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بررسی اثر فعالیت وامانده ساز بر متغیرهای تعادل دینامیکی راه رفتن افرراد برا ر
پای صاف
صالح عزیزی ،1نادر فرهپور ،2یوان شری
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مرادی

 .1کارشناسی ارشد ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .2استاد ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .3استادیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران

دریافت  9اردیبهشت 1398؛ پذیرش  17آذر 1398

واژگان کلیدی
کف پای صاف
مرکز جرم
تعادل
خستگی

چکیده
زمینه و هدف :تغییر در ساختار کف پا بر تعادل استاتیک و دینامیک اثرگذار است ،اما تعامل بین
صافی کف پا و خستگی فیزیکی در عملکرد تعادل دینامیکی راه رفتن افراد دارای کف پای صاف
مشخص نیست .لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک فعالیت وامانده ساز بر متغیرهای تعادل
دینامیکی راه رفتن افراد با کف پای صاف بود.
روش بررسی :تعداد  10فرد کف پای صاف و  10فرد سالم در این تحقیق شرکت کردند .اطالعات باا
استفاده از سیستم تحلیل حرکتی (( Vicon )100 Hzچهار دورباین ساری  )Tدو دساتگاه صافحه
نیروی ( Kistler )1000 Hzثبت شاد .متغیرهاای تعاادل و متغیرهاای فضاایی زماانی از نرمافازار
 Visual 3Dاستخراج شد .این متغیرها قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی اندازهگیری شد .تحلیل
آماری از آزمون تی مستقل و وابسته در محیط نرمافزار  SPSS-19و  α<0/05انجام شد.
یافتهها :دامنه تغییرات عمودی مرکز ثقل در گروه کف پای صاف باهطور معنایداری از گاروه ساالم
بیشتر بود ( .)p=0/01خستگی باعث افزایش دامنه تغییرات مرکز جرم در صفحه فرونتال و همچنین
عرض گام ،در گروه کف پای صاف شد (.)p=0/03
نتیجهگیری :خستگی تعادل دینامیکی افراد کف پای صاف را کاهش میدهد که با افزایش جابجاایی
عمودی و جانبی مرکز جرم و افزایش عرض گام همراه است .بعد از خستگی افراد کف پای صااف در
صفحه جانبی ناپایدارند و اجرای حرکات تعادلی در صفحه جانبی میتواند احتمال ابتال باه آسایب را
در این افراد افزایش دهد لذا انجام چنین حرکاتی در این افراد بایستی باا احتیااط بیشاتری صاورت
گیرد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن09138160103 :
 پست الکترونیکیksharifmoradi@gmail.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2019.18958.1450 :)DOI
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مقدمه
کف پای صاف یاک ناهنجااری پاا اسات کاه در آن کااهش
ارتفاع استخوان ناوی منجر به کاهش قاو طاولی کاف پاا
میشااود کااه در توزی اع وزن در بس ایاری از حرکااات ماننااد
نگهداری تعادل ایساتا و پویاا نقاش دارد .قو هاای طاولی
داخلی ،طاولی خاارجی و عرضای پاا از سااختارهای جاذ
کننااده نیارو میباشااند کااه نیاروی وزن باادن را در هنگااام
وضعیتهای ایستا و پویا توزیع میکنند ،قو هاای کاف پاا
توسط سااختارهای اساتخوانی ،نیاام کاف پاایی ،رباطهاا و
تاناادونها حفا میشااود (چانااو ،هونااو ،وو چیاو و سااو،
 .)2010کف پای صاف یک ناهنجااری پاا اسات کاه در آن
کاهش ارتفاع استخوان ناوی منجر به کااهش قاو طاولی
داخلی پا میشود (بوک و همکاران )2016 ،و با پرونیشن پا،
چاارخش داخلاای اسااتخوان درشاات ناای و اسااتخوان ران،
والگو زانو و تیلت قدامی لگن هماراه اسات (بارد و پااین،
 .)1999این ناهنجاری با اخاتالل در عملکارد عضاله سااقی
خلفی ،ناهنجاری استخوانهای پا ،شل شدن رباطهاا ،کوتااه
شدن تاندون آشیل ،کشیده شدن نیاام کاف پاایی و ضاعف
عضالت پا ایجاد میشود (ماورلی ،مناز و لنادروف.)2009 ،
این تغییر شکلها به پرونیشن افزایش یافته مچ پا حین فااز
تحمل وزن منجر میشود و باعاث پالنتارفلکشان و اداکشان
استخوان تالو و والگو استخوان پاشنه میشود (پانادی،
پااال ،کااومر و ساااین )2013 ،و منجاار بااه ارسااال اطالعااات
محیطی غیرطبیعی به مراکز عصبی باالتر میگردد ،اطالعات
محیطی غیرطبیعی از پا بر عملکرد مورد نیاز عضالت بارای
کنتاارل وضااعیت باادنی و کنتاارل باادن (شااان وی کااوک و
هوراک )1986 ،و نگهداری مرکز ثقال بار روی ساط اتکاا
(فرانکااو )1987 ،اثرگااذار اساات .چن این ناهنجاریهااایی در
قو طولی داخلی منجر به از بین رفتن پایداری عملکاردی
پا میشود (فرانکو ،)1987 ،که باه نوباه خاود باعاث ایجااد
مشااکالت تعااادل میشااود (هرتاال2002 ،؛ هیلسااتروم و
همکاران2013 ،؛ تسای و همکاران .)2006 ،با کاهش ارتفاع
قو طولی داخلی ،کاهش توزیع وزن در فعالیتهای ایساتا
و پویا و کاهش عملکرد کلی اندام تحتانی صاورت میپاذیرد
(الناادبر و همکاااران .)1989 ،اخااتالف ارتفاااع ناشاای از
قو های کفپایی بین افراد دارای پاهای نرمال و کاف پاای
صاف بر پارامترهای مختلف کینتیکی و کینماتیکی راه رفتن
نیز اثرگذار اسات (ویلیاامز ،ماک کلای ،همیال و باچناانن،

