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مقالة پژوهشی

مقایسه اثر کفی کفش با شیب خارجی بر گشتاور اداکشن خارجی زانو در افراد
مبتال به زانوی پرانتزی با ساختار پای مشابه طی فاز استقرار دویدن
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 .1استادیار ،آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش ،دانشکدۀ علوم
ورزشی و تندرستی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 .2استادیار ،آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدۀ علوم انسانی و ورزشی،
دانشگاه گنبدکاووس (نویسنده مسئول).
 .3دانشجوی دکتری ،بیومکانیک ورزشی ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران.
 .4استاد ،طب فیزیکی و توانبخشی ،گروه طب فیزیکی و توانبخشی ،دانشکدۀ طب فیزیک و توانبخشی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 .5استاد ،طب فیزیکی و توانبخشی ،گروه طب فیزیکی و توانبخشی ،دانشکدۀ طب فیزیک و توانبخشی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کفی کفش با شیب خارجی متفاوت بر ایمپالس و گشتاور اداکشن خارجی زانو
در افراد دارای زانوی پرانتزی انجام شد .شاخصهای کینتیکی و کینماتیکی مفصل زانو حین دویدن با پای برهنه،
کفش بدون کفی ،کفش همراه کفی با شیب خارجی صفر 5 ،و  10درجه با روش دینامیک معکوس محاسبه شد .بر
اساس نتایج ،بین کفیهای کفش در میزان اوج گشتاور و ایمپالس گشتاور اداکشنی زانو اختالف معناداری مشاهده
شد ،بهطوری که کفیهایی با شیب خارجی  5و  10درجه ،در مقایسه با شرایط پای برهنه ،کفش بدون کفی و کفش
همراه کفی با شیب صفر درجه باعث کاهش معنادار اوج گشتاور و ایمپالس گشتاور اداکشنی زانو شدند .بر این
اساس ،میتوان کفیهای دارای شیب خارجی را بهعنوان راهکاری مؤثر و غیرتهاجمی با هدف پیشگیری از اختالالت
اسکلتی عضالنی ازجمله استئوآرتریت مرتبط با ناهمراستایی زانوی پرانتزی در افراد مبتال پیشنهاد نمود.
واژگان کلیدی :گشتاور اداکشن زانو ،ایمپالس گشتاور اداکشن،کفی خارجی ،زانوی پرانتزی.
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مقدمه
زانوی پرانتزی یکی از ناهنجاریهای اندام تحتانی است که فرد را مستعد بروز استئوآرتریت زانو،
استئوآرتریت مفاصل مچی-کف پایی و سندرم درد کشککی-رانی میکند ( .)1،2این ناهنجاری با
تغییر مسیر نیروی عکسالعمل زمین در صفحۀ فرونتال از مرکز به سمت داخل زانو باعث افزایش
گشتاور اداکتوری و نیروهای مفصلی در کمپارتمان داخلی زانو شده و عاملی برای ایجاد استئوآرتریت
در این کمپارتمان زانو به شمار میرود ( .)3بنا بر پژوهشها ،در افراد مبتال به زانوی پرانتزی ،نیروهای
وارد بر مفصل زانو یکی از دالیل اصلی مرتبط با گسترش استئوآرتریت زانو است ( .)4هنگام راه رفتن،
نیروها بهطور برابر در سراسر مفصل زانو توزیع نمیشوند و تقریب ًا  70درصد از کل بار واردشده به
بخش داخلی مفصل زانو اعمال میشود ( )5در افراد مبتال به زانوی پرانتزی ،فشاری که به قسمت
داخلی مفصل وارد میشود از 70درصد هم بیشتر میشود که عاملی شتابدهنده برای تخریب سطوح
مفصلی و ابتال به استئوآرتریت است ( .)6،1از طرفی ،در دویدن متعاقب افزایش نیروهای ضربهای
میزان بار وارد شده بر مفصل زانو افزایش مییابد که میتواند دلیلی برای شیوع بیشتر استئوآرتریت
زانو در این افراد طی دویدن در مقایسه با راه رفتن باشد (.)7
گشتاور اداکشنی خارجی زانو )EKAM( 1که حاصل میزان نیروی خارجی (نیروی عکسالعمل زمین)
اعمالشده به قسمت داخلی زانو در صفحۀ فرونتال و فاصلۀ عمودی خط اعمال این نیرو تا مرکز مفصل
زانوست ،عامل پیشگو برای توزیع بار بین کمپارتمان داخلی و خارجی در فعالیتهای پویا شناخته
میشود ( )8بهطوری که افزایش گشتاور اداکشن خارجی زانو نشاندهندۀ افزایش نیروهای مفصلی در
کمپارتمان داخلی است ( .)9عالوه بر میزان بارگیری ،مدتزمان بارگیری نیز متغیر مهمی است که بر
سطح مفصلی زانو تأثیر میگذارد .ضربۀ  EKAMهم مقدار نیرو و هم مدتزمان جذب نیرو توسط زانو
را نشان میدهد .اعتقاد بر این است که آسیبهای زانو با افزایش بار سریعتر پیشرفت میکند (.)10
با این حال مطالعات تحمل بار نشان دادهاند اثر انتگرال زمانی بار بر سطح مفصل بهاندازۀ اثر خود بار
مهم است ( .)11مطالعات متعدد نشان دادهاند بین شدت آسیبهایی همچون استئوآرتریت زانو و هر
دو متغیر اوج و ضربۀ گشتاور اداکشنی خارجی زانو رابطۀ مستقیم وجود دارد ( .)12،13میازاکی 2و
همکاران ( )2002پیشرفت استئوآرتریت زانو را طی یک دوره پیگیری ششساله تحلیل و گزارش
کردند با توجه به عکس رادیوگرافی در بیمارانی که پیشرفت استئوآرتریت داشتند ،در مقایسه با افرادی
که بیماریشان پیشرفتی نداشته است ،درد شدیدتر در زانو و افزایش میزان گشتاور اداکشنی خارجی

