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Introduction: Fatigue and deformities in the lower extremities such as the pronate foot can
adversely affect the biomechanics of human movements and walking. Under fatigue conditions,
the biomechanical differences of pronate and healthy feet are more easily identified. Therefore,
the aim of this study was to investigate the effect of helpless fatigue protocol on all ankle muscle
contractions in pronate and healthy individuals during walking.
Materials and Methods: Fourteen young men with pronate feet and 14 healthy men participated
in this study. Electromyographic activity of selected muscles was recorded before and after the
fatigue protocol. Data were analyzed using SPSS software and two-way analysis of variance with
repeated measures.
Results: The results showed that after fatigue, all general contractions in pronate and healthy foot
groups decreased significantly during the heel contact phase (P=0.040). Also, the directional
contraction in both groups increased significantly during the heel separation phase (P=0.022) and
oscillation (P=0.039) in the pretest compared to the posttest. The other components did not show
any significant differences.
Conclusion: The change in all the contractions of the muscles around the ankle joint indicates an
increase in pressure on its internal structures. Abnormal anatomical changes in the feet of these
people after fatigue may put them at risk for overload or injury. Therefore, it is suggested that in
examining the effects of fatigue on gait mechanics and the incidence of gait injuries, attention
should be paid to all muscle contractions in the joints.
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T

he feet have a number of physiologic functions, including stabilizing the body and absorbing
and distributing forces on the body. The optimal performance of which depends on the arch of
the foot, including the internal longitudinal arch. People with pronated foot suffer from many
biomechanical inefficiencies in the foot and ankle. Since the foot is the most important means of
interaction between the ground, its structure plays a crucial role in maintaining the effective
performance of walking, so that any deviation in the foot causes abnormal movement during walking.
Fatigue and abnormalities in the lower extremities, such as the pronated foot, can adversely affect on
the biomechanics of human movements, such as walking, and lead to the absence of all muscle
contractions and unstable symptoms in the joints of the lower limbs (ankles). The heart rate deflection
point (HRDP) can be used as a non-invasive tool in determining the anaerobic threshold. Also, this
protocol is very similar to the speed of runners in endurance races and the athlete feels tired during the
race. Therefore, the researcher used the fatigue running protocol at the level of HRDP in this study.
Recognizing the effect of exhaustive fatigue protocol of running at the HRDP on contractions of the
muscles around the ankle while walking; in addition to helping people with pronated foot to
rehabilitation, weight loss and higher quality of life; also, it can also provide a new perspective on
biomechanics and other rehabilitation professionals to better implement the rehabilitation programs. So,
the aim of this study was to investigate the effect of exhaustive protocol on ankle muscle co-contraction
in healthy individuals and with pronated foot during walking.
Materials and Methods
Fourteen healthy men and 14 people with pronated foot from male students of Mohaghegh Ardabili
University were participated in this study. The subjects in the healthy group were randomly selected,
but the subjects in the pronated foot group were selected after examination and having a flat foot. The
present study was quasi-experimental. The fatigue protocol of this study was to run at the HRDP level
until fatigue. The electrical activity of the Tibialis anterior and middle Gastrocnemius muscles were
recorded in two stages of pre-test and post-test using electromyography. In order to obtain the amplitude
of electrical activity of muscles, the method of calculating root-mean-square was used. Peak activity of
these muscles was recorded as the most voluntary isometric contraction. The Shapiro-Wilk test was
used to investigate the normality of data distribution. Data analyzed by two-way analysis of variance
with repeated measures and Bonferroni post hoc for pairwise comparisons using SPSS software version
25 at the significance level of P ≤ 0.05.
Results
The results showed that after fatigue, all general co-contraction in both pronated and healthy foot groups
decreased significantly during the heel contact phase (p=0.040). Also, after fatigue, directional cocontraction increased significantly during push-off (p=0.022) and swing phases (p=0.039) in pre-test
compared to post-test in both pronated and healthy foot groups. The other components did not show
any significant differences. Table 1 shows the descriptive characteristics of the subjects in the two
groups of pronated and healthy feet.
Table 1. Anthropometric characteristics of participants
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variables
Age (year)
Body height (cm)
Body mass (kg)
Body mass index (kg/m2)
Navicular drop (mm)

