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آزمونهای عملکردی بهعنوان ابزار تمایزی برای افراد با و بدون بیثباتی
مزمن مچ پا
عین اله نادری ،*1عین اله سکینه پور ،2امیرحسین هاشمیان۳و ،۴ابراهیم درتاج

۵

چکیده

-0استادیار آسیب شااسی ورزشی.

زمینه و هدف :با توجه به ارتباط بیثباتی مزمن مچ پا با بیثباتی پوسچر و اهمیت شنااتت
ورزشکاران مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا برای کلیایک های توانبخشی ،پنووه اارنر بنا
هدف ارزیابی آزمونهای عملکردی بهعاوان ابزار تمایزی برای افراد با و بندون بنیثبناتی
مزمن مچ پا صورت گرفت.
روش بررسی :مطالعه به صورت مورد-شاهدی یر روی ورزشکار ( 02ورزشکار مبنتال بنه
آسیب مزمن مچ پا و  02ورزشکار سالم) صورت گرفت .به ماظور تمایز ورزشکاران مبنتال
به بیثباتی مزمن مچ پا از ورزشکاران سالم ،آنها  5آزمون عملکردی شامل؛ آزمون هشنت
التین ،آزمون جه به طرفین ،آزمون لیلی مربع ،آزمنون پنرز زیانزار بنرای م،نافت،
آزمون پرز تک برای م،افت را اجرا کردند .برای تجزیه و تحلینل آمناری از آزمنون بناز
آزمایی ،رریب همب،تای و تی م،تقل در سطح معایداری P >2/25استفاده شد.
یافته ها :ورزشکاران مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا ن،نبت بنه ورزشنکاران سنالم عملکنرد
رعیف تری را نشان دادند .بین شرکت کاادگان مبتال به بیثباتی منزمن منچ پنا و شنرکت
کاادگان سالم در انجام آزمونهای عملکردی تفاوت معانی داری مشناهده شند(.)P>2/25
ارتبنناط معاننی داری بننین بننیثبنناتی مننچ پننا و آزمننونهننای هشننت التننین (،ICC=2/76
 ،)P>2/220جه به طرفین( ،)P>2/220 ،ICC=2/65پرز مربع(>2/220 ،ICC=2/50
 Pو پرز زیازار ( )P>2/220 ،ICC=2/20مشاهده شد.
نتیجه گیری :به نظر می رسد آزمونهای عملکردی (آزمون هشت التین ،آزمون جهن بنه
طرفین ،آزمون لیلی مربع ،آزمون پرز زیازار بنرای م،نافت ،آزمنون پنرز تنک بنرای
م،افت) ،ابزار مااسبی برای شااتت افراد مبتال به بیثبناتی منزمن منچ پنا از افنراد سنالم
ه،ت.

-0دانشجوی دکتری ارکات اصالای.
3و -4استادیار آمار زی،تی.
-5دانشجوی دکترا ارکات اصالای.

-0گروه علوم زی،تی ،دانشکدهی علوم ورزشی،
دانشااه صاعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
-0گروه ارکات اصالای ،دانشکدهی تربیت بدنی
و علوم ورزشی ،دانشااه توارزمی ،تهران ،ایران.
-3مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت،
دانشااه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
-4گروه آمار زی،تی ،دانشااه علوم پزشکی
کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
-5گروه ارکات اصالای ،دانشکدهی تربیت بدنی
و علوم ورزشی تهران ،تهران ،ایران.
* نوی،اده م،ئول:
عین اله نادری ،دانشکده ی تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،دانشااه صاعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
تلفن22626322274724 :

 Email: Ay.naderi@shahroodut.ac.irواژگان کلیدی :بیثباتی مزمن مچ پا ،آزمونهای عملکردی ،بیثباتی پوسچر.
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مقدمه
مچ پا یکی از شایعترین نقاط آسیبپذیر بدن طی

