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کفی سفارشی
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کف پای صاف

چکیده
زمینه و هدف :هدف از مطالعه حاضر بررسی ت أثیر دوازده هفت ه اس تفاده از کف ی سفارش ی و
تمرین در آب (شنای کرال سینه) بر الگوی توزیع فشار و فعالیت عضالت س ا پ ا در دتت را
 01-01ساله مبتال به صافی کف پا بود.
مواد و روشها ۰1 :دانش آموز دتتر مبتال به کف پای صاف انعطافپذیر بهص ورت تا ادفی ب ه
عنوا آزمودنی مطالعه حاضر انتخاب شدند .آزمودنیها بهصورت تاادفی در دو گروه تمرین در
آب ( شناس کرال سینه) و استفاده از کفی (هر یک  01نفر) قرار گرفتند .و بهط ور تا ادفی در
دو گروه  01نفره تم رین در آب (ش نای ک رال س ینه)و گ روه اس تفاده از کف ی ق رار گرفتن د.
آزمودنیهای گروه تمرین در آب بهمدت  0۰هفته ( 3جلسه  01دقیقهای در اس تخر) تمرین ات
تود را طبق پروتکل تمرین انجام دادند و گروه استفاده از کف ی نی د در هم ین م دت از کف ی
سفارشی (حداقل  5ساعت در روز) استفاده کردند .قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی از هم ه
آزمودنیه ا متغیرهای وابسته تحقیق (سطح تماسو نیروی بیش ینهو او فش ارو زم ا تم اس و
شاتص قوس) با استفاده از دستگاه  )emed( Foot Scanو فعالیت عضالنی ) (RMSنید توسط
دستگاه الکترومیوگرافی اندازهگیری و ثبت شد.
یافته ها :تجدیه تحلیل آماری نشا داد که تفاوت معناداری در پسآزمو نسبت به پیشآزمو و
در استفاده از کفی بر الگوی توزیع فشار و شاتص قوس وجود ندارد ولی این تفاوت معنیدار در
فعالیت عضالنی مشاهده شد .بر اثر تمرین شنای کرال سینهو تفاوت معناداری در میدا حداکثر
نیرو و حداکثر فشار وارد بر ناحیه سایر انگشتا و همچنین در فعالیت عض النی مش اهده ش د.
نتیجهگیری :با توجه به یافته های پژوهش حاضر میتوا نتیجه گرفت که تمرین در آب موجب
بهبود الگوی توزیع فشار افراد دچار کف پای صاف میش ود .ب هنظ ر م یرس د دس تی ابی ب ه
اثربخشی در نتیجه استفاده از کفی سفارشی نیازمند گذشت زما طوالنیتری است.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن100۱۹000۰0 :
 پست الکترونیکیsafoora_rad@yahoo.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2019.17656.1416 :)DOI
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پای انسا ساتتار مکانیکی پیچیده و چند مفالی است که
در عملک رد ان دام تحت انی نق ش مهم ی دارد (آب والرینو
آیگبوسیو تال و آکینبو0و  .)۰100هر گونه تغییری در کف پا
میتواند در ادامه موجب بروز تغییرات بسیار در اندام تحتانی
و سایر مفاصل بد گردد .تشخیص به موقع دف ورمیتیه ا و
استفاده از وس ایل کمک ی م یتوان د در پیش گیری از ب روز
مشکالت آتی این تغییر شکلها کمک کننده باشد (لدوکس
و هیلستروم۰و  .)۰11۰در فعالیته ایی ک ه ب ا تحم ل وز
همراه استو پا تنها محل تماس بد با زمین است و وظیف ه
انتقال نیروهای بین بد و زمین را بر عهده دارد .ب رای ای ن
منظورو پا باید نیروهای پیچشیو تمشیو برشی و قیچ یوار
را بهطور مناسبی توزیع کند .عدم توزیع مناسب این نیروه ا
سبب ایجاد صدماتی به اندام تحتانی م یش وند (ل دوکس و
هیلسترومو  .)۰11۰پا در مقایسه با س ایر بخ شه ای ب د
انسا و تغییرات ساتتاری بیشتری از ت ود نش ا م یده د.
ارتفاع قوس ط ولی داتل ی ب ه هنگ ام تحم ل وز یک ی از
مهمترین ویژگیهای ساتتاری پا است (لوساردی و نیلسن3و
 .)۰11۱عملکرد اصلی قوس طولی جذب نی رو در ح ین راه
رفتن میباش د و ب هعن وا منب ع مهم ی جه ت تش خیص
مشکالت کف پا مورد استفاده قرار میگیرد .ای ن ق وس ه
باید محک باشد ت ا بتوان د وز ب د را تحم ل کن د و ه
انعطافپذیر تا بتواند تود را با س طو مختل ف وف ق ده د.
یکی از مهمترین ناهنجاریهای اندام تحتانی کف پای ص اف
است که به علت فقدا یا کاهش ارتفاع قوس طولی داتل ی
پا بوجود میآید .در این وضعیت کف پاها زمانیکه وز روی
آنها قرار میگیردو حالت طبیعی و ارتجاعی تود را از دس ت
میدهند .قوس طولی داتلی کف پا یکی از ساتتارهای مه
در حفظ تعادل دینامیکی و استاتیکی بد میباشد و از بین
رفتن و یا کاهش ارتفاع آ باعث ایجاد فشارهای غیرطبیعی
در نواحی مختلف پاو بهوی ژه در ناحی ه می انی پ ا م یش ود
(بورنسو کروسبی وها 1و  .)۰115تحقیق اتو نش ا دهن ده
وجود تغییر شکلهای بدنی در بین دانشآم وزا م یباش د.
این تغییر شکل ها که به ناهنج اریه ای وض عیتی مع روف
است در اندام تحتانی و پاها به دلیل اینکه ب هعن وا س تو