Group with pronated-feet

Normal controls

22.2 ± 1.9
169.3 ± 5.5
68.4 ± 8.4
25.2 ± 5.3 23.8 ±
11.7 ± 1.2

22.2 ± 2.5
178.0± 6.6
75.0 ± 8.2
23.8 ± 3.4
6.8 ± 0.7

between group differences (p
values)
0.985
0.103
0.198
0.372
<0.001

Conclusion
The results of this study showed that there was a significant reduction in general co-contraction of the
muscles around the ankle during walking following fatigue caused by the helpless protocol in both
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pronated and healthy foot groups compared to the pretest. It is possible that, the transmission of
messages from tired muscles to nerve centers is disrupted after tiring and leads to a decrease in nerve
velocity and ultimately to the inability to produce adequate compensatory contraction or movements.
In fact, when muscles are tired, the ability to produce the proper muscular responses needed to maintain
joint stability is reduced, which can lead to more contractile changes in individuals, which can lead to
decreased motor function, gait pattern, and even injury. Finally, it is suggested that in examining the
effects of fatigue on gait mechanics and the incidence of gait injuries, all muscle co-contraction in the
joints should be considered to determine whether these changes were made to compensate for traumatic
mechanical changes after fatigue, or they are related to the adaptation of muscles to long-term activity.
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مقایسه تأثیر پروتکل خستگی درمانده ساز بر هم انقباضی عضالت مچ پا طی راه رفتن در
افراد دارای پای سالم و با پای پرونیت
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چکیده
مقدمه :خ ستگی و ناهنجاری در اندام تحتانی مانند پای پرونیت میتواند بر بیومکانیک حرکات ان سان مانند راه رفتن ،تأثیر منفی
بگذارد .تحت شرایط خستگی اختالفات بیومکانیکی افراد پای پرونیت و سالم آسانتر مشخص می شود؛ بنابراین هدف این مطالعه
بررسی تأثیر پروتکل خستگی درماندهسازبر همانقباضی عضالت مچ پا در افراد پای پرونیت و سالم طی راه رفتن بود.
مواد و روش ها :تعداد چهارده نفر مرد جوان با پای پرون یت و  99نفر با پای ساااالم در این مطالعه شااارکت کردند .فعال یت
الکترومایوگرافی عضااالت منتخق لبل و بعد از اجرای پروتکل خسااتگی ثبت گردید .دادهها با اسااتفاده از نرمافزار  Spssو آزمون
آنالیز واریانس دوسویه با اندازهگیریهای مکرر مورد تجزیهوتحلیل لرار گرفت.

نتیجهگیری :تغییر در هم انقبا ضی ع ضالت اطراف مف صل مچ پا ن شان از افزایش ف شار بر ساختارهای داخلی آن میبا شد .شاید
وجود تغییرات آناتومیکی غیرطبیعی در پای این افراد بعد از خستگی آنها را در معرض خطر اضافهبار یا آسیق لرار دهد؛ بنابراین،
پی شنهاد می شود که در برر سی اثرات نا شی از خ ستگی بر مکانیک راه رفتن و بروز آ سیقهای نا شی از راه رفتن به هم انقبا ضی
عضالت در مفاصل توجه شود.
کلمات کلیدی :پای پرونیت ،هم انقباضی ،خستگی ،راه رفتن.
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نتایج :یافتهها نشااان داد که بعد از خسااتگی هم انقباضاای عمومی در گروه پای پرونیت و سااالم طی فاز تماس پاشاانه ،بهطور
معنیداری کاهش یافت ( .)P=3/393همچنین هم انقباضی جهتدار در هر دو گروه طی فاز جدا شدن پاشنه ( )P=3/322و نوسان
( )P=3/391در پیشآزمون در مقای سه با پسآزمون بهطور معنیداری افزایش یافت .سایر مؤلفهها هیچگونه اختالف معنیداری را
نشان نداند.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

لیال
 9گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 2گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

*نویسنده مسئول :معرفت سیاه کوهیان ،استاد فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران ،تلفن ،3159899892539 :ایمیلm_siahkohian@uma.ac.ir :
] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.2.104

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،6شماره  ،2صفحات 441-401

احمد فصیحی و همکاران /مقایسه تأثیر پروتکل خستگی درمانده ساز بر هم انقباضی عضالت مچ پا

