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 اهليربمييا( مع تدريبات  -تصميم جهاز بإسلوب )اإلسكيميا  
  إلعادة تأهيل إصابة التواء الكاحل  املقاومة

 أ.د / حسين أحمد حشمت *    
 حمدي عبده عاصمأ.د/ **    
 السيد صالح السيد /.دم ***     

 م.م / عبدالرحمن بسيونى غانم*** * 
 ومشكلة البحث :المقدمة  أواًل  : 

المعرفة العلمية بدأت بسيطة , ولكنها مع مرور الزمن ما لبثت ان تطورت وتراكمت وتنامت  
مما فتح المجال أمام طموحات العلماء العلمية والتطبيقية , وهنا يمكن القول بأن االوان قد فات للعودة 

ل إليها عبر السنين ولكنها تستطيع  الى نقطة الصفر , فالبشرية ال تستطيع ترك المعارف التى تم التوص
مخاطر والممارسات الغير أخالقية  السيطرة على التطبيقات المثيرة للجدل ومنع االستغالل والتقليل من ال

مSato " (2005 ، )م( ،"ساتو 1991)  Sundberg"سوندبرج" كل من  إنطالقًا مما أشار اليه
 kalindiparmar ,et" كالندى وآخرون " مTakashi et  al  (2005 ، )"تكاشى وأخرون "

al("2007)د يشد  نقص )تدريب كاتسو( يسبب  التدريب مع نقص التروية الدموية )األسكيميا(أن  م  
فى األوعية الدموية ومن ثم العضالت الهيكلية العاملة أثناء التدريب مما   األكسجين تروية فى نسبة

والكاتيكوالمين    GHنية المختلفة بما فى ذلك هرمون النمو البشرى  االستجابات الهرمو   فيزيعمل على تح
Catecholamine  والكرياتين ،  Creatine    والفوسفات Pوزيادة تكون أكسيد النتريك  NOSs    وتحسن

الخصائص األيضية للعضالت الهيكلية فضاًل عن تعزيز إنتاج الخاليا الجذعية من نخاع العظم الى  
  .       تحسن القوة العضلية وزيادة المقطع العضلىمجرى الدم بالضافة الى 

(  10 :431 ,436 ) (5 :1462 ،1463( )17( )19) 
عملية ك  االسكككككككك م االهيبريميا( مع تدريبات المقاومة ،  –كما يمكن الدمج بين ) االسككككككككككككيميا  

عضكالت وأرططة تحفيزية مقصكودة تتم من خالل تعمد منع وصكول الدم نهائيًا الى كافة خاليا وأنسكجة 
 -) قبض    حركةب  من خالل القيام  تدريبات المقاومة،   مفصككل كاحل القدم عن طريا الغلا الشككريانى
منظمات   بهدف اسكتثارة وتحفيزوذلك  حدود األلم    تحت بسك  ( لمفصكل الكاحل المصكاد ضكد مقاومة  

عوامل النمو والخاليا الجذعية والهرمونات لمواجهة هذه الضكغو  ثم انطالقها الجسكم الحيوية ططال   
 . )اله بريم ا(من خالل تطبيا  للقيام بعمليات االصالح والترميمالهدف الى الخاليا واألنسجة 

 
 

 أستاذ متفرغ بقسم وظائف االعضاء بكل ة الطب جامعة الزقازيق* 
 جامعة مدينة السادات. -ك ة الترب ة الرياض ة  – المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياض ةأستاذ ب ولوج ا الرياض ة ** 

 جامعة مدينة السادات. –كل ة الترب ة الرياض ة  – بقسم علوم الصحة الرياض ةمدرس *** 
  جامعة مدينة السادات. –كل ة الترب ة الرياض ة  – بقسم علوم الصحة الرياض ة**** مدرس مساعد 
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هو المبتكر المؤسكككككككككككس الحقيقى السكككككككككككلود التدريب مع تقليل التروية الدموية     "سكككككككككككاتو"  ويعد 
م( 1966حيث بدأ فى إسكككككتخدام هذا األسكككككلود عام)" كاتسكككككو"  )االسككككككيميا( والذى أطلا عليه اسكككككلود 

م( حيث حصكككككل على براءة اطختراع 1994واسكككككتمر فى تطبيقه على نفسكككككه حتى خرج الى النور عام)
م( ، ثم تطور هذا االسكككككككلود وأخذ اسكككككككمه 1997براءة اطختراع االوروطية واالمريكية عام )  اليابانية ثم

 (                           17(  )19).  م(1991عام )  "سوندبرج" الحالى إسكيميا على يد الباحث 
مصكدر الدم يحد  حالة ألم فى العضكلة   غلام( انه إذا تم  2000دى صكبرى " ) جويذكر " م

والذى يسككككتمر حتى ينتهى تخزين التدفا الدموى   Ischemia painبضككككة يسككككمى األلم االسكككككيمىالمنق
 بإستمرار بدون فترات الراحة . العادى ونفس الشئ يحد  إذا انقبضت العضلة ذات المصدر الدموى 

ويضيف أنه أثناء فترة الغلا للدم الشريانى فالنواتج )ثانى أكسيد الكرطون كككككككك حمض الالكتيك ك 
سكتامين ككككككككككككككك أيونات البوتاسكيوم ( تتراكم بالعضكو وتسكبب توسكيع لزوعية الدمويه مما يزيد تدفا الدم اله

 Hyperemia   .( 15   :153 )فى هذا العضو  وهذا ما يطلا عليه هيبريميا
ويعتبر مفصككل كاحل القدم من المفاصككل احادية المحور حيث يتكون من عظام دقيقة متعددة 

فاصككككككل دقيقة ، وتوجد العشككككككرات من األرططة التى ترط  بين تلك التمفصككككككالت تتمفصككككككل فيما بينها بم
ويعمل على هذا المفصكككككل العديد من العضكككككالت الدقيقة واألوتار ، وطسكككككبب تعرء المفصكككككل ل لتواء 

 تتعرء تلك األرططة والعضالت والعظام الى أضرار حسب درجة وشدة االصابة.
  -ثان ًا : مشكلة البحث :

