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چکیده
افراد با کف پای صاف با مشکالت ناشی از نیروهای افزایشیافته بهویژه در ناحیة قوس میانی
پا ،داخل جلوی پا و انگشت شست مواجه هستند .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند کفش
ناپایدار ،پا را در معرض نیروی اعمالی کمتری قرار میدهد .هدف پژوهش حاضر ،مقایسة
سرعت بارگذاری و ضربه در هفت ناحیة کف پا در بین کفش ناپایدار و کنترل در دختران با
کف پای صاف حین مرحلة اتکای راهرفتن بود 61 .دختر با کف پای صاف با میانگین جرم 1/6
 91/33 ±کیلوگرم ،قد  616/31± 1/3سانتیمتر و شماره پای  )12/31 ±0/1انتخاب شدند .از
آزمودنیها خواسته شد با سرعت موردنظر روی فوتاسکن که در وسط مسیر حرکت  68متری
جایگذاری شده بود ،بهطور تصادفی با هر دو کفش راه بروند .حداکثر سرعت بارگذاری و ضربه
در هفت ناحیة کف پای راست حین مرحلة اتکا اندازهگیری شد .یافتهها نشان داد کفش
ناپایدار در حداکثر سرعت بارگذاری در نواحی شست  ،%12انگشتان  ،%603داخلی جلوی پا
 ،%30خارجی جلوی پا  %1و پاشنه  %868افزایش معنادار یافت .عالوهبراین ،افزایش معنادار
حداکثر ضربه در انگشتان کوچک  ،%16میانی پا  %38و پاشنه  %86در مقایسه با کفش کنترل
مشاهده شد .باوجوداین ،حداکثر ضربه در ناحیة داخلی جلوی پا در کفش ناپایدار  %61کاهش
معنادار یافت .استفاده از کفش ناپایدار میتواند سرعت بارگذاری را افزایش دهد؛ بنابراین،
نمیتوان این کفشها را برای جذب شوک در افراد با کف پای صاف توصیه کرد.
واژگان کلیدی :کف پای صاف ،حداکثر سرعت بارگذاری عمودی ،ضربة عموودی ،راهرفوتن،
کفش ناپایدار
*نویسنده مسئول:

Email: elham.gandomkar@gmail.com
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مقدمه
صافی کف پا یکی از شایعترین ناهنجاری ناحیه پا است (چنن و همکناران  ،2212 ،ص262 .؛
اوکوها و همکاران ،2212 ،3ص161-166 .؛ کاکیک و همکاران،2213 ،4ص .)166-161 .صنافی
کف پا وضعیتی است که در آن قوس طولی -داخلی که تمام قسمت داخلی پا را دربرمنیگینرد
ازبین رفته یا کاهش مییابد (زیفچاک و دیویس ،2222 ،2ص1221 .؛ چنن و همکناران،2212 ،
ص262 .؛ عمر و پوال ،2212 ،6ص .)412-416 .عمر و پوال ()2212شیوع کف پای صنا را در
بین زنان  %6/2و در مردان  %2گزارش کردهاند که نشاندهندۀ شیوع بیشتر این عارضه در زنان
است .در کف پای صا با توجه به تغییرات مکانیکی و ساختاری ،تمایل شدیدی بنه واردآمندن
نیرو به پاشنه و بخش میانی داخلی کف پا وجود دارد .درعینحال ،عمل توزیع شوکهنای وارده
1