935

مقدمه

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،6شماره  ،2صفحات 441-401

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

2

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.2.7.8

1

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.2.104

یکی از ناهنجاریهای اندام تحتانی ،پرونیشاان پا اساات که می تواند
عوارضی مانند کاهش لوس طولی داخلی پا ایجاد کند که همراه با آن
ا ستخوان ناوی در سطح داخلی پا ،افت پیدا میکند [ .]9پاها وظایف
متعددی ازجمله فراهم کردن ثبات بدن و جذب و توزیع نیروهای وارد
بر بدن را به عهدهدارند که اجرای بهینه این اعمال به لوسهای کف پا
ازجمله لوس طولی داخلی بساااتگی دارد [ .]2تحقیقات نشاااان داده
ا ست که ناهنجاریهای ساختاری و عملکردی پا میتواند سبق بروز
ناهنجاریهای ساااختاری جبرانی و تغییرات آناتومیکی غیرطبیعی در
اندام تحتانی هنگام راه رفتن شاود [ .]9افراد دارای پرونیشان پا دچار
بسا ایاری از ناکارآمدیهای بیومکانیکی در پا و مچ پا میشاااوند [.]9
پرونیشاان پا میتواند موجق بینظمیهای بیومکانیکی در عملکرد فرد
شاااود که این مسا ا له نیز منجر به درد تاندون آشا ایل ،درد ساااا ،
کشیدگی همسترینگ و کشیدگی عضالت چهار سر رانی میشود [.]8
مطالعات الکترومایوگرافی گزارش کردند که احتمال شکستگی ناشی از
فشاار در افراد دارای پای پرونیشان از افراد نرمال بیشاتر اسات [.]6
بعالوه پای پرونیت میتواند باعث تغییر در تحریکپذیری مفاصال مچ
پا [ ]7و همچنین تغییر و اختالل در کنترل پاساچر شاود و درنتیجه
باعث تغییر فعالیت عضالت گردد [.]5
ازجمله وظیفه عمده و اصاالی اندام تحتانی راه رفتن اساات که با حفظ
تعادل ،جذب نیروهای حاصااال از برخورد پا با ساااطح زمین و تولید
نیرو های جلوبر نده اصااالی ترین نقش را در ای جاد الگوی یک پار چه و
هماهنگ راه رفتن دارد [ .]93 ,1دسااتگاه اسااکلتی -عضااالنی بدن
انسان مجموعهای بههمپیوسته است که هرگونه تغییر در بخشی از آن
میتواند بر سااایر لساامتها اثر گذاشااته و باعث بروز مشااکالتی در
مهارتهای حرکتی پایه مانند راه رفتن شود [ .]99تعامل مناسق بین
مفاصاال و عوامل دخیل درحرکت ،اساااس راه رفتن کارآمد اساات که
عدم تعامل مناسااق میتواند بر بیومکانیک راه رفتن اثرگذار باشااد ،از
عواملی که میتوانند کینتیک ،کینماتیک ،فعالیت عضااالنی و مصاارف
انرژی را در حین راه رفتن تغییر ده ند ،می توان به عواملی مان ند
آ سیقدیدگی رباطی مف صلی ،بیماریهای ع صبی ع ضالنی و خ ستگی
ا شاره کرد [ ]8 ,9به نظر میر سد که خ ستگی رایجترین عامل به هم
خوردن تعامل منا سق بین مفا صل اندام تحتانی حین راه رفتن با شد
[ .]92برخی از گزارشها پی شین ن شان دادهاند که خ ستگی با کاهش
عملکرد و کارایی س ایسااتم عصاابی-عضااالنی ،اختالل در فعالسااازی
همزمان عضاااالت موافق و مخالف ،کاهش لدرت و ظرفیت عملکردی
ع ضالت همراه میبا شد [ .]7فرمان ع صبی در سطح معینی از انقباض
عضااالنی تعداد معینی عضااله موافق و مخالف را بهطور همزمان فعال
میکنند .اگر عضله موافق دچار خستگی شود نمیتواند بهطور مناسق
بهفرمان عصاابی پاسااد دهد و در این موالع عضااله مخالف بهصااورت
نرمال یا بیشااتر از حد نرمال بهفرمان عصاابی پاسااد میدهد [.]99
ازآنجاکه پا مهمترین وسااایله تعامل بین زمین و بدن انساااان اسااات،
سااااختار پا نقش تعیینکنندهای در حفظ کارایی مؤثر راه رفتن دارد

بهطوریکه هرگونه انحراف در پا باعث حرکت غیرطبیعی آن هنگام راه
رفتن شااده و اثر خود را به شااکل زنجیروار به مفاصاال و اندام فولانی
انتقال میدهد [.]99
خستگی به وسیله ناتوانی برای تولید نیروی کافی برای اجرای حرکت
موردنظر یا کاهش در تولید نیرو در حین اجرای یک وظیفه حرکتی
معین بیان میشااود [ .]98خسااتگی و ناهنجاری در اندام تحتانی
مانند پای پرونیت میتواند بر بیومکان یک حرکات انساااان مانند راه
رفتن ،تأثیر منفی بگذارد و منجر به بروز عدم هم انقبا ضی ع ضالنی
و عالئم ناپایدار در مفا صل اندام تحتانی (مچ پا) شود [ .]96ارغوانی
و همکاران ( ،)2395با بررساای تأث یر پروتکل خسااتگی عملکردی بر
کنترل لامت و تعادل افراد با لوس کف پای صاف ،اختالل در تعادل
افراد دارای ناهنجاری کف پا بهخصااو در افراد کف پای صاااف
ساختاری را بعد از خ ستگی را گزارش کردند [ .]97شریف مرادی و
همکاران ( ،)2395اثر خ ستگی بر متغیرهای زمانی مکانی و گ شتاور
ع ضالنی مچ پای افراد دارای صافی کف پا هنگام راه رفتن برر سی
کرد ند و کاهش گشااا تاور پالن تار فلکساااوری و افزایش گشااا تاور
اینورتوری در افراد کف پای صاااف را گزارش کردند [ .]95ایل بیگی
و همکاران ( ،)2395با مقای سه فعالیت الکتریکی ع ضالت سا پا در
افراد با پای صااااف و پای طبیعی حین راه رفتن روی نوار گردان با
سرعتها ی متفاوت ،افزایش فعالیت ع ضله درشتنی لدامی در گروه
کف پای صااااف و فعالیت عضاااله دوللو در افراد کف پای طبیعی را
گزارش کرد ند [ .]91مرور تحقی قات صاااورت گرف ته در این زمی نه
نشان داد که اغلق این پژوهش ها برای اعمال خستگی از پروتکلهای
گوناگونی چون پروتکل خ ستگی ایزوکنتیک [ ،]23پروتکل خ ستگی
ع ضالنی مو ضعی [ ،]29پروتکل خ ستگی عملکردی [ ]97و پروتکل
خ ستگی ارائه شده تو سط کوبل بائور 9و همکاران [ ]22ا ستفاده شده
است  .ازآنجاکه پذیرفته شده نقطهی شکست ضربان للق)HRDP( 2
می توا ند به عنوان ابزاری غیر ت هاجمی در تعیین آسااا تا نه بی هوازی
مورداسااات فاده لرار گیرد [ ، ]29و همچنین با تو جه به این که این
پروتکل شاااباهت بسااایاری به سااارعت دویدن دونده ها در دوهای
ا ستقامتی و اح ساس خ ستگی ورز ش کار در طول م سابقه دارد [,29
]28؛ بنابراین محقق از پروتکل خستگی وامانده ساز دویدن در سطح
 HRDPدر این پژوهش اسااتفاده کرده اساات؛ و با توجه به تغییرات
ساااختاری و عملکردی پا شااامل اورژن طوالنیمدت پاشاانه ،کاهش
کارآمدی راه رفتن و کاهش جذب ضربه در افراد پای پرونیت [.]26
لذا شااناخت اثر پروتکل خسااتگی درمانده ساااز (دویدن در سااطح
 )HRDPبر همانقبا ضی ع ضالت اطراف مچ پا حین راه رفتن ،عالوه
بر کمک لابل توجهی به افراد پای پرون یت در ارت باط با برنامه های
توان بخشااای ،کاهش وزن و بهبود کیف یت ز ندگی ،میتوا ند نگرش
جدیدی در اختیار متخصااصااان بیومکانیک و سااایر توانبخشااان در
اجرای هرچه بهتر برنامه توان بخشااای لرار دهد؛ بنابراین ،هدف از
مطالعه حاضر بررسی اثر پروتکل درمانده ساز بر هم انقباضی عضالت
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مچ پای افراد سالم و با پای پرونیت طی راه رفتن بود.

