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ماتیکی و خلی پا بر روي متغیرهاي کینادقوس طولیکننده ارتز حمایت مدت ازطوالنی تفادهاثر اس

 راه رفتن در کودکان داراي کف پاي صافانی طی اندام تحتکینتیکی مفاصل 

 چکیده

اثرات  ،با وجود این گیرند.ارتزهای پا اغلب برای اصالح تغییرات الگوی راه رفتن مورد استفاده قرار می :سابقه و هدف

نشده  شخصوبی مخداخلی بر روی متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی راه رفتن به کننده قوس طولیاستفاده از ارتز حمایت

ی ی متغیرهاخلی پا بر روادکننده قوس طولیارتز حمایت مدت ازطوالنی هدف پژوهش حاضر بررسی اثر استفادهاست. 

 باشد.کینماتیکی و کینتیکی مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف می

ای صاف به عنوان گروه تجربی به مدت تال به کف پمب سال( 12-9)  کودک 15جهت اجرای این پژوهش  :هامواد و روش

مین مدت هتخت طی  ارتزکننده قوس طولی داخلی پا استفاده خواهند نمود. گروه دارونما نیز از یک حمایت ارتزماه از  4

(، سال 12تا  8سال )بین  3/10±5/1ها به ترتیب برابر میانگین سن، وزن و قد آزمودنی زمان استفاده خواهند نمود.

 آزمونون و پسآزممتغیرهای کینماتیکی و کینتیکی راه رفتن طی پیش متر بود.سانتی 6/151±7/10کیلوگرم،  1/8±2/42

یک ر کینماتمقادی شامل وابستهمتغیرهای نیرو کیستلر ثبت شد. توسط سیستم تحلیل حرکتی وایکان و صفحه به ترتیب

ج یدن به اون، زمان رساوج نیروهای عکس العمل زمی تقارن مربوط بهخص عدمشا و، (پاران، زانو و مچ) اندام تحتانی مفاصل

 همبستهی آزمون ت آزمون ازجهت مقایسه آماری نتایج در پیش و پسبود.  و گشتاور آزاد ایمپالسنیروها، نرخ بارگذاری، 

 .استفاده شد

-حداکثر اورژن مچ زوایای داری را بر رویاثر معنی ز پاها نشان داد که استفاده طوالنی مدت از ارتنتایج تحلیل داده ها:یافته

 پا، حداکثر ابداکشن زانو، حداکثر چرخش داخلی و خارجی زانو، حداکثر اکستنشن ران و حداکثر چرخش خارجی ران دارد.

فاز  آزمون در دوطی پیشالعمل زمین خارجی نیروی عکس-تقارن مؤلفه داخلیهمچنین، نتایج نشان داد که شاخص عدم

آزمون بیشتر از تقارن زمان رسیدن به اوج آن طی فاز میانه استقرار در پیشدادن و همچنین شاخص عدمبارگیری و هلپاسخ

آزمون در مقایسه با داری را طی پستقارن اوج مثبت گشتاور آزاد کاهش معنیباشد. شاخص عدمدرصد )حدنرمال( می4

العمل زمین تقارن نیروهای عکسداری در شاخص عدمها هیچگونه اختالف معنی. یافته(=001/0Pآزمون نشان داد )پیش
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(05/0P>( زمان رسیدن به اوج ،)05/0P>( ایمپالس ،)05/0P>( و نرخ بارگذاری )05/0P> بین دو شرایط )آزمون و پیش

 آزمون نشان نداد.پس

 

های دهثبتی را بر روی دااثرات سیستماتیک م تزاستفاده طوالنی مدت از ار که توان گفتبه طور کلی می: گیرينتیجه

پزوهش  ستفاده دررتز مورد ابا وجود این، انشان داد.  العمل زمینرفتن و مقادیر نیروهای عکسهطی فاز استقرار را کینماتیکی

اوج  تقارنعدم شاخصتز ارهمچنین، استفاده طوالنی مدت از  حاضر مقادیر گشتاور آزاد و نرخ بارگذاری عمودی را تغییر نداد.

  مثبت گشتاور آزاد را کاهش داد. 

 رفتنکفی طبی، کاهش قوس پا، اندام تحتانی، راه: هاي کلیديواژه
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 مقدمه -1-1

 4. طبق آمار (1)کند داخلی پا از بین رفته یا کاهش پیدا میصافی کف پا وضعیتی است که در آن ارتفاع قوس طولی

درصد از این کودکان دارای کف پای صاف منعطف  10برند، رنج می سال از کف پای صاف 10درصد کودکان با سن 

. کف پای صاف ممکن است در طوالنی مدت سبب کاهش انحراف مکانیکی در کل اندام تحتانی طی فاز (2)هستند 

 . بنابراین، این افراد نیازمند درمان جهت جلوگیری(4)و به کاهش کیفیت زندگی منجر گردد  (3)رفتن گردد استقرار راه

اند که تغییر در راستای پا با های گذشته بیان نمودهش. پژوه(6, 5, 1)یر شکل ثانویه در بزرگسالی هستند از تغی

باشد. مطالعات رفتن مرتبط میبیومکانیک )کینماتیک، کینتیک و الکترومایوگرافی( غیرطبیعی اندام تحتانی در طی راه

. (9-7)اند هدر مقایسه با افراد با پای نرمال پرداخترفتن در افراد داری کف پای صاف متعددی به بررسی کینماتیک راه

ی پرونیشن پا، افزایش تغییرات کینماتیکی در افراد دارای کف پای صاف شامل اورژن طوالنی مدت پاشنه، افزایش دامنه

