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مقایسۀ کینماتیک مجموعۀ پا و مچ پا و زانو در زنان مبتال به کف پای صاف منعطف
و ثابت حین راه رفتن
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 . 1استادیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .2استادیار ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
 .3استادیار ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
تاریخ ارسال1399/12/18
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چکیده
هدف تحقیق مقایسة کینماتیک مجموعة پا و مچ پا و زانو در زنان مبتال به کف پای صاف منعطف و ثابت حین
راه رفتن بود 29 .زن جوان ( 10نفر سالم 10 ،نفر کف پای صاف منعطف و  9نفر کف پای صاف ثابت) در پژوهش
حاضر شرکت داشتند .برای جمعآوری دادهها از دوربینهای تحلیل حرکت و فورس پلیت استفاده شد .نتایج
نشان دادند دورسیفلکشن مچ پا در گروه کف پای صاف ثابت از دو گروه دیگر کمتر بود .میزان اورژن مچ پا
نیز در گروه کف پای صاف ثابت از گروه سالم بیشتر بود .گروه کف پای صاف منعطف ،در مقایسه با دو گروه
دیگر ،میزان والگوس زانوی بیشتری داشت .بر اساس یافتههای تحقیق حاضر میتوان گفت ،افراد دارای کف
پای صاف منعطف همانند افراد دارای کف پای صاف ثابت در معرض ابتال به آسیبهای زانو قرار دارند؛ بنابراین،
انجام اقدامات درمانی در افراد دارای کف پای صاف منعطف ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :کف پای صاف ،منعطف ،ثابت ،راه رفتن ،مفصل

