 
(Threshold= 10 N). E The EMG data were analyzed in 
DataLITE and MATLAB applications. Two-way ANOVA 
with repeated measures was used for statistical analysis, by 
considering the significance level of P<0.05. The root mean 
square (RMS) was used to analyze the range of electrical ac-
tivity in the muscles. The peak and mean electrical activity 
of the muscles were extracted using this method and normal-
ized by dividing the EMG value by the maximum voluntary 
isometric contraction.

Results 

The results showed that the effect of knee brace on tibialis 
anterior, vastus medialis, semitendinosus and erector spinae 
muscles was significant during the loading phase, such that 

Table 1. Mean and standard deviation of the EMG activity of selected muscles in the push-off phase

Muscles

Female Male P

Mean±SD
Brace Effect Group Effect Interaction Effect of 

Brace and GroupWith Brace Without Brace With Brace Without Brace

Tibialis anterior 22.9±48.4 40.50±37.79 15.10±11.05 26.24±30.13 0.061 0.163 0.657

Gastrocnemius 33.15±09.69 136.91±66.22 31.20±83.38 65.31±90.29 0.000* 0.012* 0.009*

Vastus medialis 52.26±66.51 11.70±54.54 35.19±12.28 19.13±54.57 0.000* 0.319 0.011*

Vastus lateralis 27.10±23.77 19.90±66.72 26.14±44.47 19.60±77.36 0.008* 0.910 0.860

Biceps 16.6±07.95 24.11±09.90 11.50±87.52 14.90±58.75 0.017* 0.009* 0.221

Semitendinosus 20.13±43.47 85.42±57.83 17.60±24.68 55.42±54.29 0.000* 0.062 0.082

Gluteus medius 35.19±71.10 41.24±15.69 25.15±66.48 40.27±63.24 0.09* 0428 0.319

Erector spinae 93.67±79.71 14.80±03.25 66.49±90.36 08.70±58.01 0.000* 0.153 0.330

* Significant (P<0.05)
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during walking with brace, the electrical activity of the men-
tioned muscles (except for the erector spinae) were reduced 
compared to the condition of walking without brace. The ef-
fect of group factor on the electrical activity of anterior tibi-
alis and biceps muscles was significant. By pairwise com-
parison in terms of gender, it was found that older women 
had statistically higher scores than older men. The effects of 
brace and group were not significant on the electrical activity 
of gastrocnemius medialis, vastus lateralis, gluteus medius 
and erector spinae muscles (P>0.05). The interaction effect 
of brace and group was not significant on the electrical activ-
ity of any muscles (P>0.05).

According to the results in Table 1, the effect of brace on 
the electrical activity of all muscles was significant except 
for tibialis anterior (P<0.05) during the push-off phase of 
walking such that during walking with braces, a significant 
decrease was reported in the gastrocnemius, biceps, semi-
tendinosus, and gluteus medius muscles and a significant 
increase was reported in the vastus medialis, vastus latera-
lis, and erector spinae muscles compared to the condition of 
walking without brace. The effect of group factor on electri-
cal activity of gastrocnemius medialis and biceps muscles in 
the push-off phase was significant. By pairwise comparison 
of gastrocnemius medialis muscle in terms of gender showed 
that older women had statistically higher values   compared to 
older men, while older men had higher values in the biceps 
muscle than older women. The interaction effect of brace and 
group on the electrical activity of gastrocnemius medialis 
and vastus medialis muscles during walking with braces was 
significantly different compared to the condition of walking 
without braces such that the electrical activity of the gaster-
ocnemius medialis during walking with braces in older men 
was statistically lower than in older women, while the elec-
trical activity of the vastus medialis was statistically higher 
in older women than in older men in the push-off phase com-
pared to the condition of walking without braces.

Discussion 

The knee brace improves the EMG activity of selected 
muscles during walking in older adults. However, further 
studies are needed to prove this claim.    
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مقاله پژوهشی

اثر بریس زانو بر دامنه فعالیت الکتریکی عضالت اندام تحتانی سالمندان هنگام راه رفتن

مقدمه و هدف یکی از روش های درمان اختالالت دوران سالمندی، تقویت وروردی های حسی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر 
استفاده از بریس زانو بر دامنه فعالیت الکتریکی عضالت منتخب اندام تحتانی سالمندان هنگام راه رفتن است.

مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی است. نمونه آماری شامل 30 سالمند بود. 15زن )سن 3/84±62/66 سال، 
قد 0/02±159/93 سانتی متر، وزن 11/56±73/86 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 4/17±28/82 کیلوگرم بر متر مربع( و 15 مرد )سن 
5/88±68/93 سال، 0/03±175/07 سانتی متر، وزن 11/07±81/20 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 3/19±26/44 کیلوگرم بر متر مربع( 
. آزمایش  استفاده شده در این پژوهش، نوعی بریس با ایجاد محدودیت در حرکات خم شدن و باز شدن یا حمایت کردن زانو بود. داده های 
الکترومایوگرافی با استفاده از برنامه بایومتریک دیتاالیت و مطلب تحلیل شد. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه های تکراری جهت 

تحلیل آماری در سطح معنا داری 0/05 استفاده شد.
یافته ها اثر عامل بریس بر دامنه فعالیت الکتریکی عضالت درشت نی قدامی، نیم وتری و راست کننده ستون فقرات طی راه رفتن در فاز 
پاسخ بارگیری، میانه اتکا، هل دادن و نوسان اختالف معناداری را نشان داد. اثر عامل گروه بر عضالت درشت نی قدامی، دو سر رانی طی 
فاز پاسخ بارگیری و بر عضالت دوقلوی داخلی و دو سر رانی طی فاز هل دادن و نوسان تفاوت معناداری قابل مشاهده بود. اثر تعاملی 
بریس و گروه بر عضله دو سر رانی طی فاز میانه اتکا، عضالت دوقلوی داخلی و پهن داخلی طی فاز هل دادن و عضالت پهن خارجی و 