ای های چند قطعه. اخیرا تعدادی از روش(11, 10, 3)باشد یچرخش داخلی تیبیا، و افزایش آبداکشن فورفوت م

های رفتن برای حالتاند تا کینماتیک پا را در طی چرخه راهگیری پا توسعه یافته)تقسیم اندام پا به چندین قطعه( اندازه

. در یک مطالعه بر روی کودکان دارای (15-12, 9, 7)های سنی مشخص نمایند طبیعی و پاتولوژیک برای انواع گروه

در  زمانی، کینماتیک صفحات هوریزنتال و کرونال مچ پا و زانو-کف پای صاف گزارش شده است که پارامترهای فضایی

. همچنین گزارش شده (15)افراد کف پای صاف منعطف در مقایسه با افراد عادی به طور قابل توجهی متفاوت بودند 

باشند و در دو مفصل مچ پا و زانو، به ویژه در فاز تری را دارا میرفتن آهستهاست افراد دارای کف پای صاف سرعت راه

( همبستگی باالیی 2000شات و همکاران ). (15)باشند رفتن دارای چرخش خارجی و آبداکشن باالتری میاستقرار راه

یک مطالعه مروری بیان شده است که در مقایسه . اخیرا در (16)ی پا گزارش نمودند را بین چرخش ران و افزایش زاویه
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درصد  20با افراد با پای نرمال، افراد دارای کف پای صاف به طور قابل توجهی اینورژن و آداکشن ریرفوت باالتری را طی 

ی مثبتی بین کف پای صاف و اوج اورژن بر این، یک رابطه. عالوه(17)باشند رفتن دارا میانتهایی مرحله استقرار راه

. از آنجایی که افراد دارای کف پای (17)دهد درصد ابتدایی فاز استقرار رخ می 50ریرفوت مشاهده شد، که معموال در 

، تندونیت (19, 18)صاف، خطر ابتالی بیشتر به پیچ خوردن مچ پا، استرس فرکچر متاتارسال، سندرون درد پتلوفمورال 

. به (23)و کاهش پایداری ایستا و پویا دارند  (22)، استرس فرکچر درشت نئی (21)، التهاب نیام کف پایی (20) آشیل

های باشد. از جمله این روشهای درمانی جهت کاهش نرخ آسیب در این افراد ضروری میهمین دلیل پیدا نمودن روش

رفتن . ارتزهای پا اغلب برای اصالح الگوی راه(25, 24)رمانی شامل استفاده از ارتز پا، ارتز مچ پا و ورزش درمانی است د

 .(27, 26)شوند استفاده می

 

             اثرات . (30-28)د نباشتفاده برای تغییر حرکات اندام تحتانی میهای مورد استرین تکنیکارتزها یکی از عمومی

با وجود این،  .(33-31)های درد در برخی مطالعات گزارش شده است استفاده از ارتزها در ارتباط با بهبود نشان

کننده قوس نمایند به خوبی معرفی نشده است. در ازتباط با ارتزهای حمایتمکانیزمی که از طریق آن ارتزها عمل می

اند که این ارتودیک با هدف کاهش حرکت پرونیشن اضافی طراحی شده داخلی پا باید عنوان نمود که این ابزارطولی

, 35)ذکرشده است  (34)های اندام تحتانی به لحاظ تئوریکی کاهش، مکانیزم مرکزی جهت پیشگیری از سایر آسیب

. (37, 28, 7)رفتن و دویدن وجود دارد . اگرچه نتایج متفاوتی در ارتباط با اثرات ارتز بر روی حرکات پا طی راه(36

گردد درجه می 3تا  1اند که ارتز سبب کاهش اندک اوج حرکت اورژن ریرفوت در دامنه اغلب مطالعات نشان داده

، اما کینماتیک مفاصل زانو و ران و به ویژه هماهنگی بین الگوی حرکات این مفاصل کمتر مورد مطالعه قرار (37-39)

. گزارش شده است که (42-40, 31) هددهای اندام تحتانی در مفصل زانو رخ میتعداد زیادی از آسیبگرفته است. 

. تغییر در حرکت ریرفوت احتماال بر حرکت زانو به دلیل کاپلینگی (31)ارتزهای کفش در کاهش درد زانو مؤثر هستند 

و سر . در طی نیمه اول فاز استقرار، استخوان پاشنه اورت شده (45-43)باشد در اندام تحتانی وجود دارد، اثرگذار می

نئی همراه با تالوس با توجه به مفصل بودن . سپس استخوان درشت(46-44)چرخد استخوان تالوس به سمت داخل می

اوج در طی فاز میانی استقرار، این حرکات برعکس چرخد. بعد از رسیدن به ها با هم در مچ پا، بهسمت داخل میآن
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دهد نئی طی بخش دوم فاز استقرار رخ میگردند به طوری که دو حرکت اینورژن مچ پا و چرخش خارجی درشتمی

هایی که محققین از طریق آن باشند. یکی از شیوه. به این ترتیب که حرکات ریرفوت بر روی حرکت زانو مؤثر می(34)

 شباشد. نسبت چرخپردازند استفاده از نسبت این حرکات میو چرخش داخلی تیبیا میی کاپلینگ اورژن به مطالعه

داخلی/اورژن، از تقسیم دامنه حرکتی اورژن بر دامنه چرخش داخلی از لحظه تماس پاشنه تا اوج این زوایا )که حدودا 

شود. از آنجایی که به طور نرمال اورژن بیشتری در مقایسه با چرخش دهد( محاسبه میدر میانه فاز استقرار رخ می