1. Email: L.ghazaleh@Alzahra.ac.ir
2. Email: yasin.hoseiny@gmail.com
3. Email: ksharifmoradi@gmail.com
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مقدمه
در ناهنجاری کف پای صاف ،ارتفاع قوس طولی کف پا کاهش مییابد یا بهطور کامل از بین میرود.
پزشکان و پژوهشگران معتقدند ناهنجاری کف پای صاف را میتوان به دو دستۀ اصلی؛ یعنی منعطف
و ثابت تقسیم کرد .اگر کاهش یا ناپدید شدن قوس طولی کف پا هم در زنجیرۀ کینتیکی بسته (حین
تحمل وزن روی پاها) و هم در زنجیرۀ کینتیکی باز (زمانی که وزن روی پاها تحمل نمیشود) رخ
دهد ،فرد مبتال به کف پای صاف ثابت است و اگر فقط در زنجیرۀ کینتیکی بسته رخ دهد ،فرد مبتال
به کف پای صاف منعطف است (.)1
پژوهشها نشان میدهند شیوع کف پای صاف در بزرگساالن حدود  25درصد است و میزان ابتال
به این ناهنجاری در زنان بیشتر از مردان است ( .)2همچنین از بین افراد مبتال به کف پای صاف،
حدود  73درصد مبتال به صافی کف پا از نوع منعطفاند و درصد کمی کف پای صاف از نوع ثابت
دارند ( .)5-3متخصصان معتقدند ناهنجاری کف پای صاف از نوع ثابت به درمان نیاز دارد ( )6و در
مورد روشهای درمانی آن اتفاقنظر دارند .اما در مورد درمان کف پای صاف منعطف نظرات متفاوت
است ( .)7بر اساس اظهارنظر برخی از پژوهشگران ناهنجاری کف پای صاف منعطف ،بدون نشانه1
است و نیازی به درمان ندارد ( .)6البته گروهی از پزشکان و پژوهشگران نیز عقیده دارند درمان کف
پای صاف منعطف باید مبتنی بر مشاهده باشد تا روند تغییرات و پیشرفت آن بررسی شود (.)8
صرفنظر از نوع ناهنجاری (منعطف یا ثابت بودن) ،کف پای صاف ترکیبی پیچیده از تغییرات
آناتومیکی است ( .)9متداولترین تغییرات آناتومیکی و ساختاری در ناهنجاری کف پای صاف ،واروس
بخش خلفی و پرونیشن بیشازحد پا ،افت استخوان ناویکوالر و پهن شدن سطح مفصلی استخوان
تالوس است .این تغییرات ساختاری در نهایت به از بین رفتن و کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی کف
پا منجر میشود ( .)2مستندات نشان میدهند پرونیشن و هایپرپرونیشن پا موجب نامتناسب شدن
راستا ،نقص ساختاری و عملکردی در اندام تحتانی حین ایستادن و راه رفتن میشود ( .)10بنابراین
اگرچه متخصصان معتقدند بیشتر افراد مبتال به کف پای صاف منعطف مانند افراد مبتال به کف پای
صاف ثابت به درمان نیاز ندارند ،ممکن است در افراد مبتال به کف پای صاف منعطف ،کینماتیک و
کینتیک طبیعی مفاصل اندام تحتانی حین انجام فعالیتهایی که با تحمل وزن همراهاند تحت تأثیر
قرار گیرد ،طوری که بهتدریج و با افزایش سن این مفاصل دچار درد و نقص عملکردی شوند .نتایج
بررسی جرمی 2و همکاران ( )2015نیز حاکی از آن بود که افراد بزرگسال مبتال به کف پای صاف
منعطف در بیشتر موارد به درد مچ پا دچارند ( .)11مطالعات دیگر هم نشان میدهند راه رفتن سریع،
1. Asymptomatic
2. Jeremy
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راه رفتن روی سطوح ناصاف ،دویدن و نگهداری تعادل برای این افراد بسیار سخت است و در اغلب
موارد از درد پا شکایت میکنند ( .)12ازاینرو تصمیمگیری در مورد اصالح ساختار کف پا و بهکارگیری
روشهای درمانی مناسب در افراد مبتال به کف پای صاف منعطف نیازمند بررسی حرکات غیرطبیعی
مفاصل اندام تحتانی و متعاقب آن نحوۀ تعامل گشتاورها و نیروهای وارد بر این مفاصل حین راه رفتن
است.
دربارۀ بیومکانیک راه رفتن در بزرگساالن مبتال به کف پای صاف منعطف پژوهشهای اندکی انجام
شده است .پرکگوسین 1و همکاران ( )2015با بررسی کینماتیک پا 2و نیروهای عکسالعمل زمین
نشان دادند در بزرگساالن مبتال به کف پای صاف منعطف ،عالوه بر اینکه اوج پالنتارفلکشن و چرخش
داخلی بخش خلفی و اوج آبداکشن بخش قدامی پا در بخشهای مختلف فاز استقرار راه رفتن افزایش
مییابد ،نیروهای عکسالعمل زمین نیز غیرطبیعی میشوند ( .)13نتیجۀ مطالعۀ یاووزر 3و همکاران
( )2001نیز نشان داد متغیرهای کینتیکی مفاصل اندام تحتانی و نیروی عکسالعمل زمین حین راه
رفتن در بزرگساالنی که از کودکی مبتال به کف پای صاف بودهاند و هرگز اقدام به درمان نکردهاند با
افراد سالم متفاوت است ( .)14،15در مطالعۀ لوینجر 4و همکاران ( )2010روی بزرگساالن مبتال به