 )2001و ممکن است خطر آسایبدیدگی را افازایش دهاد
(ویلیامز ،مک کلی ،همیل و باچنانن2001 ،؛ هارادین ،باوان،
کارتر .)2006 ،موقعیت مرکز جرم بدن در ارتباط با موقعیت
قرارگیری مرکز فشار ،یکی از متغیرهای مرتبط با کینتیاک1
است که میتواند معیار خوبی از تعادل دینامیکی بدن باشد.
مشکالت ایجاد شاده در سااختارهای کاف پاا ،پارامترهاای
مرتبط با مرکز فشار کف پا (هان ،کاو ،جوناو ،کایم و لای،
 )2011و گشتاور عضالنی (فرهپور ،شریف مرادی و عزیازی،
 )2017را تحت تأثیر قرار میدهد .لذا هرگونه تغییار شاکل
در ساختار کف پا (دنجر2002 ،؛ سای ،یاو ،مرکار و گارا
 )2006نهتنها بار مرکاز فشاار و پارامترهاای مارتبط باا آن
اثرگذار است بلکاه مرکاز جارم را تغییار داده باهتبع آن بار
تعادل دینامیکی افاراد تاأثیر میگاذارد .در مطالعاات قبلای
تفاوت معنیداری در تعادل ایستا و پویاای افاراد کاف پاای
صاف حاین ایساتادن بعاد از اجارای پروتکال خساتگی در
مقایسه با موارد نرماال گازارش شاده اسات (یااگی و ماک
گرگور .)2002 ،خستگی یکی از مهمترین عواملی است کاه
میتواند پارامترهای بیومکانیکی و خطر صدمه را تغییر دهد
(گفن .)2002 ،محققان با بررسی تأثیر خساتگی بار تعاادل
ایستا و پویا ،نتایج متضادی را ارائه کردهاند .برخی خساتگی
را عاماال افاازایش نوسااانات تعااادلی (یاااگی و مااک گرگااور،
 )2002و دیگر تحقیقات بیاثار باودن خساتگی بار تعاادل
دینامیک را گزارش کردهاند (کتین ،بیراموگلوایتار ،سرنکوک
و یمیسی2008 ،؛ سرنکوک ،کاین آیسار ،ایتاار و گااتکین،
.)2008
اگرچه پیش از این اثر خستگی مورد بررسای قرارگرفتاه
است ،اما تحقیقات کمی در مورد اثر خساتگی بار نوساانات
مرکز جرم بین افراد نرمال و افراد کف پاای صااف حاین راه
رفتن وجود دارد .مطالعه افراد نرمال و افراد کف پاای صااف
تحت شرایط خستگی میتواند اثرات متفاوتی را نشاان دهاد
(یاگی و مک گرگور2002 ،؛ سارنکوک و همکااران2008 ،؛
کتین و همکاران.)2008 ،
از آنجا که افراد کف پای صاف از درد کف پا بعد از انجام
ورزش رنج میبرند و خساتگی و آزردگای کاف پاا میتواناد
تعادل آنها را تحت تأثیر قرار داده و آنها را در معارض خطار
آسیب قرار دهاد (ساوکر و همکااران ،)2018 ،بناابراین اثار
پروتکل خستگی در افراد نرمال و کف پای صااف در شارایط
1. Kinetic
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ورزش مورد بررسی قرار گرفت .لذا هادف از تحقیاق حاضار
بررسی اثار یاک فعالیات واماندهسااز بار متغیرهاای تعاادل
دینامیکی افراد با کف پای صاف میباشد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی است .شرایط پذیرش افاراد
برای گروه تجربی عبارت بودند از :جنسیت مارد ،دارا باودن
کف پای صاف ،نداشتن سابقه جراحای یاا هرگوناه بیمااری
تأثیرگذار بر مهارت راهرفتن (مثل التهاا مفصال) .شارایط
پذیرش افراد کف پای صاف عباارت بودناد از فقادان ساابقه
جراحی مهم ،عدم اختالف طول پا ،درد بیماریهای عصابی
عضالنی ،نداشتن سابقه ورزش قهرمانی .بعد از ارائه اطالعات
مربوط به اهداف و روش کار از آزمودنیها بارای شارکت در
پژوهش رضایتنامه کتبی دریافت شد.
 10نفر از افاراد ساالم باا میاانگین سان 25/28±6/33
سال ،قد  168/6±27/71سانتیمتر و جارم 78/13±26/93
کیلوگرم و شاخص قاو کاف پاای  24/66±1/58و تعاداد
 10نفر از افراد با کف پای صاف با میانگین سن ،24/4±2/6
قااد  177/26±4/331و جاارم  81/93±17/43و شاااخص
قو کف پا  33/0±2/93در ایان تحقیاق شارکت کردناد.
آزمودنیهااای پااژوهش حاضاار بااا اسااتفاده از نرمافاازار
 G*POWERو مبتنی بر آزمون آماری تی تست  α=0/05و
توان آماری  10 ،0/5نفر در نظر گرفته شد .کلیه آزمودنیها
از دانشااجویان دانشااگاه بااوعلی سااینا بودنااد کااه در آن
آزمودنیهای گروه سالم بهصاورت تصاادفی و آزمودنیهاای
گروه کف پای صاف پا از معایناه و دارا باودن کاف پاای
صاف بهصاورت نموناه در دساتر جهات شارکت در ایان
تحقیق انتخا شدند.
ابزار