بد عمل کرده و تحمل وز بد را ب هعه ده دارد رای ت ر
است (لسانیو  .)03۹0کاهش ق وس ط ولی داتل ی 5تح ت
عنوا ص افی ک ف پ ا 6تعری ف ش ده اس ت (ش یه و چ ن۱و
 .)۰11۹بهطور کلی صافی کف پ ا ب ا اور اض افی مفا ل
تحت قاپیو چرتش داتلی استخوا تبیا و آبداکشن قسمت
جلویی پا ۹همراه است که سبب تغییراتی در عملکرد پا می-
شود (لدوکس و هیلسترومو  .)۰110ابتال به دف ورمیتیه ای
اندام تحتانی در بچهها تاوصاً دفورمیتیه ای زان و و پ ا از
جمله مشکالت شایع مراجعین به مراکد ارتوپ دی اس ت ک ه
بسیاری از آنها فیدیولو یک بوده و ب ا رش د طبیع ی اص ال
میشوند .اما درصد کمی نید ب اقی م یمانن د و در ط والنی
مدت میتوانند برای بیمار مشکالتی ایجاد نمایند .کف پ ای
صاف در میا کودکا کمتر از  01سال متداول میباشد که
با توجه به شرایط رشدی و س نی آنه ا طبیع ی اس ت ای ن
وضعیت در افراد باالتر از  01سال قابل مالحظه بوده و بای د
از منظر آسیبشناسی به آ نگاه کرد (دانشمندیو علی داده
و قرات انلوو  .)0301عوام ل متع ددی مانن د ع ادات غل ط
زندگیو استفاده نامناسب از وس ایل شخا ی مانن د کی ف و
کف شو وض عیت نادرس ت نشس تنو ایس تاد و راه رف تن و
توابید و ک تحرکیو پرتوریو چاقی و ...وج ود دارن د ک ه
تود باع ث ض عف عض الت و لیگامن ته ای مختل ف ب د
میشود و در ایجاد این ناهنجاری ب یت أثیر نیس ت .در ای ن
میا بررسی نقش استفاده از کفشهای نامناس ب در ایج اد
این عوارض نید قابل تأمل اس ت .فتح ی و رض ایی ()03۹6
میدا شیوع کف پای صاف در دان شآم وزا پس ر و دتت ر
مقاطع راهنمایی و دبیرستا اس تا لرس تا راو ب ه ترتی ب
 ۹8۹6و  0081۰درص د رک ر کردن د .کم الی و همک ارا
( )03۹5نید میدا ش یوع ک ف پ ای ص اف را می ا دان ش
آموزا پسر و دتتر مقاطع ابتداییو راهنم ایی و دبیرس تا
شهر بابلو به ترتیب  0086و  0۰80درصد رکر کردند .در یک
پای طبیعی پرونیشن مفال س اب ت االر ح دود  ۰5درص د
اولیه فاز استانس را به تود اتتااص میدهد .ای ن وض عیت
مفال میدتارسال را از حال ت قف ل درآورده و ب ه پ ا اج ازه
میدهد تا با س طو ن اهموار زم ین منطب ق گ ردد .بع د از
پرونیشنو سوپینیش ن اتف ا م یافت د و در مرحل ه می انی

1. Abolarin, Aiyegbusi, Tella & Akinbo
2. Ledoux & Hillstrom,
3. Lusardi & Nilsen
4. Burns, Crosbie, Hun

5. Medial longitudinal arch
6. flat foot
7. Shih, Y., Chen
8. fore foot

مقدمه

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،6شماره  ،71پاییز و زمستان 7311