کف پای صاف نشان داده شد ،اوج پالنتارفلکشن و آبداکشن بخش قدامی و چرخش داخلی بخش
خلفی پا در فاز استقرار راه رفتن ،در مقایسه با افراد سالم ،افزایش مییابد (.)16
از آنجا که پژوهشهای اندکی در حیطۀ تحلیل کینماتیکی راه رفتن در بزرگساالن مبتال به کف پای
صاف منعطف انجام شده است ،به نظر میرسد انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ضروری است.
بالت 5و همکاران ( )2013نیز در پژوهشی مروری اظهار داشتند شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین
ناهنجاری کف پای صاف و افزایش حرکت در اندام تحتانی حین راه رفتن وجود دارد ،اما به دلیل
وجود ناهماهنگی در پژوهشهای موجود در این خصوص نمیتوان بهطور قطعی اظهارنظر کرد (.)17
در پژوهش حاضر ،عملکرد کینماتیکی مجموعۀ پا و مچ پا و زانو در افراد مبتال به کف پای صاف
منعطف بررسی و سپس با افراد دارای کف پای صاف ثابت و افراد سالم مقایسه خواهد شد .علت
شرکت دادن افراد مبتال به کف پای صاف ثابت در پژوهش حاضر ،بررسی این موضوع بود که آیا بین
عملکرد کینماتیکی مجموعۀ پا و مچ پا و زانو در دو گروه مبتال به کف پای صاف منعطف و ثابت حین
راه رفتن تفاوت وجود دارد یا خیر .ممکن است استخراج و مشخص کردن این تفاوتها بتواند اطالعات
1. Prachgosin
2. Foot kinematics
3. Yavuzer
4. Levinger
5. Buldt
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مفیدی دربارۀ مدیریت این ناهنجاری پیچیده در اختیار پزشکان و درمانگران قرار دهد .آشکار کردن
تفاوت عملکرد کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی در دو گروه مذکور در حالی امکانپذیر است که این
دو گروه همزمان با هم در یک پژوهش بررسی شوند که این موضوع در هیچیک از پژوهشهای پیشین
مد نظر قرار نگرفته است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر مطالعهای نیمهتجربی و جامعۀ آماری آن شامل زنان دانشجوی  18تا  25سال است.
این پژوهش با کد  IR-NAHGH.REC.1398.004در کمیتۀ اخالق در پژوهش دانشگاه نهاوند تأیید
شد .بهمنظور انتخاب نمونههای پژوهش ،افرادی که داوطلب شرکت در پژوهش بودند در دو مرحله از
لحاظ کف پای صاف غربالگری شدند .در اولین مرحله که مبتنی بر روش کلینیکی بود ( ،)18کف
پای فرد در وضعیت ایستاده ارزیابی میشد .چنانچه یکی از نشانههای کاهش یا ناپیدا بودن قوس
طولی داخلی ،محدب شدن لبه داخلی پا یا والگوس پاشنه در پا مشاهده میشد ،فرد وارد مرحلۀ دوم
غربالگری میشد .در مرحلۀ دوم ،از روش ثبت اثر کف پا 1و شاخص استاهلی 2استفاده شد (.)19،20
در این روش ،فرد ابتدا روی سطح سفت آغشته به جوهر و بالفاصله بر روی کاغذ سفید میایستاد تا
اثر کف پا روی کاغذ ثبت شود ( .)21پس از ثبت اثر کف پای راست و چپ بهطور جداگانه ،کیفیت
اثر ثبتشده بررسی میشد .چنانچه اثر لبههای خارجی پا روی کاغذ کیفیت مناسبی نداشت آزمون
دوباره تکرار میشد .بر اساس شاخص استاهلی چنانچه اندازۀ نسبت دو خط مستخرج از ثبت اثر کف
پا ،از  0/8بیشتر باشد ،فرد مبتال به ناهنجاری کف پای صاف است .دو خط مورد نظر در شاخص
استاهلی عبارتاند از :کم عرضترین بخش میانی پا 3و عریضترین بخش عقبی پا .)19( 4بهمنظور
مشخص کردن نوع ناهنجاری کف پای صاف (ثابت و منعطف) از آزمون افت استخوان ناوی استفاده
شد .بر اساس این آزمون چنانچه اختالف ارتفاع ناوی در وضعیت ایستاده (در حال تحمل وزن) نسبت
به وضعیت نشسته (عدم تحمل وزن) بیشتر از  10میلیمتر باشد فرد مبتال به کف پای صاف از نوع
منعطف است (.)22
معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :دامنۀ سنی  25 -18سال ( ،)23شاخص تودۀ بدنی نرمال
( )24و مبتال نبودن به هرگونه بیماری عصبی-عضالنی ( .)25ابتالی آزمودنیها به کف پای صاف باید
در هر دو مرحلۀ غربالگری صاف تأیید میشد .نرمال بودن کف پای آزمودنیهای گروه سالم نیز باید
1. Footprint method
2. Staheli Index
3. Midfoot
4. Hindfoot
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در هر دو مرحلۀ غربالگری تأیید میشد .داشتن سابقۀ جراحی در پا و مچ پا ( )26و اختالف طول
اندام تحتانی بیشتر از دو سانتیمتر ( )27نیز از معیارهای خروج از پژوهش بودند .پس از غربالگری و
اجرای آزمونهای تشخیص کف پای صاف 10 ،نفر که فاقد ناهنجاری کف پای صاف بودند ،در گروه