مواد و روشها

ثبت فعالیت الکتریکی ع ضالت :فعالیت الکتریکی عضااالت درشااتنی
لدامی و دوللوی میانی در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون با اساااتفاده از
دستگاه الکترومایوگرافی (بیو متریکس ال تی دی ،انگلستان)  5کاناله بیسیم
و جفت الکترودهای سااطحی  Ag/AgClدولطبی (فاصااله  28میلیمتر از
مرکز تا مرکز ،امپدانس ورودی  933مگااهم ،نساابت رد ساایگنال مشااتر ،
کمتر از  993دساایبل در  83تا  63هرتز) ثبت گردید .فیلترهای پایینگذر
 833هرتز و باالگذر  93هرتز و همچنین ،فیلتر ناتچ (برای حذف نویز بر
شاااهری)  63هرتز جهت فیلتری نگ داده های خام الکترومایوگرافی در نظر
گرفته شد [ .]9محل الکترودها در عضله درشتنی لدامی ،بر روی یک سوم
خط ات صالدهنده از سر فولانی ا ستخوان ناز ن ی به لوز داخلی مچ پا و
در راسااتای تارهای عضااله لرار داده شااد [ ،]99در عضااله دوللوی داخلی،
الکترود بر روی برجسا ا ته ترین بخش عضا ا له لرار داده شاااد [ .]99نرخ
نمونهبرداری در فعالیت الکتریکی عضااالت 9333 ،هرتز بود .محل عضااالت
منتخق و اعمالی مانند تراشاایدن موی محل الکترود گذاری و تمیز کردن با
الکل  ،%73شرکت کیمیا الکل ایران طبق توصیهنامه  SENIAMانجام شد
[ .]92جهت به دسااات آوردن دامنه فعال یت الکتریکی عضاااالت ،از روش
محاساابه جذر میانگین مربعات اسااتفاده گردید .اوج فعالیت عضااالت مذکور
بهصورت بیشترین انقباض ایزومتریک ارادی ثبت شد.
بهعنوان نمونه ،بیشاااترین انقباض ایزومتریک ارادی فعالیت عضاااله دوللوی
میانی به این صاورت ثبت شاد که از آزمودنی درخواساات گردید روی یکپا
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 HRDPآزمودنیها حدود  93الی  98دلیقه در  %83ماگزیمم ضربان
للق گرم نمودند و حرکات کشااشاای انجام دادند .سااپس آنها آزمون
فزاینده ورزشای کوتاهمدت بر روی تریدمیل ( )GXTرا شاروع کردند،
بهطوریکه این آزمون دارای مراحل  93ثانیهای متوالی با سرعت ثابت
و شاایق  9/8%بود .ساارعت دویدن هنگام انتقال به مرحله بعدی 9
کیلوگرم بر سااااعت افزایش یافت [ ،]21این مراحل ادامه پیدا کرد تا
اینکه آزمودنی در مقیاس بورگ نمره باالتر از  97را اعالم کرد [.]93
تغییرات ضربان للق فعالیت آزمودنیها در طول اجرای پروتکل توسط
دساااتگاه پوالر لحظهبهلحظه ثبت شاااد .افراد حین اجرای پروتکل از
دیدن سرعت دویدن و میزان ضربان للق روی مانیتور نوارگردان منع
شده بودند (تصویر  .)9نهایتاً اطالعات در کامپیوتر شخصی وارد برنامه
رایانهای طراحی شده به روش دیمکس گردید HRDP .با ا ستفاده از
مدل ریا ضی خط م ستقیم موازی ،برای هر آزمودنی محا سبه شد .دو
روز بعد از تعیین  HRDPآزمودنیها جهت اجرای پروتکل خساااتگی
در سطح  HRDPفراخوانده شدند ،بعدازاینکه مانند پروتکل اول خود
را گرم کردند ،بر روی تریدمیل ،پروتکل فزاینده ورز شی تا ر سیدن به
سطح  HRDPرا اجرا کردند و در این سطح بهطور ثابت آنلدر ادامه
دادند تا اینکه آزمودنی در مقیاس بورگ نمره باالتر از  97را اعالم کرد
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روش اجرای پروتکل اول و دوم :در اجرای پروتکل اول جهت تعیین