1. External Knee Adduction Moment
2. Miyazaki
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زانو مشاهده شد ()14؛ درنتیجه کاهش اوج و ضربه گشتاور اداکشن خارجی زانو میتواند هدفی مهم
در کاهش بروز این قبیل آسیبها محسوب شود.
شاید بتوان ازجمله سادهترین ،در دسترس و ارزانترین روشهای پیشگیرانه و درمانی با هدف کاهش
میزان اوج  EKAMرا استفاده از کفیهایی با شیب خارجی بیان نمود ( .)15پیشفرض بهکارگیری
این ارتوزها بدین گونه است که در واقع این کفیها با جابهجا کردن مرکز فشار به سمت خارج ناحیۀ
کف پا که در تماس با زمین و حمایتکننده و تحملکننده وزن فرد است ،باعث کاهش قابلتوجه
گشتاور نیروی عکسالعمل زمین در صفحۀ فرونتال و درنتیجه کاهش  EKAMمیشوند ( .)16با این
حال نتایج متناقض مطالعات گذشته در زمینه اثرگذاری کفی با شیب خارجی بر میزان  EKAMنشان
میدهد که همۀ افراد با شرایط یکسان به این کفیها پاسخ مشابهی نمیدهند ( .)20-16بهطور مثال
در مطالعهای گزارش شد کفیهای شیبدار به خارج در بیشتر افراد سالم و استئوآرتریتی باعث کاهش
گشتاور اداکشن زانو شده است ،درحالی که در حدود  30درصد از این افراد به افزایش گشتاور اداکشنی
و افرایش درد زانو در بیماران استئوآرتریتی منجر شد ( .)16،20با وجود پژوهشهای متعدد در این
زمینه و بررسی عوامل مختلف هنوز علت پاسخ متفاوت افراد به کفی با شیب خارجی مشخص نشده
است .برخی از محققان معتقدند که ساختار دیگر بخشهای اندام تحتانی و همچنین تغییر عملکرد
این اندامها در اثر استفاده از کفی با شیب خارجی میتواند بر پاسخ و سازوکار این کفیها مؤثر باشد
( .)20طبق پژوهشهای گذشته کفیهای شیبدار در مقایسه با زانو و ران اثر بیشتری روی حرکت
پا دارند؛ زیرا میزان تغییر در کینماتیک بخشهای پا مثل بخش عقبی پا بیشتر از قسمتهای دیگر
اندام تحتانی از قبیل زانو و ران است که نشاندهندۀ اهمیت پا در سازوکار اثر این کفیها است (.)20
بولتر و همکاران ( )2009بیان کردند که کینماتیک زانو و ران در افرادی که کفیهای شیبدار را
استفاده میکنند هیچ تغییری نمیکند ،اما کینماتیک بخش عقبی پا و میزان اورشن پا بهطور
قابلتوجهی تغییر میکند ( .)21از طرفی ،وضعیت ناهنجار ساختار و عملکرد پا بر اثر کاهش یا افزایش
ارتفاع قوس طولی داخلی در میزان حرکتپذیری بخشهای مختلف پا طی دویدن اثرگذار است (.)22
پژوهشهای گذشته بیان کردهاند که تغییر در ساختار کف پا با بیومکانیک (کینماتیک ،کینتیک و
الکترومایوگرافی) غیرطبیعی اندام تحتانی طی گام برداری مرتبط است ()23،24؛ برای مثال گزارش
شده است تغییرات کینماتیکی در افراد دارای کف پای صاف شامل اورژن طوالنیمدت پاشنه ،افزایش دامنهی
پرونیشن پا ،افزایش چرخش داخلی درشتنی و افزایش آبداکشن جلوی پا1ست ( .)25،26همچنین کاهش
ارتفاع قوس طولی داخلی پا به افزایش نیروی عکسالعمل داخلی-خارجی زمین ،ضربه و زمان رسیدن
به اوج نیروها طی گامبردای منجر میشود ( .)23بنابراین تغییر ساختار پا میتواند در همترازی اندام
1. Fore Foot
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تحتانی و در پی آن ،عملکرد مفاصل زانو و ران مؤثر باشد ،بهگونهای که ساختار ناهنجار پا باعث
افزایش بار اعمالشده به زانو و توزیع نامناسب این نیروها در زانو میشود ()27،28؛ درنتیجه ممکن
است میزان اثرگذاری کفی با شیب خارجی بر  EKAMدر افرادی که دارای ساختار کف پای ناهنجارند
متفاوت باشد.
بهطور کلی با توجه به اهمیت تغییرات کینماتیک پا ،در مقایسه با ران و زانو ،حین استفاده از کفی
خارجی و از سوی دیگر وجود رابطه بین نوع ساختار پا و تغییرات کینماتیک پا میتوان گفت ممکن
است ساختار متفاوت پا بر پاسخ افراد به کفیهای مورد نظر اثر داشته باشد .به همین منظور با توجه
به این فرضیه ،در مطالعۀ حاضر نوع کف پای بیماران ارزیابی شد تا از طریق کنترل آن بتوان اثرگذاری
کفی کفش با شیبهای خارجی را بر میزان تغییرات گشتاور اداکشن خارجی زانو دقیقتر بررسی کرد.
بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فوری کفی کفش با شیب خارجی متفاوت بر میزان اوج