سالم و  19نفر مبتال به ناهنجاری کف پای صاف در دو گروه کف پای صاف منعطف ( 10نفر) و کف
پای صاف ثابت ( 9نفر) قرار گرفتند .نرمافزار جی پاور نشان داد برای دستیابی به اندازۀ اثر برابر با
 0/6در سطح معناداری  0/05و توان آماری  0/8برای سه گروه ،به حجم نمونۀ  30نفری نیاز است.
گفتنی است ،به دلیل اینکه دادههای یکی از آزمودنیهای گروه کف پای صاف ثابت صحت کافی
نداشت و حرکت برخی نشانگرها به شکل صحیح ثبت نشده بود ،این آزمودنی از گروه مذکور حذف
شد و گروه کف پای صاف ثابت با حجم نمونۀ نه نفر وارد تجزیهوتحلیل آماری شد .ویژگی عمومی و
تعداد آزمودنیهای هر گروه در جدول شمارۀ  1ارائه شده است.
بهمنظور رعایت جنبههای اخالقی ،آزمودنیها از طریق اطالعات مندرج در فرم رضایتنامه از نحوۀ
معاینۀ کف پا ،اجرای آزمونها در آزمایشگاه و همچنین نحوۀ انتشار نتایج آگاه شدند و قبل از شرکت
در آزمونهای غربالگری کف پای صاف و حضور در آزمایشگاه ،فرم رضایتنامه را امضا کردند .پس از
حضور آزمودنیها در آزمایشگاه و آشنا شدن آنها با مسیر در نظر گرفتهشده برای راه رفتن ،اجرای
آزمون آغاز میشد .هر آزمودنی باید با سرعت دلخواه ،معمولی و بدون کفش در طول آزمایشگاه راه
می رفت .استفاده از سرعت دلخواه و معمولی برای پیشگیری از بروز اختالل در کنترل حرکتی هنگام
مواجهه با الگوی راه رفتن جدید بود .در این مسیر آزمودنی بین  9تا  11گام برمیداشت .برای تحلیل
از گام ششم به بعد استفاده میشد تا راه رفتن فرد کامالً تثبیت شده باشد.
متغیرهای وابستۀ پژوهش شامل دامنۀ حرکتی مفصل مچ پا در سطوح ساجیتال ،فرونتال و هوریزنتال
و دامنۀ حرکتی مفصل زانو در سطح فرونتال بود که در فاز استقرار چرخه 1راه رفتن اندازهگیری شدند.
برای ثبت دادهها از هشت دوربین تحلیل حرکت مدل کوالیسیس 2و فورسپلیت مدل کیستلر 3استفاده
شد .از فورس پلیت بهمنظور مشخص کردن فاز استقرار راه رفتن استفاده شد .پس از تنظیم دوربینها
و صفحۀ نیرو ،تعداد  22نشانگر منعکسکنندۀ نور به روش پالگین گیت 4روی خاصرۀ قدامی فوقانی ،خار خاصرۀ
خلفی فوقانی ،ران ،کندیلهای داخلی و خارجی ران ،ساق ،قوزک داخلی و خارجی ،انتهای استخوانهای کف
پایی اول و پنجم و پاشنۀ پا در دو سمت راست و چپ نصب شد .هر آزمودنی چهار تکرار راه رفتن را با یک
دقیقه استراحت بین تکرارها انجام میداد .سه تکرار آزمون که در آنها نشانگرها به شکل صحیح توسط دوربینها
1. Cycle
2. Qualysis
3. Kistler
4. Plug-in gait
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شناسایی شده بودند ،انتخاب و دادههای آنها پردازش شد .فرکانس جمعآوری دادههای کینتیکی و
کینماتیکی به ترتیب  1000و  250هرتز بود .بهمنظور حذف اثر سیگنالهای ناخواسته ،دادههای مذکور
با استفاده از فیلتر باترورث (مرتبۀ  4و نقطۀ برش )10فیلتر شدند ( .)29 ,28برای تبدیل دادهها به
فرمت سیتریدی از نرمافزار کیو تی ام 1استفاده شد .سپس دادهها به نرمافزار ویژوالتریدی 2منتقل و دامنۀ
حرکتی مفاصل مچ پا و زانو در فاز استقرار از یک چرخۀ راه رفتن استخراج شدند .از آنجا که در فاز استقرار
چرخۀ راه رفتن ،به ترتیب حرکات پالنتارفلکشن ،دورسیفلکشن و مجدداً پالنتارفلکشن در مفصل
مچ پا انجام میشود ،بهمنظور بررسی دامنۀ حرکتی دورسی و پالنتار فلکشن مچ پا در سطح ساجیتال،
فاز استقرار چرخۀ راه رفتن به سه قسمت ابتدایی ،میانی و پایانی تقسیم شد .بخش ابتدایی فاز استقرار،
از لحظۀ برخورد پاشنه پا با زمین تا لحظۀ هموار شدن کف پا روی زمین ،بخش میانی از لحظۀ هموار
شدن کف پا روی زمین تا جدا شدن پاشنۀ پا و بخش پایانی از لحظۀ جدا شدن پاشنه پا از زمین تا
لحظۀ جدا شدن انگشتان پا از زمین در نظر گرفته شدند.
3
تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از نرمافزار اسپیاساس نسخه=ۀ  25انجام شد .نرمال بودن توزیع
دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک بررسی شد .بهمنظور مقایسۀ میانگین دامنۀ حرکتی مفاصل بین سه
گروه در دست بررسی در تحقیق حاضر از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده و سطح معناداری  0/05در
نظر گرفته شد .برای محاسبۀ اندازه اثر ) (dاز رابطۀ زیر استفاده شد:
اختالف میانگین دو شرایط
میانگین انحراف استاندارد دو شرایط