ده شده است . نشان دا(48 ,47, 3)باشد متغیر می 8/1تا 1ین دهد، گزارش شده است که این نسبت بداخلی رخ می

. (49-47, 3)اورژن بزرگتری در مقایسه با افراد نرمال هستند /که افراد با کف پای صاف دارای نسبت چرخش داخلی

رفتن با استفاده از گوه خارجی )ایجاد پرونیشن در پا( سبب افزایش اورژن ریرفوت، و همچنین گزارش شده است راه

. از آنجایی که ارتزها برای کنترل حرکت (51, 50)گردد رفتن میافزایش چرخش داخلی ساق و ران طی فاز استقرار راه

ها قادر به کاهش نسبت اورژن به چرخش داخلی و در نتیجه اند، این امر محتمل است که آناورژن ریرفوت طراحی شده

گزارش شده است که ارتز استاندارد سبب افزایش ها در مفصل نیز باشند. با وجود این تغییر رابطه بین کاپلینگ آن

. نسبت اورژن (52)نئی بود گردد که عمدتا در نتیجه کاهش چرخش داخلی درشتبه چرخش داخلی می نسبت اورژن

دهنده میانگین کاپلینگ مفصل طی نیمه فاز اول نئی یک ارزش واحد است که نشاندرشتمچ پا به چرخش داخلی 

ی را جهت محاسبه (54)نویسی بردار استفاده از روش برنامه (53)( 2002و همکاران ) Heiderscheitاستقرار است. 

-ها با استفاده از نمودار زاویهوش، حرکت نسبی بین تمامی نقطه دادهکاپلینگ به طور پیوسته مطرخ نمودند. در این ر

گردد. این فرآیند سپس در شود، و زاویه کاپلینگ )نسبت به محور افقی( بین این نقاط محاسبه میزاویه محاسبه می

نه اثری را بر گو( گزارش نمودند که ارتز کفش هیچ2005و همکاران ) Ferberگردد. طی کل فاز استقرار تکرار می

همچنین گزارش شده  .(55)باشد رفتن دارا نمینئی در افراد بالغ سالم طی فاز استقرار راهدرشت-کاپلینگ ریرفوت

باشد اما سبب کاهش زاویه حاصل نئی اثرگذار نمیست استفاده از ارتز بر نسبت اورژن مچ پا به چرخش داخلی درشتا

با وجود این، اثر ارتز . (56)گردد رفتن مینویسی بردار در مردان دارای کف پای صاف طی فاز استقرار راهاز روش برنامه

ران در سه بعد و در -ران، مچ پا-زانو، زانو-داخلی پا بر روی الگوی کاپلینگ مفاصل مچ پاکننده قوس طولیحمایت

-رفتن تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است. رویکرد برنامهکودکان دارای کف پای صاف منعطف طی فاز استقرار راه
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های چگونگی عملکرد ارتزهای کفش ب و همچنین مکانیزمهای آسیتواند نگاه جدیدی را به مکانیزمنویسی بردار می

 فراهم آورد.

شود. این زمانی اندام بدن می-های حرکتی بسیار مهمی است که شامل سازماندهی فضاییرفتن انسان یکی از فعالیتراه

رفتن، در راه. (57) دهدعضالنی را مورد بررسی طوالنی قرار می-های کینتیکی، کینماتیکی و عصبیسازماندهی جنبه

ها، جذب شوک طی فاز پاسخ نقش اصلی این حرکت .(58) دهدتاالر اجازه حرکت اورژن و اینورژن را میمفصل ساب

تواند در کاهش این خاصیت جذب شوک می. (59) رفتن استبارگیری و فازهای اولیه استقرار در طول چرخه راه

همچنین گزارش شده است که کاهش ارتفاع  العمل زمین( مؤثر باشد.نیروهای وارد بدن از سوی زمین )نیروهای عکس

خارجی زمین، ضربه و زمان رسیدن به اوج نیروها در العمل داخلیداخلی پا منجر به افزایش نیروی عکسقوس طولی

کننده انتقال انرژی به اندام تحتانی بعالوه، مشخصات مکانیکی پا تعیین. (60)شود رفتن مربوط میطی فاز استقرار راه

با استفاده از مقادیر نیروهای . (61)کند باشند و از این رو به تعریف الگوی بارگزاری در طی تحمل وزن کمک میمی

گیری نمود. نرخ بارگذاری به توان مقادیر نرخ بارگذاری عمودی، ایمپالس، گشتاور آزاد را اندازهالعمل زمین میعکس

گزارش شده است که . (62)العمل زمین در رسیدن به اولین قله تعریف شده است عنوان شیب منحنی نیروی عکس

, 63)فرکچر های استرسنیوتن بر کیلوگرم بر ثانیه به ترتیب با ریسک آسیب 72و  70نرخ بارگذاری عمودی بزرگتر 

نیوتن بر  100باشد. همچنین گزارش شده است که نرخ بارگذاری بزرگتر مرتبط می (65) رانیو درد کشککی (64

اند نرخ ( گزارش داده2013پژوهشگران ). (66) ها مرتبط استام کف پایی در دوندهکیلوگرم بر ثانیه با آسیب نی

دوند نسبت به دوندگان مرد سالم، اثر معنادار کیلومتر بر ثانیه می 10و  9مرد که با سرعت  بارگذاری در دوندگان

( بیان کردند که دوندگان زن دارای استرس فراکچر تیبیا دارای 2006میلنر و همکاران ). (67)باشد باالتری دارا می