و ضربۀ  EKAMدر افراد با زانوی پرانتزی با ساختار پای مشابه (نرمال) طی فاز استقرار دویدن بود.
روش پژوهش
برای تعیین حجم نمونۀ آماری از نرمافزار جی پاور 1استفاده شد .مشخص شد که برای دستیابی
بهاندازۀ اثری برابر  0/8در سطح معناداری  0/05با میزان توان آماری برابر  0/8به دستکم 20
آزمودنی نیاز است ( .)29با وجود این 40 ،مرد جوان مبتال به عارضۀ زانوی پرانتزی و دارای راستای
کف پای نرمال توسط متخصص ارزیابی و معاینه شدند و پس از احراز معیارهای ورود به مطالعه و در
صورت تمایل به شرکت داوطلبانه در پژوهش وارد مطالعه شدند .شاخصهای مرتبط با سالمت
جسمانی تمام آزمودنیها پیش از اجرای پروتکل پژوهش ارزیابی شد و آزمودنیها فرم رضایتنامۀ
شرکت داوطلبانه در پژوهش را مطالعه ،تکمیل و امضا کردند .تمام آزمودنیها دارای شاخص افت ناوی
نرمال بودند .میزان افت ناوی با استفاده از روش برودی 2ارزیابی و اندازهگیری شد ( .)30در این روش
ارتفاع برجستگی استخوان ناوی آزمودنی تا سطح زمین در دو حالت ایستاده همراه با تحمل وزن و
نشسته بدون تحمل وزن اندازهگیری و میزان پنج تا نه میلیمتر بهعنوان محدودۀ شاخص قوس کف
پای طبیعی در نظر گرفته شد .همچنین کف پای آزمودنیها از نظر عملکردی نیز بررسی شد .برای
تعیین عملکرد پا در آزمودنیها از شاخص مسیر حرکت مرکز فشار کف پا (نقطۀ اثر نیروی اعمالشده
از طرف زمین به کف پا) استفاده شد ( .)31این شاخص با استفاده از فوت اسکن دینامیک (مدل
 RSscanبه ابعاد  1 ×0/4متر ساخت بلژیک) محاسبه شد .با توجه به اینکه حرکت نرمال مرکز فشار از
1. G*power
2. Brody
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وسط استخوان پاشنه یا عقب پا شروع میشود و درنهایت از بین انگشت دوم و سوم عبور میکند،
هرگونه انحراف از این مسیر میتواند نشاندهندهی اختالل باشد .اگر این شاخص بین ()19/40-5/4
باشد پای سوپینیت ،بین ( )6/19-1/5پای نرمال و اگر بین ( )-20/6 -6باشد نشاندهندهی پای
پرونیت است ( .)31تمامی آزمودنیها از نظر عملکرد پا نرمال بودند .هرگونه مشکالت پاسچرال نظیر
پیچش درشت نئی و اختالالت اسکلتی عضالنی آسپرین مزمن مچ پا ،شکستگی ،در رفتگی ،شکستگی
فشاری ،استئوآرتریت ،شین اسپلینت در محدودۀ شش ماه قبل از زمان آزمونگیری ،متغیر خروج
آزمودنی از مطالعه تعیین شد .احراز این متغیرها از طریق ارزیابی بالینی توسط متخصص و همچنین
اطالعات حاصل از پرسشنامۀ اطالعات فردی مسجل شد .گفتنی است ،مقالۀ حاضر مستخرج از طرح
پژوهشی به سفارش مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی-عضالنی-اسکلتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
و دارای کد اخالق به شمارۀ  IR.IUMS.REC. 1397.1348است .همچنین این طرح در مرکز ثبت
کارآزمایی بالینی ایران به شمارۀ  IRCTID: IRCT20190414043273N1ثبت شده است.
شش دوربین ( )Basler; 200 Hzدر سمت راست دستگاه صفحه نیرو (شرکت سازنده  Kistlerمدل
 Winterthurساخت سوئیس با سرعت نمونهبرداری  1000فریم در ثانیه) قرار داده شد که در بخش
میانی یک مسیر  15متری نصب بود .دادههای کینماتیکی و کینتیکی توسط نرمافزار Motion
SIMIجمعآوری شد .سرعت دویدن بهوسیلۀ کرونومتر کنترل شد که برابر با  3 ±0/31متر بر ثانیه
بود .کفش استفادهشده در پژوهش حاضر ،کفش ورزشی مناسب و ویژۀ دویدن مدل Nike Free 5بود.
در این مطالعه از سه نوع کفی غیرسفارشی و پیشساخته با جنس اتیلونیلاستات با درجۀ سفتی
نیمهسخت و چگالی نسبت ًا زیاد و در سه زاویۀ شیب خارجی صفر درجه ،پنج درجه و  10درجه استفاده
شد که توسط کارشناس ارتوپدی فنی طراحی و ساخته شده بود .بر اساس ادبیات پژوهشی بهترین
درجۀ شیب خارجی برای راحتی استفاده در کفش ،شیب بین پنج تا  10درجه است ( .)32به همین
منظور در پژوهش حاضر نیز از دو شیب پنج و  10درجه برای ارزیابی اثرگذاری بر متغیرهای وابسته
استفاده شد .میزان شیب کفیها در کل طول لبۀ خارجی از ناحیۀ پاشنه تا پنجۀ پا و بهصورت
سرتاسری و متناسب با اندازهی پای هر آزمودنی طراحی و ساخته شد (شکل شمارۀ .)1
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3