2

نیز مختل و یا حذ میشود .نیروهای شدیدی کنه هنگنام تمناس پاشننا پنا بنا زمنین اتفنا
میافتند با گذشت زمان باعث آسیب ساختمانی پا میشنوند (زیفچناک و دینویس ،2222 ،ص.
1221؛ عمننر و پنننوال ،2212،ص412-416 .؛ کاکینننک و همکننناران،2213 ،ص.) 166-161 .
پژوهش های گذشته به نیرو ،ضربه و فشنارهای افنزایشیافتنه در افنراد کنف پنای صنا اشناره
داشتهاند و این متغیرها را بهعنوان عوامل ایجاد و توسعا آسیبهای مرتبط با قوس کاهشیافتنه
مرتبط دانستهاند (زیفچاک و دینویس ،2222 ،ص1221 .؛ چنن و همکناران ،2212 ،ص262 .؛
عمننر و پننوال ،2212 ،ص412-416 .؛ اوکوهننا و همکنناران ،2212 ،ص161-166 .؛ کاکیننک و
همکاران،2213 ،ص.)166-161 .
برای درمان و بهینه سازی مشکالت ساختاری پا و کف پای صا  ،وسایل کمکی مختلفی تجنویز
میشود که ازجملا آنها میتوان به توکفشیهنای مختلنف و کفنش اشناره نمنود (زیفچناک و
دیویس ،2222 ،ص1221 .؛ چن و همکاران ،2212 ،ص .)262 .کفش بهعننوان عنرنر کلیندی
نقش بهسزایی در گامبرداری بهیننه دارد (نین  .)2212 ،مطالعنات نشنان داده اسنت تغیینر در
طراحی کفش میتواند تغییر قابل توجهی در پارامترهای بیومکنانیکی پنا ایجناد نمایند (کنوت و
همکاران ،2222 ،1ص41 .؛ من  ،یان و کانن  ،2221 ،2ص234 .؛ بنویر و انندریچی،2221 ،1
1. Pes planus
2.chen
3. Uko
4. Cacace
5. Zifchock & Davis
6. Umar & Paul
7. Cote
8. Meng Z, Yuan W, Kang
9. Boyer K, Anderiacchi
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ص212-216.؛ نی 2212 ،1؛ تانیگوچی و همکاران ،2212 ،2ص .)261-212 .با توجه به اینکنه
کف خارجی کفش ،اولین ناحیهای است که با زمین ارتبنا دارد و در معنر مسنتقیم نینروی
عکسالعمل زمین قرار میگیرد ،طراحی بهینا کف کفنش و دانسنتن فشنار و بنار وارد بنر کنف
زیرین کفش میتواند در بررسی و درمان بسیاری از آسنیبهنا نقنش بنهسنزایی داشنته باشند.
باوجوداین ،مطالعات اندکی در این زمینه انجامگرفته و نظر جنامعی در رابطنه بنا اتنرات بنالینی
طراحی متفاوت کفش در اختیار جامعه و تولیدکنندگان کفش قرار نگرفته است.
امروزه ،کفشهای ناپایدار موردتوجه افراد جامعه قرارگرفته است .اینن کفنشهنا دارای اننننای
گهوارهای شکل در راستای قدامی ن خلفی هستند .سازندگان آن مدعی هسنتند کنه اسنتفاده از
این کفش ها موجب تعدیل فشار کف پنا در افنراد سنالم حنین گنامبنرداری منیشنود (نین و
همکاران ،2226 ،3ص1121-1122 .؛ استوارت و همکاران ،2221 ،4ص .)642-261 .در برخنی
از پژوهش ها این نوع کفشها بهواسطهء کاهش نیروهنای برخنوردی بنا زمنین بنرای افنرادی بنا
عارضهء استئوآرتریت 2توصیه شده است (نی و همکاران ،2226 ،ص .)1121-1122 .بناوجنود
این ،تأتیر این نوع کفشها در مورد متغیرهای آسیبزا شامل حداکثر نیروهای اعمالی و سنرعت
بارگذاری بر پا در افراد با کف پای صا مبهم بوده و تاکنون مورد مطالعنه قنرار نگرفتنه اسنت.