كأخصككككككككككككككائ  فى مجكال اطصككككككككككككككابات والتكأهيكل وعمكل أحد البكاحثون    ون من خالل عمكل البكاحث
اصكككككككككككككككابككات وتككأهيككل للفريا االول للكرة الطككائرة ممتككاز رجككال بنككادى هليوطوليس ، الح  البككاحككث كثرة 

يرتكز  ىسككككككية التالركيزة األسككككككا  يعتبر الكاحلحيث أن مفصككككككل    حدو  اصككككككابة التواء الكاحل لالعبين
يشكترك ف  جميع متطلبات األداء ف  األنشكطة الرياضكية  الكاحلعليها جسكم اطنسكان, كما أن مفصكل 

، ويكون هكذا االلتواء واالحتككاك بكالمنكافس أو األداة أو األرء  ى،الوثكب , الجر ىالمختلفكة حيكث المشكككككككككككككك 
حسكككككككاا بعدم الثبات فى مصكككككككحوطًا بأالم حادة ومزمنة وكذلك تورم حول المفصكككككككل باالضكككككككافة الى اال

مفصكككككككككككل الكاحل  ولهذا يخضكككككككككككع بعض الالعبين الى عمل الجبيرة )الجبس( ثم عمل برنامج تأهيلى 
حركى قبكككل العودة الى المالعكككب  وهنكككاك من الالعبين من يكتفى بعمكككل برنكككامج تكككأهيلى حركى مع 

الى عدة أسككابيع مما   جلسككات العالج الطبيعى حتى اكتمال الشككفاء  وطذلك تطول فترة العالج والتأهيل
يكون له تأثيرًا سككككلبيًا على المسككككتوى البدنى والمهارى والنفسككككى لالعب ، حيث أنه عند حدو  اصككككابة 
التواء الكاحل تؤدى الى عدة تغيرات تتمثل فى التمزقات التى تحد  لرطا  او اكثر من ارططة مفصكل 

بقكايا الخاليا المتحطمكة تفرز بعض  الككاحل وكذلك االوتار واالعصككككككككككككككاد واالوعيكة الدموية وطذلك فإن
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المواد الكميائية التى تعطى إيعاز للجسكككككم بحدو  االصكككككابة ،االمر الذى يسكككككتدعى من أجهزة الجسكككككم 
إتخاذ االجراءات الالزمة الزالة مايوجد من خاليا حيث ترسكككككككككككككل الخاليا العصكككككككككككككبية ايعاز الى الدما  

وحدو  سكككريان فى الدم نتيجة لتمز  األوعية   تظهر هذة االيعازات فى صكككورة الم فى منطقة االصكككابة
الدموية والذى يتجمع ويكون تجلطات دموية حيث تتخثر التجمعات الدموية بفعل سككككككككككير حركة الدم ، 
باالضكككافة الى ذلك يحد  ارتشكككاح من المحفظة الزاللية للمفصكككل ، وهذا بدوره يؤدى الى نقص المدى 

وحدو  التصككككككككاقات فضككككككككاًل عن ضككككككككعف وضككككككككمور الحركى للمفصككككككككل نتيجة االرتشككككككككاح وتجل  الدم 
 العضالت المحيطة بالمفصل .

وألن األختالف سكككككككنة ق فى خلقه شكككككككمل هذا األختالف االسكككككككاليب المسكككككككتخدمة فى التأهيل 
وككذلكك زمن الشككككككككككككككفكاء والعودة الى المالعكب بعكد األصككككككككككككككابكة فتفكاوتكت مكابين طويكل الزمن للعودة الى 

صككككككككابة متطابقة أحيانًا كثيرة فى نفس نوع ودرجة اطصككككككككابة  المالعب وأخر قصككككككككير الزمن رغم أن اال
 -وهنا قدح ذهن الباحث الى تصكككميم جهاز العادة تأهيل إصكككابة التواء الكاحل باسكككلود )اطسككككيميا  

الهيبريميا( مع تدريبات المقاومة رطما يسكككككككككاعد على تقليص زمن تأهيل تلك االصكككككككككابة، فى حالة قدرة 
نى ديناميكى ليؤثر على تقليل النزيف واالرتشكككككككاح الداخلى فى بداية الباحث على تكوين تسكككككككلسكككككككل زم

االصككابة كلما أمكن ثم تقليل االلتهاد وتعزيز التوارد الدموى الزالة بقايا الخاليا المتحطمة والتجمعات 
الدموية واالرتشككككككككاح من خالل الدمج بين االسكككككككككيميا و الهيبريميا ، باالضككككككككافة الى تدريبات المقاومة 

منتظمكة ومتكدرجكة فكإن ذلكك يؤدى الى حكدو  تغيرات مختلفكة مثكل زيكادة المقطع العرضككككككككككككككى   بصككككككككككككككورة
للعضكككالت وزيادة حجم االلياف العضكككلية السكككريعة وزيادة قوة االوتار واالرططة وزيادة كثافة الشكككعيرات 
الدموية ، باالضككككككككافة الى البدء السككككككككريع فى اسككككككككتخدام مجموعة من تدريبات المدى الحركى السككككككككلبى 

اليجابى للمفصكككككككككككل والذى رطما بدوره أيضكككككككككككًا يسكككككككككككاعد فى التخلص من الورم وزيادة المدى الحركى وا
للمفصككل وتقليل الفاقد من قوة االنسككجة الضككامة ، وكذلك اسككتخدام تمرينات االتزان والتى تسككهم بدورها 

االرططة فى تسككهم فى اسككتثارة وتنشككي  المسككتقبالت الحسككية الميكانيكية فى عضككالت وأوتار المفصككل و 
 المحيطة فترفع مستوى االستقبال الحسى الذاتى وتزيد كفاءة المفصل. 