2

1

شکل  -1شمارۀ  :1کفی صفر درجه ،شمارۀ  :2کفی پنج درجه ،شمارۀ  :3کفی  10درجه.

برای ثبت دادههای کینماتیک ،نشانگرهای منعکسکنندۀ نور در وضعیت ایستا روی ناحیههای زیر
قرار گرفتند :خار خاصرۀقدامی فوقانی راست و چپ ،مهرۀ اول خاجی ،کندیل داخلی و خارجی زانو،
قوزک داخلی و خارجی ،مرکز پاشنه و نوک انگشت دوم پا .نشانگرها ردیابی روی مرکز پاشنه ،انتهای
دیستال استخوانهای کف پایی دوم و پنجم ،دو کالستر روی ساق و ران که روی هر یک چهار نشانگر
قرار داشت و همچنین خار خاصرۀ قدامی فوقانی راست و چپ و مهرۀ اول خاجی قرار گرفتند ()33
(شکل شمارۀ  .)2ابتدا ،کوشش ایستا ،در حالی که فرد برای یک ثانیه در وضعیت آناتومیک قرار
داشت ،ثبت شد .سپس نشانگرهای ایستا برداشته شد و کوششهای دویدن در پنج حالت پابرهنه،
کفش بدون کفی ،کفش همراه با کفی صفر درجه ،کفش همراه با کفی پنج درجه و کفش همراه با
کفی  10درجه ثبت شد .در هر وضعیت ،پنج کوشش صحیح ثبت شد .بین دو هر دو وضعیت ،سه
دقیقه استراحت به آزمودنیها داده شد .همچنین ترتیب اجرای حرکات در هر آزمودنی بهطور تصادفی
انتخاب میشد.
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شکل  -2تصویری از مدل مارکرست مورد استفاده در پژوهش

ماتریسهای چرخش مفاصل طبق توالی کاردِن 1محاسبه شد ( ،)34از جدول آنتروپومتریک برای
محاسبۀ مقادیر گشتاور اینرسی ( )35و از معادالت دینامیک معکوس نیوتن-اولر 2برای محاسبۀ
گشتاور اداکشن خارجی استفاده شد ( .)36برای محاسبۀ ضربۀ گشتاور اداکشن زانو ( EKAM
 )impulseاز سطح زیر منحنی گشتاور اداکشن زانو استفاده شد ( .)36دادههای کینماتیکی و کینتیکی
با استفاده از فیلتر پایینگذر باترورث درجه چهار و بهترتیب با فرکانس برشی 15و  50هرتز هموار
شد .مقادیر گشتاور بر اساس نسبتی از جرم و قد بدن همسانسازی شد .برای تعیین فاز استقرار
دویدن از دادههای نیروی عکسالعمل عمودی زمین استفاده شد ،بدینصورت که مقدار نیروی 20
نیوتن ابتدا و انتهای فاز استقرار در نظر گرفته شد .سپس ،اطالعات مربوط به گشتاور در  100فریم
حرکتی هنجارسازیشدۀ مربوط به فاز استقرار دویدن برای محاسبات بعدی بهکار گرفته شد .تمام
محاسبات در محیط نرمافزار متلب 3انجام شد .از آزمون شایپرو-ویلک برای بررسی توزیع نرمال دادهها
و از آزمون تحلیل واریانس برای سنجش مکرر در سطح معناداری  0/05برای مقایسۀ شاخصهای
کینماتیکی در وضعیتهای مختلف کفی در آزمودنیها استفاده شد ،در صورت وجود اختالف معنادار
1. Carden
2. Newton–euler
3. MATLAB

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،12شماره  ،27بهار و تابستان 1399