( گزارش کردند که در یک گروه از دوندگان مرد و 2002و همچنین فربر و همکاران ) (68) نرخ بارگذاری باالیی بودند

ایمپالس برابر است با . (69) زن دارای استرس فراکچر در مقایسه با دوندگان سالم، دارای نرخ بارگذاری بیشتری بودند

. (70)رفتن که با اندازه حرکت بدن معادل است العمل زمین در بازه زمانی مرحله استقرار راهانتگرال نیروی عکس

. (71) شودگشتاور آزاد نیز به عنوان میزان گشتاور وارد بر پا در محل مرکز فشار حول محور عمودی تعریف می

رفتن مقدار گشتاور آزاد ( گزارش دادند که دوندگان دچار استرس فراکچر هنگام راه2006و همکاران ) میلنرهمچنین، 

به تازگی، گشتاور آزاد به عنوان یک شاخص نیروی پیچشی در اندام . (68) باالتری در مقایسه با دوندگان سالم دارند
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شود و گزارش شده است که ارتباط نزدیکی با استرس فراکچر تیبیا در دوندگان استقامتی تحتانی در نظر گرفته می

العمل زمین وابستگی ( نشان دادند که گشتاور آزاد نسبت به نیروی عمودی عکس2014یانگ و همکاران ). (68)دارد 

بنابراین، با کاهش نرخ بارگذاری عمودی و گشتاور آزاد . (72) رفتن داردبیشتری به تغییرشکل پیچشی تیبیا طی راه

از کفی  استفاده. (62) های اندام تحتانی در افراد مستعد را به حداقل رساندتوان احتمال ایجاد آسیبرفتن، میهنگام راه

ها در کنترل حرکت پا شامل میزان العمل زمین و نرخ بارگذاری شود. کفیتواند موجب تغییر در نیروهای عکسمی

اما اثر این مداخالت درمانی در میزان تغییرات تمام  (73) اورژن پاشنه و چرخش تیبیا در افراد سالم اثرگذار هستند

العمل که در بررسی اثرات های نیروی عکساز دیگر مؤلفه. (39) العمل زمین مشخص نیستهای نیروهای عکسمؤلفه

های نیروی بندی مؤلفهها و مقادیر گشتاور آزاد است. زمانبندی این مؤلفهکفی کمتر مورد توجه قرار گرفت، زمان

و گشتاور آزاد نیز با بارهای پیچشی وارد بر پا مرتبط  (75, 74) العمل زمین با چگونگی کنترل وظیفه حرکتیعکس

 . (76)است 

. به عنوان مثال (77, 29)رفتن از اهمیت باالیی برخوردار است بر اساس مطالعات بیومکانیکی، ارزیابی تقارن در طی راه

Herzog ( متغیرهای حاصل از دستگاه صفحه نیرو را جهت کمی نمودن شاخص عدم1989و همکاران ) تقارن طی

های نیروی تقارن مؤلفهاین پژوهشگران نتیجه گرفتند که شاخص عدم (77) رفتن در افراد سالم استفاده نمودندراه

. همین مطالعه نشان داد (77)ای بین صفر تا چهار درصد قرار دارد رفتن افراد سالم در دامنهالعمل زمین در راهعکس

. (77)تقارن باالیی همراه هستند العمل زمین با سطوح عدمخلفی عکس-خارجی و قدامی-که متغیرهای نیروی داخلی

-یا عدمای بر روی تقارن طبیعی ( در یک مقاله مروری گزارش نمودند که مطالعات گسترده2000ادقی و همکاران )ص

. این (78)العمل زمین و الکترومایوگرافی انجام نشده است رفتن مانند نیروی عکستقارن پارامترهای بیومکانیکی راه

زمانی -های ساده همچون متغیرهای فضاییآوری دادهرفتن، اغلب با جمعتقارن راهپژوهشگران گزارش دادند که عدم

باشند. انجام شده و مطالعاتی که شامل تجزیه و تحلیل کمی بیومکانیک اندام تحتانی را شامل شوند، محدود می

رانی را طی حرکات انتقالی گزارش نمودند افی عضالت نعلی و راستتقارن فعالیت الکترومایوگرآرسنولت و همکاران عدم

ام تحتانی سمت غالب و غیرغالب را طی یک سیکل . مطالعه دیگری فعالیت الکترومایوگرافی بین هفت جفت از اند(79)

تقارن در دامنه فعالیت العه نشان داد که بیشترین عدم. نتایج این مط(80)مقایسه کردند رفتن در افراد سالم راه

رفتن یک موضوع بحث برانگیز است. تقارن مفاصل در راه. (80)الکترومایوگرافی عضالت پلنتارفلکسور مچ پا وجود دارد 
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رفتن بستگی به شرایط پاتولوژی دارد. به عنوان مثال، تقارن راهبا وجود این، برخی مطالعات نشان دادند که عدم

هستند به طور  (82)و بیماری پارکینسون  (81)مطالعات نشان دادند بیمارانی که دارای شرایطی مثل اختالل طول پا 

مفصل زانو در کودکان با کف پای صاف تقارن بین اندامی در عدمدهند. رفتن را نشان میتقارن طی راهقابل توجهی عدم

رفتن به طور معمول با تقارن راهعدم. (29)درصد بیشتر از افراد سالم بود  21درصد و در مفصل ران حدود  17حدود 

های بین اندامی در ضخامت غضروف، سختی های بدن مرتبط است. طبق مطالعات گذشته، تفاوتایجاد آسیب در بافت

