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Abstract
Background: Lateral ankle sprains are one of the most common injuries in athletes. However, there
is little information about the risk factors of this injury. The aim of the present study was to determine
prospectively intrinsic risk factors for lateral ankle sprains in athletes.
Methods and materials: A longitudinal study was carried out on 152 male athletes recruited from
clubs in Hamadan province by first completing a personal information registration form at the
beginning of the season. Then, their height, weight, body mass index, hip abductor, hip extensor,
ankle evertor, and invertor muscle strength were measured. The participants played and practiced
for 20 months. Lateral ankle injuries were registered during 20 months and exposure to sport was
recorded. Since the dependent variable was grouped (presence or absence of sprain), logistic
regression was used to analyze the data (p≤0.05).
Results: A total of 34 new ankle sprain injuries were recorded in total training sessions and
competitions, which was equivalent to 0.804 injuries per 1000 hours of play and training. The
results of logistic regression showed that age (P = 0.04, OR = 1.040), height (P = 0.03, OR = 1.024),
weight (P = 0.05, OR = 1.008), body mass index (P = 0.04, OR = 1.077), invertor muscles strength
(P = 0.00, OR= 1.091) ), evertor muscles strength (P = 0.03, P = 1.051), and previous injury history
(P = 0.001, OR=51.016) are significantly associated with the incidence of ankle sprain injury.
According to the results of regression analysis and ROC curve, the history of previous injury was
introduced as the main predictor of ankle sprain.
Conclusions: It seems that previous injury history, age, height, weight, and body mass index can
predict lateral ankle sprain. These results can help coaches and players prevent this injury in the
future.
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ریسک فاکتورهای درونی اسپرین جانبی مچ پا در ورزشکاران:
مطالعه طولی
سجاد حیدری ،فرزانه ساکی* ،علی یلفانی
گروه حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

دریافت1399/2/18 :

پذیرش1399/6/4 :

چكيده:
سابقه و هدف :اسپرین های جانبی مچ پا یﮑی از رایج ترین آسیب ها در ورزشﮑاران است .اطﻼعات اندکی در زمینه ریسﮏ فاکتورهای این آسیب وجود دارد.
هدف پﮋوهش ﺣاضر تعیین ریسﮏ فاکتورهای درونی اسپرین جانبی مچ پا در ورزشﮑاران است.
روش مطالعه :مطالعه ﺣاضر از نوع مطالعات طولی است .آزمودنی های این تحقیق 152 ،پسر ورزشﮑار از ورزشﮑاران باشﮕاهی استان همدان بودند .آزمودنی
ها فرم ثبت مﺸخﺼات فردی ،اطﻼعات پزشﮑی را ابتدای فﺼل تﮑمیل نمودند .سپﺲ متغیرهای قد ،وزن ،شاخص توده بدنی ،قدرت عﻀﻼت ابداکتور و
اکستنسور ران و قدرت اینورتورها و اورتورهای مچ پا اندازه گیری شد .ورزشﮑاران برای مدت  20ماه به بازی و تمرین پرداختند و بهصورت هﻔتﮕی برای ثبت
گزارش آسیب مورد بررسی قرار گرفتند .به دلیل اینﮑه متغیر وابسته بﺼورت گروه بندی )بروز یا عدم بروز اسپرین( است ،برای تحلیل دادهها از رگرسیون
لجستیﮏ استﻔاده شد ).(P ≤ 5/0
/
یافتهها :در مجموع کل جلسات تمرینی و مسابقه  34آسیب اسپرین جدید مچ پا ثبت شد که این مقدار معادل  0 804آسیب به ازاء هر 1000ساعت بازی و
تمرین بود .نتایج رگرسیون لجستیﮏ نﺸان داد که سن) ،(OR=1/040 P =0/04قد ) ،(OR=1/024 P =0/03وزن) ،(OR=1/008 P =0/05شاخص توده
بدنی) ،(OR=1/077 P =0/04قدرت عﻀﻼت اینورتور ) ،(P =1/091 OR =0/00قدرت عﻀﻼت اورتور ) (P =1/105 OR =0/03و سابقه آسیب قبلی
) (P =51/016 OR =0/00با بروز آسیب اسپرین مچ پا ارتباط معناداری دارند .طبق نتایج انالیز رگرسیون و منحنی ROCسابقه آسیب قبلی به عنوان شاخص

اصلی پیش بینی کننده اسپرین مچ پا معرفی شد.
نتیجه گیری :بنﻈر می رسد که ریسﮏ فاکتورهای آسیب قبلی ،سن ،قد ،وزن و  BMIمی توانند اسپرین جانبی مچ پا را پیش بینی کنند .این نتایج می تواند
به مربیان و بازیﮑنان برای پیﺸﮕیری از این آسیب در آینده کمﮏ کند.

واژگانكلیدی :آسیب های مچ ،ریسﮏ فاکتور ،مطالعه آینده نﮕر ،ورزشﮑار

1 Ankle Sprain

2 Osteoarthritis-OA
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مقدمه:
آسیبهای مﻔﺼل مچ پا یﮑی از شایﻊ ترین آسیبهایی است که در ورزش رخ
میدهد ) .(1در میان مﻔاصل بدن ،مچ پا به دلیل تحمل وزن بدن و تنوع ﺣرکات
از اهمیت خاصی برخوردار است ) . (2خیام باشی و همﮑاران ) (2015گزارش
کردند که ﺣدود  25درصد از کل آسیبهای ورزشی به مچ پا مربوط میشود ).(3
در یﮏ مطالعه مروری آسیب مچ پا با شیوع  34درصد ،بیﺸترین میزان آسیب را
در بین بخشهای مختلﻒ بدن به خود اختﺼاص داد ) .(4آسیبهای اسپرین 1مچ