فرضیا پژوهشی در این پژوهش این است که ایجاد یک قنوس معکنوس در کنف زینرین کفنش
(برخال توکفشیها که قوس رو به باال دارند) میتواند بهعننوان ینک عامنل در جهنت جبنران
قوس کف پا در افراد کف پای صا به کار رود تا ریسنک فاکتورهنای آسنیبی پنا را بنه حالنت
طبیعی نزدیک گرداند؛ بنابراین هد از پژوهش حاضر ،بررسی تأتیر کفش ناپایدار بر متغیرهای
مرتبط با جذب شوک در افراد کف پای صا درمقایسه با کفش کنترل هنگام راهرفتن بود.
روششناسی
در این پژوهش نیمهتجربی 16 ،نفر آزمودنی با کف پای صا از بین دانشجویان دختر دانشگاه
مازندران بهصورت در دسترس انتخاب شدند .ویژگیهای آنتروپومتریکی آزمودنیها در جدول 1
گزارش شده است .هیچیک از آزمودنیها سابقا استفاده از کفش و کفی طبی و کفش ناپایدار را
نداشتند .پس از امضاکردن فرم رضایتنامه ،آزمودنیها توسط فیزیوتراپ از ناحیا کف پا با
استفاده از آزمون افتادگی استخوان ناوی مورد ارزیابی قرار گرفتند (اسالمی و همکاران،1312 ،
1.Nigg
2. Taniguchi
3.Nigg
4. Stewart
5 -Osteoarthritis
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ص .)1221-1231 .شر الزم برای شرک ت در گروه کف پای صا  ،احراز نمرۀ مربو به
آزمون افتادگی ناوی در هر دو پا بود .در این روش ،ارتفاع برجستگی ناوی از زمین در دو حالت
ایستاده و نشسته اندازهگیری شد و میزان  2تا  1میلیمتر بهعنوان مندودۀ شاخص قوس
کفپایی طبیعی ،میزان بیشتر از  1میلیمتر بهعنوان معیار صافی کف پا و میزان کمتر از 2
میلیمتر بهعنوان گودی کف پا در نظر گرفته شد (اسالمی و همکاران ،1312 ،ص-1231 .
 .)1221هرگونه مشکالت پاسچرال و اسکلتی ن عضالنی و بدشکلیهای 1پایینتنه (بهغیراز
صافی کف پا)؛ نظیر زانوی پرانتزی و ضربدری ،گودی کف پا ،پیچش درشتنی ،پیچخوردگی
مزمن مچ پا ،شکستگی ،دررفتگی ،شکستگی استرسی ،استئوآرتریت ،شین اسپلینت 2و دردهای
سا و پا بهعنوان متغیر خروج آزمودنی از مطالعه تعیین شد .احراز این متغیرها از ارزیابی
بالینی متخرص و همچنین ،اطالعات حاصل از پرسشناما اطالعات فردی امکانپذیر شد .به
این منظور ،اطمینان حاصل شد که هیچکدام سابقا شکستگی و جراحی نداشته و در شش ماه
گذشته دچار سوختگی ،ضربدیدگی و زخم در اندام تنتانی نشده باشند .برای اندازهگیری
واروس زانو ،فرد با اندام تنتانی برهنه میایستاد؛ بهطوریکه زانوها در بازشدن کامل ،قوزکها
به هم چسبیده و کشکک بهطر قدام باشد .آنگاه فاصلا بین دو اپیکندیل داخلی زانو
اندازهگیری و مقدار کمتر از  2سانتیمتر بهعنوان طبیعی در نظر گرفته شد .برای والگوس زانو
طی ایستادن و اکستنشن کامل زانوها و کشککهای رو به قدام ،فاصلا بین دو قوزک داخلی پا
اندازهگیری و میزان کمتر از  12سانتیمتر بهعنوان طبیعی تعریف شد (اسالمی و همکاران،
 ،1312ص.)1221-1231 .
جدول  1ن مقایسا مشخرات دموگرافی آزمودنیها
متغیرها