ها در آناتومی اندام تقارنبین اندام غالب و غیرغالب در افراد سالم وجود دارد. این عدم (83)استخوان و قدرت عضالنی 

تقارن حاصل از از طریق شاخص عدمتواند منجر به تغییرات بیومکانیکی مختلف در پاسخ به ارتزهای پا شود. تحتانی می

رفتن پاتولوژیک رفتن افراد سالم از راهدن راهها را جهت متمایز نموتوان بسیاری از ویژگیالعمل زمین مینیروی عکس

 . (82)استخراج نمود 

ی روی الگو لی پا برداخکننده قوس طولیارتز حمایت طوالنی مدت اتاثر ای که به بررسیتاکنون مطالعه با وجود این،

 قله نیروی ،بعدی مفاصل اندام تحتانی، کینماتیک سهدر سه بعد ران-و زانو ران-پازانو، مچ-کاپلینگ مفاصل مچ پا

 ینالعمل زمی عکسروهابارگذاری ارتز بر روی نینرخ ها، ایمپالس، گشتاور آزاد،العمل زمین و زمان رسیدن به آنعکس

ن رفتی راهدر کودکان پسر دارای کف پای صاف ط العمل زمینهای نیروی عکستقارن مؤلفهو همچنین شاخص عدم

ر روی بخلی پا ادیکننده قوس طولارتز حمایت مدت ازطوالنیاثر استفاده هدف پژوهش حاضر مشاهده نشد. بنابراین، 

 ود.ب راه رفتن در کودکان دارای کف پای صافندام تحتانی طی امتغیرهای کینماتیکی و کینتیکی مفاصل 

 

 

 

 بیان مساله  -2-1

درصد از این  10برند، که سالگی از کف پای صاف رنج می 10درصد از کودکان در سن  4بر اساس مطالعات گذشته 

 زرگسالی گرددهای ثانویه در بتواند منجر به تغییرشکل و آسیبافراد دارای کف پای صاف منعطف هستند که می

گزارش شده است که کودکان مبتال به کف پای صاف احتمال ابتال به دردهای زانو، ران و کمر بیشتری را . (6, 2)
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ها مورد گیری از این آسیب. مداخالت درمانی متفاوتی جهت پیش(60, 5)در مقایسه با کودکان سالم دارا هستند 

 .(85, 84, 30, 29)باشد گیرد، رایجترین این مداخالت استفاده از ارتزهای پا میاستفاده قرار می

های تجهیزات پزشکی، فروش ارتزها را درصد از وبسایت 47ها مشخص شده است که سایتدر بررسی تبلیغات وب

، (87, 31)عالرغم وجود برخی شواهد بر کاهش درد ناشی از استفاده از ارتزهای پا . (86) نمایندتبلیغ می

های بیومکانیکی این کاهش درد به لحاظ علمی و به ویژه در جامعه کودکان کمتر مورد بررسی قرار گرفته مکانیزم

ر روی متغیرهای از سوی دیگر، اغلب مطالعات انجام شده با هدف بررسی اثرات ارتزها پا ب. (30, 29) است

اند. به عنوان مثال جعفرنژادگرو و بیومکانیکی در کودکان با کف پای صاف به بررسی اثر آنی این تداخالت پرداخته

( گزارش نمودند که استفاده آنی از کفی سبب کاهش شاخص عدم تقارن گشتاور آبداکتوری 2017همکاران )

همچنین مطالعات . (30, 29) دهددام تحتانی را تغییر میبعدی مفاصل انمفصل ران شده و همچنین گشتاور سه

اند که استفاده آنی از ارتزهای پا به طور معمول سبب کاهش اندک اورژن گذشته بر روی افراد بالغ نشان داده

اند که استفاده آنی از برخی از مطالعات گزارش نموده. (88, 87, 38, 27) گردددرجه( می 3تا  1ریرفوت )بین 

بسیاری . (90, 89) گرددارتز پا سبب تغییر در گشتاور مربوط به صفحه فرونتال به ویژه در مفاصل مچ پا و زانو می

باشند. اه رفتن دارا میاند که اثر آنی استفاده از ارتزهای پا نتایج متنقاضی را بر کینماتیک راز مطالعات گزارش نموده

در حالیکه مطالعات دیگر گزارش ، (91) اندبه عنوان مثال؛ یک مطالعه کاهش پرونیش فورفوت را گزارش نموده

یکی از نقایص . (93, 92)گردد اند که استفاده آنی از ارتز پا عمدتا منجر به تغییر کینماتیک ریرفوت مینموده

اند، حال آنکه استفاده مطالعات گذشته این است که اغلب به بررسی اثرات آنی استفاده از ارتزهای پا پرداخته

تری گرد. پژوهشگر تنها یک مطالعه را مشاهده نمود های باثباتاریتواند منجر به سازگمدت از ارتزهای پا میطوالنی

تفاده از گزارش شد که دو ماه اس (94)مدت از ارتز پا پرداخته بود. در این مطالعه که بررسی اثرات استفاده طوالنی

نئی طویل در ای در جانب خارجی در افراد سالم منجر به کاهش اوج و میانگین دامنه فعالیت عضله نازککفی با گوه

گردد. بعالوه گزارش شد که استفاده طوالنی مدت از ارتز به گوه خارجی منجر به طی میانه و انتهای فازاستقرار می

با بررسی مطالعات گذشته مشخص . (92)گردد فاز تماس پاشنه مینئی قدامی در طی کاهش فعالیت عضله درشت

کننده قوس طولی داخلی پا بر متغیرهای کینماتیکی و فاده از کفی حمایتمدت استشود که اثرات طوالنیمی

کینتیکی راه رفتن در کوکان دارای کف پای صاف به لحاظ علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت 
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داخلی پا لیکننده قوس طوماه( از ارتز حمایت 4مدت )این موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر استفاده طوالنی

-رفتن در کودکان دارای کف پای صاف مینتیکی مفاصل اندام تحتانی طی راهبر روی متغیرهای کینماتیکی و کی

 باشد.