مطالعات برای بیثباتی مچ پا گزارز شده است(.)05

ورزز است که  02-32درصد از کل آسیبهای ورزشی را

همچاین شواهد رو به رشد و متعددی در رابطه با اتتالل

شامل میشود( .)0در ب،یاری از ورززها همچون؛

کاترل پاسچرال دایاامیک در افراد مبتال به بیثباتی مزمن مچ

کوهاوردی ،هادبال ،والیبال( ،)0فوتبال جوانان( ،)3ارکات

پا وجود دارد( .)02-07کاترل پاسچر نامااسب ممکن است،

ریتمیک در زنان و ژیمااستیک( )4میزان شیوع آسیبدیدگی

پوزیشن مرکز جرم را در ارتباط با محور مفصل ساب تاالر

مچ پا اتی باالتر هم ه،ت .برآوردهای اتیر ااکی از آن

( )Subtalar jointتغییر دهد ،که این کار ممکن است،

است که از هر  0222نفر  0/05نفر در سال به اسپرین مچ

باعث افزای

فعال گشتاور ایاورژن مفصل مچ پا و همچاین

پا) ، (Ankle sprainبا برآورد هزیاه معادل با  4/5بیلیون

به تطر انداتتن ثبات مفصل مچ پا شود( .)06با وجود ایاکه

دالر در سال مبتال می شوند( .)5میزان بروز مجدد اسپرین

فاکتورهای عملکردی و مکانیکال هر دو در بیثباتی مچ پا

های مچ پا  06تا  62درصد است( ،)7که  06تا  06درصد از

سهیم ه،تاد ،در مراال توانبخشی بیشتر بر روی

آنها ماجر به بیثباتی مزمن مچ پا ( Chronic ankle

فاکتورهای عملکردی تمرکز میشود( .)02آزمونهای

 )instabilityمیشوند( .)6اسپرین مچ پا هزیاههای

مختلفی جهت اندازهگیری کاترل پاسچر به عاوان یک

اقتصادی –اجتماعی باالیی را برای تشخیص ،درمان و از

فاکتور عملکردی استفاده میشود( .)00برتی از این

دست دادن کار به همراه دارد .یکچهارم افراد مبتال به

آزمونها شامل؛ اندازهگیری توسط فورث پلیت(Force-

اسپرین مچ پا تا هفت روز بعد از پیچتوردگی نمیتواناد به

 ،)plate measuresآزمون تعادلی ستاره ،آزمون تعادلی

مدرسه یا سرکار برگردند( .)4در سال ،0220میزان

 ،Yآزمون لی لی ،آزمون هاپ( ،)test Hopآزمون جه

هزیاههای اقتصادی اسپرین مچ پا برای کشور هلاد تقریباً

جانبی و آزمون هشت التین میباشاد( .)03-00این آزمون

معادل با  2420422222یورو گزارز شده است( .)2درک و

ها اغلب جهت تشخیص اتتالل پاسچر در افراد مبتال به

شااتت مکانی،مهای بیثباتی مزمن مچ پا میتواند در

بیثباتی مزمن مچ پا نیز استفاده میشوند( .)07-04قابلیت

مشکالت و هزیاههای مرتبط با اسپرین مچ پا و

اطمیاان و اعتبار برتی از آزمونهای مربوط به ارزیابی

همچاین پیشایری از آن مؤثر باشد ،با این وجود

کاترل پاسچر دایاامیک ماناد آزمون تعادلی ستاره ( Star

پووه های محدودی در رابطه با عوامل و مکانی،مهای

 ،)00()excursion balance testآزمون کاترل پاسچر Y

ااتمالی بیثباتی مچ پا صورت گرفته است( .)00-6بررسی

( ،)06و آزمون کاترل پاسچر پرز فرود( ،)00،02مورد

مطالعات نشان میدهد که هاوز اجماع کلی در مورد

مطالعه قرار گرفته است .یکی از پرکاربردترین ت،ت های

مکانی،مهای بیثباتی مزمن مچ پا وجود ندارد(.)04-00

عملکردی ،آزمون تعادل ستاره است که در تحقیقات

اتتالالتی همچون؛ شلی پاتولوژیک( Pathologic

مختلف به آن اشاره شده است( Ko .)06،32و همکاران

 ،)laxityنقص کاترل پاسچر( Impaired postural

( ،)0202در مطالعهای گزارز نمودند که نوجوانان

 ،)controlنقصهای رفلک،ی در عضالت اندام تحتانی،

ورزشکار مبتال به اسپرین تارجی مچ پا در آزمون های

نقص قدرت عضالت اندام تحتانی ،نقص آرتروکیاماتیک

تعادل ستاره و لی لی تک پا ()Single-leg-hop test

( )Arthrokinematic Impairmentsو یا نقص ا،ی

نقص عملکردی را نشان میدهاد( Ko .)30و همکاران

ورعیت مفصل( )Joint position sense deficitsدر

( ،)0206در پووهشی دیار آزمون های تعادل ستاره و ت،ت

کاه

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،81شمارۀ 8931 ،4

653

عین اله نادری و همکاران

لی لی تک پا را جهت شااتت افراد با و بدون بی ثباتی مچ