شده از رادیوگرافی 2دارد و بر این اساا پاا باه ساه حالات
گود ،ساالم و صااف طبقهبنادی میشاود چنانچاه شااخص
بهدستآمده کمتر از  %21کل مساحت کاف پاا باشاد کاف
پای گود میباشد ،چنانچه شاخص بهدستآمده بین  %21تاا
 %26مساحت کل کاف پاا پاشاد کاف پاا ساالم میباشاد و
چنانچه شاخص بهدساتآمده بیشاتر از  %26مسااحت کال
کف پا باشد کف پا صاف میباشاد (مرلای ،مناز و لنادروف،
.)2009
برای انادازهگیری متغیرهاای کینمااتیکی 3راه رفاتن از
سیستم تحلیال حرکتای ( Viconسااخت کمپاانی Vicon
 Motion Systemsکشور انگلستان) شاامل چهاار دورباین
سری  ،Tاستفاده شاد .دوربینهاا در دو سامت یاک مسایر
پیادهرو و به فاصاله  5متار از مرکاز صافحه نیارو قارار داده
شدند .یک مسیر پیادهروی  15متری در طول آزمایشگاه در
نظر گرفته شد که دو صفحه نیروی ( kistlerساخت کمپانی
 kistlerکشور سوئی ) در وساط مسایر قارار داشات .یاک
فضای کالیبراسیون 4با ابعاد (طول  300ساانتیمتر× عارض
 150سانتیمتر × ارتفاع  200سانتیمتر) در نظر گرفته شاد
که صفحه در مرکز قاعده ایان فضاای مکعبای قارار داشات.
فاصله نقطه شروع راه رفتن آزمودنیها تا صفحه نیرو  7متار
بود .همچنین به خاطر طول فضای کالیبره ( 3متر) آزمودنی
میتوانست دو استراید کامل چپ و راست در داخال فضاای
کالیبره داشته باشد.
استخراج دادهای
کینماتیکی و
کینتیکی

مدلسازی بدن
آزمودنی در نرمافزار
visual 3D

کالیبراسیون
سیستم آنالیز
حرکت

نرمال سازی
دادهها به طول پا،
طول گام و عرض
گام

انتقال دادهها به
نرمافزار visual
3D

آماده سازی
آزمودنی و اتصال
مارکر

ثبت دادهها
توسط سیستم
آنالیز حرکت

گامبرداری
( 5مرتبه)

فوت پرینت 1با استفاده از پودر کربن صنعتی روی کاغذ A4

ترسیم شد و در محیط نرمافزار  AutoCADماورد تجزیاه و
تحلیل قرار گرفت و شااخص قاو کاف پاا باا اساتفاده از
تقسیم کف پا به سه ناحیه مساوی و حاصال تقسایم ناحیاه
میانی کف پا به مجموع مساحت سه ناحیاه دیگار محاسابه
شد .این روش همبستگی (منز )1998 ،و همچنین روایای و
پایایی باالیی (مناز و مونتناو )2005 ،باا انادازههای مشاتق
1. Foot print

3

تحلیل دادهها در
نرمافزار SPSS

نمودار  :1نمای شماتیک مراحل اجرای طرح

2. Radiography
3. Kinematic
4. Calibration

4

بررسی اثر فعالیت وامانده ساز بر ......