پا ممﮑن است با ناتوانی طوالنی مدت همراه باشد .اگر این آسیب برای بیﺸتر از
شش ماه طول بﮑﺸد میتواند باعﺚ ایجاد بیثباتی مزمن مچپا شود ) .(5به طوری
که محققان گزارش کردند بیش از  40درصد اسپرینهای مچ پا منجر به ناپایداری
مزمن مچ پا میشودکه این عامل بهنوبه خود میتواند منجر به استﺌوآرتریت 2مچ پا
شود ) .(6ساالنه هزینههای درمانی مستقیﻢ و ﻏیرمستقیﻢ زیادی برای آسیبهای
لیﮕامانی مچ پا تخمین زده شده است.
گزارش شده است 73 ،درصد از آسیبهای اسپرین مچ پا در افرادی که دارای

 / 26سجاد ﺣیدری و همﮑاران

سابقه آسیب اسپرین قبلی مچ پا هستند ،رخ میدهد .همﭽنین سابقه پیچ خوردگی
مچ پا با اﺣتمال پنج برابری آسیب مجدد همراه است ) .(5بنابراین اسپرین قبلی
مچ پا یﮑی از عواملی است که پتانسیل بروز اسپرین مجدد مچ پا را باالتر میبرد
) .(7نقص و اختﻼل قدرت عﻀﻼت اندام تحتانی در میان افراد با بیثباتی مزمن
مچ پا گزارش شده است ) De Ridder .(8و همﮑاران ) (2017گزارش کردند
کاهش قدرت اکستنسورهای ران با میزان بروز اسپرین مچ پا در بازیﮑنان فوتبال
ارتباط دارد .کاهش قدرت اکستنسورهای ران ممﮑن است کنترل پویای مﻔﺼل
ران را کاهش دهد .ﺣین فرود عﻀﻼت اکستنسور ران نقش مﻬمی در کاهش
سرعت مرکز جرم بدن دارند .بنابراین امﮑان کند کردن مانورهای با سرعت باال
و در نتیجه کاهش و جذب ضربه در بازیﮑنانی که اکستنسورهای ران ضعیﻒتری
دارند محدود میشود .اسپرین مچپا معموال ﺣین انتقال از وضعیت-های بارگذاری
نﺸده به وضعیتهای بارگذاری اتﻔاق میافتد .از آنجا که مﻔﺼل مچپا در انتقال این
بار ناپایدار است ،کاهش شوك و سرعت مرکز جرم توسﻂ انقباضات اکسنتریﮏ
عﻀﻼت ران انجام میشود .از اینرو بازیﮑنانی که عﻀﻼت ران آنﻬا قدرت کافی
ندارد توانایی مقابله با افزایش بارهای مچپا را ندارند ) .(9ضعﻒ عﻀﻼت نازكنﺌی
یﮏ دلیل بالقوه برای بروز ناپایداری عملﮑردی مچ پا است .عﻀﻼت نازكنﺌی
اورتورهای اصلی مچ پا میباشند و ضعﻒ این عﻀﻼت توانایی کنترل پویای
ﺣرکات اینورژن شدید را دﭼار نقص میکند و باعﺚ ایجاد آسیب اسپرین مچ پا
میگردد ).(10
ریسﮏ فاکتورهای اسپرین مچ پا بهطور گسترده در مطالعات متعددی منتﺸر
شدهاند ،این عوامل بهطور مرسوم به عوامل درونی 1و بیرونی 2تقسیﻢ میشوند
) .(13-11ریسﮏ فاکتورهای درونی شامل :سن ،جنﺲ ،قد ،وزن ،شاخص توده
بدن ،آسیب قبلی ،استقامت هوازی ،تسلﻂ اندام ،توان انﻔجاری اندام تحتانی،
انعطاف پذیری ،ابعاد اندام ،قدرت عﻀﻼت ،ﺣﺲ عمقی ،زمان واکنش ،تعادل
)کنترل پاسﭽر( ،آناتومی لیﮕامانی ،ویﮋگیهای مورفولوژیﮏ و توانبخﺸی ناکافی.
ریسﮏ فاکتورهای بیرونی شامل :سطح رقابت ،نوع کﻔش ،استﻔاده از نوار مچ
)تیﭗ( ،رشته ورزشی و سطح بازی ) .(5علیرﻏﻢ اینﮑه بسیاری از نویسندگان به
پیش بینی ریسﮏ فاکتورهای آسیب اسپرین مچ پا پرداختند ،به هیچ توافقی در
پیشبینی عوامل خطر درونی اسپرین مچ پا نرسیدهاند ،و طرح تحقیق اکﺜر این
مطالعات گذشته نﮕر بوده است .بنابراین با توجه به شیوع باالی پیج خوردگی مچ
پا و تاثیر آن بر ناتوانی افراد و با توجه به هزینههای هنﮕﻔت اقتﺼادی این مﺸﮑل
بر جامعه ،هدف تحقیق ﺣاضر پیش بینی آیندهنﮕر میزان بروز اسپرین جانبی مچ پا
بهوسیله ریسﮏ فاکتورهای درونی این آسیب در ورزشﮑاران میباشد تا با استﻔاده
از نتایج این پﮋوهش و تعدیل این ریسﮏ فاکتورها بتوان این آسیب مﻔﺼل را به
ﺣداقل رساند.

