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 رفتن العمل زمین در سالمندان طی راههاي عکسبررسی اثر ارتوز پا بر دامنه و فرکانس نیرو

 

 چکیده

یابد. همچنین با شروع رفتن کاهش میرفتن دچار تغییر شده و توانایی فرد برای راهبا افزایش سن الگوی راه :سابقه و هدف

شود. تغییر بیومکانیکی کوچک در پا، به عنوان ثباتی میهای باالنس مختل و منجر به بیفرایند پیری همکاری سیستم

های دارای برجستگی منجر به باشد. استفاده از کفیاثیرگذار بر تعادل، بر کنترل پاسچر موثر میترین اندام بدن و تتحتانی

بررسی اثر استفاده از ارتوز پا بر دامنه و "هدف پژوهش حاضر  شود.ها، بهبود کارایی و افزایش راحتی میتوانبخشی آسیب

 بود. "رفتنالعمل زمین در سالمندان طی راههای عکسفرکانس نیرو

 

 100/79±234/15متر، وزن سانتی 651/165±410/9سال، قد  350/66±226/6سن  سالمند ) 21 :هامواد و روش

 کفی با کفی،بدونرفتن العمل زمین طی سه شرایط راههای عکسکیلوگرم( داوطلب شرکت در آزمون شدند. برای ثبت نیرو

 با ANOVA آزمون از آماری تحلیل و تجزیه برای. شد استفاده کبرت نیرویصفحه از آنی صورت به ریز و درشت داربافت

 .شد انجام 05/0 داریمعنی سطح در هاتحلیل تمام. گردید استفاده تکراری هایگیریاندازه

کفی کاهش ندار ریز نسبت به شرایط بدوخلفی در فاز تماس پاشنه طی شرایط با کفی بافت-ها نشان داد مقدار نیروی قدامییافته ها:یافته

(003/0=pو مقدار همین نیرو در این فاز در شرایط کفی بافت )کفی تمایل به کاهش معنیدار درشت نسبت به شرایط بدون( 056/0داری داشت=p .)

طی فاز هل ( و p=048/0کفی، کاهش )دار درشت نسبت به شرایط بدونزمان رسیدن به اوج نیروی عمودی طی فاز تماس پاشنه در شرایط کفی بافت

دار درشت نسبت شرایط ( داشت. عالوه بر این نرخ بارگذاری طی شرایط با کفی بافتp=053/0دار درشت، تمایل به افزایش )دادن در شرایط کفی بافت

بافت درشت نسبت به کفی بافت ریز و همچنین شرایط  میزان راحتی کفی (.p=068/0دار داشت )کفی تمایل به افزایش معنیبدون

 داری را نشان داد.دون کفی تفاوت معنیب
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توان العمل زمین مینیروهای عکسهای و مولفهبا توجه به نتایج حاصل شده از بررسی ارتوز بر طیف فرکانس  :گیرينتیجه

ه است، در باشند، اما مقدار لغزش و ناپایداری را تغییر ندادها بر تون عضالنی بی اثر میبه این اشاره کرد که هرچند این کفی

های مورد استفاده در پژوهش حاضر به دلیل توان در نظر گرفته شود. استفاده از کفینتیجه به عنوان عامل موثر بر تعادل می

 تواند مفید باشد. رفتن احتماال میبهبود راحتی فرد طی راه

 ، سالمندان راه رفتن، کینتیک، ارتوز پا: هاي کلیديواژه
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 مقدمه -1-1

این مهارت که در  ، راه رفتن استشودهای روزمره را شامل میهای اساسی انسان که بخش اعظم فعالیتیکی از مهارت

سالگی در همان سطح باقی خواهد  60رسد و تا سالگی به تکامل می 7شود در حدود های اولیه زندگی فراگرفته میسال

. بخش عظیم (2)شود ای دیگر با راه رفتن مهیا میز اساسی هر فرد برای حرکت از یک نقطه به نقطه. نیا(1)ماند 

العمل زمین، حفظ تعادل و های عکسفعالیت راه رفتن را اندام تحتانی برعهده دارد چرا که سه نقش مهم جذب نیرو

توان بر تغییرات محدود کننده رفتن می . از اصول تاثیرگذار بر الگوی راه(3)کند برنده را ایفا میهای جلوانتقال نیرو

کننده کنترل تعادل اشاره مل تخریبدامنه حرکتی، تغییرات مربوط به کاهش قدرت و همچنین تغییرات مربوط به عوا

. مقطعی (5)کنند باشد، را تجربه میکه یک فرایند زیستی می "سالمندی"تمام موجودات زنده از جمله انسان . (4)کرد 

توان گفت شود. در واقع میباشد، تحت عنوان سالمندی یاد میاز زندگی که آغازگر تغییرات جسمی و روحی در فرد می

ی زیست ارگانیسم در طی لوژیکی است که در وضعیت روانی اجتماعی فرد و همچنین نحوهی بیوسالمندی یک پدیده

پذیری سالمند در تغییر شرایط ناگهانی و همچنین اختالل شود که این تغییرات با کاهش قابلیت انعطافزمان ظاهر می

. طبق (5)آورد هایی را به وجود میرفته در ساختمان و اعضا مختلف فرد دگرگونیدر ایجاد تعادل مجدد شروع و رفته

, 6)ود شسال سالمند خوانده می 60شود و فرد باالی سال شروع می 60های معتبر و منابع علمی سن سالمندی از بیانیه

. همچنین بیان (5)را افراد سالمند تشکیل خواهند داد  2025درصد جمعیت جهان تا سال  26طبق گزارشات اخیر . (7