تعداد  16مارکر 1منعک کننده نور ماادونقرمز باا قطار
 14میلیمتر بر خاار خاصاره قادامی فوقاانی ،خاار خاصاره
خلف ای فوقااانی ،ران (یکسااوم فوقااانی ران ساامت راساات،
یکسوم تحتانی ران سمت چپ) ،کندیل خارجی زانو ،ساا
(یکسوم فوقانی سمت راست ،یکسوم تحتانی سمت چپ)،
قوزک خارجی پا ،پاشنه و انتهای استخوان کفپاایی دوم در
دو سمت چپ و راست اندام تحتانی طبق پروتکل Plug-In-
 Gaitنصب گردید .متغیرهای کینمااتیکی راه رفاتن توساط
سیستم تحلیل حرکتی (( Vicon )100Hzاشراقی)2014 ،
و متغیرهااای کینتیکاای توسااط صاافحه نیااروی Kistler
( )100Hzاندازهگیری شدند (دوتز ،ون میادلکو ،،هاودیج،
نلیسن و وگر .)2007 ،دادهها با استفاده از فیلتر پایین گاذر
با فرکان برشی 10 2هرتز فیلتار شادند .متغیرهاای طاول
گام ،عرض گام و طاول پاا ،جابجاایی عماودی مرکاز جارم
نرماالیز شده به طول پا ،جابجایی افقی مرکز جرم نرمااالیز3
شده به طول گام و جابجایی جانبی مرکز جرم نرماالیز شده
بااه عاارض گااام اسااتخراج شاادند .دادههااای کینماااتیکی بااا
استفاده از نرمافزار ( )Nexus 3.2.1, Vicon UKپردازش و
اسااتخراج شااد .همچنااین ماادل هاار آزمااودنی در نرمافاازار
 Visual 3Dساخته شد و دادههای مرکز جرم در سه صفحه
حرکتی بهصورت مجزا برای هر آزمودنی از نرمافزار (Visual
 )3Dبهدست آمد.)C-Motion, Inc.: Visual 3D( .
برای اجرای پروتکل خستگی ،هر آزمودنی بایستی مسیر
 90متااری را در کمتاار از  20ثانیااه طاای میکاارد .بااه
شرکتکنندگان آموزش داده شاد تاا حاد امکاان تاا زماان
خسااتگی کاماال دوی ادن را ادامااه دهنااد و تااا پای اان اجاارا
شرکتکنندگان تشویق کالمی میشدند .میازان درک فشاار
با مقیا بور (بور  )1970 ،اندازهگیری شد مقدار درک
فشار برای هر آزمودنی در معرض دیاد وی قارار میگرفات.
اگر مقدار درک فشار یاک آزماودنی در کمتار از  12دقیقاه
دویدن به بیش از  17میرسید از آزمایش حذف میگردیاد؛
اتمام تست پ از  12دقیقاه دویادن باا نماره درک فشاار
باالتر از  17بود (استیب ،زچ ،هنشکه و پیفر.)2013 ،
جهت بررسی توزیع طبیعی دادهها از آزماون Shapiro-
 Wilksاسااتفاده شااد .باارای مقایسااه بااین گروهاای در