= اندازه اثر

نتایج
میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای عمومی آزمودنیهای سه گروه شامل قد ،وزن و شاخص تودۀ
بدنی ،میزان افت ناوی و همچنین تعداد آنها در هر گروه در جدول شمارۀ  1نشان داده شده است.
اختالف شاخص تودۀ بدن بین دو گروه سالم و کف پای صاف منعطف به لحاظ آماری معنادار بود
(.)P=0/01

)1 QTM (Qualysis Track Manager
2. Visual 3D
)3. SPSS (Statistical Package for the Social Science
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جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای عمومی و تعداد آزمودنیها در هر گروه
کف پای صاف

گروهها

10

9

10

________

منعطف

تعداد
(متر)

1/64 ± 0/04

1/64 ± 0/04

(کیلوگرم)

59/90 ± 6/59

58/70 ± 6/09

22/05 ± 1/93

21/69 ± 1/87

± 0/03
1/66
± 4/29
54/70
± 1/44
19/68

1/4±0/27

0/67±0/13

_________

قد
وزن

کف پای صاف ثابت

سالم

p-value

شاخص توده بدن

(کیلوگرم

بر مترمربع)

میزان افت استخوان ناوی
(میلیمتر)

0/43
0/09
0/01
0/00

نتایج مربوط به دامنۀ حرکتی مفصل مچ پا در سطح ساجیتال در سه بخش ابتدایی ،میانی و پایانی
فاز استقرار در نمودار شمارۀ  1آورده شده است .همانطورکه قابل مالحظه است ،گروه کف پای صاف
ثابت در میانۀ فاز استقرار ،در مقایسه با گروه کف پای صاف منعطف و گروه سالم دورسیفلکشن
کمتری داشت که این مقدار به لحاظ آماری معنادار بود ( d=1/07و .)P=0/006
25

سالم

20

کف پای صاف منعطف
کف پای صاف ثابت

درجه

15
10

*

5
0

بخش پایانی
(پالنتارفلکشن)

بخش میانی (دورسی
فلکشن)