میلیون نفر( که به  750سال )جمعیتی بالغ بر  65جمعیت جهان را افراد باالی  ⅛، حدودا 2000شده است در سال 

سال، یک نفر و از هر دو  65سالمند باالی  3. به عبارت دیگر از هر (8)اند شوند، تشکیل دادهعنوان سالمند شناخته می

. ششمین عامل مرگ و (10, 9)خورد حداقل یک بار در سال زمین میسال به طور متوسط یک نفر  80سالمند باالی 

. زمین خوردن صدمات زیادی از (11)ها و بیماری است است که همراه با ناتوانی "زمین خوردن"میر در سالمندان 

فاصل، کشیدگی عضالت، شکستگی لگن، تاثیرات روانی و نهایتا مرگ را جمله ایجاد خونریزی، کبودی، پیچ خوردگی م

های فیزیولوژیکی بدن را کاهش و عملکرد حرکتی را ای از زندگی بشر است که  ظرفیت. سالمندی دوره 12بدنبال دارد

یک فرآیند بیولوژیکی طبیعی است، نه یک بیماری که این  "پیری". سالمندی و یا همان (12)دهد تحت تاثیر قرار می

. این فرآیند زیستی با کاهش نیروی حیاتی و تطابقی همراه است؛ بدین معنا که (13)افراد متاثر آن باشند و رنج بکشند 

. با باال (4)یابد و ناتوانی در برقرار کردن تعادل وی مشهود است انی کاهش میپذیری فرد با شرایط ناگهظرفیت تطابق
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شود که متعاقب این رفتن سن تغییرات شیمیایی، سلولی و زیست شناختی در سالمندان منجر به ضعف جسمانی می

خود منجر به و این کاهش به خودی (14)یابد ها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش میهای حرکتی در آنضعف قابلیت

. با شروع روند افزایش سن و فرآیند (13)تواند بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بگذارد می شود کههایی میبیماری

گیرند و دچار اختالل های موثر بر تعادل از جمله سماتوسنسوری، بینایی و وستیبوالر تحت تاثیر قرار میپیری، سیستم

های عضالنی سریع و متناسب در جهت اصالح وضعیت و همچنین تشخیص انحرافات مرکز ؛ بنابراین در پاسخ(3)شوند 

کند تغییرات بوجود آمده در راه ید می. از مهمترین عواملی که سالمتی سالمندان را تهد(15)شود ثقل دچار مشکل می

-های مختلف بدن انسان پدیدار میهای حرکتی و جسمانی با افزایش سن در سیستم. محدودیت(16)هاست رفتن آن

ها های آنیابد و سرعت راه رفتنشان کندتر و طول گامشوند. توانایی حفظ تعادل و راه رفتن برای افراد مسن کاهش می

الگوی راه رفتن با افزایش سن دستخوش تغییر شده و توانایی سالمند برای راه رفتن شروع به . (17)شود تر میکوتاه

.کاهش (18). ضعف عضالت اندام تحتانی با باال رفتن سن کاهش توانایی راه رفتن را ه دنبال دارد (15)کند کاهش می

باشند. به دلیل دامنه حرکتی مفاصل، آتروفی عضالنی و تحلیل رفتن عضالت اسکلتی از پیامدهای افزایش سن می

های روزمره قدرت عضالت در پایین تنه و در اندام استفاده بیشتر از اندام تحتانی نسبت به اندام فوقانی در فعالیت

ترین عوامل تعیین کننده در . با افزایش سن عضالت اسکلتی که از مهم(19)گیرد تحتانی بیشتر تحت تاثیر قرار می

سالگی به بعد قدرت عضالت اندام 50. از (20)شود باشند، دچار تغییر و بدنبال آن کاهش قدرت عضالنی میحرکت می

, 22)توان به اختالالت تعادلی . از علل زمین خوردگی در سالمندان می(21)یابد درصد کاهش می 4تحتانی هر ساله 

طالعات مربوط به موقعیت فرد توسط عضالت اندام تحتانی از اشاره کرد . ا (24)و ضعف در عضالت اندام تحتانی  (23

عمقی درون عضالت پا دریافت -های حسیهای مفصلی در کپسول مچ پا و گیرندههای مکانیکی در پا، گیرندهگیرنده

 .(25)شود می

تحمل وزن، جذب و کاهش ضربات وارد شده هنگام راه رفتن، دویدن، پریدن و همچنین حفظ وضعیت در حالت ایستا و 

ترین راه تعامل بین زمین و بدن انسان، پا است که ساختار و نوع . اصلی(26)پویل از نقوش مهم اندام تحتانی است 

. عملکرد پا هنگام تحمل وزن و پیشروی، به دلیل موقعیت و (27)ی راه رفتن عاملی تاثیرگذار است آناتئمی آن بر نحوه

. مطابق (27)گیرد العمل زمین متناسب با آن تحت تاثیر قرار میختار آناتومیکی و همچنین توزیع نیروی عکسسا

های پا، پینه، کاهش ضخامت بافت مطالعات گذشته بین وارد شدن فشار بیش از حد به کف پا و شیوع زخم، دفورمیتی
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هایی که با تحمل وزن . پا در فعالیت(28)ط مستقیمی وجود دارد کف پا و همچنین محدودیت حرکت مفاصل ارتبا

های لیگامنتی قوس-همراه است، به حفظ کنترل پاسچر و تعادل و حمایت مکانیکی بدن، با استفاده از ساختار استخوانی

عمقی -های حسیکف پایی و عملکرد هماهنگ عضالت اندام تحتانی و همچنین با توجه به وضعیت بدن از طریق گیرنده