تصویر  :1تعیین میزان HRDP
] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.2.7.8

تعداد چهارده نفر پای ساااالم و  99نفر دارای کف پای صااااف از
دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در این تحقیق شرکت کردند.
آزمودنیهای گروه سالم بهصورت تصادفی انتخاب شدند و آزمودنیهای
گروه پای پرونیت بهصااورت نمونه در دسااترس پس از معاینه و دارا
بودن کف پای صاف در این تحقیق شرکت کردند .مطالعه حاضر از نوع
شبه تجربی بود و بین متغیرهای لد ،جرم و سن گروه پای پرونیت و
کف پای سااالم تفاوت معنیداری مشاااهده نشااد .از روش افتادگی
اساااتخوان ناوی و ارتفاع ناوی نرمال شاااده مربوط به پای برتر برای
تق سیمبندی آزمودنیها در گروه کف پای پرونیت ا ستفاده شد [.]27
شااارایط پذیرش افراد در این مطالعه عبارت بودند از جنسااایت مرد،
نداشتن سابقه جراحی ،شکستگی ،مشکالت عصبی-عضالنی ،دیابت یا
هرگونه بی ماری تأثیرگذار بر مهارت راه رفتن و دویدن .لبل از انجام
پژوهش از آزمودنیها درخوا ست شد که در مرکز سالمت و تندر ستی
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی حضور به
هم رسااااان ند و کل یه مرا حل پژوهش از لب یل پروت کل خساااتگی،
پیشآزمون و پسآزمون و خطرات احتمالی برای آن ها توضااایح داده
شااد ،سااپس رضااایتنامه کتبی را تکمیل و امضااان نمودند .پروتکل
خستگی درمانده ساز این مطالعه ،دویدن در سطح  HRDPتا رسیدن
به خستگی بود HRDP .نقطه انحراف ضربان للق از خط مستقیم در
بررساای ارتباط بین بارکار و تعداد ضااربان للق تعریف میشااود که
بهعنوان مالکی برای برنامهریزی شاادت تمرینات هوازی مورداسااتفاده
والع میشااود [ .]25بهطورکلی تحقیق حاضاار دارای دو پروتکل بود.
پروتکل اول تعیین  HRDPبرای هر آزمودنی و پروتکل دوم (پروتکل
درمانده ساز) دویدن در سطح  HRDPتا رسیدن به مرز خستگی بود.
هر دو پروتکل بر روی تریدمیل انجام گردید.

[ .]93پس از اتمام پروتکل از شرکتکنندگان خواسته شد تا با دویدن
به مدت  2دلیقه با سااارعت خودانتخابی مرحله سااارد کردن را انجام
دهند.

احمد فصیحی و همکاران /مقایسه تأثیر پروتکل خستگی درمانده ساز بر هم انقباضی عضالت مچ پا
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(پای سمت راست که الکترود بر روی آن لرار دارد) بایستد و به مدت  8ثانیه
بر روی پن جه خود لرارگیری [ .]99 ,99برای ث بت اوج ف عال یت عضا ا له
درشاتنی لدامی نیز آزمودنی پای خود را در زیر یک صافحه ثابت لرارداد و
حرکت دورسی فلکشن را انجام داد (پاشنه روی زمین ثابت بود و پنجهرو به
باال حر کت کرد و در حا لت انق باض کا مل بدون تغییر ،زاو یه انق باض
ایزومتر یک را ایجاد کرد) و اوج فعالیت ایزومتر یک این عضاااله ثبت گرد ید
[ .]99ت مام داده های الکترو مایوگرافی با اسااات فاده از نرمافزار مت لق مورد
تجزیهوتحلیل لرار گرفت.
رابطههای تعیین هم انقباضی :برای تعیین مقادیر همانقباضی عمومی و
جهتدار در مراحل مختلف راه رفتن به ترتیق از رابطه  2 ،9و  9استفاده شد
[.]98
رابطه  9مجموع فعالیت تمام عضااالت اطراف مفصاال مچ پا = همانقباضاای
عمومی
رابطه  2میانگین فعالیت عضالت موافق  /میانگین فعالیت عضالت مخالف -
 = 9همانقباضی جهتدار
رابطه  -9 9میانگین فعالیت عضالت موافق  /میانگین فعالیت عضالت مخالف
= همانقباضی جهتدار