نیم وتری طی فاز نوسان معنادار بود.
نتیجه گیری استفاده از بریس در بهبود فعالیت عضالنی در سالمندان مؤثر است. باوجود این، اثبات هرچه بهتر این موضوع نیاز به انجام 

پژوهش های بیشتر دارد.
کلیدواژه ها  ارتز، الکترومایوگرفی، سالمندان
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مقدمه

با شروع سالمندی، سیستم های مختلف بدن تحلیل رفته و 
توانایی های انسان کاهش می یابد ]1[ که این فرایند سبب افزایش 
وابستگی این افراد به دیگران، افزایش ناتوانی، کاهش استقالل در 
فعالیت های روزمره، افزایش هزینه های مراقبت و فشار اقتصادی 
بر نهادهای بهداشتی درمانی می  شود و کیفیت زندگی سالمندان 
تأثیر قرار می دهد ]2[؛  و همچنین خانواده های آن ها را تحت 
بنابراین جامعه برای برطرف کردن نیازها و مشکالت این افراد باید 

توجه و حساسیت بیشتری از خود آشکار کند. 

بینایی،  اطالعات  همسان سازی  با  عصبی  مرکزی  سیستم 
وستیبوالر و حس پیکری همراه با طراحی راهبردهای حرکتی، 
موجب حفظ و برقراری تعادل در حاالت و شرایط مختلف می شود 
]3[. از کار افتادن یا اختالل در سیستم های حسی می تواند موجب 

بر هم  خوردن تعادل و اختالل در ثبات قامتی شود. 

با شروع روند پیری به علت اُفت کارایی سیستم وستیبوالر، 
بینایی و حسی عمقی، در برقراری تعادل اختالل به وجود می آید 
که این امر احتمال سقوط و زمین  خوردن را در سالمندان افزایش 
می دهد ]4[. تغییرپذیری الگوهای راه رفتن و ناتوانی های حرکتی 
با ریسک افتادن ارتباط مستقیم دارد که با توجه به گزارشات، 
روزانه  فعالیت های  طی  خوردن ها  زمین   این  از  باالیی  درصد 

همچون راه رفتن اتفاق می افتد ]5[.  

یکی از راهبردهای اساسی در درمان و همچنین پیشگیری از 
مشکالت و اختالالت تعادل، تقویت ورودی های حسی مؤثر در 
حفظ تعادل اعم از حس عمقی مفاصل است ]6[. حس عمقی 
سبب برقراری ثبات پویای مفاصل می شود. به بیان دیگر، هدف 
نهایی سیستم حس عمقی، ثبات پویای مفصل است ]7[. آغازگر 
حلقه آوران فیدبک حس عمقی، گیرنده های مکانیکی اندام ها 
هستند که از مهم ترین آن ها می توان به گیرنده های موجود در 

پوست، کپسول مفصلی، لیگامان ها و عضالت اشاره کرد ]7[. 

بانداژ  بریس،  از جمله  مفصلی،  حمایتی  ابزار  و  آزمایشات 
پوست،  فشار  و  لمس  گیرنده های  تحریک  با  نوار  و  االستیک 
عضالت و کپسول مفصلی، به بهبود حس عمقی مفصل و به دنبال 
آن به ثبات عملکردی مفصل کمک می کنند ]8[. از آنجا که 
گزارشی درباره عوارض جانبی درمان های محافظتی بیان نشده؛ 
نوع  این  از  استفاده  سالمندان  در  درمانی  اقدام  اولین  بنابراین 

درمان هاست ]9[.   

اثرات استفاده از بریس بر درمان و بهبود سالمندان و بیماران 
در مطالعات گذشته نشان داده که «بریس ایجاد کننده والگوس» 
ایجاد شده  واروسی  برابر گشتاور  والگوسی در  اعمال گشتاور  با 
ناشی از نیروی عکس العمل زمین مقابله می کند ]10[؛ بنابراین با 
استفاده از بریس والگوس، گشتاور خارجی زانو کاهش یافته ]11[ 

و به دنبال آن درد مفصلی کم خواهد شد ]12[. بریس می تواند 
با تغییر راستا و نیروهای بیومکانیکی اعمال شده بر زانو سبب 
کاهش درد، افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت زندگی و پارامترهای 

راه رفتن شود ]13[. 

اشمالز و همکاران که به بررسی استفاده از بریس پیش ساخته 
بر پارامترهای سینتیکی و سینماتیکی راه رفتن بر 16 آزمودنی 
پرداختند، بیان کردند که پس از استفاده  چهار هفته ای آزمودنی ها 
از بریس، گشتاور خارجی زانو هنگام استفاده از بریس در مقایسه 
با شرایط بدون بریس 10 درصد کاهش داشت ]14[. مطالعاتی 
که به بررسی اثر ارتوز بر درد زانوی افراد پرداخته، کاهش درد را 
گزارش کرده اند ]13 ،11[. همچنین بیان شد که استفاده از نوعی 
بریس والگوسی گشتاور ادداکتوری ایجاد شده در فاز اتکا را تا 25 

درصد کاهش می دهد ]11[. 

تحریک  با  مفصلی  حمایت کننده های  اینکه  به  توجه  با 
گیرنده های پوستی که جزئی از حس عمقی مفاصل است، باعث 
تقویت حس عمقی می شوند ]16[؛ بنابراین در این پژوهش اثر 
بررسی می شود.  فعالیت عضالت سالمندان  و  تعادل  بر  بریس 
از  تأثیر استفاده  با وجود مقاالت و مطالعات متعدد در حیطه  
آزمایشات )همچون بریس(، انجام پژوهش حاضر به این دلیل 
است که بیشتر این مطالعات روی جوانان ]18 ،17[، مخصوصًا 
ورزشکاران انجام شده و در افراد سالمند که حفظ تعادل یکی از 
عوامل حیاتی آن ها و وابستگی به حس عمقی در حفظ تعادل 
بیش از سایر حواس است، مطالعه ای که به اثر بریس بر فعالیت 

عضالت سالمندان پرداخته باشد، یافت نشد. 