160

از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد .تحلیلهای آماری در محیط نرمافزار اس پی اس اس نسخۀ
 22انجام شد.
نتایج
مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیها در جدول شمارۀ  1آورده شده است .میانگین و انحراف
استاندارد اوج و ضربه گشتاور اداکشن خارجی زانو در جدول شمارۀ  2ذکر شده و در نمودار شمارۀ 1
نمایش داده شده است .نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد در میزان اوج و ضربۀ
گشتاور اداکشن خارجی زانو بین وضعیتهای مختلف کفی کفش با شیب خارجی اختالف معناداری
وجود دارد (به ترتیب  P= 0/001و ( )P<0/001جدول شمارۀ .)3
جدول  -1مشخصات دموگرافیک آزمودنیها (تعداد  40نفر)
متغیر

میانگین  ±انحراف استاندارد

سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
قد (متر)
شاخص تودۀ بدن (کیلوگرم /مترمربع)

23/15±2/62
69/31±7/04
1/73±0/04
23/05±1/54

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد اوج و ضربة گشتاور اداکشن خارجی زانو

پای برهنه
کفش بدون کفی
کفش+کفی صفر درجه
کفش+کفی پنج درجه
کفش+کفی  10درجه

اوج گشتاور اداکشن خارجی زانو

ضربة گشتاور اداکشن خارجی زانو

)(N.m/ %BW×ht
میانگین  ±انحراف استاندارد

()N.m/ %BW×ht×s
میانگین  ±انحراف استاندارد

12/07± 2/07
11/96±2/06
11/91±2/03
11/27±2/09
10/85±2/02

7/27± 2/09
7/18± 2/05
7/08± 2/06
6/59± 2/01
6/20± 2/02
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جدول  -3آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه برای میزان اوج و ضربة گشتاور اداکشن خارجی در کفی با
شیبهای خارجی متفاوت
متغیر

مقدار P

اوج گشتاور اداکشن خارجی زانو

*0/001

ضربۀ گشتاور اداکشن خارجی زانو

*<0/001

* مقدار معناداری آماری در سطح 0/05

طبق نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی ،در میزان اوج و ضربۀ گشتاور اداکشن خارجی زانو ( )EKAMبین
شرایط پابرهنه ،کفش و کفی صفر درجه تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P > 0/05با این حال ،نتایج
نشان داد بین اوج  EKAMدر وضعیتهای کفی کفش با شیبهای خارجی پنج و  10درجه ،در
مقایسه با وضعیت پابرهنه ،با کفش و کفی با شیب صفر درجه تفاوت معناداری دارد ( .)P<0/001از
طرف دیگر ،بین میزان اوج  EKAMدر وضعیت کفی کفش با شیب خارجی پنج درجه در مقایسه با
شیب خارجی  10درجه تفاوت معناداری وجود دارد (( )P<0/001جدول شمارۀ  .)4میانگین میزان
اوج  EKAMدر وضعیت کفی کفش با شیب خارجی  10درجه ( 10/10درصد) و در وضعیت شیب
خارجی پنج درجه ( 6/62درصد) از اوج  EKAMدر وضعیت پابرهنه بهطور معناداری کمتر بود.
همچنین در میانگین اوج  EKAMکفی کفش با شیب خارجی  10درجه ،در مقایسه با شیب خارجی
پنج درجه کاهشی معنادار به میزان  3/72درصد نشان داد.
همچنین ،نتایج ارائهشده در جدول شمارۀ  4نشان میدهد ضربۀ  EKAMنیز در وضعیت کفی کفش
با شیبهای خارجی پنج و  10درجه ،در مقایسه با وضعیت پابرهنه ،با کفش و کفی با شیب صفر
درجه تفاوت معناداری دارد ()P<0/001؛ بهعبارت دیگر ،میانگین ضربۀ  EKAMدر وضعیت کفی
کفش با شیب خارجی  10درجه ( 14/71درصد) و در وضعیت شیب خارجی پنج درجه ( 9/35درصد)
از ضربۀ  EKAMدر وضعیت پابرهنه بهطور معناداری کمتر بود .همچنین کفی با شیب  10درجه در
مقایسه با کفی با شیب پنج درجه ضربۀ  EKAMرا به میزان  5/91درصد و بهطور معناداری کاهش
داد .بنابراین ،بهطورکلی طبق نتایج تحلیل آماری میتوان گفت تغییر میزان شیب در کفی خارجی
میتواند بر اوج و ضربۀ  EKAMتأثیرگذار باشد.

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،12شماره  ،27بهار و تابستان 1399

162

جدول  -4آزمون آماری بنفرونی در کفی با شیبهای خارجی متفاوت
متغیر

وضعیت کفی ها

P value
کفش

پابرهنه
بدون کفی
شیب خارجی صفر درجه
شیب خارجی پنج درجه
شیب خارجی  10درجه
اوج گشتاور اداکشن خارجی زانو
()EKAM