1. Marker
2. Cut of Frequency
3. Normalize

پیشآزمون و پ آزمون از روش آمااری آزماون تای تسات
مستقل و برای مقایساه باین گروهای از آزماون تای تسات
وابسته در نرمافزار  SPSS 22و ساط معنایدار ()p<0/05
استفاده شد.
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تعادل دینامیکی بین
دو گروه کف پای صاف و گروه سالم قبال و بعاد از پروتکال
خستگی در جدول  1آماده اسات .هماانطور کاه مشااهده
میشود دامنه تغییارات محال مرکاز جارم در صافحههاای
فرونتال و ساجیتال بین دو گروه قبال از پروتکال خساتگی
هیچگونااه تفاااوت معناایداری نداشاات ( .)p>0/05دامنااه
تغییرات مرکز جرم در صافحه هوریزنتاال باین دو گاروه در
قباال از پروتکاال خسااتگی تفاااوت معنایداری را نشااان داد
جابجایی عمودی مرکز ثقل در گروه کف پای صااف باهطور
معن ایداری از گااروه سااالم بیشااتر بااود ( .)p=0/01دامنااه
تغییرات عمودی مرکز جرم نرمااالیز شاده باه طاول پاا در
صفحه هوریزنتال بین دو گروه در قبل از پروتکال خساتگی
تفاوت معنیداری را نشان داد جابجایی عمودی مرکاز ثقال
در گروه کف پاای صااف باهطور معنایداری از گاروه ساالم
بیشتر بود (.)p=0/01
بعد از انجام پروتکل خستگی ،دامنه تغییرات مرکز جارم
در صفحه فرونتال و ساجیتال بین دو گاروه بعاد از پروتکال
خستگی مشابه بود ( .)p>0/05دامنه تغییرات مرکز جرم در
صفحه هوریزنتال بین دو گروه در بعاد از پروتکال خساتگی
بهطور معنیداری متفاوت بود .جابجایی عمودی مرکاز ثقال
در گروه کف پاای صااف باهطور معنایداری از گاروه ساالم
بیشتر بود ( .)p=0/01دامنه تغییارات نرمااالیز شاده مرکاز
جرم به عرض گام و طول گام به ترتیب در صفحات فرونتاال
و ساجیتال بین دو گروه بعد از پروتکال خساتگی هیچگوناه
تفاوت معنایداری نداشات ()p>0/05؛ اماا دامناه تغییارات
عمودی مرکز جارم نرمااالیز شاده باه طاول پاا در صافحه
هوریزنتال باین دو گاروه بعاد از پروتکال خساتگی تفااوت
معنیداری را نشان داد جابجایی عمودی مرکز ثقل در گروه
کف پای صاف بهطور معنیداری از گاروه ساالم بیشاتر باود
(.)p=0/001
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تعادل دینامیکی بین دو گروه کف پای صاف و گروه سالم قبل و بعد از پروتکل خستگی
کف پای صاف
عرض گام
(سانتیمتر)
طول گام
(سانتیمتر)
طول پا
(سانتیمتر)
جابجایی مرکز
*
ثقل ()ML
جابجایی مرکز
**
ثقل ()AP
جابجایی مرکز
***
ثقل ()V

قبل از خستگی
ارزش t
گروه سالم

کف پای صاف

ارزش p

بعد از خستگی
ارزش t
گروه سالم

ارزش p

7/2±08/8

6/2±44/62

0/5

0/62

8/2±39/65

7/3±2/11

0/9

0/38

141/6±35/96

131/5±06/96

3/44

0/00

142/6±65/82

134/7±44/36

2/52

0/02

96/5±35/5

98/3±89/02

-1/23

0/24

96/5±35/5

98/3±89/02

-1/23

0/24

65/28±59/17

101/86±2/67

-1/23

0/23

63/27±91/09

71/33±47/35

-0/55

0/59

104/8±04/41

11/12±78/71

-1/58

0/13

102/5±96/6

108/9±86/15

-1/72

0/1

4/0±13/27

3/0±42/64

3/18

0/01

4/0±2/38

3/0±52/44

3/58

0/00

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تعادل دینامیکی قبل و بعد از پروتکل خستگی در گروه سالم
گروه سالم
بعد از خستگی

ارزش t

ارزش p

7/2±08/8

8/2±39/65

-2/5

0/03

6/2±44/62

7/3±2/11

-1/28

0/23

141/6±35/96

142/6±65/82

-0/57

0/58

131/5±06/96

134/7±44/36

-2/04

0/08

65/28±59/17

63/27±91/09

0/34

0/74

98/3±89/02

98/3±89/02

-0/18

0/24

4/1±17/08

4/1±99/63

-2/53

0/03

4/1±79/75

4/1±52/63

0/29

0/72

146/14±21/71

146/10±03/61

0/03

0/98

146/14±21/71

146/10±03/61

0/03

0/98

3/0±97/25

4/0±04/34

-0/54

0/62

3/0±38/61

3/0±48/41

-0/52

0/62

قبل از خستگی
عرض گام
(سانتیمتر)
طول گام
(سانتیمتر)
طول پا
(سانتیمتر)
جابجایی مرکز
*
ثقل ()ML
جابجایی مرکز
**
ثقل ()AP
جابجایی مرکز
***
ثقل ()V

کف پای صاف
بعد از خستگی

ارزش t

ارزش p

قبل از خستگی

*جابجایی مرکز ثقل در صفحه داخلی خارجی _**جابجایی مرکز ثقل در صفحه قدامی خلفی ***-جابجایی مرکز ثقل در صفحه عمودی

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تعادل دیناامیکی
قبل و بعد از پروتکل خساتگی در گاروه ساالم در جادول 2
آمده است .همان طور که مشاهده میشود در گاروه کنتارل
قبل و بعد از پروتکال خساتگی در هیچکادام از متغیرهاای
دامناه تغییارات مرکااز جاارم در صاافحات مختلااف و مقاادار
نرماالیز شده دامنه تغییرات مرکز جرم در صفحات مختلاف
ساجیتال ،فرونتال و هوریزنتال تفااوت معنایداری مشااهده
نشد (.)p>0/05
دامنه تغییرات مرکز جارم در صافحه فرونتاال و عارض
گام ،بعد از پروتکل خستگی در گروه کف پای صااف باهطور
معناایداری نساابت بااه قباال از پروتکاال افاازایش یافاات