مشخرات

تعداد (نفر)

16

سن (سال)

21/6 ± 2/1

جرم (کیلوگرم)

26/11 ± 6/1

قد (سانتیمتر)

161/16 ± 3/1

شمارۀ کفش ()EU

32/43 ± 2/6

افت ناوی (میلیمتر)

11/12 ± 2/1

بعد از ورود به آزمایشگاه برای حذ

اتر فوری کفش ناپایدار ،آزمودنیها  12دقیقه با کفش
1. Deformity
2. Shin Splints
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ناپایدار در منوطا آزمایشگاه راه رفتند .آزمون پژوهش شامل راهرفتن با سرعت دلخواه (در
شرایط کفش کنترل و کفش ناپایدار بهطور ترادفی) در مسیر  12متری بود که دستگاه
فوتاسکن در وسط آن جایگذاری شده بود .از فوتاسکن مدل آر .اس اسکن  222هرتز ساخت
کشور بلژیک به ابعاد  1×2/4متر برای اندازهگیری متغیرهای جذب شوک استفاده شد (من ،
یان و کان  ،2221 ،ص .)234 .کوشش موفق شامل تماس کامل کف پا با الگوی طبیعی
راه رفتن پاشنه ن پنجه بود .این موارد با نمایش دیداری الگوی برخورد و فشار در دستگاه
فوتاسکن و مشاهدۀ حرکت آزمودنی طی راهرفتن توسط کمکآزمونگر کنترل گردید.
ء

آزمودنیها  3کوشش صنیح متوالی را انجام دادند و میانگین این  3کوشش بهعنوان داده
مربو به هر آزمودنی تبت شد (بویر و اندریچی ،2221 ،1ص .)212-216 .حداکثر سرعت
بارگذاری عمودی بهعنوان سرعت اعمال بار وارده به پا عبارت بود از شیب تغییرات نیروی
عمودی بین  %22تا  %22حداکثر نیروی عمودی غیرفعال برحسب نیوتن/تانیه (رابط )1 ،و
ضربا نیروی عمودی بهعنوان نیروی اعمالی طی زمان اعمال نیرو (انتگرال نیرو ن زمان) برحسب
نیوتن در تانیه بهعنوان متغیرهای پژوهشی تعریف شدند که بهطور مستقیم توسط دستگاه فوت
اسکن اندازهگیری و مناسبه شدند (میلنر ،فربرو پالرد ،2226 ،2ص323-322 .؛ چاکپایون و
همکاران ،2222 ،3ص .)422-411 .عالوهبراین ،کف پا و کفش به هفت ناحیهء شست ،انگشتان،
داخلی جلوی پا ،میانی جلوی پا ،خارجی جلوی پا ،میانی پا و پاشنه تقسیمبندی شده (شکل
 )1و متغیرها در هر هفت ناحیه مورد ارزیابی قرار گرفت (هان و همکاران ،2211 ،4ص-622 .
623؛ سبنانی و همکاران ،2214 ،ص .)122-122 .کفشهای موردبررسی در این پژوهش
شامل کفش کنترل (آدیداس ورزشی با زیرۀ معمولی ساخت چین) و همچنین ،کفش ناپایدار
(پرفکت استپ 2تنت لیسانس آمریکا با زیرۀ قوسیشکل) بود (شکل  .)2برای آزمون فرضیات
پژوهش از آزمون تی زوجی در سطح اطمینان  12درصد در نسخهء  22نرمافزار اس .پی .اس.
اس 6استفاده شد (.)P˂0/22
رابطا LR= [(F80% - F20%) / (T80%-T20%)]:1
شکل  1ن نمایش هفت ناحیا کف پا
1. Boyer K, Anderiacchi
2. Milner C E, Ferber R, Pollard
3. Chuckpaiwong
4. Han et al
5.Perfect steps
6. SPSS
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شکل  2ن الف :کفش معمولی ،ب :کفش ناپایدار

نتایج
حداکثر سرعت بارگذاری عمودی در بخشهای شست  )P=2/24( %32و انگشتان %121
( ،)P=2/21داخلی جلوی پا  )P=2/21( %42و خارجی جلوی پا  )P=2/21( %3و پاشنه %212
( )P=2/21بهطور معناداری در کفش ناپایدار درمقایسه با کفش کنترل افزایش یافت (جدول
 .)2در بخشهای میانی جلوی پا و میانی پا بین دو نوع کفش تفاوت معناداری مشاهده نشد
( .)P˂0/22کفش ناپایدار حداکثر ضربه را در بخشهای انگشتان  ،)P=2/21( %61میانی پا
 )P=2/21( %42و پاشنه  )P=2/24( %21بهطور معناداری درمقایسه با کفش کنترل افزایش
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داد (جدول  .)3با وجود این ،حداکثر ضربه در ناحیا داخلی جلوی پا در کفش ناپایدار %11
کاهش معنادار یافت (.)P=2/24
جدول  2ن میانگین و اننرا استاندارد سرعت بارگذاری (نیوتن/تانیه) حین راهرفتن.
نواحی پا