توان ادعا کرد که اختالل و نقص در پاسچر، . بنابراین می(29)کند شاری موجود در کف پا کمک میهای فو گیرنده

پذیری، عملکرد حمایتی را تحت تاثیر قرار داده و در بروز برهم خوردن تعادل دخیل قدرت یا حس پا و همچنین انعطاف

های سماتوسنسوری کف پا و . با روند پیری کاهش در گیرنده (32-30)بوده و فرد را مستعد از دست دادن تعادل کند 

ثبانی پاسچرال، برهم خوردن تعادل و متعاقب آن زمین خوردن همچنین اختالالت عملکردی و نقص ساختاری، باعث بی

یابد، قادر به تشخیص آنی ها مختل و یا کاهش مینعمقی آ-های حسیشود. افرادی که دقت گیرندهدر سالمندان می

توانند واکنش به موقع نشان داده و پاسچر خود را حفظ و نوسانات بدن نیستند و در پایداری و تعادل بدن خود ،نمی

 .(33)کنترل نمایند 

های مختلف بدن در راستای ها و قسمتشود که اندامبه وضعیتی اطالق می "کنترل پاسچر"حفظ تعادل و یا 

های خاص خود را حفظ نماید. به عبارتی دیگر توانایی نگهداری مرکز جرم بیومکانیکی مناسب قرار داشته و در وضعیت

 کننده کنترل پاسچر است. تعادل به دو شکل پویا و ایستا وجود دارد. در تعادل پویابدن در محدوده سطح اتکا بیان

اند که نیروی مداوم و متعادل برای حفظ تعادل توسط عضالت بر مرکز ثقل بدن های مختلف بدن در حال حرکتقسمت

باشد. حفظ حالت عمودی سر و . حفظ پاسچر و کنترل آن در وضعیت سکون، تعادل ایستا می(34)شود اعمال می

های مختلف نظیر ایستادن، راه رفتن، دویدن و ... و الیتهای بدن در فضا در فعهای مختلف اندامگیریکنترل جهت

. اساس عملکرد حرکات بدن کنترل (29)همچنین حفظ مرکز ثقل روی سطح اتکا، هدف اصلی کنترل پاسچر است 

باشد. این عمل تحت تاثیر سه سیستم های روزاانه مورد نیاز و ضروری میپاسچر است، که برای اکثر حرکات و فعالیت

. برای برقراری کنترلی مناسب در (35)مرکزی است -پیکری با تاثیر متقابل سیستم عصبی-بینایی، دهلیزی و حسی

عضالنی برای برقراری تعادل بین -های مناسب اسکلتیجهت حفظ مرکز بدن در محدوده سطح اتکا، نیازمند اعمال پاسخ

مرکزی و همچنین بازیابی -حرکتی توسط سیستم عصبی-کننده، ترکیب اطالعات حسیدهنده و مغشوشنیروهای ثبات

های مختلف سیستم برقراری های حاصل از بخش. برای برقراری تعادل پاسخ(36, 35)باشد حسی حرکات بدن می

نا شوند بدین معتعادل یا همان کنترل پاسچر دائما تحت بررسی بوده و دروندادهای مربوطه از قشر حرکتی ارسال می
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. (36)کنند یاد می "نوسان وضعیتی"و با  "نوسان پاسچر"که همواره بدن در حال حرکت است که از آن به عنوان 

مل موثر بر از مهمترین عوا "سالمندی"های روانی و ها، پای غالب، خستگی پدیدهعضالنی، آسیب-اختالالت عصبی

تواند بر تعادل موثر . مطابق گزارشات پیشین، راستای اندام تحتانی می(37)باشند کنترل پاسچر و برقراری تعادل می

ی اختالل در سیستم برقرار کننده تعادل و های ناشی از عدم تعادل نتیجهافزایش نوسانات پاسچری و لغزش. (38)باشد 

. با شروع فرآیند سالمندی و پیری نقص (39)کنترل پاسچر است که این اختالل کاهش ثبات پاسچر را بدنبال دارد 

ثباتی پاسچرال و بدنبال آن عمقی کف پا، منجر به عدم تعادل، بی-های حسیساختاری، عملکردی و کاهش در گیرنده

سال،  85درصد و در افراد باالی  30سال،  65شود. گزارش شده است که در افراد باالی زمین خوردن در سالمندان می

درصد این  40توان گفت که می (40)کنند مندان حداقل یک بار زمین خوردگی در سال را تجربه میدرصد از سال 50

ها درصد زمین خوردن 31سال  65و در افراد باالی  (41)سال منتهی به مرگ  85ها در افراد باالی زمین خوردن

توان ادعا نمود تقویت . با توجه به آنچه بیان شد می(42)های جدی همچون انواع شکستگی را بدنبال دارد آسیب

عمقی در افراد دارای کاهش حفظ و کنترل و یا عدم تعادل با استفاده از های حسی از جمله لمس کف پا و حسسیستم

واند بهبود تعادل و کاهش ریسک برهم خوردن تعادل و زمین تمداخالت درمانی همچون انواع ارتوز، کفی، کفش و ... می

پیشگیری از سقوط و یا کاهش احتمال سقوط در سالمندان کمک به سالمت و . (43)خوردن را بدنبال داشته باشد 

ترین روش درمانی . رایج(44)های مراقبت بهداشتی موثر است کند و در کاهش هزینهها میکیفیت زندگی آن

غیرجراحی جهت بهبود عملکرد عضالنی سالمندان جهت جلوگیری و کاهش برهم خوردن تعادل و همچنین زمین 

تواند با توز میخوردن، استفاده از ابزارهای حمایتی، کمکی و انواع ارتوز است. ابزار حمایتی همچون انواع بریس و ار