 و اهمیت پژوهش ضرورت -3-1

. با این حال، بحث در مورد (96, 95) باشنددرصد کودکان دارای اختالل کف پای صاف می 20بیشتر از 

درصد  60تا  10ت که حدود تخمین زده شده اساین که آیا این یک مورد عادی است یا خیر وجود دارد. 

درصد اختالل  63و بیشتر از  شونداز کودکان دارای کف پای صاف منجر به رشد عالئم صافی کف پا می

، سندرم Hallux valgus مانندتولوژیک کف پای صاف منجر به اختالالت پا. (98, 97) عملکردی دارند

ای کف پای صاف یک اختالل چند الیه. (99) شودمی تونل تارسال و شکستگی ناشی از فشار متاتارسال

 شود.گیرد و باعث افزایش اورژن خلف پا میداخلی کف پا منشأ می-است که عمدتا از کاهش قوس طولی

. (100)فلکشن و سوپینیشن هم دیده شود قسمت جلو پا، دورسیهمچنین، ممکن است افزایش ابداکشن 

یا  باشدبا این وجود هنوز مشخص نیست که آیا ساختار و عملکرد کف پای صاف به این عالئم مربوط می

و همکاران از این  Hoslباشد. پذیر میرفتن امکانعملکرد پا و مچ پا با استفاده از تحلیل سه بعدی راه .خیر

کودکانی که پای نرمالی های عملکردی بین کودکان دارای کف پای صاف و روش برای بررسی تفاوت

د که کودکان دارای کف پای صاف یک محدودیتی در ها متوجه شدنآن .(101)داشتند، استفاده نمودند 

. همچنین، (101)باشند حرکت قسمت خلف پا در صفحه ساجیتال همراه با افزایش حرکت جلو پا دارا می

با این حال، . (101) هیچ اختالف کینماتیکی بین کودکان دارای کف پای صاف و افراد سالم وجود نداشت

 باشد. به تحقیقات بیشتری برای بررسی اثرات این اختالل نیاز می
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 فرضیات و سواالت تحقیق  -1-4  

رفتتن در  مدت از کفی سبب تغییر در متغیرهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی طی راهاستفاده طوالنی -

 گردد. کودکان دارای کف پای صاف می

ن طتی العمل زمتیهای نیروی عکسمولفه تقارنعدم شاخص تغییر درسبب  یاز کف مدتیاستفاده طوالن -

 .گرددیصاف م یکف پا یدر کودکان داراراه رفتن 

 کلیهدف  -1-5

روی متغیرهای  داخلی پا برکننده قوس طولیماه( از ارتز حمایت 4مدت )هدف پژوهش حاضر بررسی اثر استفاده طوالنی

 باشد.فاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف میکینماتیکی و کینتیکی م

 اهداف اختصاصی

رفتن در ی راهط پاصل مچاز ارتز پا بر روی کینماتیک سه بعدی مف ماه(4مدت )استفاده طوالنیارزیابی اثرات 

 سه تا کینماتیک مچ پا زانو و رانکودکان دارای کف پای صاف.

ان رفتن در کودکی راهطاز ارتز پا بر روی کینماتیک سه بعدی مفصل زانو  ماه(4مدت )ده طوالنیاستفاارزیابی اثرات 

 دارای کف پای صاف.

رفتن در کودکان از ارتز پا بر روی کینماتیک سه بعدی مفصل ران طی راه ماه(4مدت )استفاده طوالنیارزیابی اثرات 

 دارای کف پای صاف.
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العمل زمین طی کسعتقارن اوج نیروهای از ارتز پا بر روی شاخص عدم ماه(4مدت )نیاستفاده طوالارزیابی اثرات 

 رفتن در کودکان دارای کف پای صاف.راه

-ه اوج نیروهای عکستقارن زمان رسیدن باز ارتز پا بر روی شاخص عدم ماه(4مدت )استفاده طوالنیارزیابی اثرات 

 کف پای صاف.رفتن در کودکان دارای العمل زمین طی راه

رفتن در کودکان اهتقارن ایمپالس طی راز ارتز پا بر روی شاخص عدم ماه(4مدت )استفاده طوالنیارزیابی اثرات 

 دارای کف پای صاف.

ان رفتن در کودکی راهط گشتاور آزادتقارن از ارتز پا بر روی شاخص عدم ماه(4مدت )استفاده طوالنیارزیابی اثرات 

 .دارای کف پای صاف

کان رفتن در کودطی راه تقارن نرخ بارگذاریاز ارتز پا بر روی شاخص عدم ماه(4مدت )استفاده طوالنیارزیابی اثرات 

 دارای کف پای صاف.