 ثالثًا : هدف البحث :
عادة تأهيل إصككككابة الهيبريميا( مع تدريبات المقاومة ط  -تصككككميم جهاز بإسككككلود )اطسكككككيميا  

 التواء الكاحل
 رابعًا : تساؤل البحث :

التواء الكاحل من الدرجة الثانية إصككككككككككككابة  القدرة على تأهيل   صككككككككككككمم قيدالبحث للجهاز الم هل
 ؟بصورة موضوعية وتقليص مدة التأهيل دون حدو  مضاعفات 
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  -خامسًا : مصطلحات البحث :
 إعادة التأه ل :

يقصككككد باعادة التأهيل اسككككتخدام الوسككككائل العالجية المختلفة فى اعادة الرياضككككى الى ممارسككككة 
المنطقة المصككككككابة من تكرار االصككككككابة ، كما يقصككككككد به اعادة الشكككككككل نشككككككاطه بعد إصككككككابته وحماية  

 ( 90: 1والوظيفة الى مستوى ما قبل االصابة . )
 ( (Sprain Ankle التواء الكاحلإصابة 

إصكككابة يتعرء لها مفصكككل الكاحل نتيجة لف وحشكككى أنسكككى مفاجئ وقوى ويتسكككبب ذلك   ىه
ينتج عنها  فى شككد أو إطالة زائدة أو قطع فى أحد األرططة الجانبية أو أكثر حسككب شككدة اطصككابة مما

 (43:  4 ) .إعاقة لحركة المفصل
 (Ischemiaاالسك م ا )

أوالعضكككككككككالت العاملة باألطراف أثناء االداء هى تعمد منع وصكككككككككول الدم نهائيًا الى العضكككككككككو  
 (152:  15 ) الحركى أو التدريب .

بأنها" عملية تحفيزية مقصكككككككككودة تتم من خالل تعمد منع وصكككككككككول الدم   اً إجرائي  تعريفهاويمكن  
فى   نهائيًا الى كافة خاليا وأنسكككككجة عضكككككالت وأرططة مفصكككككل كاحل القدم عن طريا الغلا الشكككككريانى

بسككك  ( لمفصكككل الكاحل المصكككاد ضكككد مقاومة فى  -) قبض    الذى يتم فيه القيام بحركةالوقت نفسكككه  
حدود األلم بهدف اسككككككتثارة وتحفيز عوامل النمو والخاليا الجذعية والهرمونات لمواجهة هذه الضككككككغو  

 ثم انطالقها الى تلك الخاليا واألنسجة للقيام بعمليات االصالح والترميم .
 (Hyperemiaاله بريم ا )

هى عبارة عن ازدياد فى معدل تدفا الدم الى العضككككككككو او العضككككككككالت العاملة باألطراف بعد 
 (152:  15  ) الغلا الشريانى المؤقت .

 سادسًا : إجراءات البحث :
 منهج البحث : 

المنهج التجريبى بتصكككككككككككميم المجموعة الواحدة وذلك لمالئمته لطبيعة هذا   ون إسكككككككككككتخدم الباحث
 البحث .

 فكرة الجهاز ق د البحث: 
( مطاطى يمتلئ cuffانطالقًا من فكرة جهاز قياا ضككككككككككككككغ  الدم الزئبقى ،حيث يسككككككككككككككتخدم )

بالهواء للضكككغ  على عضكككالت السكككاعد فيتم الضكككغ  على عضكككالت العضكككد وكذلك االوعية الدموية 
 م تقليل التروية الدموية للسكككككككككككككاعد ثم تقليل هذا الضكككككككككككككغ  تدريجيًا فيحد  زيادة فى التروية الدمويةفيت
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تصككككككككككككميم جهاز يتناسككككككككككككب مع طبيعة اطصككككككككككككابة قيد البحث وال يتسككككككككككككبب فى حدو     ون حاول الباحث
مضكككككاعفات أو أضكككككرار للشكككككخص المصكككككاد، وطعد عدة محاوالت إسكككككتطاع البحث من تصكككككميم رسكككككم 

مبتكر قيد البحث ثم التواصككككل مع شككككركة هندسككككية لتصككككميم جزء من الجهاز وشككككركة كروكى للجهاز ال
أجهزة تعويضككككية وجبائر صككككناعية لتصككككميم الجزء الثانى من الجهاز باألضككككافة الى مصككككانع الخراطة 

م ، وتم  23/11/2017م حتى 9/10/2017لتصككككككككككككككميم الجزء الثككالككث من الجهككاز خالل الفترة من 
 -ون عبارة عن أرطعة أجزاء كالتالى   :االستقرار أن الجهاز سيك

هو عبارة عن صكككككككندو  مصكككككككنوع من الخشكككككككب الرقيا المدعم بسكككككككيقان من االلومنيوم  : الجزء االول
ومحا  بماده شككككككككبه زجاجية )أكريلك( داخل هذا الصككككككككندو  تانك فى الجزء السككككككككفلى من التانك يوجد 

باالضكككافة الى الدائرة الكهرطية للجهاز طالمبة سكككحب ودفع متصكككلة بالتانك    2صكككندو  التحكم به عدد 
 وكذلك دائرة التحكم االلكترونية المبرمجة بنظام العمل المطلود. 

باالضكككككككافة الى وجود مفاتيح للتحكم فى عمل الجهاز يمكن اسكككككككتخدامها فى حالة عدم الرغبة 
وكككذلككك فى اسككككككككككككككتخككدام الريموت كنترول الموجود مع الجهككاز فهى تقوم بنفس عمككل الريموت كنترول 

شكككاشكككة عرء صكككغيرة لعرء الزمن وطعض المعلومات المختصكككرة عن الجهاز ، و يوجد على الوجه 
الخلفى للجهاز جهاز التنبيه الكهرط  المتصكككككل بمصكككككدر كهرط  داخل الجهاز حيث يخرج من الجهاز 
 سككككككلك واحد يتصككككككل بمصككككككدر التيار الكهرط  ، تم تقنين التنبيه الكهرطى المسككككككتخدم حيث  قام الباحث 

  Oscila Scopeبتحليل النبضكككة )اطشكككارة ( الكهرطية التى يخرجها الجهاز وذلك عن طريا جهاز  
 من قبل مهندا إلكترونيات وجائت النتائج كما يلى :