( .)p=0/03در دیگاار متغیرهااای تعااادل دینااامیکی بعااد از
پروتکل خستگی هیچگونه تفاوت معنیداری مشااهده نشاد
(.)p>0/05

بحث
در مطالعه حاضر ،تغییر مرکز جرم در سه صافحه سااجیتال
فرونتال و هوریزنتال نرماالیز شده به طول قدم ،عرض گام و
طول پا در نتیجهی بروز خستگی بین افراد کف پاای صااف
هنگام پیادهروی مورد بررسی قرار گرفات .اگرچاه مطالعاات
قبلی تأثیر خستگی بر تعادل ایساتا و پویاا را ماورد بررسای
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قرار داده بود ،اما کمتر مطالعهای به بررسی اثر خساتگی بار
پارامترهای تعادل حین راه رفتن در افاراد کاف پاای صااف
پرداخته بود.
تنها یافته قابل توجه ،در مقایساه باین گاروه کاف پاای
صاف و گروه نرمال ،افزایش جابجایی نرماالیز شاده عماودی
مرکز ثقل در گروه کف پای صاف در مقایسه با گاروه نرماال
بود همچنین تنها یافته قابل توجه در گروه کف پاای صااف،
افزایش معنیدار جابجایی جانبی مرکز ثقل و عرض گاام در
اثر خستگی بود .دیگر رفتارهای بیومکانیکی مرکاز جارم در
بین دو گروه و داخال هار گاروه در اثار خساتگی تغییارات
معنیداری را نشان نداد.
جابجایی عمودی مرکز جرم در افراد کاف پاای صااف از
افراد نرمال باالتر بود و خساتگی منجار باه افازایش بیشاتر
جابجایی مرکز جرم در گروه کف پای صاف شد .نشاان داده
شده اسات کاه قاو طاولی کاف پاا باا فعالیات عضاالت
اینترینسایک 1و اکسترینسایک 2کااف پااا در ارتباااط اساات.
همچناااین ،گزارششاااده اسااات کاااه خساااتگی عضاااالت
اینترینسیک کف پا میتواند منجر به افت بیشاتر اساتخوان
ناااوی (بااراون ،باااوزر و اورالن )2010 ،و در نتیجااه کاااهش
بیشتر ارتفاع کف پا شاود .کااهش بیشاتر ارتفااع اساتخوان
ناوی خود میتواند عاملی بر افزایش نوسانات مرکز جارم در
گروه کف پای صاف نسبت به گره نرمال شود.
 Kimو همکارانش نشان دادناد اخاتالف معنایداری در
تعادل قدامی خلفی و تعادل جانبی بین دو گاروه کاف پاای
صاف و گروه سالم وجود دارد (کیم ،لی و سو .)2018 ،دیگر
محققان نشان دادند که تعادل افراد کف پاای صااف بعاد از
دویدن کوتاه هیچگونه تغییری نمیکند (بر ،ونکوشی ،دیااز،
دندوران و بوا 2001 ،؛ ساوکر و همکااران .)2018 ،نتاایج
حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که جابجایی عمودی مرکز
جرم در گروه کف پای صاف بهطور معنیداری از گروه نرمال
بیشتر است که با نتایج حاصل از تحقیق ساوکر و همکااران
مغایر است .شاید علت مغایرت باه ایان دلیال باشاد کاه در
تحقیق حاضر اثر خستگی تا حد وامانادگی بار تعاادل افاراد
کف پای صاف بررسی شد در حالیکاه در تحقیاق ساوکر و
همکارانش اثر دویدن کوتااه بار تعاادل ماورد بررسای قارار
گرفت (سوکر و همکاران .)2018 ،به نظر میرسد در دویدن