و محدودیتها در افراد دارای سابقه اسپرین مچ پا وجود

پا به عاوان ت،تهای معتبری گزارز کردند(.)06

دارد .همچاین یافتن راهی آسان و کم هزیاه به ماظور

 Gribbleو همکاران ( ،)0200نیز گزارز نمودند که

شااسایی نقصهای فانکشاال مچ پا برای پیشایری از آسیب

آزمون تعادل ستاره اعتبار ساجی تیلی توبی جهت

های بعدی و طرح برنامه های توانبخشی ،رروری به نظر

شااسایی نقص پاسچرال دایاامیک دارد و این آزمون می

می رسد .به دلیل عدم وجود مطالعه و تحقیقی جامع در این

بیای آسیبهای اندام تحتانی مفید باشد

زمیاه در کشور ،اهمیت و ررورت شااسایی روشی با هزیاه

( Docherty .)32و همکاران ( ،)0225نشان دادند که

اقتصادی و زمانی کم به ماظور اندازه گیری این نقص ها و

ارتباط مثبتی بین بی ثباتی عملکردی مچ پا و نقص عملکرد

محدودیت ها در افراد مبتال به سابقه اسپرین مچ پا وجود

در ت،ت های لی لی طرفی ( )Side hopو ت،ت هشت

دارد .همچاین بیشتر ت،ت های عملکردی ابزاری بی طرفانه

التین ( )Figure-8 hop testوجود دارد(Caffrey .)03

برای اندازه گیری توانایی عملکردی فراهم می کااد( .)03در

و همکاران ( ،)0226به دنبال استفاده از چهار ت،ت لی لی

بیشتر تحقیقات ،از ت،تهای عملکردی برای تشخیص

تک پا نشان دادند که در طول اجرای این چهار ت،ت نقص

نقص زانو و تصوصا نقص رباط صلیبی قدامی استفاده می

عملکردی وجود دارد( .)30بابایی و همکاران ( ،)0326نیز

شود ( .)42-37تعداد محدودی از مقاالت از ت،ت های

در پووهشی گزارز کردند که میتوان از آزمون های

عملکردی برای تشخیص بی ثباتی عملکردی مچ پا استفاده

جانبی با

کرده است ( .)03،40،40با این وجود قبل از ایاکه یک ابزار

هزیاه و زمان کمتری نقص های فانکشاال را شااسایی کرد

در فرایادهای بالیای مورد استفاده قرار گیرد ،مهم است تا

و می تواند از آنها برای اهدافی چون پیشایری ،درمان و

مشخص شود که این ابزار افتراقی است یا ارزیابی(،)43

توانبخشی آسیب اسپرین مچ پا استفاده کرد( .)33ت،ت های

ابزار افتراقی برای افتراق افراد مبتال به یک اتتالل تاص

عملکردی م،یر توانبخشی و هم چاین برگشت به بازی را

(بهعاوانمثال ،بیثباتی مزمن مچ پا) در یک نقطه زمانی

فراهم میکاد( .)03نقصهای فانکشاال مچ پا باعث

مااسب است ،دراالیکه ابزار ارزیابی تاها جهت اندازهگیری

صدماتی به عملکرد ورزشی ،زمان و در نتیجه ماافع

تغییر ورعیت سالمت در طول زمان ،درنتیجه ارزیابی

اقتصادی ورزشکاران و باشااه های آنان شده و تاثیرات

اثربخشی و پیامد درمان ،مورد استفاده قرار میگیرد (،)43

مخربتری اتی ن،بت به آسیب اسپرین اولیه دارند(.)34

باابراین هدف از این پووه

شااسایی افراد مبتال به بیثباتی

بیشتر ورزشکارانی که آسیب قبلی اسپرین مچ پا دارند از

مزمن مچ پا از طریق آزمونهای عملکردی افتراقی ه،ت،

وجود این نقص های فانکشاال پاهان در فعالیت های تود

با این شااسایی ،درمانارها میتواناد ،افراد مبتال به بیثباتی

آگاه نی،تاد و یا به آنها اهمیت نمی دهاد ،در االیکه این

مزمن مچ پا را با کمترین زمان ممکن و با هزیاهی کم

نقص ها و ناپایداری های مزمن اعتماد به نفس ورزشکاران

شااسایی کااد.

داده و گاهی باعث پایان

روش بررسی

تواند جهت پی

عملکردی جه

به شکل هشت التین و جه

را در اجرای های ورزشی کاه

دوران ورزشی آنان می شود ،که این م،ئله برای ورزشکاران
سطوح باالتر دارای اهمیت بیشتری است( .)35با توجه به

پووه

اارر ااصل  Pilot studyاست که به

روز مقطعی قبل از شروع پایان نامه دانشجوی دکتری

این تفاسیر ،ررورت شااسایی و اندازه گیری این نقص ها
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جهت ارزیابی ت،ت های تشخیصی بی ثباتی مج پا صورت

را که مربوط به بیثباتی مزمن مچ پا است ،را پر کردند.