 :مبانی نظري -1-6

ده مل کننعکنند و این موضوع روشن است که عضالت ضالت از طریق مفاصل در حفظ تعادل بدن ایفای نقش میع

و  اپمچبیعی غیر ط به علت ساختار .کنندو و مچ پا نقش اساسی را در تنظیم تعادل بدن ایفا میدر مفصل ران، زان

ین االنی عض-، ممکن است ویژگی های عصبیکف پای صافضعف تعدادی از عضالت اندام تحتانی در افراد دارای 

 .افراد تغییر یافته و سبب اختالل در کنترل بدن این افراد گردد

 :پامچآناتومی 

پا مفصل بسیار پایداری است که در محل اتصال ساق و پا قرار گرفته است و نیروهای مفصل مچ استخوان: -1

برابر وزن بدن و در حین دویدن نیرویی  5/1رفتن نیرویی برابر در حین راه کهطوریشود بهفراوانی به آن وارد می

 شود.برابر وزن به این مفصل وارد می 8برابر با 
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نئ نئ )تیبیا( و نازکهای درشتاز کنار هم قرار گرفتن چهار استخوان تشکیل شده است. در باال استخوانپا مچ

-می 1پا تشکیل شده که به آن مفصل تیبیوفیبوالر تحتانیدو مفصلی در ناحیه مچاند و بین این)فیبوال( قرار گرفته

 گویند.

کند که در باالی آن سطح تحتانی ا یک سطح فرورفته را درست میپکنار هم قرار گرفتن تیبیا و فیبوال در ناحیه مچ

اند. در های داخلی و خارجی قرار گرفتهگویند( و در دو طرف آن قوزکمی 2استخوان تیبیا است )که به آن پالفوند

-ی را مییا قاپ قرار گرفته است. کنار هم قرار گرفتن این سه استخوان مفصل 3داخل این فرورفتگی استخوان تالوس

صورت لوالیی است. مورتیس گویند. این مفصل به می 6یا مورتیس 5یا مفصل انکل 4کرورالسازد که به آن مفصل تالو

 برند.کار مینام شکلی است که نجارها برای جفت کردن دو قطعه چوب در کنار یکدیگر به

است که در زیر استخوان تالوس قرار  7کالکانهپا قرار گرفته است استخوان پاشنه یا استخوان چهارمی که در ناحیه مج

ترین استخوان بدن است گویند. سطح زیرین استخوان پاشنه پایینمی 8تاالردو را مفصل سابگرفته و مفصل بین این

 شود.رفتن به آن نیروی وزن وارد میکه در حین راه

االیی بشیده از غضروف است. سطح های داخلی و خارجی پوسطح زیرین استخوان تیبیا و سطوح داخلی قوزک

وس هم از ن تالاستخوان تالوس هم از غضروف پوشیده شده است. سطح باالیی استخوان پاشنه و سطح زیرین استخوا

ب جاین بافت مو ایست که قوام الستیکی دارد.غضروف مفصلی پوشیده شده است. غضروف الیه بافتی سفید و لغزنده

 کنند.می ر حرکتشود که در کنار یکدیگر قرار گرفته و در کنار یکدیگستخوان میصاف و لغزنده شدن سطوحی از ا

                                                           
1- Inferior tibiofibular joint 
2- Plafond 
3- Talus 
4- Talocrural 
5- Ankle joint 
6- Mortise 
7- ousCalcane 
8- Subtalar joint 
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متصل  طرف مفاصل های دوها نوارهای بافتی بسیار محکمی هستند که به استخوانها یا رباطلیگامان: هارباط -2

ا تشوند می یگر موجبدز طرف ها امانده و از هم دور نشوند. رباطها در کنار هم باقیشوند استخوانشده و موجب می

بعضی  ها دردهنده مفاصل فقط در جهات خاصی حرکت کرده و مانع از حرکات استخوانهای تشکیلاستخوان

رار ی و خارجی قکنند در دو دسته داخلپا را به هم متصل میهای مچهایی که استخوانشوند. رباطها میجهات

 اند.گرفته

نامند. این رباط در باال به لبه می 1پا قرار دارد رباط دلتوئیدکه در قسمت داخلی مچ داخلی: رباطی هایالف( رباط

 شود. های تالوس، کالکانئوس و ناویکوالر متصل میپایینی قوزک داخلی و در پایین به استخوان

ین قوزک خارجی به پای )از 2اند از رباط تالوفیبوالر قدامیشوند که عبارتهای خارجی: شامل سه رباط میرباطب( 

-)از پایین قوزک خارجی به استخوان پاشنه متصل می 3شود(، رباط کالکانئوفیبوالرجلوی استخوان تالوس متصل می

 شود(.)از پایین قوزک خارجی به پشت استخوان تالوس متصل می 4شود( و رباط تالوفیبوالر خلفی

شوند که متصل می های محکمی به یکدیگربه توسط رباط های تیبیا و فیبوالپا با هم استخواندرست در باالی مچ

 اند از:عبارت

 5تحتانی-رباط تیبیوفیبوالر قدامی 

 6رباط تیبیوفیبوالر خلفی تحتانی 

 7رباط خلفی فیبوالر 

                                                           
1- Deltoid ligament                  
2- Anterior talofibular 
3- Calcaneofibular ligament 
4- Posterior talofibular ligament  
5- Anterior inferior tibiofibular ligament 
6- Posterior inferior tibiofibular ligament 
7- gamentPosterior fibular li 
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 1رباط عرضی 

 2رباط بین استخوانی یا اینتراوسئوس 

گویند. سندسموز می 3گیرند سندسموزرار میهای تیبیا و فیبوال در کنار هم قپا استخوانمحلی را که در باالی مچ

 یک مفصل است ولی حرکت زیادی ندارد.