به عالوه، بیشتر پژوهش های موجود در شرایط غیر تحمل وزن 
صورت گرفته بودند، هرچند این تقلیل گرایی برای کنترل عوامل 
مداخله گر منطقی به نظر می رسد، اما در صورتی که این افزایش 
کارایی حس عمقی سبب بهبود عملکردهای تعادلی و فعالیت 
عضالت نشود، در سودمندی آن تردید به وجود می آید. هدف از 
انجام مطالعه حاضر «بررسی اثر استفاده از بریس زانو بر دامنه 
فعالیت الکتریکی عضالت منتخب اندام تحتانی سالمندان هنگام 

راه رفتن» است. 

نتایج این پژوهش می تواند بینش وسیع تری درباره سازوکار 
بریس و اثرات آن بر فعالیت عضالت سالمندان فراهم کند. از 
طرفی، ارزیابی فعالیت عضالت اندام تحتانی جهت کسب دانش 
بیشتر درباره اثرات آزمایشاتی همچون بریس بر عوامل بیومکانیکی 
و عصبی حرکتی روی راه رفتن سالمندان از اهمیت ویژه ای دارد. 

مواد و روش ها

نتایج  بود.  نیمه تجربی و آزمایشگاهی  از نوع  پژوهش حاضر 
نرم فزار جی پاور نسخه 3/1 نشان داد که در سطح معناداری 0/05، 
اندازه اثر 0/7، توان آماری 0/8 در آزمون آماری آنالیز واریانس 
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دوسویه با اندازه گیری  تکراری نیاز به حداقل 14 آزمودنی است 
]19 ،17[. با وجود این، تعداد نمونه ها 30 نفر درنظر گرفته شد 
که شامل 15زن )سن 3/84±62/66 سال، قد 159/93±0/02 
سانتی متر، وزن 11/56±73/86 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 
4/17±28/82 کیلوگرم بر متر مربع( و 15 مرد )سن 68/93±5/88 
سال، 0/03±175/07 سانتی متر، وزن 11/07±81/20 کیلوگرم 
و شاخص توده بدنی 3/19±26/44 کیلوگرم بر متر مربع( بود که 
به صورت در دسترس از بین سالمندان شهرستان اردبیل انتخاب 

شدند و داوطلبانه در این پژوهش همکاری کردند. 

معیارهای ورود به مطالعه شامل قرار داشتن در محدوده سنی 
60 تا 70 سال، داشتن توانایی راه رفتن و انجام فعالیت های روزانه 
به صورت مستقل و سالمت جسمی و ذهنی و معیارهای خروج نیز 
وجود بیماری های مؤثر بر متغیرهای پژوهش مانند دیابت، وجود 
اختالالت حسی حرکتی، داشتن هرگونه ناهنجاری قابل مشاهده 
در اندام تحتانی، داشتن عیوب شنوایی یا بینایی اصالح نشده و 

عدم توانایی در اجرای آزمون های پژوهش بود ]18[. 

پای برتر آزمودنی ها با استفاده از آزمون شوت فوتبال تعیین شد 
]19[ که با توجه به نتایج این آزمون پای غالب تمام آزمودنی ها «پای 
راست» بود. جهت شرکت در پژوهش رضایت نامه کتبی از آزمودنی ها 
دریافت و اخالق پژوهشی در تمام مراحل انجام پژوهش رعایت شد. 
پروتکل  بود ]20[.  اعالمیه هلسینکی  پژوهش طبق  اجرای  موارد 
اخالقی این مطالعه در کمیته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به 

شماره مرجع IR.ARUMS.REC.1397-092 تأیید شده است.

 1 شماره  تصویر  در  حاضر  پژوهش  در  بریس  استفاده شده 
قابل مشاهده است. از ویژگی های این بریس می توان به دارا بودن 
مفصل چند محوری جهت تطبیق کامل محور مفصل مکانیکی با 
مفصل طبیعی و داشتن مفصل مدرج برای ایجاد محدودیت در 
حرکات خم شدن1 و باز شدن2 یا حمایت کردن زانو در زاویه مورد  

نظر اشاره کرد. 

در ابتدا مراحل کامل آزمون برای آزمودنی ها شرح داده شد. 
پس از اتصال الکترودها روی عضالت منتخب )دوقلوی داخلی، 
رانی،  سر  دو  خارجی،  پهن  داخلی،  پهن  قدامی،  درشت نی 
نیم وتری، سرینی میانی و راست کننده ستون فقرات( و قرار دادن 
بریس روی همان پا، آزمودنی ها در نقطه شروع مسیر 10 متری 
راه  به  آزمون گیرنده شروع  به دستور  و  تعیین شده جای گیری 
رفتن با سرعت خود انتخابی کردند. از این رو، سرعت راه رفتن 
«خود انتخابی» در نظر گرفته شد که الگوی راه رفتن آزمودنی ها 
دچار تغییر نشود و بر فعالیت عضالت و سایر مؤلفه ها تأثیر نگذارد. 
زمان استراحت بین هر کوشش 30 ثانیه در نظر گرفته شد. بعد از 
انجام سه کوشش، بریس از پای آزمودنی جدا و آزمون مجدداً در 
3 کوشش بدون استفاده از بریس تکرار می شد )تصویر شماره 1(.