کفش ناپایدار

کفش کنترل

سطح معناداری

شست

2/61±2/36

2/22±2/21

2/24

انگشتان کوچک

2/12±2/42

2/44±2/21

2/21

داخلی جلوی پا

2/31±2/11

2/22±2/12

2/21

میانی جلوی پا

2/31±2/12

2/26±2/13

2/26

خارجی جلوی پا

2/26±2/12

2/11±2/22

2/21

میانی پا

2/26±1/22

2/21±1/22

2/21

پاشنه

6/21±4/22

2/12±2/13

2/21

جدول  3ن میانگین و اننرا استاندارد ضربا عمودی (نیوتن/تانیه) حین راهرفتن
نواحی پا

کفش ناپایدار

کفش کنترل

سطح معناداری

شست

6/13±4/22

6/21±4/12

2/12

انگشتان کوچک

12/14±6/11

6/64±3/21

2/21

داخلی جلوی پا

14/61±2/13

11/21±2/66

2/24

میانی جلوی پا

14/12±6/21

13/11±2/24

2/41

خارجی جلوی پا

1/13±2/22

1/13±3/14

2/21

میانی پا

23/11±34/32

22/62±21/32

2/21

پاشنه

22/22±11/11

22/22±1/14

2/24

بحث و نتیجهگیری
هد از پژوهش حاضر ،مقایسا برخی از متغیرهای جذب شوک در دو نوع مختلف کفش
ناپایدار (با زیرۀ قوسیشکل) و کفش کنترل (با زیرۀ معمولی) بود .متغیرهای حداکثر سرعت
بارگذاری و ضربا عمودی در هفت ناحیا پا در آزمودنیهایی با صافی کف پا ،طی راهرفتن روی
دستگاه فوتاسکن اندازه گیری و آزمون آماری شد .نتایج نشان داد که کفش ناپایدار ،افزایش
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معناداری را در حداکثر سرعت بارگذاری عمودی در بخشهای شست ،انگشتان ،داخلی جلوی
پا ،خارجی جلوی پا و پاشنه درمقایسه با کفش کنترل ایجاد مینماید .افزایش سرعت بارگذاری
عمودی میتواند ناشی از سفتی زیره و ویژگی بالشتکی کم این نوع کفش باشد .ویژگی
بالشتکی کفش به توانایی زیرۀ کفش در تعدیل نیروهای برخورد اطال میشود .عالوهبراین،
افزایش سرعت بارگذاری در ناحیا پاشنه میتواند ناشی از طراحی خاص پاشنه در کفش ناپایدار
باشد .در این نوع کفش ،برخی از خلفیترین الیههای کفش (ناحیا پاشنهای) برداشته شده و در
قسمت میانی ،الیههای بیشتری گنجانده شده تا ظاهر قوسیشکل ایجاد شود .با توجه به اینکه
معموالً افراد با الگوی پاشنه ن پنجه راه میروند (کولکو و همکاران ،2221 ،1ص-1226 .
 ،)1223پاشنه با الیهها ی کمتری نسبت به طراحی رایج کفشهای استاندارد مواجه شده است
که با کاهش این فیلترهای جذبکننده ،سرعت اعمال بار بر پاشنه افزایش یافته است .این یافته
بهنوعی با نتایج پژوهش بویر و همکاران همسو است (بویر و اندریچی ،2221 ،ص.)212-216 .
سرعت بارگذاری نیروی عمودی در مطالعات آسیبهای ناحیا پا در ادبیات پژوهشی بهعنوان
یکی از مهمترین ریسکفاکتورهای توسعا آسیب و ایجاد زخم مطرح است (نی 2212 ،؛ زادپور
و اسدی ،2211 ،ص 23-22 .؛ اسالمی و همکاران ،1312 ،ص .)1221-1231 .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که کفش ناپایدار ،سرعت بارگذاری را در بعضی از بخشهای کف پا افزایش
میدهد .این افزایش میتواند منجر به ایجاد آسیبهای ناشی از بارگذاری عمودی نظیر
استئوآرتریت شده و در ایجاد زخم در این بخشها نقش داشته باشد .به عبارتدیگر با افزایش
سرعت اعمال نیرو ،نیرو در مدتزمان کمتری اعمالشده و حجم تنش اعمالی افزوده شده است.
ازسوییدیگر ،افراد دارای صافی کف پا با نیروهای افزایشیافته در بخشهای شست ،داخل
جلوی پا ،میانی پا و پاشنه مواجه هستند (ویلیامز ،مک کلی و همیل ،2221 ،2ص341-341 .؛
باکارین و همکاران ،2226 ،3ص111 .؛ من  ،یان و کان  ،2221 ،ص234 .؛ چاکپایون و