 مللى ثانية .  10المسافة بين النبضتين =  -   مللى ثانية . 1زمن النبضة )اطشارة (=  -
 فولت  . 5شدة جهد النبضة =  -  ثانية .ذبذبة لكل  100عدد مرات تكرار النبضة   -
 . مللى ثانية  12الزمن الدورى للنبضة =   -

 

 ( 1شكل)
 يوضح الهيكل الداخلى للجزء األول من الجهاز وأبعاده 
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 ( 2شكل)
 يوضح عمود االلومنيوم المستخدم فى تدعيم الجسم الخارجى للجزء األول من لجهاز

 

 ( 3شكل )
 الجانبية المختلفة يوضح أوجه الجهاز 

 

 ( 4شكل ) 
 يوضح الوجه العلوى والسفلى الجزء األول من الجهاز 

 

 ( 5شكل ) 
 ر يوضح صندو  التحكم الذى يحتوى على الدوائر الكهرطية والدوائر االلكترونية للجهاز المبتك
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 ( 6شكل ) 
 يوضح دائرة التحكم االلكترونية األولى الخاصة بالجهاز المبتكر 

 

 

 ( 7شكل ) 
 يوضح الدائرة الكهرطية للجهاز المبتكر 

" جزء تم تصككككككميمة بإحدى شككككككركات األجهزة التعويضككككككية والجبائر cuffهو عبارة عن " : الجزء الثاني
الصككناعية يرتديه الشككخص على كاحل القدم مصككنوع من طبقتين قما  مدعم باالسككفنج بحيث يغطى 
المنطقه من اسككككككككفل الركبة حتى نهاية اصككككككككابع القدم داخل هذا الجزء من القما  بين طبقتين القما  

مسكتطيل قابله لالمتالء بالماء او الهواء متصكله بخرطوم خارج  يوجد اكياا مطاطية على هيئة شكري 
 من هذا الجزء يتم توصيله فى الجزء االول من الجهاز عند التشغيل.  

وكذلك كيس مطاطى موجود بصكككككورة دائريه فى الجزء العلوى يكون اسكككككفل الركبة ملتف حول 
نهايته ضكككاغ  هواء يدوى متردد السكككا  عند ارتداء الجهاز , هذا الكيس متصكككل بخرطوم خارجى فى 

)بامب( بصكككمام تحكم وطه مؤشكككر يوضكككح درجة الضكككغ  او االغال  الشكككريانى باالضكككافة الى أحزمة 
 لتثبيت هذا الجزء بشكل جيد فى كاحل القدم .
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 (8شكل )

 " cuffيوضح الجزء الثانى من الجهاز المبتكر  " 
لتدريبات المقاومة تم تصكميمة ، مصكنوع من الحديد مزود بك  هو عبارة عن جزء حركى :  الجزء الثالث

) سكلك زنبركى ( تعمل كمقاومة أثناء االداء لحركتى الثنى والمد لمفصكل كاحل القدم ، حيث تؤدى   2
 عليه تدريبات المقاومة طوال فترة إحدا  االسكيميا .

 
 ( 9شكل ) 

 از المبتكر يوضح الجزء الثالث الخاص بتدريبات المقاومة فى الجه

هو عبارة عن ريموت التحكم يعمل بموجات الراديو يتحكم فى تشكككككككغيل الجهاز عن بعد : الجزء الرابع  
 متر .100لمسافة تصل الى 

 

 

 

 

 ( 10شكل )
 يوضح ريموت التحكم بالجهاز المبتكر عن بعد 
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 (11شكل )
 يوضح الشكل النهائى لجهاز المبتكرقيد البحث 

 طريقة عمل الجهاز 
 يتم وضع الثلج والماء داخل التانك فى الجزء األول من الجهاز . -1
يتم توصيل الجزء األول من الجهاز بمصدر تيار كهرط  ,يتم وضع الثلج مجرو  فى الدور   -2

 لتر ماء مع الثلج ثم يتم غلا الدور  جيدًا .  3واضافة 
وضع االلكترودات ) بادات( جهاز التنبيه الكهرط  على القدم المصابه فى المكان المناسب   يتم -3

 ولصقها جيدا  
على كاحل القدم المصابه وتثبيته جيدا باالحزمة   cuffيتم ارتداء الجزء الثانى من الجهاز  -4

 وتوصيل الخرطوم بالجزء االول من الجهاز .
 القدم على الجزء الثالث من الجهاز . من وضع الجلوا على الكرس  يتم وضع  -5
 بعد توصيل الجهاز وإعداده كما هو موضح فى االجراءات التمهيدية   -6
 يتم تشغيل جهاز التنبيه الكهرط  وضبطه بالشده المناسبة.  -7
من المفاتيح الموجوده فى  Aيتم تشغيل الجهاز من خالل الريموت بالضغ  على المفتاح  -8

فيتم ضخ الماء البارد من الجزئ    Pushطريا الضغ  على المفتاح الوجه االمامى من الجهاز عن 
الذى يرتديه الشخص المصاد فى الوقت نفسه يتم استخدام   cuff االول)التانك( الى الجزء الثانى 

مضخة الهواء اليدويه الحدا  حاله االسكيميا عن طريا وقف ضخ الدم الشريانى للجزئ المصاد 
الموجوده بالجهاز بها ساعة رقمية تزداد قيمتها تدريجيا لحساد زمن  ويالح  ان الشاشة الصغيرة 
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يسمى زمن إحدا  االسكيميا ، ويقوم الالعب بعمل ثنى ومد للكاحل على الجزء الثالث من الجهاز  
ضد مقاومته طوال زمن إحدا  االسكيميا فى حدود االلم حتى يصل الى حاله عدم القدرة على االداء 

عند   cuffفى الريموت اليقاف تدفا الماء البارد الى  A رة اخرى على المفتاح مع مراعاة الضغ  م 
 امتالئه جيدًا.