حداکثر  روش  با  پژوهش ها  بیشتر  در  داده ها  کردن  نرمال 
انقباض ارادی ایزومتریک3 انجام می شود. از آنجا که آزمودنی ها 
در رنج سنی حساس قرار داشتند و هرگونه انقباض بیش از توان 
بروز آسیب های جبران ناپذیر شود، در  آن ها می توانست سبب 

1. Flexion
  2. Extension
3. Maximum Voluntary Isometric Contraction (MVIC )

تصویر 1. نمای مختلف پا و بریس 
الف( نمای قدامی بریس، ب( نمای خلفی بریس. راه رفتن در شرایط با بریس طی فازهای، ج( پاسخ بارگیری، چ( میانه اتکا، ح( جدا شدن پاشنه از زمین و خ( 

نوسان. الکترودگذاری عضالت منتخب اندام تحتانی در شرایط بدون بریس طی فازهای، د( پاسخ بارگیری، ذ( میانه اتکا ر(، جدا شدن پاشنه از زمین و ز( نوسان.
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پژوهش حاضر از روش بیشینه انقباض ارادی ایزومتریک4 استفاده 
شد که در این روش آزمودنی با توجه به توان خود و تا جایی که 
به وی فشاری وارد نشود و دردی در مفاصل، عضالت و... احساس 

نکند، انقباض خود را نگه می دارد.

برای مثال، آزمودنی حداکثر دورسی فلکشن مچ پا با اعمال 
انجام  قدامی  برای عضله درشت نی  را  آزمونگر  توسط  مقاومت 
برای عضالت پهن داخلی و خارجی آزمودنی روی  یا  می دهد 
می دهد،  قرار  درجه  فلکشن 90  در  را  زانو  و  نشسته  صندلی 
آزمونگر با اعمال حداکثر مقاومت در بخش قدامی مچ پا، آزمودنی 
را تشویق به انجام حداکثر انقباض باز کردن زانو می کند. پس 
ارادی  انقباض  بیشینه  روش  تست  کوشش ها  همه  انجام  از 
ایزومتریک انجام شد، چرا که این روش می تواند بر فعالیت بعدی 
عضالت مؤثر باشد ]21[. اینکه سیگنال های نوار عصب و عضله 
یا الکترومیوگرافی5 از همه عضالت صحیح ثبت شود، کوششی 
موفقیت آمیز بود. از سه کوشش تحلیل شده، میانگین گرفته شد.

زمان برخورد و جدا شدن پا با دستگاه صفحه نیرو برتک و با 
استفاده از مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین )آستانه 10 نیوتن( 
بایومتریک  برنامه  با  الکترومایوگرافی  مشخص شد. تمام داده های 
دیتاالیت و مطلب تجزیه و تحلیل و اطالعات حاصل در برنامه اکسل 
ثبت شد. جهت تحلیل دامنه فعالیت الکتریکی عضالت از روش  جذر 
و میانگین گرفتن، مجذور کردن6  استفاده شد. اوج و میانگین فعالیت 
الکتریکی عضالت با استفاده از این روش استخراج و با تقسیم اوج 

روش بیشینه انقباض ارادی ایزومتریک نرمال شد.

جهت ارائه آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و برای 
ویلک  شاپیرو  آزمون  از  داده ها  توزیع  بودن  طبیعی  سنجش 
استفاده شد. همچنین برای مقایسه دو شرایط راه رفتن با یا بدون 
بریس زانو بین دو گروه زن و مرد، از آزمون آنالیز واریانس دوسویه 
با اندازه های تکراری استفاده شد. تحلیل ها با نرم افزار SPSS نسخه  

16 انجام و سطح معناداری 0/05  در نظر گرفته شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد که  با توجه به داده های جدول شماره 1، 
پهن   ،)0/003( قدامی  درشت نی  عضالت  بر  بریس  عامل  اثر 
ستون  راست  کننده  و   )0/000( نیم وتری   ،)0/010( داخلی 
فقرات )0/000( طی فاز پاسخ بارگیری معنادار بود، به طوری که 
در شرایط راه رفتن با بریس نسبت به شرایط راه رفتن بدون 
بریس میزان دامنه فعالیت الکتریکی عضالت مذکور، به جز عضله  
در  گروه  عامل  اثر  داشت.  کاهش  فقرات  ستون  راست کننده 
شاخص دامنه فرکانس فعالیت الکتریکی الکترومایوگرافی عضالت 

درشت نی قدامی و دو سر رانی معنادار بود. 

4. Sub Maximal Voluntary Isometric Contraction (SMVIC)
5. Electromyography (EMG)
6. Root Mean Square (RMS)

بیان کرد که  زنان می توان  و  مقایسه جفتی گروه مردان  با 
گروه زنان نسبت به مردان به لحاظ آماری در مقدار باالتری قرار 
داشتند. اثر عامل بریس و اثر عامل گروه بر مقدار دامنه فرکانس 
هیچ یک از عضالت دوقلوی داخلی، پهن خارجی، سرینی میانی و 
 .)P<0/05( راست کننده ستون فقرات اختالف معناداری نشان نداد
همچنین اثر تعاملی بریس و گروه بر هیچ یک از عضالت منتخب   

.)P<0/05( بررسی شده در پژوهش حاضر معنادار نبود

با توجه به یافته های جدول شماره 2، اثر عامل بریس بر دامنه 
الکتریکی عضالت درشت نی قدامی )0/000(، دوقلوی  فعالیت 
داخلی )0/014(، پهن داخلی )0/005(، دو سر رانی )0/000(، 
نیم وتری )0/000(، سرینی میانی )0/000( و راست کننده ستون 
فقرات )0/000( طی راه رفتن در فاز میانه اتکا اختالف معناداری 
نسبت  بریس  با  شرایط  در  رفتن  راه  به طوری که  داد،  نشان 
به شرایط راه رفتن بدون بریس در عضالت درشت نی قدامی، 
کاهش  میانی  نیم وتری، سرینی  رانی،  دو سر  داخلی،  دوقلوی 
و در عضالت پهن داخلی و راست کننده ستون فقرات افزایش 

معناداری نشان داد. 