1 Intrinsic risk factor
2 Extrinsic risk factor
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شﮑل  .1نحوه اندازهگیری قدرت ابداکتورهای ران ) ،(Aاکستنسورهای ران
) ،(Bاینورتورهای مچ ) ،(Cاورتورهای مچ )(D
3 Muscle Testing System Lafayette Manual
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مواد و روشها:
پﮋوهش ﺣاضر از نوع مطالعات طولی میباشد .جامعه آماری این پﮋوهش
ورزشﮑاران پسر فوتبال ،والیبال ،بسﮑتبال و هندبال در سه رده سنی نوجوانان،
جوانان و بزرگساالن استان همدان بودند که بﺼورت تﺼادفﯽ انتخاب شدند .ﺣجﻢ
نمونه با استﻔاده ا از نرم افزار جی پاور با از آزمون آماری F (Linear multiple
 ، (regressionاندازه اثر  ،0/15آلﻔای  ، 0/05توان آزمون  0/90و تعداد  10متغیر
پیشبین  136نﻔر بدست آمد )نمودار خروجی جی پاور پیوست شده است( .که
به دلیل ریزش اﺣتمالی نمونهها  157آزمودنی در تحقیق شرکت کردند که پنج
بازیﮑن از ﺣﻀور در ادامه مطالعه منﺼرف شدند و در نﻬایت  152نﻔر در تحقیق
شرکت کردند .شایان ذکر است در پﮋوهش ﺣاضر محدودیتی برای ورزشﮑاران با
سابقه آسیب اسپرین مچ پا وجود نداشت .همﭽنین در پﮋوهش ﺣاضر ،ورزشﮑارانی
که برای ﺣداقل  48ساعت به دلیل آسیبدیدگی ،ﺣداقل یﮏ تمرین یا بازی را
از دست داده باشند ،آسیب دیده اطﻼق شد .همﭽنین الزم بود که ورزشﮑاران
ﺣداقل دو سال سابقﮥ فعالیت سه روز در هﻔته و هر جلسه  45تا 60دقیقه در رشته

مورد نﻈر را داشته باشند .تحقیق ﺣاضر در کمیته اخﻼق در پﮋوهش دانﺸﮕاه علوم
پزشﮑی همدان با کد IR.UMSHA.REC.1396.839ثبت و تایید شد .در ابتدا،
فرم رضایتنامه توسﻂ بازیﮑنان امﻀا شد .جﻬت انجام پﮋوهش ،در ابتدای فﺼل با
ﺣﻀور در تمرین تیﻢها ،اندازهگیریهای مربوط به متغیرهای سن ،قد ،وزن ،قدرت
عﻀﻼت ابداکتور و اکستنسور ران ،اینورتورها و اورتورهای مچپا انجام گردید.
به منﻈور اندازهگیری قدرت عﻀﻼت ،از دستﮕاه دینامومتر دستی 3مدل الفایت
ساخت کﺸور آمریﮑا استﻔاده شد ) .(14برای هر ﺣرکت پنج ثانیه زمان جﻬت ثبت
ﺣداکﺜر میزان انقباض ،از قبل در تنﻈیمات دستﮕاه تعیین شده بود سه بار تﮑرار
برای ﺣداکﺜر انقباض در عﻀله انجام گرفت و در نﻬایت میانﮕین کوششها در
تجزیه و تحلیل مورد استﻔاده قرار گرفت.
برای ارزیابی قدرت اکستنسورهای ران ،آزمودنی در وضعیت خوابیده به شﮑﻢ
روی میز معاینه و زانو در وضعیت  90درجه فلﮑﺸن قرار گرفت .برای جلوگیری از
ﺣرکات لﮕن ،لﮕن آزمودنی بهوسیله یﮏ نوارﭼرمی ثابت شد .دینامومتر در انتﻬای
خلﻔی دیستال ران زیر نوار ﭼرمی قرار گرفت .سپﺲ از آزمودنی خواسته میشد ران
را در مقابل مقاومت نوارﭼرمی به اکستنﺸن ببرد .برای ارزیابی قدرت ابداکتورهای
ران ،آزمودنی به پﻬلو روی میز معاینه قرار میگرفت بهطوریﮑه اندام برتر که
ارزیابی میشد باال قرار گیرد .ﺣرکات لﮕن بوسیله یﮏ نوارﭼرمی ثابت میشد .به
آزمودنی آموزش داده شد که اندام مورد آزمون را در صﻔر درجه ابداکﺸن قرار دهد.
برای ﺣﻔﻆ این وضعیت یﮏ ﺣوله رول شده یا یﮏ بالش بین رانها قرار داده شد.
دینامومتر بوسیله یﮏ نوارﭼرمی در قسمت جانبی و باالی اپیکندیل خارجی ران
ثابت شد .به آزمودنی آموزش داده میشد انﮕﺸتان پا را به سمت جلو نﮕه دارد و از
خﻢ کردن و ﭼرخش خارجی ران خودداری کند و ابداکﺸن ران را با ﺣداکﺜر تﻼش
انجام دهد )شﮑل .(9) (1
به منﻈور اندازهگیری قدرت عﻀﻼت اینورتور و اورتور مچپا ،دینامومتر بهصورت
ثابت توسﻂ آزمونﮕر ،محﮑﻢ در دست نﮕه داشته شد ) .(14برای به دست آوردن
ﺣداکﺜر قدرت اینورتور و اورتورها شخص روی میز در وضعیت نﺸسته قرار
میگرفت )ران در ﺣالت خﻢ شدن ،و زانو در ﺣالت باز شدن( در ﺣالی که مچ پا از
میز معیانه عبور میکرد .قبل از انجام هر ﺣرکت ،از آزمودنی خواسته شد ﺣرکات
مورد نﻈر را بدون دینامومتر انجام دهد و بعد با قرار دادن دینامومتر در محل
مناسب ،از فرد خواسته شد تا برای یادگیری بﻬتر انجام ﺣرکات ،به محل قرارگیری
بالﺸتﮏ فﺸار آورد و بعد از آن عمل سنجش قدرت انجام میشد ،بین هر انقباض
 10ثانیه استراﺣت داده شد تا فرد دﭼار خستﮕی نﺸود .طی آزمون از فرد خواسته
میشد به بالﺸتﮏ دینامومتر با ﺣداکﺜر نیرو فﺸار وارد کند .نﻬایت ًا میانﮕین سه
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تﮑرار بهعنوان میزان قدرت در هر ﺣرکت در نﻈر گرفته شد .در اندازهگیری قدرت
عﻀﻼت اینورتور دینامومتر انتﻬای استخوان اول کﻒ پا )ابتدای شست( در سمت
داخل قرار داده شد و از فرد آزمونﮕر خواسته میشد به بالﺸتﮏ فﺸار وارد کند و در
اندازهگیری قدرت عﻀﻼت اورتور با قرار گرفتن پا در وضعیت ﭼرخش به داخل،
دینامومتر روی قسمت خارجی استخوان پنجﻢ کﻒ پایی قرار داده شد و از فرد
خواسته میشد که مچ پا را به سمت خارج بﭽرخاند و بدون ﺣرکت و یا سرخوردن
پاشنه و دیﮕر قسمتهای اندام تحتانی و در این وضعیت به بالﺸتﮏ مخﺼوص
دینامومتر فﺸار بیاورد )شﮑل .(14) (1
ورزشﮑاران برای مدت دو فﺼل به بازی و تمرین پرداختند .تمامی فعالیتهای
تمرینی بازیﮑنان از ابتدا تا انتﻬای فﺼل در فرم ویﮋه به صورت روزانه توسﻂ مربی
تیﻢ ثبت شد .بعد از جمﻊ آوری داده-ها از نرم افزارهای  SPSSنسخه  22جﻬت
تجزیه و تحلیل دادهها استﻔاده شد .سطح معنیداری ) 0/95آلﻔا برابر  (0/05در
نﻈر گرفته شد .برای بررسی رابطه پیشبین متغیرهای مستقل ) 10متغیر( و برزو
آسیب اسپرین مچ پا از آزمون رگرسیون لوجستیﮏ استﻔاده شد .ﺣساسیت ،ویﮋگی
و نقطه برش متغیرهای پیشبین به وسیله منحنی مﺸخﺼه عملﮑرد سیستﻢ
) (ROCتحت ارزیابی قرار گرفت .سطح زیر نمودار این منحنی ،میزان اﺣتمال
پیشبینی وقوع آسیب براساس نقطه برش مﺸخص را تعیین میکند .مساﺣت
سطح زیرنمودار میتواند از  0/5تا  1متغیر باشد .هر ﭼه این عدد به  1نزدیﮏتر
باشد ،نﺸاندهنده کارایی باالترآزمون خواهد بود.
نتایج:

نتایج توصیﻔی در جدول شماره  1خﻼصه شده است.

جدول .1میزان شاخص های مورد مطالعه
شاخص
میزان

متغیر

سن)سال(

قد)سانتیمتر(

وزن)کیلوگرم(
شاخص BMI

سابقه ورزشی )سال(

قدرت ابداکتورهای ران)کیلوگرم(

16/76 ±5/94

165/63 ±15/33
55/16±60/56
19/3±97/58
3/1±60/55

31/15±89/18

قدرت اکستنسورهای ران )کیلوگرم(

41/18±80/33

قدرت اورتورها )کیلوگرم(

19/8±45/01

قدرت اینورتورها )کیلوگرم(

18/8±25/39

جدول .2تعداد و میزان درصد گروه های رشته ورزشی و رده سنی
متغیر
رشته ورزشی

آسیب جدید
دارد
ندارد

آسیب
آسیب قبلی

ندارد

111

9

دارد

7

25

32

118

34

152

کل

با توجه به نتایج جدول  .4آزمون رگرسیون لجستیﮏ نﺸان داد نسبت بخت
ها ) (ORدر متغیرهای آسیب قبلی ) ،(51/016قدرت عﻀﻼت اینورتور مچ پا
) ،(1/091قدرت عﻀﻼت اورتور مچ پا ) ،(1/105سن ) ،(1/040قد )،(1/024
وزن ) (1/008و شاخص  (1/077) BMIاست که بزرگتر از  1بوده و نﺸان از تاثیر
مﺜبت بر "آسیب دیدگی جدید" دارند همﭽنین این مقادیر در سطح معنی داری
) (>0P/05قرار داشتند .اما متغیرهای سابقه ورزش ،قدرت عﻀﻼت ابداکتور ران،
قدرت عﻀﻼت اکستنسور ران ،پای برتر نسبت بختها به ترتیب ،0/894 ،0/950
 0/727 ،0/987است که نﺸان از عدم تاثیرگذاری و ارتباط بر میزان آسیب دیدگی
جدید دارد.
در جدول شماره  5وضعیت پیش بینی مدل رگرسیون لجستیﮏ در قالب جدول
ماتریﺲ آشﻔتﮕی اراﺋه شده است .همانطور که مﺸاهده می شود  94/9درصد
عدم وجود آسیب دیدگی جدید و  70/6درصد وجود آسیب دیدگی جدید با مدل

جدول  .4نتایج ﺣاصل از آزمون رگرسیون لجستیﮏ برای تاثیر متغیرهای مختلﻒ بر بروز
آسیب دیدگی جدید
ضریببتا