استانس پا به حالت تنثی بر میگردد .ب ا ادام ه راه رف تن و
پیشروی به سمت جل و پ ا دوب اره ب ه وض عیت سوپینیش ن
برگشته و با ایجاد یک بازوی اهرمی محک و به مرحل ه ج دا
شد پا از زمین (پوش آف) کمک میکند (مکل ینو م ک-
کلی و همیل0و ( )۰116استیل و بوکلی۰و  .)000۹در ص افی
انعطافپذیر کفپاو مفال سابت االر بع د از مرحل ه تم اس
کامل پا با زمین به پرونیشن تود ادامه میدهد و در نتیج ه
مفال تارسال میانی قفل نشدهو پا به ج ای اینک ه ب ه ی ک
بازوی اهرمی محک تبدیل شود در وض عیت متح رب ب اقی
م یمان د و در نهای ت سوپینیش ن مج دد ب ا ت أتیر اتف ا
میافتد .تاور میشود در طول مرحله جدا شد پاشنهی پا
از زمینو گشتاور پرونیش ن ایج اد ش ده ب ه وس یله نی روی
عکسالعمل زمین با چرتاند مفال ساب ت االر ب ه س مت
دات لو باع ث ص اف ش د ق وس ط ولی گ ردد .بن ابراین
لیگامنتهای کف پایی ناچار ب ه تحم ل فش ارهای ط والنی
مدت و شدید ناشی از دامنه غیرطبیع ی پرونیش ن و ت أتیر
در سوپینیشن میشوند .پرونیشن شدید مفا ل س ابت االر
عالوه بر کشیده شد لیگامن ته ای ک ف پ ایی منج ر ب ه
چرتش طوالنی مدت سا و به دنب ال آ اعم ال نی رو ب ه
استخوا کشکک در جهت تار ناودا فمور (را ) میشود.
آنچه که باید مورد توجه قرار گیردو ای ن اس ت ک ه ای ن دو
حرک ت (سوپینیش ن و پرونیش ن) ب ا تغیی ر در س اتتما و
وضعیت یا عملکرد کل ی پ ا هنگ ام راه رف تن دچ ار تغیی ر
میشوند که این امر ممکن است بهصورت تغیی رات ح اد ی ا
مدمن در کل ساتتار اسکلتی -عضالنی اندام تحتانی و حتی
باالتن ه ظ اهر ش ود (ناوکسدینس کیو س التدمن و ک ووب3و
 000۹هرتلو گی و دنجر1و  .)۰11۰در پی کاهش یا از بین
رفتن قوس طولیو توزیع فشار کف پایی دچار ات تالل ش ده
و نیروها به بافتهای عمقیتر و مفاصل باالتر وارد میشود و
فشار و استرس اعمال شده در افراد مبتال به عارضه کف پای
صاف میتواند به مفاصل و بخشهای باالتر مانند زانو و سا
منتقل گردد و در نهایت راه رفتن ب ا ات تالل مواج ه ش ود.
براساس مطالعاتو شیوع صدماتی مانند دررفتگی مچ پا و ی ا
سندروم درد پاتلوفمورال در زان و در اف راد دچ ار ک ف پ ای
صاف بیشتر است (کنتو و کافمن و برودین5و .)0000
1. MacLean, McClay, Hamill
2. Stell, Buckley
3. Nawoczenski, Saltzman, Cook
4. Hertel, Gay, Denegar
5. Kenton, Kaufman, Brodine
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در این راس تا ل دوکس و همک ارا ( )۰11۰ب ه بررس ی
توزیع نیرو و فشار در افراد دارای کف پای ص اف پرداتتن د.
بر اساس نتای این مطالعه در افراد مبتال به ص افی ک ف پ ا
میدا نیرو به ترتیب زیر ناحیه پاشنهو انگش ت شس تو س ر
اول ینو دوم ینو س ومینو چه ارمین و پنجم ین اس تخوا
متاتارس ال بیش تر از اف راد س ال ب ود .همچن ین ک و ین و
همکارا ( )۰110نشا دادند که در افراد دچار ص افی ک ف
پا در مقایسه با افراد با قوس کف پای طبیعی می دا س طح
تماس و حداکثر نیرو در ناحیه میانی پا بیشتر است .عضالت
نگهدارنده قوس پا شامل دو دسته عضالت هستند که شامل
عضالت درو کف پایی (دودی و بین استخوانی) و عض الت
سا پا (دوقلوو نعلیو درش تن ی ق دامی و تلف یو عض الت
نازبنی) میباشند (دانشمندی و همکارا و  .)0300ب هط ور
کلی در این عارضه عضالت درشتنی قدامی و تلفیو دوقل و
و عضالت رید کفپایی ضعیف شدهاند که باید تحت برنام ه-
های تقویتی قرار گیرند و عضالت چ رتش دهن ده ت ارجی
یعنی نازبنی بلند و کوتاه و طرفی نی د بای د تح ت کش ش
قرار گیرند .به منظور تقویت ای ن عض الت و اص ال عارض ه
میتوا از تمرین در آب بهویژه رش تهه ای ش نای ک رال و
قورباغه نید استفاده ک رد (دانش مندی و همک ارا و .)0300
شنا از جمله ورزشهای است که هنگ ام انج ام داد آ ب ه
دلی ل فش ار هیدرواس تاتیک در زم ا غوط هوری در آبو
مقاومت برابری بر تم ام گ روهه ای عض النی فع الو اعم ال
میکن د (محم دیو  )0300و از ای ن رو تم امی گ روهه ای
عضالنی درگیر میشوند .در شنای کرال سینه و کرال پشتو
در مفال مچ پا عضله ساقی قدامی و ساقی تلفی به حف ظ
وضعیت اینورشن مچ پا کمک م یکن د و عض الت دو قل و و
نعلی پالنتار فلکشن مچ پا را بر عهده دارند .بنابراین استفاده
از تمرین در آب ب هعن وا ی ک وس یله ارزا قیم تو قاب ل
دسترس و ک تطر در حفظ سالمتی و تح رب و همچن ین
تقویت گروههای عضالنیو در افراد مبتال به عارضه کف پ ای
صافو مؤثر میباشد (محمدیو  .)0300ان دازهگی ری توزی ع
فشار کف پا یکی از روشه ای مت داول و جدی د اس ت ک ه
ضمن مشخص کرد بدشکلیهای ساتتاری پاو عملک رد پ ا
را در شرایط استاتیکی و دینامیکی ب ه تا وص هنگ ام راه
رفتن به صورت کمی بررسی میکند (فیرتو تیورنرو اسمیت
و همکارا 6و  .)۰11۱توزی ع نامناس ب نیروه ای ک ف پ ایی
6. Firth, Turner, Smith, Woodburn, Helliwell
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سبب ظهور حرکات غیرطبیعی و اعمال استرس در س اتتار
پا شده و بن ابراین در ب روز بدش کلیه ای پ ا و ات تالل در
عملکرد عضالت مؤثر است (کاو و مولر0و  .)۰110به همین
دلیل برتی از تحقیقات به بررسی توزی ع فش ار ک ف پ ا در
انواع ساتتار متفاوت پا هنگام راه رفتنو پرداتتهاند (پ وآبو
دانوراویسنو ایهناتوسکی و همک ارا ۰و  .)۰1101ب ه ت ازگی
مطالعات بیومکانیکی نش ا دادهان د ک ه کف یه ای طب یو
راستای قوس طولی داتلی را بهبود میبخشد و طول م دت
فاز اس تانس را ح ین راه رف تن روی س طح هم وار اف دایش
میدهد .به این ترتی ب بدش کلیه ای زاوی های پ ا را ک ه از
عوارض صافی کف پا م یباش دو ک اهش م یده د (م ورلیو
الندورف و مند3و  ۰101هانتو اسمیت1و  .)۰111ع الوه ب ر
این شواهد نشا میدهد که وضعیت پرونیشن پا در مقایسه
با وضعیت سوپینیش ن و نرم ال پ ا موج ب اف دایش می دا
فعالیت الکترومیوگرافی عضالت اینورتور (درشتنی ق دامی)
و کاهش میدا فعالیت الکترومیوگرافی عضالت اورتور مانند
نازبنی بلند میشود (چ نو ل وو وهان 5و  .)۰110بررس ی
انجام شده بر روی فعالیت عضالت ناحیه پا در افراد مبتال به
کف پای صاف نشا داده است که عضالت اینورت ور فعالی ت
بیشتر و عضالت اورتور فعالیت کمت ری نس بت ب ه اف راد ب ا
ساتتار پای نرمال دارند (مورلیو مند و الندورف6و  .)۰110از
نظر بیومکانیکیو ه زمانی انقباض عضالت مواف ق و مخ الف
اطراف مفال برای حفظ وضعیت پای دار مفا ل از اهمی ت
ب االیی برت وردار اس ت (لوی د و بوان ا ۱و  .)۰110بررس ی
فعالیت الکتریکی عضالت در راه رفتنو یک ی از بخ شه ای
ضروری در مطالعه کلینیک ی راه رف تن اس ت ک ه اطالع ات
مفیدی مانن د عملک رد و ه انقباض ی عض النی در اتتی ار
متخااین در انتخاب پروتکلهای درمانی و توانبخشی قرار
میدهد (فریگو و سرانا۹و  .)۰110هانت و همک ارا ()۰111
در تجدیه تحلیل فعالیت عضالنی هنگ ام راه رف تن گ دارش
کردند که فعالیت الکتریک ی عض له درش ت ن ی ق دامی در
مرحله استانس افدایش پیدا م یکن د در ح الیک ه فعالی ت
نازبنی بلندو دوقلو و نعلی کاهش پیدا میکند .بهطور کل ی
1. Kwon, Mueller
2. Pauk, Daunoraviciene, Ihnatouski and et al
3. Murley, Landorf, Menz
4. Hunt, Smith
5. Chen, Lou, Huang
6. Murley, Menz, Landorf
7. Lloyd, Buchanan
8. Frigo, Crenna