بخش ابتدایی
(پالنتارفلکشن)

شکل  -1دامنة حرکتی مفصل مچ پا در سطح ساجیتال در سه بخش ابتدایی ،میانی و پایانی فاز استقرار
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نتایج مربوط به دامنۀ حرکتی مفصل مچ پا در سطح هوریزونتال در نمودار شمارۀ  2ارائه شده است.
نتایج نشان دادند در حرکت آداکشن و آبداکشن مچ پا به لحاظ آماری اختالف معناداری بین گروهها
وجود ندارد (.)P<0/05
25

سالم
کف پای صاف منعطف

20

کف پای صاف ثابت

درجه

15
10
5
0
آبداکشن

آداکشن

شکل  – 2دامنة حرکتی مفصل مچ پا در سطح هوریزونتال در فاز استقرار

نتایج مربوط به دامنۀ حرکتی مفصل سابتاالردر سطح فرونتال در نمودار شمارۀ  3ارائه شده است.
نتایج نشان دادند در میزان اورژن مچ پا به لحاظ آماری اختالف معناداری بین افراد سالم و کف پای
صاف ثابت وجود دارد ( d=1/57و .)P=0/025
30

سالم

*

کف پای صاف منعطف

25

کف پای صاف ثابت
20

10
5
0
اینورژن

اورژن

شکل  -3دامنة حرکتی مفصل مچ پا در سطح فرونتال در فاز استقرار

درجه

*

15
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در نمودار شمارۀ  4نتایج مربوط به دامنۀ حرکتی مفصل زانو در سطح فرونتال نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،میزان والگوس زانو در گروه کف پای صاف منعطف در مقایسه با گروه
کف پای صاف ثابت ( d=1/25و  )P=0/012و افراد سالم ( d=1/7و  )P=0/012بیشتر است که این
اختالف به لحاظ آماری معنادار بود.
6