عند الوصول لحالة عدم القدرة على االستمرار فى االداء يتم فتح صمام الهواء الموجود فى  -9
  الجزء الثانى من الجهاز للسماح للدم بالتدفا مرة اخرى إلى الجزء المصاد وهو ما يسمى بإحدا

فى الريموت ليتم سحب الماء مرة اخرى من    Bالهيبريميا ،فى الوقت نفسه يتم الضغ  على المفتاح 
( الى الجزء األول داخل التانك من خالل طالمبة السحب , ويالح  ان الزمن    cuffالجزء الثانى ) 

ناء احدا  الموجود على الشاشة الصغيره يقل تدريجيًا حتى يعود الى نقطة الصفر مرة اخرى وأث
الهيبريميا يتوقف الالعب عن القيام بثنى ومد المفصل المصاد )تدريبات المقاومة( ضد مقاومة الجزء 

 الثالث من الجهاز . 
 تكرارات فى كل وحدة ) جلسة ( . 7:   5يتم تكرار هذا العمل من  -10
 ملحوظككككككككة  •

تلقائى من خالل فترة التأهيل حيث  يتم االرتفاع بشدة الحمل الذى يتعرء له الالعب بشكل 
يزداد فترة إحدا  االسكيميا بشكل تدريجى من يوم آلخر مع حدو  التكيف فى األداء وكذالك تزداد 
أيضا سرعة أداء الثنى والمد المفصل الكامل ضد مقاومة الجزء الثالث من الجهاز، وكذلك يزداد المدى 

 الحركى للمفصل .
 اله بريم ا (  –لمستخدم بطريقة )االسك م ا مكونات البرنامج التأه لى ا

 - يشمل البرنامج ثال  مراحل مقسمة كاالتى :  -
 (1جدول )

 يوضح التوزيع العام لمراحل برنامج  )االسكيميا والهيبريميا( قيد البحث 

 

 عدد الوحدات )الجلسات( مدة المرحلة مراحل البرنامج 
 وحدات )جلسات( 3 أيام  3 المرحلة األولى
 وحدات )جلسات( 7: 5 أيام  7:  5 المرحلة الثانية 
 وحدات )جلسات ( 8:  6 أيام  8:  6 المرحلة الثالثة 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 91 

 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 

2020( يناير 1( العدد )33المجلد )  

  

 ( 12شكل  )
 يوضح التوزيع العام لمراحل برنامج  )االسكيميا والهيبريميا( قيد البحث 

 ( 2محتوى الوحدات والتدريبات المستخدمة ق د البحث مرفق )
 مجتمع البحث  :  -

م  2017/2018الفريا األول للكرة الطائرة ممتاز رجال بنادى هليوطوليس للموسم الرياضى 
 العب .  16وعددهم 

 ع نة البحث : -
العبين مصابين بالتواء الكاحل من الدرجة الثانية من العبى   3تضمنت عينة البحث على  

بالطريقة    تم اختيارهمم( ،  2018/ 2017الكرة الطائرة ممتاز رجال بنادى هليوطوليس للموسم الرياضى )
 العمدية المتتابعة  . 

  وسائل جمع الب انات : -
 الدراسات االستطالع ة  :

 ( دراسة استطالعية.  2قام الباحث بإجراء عدد ) 
 الدراسة االستطالع ة االولى  : -

م بهدف 27/11/2017و   26بإجراء دراسة استطالعية يومى األحد واالثنين     ون قام الباحث
التأكد من صالحية الجهاز المبتكر قيد البحث وذلك بعرء الجهاز على مجموعة من االطباء 

جراحة عامة ( والحصول منهم على تقرير عن مدى صالحية   – أوعية دموية  –تخصصات ) عظام 
حية استخدام الجهاز المبتكر و أنه ليس به ما يؤثر سلبًا على صحة  الجهاز اسفرت الدراسة عن صال

   ( 1مرفق ) االطباء . المصابين بإصابة التواء الكاحل، باالضافة الى استحسان الفكرة من أغلب 
 
 

المرحلة األولى  المرحلة الثانية المرحلة الثالثة 
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 الدراسة االستطالع ة الثان ة  :
م حتى  28/11/2017قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية فى الفترة من يوم الثالثاء الموافا  

على مجموعة من   قيد البحث م  لتجرطة الجهاز المبتكر 2017/  11/ 30يوم الخميس الموافا 
 الالعبين أصحاء غيرمصابين وذلك بهدف :

 التدريب على طريقة تشغيل واستخدام الجهاز المبتكر .  -
 التأكد من عدم وجود مشكالت فنية فى الجهاز المبتكر . -
 التعرف على مردود وإحساا الالعب أثناء وطعد االستخدام .  -

 أسفرت تلك الدراسة االستطالع ة عن :
 سهولة استخدام الجهاز وعدم وجود مشكالت فنية . -
عبين وذلك فى من الال 2ساعد الجهاز على تخفيف الم االجهاد القصبى الشظوى كان يعانى منه  -

 دقائا ورطما كانت هذه النتيجة مفاجأة بالنسبة للباحث وليست مقصودة . 10جلسة واحدة استغرقت 
 المسح المرجعى :
بإجراء المسح المرجعى للدراسات واألبحا  الحديثة التى ُأجريت على إصابة   ون قام الباحث

التواء الكاحل من الدرجة الثانية  للرياضيين وذلك للتعرف على األساليب المستخدمة فى التأهيل  
 والفترات التى استغرقتها فى تأهيل االصابة ومن ثم زمن العودة الى المالعب بعد األصابة . 

 شخص ة:المقابالت ال
بإجراء مقابالت مع الالعبين ألقناعهم بأهمية البحث والحصول على موافقتهم   ون حيث قام الباحث
 لتطبيا البحث   . 

 : األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث    
 أقالم  -
 استمارات تسجيل    -
 كولمن . -
 جهاز جينوميتر .  -
 جهاز ديناموميتر .  -
 مقياا االلم التناظرى .  -

 قياا . شري   -
 كرة جيل .  -
 اقماع . -
 اساتيك مقاومة . -
 مكعب فليشمان .  -
 ساعة ايقاف .  -
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 التجربة الرئ س ة : 
قوة عضالت السا  ، المحي    –تم اجراء القياا القبلى للمتغيرات )المدى الحركى لمفصل الكاحل  -

درجة االتزان ( وذلك لكال الرجلين )يمين/ شمال( لجميع أفراد مجتمع البحث وعددهم    –العضلى للسا   
 (  3مرفق )م . 2017/  12/  5،6العب وذلك يومى الثالثاء واالرطعاء   16
الول حالة مصابة بالتواء الكاحل من الدرجة  VASة االلم بمقياا األلم التناظرى تم قياا درج -

 م . 2017/ 12/ 25الثانية يوم االثنين  
تم تطبيا االسلود المقترح باستخدام الجهاز المبتكر قيد البحث للحالة االولى خالل الفترة من   -
 وحدة تأهيل )جلسة(. 14م بواقع 1/2018/ 10م حتى يوم االرطعاء الموافا 2017/ 12/ 26
م والذى اشتمل على  11/1/2018تم إجراء القياا البعدى للحالة األولى يوم الخميس الموافا  -

قوة عضالت السا  للرجل المصابة ، درجة االتزان للرجل    –المدى الحركى لمفصل الكاحل المصاد   
 المحي  العضلى لعضالت السا  للرجل المصابة .  -المصابة  

لثانى حالة مصابة بالتواء الكاحل من الدرجة   VASجة االلم بمقياا األلم التناظرى تم قياا در  -
 م .2018/ 10/4الثانية يوم السبت 

تم تطبيا االسلود المقترح باستخدام الجهاز المبتكر قيد البحث للحالة الثانية خالل الفترة من  -
 وحدة تأهيل )جلسة(.  14م بواقع  27/3/2018م حتى 3/2018/ 11
م والذى اشتمل على المدى 28/3/2018م إجراء القياا البعدى للحالة الثانية يوم االرطعاء الموافا  ت  -

درجة االتزان للرجل  – قوة عضالت السا  للرجل المصابة  – الحركى لمفصل الكاحل المصاد  
 المحي  العضلى لعضالت السا  للرجل المصابة.  -المصابة  

لثالث حالة مصابة بالتواء الكاحل من الدرجة  VASتم قياا درجة االلم بمقياا األلم التناظرى  -
 م .3/2018/ 28الثانية يوم االرطعاء  

تم تطبيا االسلود المقترح باستخدام الجهاز المبتكر قيد البحث للحالة الثالثة خالل الفترة من   -
 )جلسة(. وحدة تأهيل 15م بواقع 2018/ 4/ 9م حتى 3/2018/ 22
م والذى اشتمل على المدى  2018/ 10/4تم إجراء القياا البعدى للحالة الثالثة يوم الثالثاء الموافا    -

درجة االتزان للرجل  – قوة عضالت السا  للرجل المصابة  – الحركى لمفصل الكاحل المصاد  
 المحي  العضلى لعضالت السا  للرجل المصابة.  -المصابة  

  -النتائج  : سابعًا : عرض ومناقشة
تساؤل البحث : هل للجهاز المبتكر القدرة على تأهيل إصابة التواء الكاحل من عرء ومناقشة نتائج  

 الدرجة الثانية بصورة موضوعية وتقليص مدة التأهيل دون حدو  مضاعفات؟ 
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 (2جدول )
 نتائج الحالة األولى 

 نتائج القياا البعدى  القياا القبلى نتائج   وحدة القياا  المتغككيككككككككككككككككرات
 

 المدى الحركى
 40 40 درجة القبض 
 17 17 درجة البس 

 
 
 القوة

 العضلية 

 35 35 كجم  القبض 
 26 26 كجم  البس 

 13 14 كجم  الثنى للداخل
 11 11 كجم  الثنى للخارج 

 12 12 ثانية  درجة االتزان 
 41 40 سم  المحي  العضلى للسا  

 0 6 درجة االحساا باأللم درجة 
( تساوى نتائج القياا البعدى مع نتائج القياا القبلى فيما عدا قوة الثنى  5يتضح من جدول )

للداخل حيث لم تصل الى حالة ماقبل االصابة ، وكذلك زيادة المحي  العضلى للسا  بعد تأهيل  
 باأللم بعد تأهيل االصابة . االصابة عن حالة ماقبل االصابة ،  والوصول الى الالشعور 

 (3جدول )
 نتائج الحالة الثانية 

 نتائج القياا البعدى   نتائج  القياا القبلى  وحدة القياا   المتغككيككككككككككككككككرات
 

 المدى الحركى 
 50 50 درجة القبض 
 10 10 درجة البس 

 
 
 القوة  

 العضلية 

 31 31 كجم  القبض 
 21 21 كجم  البس  

 11 11 كجم  الثنى للداخل
 10 10 كجم  الثنى للخارج 

 13 13 ثانية   درجة االتزان 
 35.5 35 سم  المحي  العضلى للسا  
 0 7 درجة  درجة االحساا باأللم 
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( تساوى نتائج القياا البعدى مع نتائج القياا القبلى فيما عدا زيادة 6يتضح من جدول )
االصابة عن حالة ماقبل االصابة ، والوصول الى الالشعور باأللم  المحي  العضلى للسا  بعد تأهيل 

 بعد تأهيل االصابة . 
 (7جدول )

 نتائج الحالة الثالثة 
 نتائج القياا البعدى   نتائج  القياا القبلى  وحدة القياا   المتغككيككككككككككككككككرات

 
 المدى الحركى 

 43 43 درجة القبض 
 14 14 درجة البس 

 
 
 القوة  

 العضلية 

 29 29 كجم  القبض 
 19 19 كجم  البس  

 12 12 كجم  الثنى للداخل
 12 12 كجم  الثنى للخارج 

 17 17 ثانية   درجة االتزان 
 40 40 سم  المحي  العضلى للسا  
 0 6 درجة  درجة االحساا باأللم 

( تساوى نتائج القياا البعدى مع نتائج القياا القبلى فيما عدا انخفاء  7يتضح من جدول )
درجة االحساا باأللم بعد تأهيل االصابة حيث وصل الالعب الى الى الالشعورطاأللم بعد تأهيل  