انحرافمعیار

آمارهوالد

سابقه ورزش

-0/052

0/200

0/067

0/79

0/950

)سن(سال

0/039

0/052

1/566

0/04

1/040

تاثیر

قد سانتیمتر

0/024

0/062

0/008

0/03

1/024

تاثیر

)وزن(کیلوگرم

0/008

0/088

1/252

0/05

1/008

تاثیر

 BMIشاخص

0/074

0/281

0/690

0/04

1/077

تاثیر

قدرت ابداکتورهای ران
)وزن بدن(

0/016

0/024

0/471

0/54

0/894

عدم تاثیر

قدرت اکستنسورهای ران
)وزن بدن(%

0/013

0/025

0/264

0/60

0/987

عدم تاثیر

0/115

0/044

6/962

0/00

1/091

تاثیر

0/048

4/346

0/03

1/105

تاثیر

0/127

0/72

0/727

عدم تاثیر

0/00

51/016

تاثیر

0/41

0/00

عدم تاثیر

43

28/3

قدرت اینورتورهای مچ پا
)وزن بدن(%

بسﮑتبال

30

19/7

قدرت اورتورهای مچ پا
)وزن بدن(%

0/10

نوجوان

88

پای برتر

0/319

0/895

سابقه آسیب قبلی

3/932

0/668

34/603

بزرگسال

34

عرض از مبدا

-9/027

11/056

0/667

فوتبال

والیبال

جوان

36
43
30

23/7
28/3
57/9
19/7
22/4

نسبتبختها
)(OR

p-value

تعداد

گروه

کل
120

درصد

هندبال

رده سنی

جدول  :3نتایج وضعیت سابقه آسیب قبلی و آسیب جدید نمونه مورد بررسی

نتیجه
عدم تاثیر
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نتایج جدول شماره  2نﺸان میدهد که آزمودنیها در ﭼﻬار
رشته ورزشی و سه رده سنی بودند .فوتبال  43نﻔر ،والیبال
 36نﻔر ،بسﮑتیال  30نﻔر ،هندبال  43نﻔر بودند .همﭽنین رده
سنی نوجوان  88نﻔر ،جوان  30نﻔر و بزرگسال  34نﻔر در این

پﮋوهش شرکت کردند .با توجه به مقادیر نمونه میتوان اذعان کرد که از پیش
فرض انجام تحلیل آماري رگرسیون لجستیﮏ که ﺣداقل  30نﻔر به ازای هر
متﻔغیر مستقل است رعایت شده است و می توان این آزمون را اجرا کرد.
در جدول  .3نتایج به تﻔﮑیﮏ سابقه آسیب قبلی و جدید اراﺋه شده است .در نمونه
ﺣاضر وضعیت آسیب قبلی و آسیب جدید ورزشﮑاران ثبت گردید ،که مﺸاهده
شد  111مورد که سابقه آسیب قبلی نداشته آسیب جدید نیز برایﺸان رخ نداده و
 25مورد نیز که آسیب قبلی داشته اند آسیب جدید نیز برایﺸان رخ داده است .در
مجموع کل جلسات تمرینی و مسابقه 34 ،آسیب اسپرین جدید مچ پا ثبت شد که
این مقدار معادل  0/804آسیب به ازاء هر  1000ساعت بازی و تمرین بود.

 / 28سجاد ﺣیدری و همﮑاران

جدول  :5نتایج وضعیت دسته بندی)(Confusion Matrix

مﺼدومیت جدید

آسیب جدید

آسیب جدید
درصد صحیح کل

میزان

ندارد

دارد

درصد صحیح

ندارد

112

6

118

122

30

دارد

10

24

34

152

رگرسیون لجستیﮏ درست پیش بینی شده است که در کل دقت  89/5درصدی
دارد که نﺸان از برازش بسیار مناسب مدل دارد.
 p.p.v = 94/9و n.p.v = 70/6
با توجه به جدول  .6و نمودار  .1برای بررسی جزﺋیتر متغیرهایی که بر آسیب
دیدگی جدید تاثیر معنی دار دارند ،از نتایج نمودار  ROCاستﻔاده شد .همانطور
که مﺸاهده میشود ،مساﺣت زیر منحنی مﺸخﺼه عملﮑرد سیستﻢ ) (ROCدر
تمامی متغیرها به جز متغیر "قدرت اینورتوهای مچ پا" بیﺸتر از  0/5است که نﺸان
دهنده عملﮑرد مطلوب این متغیرها در پیش بینی آسیب دیدگی است .بنابراین
طبق این منحنی آسیب قبلی با سطح زیرمنحنی  0/838به عنوان شاخص اصلی
پیشبینیکننده اسپرین مچ پا معرفی شد .نتایج منحنی  ROCنﺸان از این دارد
که برای متغیرهای سن ،قد ،وزن BMI ،و آسیب قبلی میتوان نقطه برش و
ﺣساسیت و ویﮋگی مناسب را تعیین کرد که برای متغیر سن در نقطه برش 12/5
 ،ﺣساسیت  0/941و ویﮋگی 0/669هستند که با توجه به نسبت بخت با اندازه
 ،1/040میتوان گﻔت ورزشﮑارانی که سن آن ها بیﺸتر از  12/5است 1/040برابر
بیﺸتر از ورزشﮑاران دیﮕر در معرض آسیب دیدگی هستند و برای متغیر قد در
نقطه برش  ،162/5ﺣساسیت  0/235و ویﮋگی  0/432است که با توجه به نسبت
بخت 1/024می توان گﻔت ورزشﮑارانی که قد آنها بیﺸتر از  162/5است 1/024
برابر بیﺸتر از ورزشﮑاران دیﮕر در معرض آسیب دیدگی هستند .در متغیر وزن با
نقطه برش  ،71ﺣساسیت  0/735و ویﮋگی  0/890و نسبت بخت  1/008نﺸان
میدهد افراد با وزن بیﺸتر از  71کیلوگرم  1/008برابر بیﺸتر از ورزشﮑاران دیﮕر
در معرض آسیبدیدگی هستند .در متغیر  BMIنیز با نقطه برش  ،22ﺣساسیت
 0/676و ویﮋگی  0/831و نسبت بخت  1/077نﺸان دهنده اینست که افراد با
شاخص  BMIبیﺸتر از  1/077 ،22برابر بیﺸتر از ورزشﮑاران دیﮕر در معرض
آسیب دیدگی هستند .در نﻬایت برای متغیر آسیب قبلی ،در نقطه برش بیﺸتر از
 ،0/5ﺣساسیت 0/735و ویﮋگی  0/059هستند که با توجه به نسبت بخت با اندازه
 ،51/016میتوان گﻔت ورزشﮑارانی که آسیب قبلی داشتهاند  51/016برابر بیﺸتر
از دیﮕر ورزشﮑاران در معرض آسیبدیدگی جدید هستند.