کفیها با کنترل کرد حرکات اضافی پاو اصال توزیع فش ار
کف پایی و بهبود وضعیت پ او ب هعن وا ی ک روش درم انی
برای بسیاری از موارد پاتولو یکی پا مانند التهاب نی ام ک ف
پ اییو تن دونیت آش یلو شکس تگی و ت ورم متاتارس ال و
ص دمات ناش ی از پرک اری اس تفاده م یش ود (م ورلی و
همکارا و  .)۰110مطالعات گذشته بیشتر بر روی مک انیدم-
های تعدیلکننده حرکات پا توسط کفیها متمرکد شدهان د.
اسماعیلی و همکارا ( )030۰بی ا کردن د ک ه اس تفاده از
کفی باعث حرک ت اور مفا ل س اب ت االر م یش ود .ب ا
مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه تمرینات اص الحی و
استفاده از کفی مالحظه میشود که تاکنو اث ر کف یه ای
سفارشی و تمرین در آب و مقایسه این روشها ب ا هم دیگرو
بر میدا ه انقباضی عضالت عمل کننده بر مفال مچ پ ا و
توزیع فشار کف پا پرداتته نشده است .بنابراین پژوهشگر بر
آ است که با انجام این مطالعه به این پرس ش پاس د ده د
که آیا یک دوره دوازده هفتهای استفاده از کفی سفارش ی و
تمرین در آب میتواند سبب بهبود الگوی توزیع فشار کف پا
در دتت را  01ت ا  01س اله مب تال ب ه ص افی ک ف پ ای
انعطافپذیر باشد یا تیر؟
روش بررسی
تعداد  ۰1نفر دانشآموز دتتر که دارای شرایط و معیاره ای
ورود ب ه تحقی ق بودن د انتخ اب ش دند .پ س از انتخ اب
آزمودنیهای مطالعهو ابتدا فرم رضایتنامه به آنها داده شد و
پس از تکمیل آ در مورد نحوه اجرای تحقیق توض یح داده
شدو افراد بهطور تاادفی در دو گروه  01نفره تمرین در آب
(شنای کرال سینه) و گروه استفاده از کفی ق رار گرفتن د .از
روش جعبه آینه برای تشخیص صافی کف پا در آزمودنیه ا
اس تفاده ش د .قب ل از اج رای پروتک ل تمرین یو از هم ه
آزمودنیها پیشآزمو به عمل آمد و رضایتنام ه از وال دین
اتذ شد.
روش اندازهگیری اطالعات مربوط به فشار کف پایی

برای اندازهگیری فش ار ک ف پ ایی در ده ناحی ه آن اتومیکی
حساس به فشار کف پا (شامل شس ت پ او انگش تا دوم ت ا
پنج و سر متاتارسالهای اول ت ا پ نج و ناحی ه می انی پ ا و
نواحی داتلی و تارجی پاشنه پا) از دستگاه فوت اس کن ب ا
مارب  emed-c50ساتت شرکت  novelآلما و استفاده شد
و با استفاده از نرم افدار  multimaskپارامترهای بیومکانیکی
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مانند سطح تماس مناطق مختلف پاو حداکثر فشار وارده ب ر
پا و شاتص قوس جمع آوری شد .صفحه اندازهگی ری دارای
ابعاد  601×3۰3×0۹میلیمتر مربعو سطح فع ال ح سگ ری
دارای ابعاد  305×۰11میلیمتر مربعو تعداد  3۱0۰حسگ ر
و فرکانس نمونهگیری  51Hzمیباشد .برای انجام تست یک
مسیر  01متری مستقی انتخاب شد و دستگاه ف وت اس کن
ب هص ورت ط ولی در می ا مس یر ق رار گرف ت .آزم ودنی
میبایست بهصورت پابرهنه از ابتدای مسیر راه رفتن تود را
شروع کرده و از روی دستگاه عبور میکرد بهطوریک ه پ ای
راست و چپ (نه لدوماً به ترتی ب) ب ا دس تگاه تم اس پی دا
میکرد و کل مس یر را ت ا انته ا م یپیم ود .پ یشآزم و و
پسآزمو هر دو در صبح انجام شد .پیش از تستگیری ب ه
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آزمودنیها توضیحات کام ل در رابط ه ب ا روش آزم و داده
شد و قبل از اج رای آزم و اص لی از آزم ودنیه ا تواس ته
میشد تا با سرعت انتخابی تودشا به مدت  3ت ا  5دقیق ه
در مسیر مشخص شده راه بروند .س رعت راه رف تن کنت رل
نشدو هر چند ممک ن اس ت ی ک س رعت تعی ین ش ده ب ه
مقایسه بهتر از الگوی راه رفتن افراد منجر شود ولی میتواند
از تولید یک الگوی طبیعی راه رف تن جل وگیری کن د و ب ه
عالوه استفاده از زما سن ممکن است منجر به گامبرداری
غیر طبیعی شود .پ س از اتم ام تس تو ن رم اف دار دس تگاه
بهصورت تودکار کف پا را ب ه ده ناحی ه آن اتومیکی تقس ی
میکند و متغیرهای توزیع فشار و شاتص ق وس ک ف پ ا را
مشخص میکند.