اثر عامل بریس بر دامنه فعالیت الکتریکی عضله پهن خارجی 
اختالف معناداری نداشت. اثر عامل گروه بر هیچ یک از عضالت 
در هیچ کدام از شرایط معنادار نبود. همچنین اثر تعاملی بریس و 
گروه بر دامنه فعالیت الکتریی عضالت بررسی شده مطالعه حاضر، 
به جز در عضله  دو سر رانی، اختالف معناداری نشان نداد. میانگین 
فعالیت الکتریکی عضله دو سر رانی در گروه مردان طی شرایط 
راه رفتن با بریس نسبت به شرایط راه رفتن بدون بریس از لحاظ 

آماری پایین تر بود.

با توجه به نتایج جدول شماره 3، اثر عامل بریس بر دامنه 
فعالیت الکتریکی تمام عضالت بررسی شده به جز درشت نی قدامی 
)P<0/05( طی راه رفتن در فاز هل دادن معنادار بود، طوری 
راه رفتن  به شرایط  بریس نسبت  با  راه رفتن   که طی شرایط 
بدون بریس در عضالت دوقلوی داخلی، دو سر رانی، نیم وتری، 
سرینی میانی کاهش و در عضالت پهن داخلی، پهن خارجی و 

راست کننده ستون فقرات افزایش معناداری را نشان داد. 

اثر عامل گروه بر همین مؤلفه و طی فاز هل دادن بر عضالت 
دوقلوی داخلی و دو سر رانی معنادار بود. مقایسه  جفتی عضله 
دوقلوی داخلی نشان داد گروه زنان در مقایسه با مردان به لحاظ 
آماری مقادیر باالتری کسب کردند و بالعکس، عضله  دو سر رانی 

گروه مردان نسبت به زنان در مقادیر باالتری قرار داشتند. 

اثر تعاملی بریس و گروه بر دامنه فعالیت الکتریکی عضالت 
بریس  با  رفتن  راه  شرایط  داخلی طی  پهن  و  داخلی  دوقلوی 
نسبت به شرایط راه رفتن بدون بریس اختالف معناداری نشان 
داد، طوری  که مقدار این مؤلفه طی شرایط راه رفتن با بریس 
نسبت به شرایط راه رفتن بدون بریس گروه مردان نسبت به زنان 
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در عضله  دوقلوی داخلی کمتر و این مؤلفه طی شرایط راه رفتن 
با بریس در گروه زنان نسبت به گروه مردان در عضله  پهن داخلی 

طی فاز هل دادن به لحاظ آماری مقادیر باالتری داشت.

یافته های جدول شماره 4 نشان داد که اثر عامل بریس بر دامنه 
فعالیت الکتریکی تمام عضالت بررسی شده در مطالعه حاضر طی 
راه رفتن در فاز نوسان به جز عضله  پهن داخلی )P<0/05( اختالف 
معناداری داشت، طوری که در شرایط راه رفتن با بریس نسبت 
به شرایط راه رفتن بدون بریس مقدار دامنه فعالیت الکتریکی 
که  فقرات  ستون  راست کننده  عضله   به جز  ذکر شده  عضالت 

افزایش معناداری را نشان داد، کاهش معناداری داشت. 

اثر عامل گروه بر دامنه فعالیت الکتریکی عضالت دوقلوی 
جفتی  مقایسه  بود.  معنادار  نیم وتری  و  رانی  سر  دو  داخلی، 
لحاظ  از  مردان  گروه  با  مقایسه  در  زنان  گروه  که  داد  نشان 
و  بریس  تعاملی  اثر  داشتند. همچنین  باالتری  مقادیر  آماری 
گروه بر مقدار همین مؤلفه در عضالت پهن خارجی و نیم وتری 
معنادار بود. میانگین فعالیت الکتریکی عضله پهن خارجی در 
شرایط راه رفتن بدون بریس در گروه مردان و میانگین فعالیت 
الکتریکی عضله  نیم وتری در شرایط راه رفتن با بریس در گروه 

مردان از لحاظ آماری پایین تر بود.

جدول 2. میانگین و انحراف معیار دامنه فعالیت الکترومیوگرافی عضالت منتخب طی فاز میانه اتکا

عضالت

میانگین±انحراف معیار
سطح معناداری

مردزن

اثر تعاملی بریس و گروهاثر عامل گروهاثر عامل بریسبدون بریسبا بریسبدون بریسبا بریس

0/4860/975*21/300/000±7/8847/36±22/3920/71±12/8050/24±23/88درشت نی قدامی

0/1670/880*48/970/014±15/2039/59±24/5720/01±19/4951/60±50/60دوقلوی داخلی

0/3030/086*16/360/005±19/3123/56±6/1028/07±15/0412/91±29/79پهن داخلی

19/880/9810/7850/862±23/5245/13±25/3544/41±25/8842/29±43/22پهن خارجی

*0/1340/004*7/140/000±5/9521/25±18/4117/31±5/9632/91±15/84دو سر رانی

0/0550/123*70/400/000±12/2488/50±86/6620/05±14/20140/95±25/62نیم وتری

0/5290/935*53/270/000±19/1764/25±31/4724/13±13/5568/93±30/24سرینی میانی

0/4680/605*3/460/000±47/727/71±3/6977/17±48/889/61±88/31راست کننده ستون فقرات

جدول 1. میانگین و انحراف معیار دامنه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب طی فاز پاسخ بارگیری

عضالت

میانگین±انحراف معیار
سطح معناداری

مردزن

اثر تعاملی بریس و گروهاثر عامل گروهاثر عامل بریسبدون بریسبا بریسبدون بریسبا بریس

0/390*0/004*37/840/003±10/0750/95±17/5010/44±17/4643/63±28/87درشت نی قدامی

23/070/1860/1610/762±25/6344/09±25/4533/79±28/2152/32±45/80دوقلوی داخلی

0/2200/173*13/650/010±18/7915/63±8/2121/63±25/8315/58±33/81پهن داخلی

16/920/3540/2250/137±18/1232/74±20/7422/18±25/0633/81±36/32پهن خارجی

0/078*6/070/1000/003±9/1015/24±18/2315/71±27/7726/30±39/11دو سر رانی

0/8110/508*1/420/000±11/31137/73±1/3315/49±25/3092/80±35/10نیم وتری

12/990/3590/0630/347±3/7418/51±18/7910/70±23/4723/36±24/39سرینی میانی

0/0570/322*5/580/000±28/528/76±7/3949/96±26/3610/28±61/85راست کننده ستون فقرات
* P<0/05. اختالف از نظر آماری معنادار است  
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بحث 