را  022ورزشکار ارفهای و

داماهی نمرات پرسشاامه بین  2تا  32ه،ت ،که نمرهی 02

آماتور با داماه سای  02تا  42سال که اداقل هفتهای سه

تا  32نشاندهادهی ثبات مچ پا ه،ت و نمرهی کمتر از 06

روز و هر روز به مدت یک ساعت و نیم ورزز داشتاد

نشاندهادهی بیثباتی مچ پا ه،ت ( .)45اعتبار و روایی این

تشکیل می دهد که از سطح باشااههای شهرستان اسالمآباد

پرسشاامه به ترتیب  2/23و  2/66درصد بود( .)44در ادامه

غرب انتخاب شدند .افراد به دو گروه سالم و مبتال به

آزمودنیها پس از انجام  02دقیقه گرم کردن که شامل

بیثباتی مزمن مچ پا تق،یم شدند .معیارهای انتخاب

دویدن آرام و ارکات کششی ،بود ،هر  5آزمون عملکردی

شرکتکاادههای مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا شامل؛

را بهطور کامل انجام دادند ،رکورد نهایی فرد با کرنومتر

تاریخچه اداقل یکبار پیچتوردگی تروماتیک مچ پا (به

دیجیتال مدل ( Q&Qساتت کشور ژاپن) به ثانیه ثبت شد

عاوان مثال ،پیچتوردگی ای که درد ،تورم ،و تشکی را به

سپس دوباره آزمون بعدی را آغاز میکردند .پس از یک

دنبال داشته باشد که با مشارکت فعال در فعالیتهای

هفته از ثبت رکوردهای هر  5آزمون عملکردی ،مجددا

ورزشی و تفریحی و یا دیار فعالیتها برای اداقل  3هفته

آزمودنیها  5آزمون عملکردی را انجام دادند ،و رکورد آنها

تداتل داشته باشد) ،شکایت از پیچتوردگیهای مکرر مچ

ثبت شد .آزمونهای عملکردی که قبالً بهصورت ویدویویی

پا در طول اداقل 7ماه گذشته ،داشتن اداقل بیثباتی

توسط آزمونار ربط شده بود ،و دستور العملهای هر آزمون

عملکردی مچ پا یعای نمرهی کمتر از  05از پرسشاامهی

که نیز بهصورت شفاهی در ویدویو آن قرار داشت ،برای

ابزار بیثباتی مچ پای کامبرلاد( ،)44افرادی که اداقل

شرکتکاادگان پخ

شد .شرکتکاادگان هر آزمون را سه

یکبار دچار پیچتوردگی مچ پا شده بودند که نیاز به

بار تکرار کردند ،که میاناین این سه تکرار بهعاوان رکورد

بیارکتی یا عدم تحمل وزن برای اداقل  3روز در طی

هر شرکت کااده ثبت شد ،در رمن زمان استراات بین هر

گرفت .آزمونهای پووه

ش

ماه قبل از مطالعه را داشته باشاد و داشتن سابقه

آزمون  5دقیقه بود (.)00

اداقل  0رویداد تالی کردن مچ پا در طول  7ماه گذشته

نحوهی انجام آزمونهای عملکردی

( ،)45افراد گروه سالم ،هیچگونه سابقهی آسیب در اندام

آزمونهای عملکردی مورد استفاده در این پووه

تحتانی نداشتاد .معیارهای تروج از مطالعه شامل مثبت

بر

اساس ویوگیهای زیر انتخاب شدند:

شدن آزمونهای کشویی قدامی( )Anterior drawerو

-0بر اساس توانایی که این آزمونها در بکارگیری

تاالر تیلت( )Talar tiltدر مچ پای درگیر ،گزارز جراای

اعمال نیرو به ق،مت بیرونی مچ پا دارند-0 ،بر اساس

و شک،تای و دررفتای در اندام تحتانی مبتال ،وجود

مکانی،مهایی که این آزمونها ایجاد میکااد ،تا ماجر به

بیماریهای نورولوژیک و وجود تورم در مچ پا ،آسیب زانو

اا،اس بیثباتی در مچ پا شود (.)03

و ران بود ( .)45در نهایت پس از ارزیابیهای نهایی و هم

آزمون هشت التین

چاین گرفتن ررایت نامه ی کتبی 42 ،نفر بهعاوان نمونهی

آزمون هشت التین در یک م،افت  5متری بر روی

آماری تحقیق انتخاب شدند .دو گروه ازنظر شاتصهایی

دو مخروط ،به شیوه توصیفشده توسط Dochertyاجرا

ماناد ،سن ،قد ،وزن و شاتص توده ی بدنی مورد مقای،ه

شد (شکل .)0از شرکتکاادگان تواسته شد تا با لیلی

قرار گرفتاد که نتایج ااکی از عدم تفاوت آماری معایدار

کردن بر روی یکپا در سریعترین زمان ممکن دو بار

بود (جدول .)0همهی شرکتکاادگان پرسشاامهی کامبرلاد

م،افت بین دو مخروط را طی کااد( .)36این آزمون در
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صفحه ی ساژجیتال انجام می شود و استرس و فشار این
آزمون روی ق،مت جانب مچ پا ه،ت(.)02