𝑀1−𝑀2

رابطه :9

)(SD1+𝑆𝐷2/2

=𝐷

یافتهها
جدول  9ویژگیهای تو صیفی آزمودنیها را در دو گروه پای پرونیت و سالم
نشان میدهد.
در جدول  2میانگین و انحراف ا ستاندارد همانقبا ضی عمومی ع ضالت مچ پا
طی مرا حل پیشآزمون و پسآزمون راه رفتن در دو گروه پای پرون یت و
سالم آمده است .بر این اساس ،اثر عامل خستگی در همانقباضی عمومی مچ
پا در فاز تماس پاشاانه اختالف معنیداری مشاااهده شااد ( .)p>3/38نتایج
آزمون تعقیبی حاکی از آن بود که هم انقباضی عمومی طی فاز تماس پاشنه
در هر دو گروه پای پرونیت و ساااالم به ترتیق کاهش معنیداری بهاندازه
 -96/98و  -21/95طی پس آزمون در م قایساااه با پیش آزمون داشااات
(،)d=3/92 ،p=3/393

ثبت مشخصصخههای زمانی :پس از نصااق الکترودها و حسگرهای فوت
سوئیچ ،از آزمودنی خوا سته شد با سرعت راه رفتن تقریباً  9/2متر بر ثانیه،
مسیر مستقیم  98متری را بر روی سطح صاف زمین طی کند .هر آزمودنی
 6مرتباه این مسا ایر را طی کرد و از بین آن هاا 9 ،آزماایش از بهترین
سیگنالهای گرفتهشده برای هر آزمودنی مشخص و برای محاسبات استفاده
شد .سرعت راه رفتن فرد در طول مسیر با کرنومتر کنترل گردید [ .]29برای
ثبت م شخ صههای زمانی مرحله ا ستانس یعنی تماس پا شنه با زمین و جدا
شدن انگ شتان از زمین از دو کلید پایی ا ستفاده شد ،یکی از آنها در ناحیه
خااارجی خلفی ترین بخش پاااشااانااه و دیگری روی اولین مفصاااال

مشصصات

پای پرونیت ()n=11

سن (سال)

22/2 ± 9/1

22/2 ± 2/8

3/158

قد (سانتیمتر)

961/9 ± 8/8

975/3 ± 6/6

3/939

وزن (کیلوگرم)

65/9 ± 5/9

78/3 ± 5/2

3/915

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

28/8±2/9

29/9±5/9

3/972

میزان افتادگی استصوان ناوی (میلیمتر)

99/9±7/2

6/3±5/7

>3/339

جدول  :2میانگین مراحل پیشآزمون و پسآزمون هم انقباضی عمومی مچ پا در دو گروه پای پرونیت و سالم طی پروتکل خستگی درمانده ساز
فاز

همانقباضی

گروه پای پرونیت

میزان
تغییر

گروه پای سالم

تماس

عمومی (درصد

پاشنه

)MVIC

15/95 996±/91

89/79 93±/35

-96/98

عمومی (درصد

53/999±98/15

98/93±79/61

-99/69

95/25±18/35

عمومی (درصد

999/993±99/99

99/91±53/93

-16/99

95/25±32/81

عمومی (درصد

936/976±15/59

میانه
استقرار
جدا شدن
پاشنه
نوسان

)MVIC
)MVIC
)MVIC

99/99±53/29

-92/52

میزان
تغییر
اثر عامل

اثر عامل

خستگی

گروه

*/393

/853

/689

3/891

3/927

/837

/966

پیشآزمون

پسآزمون

76/82±29/59

96/28±39/99

-21/95

82/99±95/69

9/29

3/239

65/85±96/79

23/99

/962

89/99±91/99

69/92±82/76

*نشانه تفاوت معنیداری در سطح ()P>3/38
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93/99

اثر تعامل

3/239

3/868

خستگی و
گروه

3/359
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پیشآزمون

پسآزمون

مقدار p

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.2.7.8

جدول  :1توصیف آماری ویژگیهای عمومی آزمودنیها برحسق میانگین و انحراف معیار
پای سالم ()n=11

اختالف بین دو گروه)(P values
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کفپایی_انگشتی نصق شد ،در طبقهبندی مراحل مختلف راه رفتن از لحظه
تماس پا شنه با زمین تا لحظه تماس انگ شتان با زمین بهعنوان مرحله تماس
پاشنه ،فاصله زمانی بین تماس انگشتان با زمین تا جدا شدن پاشنه بهعنوان
مرحله میداستانس ،فاصله زمانی بین جدا شدن پاشنه از زمین تا جدا شدن
انگشتان از زمین بهعنوان مرحله پروپالژن و فاصله بین جدا شدن پا از زمین
و تماس بعدی پا شنه بهعنوان مرحله نو سان در نظر گرفته شد [ .]96برای
برر سی طبیعی بودن توزیع دادهها ،از آزمون شاپیرو  -ویلک ا ستفاده شد.
جهت تحلیل آماری دادهها از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازهگیریهای
مکرر و بهمنظور مقای سههای جفتی از آزمون تعقیبی بونفرونی ا ستفاده شد.
کلیه آزمون ها با اساااتفاده از نرمافزار "اس پی اس اس" نساااخه  28مورد
تجزیهوتحلیل لرار گرفت ،سااطح معنیداری  P ≤3/38در نظر گرفته شااد.
میزان اندازه اثر در پژوهش حاضر با استفاده از رابطه  dکهن و بهصورت رابطه
 9محاسبه شد [.]97