مطابق یافته های پژوهش حاضر، اثر عامل بریس بر دامنه فعالیت 
الکتریکی عضالت درشت نی قدامی، نیم وتری و راست کننده ستون 
فقرات طی راه رفتن در فاز پاسخ بارگیری، میانه اتکا، هل دادن و 
نوسان اختالف معناداری نشان داد. همچنین اثر این آزمایش بر 
عضالت پهن خارجی و پهن داخلی طی فاز پاسخ بارگیری و هل 
دادن و بر عضالت دوقلوی داخلی، دو سر رانی و سرینی میانی 

طی فاز میانه اتکا، هل دادن و نوسان معنادار بود. 

در بررسی اثر عامل گروه بر عضالت درشت نی قدامی، دو سر 
رانی طی فاز پاسخ بارگیری و بر عضالت دوقلوی داخلی و دو سر 
رانی طی فاز هل دادن و نوسان تفاوت معناداری قابل مشاهده بود. 
اثر تعاملی بریس و گروه بر عضله دو سر رانی طی فاز میانه اتکا، 
عضالت دوقلوی داخلی و پهن داخلی طی فاز هل دادن و عضالت 

پهن خارجی و نیم وتری طی فاز نوسان معنادار بود.

فعالیت  که  گزارش شده  و همکاران  مطالعه شیمادا  مطابق 
عضالت نعلی و درشت نی قدامی طی فاز میانه اتکا در سالمندان 
نسبت به دیگر فازها بیشتر است. از سوی دیگر، این گروه از افراد 
اتکا،  میانه  و  بارگیری  پاسخ  فاز  به جوانان طی  نسبت  جامعه 

 جدول 3. میانگین و انحراف معیار دامنه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب طی فاز هل دادن

عضالت

میانگین±انحراف معیار
سطح معناداری

مردزن

اثر تعاملی بریس و گروهاثر عامل گروهاثر عامل بریسبدون بریسبا بریسبدون بریسبا بریس

24/130/0610/1630/657±10/0526/30±40/3715/11±9/0450/79±22/48درشت نی قدامی

*0/009*0/012*31/290/000±20/3865/90±91/2231/83±15/69136/66±33/09دوقلوی داخلی

*0/3190/011*13/570/000±19/2819/54±7/5435/12±26/5111/54±52/66پهن داخلی

0/9100/860*6/360/008±14/4719/77±9/7226/44±10/7719/66±27/23پهن خارجی

0/221*0/009*9/750/017±5/5214/58±11/9011/87±6/9524/09±16/07دو سر رانی

0/0620/082*42/290/000±6/6855/54±42/8317/24±13/4785/57±20/43نیم وتری

0/4280/319*27/240/039±15/4840/63±24/6925/66±19/1041/15±35/71سرینی میانی

0/1530/330*7/010/000±49/368/58±8/2566/90±67/7114/03±93/79راست کننده ستون فقرات

جدول 4. میانگین و انحراف معیار دامنه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت منتخب طی فاز نوسان

عضالت

میانگین±انحراف معیار
سطح معناداری

مردزن

اثر تعاملی بریس و گروهاثر عامل گروهاثر عامل بریسبدون بریسبا بریسبدون بریسبا بریس

0/2430/806*24/890/001±12/4249/69±38/6820/86±23/1955/54±30/30درشت نی قدامی

0/234*0/020*21/860/000±11/1240/86±47/9820/29±19/9768/68±31/11دوقلوی داخلی

19/010/0810/9910/856±29/6428/68±20/0236/88±15/3327/83±37/87پهن داخلی

*0/5630/019*51/380/004±15/1077/03±29/8835/76±28/2652/93±48/30پهن خارجی

0/144*0/018*10/290/000±5/1522/95±15/56 18/26±6/6034/93±19/79دو سر رانی

*0/021*0/002*24/650/000±12/3850/80±30/2417/00±17/2185/44±27/49نیم وتری

0/5130/932*44/620/002±33/1076/49±87/2533/51±19/9988/78±42/03سرینی میانی

0/3390/404*6/120/000±46/399/63±7/0184/82±85/6211/46±107/83راست کننده ستون فقرات
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عضالت پهن داخلی و همسترینگ فعالیت باالتری دارند که این 
فعالیت عضالنی حاکی از افزایش هم انقباضی در مفاصل زانو و مچ 

پا در سالمندان است ]22[. 

یافته های حاصل از مطالعه  شیمادا و همکاران ]23[ با نتایج 
کاهش  حاضر  مطالعه  به طوری که  بود،  مخالف  حاضر  پژوهش 
فعالیت عضالت درشت نی قدامی را گزارش کرد. دلیل اختالف 
نتایج را می توان همچنین تفاوت در جامعه  مطالعه شده )سالمندان 

دچار استئوآرتریت( بیان کرد.

پژوهش حاضر نتایج به دست آمده در ارتباط با فعالیت عضله  دوقلو، 
یافته های مطالعات شیمادا و همکاران ]22[ و سلفه و همکاران ]23[ 
را رد می کند. دلیل این اختالف را در نتیجه گیری می توان نوع بریس 
 استفاده شده مطرح کرد. شیمادا و همکاران در سرعت های باالی 
راه رفتن افزایش فعالیت عضله  دوقلو، بر خالف نتایج پژوهش حاضر 
)کاهش فعالیت عضله مذکور(، مطرح کرده اند که دلیل این افزایش 
فعالیت را تفاوت نقش های بیومکانیکی مختلف این عضله طی راه 
رفتن بیان کرده اند ]22[. مطابق مطالعه  سلفه و همکاران بریس 
می تواند باعث افزایش فشار بر قسمت خلفی زانو شود که به صورت 
هم زمان روی عضالت دوقلو و همسترینگ مؤثر بوده و در نهایت، 

باعث افزایش پایداری و کنترل زانو می  شود ]23[. 