ها و متعاقبا ثبات مفاصل را تثبیت عمقی درون عضالت و پوست بهبود عملکرد این گیرنده-های حسیتحریک گیرنده

. از نظر استاندارد جهانی، دستگاه خارجی که هدف آن اصالح ساختار و بهبود عملکرد عضو نوروماسکیوالر (45)کنند 

-. از ارتوزها جهت رفع کردن اختالالت اسکلتی(46)عضالنی( و همچنین سیستم اسکلتی یاشد، ارتوز نام دارد -)عصبی

-شود. هدف ارتوز کاهش بار وارده بر دیستال اندامها و دیگر مشکالت استفاده میعضالنی، مشکالت مادرزادی، معلولیت

قویت حرکات و یا حمایت از مفاصل و قسمت دچار عارضه، تثبیت مفصل ضعیف یا فلج و ها، کنترل حرکات غیر نرمال، ت

-47)ترین تکنیک برای تغییر حرکات در اندام تحتانی یاد شده است . استفاده از ارتوزها به عنوان عمومی(46)... است 

جانبی -تواند نوسانات میانیدار در سالمندان میهای بافتکفی ای از ارتوزها به نام. بیان شده است استفاده از نمونه(49
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های متفاوت بر . همچنین در پژوهش هاتون و همکاران که تاثیر سه نوع ارتز با بافت(22)ها را تحت تاثیر قرار دهد آن

دار عملکرد تعادل در افراد مسن را رد بررسی قرار گرفت گزارش شد که ارتوزهای دارای بافت و طرحتعادل سالمندان مو

ا بافت متفاوت بر ای مشابه که اثر سه کفی ب. در مطالعه(22)بخشد و مقدار این تاثیر به نوع بافت وابسته است بهبود می

دار مشاهده های بافتثبات قامتی را بررسی کرده بود بیان شده که تغییری در ثبات قامت در ایستادن با استفاده از کفی

متر راه رفتن پرداخته شد، هیچگونه بهبودی در قامت  30ه به بررسی تعادل ایستا و طی ای ک. مطابق مطالعه(50)نشد 

دار استفاده کردند، های بافتهایی با کفیها دائما از کفشای که آزمودنیهفته 4ی و یا ثبات قدم زدن طی یک دوره

های دارای بافت منجر به بهبود تعادل در راستای ی پالول و همکاران، استفاده از صندل. در مطالع(51)مشاهده نشد 

 . (33)خلفی شد-قدامی

اند پاسچر پا بر کینتیک و کینماتیک مفاصل و عضالت اندام تحتانی در حین راه رفتن موثر گزارشات زیادی بیان کرده

ای از متغیر العمل نمونهکه نیروهای عکس (52)باشد ت . منظور از کینتیک بررسی عامل نیرو در تحلیل حرکات میاس

شود. صفحه نیرو، نیروی اعمال شده گیری مییا همان صفحه نیرو اندازه Force Plateباشد که از طریق کینتیکی می

العمل گیرد. طبق قانون سوم نیوتون، نیروی عکسسنجد، که بر روی زمین قرار میبرده را میتوسط پا روی دستگاه نام

کند. همینطور نیروی اعمال شده توسط بدن به زمین، نیرویی است که در جهت خالف نیروی اعمال شده عمل میزمین 

. مانند (52)کند شود که نیرویی برابر اما خالف جهت را به پا اعمال مینامیده می GRF  العمل زمین یانیروی عکس

، مولفه Zباشد که شامل مولفه عمودی هایش میالعمل زمین بردار است و قابل تقسیم به مولفهدیگر نیروها، نیروی عکس

در برخی  Zمولفه . (52)بر یکدیگر عمودند  Zو   X،Yباشد؛ هر سه مولفه می Xخارجی -لفه داخلیو مو Yخلفی -قدامی

-های صفحه نیرو می. با استفاده از داده(52)مولفه عمودی عنوان شده است  TYخارجی و مولفه -منابع، مولفه داخلی

العمل توان مقادیر نرخ بارگذاری عمودی و گشتاور آزاد را تخمین زد. منظور از نرخ بارگذاری شیب منحنی نیروی عکس

-نیوتون بر کیلوگرم بر ثانیه نرخ بارگذاری با آسیب 72و  70مقدار باالتر از  .(53)باشد زمی زمان رسبدن به قله اول می

نیوتون بر کیلوگرم بر ثانیه  10و مقادیر بیشتر از  (56)رانی و درد کشککی (55, 54)های فشاری های ناشی از شکستگی

انجام شدگزارش شده است نرخ  2003هشی که در سال باشد. مطابق پژوها در ارتباط میپایی در دوندهبا آسیب نیام کف

-کیلومتر بر ثانیه نسبت به دوندگان مرد سالم، دارای معنی 10و  9بارگذاری در دوندگان مرد هنگام دویدن با سرعت 

(  اعالم شد دوندگان زن دارای 2006همچنین در پژوهش انجام شده توسط میلنر و همکاران ) .(57)داری بیشتری بود 



9 
 

(، که یک 2002ی فربر و همکاران )در گزارش تهیه شده. (58)استرس فراکچر تیبیا دارای نرخ بارگذاری باالیی بودند 

گروه از دوندگان مرد و زن دارای استرس فراکچر در مقایسه با دوندگان سالم را مورد بررسی قرار داده بودند بیان شد 

میزان گشتاور وارد بر پا در محل مرکز . (59)دوندگان مرد و زن دارای استرس فراکچر نرخ بارگذاری باالتری داشتند 