پرز زیازار برای م،افت به طول  7متر و عرض
 05سانتی متر بر روی دو مخروط به شیوهی توصیفشده
توسط دوچرتی و همکاران

آزمون جهش به طرفین

اجرا شد(شکل .)4از

به طرفی) (Side-to-side hopدر

شرکتکاادگان تواسته شد تا با سریعترین زمان ممکن

یک م،افت  32سانتیمتری بر روی دو مخروط ،به شیوهی

متری را بر روی یک م،یر

آزمون جه

بهصورت تکپا ،م،افت ش

گردید(شکل.)0

به عرض  05سانتیمتر طی کااد( .)47این آزمون در صفحه

شرکتکاادگان با تکپا در سریعترین زمان ممکن  02پرز

ی فرونتال انجام می شود و استرس و فشار این آزمون روی

را به طرفین بر روی این م،یر انجام دادند .این آزمون در

ق،مت جانب مچ پا ه،ت(.)03

صفحه ی فرونتال انجام می شود و استرس و فشار این

پرش تکپا برای مسافت

آزمون روی ق،مت جانب مچ پا ه،ت(.)03

پرز تک پا به م،افت  5متر و به عرض  05سانتی

توصیفشده

توسط

دوچرتی

اجرا

آزمون لیلی مربع

متر بر روی دو مخروط برای م،افت به شیوهی

آزمون لی لی مربع) (Square hop testاول یک

توصیفشده توسط دانیل و همکاران ( ،)0622اجرا شد

مربع به طول و عرض  42سانتیمتری ،بر روی دو مخروط

(شکل  .)5از شرکتکاادگان درتواست شد ،که با هدف

اجرا

اداکثر پرز افقی آزمون را اجرا کااد( .)52این آزمون در

شد(شکل .)3از شرکتکاادگان تواسته شد تا در سریعترین

صفحه ی فرونتال انجام می شود و استرس و فشار این

زمان ممکن  5پرز را به داتل و تارج مربع انجام دهاد.

آزمون روی ق،مت جانب مچ پا ه،ت(.)03

به شیوهی توصیفشده توسط دوچرتی و همکاران

یک تکرار متشکل از لیلی به داتل و سپس تارج از مربع

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار SPSS

( برگشت به نقطه شروع) بود( .)40این آزمون در صفحه ی

ن،خه  05و شاتص های آمار توصیفی و آزمون  tم،تقل و

فرونتال انجام می شود و استرس و فشار این آزمون روی

در سطح معای داری  2/25استفاده گردید .همچاین از روز

ق،مت جانب مچ پا ه،ت(.)03

آماری بازآزمایی ( )Test-retest reliabilityو رریب

پرش زیگزاگ برای مسافت

همب،تای نیز استفاده شد.

شکل  :1آزمون هشت التین
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شکل  :2آزمون جهش به طرفین

شکل :2آزمون لی لی مربع

شکل  :4پرش زیگزاگ برای مسافت
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شکل  :5پرش تکپا برای مسافت

یافته ها
دو گروه ازنظر شاتصهایی ماناند ،سنن ،قند ،وزن و

ررایب همب،تای داتل کالسIntraclass ( ICC ،

شاتص توده ی بدنی مورد مقای،ه قنرار گرفتاند کنه نتنایج

 ،)correlation coefﬁcientو میزان های آلفای کرونباخ

ااکی از عدم تفاوت آماری معایدار بود (جدول .)0

به دست آمده نشان دهاده مااسب بودن پایایی آزمنون هنای
مورد استفاده می باشاد (جدول .)0

برای بررسی پایایی آزمونهای مورد اسنتفاده از روز
بازآزمایی استفاده شد .برای این ماظور با دو اندازهگینری بنه