شده  ]24[ گزارش  همکاران  و  هین من  پژوهش  مطابق 
که فعالیت عضالت چهار سر رانی در سالمندان طی فاز میانه 
اتکا به طور معناداری افزایش یافته که دلیل این افزایش را به 
ناکارآمدی عضالت چهار سر در این گره از افراد بیان کرده است، 
چراکه ضعف عضالت چهار سر سبب تالش بیشتر جهت آغاز 

نوسان و کنترل میزان فلکشن زانو می شود ]22[. 

نتایج پژوهش حاضر با احتمال اینکه کاهش فعالیت عضله 
گشتاور  افزایش  موجب  بریس  از  استفاده  هنگام  نیم وتری 

اکستنسوری زانو در فاز میانه اتکا شود ]25[، توجیه می شود. 

راجا و همکاران طی راه رفتن سریع در فاز انتقال وزن و میانه 
اتکا، افزایش فعالیت عضله نیم وتری را گزارش کردند که افزایش 
فعالیت عضله ذکر شده به این دلیل است که عضله  نیم وتری در 
افزایش توان اکستنسور ران سهیم بوده و در جبران کاهش توان 
عضله نعلی در پلنتارفلکشن مؤثر است؛ بنابراین این عضله در فاز 
مذکور فعالیت بیشتری داشته است ]26[. افزایش سطح فعالیت 
عضالت دو سر رانی و نیم وتری در سالمندان طی مراحل اولیه 
راه رفتن در سرعت های باال می تواند بدین جهت باشد که  این 
عضالت در افزایش توان اکستنسورهای ران به طور طبیعی در 

سالمندان طی راه رفتن سهیم هستند ]27[. 

نتایج  با   ]26[ همکاران  و  راجا  پژوهش  از  حاصل  یافته های 
به دست آمده از مطالعه حاضر مخالف بود، به طوری که در پژوهش راجا 
و همکاران کاهش فعالیت عضالت دو سر رانی و نیم وتری گزارش شد. 
می توان استفاده از بریس متقاوت را دلیل این اختالف نتایج دانست. 

مطابق مطالعه بریندل و همکاران، کاهش فعالیت عضله سرینی 
میانی می تواند به دلیل سازوکار جبرانی برای کاهش درد افراد 
باشد ]28[. با توجه به مطالعه  مونتگومری و همکاران که گزارشی 
درباره اثر آنی و طوالنی مدت بریس حمایت کننده زانو روی فعالیت 
الکتریکی عضالنی طی فاز پاسخ  بارگیری بود، مشخص شد که 
در اثر استفاده آنی از بریس عضله سرینی میانی دچار کاهش 
فعالیت شد ]29[ که پژوهش حاضر در دامنه فعالیت الکتریکی 
عضله سرینی میانی طی فاز پاسخ بارگیری اختالف معناداری 

نشان نداد.

مطالعه فارل و همکاران نشان داده که وضعیت هایی، از قبیل 
بی تحرکی و حذف بارهای مکانیکی از روی عضله پهن داخلی 
باعث آتروفی این عضله و در نتیجه کاهش توانایی عضالت اسکلتی 
در تولید کار و توان مکانیکی می شود. محقق آتروفی این عضله را 
به دلیل استفاده از نوعی بریس خاص در مطالعه  خود دانسته اند، 
چراکه این بریس یک َپد حمایت کننده در قسمت خارجی دارد 
که کشکک را به صورت غیرفعال به سمت داخل زانو هل می دهد 
و این احتمال وجود دارد که عضله  پهن داخلی را تحت تأثیر قرار 

داده و حتی موجب ضعف آن شود ]30[. 

نتایج این پژوهش، یافته های مطالعه  حاضر را طی فاز میانه 
 اتکا و هل دادن تأیید و طی فاز پاسخ بارگیری رد می کند، برای 
اینکه اثر بریس بر دامنه فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی طی 
فاز پاسخ  بارگیری کاهش و طی فازهای میانه اتکا و هل دادن 

افزایش داشت.

نتایج پژوهش های موهل و همکاران ]31[ و مک والتر و همکاران 
]32[ با یافته های پژوهش حاضر در رابطه با عضالت دوقلوی داخلی، 
پهن خارجی و سرینی میانی طی فاز پاسخ بارگیری، عضله  پهن 
خارجی طی فاز میانه اتکا، درشت نی قدامی طی فاز هل دادن و 
عضله پهن داخلی طی فاز نوسان همسو و در ارتباط با سایر عضالت 
در فازهای مختلف راه رفتن ناهمسو بود. کاهش فعالیت عضله پهن 
داخلی می تواند به دلیل افزایش هماهنگی در واحدهای حرکتی باشد 
که به دلیل یادگیری حرکتی، موجب کاهش فعالیت الکترومایوگرافی 

و افزایش بازده نیرو می شود ]33[.