همکاران ،2222 ،ص422-411 .؛ هان و همکاران ،2211 ،ص .)623-622 .استفاده از
روشهایی جهت کاهش نیرو و بارهای اعمالی به این بخشها میتواند منجر به شرایط مطلوب
و بهبود وضعیت و عملکرد در افراد کف پای صا شود .هرچند با توجه به نتایج حاضر ،کفش
ناپایدار را نمیتوان در زمرۀ این روشها جهت تعدیل سرعت بارگذاری قرار داد.
ضربا عمودی به مقد ار نیرو و زمان اعمال آن اشاره داد .با توجه به نتایج حاضر ،کفش ناپایدار
منجر به افزایش ضربه به نواحی انگشتان ،میانی پا و بهخروص پاشنه میشود .این افزایش
1. Kulcu
2. Williams, McClay & Hamill
3. Bacarin
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ممکن است ناشی از جنس الیههای زیرۀ این کفشها باشد .برایناساس ،استفاده از کفش
ناپایدار نهتنها شرایط کف پای افراد کف پای صا را مطلوب نساخته ،بلکه میتواند شرایط آنان
را نیز در بخشهای مذکور کف پایی وخیمتر نماید .کفش ناپایدار ضربا ناحیا داخل جلوی پا را
کاهش داد .با توجه به افزایش سرعت بارگذاری این ناحیه و کاهش ضربه ،کفش ناپایدار بهنوعی
زمان اعما ل نیرو را در این ناحیه کاهش داده و بهتبع آن ،منجر به افزایش سرعت بارگذاری و
کاهش ضربا اعمالی شده است .کاهش ضربا داخل جلوی پا یک مزیت برای این نوع کفشها
است .به نظر میرسد این کفش مشکالت ناشی از ضربا اعمالی افزایشیافته را در این ناحیه
برای استفاده کنندگان مرتفع سازد؛ اما با توجه به افزایش سرعت اعمال بار ،این کاهش را
نمیتوان بهطور قاطع بهعنوان مزیتی مطلوب در رابطه با این کفشها در نظر گرفت.
نتایج پژوهش حاضر با برخی از یافتهها در این زمینه همسو نیست؛ بهطوریکه در بعضی منابع،
کاهش معنا دار اوج نیروی عمودی در کفش ناپایدار درمقایسه با کفش معمولی در نواحی جلو و
عقب پا هنگام راهرفتن گنزارش شنده اسنت (باکنارین و همکناران ،2226 ،ص111 .؛ رومکنس،
رودمن و براند ،2226 ،1ص12-21 .؛ نی و همکاران ،2226 ،ص .)1121-1122 .این مغنایرت
ممکن است بهجهت نوع آزمودنی (سالم ن ناسالم) و نوع ابزار منورداسنتفاده بنرای انندازهگینری
فشار و نیرو (داخل یا خارج کفش) باشد .عالوهبراین ،سنختی و جننس زینرۀ کفنش نینز عامنل
تأتیرگذار بر فشار است که می تواند عاملی در ایجاد این تناقض باشد .هرچند این عامل با توجنه
به عدم دسترسی به ابزار سنجش ،مورد ارزیابی قرار نگرفت.
صافی کف پا با تغییرات در مکانیسمهای جذب شوک ،با افزایش فشار بهویژه در نواحی عقب و
میانی کف پا همراه است (ویلیامز ،مک کلی و همیل ،2221 ،ص341-341 .؛ باکارین و
همکاران ،2226 ،ص .)111 .ارائا روشهایی مطلوب جهت کاهش و بهینهسازی نیروهای
اعمالی به این نواحی و بهتبع آن ،ترنیح مجموع بارهای وارده میتواند کارایی و عملکرد پا را
افزایش داده و منجر به بهبود وضعیت پا در این افراد گردد .در این پژوهش ما به دنبال این
بودیم تا بر اساس برخی مستندات دال بر سودمندی کفشهای ناپایدار در جذب و نیروهای
اعمالی ،با ارزیابی این نوع کفشها آن را برای افرادی با صافی کف پا بهعنوان عاملی ایمن
توصیه نماییم .باوجوداین ،نتایج پژوهش افزایش نیروی عمودی وارد بر کف پا حین راهرفتن را
نشان داد .نیروهای برخوردی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد و توسعا آسیب ناحیهای پا
و جدایی افراد از فعالیت بدنی منسوب میشود (میلنر ،فربر و پالرد ،2226 ،ص323-322 .؛