کوتاه فشار الزم بر بدن فرد وارد نمیشود که بتواند تعادل را
تحت تأثیر قرار دهد و ممکن اسات نتواناد تعاادل را دچاار
تغییر کند .همچنین در دیگر تحقیقات نیز تعادل اساتاتیک
مورد بررسی قرارگرفته بود (کیم و همکاران)2018 ،؛ که باه
دلیل ماهیت متفاوت حرکت با نتایج حاصل از تحقیق حاضر
که تعادل دینامیک حین راه رفتن را مورد بررسی قارار داده
است متفاوت میباشد.
در گروه کف پای صاف نوسانات مرکاز جارم در صافحه
فرونتال در اثر خساتگی افازایش معنایداری یافات کاه باا
افزایش معنیدار عرض گاام در اثار خساتگی هماراه باود و
نشاان از کااهش تعاادل در صافحه فرونتاال دارد جابجااایی
جانبی مرکز ثقل با کاهش قدرت عضالنی افازایش مییاباد.
بهطوریکه ضعف عضالت اباداکتور ران منجار باه راه رفاتن
پاندولی در صفحه فرونتاال میشاود کاه در آن مرکاز جارم
روی مفصاال ران قاارار میگی ارد تااا از گشااتاور ابااداکتوری
جلوگیری کند (دوفی و همکاران )1996 ،عوامال بسایار بار
جایگذاری پا اثر دارند که مهمتارین آنهاا گشاتاور عضاالنی
ابداکتورها 3و اداکتورهاای 4ران حاین فااز نوساان میباشاد
(مککینن و وینتر .)1993 ،مرکز فشار گروه کف پاای صااف
نسبت به گروه نرمال در سمت داخالتر پاا قارار میگیارد و
بالطبع مرکز جرم باالتناه و پاای نوساان هام در یکفاصاله
دورتر از مرکز مفصل مچ قرار میگیرد کاه باه یاک نیاروی
بزر تااری جهاات حفا ایان گشااتاور نیااز دارد بخشای از
گشتاور توساط عضاالت ماچ پاا و بخاش اعظام آن توساط
عضااالت ابااداکتور ران کنتاارل میشااود از آنجااا کااه بیشااتر
گشتاور الزم جهت نگهداری مرکز جرم باالتنه و پای نوساان
توسط عضالت ابداکتور ران کنترل میشود فعالیت خستگی
وامانده ساز میتواند فشار بیشتری بر عضاالت اباداکتور ران
وارد کرده و آنها را نسبت به گاروه کنتارل ساریعتر خساته
کند خستگی این عضالت در کنترل جانبی مرکاز جارم اثار
گذاشته و بنابراین بعد از پروتکل خساتگی افاراد کاف پاای
صاف دامنه نوسان بیشتری در جهت جانبی تجربه میکنناد
که نشان از کاهش تعاادل دیناامیکی ایان افاراد در صافحه
جانبی است و جهت افزایش تعادل جانبی ساعی در افازایش
عرض گام دارند .نتایج حاصل از تحقیق حاضر نیز نشاان داد

1. Intrinsic
2. Extrinsic

3. Abductors
4. Adductors
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نتیجهگیری
خستگی تعادل دینامیکی افاراد کاف پاای صااف را کااهش
میدهد که با افزایش جابجایی عمودی و جانبی مرکاز جارم
 بعد از خستگی افاراد کاف.و افزایش عرض گام همراه است
پای صااف در صافحه جاانبی ناپایدارناد و اجارای حرکاات
تعادلی در صفحه جانبی بعد از خساتگی میتواناد احتماال
ابتال به آسیب را در این افراد افزایش دهد لذا انجاام چناین
حرکاتی در این افراد بایساتی باا احتیااط بیشاتری صاورت
.گیرد
 ندارد:تضاد منافع

که عرض گام گروه کف پای صاف بعاد از خساتگی افازایش
.مییابد
 عدم امکان ثبات دادههاای،محدودیت اصلی این مطالعه
الکترومیوگرافی بهطور همزماان از عضاالت انادام تحتاانی و
.تحلیل همزمان با تغییرات مرکز ثقل بود

References
Bare, A., Vankoski, S. J., Dias, L., Danduran, M., &
Boas, S. (2001). Independent ambulators with high
sacral myelomeningocele: the relation between
walking kinematics and energy consumption.
Developmental medicine and child neurology,
43(1), 16-21.
Bird, A., & Payne, C. (1999). Foot function and low
back pain. The Foot, 9(4), 175-180.
Bok, S.-k., Lee, H., Kim, B.-o., Ahn, S., Song, Y., &
Park, I. (2016). The effect of different foot orthosis
inverted angles on plantar pressure in children with
flexible flatfeet. PLoS One, 11(7), e0159831.
Borg, G. (1970). Perceived exertion as an indicator or
somatie stress. Scandinavian Journal.
Brown, C. N., Bowser, B., & Orellana, A. (2010).
Dynamic postural stability in females with chronic
ankle instability. Medicine and science in sports
and exercise, 42(12), 2258-2263.
Cetin, N., Bayramoglu, M., Aytar, A., Surenkok, O., &
Yemisci, O. U. (2008). Effects of lower-extremity
and trunk muscle fatigue on balance. The Open
Sports Medicine Journal, 2.)1(
C-Motion,
Inc.:
Visual
3D
https://www.cmotion.com/products/visual3d/ visual3d.htm Visual 3D system presentation. Doets, H. C., van
Middelkoop, M., Houdijk, H., Nelissen, R. G., &
Veeger, H. D. (2007). Gait analysis after successful
mobile bearing total ankle replacement. Foot &
Ankle International, 28(3), 313-322.
Duffy, C., Hill, A., Cosgrove, A., Corry, I., Mollan, R.,
& Graham, H. (1996). Three-dimensional gait
analysis in spina bifida. Journal of Pediatric
Orthopaedics, 16(6), 786-791.
ESHRAGHI, A. (2014). Vicon Motion System.
Farahpour, N., Sharifmoradi, K., & Azizi, S. (2017).
Effect of Fatigue on Knee Kinematics and Kinetics
During Walking in Individuals with Flat Feet.
Physical Treatments-Specific Physical Therapy
Journal, 7(3), 0-0.