دارپر و همکاران ]25[ گزارش کردند که بریس زانو طی بارهای 
دینامیکی موجب چرخش و انتقال به خارج شده و سبب بهبود 
در پایداری زانو و درد آن هنگام استفاده از بریس می شود. مطابق 
مطالعات موهل و همکاران ]31[ و مک والتر و همکاران ]32[ 
بریسینگ روی عضالت کار کننده زانو مؤثر نبود. از آنجا که گروه 
عضالنی ادداکتوری ران و بخش مایل عضله پهن داخلی از طریق 
غشای Vastoadductor به یکدیگر متصل شده اند ]34[، این 
فرضیه مطرح می شود که گروه عضالنی ادداکتوری ران می تواند 
افزایش کارایی مکانیکی بخش مورب  برای  به عنوان قرقره ای 
عضالت  گروه  عملکرد  اینکه  باوجود  شود.  داخلی  پهن  عضله 
ادداکتور ممکن است مزیت مکانیکی ایجاد کند، می تواند جهت 

ماهرخ دهقانی و همکاران. بررسی اثر استفاده از بریس زانو بر دامنه فعالیت الکتریکی عضالت منتخب اندام تحتانی

http://medrehab.sbmu.ac.ir/


24

فروردین و اردیبهشت 1401. دوره 11. شماره 1

تغییر عملکرد عضله پهن داخلی نیز به عنوان یک سازوکار جبرانی 
عمل کند، سبب ضعیف شدن و جلوگیری از فعالیت عضله پهن 

داخلی در افراد شود ]35[. 

مطالعه ای که به بررسی اثر بریس بر دامنه فعالیت الکتریکی 
نشد.  یافت  باشد،  پرداخته  فقرات  ستون  راست کننده  عضله  
می توان ادعا کرد پژوهش حاضر، اولین پژوهش بررسی کننده اثر 
بریس بر دامنه فعالیت الکتریکی این عضله است که یافته های 
پژوهش نشان داد بریس می تواند فعالیت این عضله را در فازهای 
پاسخ بارگیری، میانه اتکا، هل دادن و نوسان افزایش دهد. علت 
احتمالی این موضوع می تواند به سبب محدودیت ایجاد شده در 
حرکت زانو توسط بریس باشد که احتمااًل به افزایش تحرکات تنه 
به عنوان سازوکار جبرانی منجر شده که درنتیجه، عضالت این 

ناحیه را فعال تر کرده است. 

شکل های مختلف پا ]36[ می تواند یکی از دالیل به کارگیری 
عضالنی  فیبرهای  در  تفاوت  همچنین  باشد.  عضالت  متفاوت 
نیز مسئول تفاوت های جنسیتی در بیومکانیک مشترک هنگام 
راه رفتن بین دو گروه زن و مرد است ]37[. در صورت انقباض 
نباشد ]37[؛  تفاوت های جنسیتی مشهود  احتمااًل  ایزومتریک 
بنابراین باید این فرضیه را بپذیریم که تفاوت های جنسیتی در 
عضالتی که فعالیت کانسنتریک یا اکسنتریک دارند، آشکارتر 
خواهد بود. کارسون و گرل درباره انقباض ایزومتریک عضالت 
مشاهده  معناداری  اختالف  مرد  و  زن  گروه  دو  بین  سر  چهار 

نکردند ]38[. 

فعالیت  دامنه   ]39[ همکاران  و  نیگ  مطالعه   مطابق 
الکترومایوگرافی عضالت دو سر رانی، پهن داخلی و سرینی میانی 
در مردان نسبت به زنان باالتر بود ]39[. پژوهش حاضر نیز نشان 
داد که فعالیت الکتریکی عضالت درشت نی قدامی و دو سر رانی 
طی فاز پاسخ بارگیری، عضله  دوقلوی داخلی طی فاز هل دادن، 
عضالت دوقلوی داخلی، دو سر رانی و نیم وتری طی فاز نوسان 
گروه زنان نسبت به گروه مردان دارای مقادیر باالتر و عضله  دو 
سر رانی طی فاز هل دادن گروه مردن مقادیر باالتری را کسب 
کردند. در زنان به طور متوسط، قبل از برخورد پاشنه با زمین، 
عضله  دو سر رانی هنگام استفاده از بریس دامنه فعالیت الکتریکی 
باالتری نسبت به مردان دارد. نقش دو سر رانی قبل از برخورد 
پاشنه با زمین، فلکشن زانو است، به طوری که پا به آرامی با زمین 
برخورد کند ]39[.  افرادی که سن آن ها 10 تا 15 سال بیشتر 
است، فعالیت الکترومایوگرافی عضله دو سر رانی آن ها قبل از 
برخورد پاشنه با زمین کمتر است؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر 
با یافته های مطالعه  نیگ و همکاران ]39[ ناهمسو و با یافته های 

پژوهش کارسون و گرل ]38[ همسو بود.

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به اندازه گیری نکردن  
نیروهای عکس العمل زمین و نیز جابه جایی مرکز فشار پا7 اشاره 
کرد که در صورت وجود نتایج حاصله می توانست اطالعات کامل 
و جامع تری در زمینه تفاوت های بیومکانیکی راه رفتن با یا بدون 
محیط  روانی  تأثیر  همچنین  کند.  ارائه  سالمندان  در  بریس 
آزمایشگاه بر سالمندان تا حدی بر راه رفتن آن ها اثرگذار بود، 
هرچند شرایط آزمایش برای تمام آزمودنی ها یکسان بود و قبل 
از انجام آزمون دقایقی در محیط و روی دستگاه راه می رفتند تا 

بتوانند با نحوه انجام آزمون آشنا شوند و با محیط تطابق یابند.

نتیجه گیری

استفاده از بریس در بهبود فعالیت عضالنی در سالمندان طی 
زیرفازهای مختلف راه رفتن مؤثر است. این مورد در هر دو گروه 
زنان و مردان صدق می کند. باوجود این، اثبات هرچه بهتر این 

موضوع به انجام پژوهش های بیشتر نیاز دارد. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر گرفته شده و 
دریافت   )IR.ARUMS.REC.1397-092( شماره  به  اخالق  کد 

شده است. 

حامی مالی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی خانم ماهرخ دهقانی در 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

7. Center of pressure (COP)

ماهرخ دهقانی و همکاران. بررسی اثر استفاده از بریس زانو بر دامنه فعالیت الکتریکی عضالت منتخب اندام تحتانی
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