( بیان کردند دوندگان 2006میلنر و همکاران ). (60)شود شناخته می "گشتاور آزاد"فشار حول محور عمودی به عنوان 

اخیرا، از . (58)رفتن دارای مقادیر گشتاور آزاد باالتری نسبت به دوندگان سالم بودند دارای استرس فراکچر در زمان راه

شود و بیان شده که دارای ارتباط نزدیکی با گشتاور آزاد به عنوان یک شاخص نیروی پیچشی در اندام تحتانی یاد می

( گشتاور آزاد نسبت به 2014طبق پژوهش یانگ و همکاران ). (58)باشد استرس فراکچر تیبیا در دوندگان استقامتی می

توان ادعا پس می. (61)رفتن بستگی بیشتری دارد العمل زمین به تغییر شکل پیچشی تیبیا طی راهنیروی عمودی عکس

در اندام تحتانی افراد مستعد  رفتن، احتمال وقوع آسیبنمود با کاهش گشتاور آزاد و نرخ بارگذاری عمودی در زمان راه 

و ارتوزهای پا  العمل زمین و نرخ بارگذاری ممکن است با استفاده از کفییروهای عکس. تغییر در ن(53)یابد کاهش می

با این حال  (62)گیرد محیا شود. میزان اورژن پاشنه و چرخش تیبیا در افراد سالم با استفاده از کفی تحت تاثیر قرار می

. (63)العمل زمین مشخص نیست های نیروی عکسها در مقدار تغییرات مؤلفهاثر مداخالتی همچون ارتوزها و کفی

های العمل که در بررسی اثرات کفی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، از دیگر مولفههای نیروی عکسبندی مؤلفهزمان

در  (65, 64)العمل زمین با چگونگی کنترل وظیفه حرکتی های نیروی عکسبندی مؤلفهالعمل زمین است. زمانعکس

 به مربوط تغییرات مکانیکی فرکانس،  طیف و زمین العملنیروهای عکس همچون کینتیکی،  هایباشد. پارامترارتباط می

اهمیت  کینتیکی متغیرهای رفتن و دویدنراه پارامترهای کنند؛ درمیانیتحتانی را بیان م اندام تغییرات و هابیماری

 برداری اندامگام در مکانیکی تغییرات زیابیتحلیل هارمونیک برای ار یا فرکانس طیف تحلیل و تجزیه. (66) ای دارندویژه

 سیکل کل تنها نقاط گسسته مثل اوج یا حداقل مقدار زاویه مفصل یا نیرو، بلکهامکان بررسی نه که باشدمی تحتانی

العمل زمین برای ارزیابی عادی و پاتولوژیک عکس تحلیل طیف فرکانس نیروهای. (67)کند حرکات انتقالی را فراهم می

های دامنه فرکانس مین ممکن است از ویژگیالعمل ز. مقدار طیف فرکانس نیروی عکس(66)رفتن استفاده شده است راه

. از آنجایی که هر بخش (68)رفتن باشد بسیاری از اجزای آناتومیک مانند مفاصل، عضالت و اعصاب در طی راه

کند تا العمل زمین کمک میباشد، تحلیل دامنه فرکانس نیروهای عکساتومیکی دارای فرکانس کاری مخصوص میآن

رسد که محتوای فرکانس . همچنین، به نظر می(68)دامنه و توان این اجزای آناتومیکی را در طیف فرکانس نشان دهیم 
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ها رسی مولفه. بر(66)های بالینی داشته باشد تواند نقش مهمی در درمانرفتن میالعمل زمین در طی راهنیروهای عکس

 کند تا تاثیرات استفاده از ارتوز را بیان کنیم. العمل زمین و طیف فرکانس نیروها به ما کمک مینیروهای عکس

های مطالعات های اخیر و محدودیتبا توجه به مطالب و توضیحات ارائه شده و همچنین نتایج ضد و نقیض پژوهش

های ال است که آیا استفاده از ارتوز پا بر دامنه و فرکانس نیروگذشته، هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی بدین سو

 رفتن موثر است؟العمل زمین در سالمندان طی راهعکس

 بیان مساله  -2-1

-گاه در جایی که بدن دارای ثبات است، تعادل نامیده میهمانطور که بیان شد توانایی کنترل مرکز جرم بر سطح تکیه

خوردن تعادل و کاهش عملکرد حرکتی و حسی  . برهم(11)شناسند لیت چند حسی میشود. تعادل را به عنوان یک فعا

ثباتی را بدنبال داشته و در نهایت منجر به سقوط در سالمندان شود تواند بیکه رابطه مستقیم با افزایش سن دارد، می

هایی که متعاقبا باعث بستری شدن در بیمارستان و در برخی ها و آسیبتوان به جراحت، شکستگیکه از عواقب آن می

سال ، در  65د مرگ و میر را سبب گردد. مطابق مطالعات گذشته حدود یک سوم از جمعیت سالمندان بیش از موار

. همچنین گزارش شده است دومین علت شایع (69)کنند طول یک سال حداقل یک بار زمین خوردن را تجربه می

-های بینایی، دهلیزی و گیرندههای اثرگذار بر کنترل تعادل سیستم. از سیستم(70)آسیب در سالمندان، افتادن است 

. مختل شدن و کاهش عملکرد (71)عمقی کف پا نقش مهمتری بر کنترل و تشخیص اختالالت تعادل دارند -های حسی

ی آن عمقی کف پا و دهلیزی عمیقا بر عدم ثبات وضعیتی موثر و اثر منفی بر تعادل درد که نتیجه-های حسیگیرنده

باشد، اطالعات حسی می "پا". از آنجایی که در زمان راه رفتن اولین نقطه تماس با زمین (72)سقوط در سالمندان است 