ضربۀ گشتاور اداکشن خارجی
زانو
()EKAMI

درصد
تغییرات

0/95
0/91
*> 0/001
*> 0/001

0/9 %
1/32 %
6/62%
10/10%

کفش بدون کفی
شیب خارجی صفر درجه
شیب خارجی پنج درجه
شیب خارجی  10درجه

0/18
*> 0/001
*> 0/001

0/41 %
5/76%
9/28%

شیب خارجی صفر درجه
شیب خارجی پنج درجه
شیب خارجی  10درجه

*> 0/001
*> 0/001

5/37%
8/90%

شیب خارجی پنج درجه
شیب خارجی  10درجه

*> 0/001

3/72%

پابرهنه
کفش بدون کفی
شیب خارجی صفر درجه
شیب خارجی پنج درجه
شیب خارجی  10درجه

0/89
0/67
*> 0/001
*> 0/001

1/23%
2/61%
9/35%
14/71%

کفش بدون کفی
شیب خارجی صفر درجه
شیب خارجی پنج درجه
شیب خارجی  10درجه

0/06
*> 0/001
*> 0/001

1/39%
8/21%
13/64%

شیب خارجی صفر درجه
شیب خارجی پنج درجه
شیب خارجی  10درجه

*> 0/001
*> 0/001

6/92%
12/42%

شیب خارجی پنج درجه
شیب خارجی  10درجه

*> 0/001

5/91%

* سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شده است.
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الف