جدول  .6سطح زیر منحنی  ROCدر متغیرهای معنی دار پژوهش
متغیر ها

سطح زیر نمودار

انحراف استاندارد

P-value

سن
قد
وزن

0/654
0/709
0/698
0/622
0/406
0/576
0/838

0/050
0/053
0/048
0/052
0/055
0/053
0/047

0/00
0/00
0/00
0/030
0/094
0/175
0/00

BMI

اینورتور مچ پا
اورتور مچ پا

آسیب قبلی
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نتایج برخی از تحقیقات پیﺸین همسو و با برخی از تحقیقات ناهمسو
است Mansournia .و همﮑاران گزارش کردند ورزشﮑاران با سابقه آسیب
اسپرین قبلی مچپا  8 /75برابر بیﺸتر از سایر بازیﮑنان در معرض آسیب
اسپرین مچپا هستند )  Giroto .(11و همﮑاران به پیشبینی آسیبهای
اسپرین مچپا پرداختند و گزارش کردند ،ورزشﮑاران با آسیب اسپرین قبلی
مچ پا  2 /4برابر بیﺸتر از سایر ورزشﮑاران در معرض اسپرین مچ پا هستند
)  .(15نتایج تحقیق  Dohertyو همﮑاران نﺸان داد  40درصد افرادی
که سابقه اسپرین مچ پا داشتند  12ماه بعد دﭼار اسیب دیدگی مجدد
شدند )  Pourkazemi .(16و همﮑاران نیز گزارش کردند افرادی که سابقه
اسپرین قبلی مچ پا داشتند  8 /23برابر بیﺸتر از افراد سالﻢ در معرض آسیب
مجدد هستند )  .(17در مقابل  Pachecoو همﮑاران ارتباط معنیداری بین
بروز اسپرین و سابقه اسپرین قبلی مچ پا مﺸاهده نﮑردند )  .(13همﭽنین
 Attenboroughو همﮑاران در بررسی عوامل خطر آسیب اسپرین مچپا
گزارش کردند که بین اسپرین قبلی مچپا و میزان بروز اسپرین رابطه
معنیداری وجود ندارد )  .(18تﻔاوت در ویﮋگیهای آزمودنیها و مدت زمان
مطالعه میتواند از دالیل تناقص یافتههای مطالعه ﺣاضر و تحقیات مذکور
باشد .در مطالعه  Pachecoو همﮑاران مدت زمان مطالعه محدود به پنج
ماه بوده است و همﭽنین آزمودنیهای شرکتکننده در این مطالعه را
زنان و مردان تﺸﮑیل داده بودند .در تحقیق  Attenboroughو همﮑاران
مدت زمان مطالعه یﮏ فﺼل و همﭽنین آزمودنیهای شرکتکننده در این
مطالعه را زنان تﺸﮑیل داده بودند .سﻼمت مﻔﺼل بعد از آسیبدیدگی نه
تنﻬا به شدت آسیب ،آسیب دیﮕر لیﮕامانها و عﻀﻼت اطراف مﻔﺼل ،بلﮑه
به نوع توانبخﺸی و کیﻔیت ریﮑاوری بدست آمده نیز بستﮕی دارد .هنﮕامی
که اسپرین مچ پا اتﻔاق میافتد لیﮕامانهای جانب خارجی ،کپسول مﻔﺼلی،
عﻀﻼت بویﮋه پرونﺌوس النﮕوس کﺸیده میشوند و گیرندههای ﺣﺲ عمقی
نیز آسیب میبینند .این گیرندهها نقش مﻬمی در کنترل ﺣرکت مچ پا
دارند .نقص این گیرندهها باعﺚ
ایجاد اختﻼل در پیامهای آوران
فاصله اطمینان
میشود .دوكهای عﻀﻼنی،
کران باال
کران پایین
اندام وتری گلﮋی ،گیرندههای
0/751
0/556
مﻔﺼلی و گیرندههای پوستی
0/814
0/605
پیام را به درستی مخابره
نمیکنند و عﻀﻼت نیز پیام را
0/792
0/605
به درستی دریافت نمی کنند .
0/723
0/521
تحقیقات قبلی نﺸان دادهاند
0/513
0/299
عﻀﻼت پرونﺌال که مسﺌول
0/681
0/472
کنترل اینورژن و پﻼنتار فلﮑﺸن
0/930
0/746
مچ پا هستند با تاخیر فعالیت
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بحث :
طبق منحنی  ROCآسیب قبلی به عنوان شاخص اصلی پیشبینیکننده
اسپرین مچ پا معرفی شد .با توجه به نسبت شانﺲ با اندازه ،51 /016
میتوان گﻔت ورزشﮑارانی که آسیب قبلی داشتهاند  51 /016برابر بیﺸتر
از دیﮕر ورزشﮑاران در معرض آسیبدیدگی جدید هستند .این نتیجه با