 

گویند. سطح پا پرده بافتی وجود دارد که به آن کپسول مفصلی میدر اطراف مفاصل مچ کپسول مفصلی: -3

سازد. مایع ا میر 5پوشیده شده است که مایع سینوویال 4پرده سینوویال داخلی کپسول مفصلی از الیه دیگری به نام

سینوویال یا همان مایع مفصلی مایع لغزنده است که در داخل کپسول مفصلی قرار دارد و وظیفه آن لیز و لغزنده 

های اطراف مفصل محکم به کپسول های غضروف مفصل است. رباطکردن سطوح غضروفی و همچنین تغذیه سلول

 اند و در واقع جزئی از آن هستند.مفصلی چسبیده

 :پامچعضالت ناحیه  -4

ضالت عد. این توان به عضالت خلفی، عضالت قدامی و عضالت بخش جانبی ساق پا تقسیم نموپا را میعضالت ساق

د عضالت همانن پا تقسیم نمود. این عضالت نیزنیز همانند عضالت ساعد به دلیل قرارگیری در بخض فوقانی ساق

ی الت مخروطدن یک حهای بلند، به این ناحیه از بپا و داشتن تاندونساعد به دلیل قرارگیری در بخش فوقانی ساق

 دهند. شکل می

                                                           
1- Transverse ligament 
2- Interosseous ligament 
3- Syndesmosis 
4- Synovial membrane 
5- Synovial fluid 
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-کننده طویل انگشتان پا، ساقی خلفی و خمپایی، رکبی، خمقلو، نعلی، کفپا شامل عضالت دوعضالت خلفی ساق

 باشند.کننده طویل شست پا می

ویل زکننده طنئ طرفی و باپا، نازک ویل انگشتانپا شامل عضالت ساقی قدامی، بازکننده طعضالت قدامی ساق

 باشند.میپا  شست

 نئ کوتاه است.نئ طویل و نازکپا نیز شامل دو عضله نازکعضالت جانبی ساق

ج خلفی ا و از سطپترین عضله خلفی ساقباشد. این عضله سطحیپا میقلو: یکی از عضالت حجیم ساقالف( عضله دو

ه نام بار قوی شود. عضله با یک تاندون بسیکشیده مین ران شروع شده و به طرف پایین انتهای تحتانی استخوا

-متصل می ان پاشنهگردد، به سطح خلفی استخوتر میترین تاندون بدن است و از باال به پایین نازکآشیل که قوی

ان ان ررکبی استخو شود. چسبندگی عضله روی کندیل خارجی است. گاه عضله یک محل چسبندگی نیز روی مثلث

 دارد.

از بخش  وع شده قلو واقپا است. این عضله در بخش قدامی عضله دوب( عضله نعلی: یکی دیگر از عضالت حجیم ساق

نی، خش میابنئ در نئ و همچنین سطح خلفی فوقانی و لبه میانی درشتخلفی سر و یک چهارم فوقانی تنه نازک

که  ن آشیلشود. در حقیقت تاندوسطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شروع شده و به وسیله تاندون آشیل به

جود آمده علی به وقلو و نهای تحتانی دو عضله دوترین تاندون بدن است از بهم پیوستن تاندونترین و قویضخیم

 متر طول دارد. سانتی 15و حدود  است

ع ران شرو تانی خط انشعاب خارجی استخوانحجم است که از انتهای تحای کوچک و کمپایی عضلهج( عضله کف

 شیل مربوطحتانی آتگذرد به انتهای قلو و نعلی میشده و به وسیله یک تاندون بسیار بلند که از میان عضالت دو

 تر طول دارد.مسانتی 7-10شود. شکم عضله حدود 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 

AmirAli Jafarnezhadgero 1 

1. Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, 

Ardabil, Iran. 

  

Abstract  

Background & Purpose: Foot orthoses are often used to correct altered gait patterns. 

However, effect of long term use of arch support foot orthoses on the kinematic and kinetic 

variables during walking is not well understood. The aim of this study was to evaluate the 

effects of long term use of arch support foot orthoses on the kinematic and kinetic variables 

lower limb joints in children with flat feet during walking.  

Methodology: Fifteen male children (9-12 ages) with flexible flat feet were volunteered to 

participate in this study as an experimental group for 4 months that they used foot orthoses. 

The control group also used a rigid orthoses over the same period. The mean age, weight and 

height of the subjects were 10.3±1.5 ages, 42.2±8.1 kg, and 151.6±10.7 cm, respectively. The 

kinematic and kinetic variables of pre-test and post-test during walking recorded by vicon 

motion system and kistler force plate. The dependent variables include the kinematic values 

of the lower limb joints (hip joint, knee joint and ankle joint), and asymmetric index of the 

ground reaction force peak, the time to peak of forces, loading rate, impulse and free 

moment. Paired sample t-test was used for statistical analysis.    

Results: The results of data analysis showed that long term use of foot orthoses had a 

significant effect on maximum ankle eversion angle, maximum knee abduction angle, 

maximum knee external rotation angle, maximum knee internal rotation angle, maximum hip 

extention angle and maximum hip external rotation. Results of this study demonstrated that 
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asymmetry of the medio-lateral component of ground reaction force in loading response and 

pushes off phases during pre-test were higher than 4% (normal value). Also asymmetry index 

of its time to peak during the mid-stance phase in the pre-test were higher than normal value. 

Moreover, finding did not show any significant difference in asymmetry indices of other 

ground reaction force components and their time to peak, impulses and vertical loading rate 

between pre-test and post-test conditions. 

Conclusion: Overall, the long term use of foot orthoses shows positive systematic effects on 

kinematic data during stance phase and the value of ground reaction force. Also, the 

asymmetry index of positive peak of free moment was reducted.   

Key Words: Medical insole, Low arch feet, Lower limb, Gait 
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