+
*

+
*

+
*

١٠/٨٥

١١/٢٧

١١/٩١

١١/٩٦

١٢/٠٧

کفی  10درجه

کفی  5درجه

کفی  0درجه

کفش

پای برهنه

#

+
*

+

*

اوج گشتاور اداکشن خارجی زانو ()N.m/BW*ht

#

#

١٥

١٠

٥

٠

+

10
8
6
4
2

6/20

6/59

7/08

7/18

7/27

کفی  10درجه

کفی  5درجه

کفی  0درجه

کفش

پای برهنه

0

ضربه گشتاور اداکشن خارجی زانو ()N.m/BW*ht*s

#

*

+
*

+
*

ب

12

شکل  -3الف .میانگین اوج گشتاور اداکشن خارجی زانو و ب .میانگین ضربة گشتاور اداکشن خارجی زانو
(* معناداری کفی با شیب خارجی پنج درجه در مقایسه با وضعیت پای برهنه ،کفش ،کفی صفر درجه+ /
معناداری کفی با شیب خارجی  10درجه در مقایسه با وضعیت پای برهنه ،کفش ،کفی صفر درجه# /
معناداری کفی با شیب خارجی  10درجه در مقایسه با وضعیت کفی با شیب خارجی پنج درجه)
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کفی کفش با شیبهای خارجی متفاوت بر میزان اوج و ضربۀ EKAM
در افراد با زانوی پرانتزی طی مرحلۀ استقرار دویدن بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد میانگین میزان
اوج و ضربۀ  EKAMدر وضعیت کفی کفش با شیب خارجی پنج و  10درجه بهطور معناداری کمتر
از وضعیت پابرهنه و با کفش بود .همچنین مشاهده شد هر چه شیب خارجی کفی بیشتر شود ،میزان
این دو متغیر کاهش مییابد بهطوری که کفی با شیب خارجی  10درجه در مقایسه با کفی با شیب
خارجی پنج درجه میانگین اوج و ضربۀ  EKAMرا بهطور معناداری بیشتر کاهش داد .تاکنون پژوهشی
اثر شیبهای متفاوت کفی خارجی را در افراد مبتال به زانوی پرانتزی بررسی نکرده است ،تنها
لوینسون 1و همکاران ( )2013نشان دادند کفی با شیبهای خارجی  6، 3و  9میلیمتری باعث کاهش
معنادار اوج گشتاور اداکشن زانو در افراد سالم طی دویدن شده است ( .)37نتایج پژوهشهای سینکلر2
( )2018روی کفی با شیب خارجی پنج درجه در مردان جوان سالم و نیگ 3و همکاران ( )2003با
بررسی کفی با شیب خارجی  4/5میلیمتر نیز کاهش معنادار میزان اوج  EKAMرا طی فاز اتکای
دویدن نشان داد ( )38،39که با نتایج مطالعهی حاضر همسو است .همچنین هایم 4و همکاران ()2008
گزارش کردند کفیهایی با شیب خارجی به جابهجایی مرکز فشار به سمت خارج و کاهش معنادار
ضربۀ  EKAMطی راه رفتن منجر شدند .کفی جانبی با گوۀ هشت درجه در کاهش ضربۀ EKAM
در هر دو گروه مؤثر بود ( .)40نتیجۀ مطالعهای از هینمن 5و همکاران ( )2012نیز نشان داد کفی با
شیب خارجی پنج درجه باعث کاهش معنادار میزان ضربۀ  EKAMطی راه رفتن میشود ( )16که با
نتیجۀ مطالعه حاضر همخوانی دارد.
بر اساس ادبیات پژوهش ،تغییر در حرکت مفاصل دیگر اندام تحتانی در اثر استفاده از کفیهایی با
شیب خارجی ممکن است بر سازوکار کاهش میزان اوج  EKAMبهوسیلۀ این کفیها اثرگذار باشد.
طبق پژوهشهای گذشته بیان شده است میزان حرکتپذیری مفصل پا ،بهویژه کینماتیک بخش
عقبی پا و میزان اورشن پا در مقایسه با زانو و ران در پاسخ به استفاده از کفیهای شیبدار بیشتر
بوده است که این مسئله اهمیت پا را در سازوکار اثر کفی با شیب خارجی نشان میدهد (.)20،21
تغییر زاویۀ زیرقاپی در اثر استفاده از کفی با شیب خارجی در مطالعۀ دیگری نیز مشاهده شده که از
طریق رادیوگرافی طی گامبرداری انجام شده است ( .)41بر این اساس ،کاهش میزان اوج  EKAMدر
1. Lewinson
2. Sinclair
3. Nigg
4. Hume
5. Hinman
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مطالعۀ حاضر در اثر استفاده از کفی با شیب خارجی  5و  10درجه ممکن است بهدلیل افزایش اورشن
مجموعۀ مچ پا و مفصل زیرقاپی باشد که باعث انتقال مرکز فشار به سمت خارج کف پا و متعاقب آن
جابهجایی نیروی عکسالعمل زمین به خارج مفصل زانو در صفحۀ فرونتال شده است .این امر به
کاهش بازوی گشتاور نیروی عکسالعمل زمین منجر شده و در نهایت میزان اوج  EKAMکاهش
یافته است .در پژهشی گزارش شد جابهجایی یک میلیمتری مرکز فشار در زیر پا به اندازه  2درصد
از گشتاور اداکشن زانو میکاهد و باعث  1درصد کاهش در اعمال نیرو به قسمت داخلی زانو میشود
( )42که علت احتمالی کاهش میزان اوج  EKAMرا توجیه میکند .عالوه بر این ضربه ،حاصلضرب
نیرو در مدت زمان اعمال نیروست؛ در نتیجه ضربۀ  EKAMبرابر است با سطح زیر نمودار EKAM
در بازۀ زمان که چگونگی بارگیری بخش داخلی زانو را در کل مرحلۀ اتکا نشان میدهد ( .)33در
مطالعۀ حاضر ،کاهش معنادار ضربۀ  EKAMدر اثر استفادۀ فوری از کفی با شیب خارجی پنج و 10
درجه احتماالً پس از کاهش میزان اوج  EKAMطی دویدن رخ داده است؛ زیرا سطح زیر نمودار نیرو
زمان (ضربه) با تغییر در سرعت گامبرداری ارتباط دارد ( .)43با توجه به اینکه در این مطالعه سرعتگامبرداری آزمودنیها طی دویدن کنترل شد ،دلیل اصلی احتمالی کاهش ضربۀ  EKAMرا میتوان
کاهش در میزان اوج  EKAMدانست.
2
با این حال مالی 1و همکاران ( )41و اشمالز و همکاران ( )44نشان دادند کفی با شیب خارجی اثر
معناداری روی  EKAMندارد .کاکیهانا 3و همکاران ( )45و هینمن و همکاران ( )16نیز مشاهده کردند
کفی با شیب خارجی در برخی از آزمودنیها باعث کاهش  EKAMو در برخی دیگر باعث افزایش آن
شده است که با نتایج پژوهش حاضر متناقض است .از دالیل متناقض بودن نتایج میتوان به این
موضوع اشاره کرد که این مطالعات روی افراد سالم یا افراد مبتال به استئوآرتریت داخلی زانو انجام
شده است و این احتمال وجود دارد که پاسخ زانوهای مبتال به آرتریت به کفیهایی با شیب خارجی
بهدلیل کاهش قابلیت رباطها و ساختارهای عضالنی زانوی آرتریتی متفاوت باشد ( .)15همچنین
میزان شیب خارجی کفی مورد بررسی نیز میتواند در نتایج تأثیرگذار باشد .معموالً مطالعات گذشته
اثر کفی با میزان شیب خارجی صفر تا  12درجه را بررسی کردهاند .عوامل متعدد دیگری نیز در