نمودار  .1منحنی  ROCمتغیرهای تاثیرگذار بر آسیب جدید

ریسﮏ فاکتورهای درونی اسپرین جانبی مچ پا در ورزشﮑاران :مطالعه طولی 29 /
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خود را شروع میکنند که این تاخیر شانﺲ بروز آسیب مجدد را افزایش
میدهد .از طرف دیﮕر بعد از اسپرین ،برنامههای ﺣرکتی ذخیره شده در
مغز هﻢ تغییر می-کند .این برنامهها داﺋمی نیستند و توسﻂ اطﻼعات جدید
فیدبﮑی اپدیت میشوند .وقتی منبﻊ اطﻼعات ﺣسی که یﮑی از مﻬﻢترین
آنﻬا ﺣﺲ عمقی است دﭼار اختﻼل شود ،اطﻼعات فیدفورواردی نیز دﭼار
مﺸﮑل میشود )  .(19بنابراین بسیار مﻬﻢ است که آسیب اسپرین اولیه را
درمان و همﭽنین نباید آن را به عنوان یﮏ آسیب جزﺋی در نﻈر گرفت .
طبق نتایج منحنی  ROCشاخص های دموگرافیﮏ ) قد ،وزن و (BMI
بهعنوان پیشبینیکننده اسپرین مچپا معرفی شدند .برای متغیر قد
ورزشﮑارانی که قد آنها بیﺸتر از  162 /5است 1 /024 ،برابر بیﺸتر از
ورزشﮑاران دیﮕر در معرض آسیب دیدگی هستند .در متغیر وزن افراد با
وزن بیﺸتر از  71کیلوگرم  1 /008برابر بیﺸتر از ورزشﮑاران دیﮕر در معرض
آسیب دیدگی هستند .در متغیر  BMIنیز افراد با شاخص  BMIبیﺸتر
از  1 /077 ،22برابر بیﺸتر از ورزشﮑاران دیﮕر در معرض آسیب دیدگی
هستند .این نتایج با نتایج برخی از تحقیقات همسو است Mansournia .و
همﮑاران گزارش کردند ورزشﮑارانی که قد بلندتری دارند  1 /17برابر بیﺸتر
از سایر بازیﮑنان به اسپرین مچ پا مبتﻼ شدند )  Hershkovich.(11و
همﮑاران گزارش کردند با افزایش یﮏ سانتیمتر در قد مردان  2 /44برابر و
در زنان  1 /43برابر شانﺲ ابتﻼ به اسپرین مچ پا افزایش مییابد .همﭽنین
در ورزشﮑاران مرد با افزایش یﮏ واﺣد در شاخص  1 /057 ،BMIبرابر و در
ورزشﮑاران زن با افزایش یﮏ واﺣد در شاخص  1 /097 ،BMIبرابر بیﺸتر
از سایر بازیﮑنان در معرض آسیب اسپرین مچپا بودند )  .(5در دو مطالعه
مذکور نتایج منحنی راك و نقطه برش گزارش نﺸده بود .نتیجه تحقیق
 Fousekisو همﮑاران نﺸان داد ورزشﮑاران با وزن باالتر از  72 /6سال،
 5 /72برابر و ورزشﮑاران با شاخص  BMIبیﺸتر از  8 /16 ،21برابر بیﺸتر
از ورزشﮑاران دیﮕر در معرض آسیب دیدگی قرار دارند )  .(20در مقابل
 Najafipourو همﮑاران در تحقیقی روی نﻈامیان مرد ،ارتباطی بین بروز
آسیب اسپرین و قد مﺸاهده نﮑردند )  .(21همﭽنین  Beynnonو همﮑاران
در بررسی عوامل خطر آسیب اسپرین مچپا گزارش کردند بین قد و وزن با
افزایش بروز اسپرین مچپا رابطه وجود ندارد )  .(22قد بلند در ورزشﮑاران،
نﺸان دهنده تﻔاوت در اندازه باال تنه و پایین تنه افراد است که این عامل
در تعیین مرکز ثقل نقش بسزایی دارد .مرکز ثقل و گرانیﮕاه در افراد با قد
بلندتر باالتر قرار دارد .در نتیجه باالتر بودن مرکز ثقل ،باعﺚ ناتوانﯽ افراد
در بازگرداندن مرکز ثقل و برقراری تعادل به هنﮕام فرود و تغییر مسیرهاي
ناگﻬانﯽ و در نﻬایت منجر به ایجاد آسیبدیدگی میگردد  .همﭽنین در
افراد با اضافه وزن بیﺸتر ،بار بیﺸتری به مﻔاصل اندام تحتانی وارد میشود
که این عامل اﺣتمال ایجاد آسیب اسپرین مچ پا را افزایش می دهد ) .(20
از طرف دیﮕر افزایش قد و وزن باعﺚ افزایش گﺸتاور اینورژنی میشود که
این گﺸتاور باید بوسیله لیﮕامانها و عﻀﻼت اطراف مﻔﺼل مچ پا خنﺜی
شود .اگر میزان گﺸتاور بیش از تحمل این ساختارها باشد آسیب اسپرین
مچ پا اتﻔاق می افتد ) .(22
طبق نتایج تحقیق ﺣاضر سن بهعنوان یﮑی از پیشبینیکنندههای اسپرین
مچ پا معرفی شد .نتایج منحنی  ROCراك نﺸان داد ورزشﮑارانی که سن
آنها بیﺸتر از  12 /5سال است 1 /040برابر بیﺸتر از ورزشﮑاران دیﮕر در
معرض آسیب دیدگی هستند .این نتایج با نتایج برخی از تحقیقات قبلی
همسو است Delahunt .و همﮑاران گزارش کردند ،ورزشﮑارانی که سن
آنها کمتر از  24سال است  8 /41برابر بیﺸتر از وزشﮑاران دیﮕر در معرض
آسیبدیدگی قرار دارند .در تحقیق دیﮕری گزارش شد بیﺸترین آسیب
اسپرین در زنان در محدوه سنی بین  10تا  14سال و در بین ورزشﮑاران
مرد بین محدوده سنی 15تا  19سال رخ داده است )  Vereijken .(12و
نیز همﮑاران گزارش کردند ،ورزشﮑارانی که سن آنها کمتر از  24 /7سال
است  0 /909برابر بیﺸتر از سایر ورزشﮑاران در معرض آسیب اسپرین مچ پا
قرار دارند )  .(23در مقابل  Eagleو همﮑاران در بررسی عوامل خطر آسیب