مرکزی جهت برقراری تعادل، حرکت و ثبات قامتی توسط پا -ف پایی به سیستم عصبیهای کناشی از انتقال گیرنده

ثبات  .  گزارش شده است در صورت افزایش اطالعات پوستی مصنوعی نوسان قامت و به دنبال آن(51)گردد ارسال می

پیکری از پا و البته -تواند در افزایش بازخوردهای حسیی مداخالت ساده می. بنابراین توسعه(9)یابد قامتی بهبود می

جانبی در افراد مسن با ایستادن بر سطوح دارای -. مشاهده شده است که نوسانات میانی(9)کاهش نوسانات کمک کند 

پاسچر چه در  ثبات. طبق پژوهش انجام شده توسط کات و همکاران (22)دار تحت تاثیر قرار گرفته است بافت و طرح

 .(73)باشد شرایط نعادل پویا و چه در شرایط تعادل ایستا تحت تاثیر پا و نوع سطح برخوردی پا می
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شود که یکی از رایجترین مداخالت مورد ها مداخالت درمانی متفاوتی استفاده میجهت پیشگیری و درمان از آسیب

. با وجود گزارشات حاکی از کاهش درد در صورت استفاده از ارتوزهای (75, 74, 49, 48)هستند  "پا ارتزهای"استفاده 

سی انجام ، برررسی تایید و یا عدم تایید این گزارش درمورد سالمندان کمتر بررسی شده است. طبق برر(77, 76)پا 

نفر یک نفر شانس افتادن به دلیل  9سال به باال در طول یک سال، گزارش شد از هر  75سالمند  336شده بر روی 

دار بر . در گزارش مارجوری و همکاران که به بررسی اثر کفی بافت (78)اختالالت تعادلی و راه رفتن را تجربه کرد 

. (79)تعادل ایستا و پویا در زنان میانسال پرداخته بود بیان شد استفاده از این کفی تاثیری بر تعادل ایستا و پویا نداشت 

همچنین مالفورد و همکاران بیان کردند استفاده از نوعی حمایت کننده قوس کف پا در سالمندن، منجر به کاهش درد 

دار بر تعادل سالمندان را سنجیده بود اظهار . پژوهشی که تاثیر کفی بافت(80)در اندام تحتانی و تعادل سالمندان شد 

های کف پایی داشت که کفی دارای تراکم بیشتر بافتی منجر به بهبود تعادل در افراد مسن شد و تحریک بیشتر گیرنده

. تاثیر پاسچر پرونیتوری پا و ارتوز گوه داخلی پاسنه و کف پایی بر باالنس استاتیک سالمندان مورد (81)را بدنبال داشت 

مطالعه قرار گرفت و نتیجه بدین گونه گزارش شد که ارتز گوه داخلی تاثیری بر تعادل افراد با پای پرونیتور نداشت اما 

. طبق پژوهش استل و (82)یجاد اختالل بر تعادل استفاده کرد توان از آن برای بهبود عملکرد پا و مچ بدون ترس از امی

عمقی و البته بهبود تهادل و ثبات قامتی -های حسیهای دارای برجستگی باعث تقویت گیرندههمکاران استفاده از کفی

 .(83)شود در سالمندان می

های دقیقتر در مورد اثرات شود بدلیل گزارشات ضد و نقیض، نیاز به بررسیبا بررسی مطالعات گذشته مشخص می

دار بر باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر ارتوز بافتاستفاده از ارتوزهای پا می

 باشد.عضالت اندام تحتانی در سالمندان طی راه رفتن می العمل زمین برطیف فرکانس و متغیرهای نیروی عکس

 

 و اهمیت پژوهش ضرورت -3-1

درصد این  16تا  11و حدود  (78)شوند رو میسال در هر سال با خطر افتادن را روبه 65درصد افراد بیشتر از  30تقریبا 

توان . از عوارض سقوط سالمندان می(85, 84)های پزشکی است دنبال دارند که نیازمند مراقبت های جدی بهها آسیبسقوط

به از دست دادن حس اعتماد و آمادگی جسمانی، ضعف عضالنی، عدم باال رفتن از پله بدون کمک، عدم استقالل و افزایش 
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روز بستری هر فرد در  11بیلیون دالر برای تقریبا  3ن مجدد و برآورد هزینه درمان ساالنه اتکا به دیگران، ترس از افتاد

و  "حفظ تعادل"با توجه به این که یکی از فاکتورهای اساسی و مهم برای سالمت سالمندان . (87, 86)استرالیا اشاره کرد 

باشد از دو طریق استفاده از تجهیزات خارجی )کفش، ارتوزهای کف پایی، عصا و دیگر وسایل کمکی که می "کنترل پاسچر"

. کفی یا ارتوز پا (88)سمت بهبودی پیش برد  توان آن را بهسطح اتکا را تغییر دهند(  و تقویت عضالت اندام تحتانی می

عمقی کف پا را تحت تاثیر قرار دهند. ارتزهای دارای بافت نرم که توزیع -های حسیقادرست با دو اثر مثبت و منفی، گیرنده

ی مثبت بر درد بگذارد، اما اما بدتر شدن تغییرات فشاری در زیر کف پا را به همراه تواند اثرفشار در کف پا را به همراه دارد می

های های انجام شده ارتوزهای دارای الیه. همچنین طبق بررسی(89)توان از تاثیرات منفی آن دانست دارد که این را می

-های مغناطیسی و ویبره. محققین تاثیر کفی(90)هایی در کنار کف پا بهبود تعادل گزارش شده است با تیوب محکم و همراه

. اثر (91)شود حرکتی را بیان کردند که این افزایش باعث بهبود تعادل می-های حسیدار را سنجیده و افزایش بازخورد گیرنده

، با این حال پژوهشی که به بررسی استفاده از دو نوع ارتوز با تنوع بافتی  (92)نیز بر تعادل سالمندان بررسی شده است  فشک

 که تعادل را در سالمندان سنجیده باشد، یافت نشد و ضرورت انجام این پژوهش را بر ما واجب کرد.