 االصابة .  
ى  ( و نتائج الدراسة االستطالعية األولى يمكن االجابة عل 7( )6( ) 5من خالل جداول )

تساؤل البحث هل للجهاز المبتكر القدرة على تأهيل إصابة التواء الكاحل من الدرجة الثانية بصورة  
 موضوعية وتقليص مدة التأهيل دون حدو  مضاعفات؟  

حيث عودة المدى الحركى للمفصل المصاد الى حالته الطبيعية قبل االصابة بعد بعد تطبيا  
البحث ، ويرجع الباحث ذلك الى احتواء االسلود المقترح على  االسلود المقترح باستخدام الجهاز قيد 

تدريبات المقاومة المتحركة حيث انه اثناء فترة تطبيا االسكيميا )الغلا الشريانى( يقوم الالعب باضغ   
باستمرار على الجزء الثالث من الجهاز للوصول لوضع المد ثم الثنى ضد مقاومة اللى المعدنى وذلك 

، فضاًل عن إحتواء البرنامج على مجموعة تدريبات المرونة واالطالة لتنمية المدى فى حدود األلم 
الحركى السلبى وااليجابى فى جميع االتجاهات مما يسهم فى التخلص من الورم وااللم وزيادة المدى  
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 الحركى وتقليل الفاقد من قوة األنسجة الضامة وإستعادة حركة وقوة المفصل ، وهذا يتفا مع كل من"
 Bryan"  (8  :422 -426()11 :322-  324 ()10   :10 )،" برايان Kevin"" ،" كيفين kleinكلين

(عودة مستوى القوة العضلية للعضالت العاملة على  7( )6( )5كما يتضح من خالل جداول )
للمفصل المصاد الى حالتها الطبيعية قبل االصابة بعد تطبيا االسلود المقترح باستخدام الجهاز قيد 

تدريبات    الهيبريميا( مع –البحث  ، ويرجع الباحث ذلك الى احتواء االسلود المقترح على )االسكيميا  
حجم العضالت    زيادة    على)االسكيميا( تساعد  المقاومة مع تقييد تدفا الدم    ات تدريالمقاومة حيث أن  

إنه يؤدي أيًضا إلى التكيف األيض  ف  العضالت الهيكلية الذى يشبه االستجابة  باالضافة الى    وقوتها،  
تقييد تدفا الدم إلى زيادة تخزين  األيضية للعضالت ف  حالة نقص التروية  يؤدى تدريب المقاومة مع  

فى العضلة أثناء الراحة و حدو  تنسيا    ATPالجليكوجين ف  العضالت وإنخفاء ف  تركيز مركب  
الناتجة عن الضغو  األيضية  chemoreflexوتكامل فى مستقبالت رد الفعل الكيميائية فى العضالت  

 Kim  " (12( )6 )،" وكيم Takashi "، وهذا يتفا مع كل من" تكاشى  بسبب تقييد تدفا الدم
باالضافة الى ذلك استخدام التدريبات التأهيية التكميلية وتدرجها باستخدام الجهاز المبتكر     

وكذلك االساتيك المطاطة والمقاومات المختلفة ساعدت أيضًا فى سرعة اكتساد القوة المفقودة مرة  
 أخرى للعضالت العاملة على المفصل المصاد .

( عودة درجة االتزان المفصلى الى حالتها الطبيعية  7( )6( )5كما يتضح من خالل جداول )
قبل االصابة بعد تطبيا االسلود المقترح باستخدام الجهاز قيد البحث  ، ويرجع الباحث ذلك الى 

بذد االسلود الذى يحققه الجهاز قيد البحث باالضافة الى االستخدام تمرينات التوازن على لوح التذ 
حيث أنه توجد مستقبالت حسية ميكانيكية فى العضالت واالوتار واألرططة المحيطة بالمفصل هذه  
المستقبالت يمكن استثارتها وتنشيطها عن طريا المثيرات التى يتعرء لها المفصل ، وهذا يتفا مع  

 jean  ( "9  )" جين 
للسا  بالنسبة للحالتين  ( الى تحسن المقطع العضلى  7( )6( )5كما يتضح من خالل جداول )

األولى والثالثة والعودة للحالة الطبيعية بالنسبة للحالة الثانية بعد تطبيا االسلود المقترح باستخدام  
العوامل   الجهاز قيد البحث  ، ويرجع الباحث ذلك الى االسلود الذى يحققه الجهاز قيد البحث حيث 

تدريبات المقاومة التى تهدف   معلعب أدوارا هامة  تالتى    GH / IGF-1التنظيمية للميوجلوطين ومسار  
الهيبريميا( تؤدى   -حيث ان تدريبات المقاومة المصاحبة ل )االسكيميا لتضخيم العضالت الهيكلية 

تضخم    الذى بدوره يؤدى الىإنتاج البروتين  وطالتالى يحفز فى مصل الدم،   IGF-1 ف الى حدو  زيادة  
 Abe T( . "7( )20  )" و" ابى Yasudaل من" ياسودا ، وهذا يتفا مع كالعضالت وقوتها 

التدريب مع تقييد تدفا الدم، كما يوح  االسم على خفض    " الى ان    Loennekeكما يشير "  
من خالل إستخدام رطا  مثل رطا  ضغ  الدم. تشير األدلة إلى أن هذا النم     تدفا الدم إلى العضالت 
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ن التمارين حيث ينتج عنه تدريبات إيجابية على التكيف  من التدريب يمكن أن يوفر طريقة فريدة م
٪ من القدرة القصوى على العمل( وقد ظهر أن تضخم  30  -  10تعادل النشا  البدن  للحياة اليومية ) 

ملم زئبا(   100العضالت أثناء ممارسة التمارين الرياضية مع انسداد األوعية الدموية المعتدل )حوالى  
ر الذي قد يكون مفيًدا للرياضيين  والمرضى الذين يخضعون طعادة التأهيل  األم  ٪20بنسبة تصل إلى  