Franco, A. H. (1987). Pes cavus and pes planus:
analyses and treatment. Physical therapy, 67(5),
688-694.
Gefen, A. (2002). Biomechanical analysis of fatiguerelated foot injury mechanisms in athletes and
recruits during intensive marching. Medical and
Biological Engineering and Computing, 40(3), 302310.
Han, J. T., Koo, H. M., Jung, J. M., Kim, Y. J., & Lee,
J. H. (2011). Differences in plantar foot pressure
and COP between flat and normal feet during
walking. Journal of Physical Therapy Science,
23(4), 683-685.
Harradine, P., Bevan, L., & Carter, N. (2006). An
overview of podiatric biomechanics theory and its
relation to selected gait dysfunction. Physiotherapy,
92(2), 122-127.
Hertel, J., Gay, M. R., & Denegar, C. R. (2002).
Differences in postural control during single-leg
stance among healthy individuals with different
foot types. Journal of athletic training, 37(2), 129.
Kim, J., Lee, M., & Seo, J. (2018). Effects of short foot
exercise with visual feedback on balance and knee
joint function in subjects with flexible flatfeet.
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine,
61, e169.
Lundberg A, Svensson OK, Bylund C, Goldie I, Selvik
G. (1989). Kinematics of the ankle/foot complexpart 2: pronation and supination. Foot Ankle, 9(5):
248–253.
MacKinnon, C. D., & Winter, D. A. (1993). Control of
whole- body balance in the frontal plane during human
walking. Journal of Biomechanics, 26(6), 633-644.
Menz, H. B. (1998). Alternative techniques for the
clinical assessment of foot pronation. Journal of the
American Podiatric Medical Association, 88(3),
119-129.
Menz, H. B., & Munteanu, S. E. (2005). Validity of 3
clinical techniques for the measurement of static

...... بررسی اثر فعالیت وامانده ساز بر

foot posture in older people. Journal of Orthopaedic
& Sports Physical Therapy, 35(8), 479-486.
Murley, G. S., Menz, H. B., & Landorf, K. B. (2009).
Foot posture influences the electromyographic
activity of selected lower limb muscles during gait.
J Foot Ankle Res, 2(1), 35-35.
Pandey, S., Pal, C. P., Kumar, D., & Singh, P. (2013).
Flatfoot in Indian population. Journal of
orthopaedic surgery, 21(1), 32-36 .
Shumway-Cook, A., & Horak, F. B. (1986). Assessing
the influence of sensory interaction on balance:
suggestion from the field. Physical therapy, 66(10),
1548-1550 .
Steib, S., Zech, A., Hentschke, C., & Pfeifer, K.
(2013). Fatigue-induced alterations of static and
dynamic postural control in athletes with a history
of ankle sprain. Journal of athletic training, 48(2),
203-208.
Sudhakar, S., Kirthika, S. V., Padmanabhan, K.,
Kumar, G. M., Nathan, C. V. S., Gopika, R., &
Samuel, A. J. (2018). Impact of various foot arches
on dynamic balance and speed performance in
collegiate short distance runners: A cross-sectional
comparative study. Journal of Orthopaedics, 15(1),
114-117.
doi:
https://doi.org/10.1016/j.jor.2018.01.050

8

Surenkok, O., Kin-Isler, A., Aytar, A., & Gültekin, Z.
(2008). Effect of trunk-muscle fatigue and lactic
acid accumulation on balance in healthy subjects.
Journal of sport rehabilitation, 17(4), 380-386.
Tsai, L.-C., Yu, B., Mercer, V. S., & Gross, M. T.
(2006). Comparison of different structural foot
types for measures of standing postural control.
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy,
36(12), 942-953.
Willems, T., Witvrouw, E., Delbaere, K., De Cock, A.,
& De Clercq, D. (2005). Relationship between gait
biomechanics and inversion sprains: a prospective
study of risk factors. Gait & Posture, 21(4), 379387.
Williams Iii, D. S., McClay, I. S., & Hamill, J. (2001).
Arch structure and injury patterns in runners.
Clinical Biomechanics, 16(4), 341-347.
Williams, D. S., McClay, I. S., Hamill, J., & Buchanan,
T. S. (2001). Lower extremity kinematic and
kinetic differences in runners with high and low
arches. Journal of applied biomechanics, 17(2),
153-163.
Yaggie, J. A., & McGregor, S. J. (2002). Effects of
isokinetic ankle fatigue on the maintenance of
balance and postural limits. Archives of physical
medicine and rehabilitation, 83(2), 224-228.