 

 ات و سواالت تحقیقفرضی  -1-4  

 فرضیه اول

 .گرددیمطی راه رفتن در سالمندان العمل زمین نیروی عکس هایاوج مولفهتغییر سبب  زرتوااز  آنیاستفاده 

 فرضیه دوم

-العمل زمین در سالمندان طی راه رفتن میهای نیروی عکساستفاده آنی از ارتوز باعث تغییر در زمان رسیدن به اوج مولفه

 شود.

 یه سومفرض

 گردد.طی راه رفتن می مقادیر گشتاور آزاد و نرخ بارگذاری در سالمندان باعث تغییر در استفاده آنی از اورتز 

 فرضیه چهارم

 گردد. شود. میالعمل زمین در سالمندان طی راه رفتن میاستفاده آنی از ارتوز باعث تغییر در طیف فرکانس نیروهای عکس
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 کلیهدف  -1-5

راه رفتن العمل در سالمندان طی های نیروی عکسپا بر طیف فرکانس و مولفهز وش حاضر بررسی اثر استفاده از ارتهدف پژوه

 باشد.می

 اهداف اختصاصی

 العمل زمین در سالمندان طی راه رفتنهای طیف فرکانس نیروهای عکساز ارتز پا بر مولفهارزیابی اثرات استفاده -

ر آزاد در سالمندان العمل زمین، نرخ بارگذاری و گشتاومقادیر اوج نیروهای عکسز ارتز پا بر ارزیابی اثرات استفاده ا -

 طی راه رفتن

 ارزیابی اثرات استفاده از ارتز پا بر گشتاور آزاد سالمندان طی راه رفتن -

 ارزیابی اثرات استفاده از ارتز پا بر نرخ بارگذای سالمندان طی راه رفتن -

 :مبانی نظري -1-6

سیستم حسی، سیستم توان به ها میاین سیستمهای مختلفی کنترل تعادل بدن را برعهده دارند از جمله سیستم

 اشاره کرد.مرکزی -عضالنی و سیستم عصبی-اسکلتی

عضالنی اطالعت -کند، سیستم اسکلتیهای حسی کف پا دریافت میسیستم حسی، اطالعات محیطی را از گیرنده

کند و با استفاده از اطالعات دریافت شده تعادل مرکزی منتقل می-ها دریافت و به سیستم عصبیمحیط را از گیرنده

از آنجایی که وظیفه انتقال اطالعات را دارند در برقراری تعادل نقش  کند. عضالت اندام تحتانیرا برقرار می

های ناحیه مچ مکانیکی مفاصل و استخوانهمچنین در برقراری تعادل، آناتومی و ساختار کنند. بسیارمهمی را ایفا می

 باشد که در ادامه با نگاهی اجمالی به بررسی خواهیم پرداخت.پا از اهمیت باالیی برخوردار می
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 ساختار مکانیکی مچ پا

استخوان مربوط به انگشتان تشکیل  14استخوان کف پایی و  5استخوان مچ پایی،  7استخوان اسکتی شامل  26

های کف پایی یک بازوی اهرمی مکانیکی محکمی را برای ها و قوسباشد که لیگامنتستخوانی پا میدهنده ساختار ا

دهند و در کنترل پاسچر ایفای نقش تشکیل می در حالت سکون و چه در حالت ایستاکنترل و برقراری تعادل چه 

 (.1-1)شکل  کنندمی

به معنای  Hindfootت پا قرار دارند، هیندفوت که در پش Calcaneousو پاشنه  Talusهای تالوس استخوان

 شوند. پشت پا نامیده می

)جلوی پاشنه در  Coboid های کوبوئیداستخوان کوچک به نام 5ها، مقابل این دو استخوان یعنی کمی جلوتر از آن

وان )سه استخ Cuneiform)جلوی تالوس و داخل کف پا(، کونیئفرم  Navicularخارج کف پا(، ناویکوالر 

که در جلوی ناویکوالر قرار دارند( قرار دارند  Intermediateو میانی  Lateral، خارجی Medialکونیئفرم داخلی 

یا  Midfootشوند. این پنج استخوان را مجموعا میدفوت خوانده می Tarsal bonesکه استخوان های تارسال 

  نامند.پای میانی نیز می

سازند. جلوتر از استخوان تارسال قرار دارد که کف پا را می ،Matatarsalsسال پنج اسنخوان دراز به نام متاتار

-ها هستند که هر کدام، به استثنا شست که دو بند دارد، دارای سه بند میانگشتان پا در قسمت جلویی متاتارسال

  یا قسمت جلویی پا میخوانند. Forefootباشند. مجموعا این بخش را فورفوت 
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های کف پاآناتومی استخوان. 1-1شکل   

 

 مفاصل

 : باشدمفاصل تشکیل دهنده پا به شرح زیر می

 Ankle jointمفصل مچ پا 

 Intertarsal Jointsهای مچ پا مفاصل بین استخوان
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 Tarsometatarsal jointsهای کف پا  ومچ پا  مفاصل بین استخوان