متوسط سه بار آزمونهای انجام شده در بنین دو گنروه

بنه

سالم و گروه مبتال به بیثباتی مزمن مچ پا مورد مقای،ه قرار

طرفین ،آزمون لیلی مربع و پرز زیازار در بین نمونههای

گرفت و زمان سپری شده در گروه بیثبناتی منزمن منچ پنا

آماری اجرا شدند ،سنپس بنا اسنتفاده از آزمنون تنی بنرای

برای همه آزمون ها به طور معایداری بیشتر از افنراد گنروه

نموننههنای جفنت شنده ( )Paird Samples T Testبنه

سالم بود (جدول .)3

مدت دو هفته آزمونهای هشنت التنین ،آزمنون جهن

بررسی پاینایی (روز بازآزمنایی) هنر ینک از آزمنونهنای
مذکور پرداتته شد (جدول .)0
جدول  :1مقایسه متوسط سن ،وزن و قد نمونهها در دو گروه سالم(کنترل) و بیثباتی مزمن مچ پا(کیس)
متغیرها

گروه سالم

گروه بی ثباتی مزمن مچ پا

P

سن (سال)

Mean
07/57

SD
3/52

Mean
06/00

SD
3/20

2/560

وزن (کیلوگرم)

76/44

3/57

76/30

3/54

2/625

قد (متر)

0/60

2/20

0/63

2/23

2/060

شاتص توده ی بدنی

03/36

0/22

03/25

0/06

2/336
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جدول  :2نتایج پایایی با استفاده از روش بازآزمایی

آزمونها

باز آزمون

آزمون

P

SD
2/46

2/646

2/72

< 2/220

2/36 – 2/65

02/27

0/36

00/02

0/26

2/243

2/63

< 2/220

2/56 – 2/24

پرز مربع

04/76

0/02

05/56

0/26

2/776

2/52

< 2/220

2/07 – 2/72

پرز زیازار

4/06

2/52

4/03

2/56

2/625

2/23

< 2/220

2/60 – 2/62

هشت التین
جه

به طرفین

Mean
4/56

SD
2/22

Mean
4/35

'Cronbach
s Alpha

ICC

95% CI

جدول  :3مقای،ه نمرات آزمونها در دو گروه سالم و بیثباتی مزمن مچ پا
گروه سالم

آزمونها

95% CI

گروه بی ثباتی مزمن مچ پا

Mean

SD

Mean

SD

P

4/04

2/46

4/60

2/72

2/223

2/06 – 2/62

02/32

2/52

00/26

0/24

> 2/220

0 - 0/66

پرز مربع

04/67

2/64

05/54

0/03

2/254

)-2/20( – 0/06

پرز زیازار

4/26

2/46

4/42

2/46

2/207

2/27 – 2/7

هشت التین
جه

به طرفین

بحث
هدف از این مطالعه بررسی قدرت تمایز آزمونهای

چرتشی متفاوتی را بر روی عضالت اطراف مچ پا و

عملکردی برای افراد مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا از افراد

ساتتارهای جانبی لان اعمال میکااد( .)03،50تحقیقات

سالم بود .نتایج تحقیق اارر نشان داد ،که افراد مبتال به بی

زیادی در زمیاهی افراد مبتال به بیثباتی مچ پا و نقص

ثباتی مزمن مچ پا ،آزمونهای عملکردی(هشت التین،

عملکرد انجام شده است اما فقط تعداد کمی از این

به طرفین،پرز مربع و پرز زیازار) ،را ن،بت به

مطالعات نقص در ثبات عملکردی را در افراد مبتال به بی

گروه سالم با زمان بیشتری انجام دادند و عملکرد رعیف

ثباتی مزمن مچ پا تائید کردهاند(.)52 ،40،46 ،00،03

تری داشتاد .نتایج تحقیق ما در رابطه با تفاوت بین نمرات

یافتههای تحقیق ما با نتایج تحقیقات زیر هم،و است .آماندا

به طرفین ،آزمون

و همکاران ( ،)0222در پووهشی به بررسی آزمونهای

لیلی مربع و پرز زیازار در بین دو گروه سالم و گروه

اجرای عملکردی در افراد مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا

مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا در سه دورهی زمانی نشان داد،

و سالم پرداتتاد ،نتایج نشان داد که افراد مبتالبه بیثباتی

که تفاوت قابلتوجهی بین این آزمونها وجود دارد و تاها

عملکردی در اجرای آزمون عملکردی لی لی تکپا نقص در

در گروه آزمون پرز مربع در دو گروه سالم و مبتال به بی

عملکرد را نشان دادند ،باابراین درمان گرها میتواناد

ثباتی مزمن مچ پا تفاوت معااداری ازلحاظ آماری مشاهده

بهعاوان یک آزمون ساده برای تشخیص بیثباتی عملکردی

نشد .شاید یکی از دالیل تفاوت رکوردها در این آزمونها

تاها از دو

جه

آزمونهای هشت التین ،آزمون جه

این باشد که هرکدام از آزمونها تا

و فشار جانبی و

در مچ پا از آن استفاده کااد( .)40در این پووه

آزمون عملکردی برای بیثباتی مچ پا استفاده شد ،که این
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آزمونها شامل آزمون لیلی تکپا و آزمون هاردل