شکل  :7نواحی ده گانه کف پا و نمای دستگاه در حال اندازهگیری فشار کف پایی

برای ساتت کفی سفارشیو با داشتن الگوی توزیع فشار
و با استفاده از نرمافدار طراحی  ped cadبرای هر ف رد فای ل
 NCPبهدست آمدو این فایل به دس تگاه ت راش داده ش د و
دستگاه با استفاده از فومهای EVAو کفی مربوط به هر ف رد
ساتته شد .گروه کنترل نید در ط ول تحقی ق فعالی ته ای
روزانه تود را انجام دادند و از هر گون ه فعالی ت ورزش ی در
طول مدت تحقی ق اجتن اب کردن د .بع د از انج ام پروتک ل
تمرینی به منظور پسآزمو و از همه آزم ودنیه ای تحقی ق
ارزیابی مجدد به عمل آمد.
برای ثبت فعالیت الکتریکی عضالت س ا اف راد ش رکت
کنن ده در ای ن پ ژوهش از دس تگاه بیوم انیتور  06کانال ه
( )ME6000 T-16ساتت شرکت  Megaکش ور فنالن د ب ا
فرکانس نمونهبرداری  ۰111هرتد انج ام ش د و از آ ب رای
اندازهگیری فعالیت الکتریکی عضالت استفاده میش ود .ای ن
دستگاه دارای سیست بیسی (کنترل از راه دور) میباشد تا

قابلی ت اس تفاده در مح یط آزمایش گاه و مح یط بی رو از
آزمایشگاه جهت تحقیقات میدانی را فراه کند .این دستگاه
 06کاناله بوده و توانایی ثبت فعالیت همدم ا  06عض له را
دارا می باشد .از آنجایی ک ه فعالی ت الکتریک ی تولی د ش ده
توسط فیبرهای عضالنی بسیار کوچک می باشند (حدود یک
میکروولت) این سیست توس ط تکنول و ی پیش رفته ش امل
تقویت کنندههای تفاضلی که بهطور مستقی ب ه الکتروده ا
متال هستند .سیگنالهای سال را تقویت و نویدها را حذف
میکند .دادههای اندازهگیری ش ده ب ا اس تفاده از ن رماف دار
مگاوین 0ارزیابی و پردازش گردیدند.
بعد از اجرای پیشآزم و گ روهه ای تم رین در آب ب ه
مدت  0۰هفته و هر هفت ه ب ه م دت  3جلس ه  0/5س اعته
تمرینهای تود را در اس تخر انج ام دادن د .آزم ودنیه ا از
مدرسههای شنا انتخاب شده بودند و با این پیش ف رض ک ه
1. Megawin
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اثر دوازده هفته استفاده از کفی ......

با شنای کرال سینه آشنایی داشتند برنامه تمرین ی آنه ا ب ه
این صورت بود که در هر جلسه  ۰1دقیق ه ب ا ش نای م ورد
نظر بدنشا گرم میشد و سپس  11تا  61دقیق ه تمرین ات
عمومی و اتتااصی شنای مورد نظر را انجام میدادند و بعد
از آ حدود  05تا  ۰1دقیقه لبه استخر نشسته و با استفاده
از حرکات پا همانند شنای ک رالو پ ا را حرک ت م یدادن د.
همچنین در گروه استفاده از کفی نید به م دت  0۰هفت ه از
کفیهای سفارشی استفاده کردند.
برای توصیف متغیره ای ان دازهگی ری ش ده در پ یش و
پ سآزم و از ش اتصه ای مرک دی و پراکن دگی نظی ر

میانگین و انحراف معیار استفاده شد .همچنین برای بررس ی
درو گروهی میدا تغییرات در گروههای تحقیق از آزم و
تی همبسته اس تفاده ش د .کلی ه محاس بات آم اری توس ط
نرماف دار  SPSSنس خه  ۰1انج ام ش د و س طح معن اداری
آزمو ها  P≥1/15در نظر گرفته شد.
یافتهها
ویژگیهای اندازهگیری شده آزمودنیها در آغاز پ ژوهش در
جدول  0ارا ه شده است.

جدول  .7میانگین و انحراف معیار ویژگیهای اندازهگیری شده آزمودنیها در ابتدای تحقیق
گروه

تعداد (نفر)

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وز (کیلوگرم)

شاتص قوس

کفی
شنای کرال سینه

01
01

00/5۹±۰/۹
00/6±0/۹0

015/۱±۰1/6
01۰/3±0۹/6

1۱±06/۹
1۱/۱±01/0

1/۰۱±1/0۰
1/۰۹±1/03

جدول  :1مقایسه الگوی توزیع فشار کف پایی و شاخص قوس در گروه استفاده کننده از کفی طی پیش و پسآزمون
ناحیه

ناحیه :0
داتل پاشنه

متغیر

زما آزمو

میانگین و انحراف
استاندارد

سطح
تماس
نیروی
بیشینه

پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو

05/0۹۰±۱/50۰
05/۰0۰±1/16۹
50/1۹1±03/1۹۰
53/0۰۹±01/5۰۱
۰01/15±0۰1/36
۰05/6±00۹/1۰
1۹6/06±۰0۰/05
100/5۰±000/00
05/35±0/151
05/۰۱±۰/36۰