ومرضى إعادة تأهيل القلب والمسنين  وحتى رواد الفضاء على   ACLبعد العملية، وتحديًدا إصابات 
 ( 14)  إال أنه يجب إجراء المزيد من األبحا  لزيادة فهمنا للفوائد المقترحة لكل منها.من ذلك الرغم 

( الى تحسن درجة االحساا بااللم والتى وصلت 7( )6( )5يتضح من خالل جداول )كما 
، ويرجع الباحث ذلك  االسلود المقترح باستخدام الجهاز قيد البحث بعد تطبيا الى الالشعور بااللم 

تحسين التوارد الدموى وازالة االلتهاد والتجمعات الدموية فى المفصل المصاد باالضافة الى   الى
باالضافة الى    االسلود الذى يحققه الجهاز قيد البحث   القوة والمدى الحركى للمفصل من خالل  تحسن
  تعتبر احد مخرجات الجهاز قيد البحث والتى تعتبر   تعد   التى  التنبيه الكهرطى أو االستثارة الكهرطية  دور

فى العديد من المجاالت حيث انه يؤدى الى إنقباء   شكاًل من اشكال التدريب التى يمكن إستخدامها
العضالت ال إراديًا مما يعمل على زيادة النغمة العضلية وتحسينها وإزالة التوتر وتنشي  الدورة الدموية  
وتخفيف األلم باطضافة الى أهميته فى مجال تأهيل االصابات وسرعة العودة الى المالعب بعد 

  ( 2()16)"، سعدفتح ق ، محمد زيادة ، عزة مصطفى.  Palmeن "بالمر، وهذا يتفا مع كل ماطصابة  
(3( )5 ) 

م( ، "تكاشى وأخرون 2005) " Satoم( ،"ساتو 1991)  Sundbergويؤكد "سوندبرج" 
"Takashi et  al   (2005  ، )كالندى وآخرون "  م "kalindiparmar ,et al("2007)كل من أن   م

فى األوعية الدموية ومن ثم العضالت  األكسجين ديدفى نسبةش نقص يسبب  استخدام )األسكيميا(
الهيكلية العاملة أثناء التدريب مما يعمل على تحريض االستجابات الهرمونية المختلفة بما فى ذلك 
هرمون النمو البشرى والكاتيكوالمين والكرياتين والفوسفات وزيادة تكون أكسيد النتريك وتحسن  

الهيكلية فضاًل عن تعزيز إنتاج الخاليا الجذعية من نخاع العظم الى  الخصائص األيضية للعضالت 
  7:  4مجرى الدم بالضافة الى تحسن القوة العضلية وزيادة المقطع العضلى و زيادة التوارد الدموى 

 أصعاف الحالة الطبيعية مما يساهم فى تأهيل االصابة بصورة سريعة .
( 10 :431 ,436 )  (6 :1462 ،1463 )(17( )19) 

ومن خالل ما سبا يمكن االجابة على تساؤل البحث بأن الجهاز المبتكر له القدرة على تأهيل  
إصابة التواء الكاحل من الدرجة الثانية بصورة موضوعية حيث استعادة المدى الحركى للمفصل وكذلك 

الضافة الى تقليل  القوة العضلية للسا  ودرجة األتزان وزيادة المحي  العضلى لعضالت السا  ، با 
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  15درجة االحساا باأللم الى الصفر حيث الالشعور باأللم ، فضاًل عن تقليص فترة التأهيل الى 
 يومًا .

 -االستخالصات :ثامنًا : 
فى ضؤ عرء الجهاز على أطباء متخصصين وتطبيا الجهاز لتأهيل ثال  حاالت مصابة  

 - التوصل الى األستخالصات التالية : بالتواء الكاحل من الدرجة الثانية تم 
 الجهاز المصمم قيد البحث مالئم من الناحية الطبية من خالل تقييمه من قبل أطباء متخصصين.   -   1
 للجهاز دور هام فى تقوية العضالت العاملة على مفصل الكاحل . - 2
  15يص مدة التأهيل الى  للجهاز دور هام فى تأهيل إصابة التواء الكاحل من الدرجة الثانية  وتقل   -  3

 يوم . 
 Multiمن خالل التكنيك الذى يقوم به الجهاز قيد البحث  تم االستقرار على مسمى للجهاز هو "  -  4

rehabilitation System  " 
  -التوص ات :تاسعًا : 

  -فى ضؤ ما توصلت اليه الدراسة يوصى الباحث بما يلى :
 فة المفاصل المعرضة ل لتواء . إجراء تطوير للجهاز بما يتالئم مع كا - 1
 تطوير الجهاز ليصبح أخف وزنًا وأقل حجمًا .  -2
 ( كأداة اسعاف أولى الصابة التواء الكاحل .cuffضرورة توفر الجزء الثانى من الجهاز )  -3

 المراجع :
م( :إصككككككابات الرياضككككككيين ووسككككككائل العالج والتأهيل ، شككككككركة ناا 2008سككككككميعة خليل محمد ) -  1

 للطباعة .
م( : تاثير تنمية القوة المميزة بالسككككككككرعة للرجلين بإسككككككككتخدام التدريب 2008سككككككككعد فتح ق محمد) -  2

البلومترى والتنبيه الكهرطائى على اطنجاز الرقمى فى مسكابقى الوثب الثالثى ، رسكالة 
 االسكندريةماجستير غير منشورة ، كلية الترطية الرياضية للبنين ،جامعة 

م(: أثر التنبيه الكهرطائى على تنمية القوة العضكككككككككلية عند زوايا 2006عزة مصكككككككككطفى ناصكككككككككر ) -  3
مختلفة لمفصككككككككل الركبة وأثره على المسككككككككتوى الرقمى لسككككككككباحة الزحف على الظهر ، 
بحث منشكككور بمؤتمر الرياضكككة الجامعية فى الدول العرطية ، كلية الترطية الرياضكككية ، 

 . جامعة المنصورة
الطبعة   ،ىالعرط للرياضككككككككككيين" ، دار الفكر  ىعلم التشككككككككككريح الطب  (:م2003فتحى هندى ) محمد  -  4

 الثالثة ، القاهرة 
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