نی 2212 ،؛ زادپور و اسدی ،2211 ،ص .)23-22 .درواقع کاهش این نیروها بهویژه نیروی
1. Romkes J, Rudmann C, Brunner
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عمودی ،همان هدفی است که کفشهای استاندارد برای آن طراحی شدهاند .افزایش این بارهای
ا ضافی با گذشت زمان طی برخوردهای تکراری حین راهرفتن ،زمینا ایجاد و توسعا آسیب در
ناحیا کف پا را فراهم میکند؛ بنابراین ،نتایج به ناکارامدی این کفشها در تعدیل شوک
کفپایی در افراد با صافی کف پا اشاره دارد.
پژوهشهای پیشین پیرامون کفش ناپایدار نشان داد که استفاده از این کفشها موجب تعدیل
فشار کف پا در افراد سالم حین گامبرداری و کاهش نیروهای برخوردی با زمین میشود (نی و
همکاران ،2226 ،ص1121-1122 .؛ استوارت و همکاران ،2221 ،ص.)642-261 .
یافتههای این پژوهش نشان داد کفش ناپایدار درمقایسنه بنا کفنش کنتنرل منیتوانند سنرعت
بارگذاری و ضربا عمودی اعمالشده به پا را در برخی از نواحی کفپا حین راهرفتن در افنراد بنا
کف پای صا افزایش دهد .ازاینرو ،این نوع کفشها را نمیتوان بنهعننوان عناملی ایمنن بنرای
جذب مطلوب شوک و کاهش میزان بار وارد بر کف پا بنرای اینن افنراد توصنیه کنرد .هرچنند،
شناخت سازوکار و تأتیر دقیق این نوع کفشها مستلزم پژوهشهای بیشتری است.
تشکر و قدردانی
در پایان ،از تمامی دوستان و آزمودنیهایی که در انجام این مطالعه شرکت کردهاند تشکر و
قدردانی مینماییم.
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Abstract
Pes planus patients face excessive loads especially in midfoot arch, medial
forefoot and hallux. Pervious investigations have shown that intervention of
unstable shoes could associate with lower applied forces. The aim of current
study was to compare loading rate and impulse at seven regions of feet
between unstable and regular shoes in females with pes planus during the
stance phase of walking. Sixteen female with pes planus (mean mass of
56.99±6.10 kg, Height of 161.96±3.90 cm and foot length of 38.43±0.60 cm
were selected. The subjects were asked to walk in preferred velocity on a
foot scan that was placed in the middle of 12 meter runway in two shoes
conditions, randomly. Peak vertical loading rate and impulse at the seven
regions of right foot were measured during stance phase. Results showed
that unstable shoes significantly increased the peak vertical loading rate in
hallux 38%, lesser toes 109%, medial forefoot 40%, lateral forefoot 3% and
heel 212%. Furthermore, a significant increase at the peak impulse was
observed at lesser toes 61%, midfoot 42% and heel 21% as compared to the
control shoes. However, peak medial forefoot impulse was significantly
decreased in unstable shoes by 17%. Using unstable shoes could increase
loading rate, therefore, they could not be recommended as a shock absorber
for individual with pes planus feet.
Key words: flat feet, peak vertical loading rate, vertical impulse, walking,
rocker shoe
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