پیشآزمو

15/۰۱1±0۹/03۱

پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو

15/۰۱±۰3/۹6
۰61/۹3±۰0/۹۱
۰60/06±15/06
1۱۱/1۹±۰5/51

پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو

001/5۰±50/5۹
6/31۰±0/316
6/530±1/0۹6

او فشار
زما
تماس
سطح
تماس

ناحیه :۰
تار پاشنه

نیروی
بیشینه
او فشار
زما
تماس
سطح
تماس

Sig

ناحیه

1/15
1/30
1/630

ناحیه :6
متاتارسال دوم

1/۹0
1/3۱
1/3۱
1/55
1/00

1/31

ناحیه  :۱سایر
متاتارسالها

میانگین و انحراف
استاندارد
0۰/1۰0±1/۰30
00/5۰۱±6/3۹۰
10/۱0±03/53
16/۹6±05/۹6
11۱/6±30۹/5
501/۹±3۰1/۱
600/6±11۰/01
656/۰±30۰/۱۰
00/066±/3/16۹
۰1/500±1/۰۰0
60/۹5±30/۱۰5
1۰/11±3۰/۰50
353/01±3۹/۰1
306/۱۱±۱۰/60
635/0۱±0۹۰/۰1
611/5۹±3۹/1۰
0/۱3۰±3/3۰6
0/6۰1±۰/506

Sig

1/06
1/36
1/16۰
1/۱6
1/۰1
1/106
1/0۱
1/۱0
1/6۱
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نیروی
بیشینه
او فشار
زما
تماس
سطح
تماس
نیروی
بیشینه

ناحیه :1
میدفوت
تارجی

او فشار
زما
تماس
سطح
تماس
نیروی
بیشینه

ناحیه :5
متاتارسال
اول

او فشار
زما
تماس

شاتص قوس

پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو

01/11۹±۱/35
۱/61±6/6۰
0۰5/۰۱±10/35
031/5±10/۰۹
156/31±۰0۹/3۱
1۹3/01±00۰/0۹
۰۰/135±3/01۹
۰0/۱5۱±1/65۰
31/۹5±01/6۰
۰6/66±0۱/06۹
0۰0/60±6۰/30
031/06±1۱/01
531/01±010/۰۹
56۹±061/50
03/316±5/53۰
03/056±۹/36۹
30/06±0۱/5۹
۰0/3۱±01/۰3
۰1۰/55±۱3/60
۰11/0±1۱/۰3
50۰/۰5±005/63
63۰/6۰±010/10
1/۰6۱±1/1۹1
1/۰60±1/16۰

نتای مربوط به مقایسه الگ وی توزی ع فش ار و ش اتص
قوس طی پیشآزمو و پسآزمو در گروه اس تفاده کنن ده
از کف ی سفارش ی در ج دول  ۰نش ا داده ش ده اس ت.

1/160
1/10
1/00
1/۹۰
1/10
1/30

ناحیه :0
انگشت دوم

1/۱1
1/6۱
1/35
1/۹1

ناحیه  :01سایر
انگشتا

1/51

36/00±0۰/3۱6
30/۹1±0۱/۱3۰
160/11±۱6/00
101/33±۹0/6۰
513/0۰±01/11
500/11±0۰1/00
3/055±0/۰31
3/6۰3±1/۱۹۰
۱/00±1/30
6/0۱±5/۰۹
01۰/00±10/3۰
011/01±35/15
1۰1/53±000/6۹
1۰5/65±0۱/۹0
5/306±۰/1۱5
6/003±0/0۹6
3/۹1±0/۹6
۰/60±0/05
۹۱/55±۱5/6۰
0۰۰/15±۹0/35
110/61±01۰/3۰
1۹6/۰0±053/30

1/10۱
1/1۹1
1/10
1/۰۹
1/30
1/۹1
1/06
1/۰5
1/13
1/1۱3
1/11

1/0۹5

هما طور که مالحظه می شودو دوازده هفته استفاده از کفی
بر الگوی توزیع فشار و شاتص قوس اثر معناداری نداشت.

جدول  :3مقایسه الگوی توزیع فشار کف پایی و شاخص قوس در گروه تمرین شنای کرال سینه طی پیش و پسآزمون
ناحیه

ناحیه  :0داتل پاشنه

متغیر

زما آزمو

میانگین و انحراف
استاندارد

سطح
تماس
نیروی
بیشینه

پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو

01/636±۰/350
05/060±۰/۹1۱
65/۹50±6۹/01۰
۹1/30۹±65/6۱6
311/66±015/60
۰31/11±5۰/۱1
305/0±5۱/۱35
3۹0/0۱±30/۹۱
01/۱0۱±۰/۰۰5
05/16۱±۰/3۹۹

او فشار
زما
تماس
سطح
تماس

Sig

ناحیه

1/11
1/100
1/1۹0
1/۱۰1
1/31۰

ناحیه :6
متاتارسال
دوم

میانگین و انحراف
استاندارد
00/036±0/۹۹۹
01/۹0۹±0/50۱
001/56±۱6/0۱
55/۰3±11/6۱1
۰۱0/5±0۰6/5۹
۰۱0/51±053/1
561/۹۰±15/۰0
510/۰0±3۰/0۹
۰0/13۱±۰/66۰
۰1/۹16±0/060

Sig

1/053
1/150
0/111
1/110
1/6۱۰
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نیروی