داشتاد ،ولی اندازهگیریها از مچ پای سالم شان صورت

( )single-limb hurdle testبود .دو چیتری و همکاران

گرفته بود( .)52،50عالوه بر این ،این محققان از آزمونهای

( ،)0225در پووهشی به بررسی ارتباط نقص ثبات

عملکردی استفاده کردهاند که استرس و فشار را بیشتر روی

عملکردی در افراد مبتال به بیثباتی مچ پا پرداتتاد که نتایج

عضالت چهار سر و هم،تریاگ ایجاد میکاد ،به جای

نشان داد که ارتباط مثبتی بین بیثباتی عملکردی مچ پا و

ایاکه فشار و استرس را بر ق،متهای پایین پا و مچ پا

نقص ثبات عملکردی در آزمون لی لی چپ و راست و

ایجاد کاد( .)40،52روزهای تحقیقاتی بکارگرفته شده

آزمون  2التین وجود دارد ،و برعکس ارتباط بین بیثباتی

توسط این محققان بر اساس روزهای مطالعاتی مربوط به

عملکردی و ثبات عملکردی در صفحهی فرونتال وجود

نقص زانو انجام شده است ( .)37،46،53آزمونهایی ماناد

نداشت( .)03در این تحقیق از آزمون  2التین و آزمون چپ

شاتل

)Shuttle

و راست ،آزمون لی لی باال و پایین ،آزمون تکپا استفاده

( ،)Cocontractionاسترس و فشاری را بر روی مچ پا

شد .همچاین یافته تحقیق ما در رابطه با آزمونهای هشت

ایجاد نمیکااد ( ،)40،52بلکه این آزمون ها در افراد مبتال

به طرفین با یافتههای Jerosch and

به نقص رباط صلیبی قدامی می تواناد به ارزیابی موفق

 ،)0667( Bischofهمخوانی دارد .نتایج تحقیق آنها نشان

به

التین و جه

داد که در آزمونهای جه

به طرفین و آزمون هشت التین

ران(run

و

کوکانتراکشن

کمک کااد( .)37،53آزمونهای هشت التین و جه
طرفین و آزمون مربع و آزمون جه

بهصورت زیازار

یک نیروی چرتشی در ساتتارهای اطراف مچ پا تولید

نقصهای را در ثبات پاسچرال به وجود میآورد ،این

میشود ،که افراد مبتال به بی ثباتی مزمن مچ پا را دچار

نقصها به تاطر این است که این آزمونها ،شرکتکاادگان

نقص عملکردی و بیثباتی پاسچرال میکاد( .)50این

را مجبور به ارکت به سمت طرفین میکااد ،و همچاین

یافتهها با نتایج دیار تحقیقات در زمیاه بیثباتی عملکردی

تا

و استرس را بر روی ساتتارهای جانبی لان و پا (از

مچ پا همخوانی ندارد( Demerit .)40،52،50و همکاران

جمله ساتتارهایی که دچار تا

( ،)0220در پووهشی به بررسی ارتباط بی ثباتی مزمن مچ پا

لیااماتهای جانبی و مجموع عضالت پرونئال ه،ت)،

و تأثیر آن روی ثبات عملکردی پرداتتاد ،که نتایج نشان

ایجاد میکااد( .)03بعالوه آزمون هشت التین استرس

داد که بیثباتی مزمن عملکردی مچ پا روی ثبات عملکرد

چرتشی را روی مچ پا و پا ایجاد میکاد ،و برعکس آزمون

اندام تحتانی تأثیر ندارد( Munn .)40و همکاران (،)0220

جه

به طرفین با بیثباتی عملکردی مچ پا ارتباط ندارد و

در پووهشی به بررسی آزمونهای عملکردی بهعاوان تمایز

همچاین این آزمون در صفحهی ساژجیتال انجام میشود،

برای تشخیص بیثباتی عملکردی مچ پا پرداتتاد ،که نتایج

که بهطور بالقوه یک نوع علت اسپرین مچ پا ،ارکات

تکپا بهصورت رربدری و

هایپرسوپایشن

نشان داد ،که آزمون جه

جانبی

ه،ت،

که

و استرس میشوند ،شامل

سبب

آزمون شاتل ران در مطب های فیزیوتراپی باید با ااتیاط

( )Hypersupinationدر مچ پا میشود( .)42باابراین

برای تشخیص بی ثباتی مزمن مچ پا استفاده شود( .)52البته

این نتایج نشان می دهاد ،که آزمونهای عملکردی(هشت

در این تحقیقات نمونههای مورد مطالعه ناهمان بودند ،و

التین و جه

به طرفین) ،استرس و نیروی چرتشی و

در این نمونهها هم افراد بدون پیچتوردگی مچ پا وجود

جانبی را روی مچ پا ایجاد میکااد ،که سبب نقص

داشتاد و هم افرادی که بیثباتی عملکردی مزمن مچ پا

عملکردی در شرکت کاادههای مبتال به بیثباتی عملکردی
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 در مطالعه اارر، عالوه بر این.ثباتی عملکردی نمایان شود