اسپرین مچپا گزارش کردند بین سن و افزایش بروز اسپرین رابطهای مچپا
وجود ندارد )  Fousekis .(24و همﮑاران نیز در مطالعهای گزارش کردند،
ارتباط معناداری بین سن و آسیب اسپرین مچ پا وجود ندارد )  .(20از دالیل
اﺣتمالی تناقص یافتههای تحقیق ﺣاضر و تحقیات مذکور میتوان به دلیل
دامنه سنی زیاد و تجربه ی آزمودنی ها اشاره کرد  .در مطالعه Fousekis
و همﮑاران میانﮕین سنی ورزشﮑاران  24 /23سال و در مطالعه  Eagleو
همﮑاران  28 /5سال بود .اما در مطالعه ﺣاضر میانﮕین سنی افراد 16 /76
سال بود .بنﻈر میرسد که افراد با سن کمتر بیﺸتر در معرض اسیب اسپرین
مچ پا قرار میگیرند .مواردی همﭽون هماهنﮕیهای عﺼبی عﻀﻼنی کمتر
و همﭽنین سن بلوغ از دالیل اﺣتمالی آسیب در سنین پایینتر است .از
اینرو بنﻈر میرسد مداخﻼت پیﺸﮕیری از آسیب اسپرین مچ پا در سنین
قبل و اوایل نوجوانی باعﺚ کاهش بروز این آسیب شود .
نتایج تحقیق ﺣاضر نﺸان داد از بین متغیرهای قدرت ایزومتریﮏ اندام
تحتانی قدرت اورتورها و اینورتورها با بروز اسپرین مچ پا رابطه معنیدار
داشت اما نتایج منحنی  ROCاین فرضیه را تایید نﮑرد .بنابراین بنﻈر
میرسد قدرت ایزومتریﮏ عﻀﻼت ران و مچ نمیتواند اسپرین مچ
را پیشبینی کند .این نتیجه با نتایج برخی از تحقیقات قبلی همسو با
برخی ناهمسو استPacheco .و همﮑاران گزارش کردند ،که بین قدرت
اینورتورها و اورتورها بروز اسپرین مچ پا رابطه معنی داری وجود ندارد ) .(13
 Kosikو همﮑاران گزارش کردند گﺸتاور ایزومتریﮑی ران و مچ پا در
افراد مبتﻼ به بی ثباتی مزمن مچ پا نسبت به افراد سالﻢ کمتر است ) .(25
 Fousekisو همﮑاران عدم تقارن در قدرت اکسنتریﮏ دورسی فلﮑسورها
و پﻼنتار فلﮑسورها را بهعنوان یﮑی از پیشبینی کنندههای اسپرین مچ پا
در فوتبالیست-ها معرفی کردند .به طوری که بازیﮑنانی که قبل از شروع
فﺼل عدم تقارن قدرت اکستنسریﮏ بیتﺸر از  15درصد داشتند هﺸت برابر
بیﺸتر از سایر بازیﮑنان در معرض اسپرین مچ پا قرار گرفتند ) De .(20
 Ridderو همﮑاران گزارش کردند کاهش قدرت اکستنسورهای ران یﮏ
ریسﮏ فاکتور برای اسپرین مچ پا است درﺣالی قدرت ابداکتورهای ران
نتواست آسیب اسپرین را پیشبینی کند )  .(9از دالیل تناقص یافتههای
تحقیق ﺣاضر و تحقیات مذکور را میتوان به روشهای اندازهگیری قدرت
عﻀﻼت و جمعیتهای مختلﻒ در هر مطالعه را اشاره کرد .بنﻈر میرسد
اثر قدرت عﻀﻼنی در پیش بینی آسیب اسپرین مچ پا در ورزشﮑاران به
دلیل اختﻼف در روش های متدولوژی ،تاکنون نسبت ًا نامﺸخص است .
بیﺸتر مطالعات مرتبﻂ علیرﻏﻢ تاکید بر اینﮑه آسیبهای اسپرین مچ پا در
فعالیتهای اکسنتریﮏ اتﻔاق میافتد ،قدرت ایزومتریﮏ را ارزیابی کردهاند
)  .(13همﭽنین یﮑی دیﮕر از عواملی که میتواند نقطهی بحﺚ و جدال بین
مطالعات باشد ،اثر پوزیﺸنهای مختلﻒ ورزشﮑاران روی داینامومتر و اینﮑه
عﻀﻼت در گروههای عﻀﻼنی مجزا و به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار
گیرند .اسپرین مچ پا معموال ﺣین انتقال از وضعیتهای بارگذاری نﺸده
به شرایﻂ بارگذاری شده اتﻔاق میافتد .از انجا که مچ پا در این شرایﻂ
ناپایدار است و کنترل شوك های وارده و کاهش سرعت مرکز جرم بسیار
سخت است ،این کنترل در مرﺣله اول توسﻂ فعالیت اکسنتریﮏ عﻀﻼت
صورت میگیرد )  .(9با توجه به نتایج مطالعات گذشته میتوان گﻔت که اگر
در هنﮕام ارزیابی متغیرهای مربوط به قدرت عﻀﻼنی ،هﻢ قدرت عﻀﻼت
کانسنتریﮏ و اکسنتریﮏ مورد ارزیابی قرار گیرد ،میتوان عنوان کرد که
قدرت عﻀﻼت می-تواند به صورت قویتر آسیب اسپرین مچ پا را پیشبینی
کند .
نتایج تحقیق نﺸان داد پای برتر ارتباط معنیداری با بروز اسپرین مچ پا
ندارد .باور بر این است در فعالیتهای پویا نیروها و گﺸتاورهایی که به
پای برتر وارد می شود آن را بیﺸتر در معرض آسیب آسیب قرار می دهد .
نتایج تحقیق ﺣاضر با نتایج تحقیقات قبلی همسو است Surve .و همﮑاران
گزارش کردند بین میزان برزو اسپرین در پای برتر و ﻏیربرتر فوتبالیستها
تﻔاوت معنی داری وجود ندارد )  .(26درﺣالیﮑه  Ekstrandو همﮑاران
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 توانستند آسیب اسپرینIMB ، وزن، قد،به نﻈر می رسد سابقه آسیب قبلی
 از اینرو به مربیان و ورزشﮑاران پیﺸنﻬاد میشود.مچ پا را پیشبینی کنند
به منﻈور پیشبینی آسیب و هدفمند کردن برنامههای پیﺸﮕیری از آسیب
 این فاکتورها را مدنﻈر قرار دهند و افراد مستعد اسپرین را،اسپرین مچ پا
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