احمد فصیحی و همکاران
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جدول  :9میانگین مراحل پیشآزمون و پسآزمون همانقباضی جهت دار مچ پا در دو گروه پای پرونیت و سالم طی پروتکل خستگی درمانده ساز
فاز

همانقباضی

تماس

دورسی

پاشنه

فلکسوری /پالنتار

گروه پای پرونیت
پیشآزمون

پسآزمون

3/3±31/59

3/3±98/89

میزان
تغییر

3/21

میزان

گروه پای سالم
پیشآزمون

پسآزمون

3/3±31/75

3/3±97/92

مقدار p

تغییر

3/95

اثر عامل

اثر عامل

اثر تعامل

خستگی

گروه

خستگی و گروه

*3/322

3/779

3/667

فلکسوری (نسبت)
میانه
استقرار

دورسی
فلکسوری /پالنتار

3/9±39/96

-3/3±37/76

-3/39

-3/3±29/59

3/3±99/99

3/99

3/296

3/135

3/832

فلکسوری (نسبت)
جدا

دورسی

شدن

فلکسوری /پالنتار

پاشنه

فلکسوری (نسبت)

3/3±38/59

-3/2±92/36

-3/97

-3/9±99/36

-3/2±18/98

-9/91

دورسی

*3/391

3/996

3/999

فلکسوری (نسبت)

*نشانه تفاوت معنیداری در سطح ()P>3/38
با توجه به اطالعات بهد ستآمده در جدول  9در رابطه با همانقبا ضی
جهتدار مف صل مچ پا طی مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،در هر دو
گروه پای پرونیت و سالم اثر عامل خ ستگی در هم انقبا ضی جهتدار
مچ پا در فاز جدا شدن پاشنه و نوسان ( )p>3/38اختالف معنیداری
مشاااااهااده شااااد .نتااایج آزمون تعقیبی حاااکی از آن بود کااه
همانقباضاایجهتدار طی فاز جدا شاادن پاشاانه در گروه پای پرونیت،
بهاندازه  )d=3/96 ،p=3/322( 3/21و در گروه پای سالم بهاندازه 3/95
( )d=3/96 ،p=3/322و طی فاز نوساااان در گروه پای پرونیت بهاندازه
 )d=3/92 ،p=3/391( 9/91و در گروه پای ساااالم به ا ندازه ،3/13
( )d=3/92 ،p=3/391طی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون افزایش
معنیداری داشت.

3
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هدف از تحقیق حا ضر ،برر سی تأثیر پروتکل خ ستگی درمانده ساز بر
هم انقبا ضیع ضالت مف صل مچ پا در افراد پای پرونیت و سالم طی راه
رفتن بود .یاف ته های ع مده این م طال عه ع بارت بود ند از :الف( ن تایج
حاکی از کاهش معنیدار همانقبا ضیعمومی مف صل مچ پا در فاز تماس
پاشنه در هر دو گروه پای پرونیت و سالم در مقایسه با پیشآزمون بود
و ب) افزایش معنیدار هم انقبا ضی جهتدار مف صل مچ پا در فازهای
جدا شدن پاشنه و نوسان در هر دو گروه پای پرونیت و پای سالم بعد
از خسااتگی بود .هنگام خسااتگی ،توانایی تولید پاساادهای عضااالنی
مناسق که برای حفظ ثبات مفصل الزم است ،در افراد دارای کف پای
صااااف که تعادل عضاااالنی مطلوبی در اطراف مچ پا ندارند ،کاهش
مییابد [ .]97هنگامیکه تعادل موردنیاز در هم انقباضی عضالت دچار
نقص شود و فعالیت ع ضالتی که از روی سطح ا ستخوان (در معرض
کشش) عبور میکنند ،کمتر از عضالت سمت مخالف گردد ،ظرفیت و
لابلیت حمایتکنندگی عضااالت ،کاهش خواهد یافت [ .]95همسااو
بام طال عه فو  ،عنبر یان و هم کاران ( ،)2398گزارش کرد ند که هم
انقباضااای عمومی در مرحله پیشاااروی و کل مراحل حمایت و بدون
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بحث