پاسخگویی به مداخالت وجود دارند که ازجمله میتوان به ویژگیهای فردی مثل راستای اندام تحتای،
هم انقباضی ،محل قرارگیری پا و قدرت عضالنی اشاره کرد که این تفاوتها ممکن است روی میزان
اثر بخشی مداخله بر حرکات صفحۀ فرونتال مفصل زانو تأثیر بگذارد ( .)28بنابراین با توجه به اینکه
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آزمودنیهای این مطالعه افرادی با زانوی پرانتزی بودند ،متفاوت بودن راستای اندام تحتانی آزمودنیها
میتواند یکی دیگر از دالیل نتایج متناقض پژوهش حاضر با مطالعات گذشته باشد .همچنین جنس
کفی مورد استفاده ،سرتاسری بودن کفی یا اینکه صرفاً در زیر پاشنه استفاده شده باشد ،مجموعۀ
نشانگرها ،سرعت راه رفتن آزمودنیها و مهارت اجراشده در پژوهش نیز ممکن است از دیگر دالیل
وجود تناقص در نتایج باشد.
از سوی دیگر ،اندامهای تحتانی در یک الگوی حرکتی بسته ،به هم مرتبطاند به گونهای که وقتی پا
در ارتباط با زمین است ،تغییر در هر یک از مفاصل به تغییر در مفاصل باالتر یا پایینتر منجر میشود
( .)46بنابراین تغییر ساختار پا از حالت نرمال در میزان حرکتپذیری پا و همچنین مسیر مرکز فشار
و توزیع جذب نیرو در اندام تحتانی طی گامبرداری اثرگذار است ()27؛ برای مثال لی و همکاران
( )2020گزارش کردند طی گامبرداری مسیر مرکز فشار در افرادی که کف پای گود دارند ،در مقایسه
با افرادی با کف پای نرمال ،به سمت داخل کف پا منتقل میشود ()47؛ بنابراین از آنجا که حرکت پا
و مسیر مرکز فشار با توجه به نوع ساختار پا متفاوت است ،اعمال مداخلهای همچون کفی با شیب
خارجی به پا ممکن است نهتنها روی پا بلکه روی کل اندام تحتانی تأثیری متفاوت داشته باشد .در
ادبیات پژوهشی بیان شده است هنگام استفاده از کفی با شیب خارجی احتماالً انتقال مرکز فشار به
سمت خارج کف پا طی گامبرداری سازوکار غالب کاهش میزان اوج  EKAMاست ( .)6عالوه بر این
پژوهشهای گذشته گزارش کردند افرادی  EKAMآنها با استفاده از کفیهایی با شیب خارجی
افزایش مییابد ،در مفصل زیر قاپیشان حرکت اینورشن مشاهده شده که باعث انتقال مرکز فشار به
سمت داخل پا و افزایش بازوی گشتاور نیروی عکسالعمل زمین شده است ( .)17بر این اساس ،از
دیگر دالیلی که به نتایج متناقض در پژوهشهای گذشته و مطالعه حاضر منجر شده است میتوان به
این امر اشاره کرد که در این پژوهش همۀ آزمودنیها از نظر نوع کف پا بررسی شدند و افرادی که
کف پای نرمال داشتند وارد مطالعه شدند ،در حالی که در مطالعات گذشته اهمیت اثرگذاری نوع کف
پا در نتایج در نظر گرفته نشده بود .از محدودیتهای این مطالعه میتوان به جنسیت و سن افراد
اشاره کرد که همۀ آنها مرد جوان بودند ،در حالی که زنان یا کودکان مبتال به زانوی پرانتزی ممکن
است واکنشی متفاوت به مداخلۀ کفی کفش نشان دهند .همچنین ،این مطالعه فقط روی مهارت
دویدن انجام شده است و در مورد حرکاتی مانند راه رفتن یا پریدن به پژوهشهای بیشتری نیاز است.
عالوه بر این ،شرکتکنندگان در مطالعه زانوی پرانتزی با درجۀ متوسط داشتند و هنوز مشخص نیست
که آیا کفیهایی با شیب خارجی برای افراد زانوی پرانتزی با درجۀ شدید نیز مؤثر است یا خیر.
همچنین توصیه میشود اثر طوالنی مدت و میزان راحتی استفاده از هر یک از این دو شیب کفی نیز
برای دستیابی به اثر سازگاری در نوعهای متفاوت کف پا (نرمال ،صاف و طاقدیسی) بررسی شود.
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نتیجه گیری
 درجه باعث کاهش معنادار میزان اوج10 بر اساس نتایج پژوهش حاضر کفی با شیب خارجی پنج و
 در افراد مبتال به زانوی پرانتزی طی فاز اتکای دویدن شدند بهطوری که کفی با شیبEKAM و ضربۀ
 با توجه به اینکه مهمترین هدف استفاده. درجه اثر بهتری در کاهش این متغیرها نشان داد10 خارجی
 بازگرداندن وضعیت نرمال و بهعبارت دیگر درمان یا پیشگیری از آسیب از طریق سازوکار،از کفیها
 درجه ممکن است بتواند در10  طبق نتایج استفاده از کفی با شیب خارجی پنج و،بیومکانیکال است
 اگرچه برای اثبات بالینی به،پیشگیری از آسیبهای حاصل از زانوی پرانتزی طی دویدن مؤثر باشد
. بیشتری نیاز است1تحلیلهای طولی
تشکر و قدردانی
مؤلفان مقاله بر خود میدانند تا از کلیۀ آزمودنیهایی که بهصورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت
 اسکلتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضالنی،کردند و همچنین از مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی
.و حمایت مالی این پژوهش تشکر و قدردانی کنند
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Abstract
The present study aimed to investigate the effect of the shoe’s external insole with different
inclination percentages on the knee’s external adduction torque and its impulse in individuals
with genu varum. Kinetic and kinematic indices of the knee joint during running calculated by
inverse dynamic method with barefoot, no insoles shoes, and shoes having 0, 5, and 10 degrees
of external slopes insoles. The results showed a significant difference in the amount of torque
peak and adduction torque impulse of the knee, between insoles; as the insoles of 5- and 10degrees external slopes, caused a significant decrease of variables compared to bare foot, no
insoles shoes, and zero-degree slope insoles shoes. Thus, external slope insoles are suggested
as an effective and non-invasive approach for preventing musculoskeletal disorders such as
osteoarthritis related to inconsistency of genu varum in affected people.

Keywords: Knee Adduction Torque, Adduction Torque Impulse, External Insole, Genu
Varum
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