پیشآزمو

000/6۱۹±55/115

بیشینه

پسآزمو

6۰/6۱۹±51/۹15

پیشآزمو

۰50/۹3±61/۱3

پسآزمو

۰۰1/51±1۹/۰0

زما

پیشآزمو

300/1۱±5۱/۰0

تماس

پسآزمو

3۹0/1۱±۰0/۰0

سطح

پیشآزمو

5/۹50±۰/53۰

تماس

پسآزمو

5/00۱±۰/616

نیروی

پیشآزمو

۰1/۱06±03/۱۰0

بیشینه

پسآزمو

00/160±۹/13۱

پیشآزمو

005/11±30/35

پسآزمو

0۰6/11±31/06

زما

پیشآزمو

3۹۰/1۹±51/۱1

تماس

پسآزمو

3۱1/0±55/11

سطح

پیشآزمو

۰0/035±1/336

تماس

پسآزمو

۰0/506±3/31۰

نیروی

پیشآزمو

03/۰۹6±5۱/055

بیشینه

پسآزمو

10/6۰۱±30/051

پیشآزمو

00۹/51±30/۹1

پسآزمو

0۰0/51±۰۹/5۰

زما

پیشآزمو

1۱5/۱6±۱1/1۹

تماس

پسآزمو

160/۱0±11/0۰

سطح

پیشآزمو

00/006±۰/135

تماس

پسآزمو

0۰/163±۰/۹۹1

نیروی

پیشآزمو

۱1/066±11/5۰۰

بیشینه

پسآزمو

36/000±۰۰/300

پیشآزمو

00۰/۹3±01/11

پسآزمو

۰05/11±0۰0/۱1

زما

پیشآزمو

553/۱5±10/۰5

تماس

پسآزمو

511/1۰±3۰/36

پیشآزمو

1/۰۱۰±1/003

پسآزمو

1/۰۱0±1/103

او فشار

ناحیه :3میدفوت
داتلی

ناحیه :1
میدفوت تارجی

ناحیه  :5متاتارسال اول

او فشار

او فشار

او فشار

شاتص قوس

051/05±۹1/00

1/160

۹1/03۰±6۹/11
۰۹1/06±0۰0/۰

1/0۱3

۰1۰/5±013/۹1
5۱1/۱3±10/13

1/001

561/00±30/01
0/۱0۱±0/1۱۱

1/۹1۰
1/0۰3
1/۰۹1

0/6۹0±0/3۱0
010/31±5۱/۱۹
ناحیه :۹

51/6۱±51/033

انگشت شست

15۰/1±0۱۹/6۰
30۰/5±0۹5/00
5۰5/1۱±011/۰6

1/1۱0

106/۱۱±۹۹/1۱
3/۱0۹±1/60۰

1/100
1/0۰0
1/361

3/515±1/5۹۰
05/۱60±۱/۹۰۱
ناحیه :0

۹/0۹۰±۹/130

انگشت دوم

015/33±30/0۱
013/1±۰6/00
3۹6/31±55/36

1/3۱1

3۹1/63±50/5۹
6/531±0/3۰1

1/01۱
1/15۰
1/515
1/510

6/10۱±0/۰۹1
01/۱01±6/۱۰۰
ناحیه :01

5/513±5/۱36

سایر انگشتا

00۱/1±31/۰0
۹3/1±۰0/6۰
110/10±۱۱/3۹
100/11±۱۱/05

1/1۹1
1/153
1/100
1/515
1/15۹
1/۰00
1/۰۰۱
1/350
1/001
1/۹۹3
1/۱۰5
1/336
1/117
1/143

1/015

1/550

سطح تماس()cm2و نیروی بیشینه()Nو او فشار ()N/cm2و زما تماس ((ms

در جدول ()3و هما طور که مالحظه می شود  0۰هفت ه
تم رین ش نای ک رال س ینهو ح داکثر نی رو ( )P=1/1۰0و

حداکثر فشار ( )P=1/113وارد ب ر ناحی ه س ایر انگش تا را
کاهش داده است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از ای ن تحقی ق ت أثیر دوازده هفت ه اس تفاده از کف ی
سفارشی و شنای کرال سینه بر الگوی توزیع فشار و عملکرد
عضالت سا پا در دتترا  01-01ساله مبتال به صافی کف
پای انعطافپذیر میباشد.
نتای این مطالعه نشا داد که  0۰هفته استفاده از کفی

سفارش ی ت أثیری روی الگ وی توزی ع فش ار ک ف پ ایی و
همچنین اثری بر ش اتص ق وس ک ف پ ای اف راد اس تفاده
کننده از این کفی ه ا ن دارد .باک ارین و همک ارا )۰116( 0
تحقیق ی ب ا عن وا تف اوت توزی ع فش ار ک ف پ ایی ب ین
آزمودنیهای سال با کف پای صاف و طبیعی انج ام دادن دو
1. Bacarin and et Al
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نتای این مطالعه نشا داد ک ه اف راد دچ ار ص افی ک ف پ ا
الگوی توزیع بار ک ف پ ایی متف اوتی را از ت ود ب ه نم ایش
میگذارند و همچنین نشا داد که فشار کف پایی هنگام راه
رفتن در حالت پابرهنه و سطح تماس در مناطق مختلف پ ا
(جلوو وسط و عقب پ ا) ب هط ور معن یداری ب ین دو گ روه
متفاوت بود .او فشار و بار نسبی در زیر ناحیه میانی پ ا در
آزمودنیهای با کف پای صاف بهطور معن یداری نس بت ب ه
آزمودنیهای با قوس طبیعیو ب االتر ب ود .ای ن ب االتر ب ود
بارهای اضافی در مناطق مختلف پا به نوعی اضافه بار بوده و
ریسک ابتال به استرس فراکچر در ناحی ه ک ف پ ا محس وب
می شود .مطالعات زیادی ب ه بررس ی اث ر ف وری اس تفاده از
کفیها روی توزیع فشار کف پایی پرداتتهاند و بیا کردهاند
که استفاده از کفیها باعث تغییر توزیع فشار و بارهای ک ف
پایی می شود .بهعنوا مثالو گالدموند و همک ارا )۰116( 0
طی مطالعهای نش ا دادن د ک ه اس تفاده از ان واع مختل ف
کفیها باعث تغییراتی در توزیع فشار ک ف پ ایی م یش ود.
همچنین امینی ا و همک ارا ()۰103و ط ی مطالع ه ت ود
نمایش دادند که استفاده از کفیها توزیع بارهای ک ف پ ایی
را در افراد دارای کف پای ص اف منعط ف تغیی ر م یده د.
فرزادی و همکارا ()۰101و طی مطالعهای نشا دادند ک ه
یک ماه استفاده از کفی سبب تغییراتی در نحوه توزیع فشار
کف پایی در افراد دارای شست ک میشود .کفیها با اث ری
که روی توزی ع فش ار ک ف پ ایی دارن دو م یتوانن د باع ث
بازتوزیع این بارها شده و ریسک ابتال به آسیبهای پرک اری
و استرس فراکچر را ک اهش دهن د .عل ت ن اهمخوا ب ود
مطالعه حاضر با برتی از مطالعات قبلی این است ک ه ش اید
زما  0۰هفته برای اثرگذاری روی توزیع فش ار ک ف پ ایی
کافی نبوده و این احتمال وجود دارد که در بازهه ای زم انی
بیشتر شاهد تغییر در توزیع فشار باشی  .همچنین از دالی ل
این ناهمخوانی میتواند سن و جنس آزم ودنی باش د و نی د
ممکن است بدلیل چگونگی انج ام آزم و باش د .ب هعن وا
مثال در برتی از این تحقیقات کفی در کفش استفاده ش ده
و با تعبیه سنسور در کفش آزمو انجام گرفته ولی تحقی ق
حاضر با پای برهنه انجام گرفت ه اس ت .نت ای ای ن مطالع ه
نشا داد که 0۰هفته تمرین شنای کرال سینه باعث کاهش
فشار وارد بر ناحی ه انگش تا کوچ کت ر م یش ود .نگ ال و