 Metatarsaophalangeal jointsهای کف پا مفاصل بین و بند اول انگشتان و استخوان

 Intermetatarsal jointsمفاصل بین استخوان های کف پا 

 Interphalangeal jointsمفاصل بین بندهای انگشتان با یکدیگر 

 عضالت

 گیرند وهای پا کنترل حرکات و پایداری پا را بر عهده دارند که در طبقه بندی بافت نرم قرار میها و لیگامنتعضالت، تاندون

باشد. آخرین بخش از یک زنجیره حرکتی در اندام تحتانی این پا است که با زمین در نوع می 100ها بالغ بر بیش از تعداد آن

تواند موثر العمل میتماس است. در نتیجه مشخص است که مچ پا و مکانیسم طبیعی آن در تقویت و یا تضعیف نیروی عکس

 .  7باشد

 شوند: ا را بر عهده درند به دو دسته تقسیم میعضالتی که حرکات مفاصل کف پ

 عضالت قرار گرفته در محدوده ساق پا .1

های پا وصل شدند، عضالت خارجی پا و یا اکسترنسیک های عبوری از مچ که به استخواناین عضالت به همراه تاندون

Extrinsic muscles نام دارند 

 عضالت قرار گرفته در داخل ، کف و یا پشت پا .2

 اند.نام گرفته Intrinsic musclesضالت داخلی و یا اینترنسیک که ع

 عضالت اکسترنسیک )خارجی پا(

 شوند. بندی میدر محدوده ساق پا عضالت به سه بخش خلفی، قدامی و جانبی ساق تقسیم
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 عضالت بخش خلفی ساق پا

 د.انقرار گرفتهپایی  عضالت نعلی، دوقلو، رکبی، ساقی خلفی و کف این بخشدر 

باشد که در قسمت قدام عضله دوقلو قرار گرفته و از سطح یکی از عضالت حجیم پا، عضله نعلی میعضله نعلی:  .1

-چسبد.از اتصال تاندونپروگزیمال و بخش میانی درشت نی شروع و توسط تاندون آشیل به قسمت خلفی پاشنه می

  ندون بدن است، بوجود آمده است.ترین تاهای تحتانی عضالت دوقلو و نعلی تاندون آشیل، که ضخیم

ترین ناحیه خلفی ساق قرار گرفته است و از قسمت پایینی از دیگر عضالت حجیم که در سطحی عضله دوقلو: .2

 شود.شود. این عضله توسط تاندون آشیل به قسمت خلفی پاشنه متصل میمیاستخوان ران شروع 

از بخش خارجی کندیل استخوان ران شروع و به سطح خلفی عضله ای کوتاه که در پشت زانو قرار گرفته و رکبی:  .3

 شود.در قسمت پروگزیمال استخوان درشت نی به صورت مورب متصل می

داخلی برجستگی از  داخلی فوقانی نازک نی و پروگزیمال خلفی درشت نی شروع و به قسمت : ساقی خلفی  .4

 یابد.-اتصال می کف پایی و سطح استخوان تاسی 4-2های ناوی، قاعده استخوان

ای کوچک که از انتهای دیستال خارجی استخوان ران شروع و با استفاده از یک تاندون بلند از عضله: پایی کف  .5

 چسبد. بین دوقلو و نعلی عبور و به انتهای آشیل می
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The effect of long term use of longitudinal arch supporting foot orthoses on the 

kinematic and kinetic variables lower limb joints in children with flat feet during 

walking 

1Aydin ValizadeOranj 
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Abstract  

Background & Purpose: With aging, the pattern of walking is altered and the person's ability to 

walk decrease. Also, with the onset of the aging process, the postural control system become unstable. 

A small biomechanical change in the leg, as the lower limb and affecting balance, is effective on 

postural control. The use of textured foot orthoses leads to rehabilitation of injuries, improved 

efficiency and increased comfort. The purpose of this study was to investigate the effect of textured 

foot orthoses on ground reaction force components and frequency spectrom of ground ground 

reaction forces in the older adults during walking. 

Methodology: 21 older adults (age 66.65 ± 6.62 years, height 165.15 ± 9.41 cm, weight 

79.15 ± 15.24 kg) were volunteered to participate in this study. Ground reaction force data 

was recorded by the Beretc force plates (Beretc CorporationColumbus, OH). ANOVA test 

with repeated measures was used for statistical analysis. All analyzes were performed at the 

significance level of 0.05. 

Results: The results showed that the amount of anterior-posterior force in the heel contact phase in 

conditions with a small insufficiency was reduced compared to unaffected conditions and the amount 

of this force in this phase in the large inferior to the conditions without foot orthoses tended to 

decrease significantly. The time to peak vertical force during the heel contact phase was decreased in 

the large inferior to submerged conditions and tended to increase during the push off phase in the 

large undercoat. In addition, the loading rate under conditions with a large texture tended to increase 

significantly without contamination. The comfort level during wearing of large texture insole 

condition significantly increased compared to other conditions. 

Conclusion: According to the results of the foot orthoses study on the frequency spectrum 

and components of ground reaction forces, it can be pointed out that although these orthoses 
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are ineffective on muscle tone, they change the amount of slip and instability. Therefore, it 

can be considered as an effective factor on equilibrium. Using the orthoses used in the 

present study may be useful for improving one's comfort during walking. 

Key Words: walking, kinetic, orthoses of foot, older adult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



20 
 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Final Report of Research Project 

 

Effect of foot orthoses on frequency and amplitude of 

ground reaction forces in older adults during walking 

 

  Aydin Valizadeorang 

Department of Sports Sciences 

Faculty of Educational Sciences and Psychology 

 

 

This Research Project Has Been Financially Supported by the Office of 

Vice Chancellor for Research 

 

 

 

September 2019 