ح ما یت ب عد از خساااتگی کاهش معنی داری یا فت [ .]97همچنین
کلیس 9و همکاران ( )2399با برر سی اثر خ ستگی ایزوکنیتیک بر هم
انقبا ضی ع ضالت لبل و بعد از فاز تماس پا شنه ،کاهش هم انقبا ضی
عمومی را در کل مرحله حمایت گزارش کردند [ .]23برخالف نتایج
این مطالعه ،جعفر نژاد گرو و همکاران ( )2391افزایش همانقباضااای
عمومی مفصااال مچ پا در فاز ت ماس پاشااانه طی راه رفتن را گزارش
کردند [ .]96ناردو 9و همکاران ( ،)2398در مطالعه خود با ارزیابی هم
انقباضاای عضااالت مچ پا طی راه رفتن ،افزایش همانقباضاای عضااالت
درشااتنی لدامی و دوللوی داخلی را در مرحله میانه اسااتقرار بعد از
خستگی گزارش کردند [ .]91شاید این اختالف به علت تفاوت در نوع
و یا شادت برنامه خساتگی باشاد ،نوع برنامه خساتگی آنها راه رفتن
طبیعی بود درحالیکه پروتکل خسااتگی این مطالعه دویدن در شاادت
نقطه شااکساات ضااربان للق بود .در کل کاهش هم انقباضاای عمومی
میتواند به معنی ضعف سی ستم ع صبی بدن در ایجاد حمایت الزم در
برابر بارهای وارده بر بدن باشااد و منعکسکننده بخشاای از نقصهای
حرکتی حا صل از خ ستگی در مکانیک مفا صل حین راه رفتن در نظر
گرفته شاااود [ .]95دیگر نتایج مطالعه حاضااار بیانگر آن اسااات که
همانقبا ضی جهتدار مف صل مچ پا در فاز جدا شدن پا شنه و نو سان
دره دو گروه پای پرونیت و سااالم بعد از خسااتگی افزایش معنیداری
پیدا کرد .اصوالً بدن انسان در هنگام مواجه با اختالالت به وجود آمده
در یک عضااو یا ساااختار ،بهطور ناخودآگاه و بهمرورزمان بهصااورت
جبرانی ،در صدد رفع و افزایش سازگاری عار ضه ایجاد شده برمیآید
[ .]93ازجمله فواید افزایش هم انقباضاای حفظ ثبات مفصاال ،فراهم
کردن مقاومت در برابر حرکات چرخ شی مف صل و به تعادل ر ساندن
ف شارهای وارد آمده به سطوح مف صلی میبا شد [ .]99گفته شده که
خساتگی باعث تغییر در الگوی فعالیت عضاالت و میزان هم انقباضای
می شود [ ]92و تغییر در میزان هم انقبا ضى ع ضالت اطراف مفا صل
مى توا ند م کان یک راه رفتن را تغییر داده و در مرا حل مختلفی از این
چرخه سبق تغییر در میزان پایدارى و بارهاى وارد به مفصل شود ،به
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جبرانی کافی منجر شاااود .دروالع هنگام خساااتگی ،توانایی تولید
پا سدهای ع ضالنی منا سق که برای حفظ ثبات مف صل الزم ا ست،
کاهش مییابد که میتواند موجق تغییر بی شتر هم انقبا ضی در افراد
شااود ،این تغییرات مىتواند باعث کاهش در عملکرد حرکتى و تغییر
الگوى راه رفتن و حتى بروز آسیق شود.

عبارتی میتوان گفت که ع ضالت اطراف مف صل در صورت ناپایدارى
مفصل ،باهم عمل مىکنند تا مفصل را پایدار کنند .لق کالم این است
که افزایش در هم انقبا ضى حاکى از وجود بیثباتی در مف صل ا ست
[ .]92همساااو با یافتههای این مطالعه فرزانه و همکاران ( )2396در
تحقیق خود با عنوان اثر خ ستگی عملکردی بر میزان زاویه پ شت پای
افراد با ساختار پای طبیعی و چرخیده به خارج طی فاز اتکای دویدن
نشاان دادند که بین میزان زاویه پشات پای افراد گروه با پای طبیعی
بعد از خسااتگی و حین خسااتگی ،در مرحله برخورد پاشاانه با زمین
اختالف معنیداری وجود دارد [ .]93هرچند نمىتوان تفسیر دلیقى از
علت افزایش هم انقباضاااى عضاااالنی در مچ پا بیان کرد ولی به نظر
میر سد افزایش همانقبا ضی ع ضالنی در مچ پا یک مکانی سم کاهش
آ سیقهای احتمالی با شد و میتواند نقش مهمی در افزایش پایداری
این مفصل طی فعالیتهای روزانه هم چون دویدن و راه رفتن ایفا کند
[ .]92آنچه م سلم ا ست این ا ست که هرگونه تغییر در الگوى فعالیت
عضالت مىتواند سبق اتالف انرژى بیشتر شود .ازجمله محدودیتهای
پژوهش حاضر میتوان به عدم بررسی مدتزمان تأثیر خستگی بر هم
انقباضی عضالنی اشاره کرد و ممکن است بهره بردن از آن بهتر بتواند
هماهنگی بین عضاااالت را بیان کند .این تحقیق میتوانسااات اجرای
پروتکل خسااتگی درمانده ساااز را روی پیساات دوومیدانی انجام دهد،
ولی افراد بر روی تریدمیل پروتکل را انجام دادند .دلیلی که برای این
امر وجود دا شت این بود که کنترل سرعت دویدن در سطح HRDP
در پیساات دوومیدانی تقریباً غیرممکن بود .اجرای پروتکل خسااتگی
درمانده ساااز در شاارایط طبیعی و بر روی پیساات دوومیدانی میتواند
حیطه دیگری در تحقیقات آتی باشاااد تا تعیین شاااود که آیا محیط
طبیعی بر عوامل موردبررسی در این پژوهش اثر دارد یا خیر؟

پی شنهاد می شود که در بررسی اثرات ناشی از خستگی بر مکانیک راه
رفتن و بروز آ سیقهای نا شی از راه رفتن به همانقبا ضی ع ضالت در
مفا صل توجه شود تا م شخص گردد که آیا این تغییرات برای جبران
تغییرات مکانیکی آسیقزا پس از خستگی ،ایجادشده و یا اینکه مربوط
به سازگاری عضالت با فعالیت طوالنیمدت میباشند.
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