همکارا  )۰11۹( ۰طی مطالعهای نشا دادند که بار کاهش
یافت ه روی انگش تا ب ه س مت س ر متاتارس اله ا منتق ل
م یش ود و س بب ک اهش ب ارگیری متاتارس اله ا ش ده و
همچنین سبب ک اهش ریس ک اب تال ب ه اس ترس فراکچ ر
متاتارسالها میشود .با این تفاسیر به نظر میرسد که ب ار و
فشار کاهش یافته طی این مطالعه در ناحیه س ایر انگش تا
که پس از  0۰هفته تمرین شنای کرال سینه مش اهده ش دو
اثر مثبتی روی مکانیک و ریسک اب تال ب ه آس یب در ان دام
تحتانی داشته باشد .دامینتنو )۰101( 3نشا داده است ک ه
تمرین شنا باعث بهبود صافی کف پا و اس کولیوز م یش ود.
وی در مطالعه تود ب ه بررس ی اص ال ک ف پ ای ص اف ب ا
استفاده از شنا و تم رین در آب پردات ت .ای ن مطالع ه ب ه
صورت موردی انجام شد و آزمودنی یک دتت ر تردس ال 0
ساله با والگوس دو طرفه در پ ا ب ود .همچن ین آزم ودنی در
قسمت گرد و سینهای دچار اسکولیوز بود و می دا ص افی
کف پا در پای راست نسبت به پای چپ بیشتر مشاهده شد.
در نهایت نتای این مطالعه نشا داد که انجام این تمرین ات
سبب بهبود در صافی کف پ ا و همچن ین بهب ود در می دا
اس کلیوز آزم ودنی ش د (زیفچ وبو  .)۰11۹نت ای مطالع ه
حاضر با مطالعه دامینتنو همخوا است.
نتای مطالعه حاضر که اثر  0۰هفته اس تفاده از کف ی را
روی فعالیت عضالت افراد دچار صافی کف پا سنجیده اس ت
نشا داد که پس از  0۰هفتهو اس تفاده از ای ن وس ایل نی د
میتواند نح وه فعالی ت عض الت را تح ت ت أثیر ق رار ده د.
اسماعیلی و همکارا ( )030۰نشا دادند که افراد مبتال ب ه
صافی کف پاو فعالیت عضالنی متف اوتی را نس بت ب ه اف راد
نرمال از تود نشا میدهند .با این ح الو اس تفاده از کف ی
میتواند باعث تغییراتی در فعالیت عضالنی این افراد ش ده و
ه انقباضی عضالنی را در این اف راد ک اهش ده د .علی رغ
وجود مطالعات زیادی که روی اثر فوری کفی روی مکانی ک
راه رفتن وجود داردو مطالعات کمی به بررسی اثرات طوالنی
مدت این وس ایل پرداتت هان د .ب ا ای ن ح الو اس ماعیلی و
همکارا ()0303و طی مطالعهای نشا دادند ک ه پ س از 6
ماه استفاده از کفیو الگوهای فعالی ت عض النی تغیی ر پی دا
میکند .گبرس و همکارا )۰11۰( 1و در مطالعه تود اث ر 6
هفته استفاده از اورت د مچ ی-ک فپ ایی را ب ر روی فعالی ت

1. Guldemond

2. Nagel and et Al
3. Dominteanu
4. Geboers and et Al
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کاهش در فعالیت عضالت با کاهش در انر ی مارفی همراه
است که این امر باعث رتیره ان ر ی و ه در رف تن فعالی ت
 این مورد نشا دهن ده اث ر بخش ی.اضافی عضالت می شود
تمرین ش نای ک رال ب ر روی سیس ت ما رف ان ر ی ب د
 در صورتیکه کاهش در فعالیت عضالت را به ن وعی.میشود
بهبود در مکانیک راهرفتن افراد دارای کف پای ص اف تلق ی
کنی و با توجه ب ه اینک ه مطالع ات پیش ین ب یشت ر ب ود
فعالیت عضالت دارای کف پ ای ص اف را گ دارش ک ردهان د
)و نت ای ای ن مطالع ه در م ورد۰110 (م ورلی و همک ارا و
فعالیت عضالتو به نوعی بهبود در ص افی ک ف پ ا را تأیی د
.میکند

1۰

عضالت سا بررسی و گ دارش کردن د ک ه پ س از گذش ت
دوره زمانی استفاده از اورتدو هیچ گون ه تغیی ری در فعالی ت
 نتای مطالعات پیشین ب ا یک دیگر در.عضالت بهوجود نیامد
تناقض استو احتم االً عل ت ای ن تن اقض ب ازهه ای زم انی
6 متفاوتی است که افراد از این وسایل اس تفاده ک ردهان د و
هفته استفاده از کفی ها برای اثرگذاری روی مکانیک حرکت
و الگوهای فعالیت عض الت م دت زم ا کم ی باش دو زی را
) اثر شش ماه اس تفاده0303( مطالعه اسماعیلی و همکارا
 ه چنین نتای این مطالع ه نش ا.از کفی را سنجیده است
 هفته تمرین شنای کرال باع ث ک اهش فعالی ت0۰ داد که
.عضالت در فازهای مختلف مرحله استانس راه رفتن می شود
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