 آزمونهایی که در صفحهی فرونتال انجام.مچ پا میشود

از تعداد آزمون های محدودی استفاده شد که در صفحه ی

میشود و همچاین آزمونهاییهایی که ارکات چابکی و

 در مطالعه، با وجود این محدودیت.ساژیتال انجام می شدند

مت پایین پا و مچ پا ایجاد،ارکتهای جانبی را در ق

ه شد و،اارر گروه مبتال به بی ثباتی با گروه سالم مقای

 آزمونهای توبی برای تشخیص بی ثباتی مزمن مچ،میکااد

.ه شود،ت عملکردی با هم مقای،سعی شد همزمان چهار ت

 و بیثباتی عملکردی را به توبی نشان میدهاد،تاد،پا ه

نتیجه گیری

 در مطالعه ما نیز آزمونهایی بررسی شد که ویوگیها.)03(
 باابراین برای تشخیص آزمونهایی که.باال را داشتاد

به نظر می رسد آزمون های عملکردی (آزمون آزمنون

 باید بر،بیثباتی عملکردی مچ پا را شااسایی کاد

، آزمون لنی لنی مربنع،به طرفین

آزمونهایی که تمرکز آنها بر روی استرس و فشار و

 آزمون جه،هشت التین

 آزمون پرز تنک بنرای،افت،آزمون پرز زیازار برای م

روی جانب مچ پا است و همچاین

 راه مااسبی برای شااتت افراد مبنتال بنه بنیثبناتی،)افت،م

 تاکید،آزمونهایی که در صفحهی ساژجیتال انجام میشود

.ت،مزمن مچ پا و افراد سالم ه

 باابراین میتوان از این آزمونها در مطب.)00(کرد

همچاین چرت

فیزیوتراپها برای تشخیص بی ثباتی مزمن مچ پا استفاده
.کرد

قدردانی
ما را یاری

از تمامی آزمودنیهایی که در این پووه

عدم طبقه بادی شرکت کاادههای مبتال به بی ثباتی

کردند و همچاین از سرپرستی سالن انقالب اسالمی

 یکی از محدودیت های،مکانیکال و بی ثباتی عملکردی

.صمیمانه تشکر و قدردانی می کایم

 زیرا رعف عملکرد ممکن است هم در،مطالعه اارر بود
افراد مبتال به بی ثباتی مکانیکال و هم در افراد مبتال به بی
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Functional Tests as a Distinction Tools for Individuals with and without
Chronic Ankle Instability
Aynollah Naderi 1, Ainollah Sakinepoor 2, Amir Hossein Hashemian3,4,
Ebrahim Dortaj 5

Abstract
Background and Objective: Considering relationship between
chronic ankle instability and postural instability, and the
importance of the understanding of athletes with chronic instability
for rehabilitation clinics, this study was to evaluate functional tests
as distinctive tools in individuals with and without chronic ankle
instability.
Subjects and Methods: This case-control study was conduct on 40
athletes (20 athletes with chronic ankle injury and 20 healthy
athletes). In order to distinguish between athletes with chronic
ankle instability and healthy athletes, they underwent five
functional tests including; Latin-Latin test, side-to-face tests, Lilli
square test, zigzag jump test for distance, single jump test for
distance. For statistical analysis, test-retest, correlation coefficient
and independent t-test were used at the significant level of P <0.05.
Results: Athletes with chronic ankle instability as compared to
healthy athletes showed weaker functions. There was a significant
difference between participants with chronic ankle instability and
healthy participants in performing functional tests (P<0.05).
Significant correlation was found between ankle instability and
eight Latin (ICC = 0.67, p <0.001), bilateral mutations (ICC = 0.75,
P<0.001), square jump (ICC=0.51, P <0.001), zigzag jump (ICC =
0.82, P <0.001).
Conclusion: It seems that functional tests (Latin eight test, side
leak test, Lilli square test, zigzag jump test for distance, and single
jump test for distance) are good tools to identify people with
chronic ankle instability from healthy individuals.
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