*

5
4

درجه

3
2
1
0

کف پای صاف ثابت

کف پای صاف منعطف

سالم

شکل  -4دامنة حرکتی مفصل زانو در سطح فرونتال در فاز استقرار

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه متغیرهای دامنۀ حرکتی مفصل مچ پا و زانو در افراد مبتال به کف پای صاف منعطف و
ثابت در مقایسه با افراد سالم بررسی شد .نتایج تحلیل دامنۀ حرکتی مچ پا در سطح ساجیتال نشان
داد ،میزان دورسیفلکشن مچ پا در میانۀ فاز استقرار راه رفتن در افراد مبتال به کف پای صاف ثابت
از افراد مبتال به کف پای صاف منعطف و افراد سالم کمتر بود .نتایج مربوط به تحلیل دامنۀ حرکتی
مچ پا در سطح فرونتال نیز نشان داد میزان اورژن مچ پا در فاز استقرار راه رفتن ،در افراد مبتال به
کف پای صاف ثابت بیشتر از دو گروه دیگر بود .سومین یافتۀ پژوهش حاضر نیز حاکی از آن بود که
افراد مبتال به کف پای صاف منعطف ،در مقایسه با افراد مبتال به کف پای صاف ثابت و افراد سالم
والگوس زانوی بیشتری داشتند.
سازوکاری که باعث کاهش دورسیفلکشن مچ پا میشود بهخوبی مشخص نیست .اما پژوهشگران از
تغییر ساختار استخوانی پا ،کوتاهی بافت های نرم ،عدم تعادل عضالنی حول مفصل مچ پا و کوتاهی
عضالت پالنتارفلکسور بهعنوان علتهای اصلی کاهش دامنۀ حرکتی دورسیفلکشن مچ پا یاد کردهاند
( .)30،31مطالعات نیز نشان میدهند در افراد مبتال به کف پای صاف ثابت ،به علت ناهنجاریهای
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استخوانی کف پا ،دامنۀ حرکتی دورسیفلکشن مچ پا محدود میشود ( .)32،33از سوی دیگر در افراد
مبتال به کف پای صاف ثابت ،کوتاهی عضالت نگهدارندۀ قوس طولی کف پا و همچنین عضالت دوقلو
و نعلی بسیار مشهود است ( .)34در میانۀ فاز استقرار راه رفتن ،استخوان ساق به سمت جلو حرکت
میکند و حرکت دورسیفلکشن غیرفعالی در مچ پا شکل میگیرد .این حرکت دورسیفلکشن توسط
انقباض اکسنتریک عضلۀ نعلی کنترل میشود .بهعبارتدیگر عضلۀ نعلی از حرکت قدامی استخوان
درشتنی روی مچ پا جلوگیری میکند ( .)35بنابراین به نظر میرسد در افراد مبتال به کف پای صاف
ثابت ،کوتاهی عضلۀ نعلی باعث کاهش دورسیفلکشن مفصل مچ پا میشود .پژوهشها نیز نشان
دادهاند بیشترین میزان دورسیفلکشن مچ پا در فاز استقرار راه رفتن ،درست قبل از بلند شدن پاشنه
(در میانۀ فاز استقرار) اتفاق میافتد .چنانچه میزان دامنه=ۀ حرکتی دورسیفلکشن مچ پا در میانۀ فاز
استقرار طبیعی باشد ،استخوان درشتنی میتواند بدون جدا شدن پاشنه از زمین به جلو حرکت کند.
هنگامی که دامنۀ حرکتی دورسیفلکشن کاهش پیدا میکند ،حرکت جبرانی سایر مفاصل باعث
پیشروی درشتنی روی پا میشود؛ برای مثال ،بخش میانی پا 1که در حالت طبیعی در میانۀ فاز
استقرار ثابت است ،در وضعیتی که دامنۀ حرکتی دورسیفلکشن کاهش مییابد ،متحرک میشود
()30؛ بهعبارتدیگر کاهش دورسیفلکشن در میانۀ فاز استقرار راه رفتن که وزن بدن روی پا قرار
میگیرد ،با افزایش پرونیشن و اورژن مچ پا جبران میشود ( .)36همانطور که نتایج پژوهش حاضر
نیز نشان دادند ،در گروه کف پای صاف ثابت که دورسیفلکشن کمتری داشتند میزان اورژن مچ پا از
دو گروه دیگر بیشتر بود .لوینجر و همکاران نیز نشان دادند در افراد مبتال به کف پای صاف زاویۀ تالو-
ناویکوالر افزایش مییابد و باعث چرخش داخلی تالوس و کالکنئوس میشود ،بهطوری که افزایش
اورژن باعث افزایش تالش در فاز پیشروی میشود ( .)16پژوهشهای مختلف نشان دادهاند کاهش
دامنۀ حرکتی دورسیفلکشن عاملی خطرزا برای آسیبهایی مانند تاندنیوپاتی 2کشکک ()37
تاندنیوپاتی آشیل ( ،)38ناپایداری مچ پا ( ،)39شکستگی حاصل از فشار استخوان متاتارسال ( )40و
درد قدامی زانو میشود ( .)41بنابراین به نظر میرسد کاهش دامنۀ حرکتی دورسیفلکشن در افرادی
با عارضۀ کف پای صاف ثابت باعث افزایش آسیبهای مربوط به پرکاری میشود.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر این بود که افراد مبتال به کف پای صاف منعطف ،در مقایسه با
افراد مبتال به کف پای صاف ثابت و افراد سالم ،در فاز استقرار راه رفتن والگوس زانوی بیشتری داشتند.
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند افزایش والگوس زانو با آسیبهای اندام تحتانی بهویژه آسیب رباط
متقاطع قدامی ارتباطی مستقیم دارد ( .)36تغییر در ساختار مچ پا باعث ایجاد حرکات جبرانی در
1. Midfoot
2. Tendinopathy
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مفاصل اندام تحتانی همچنین افزایش فشار وارد بر مچ پا ،زانو ،ران و کمر میشود .پژوهشهای مختلف
نشان دادهاند پرونیشن بیشازحد مچ پا یکی از عوامل تأثیرگذار در پارگی رباط متقاطع قدامی است.
همچنین باعث تأخیر  20میلیثانیهای در الگوی حرکتی فعالیت عضله دوسر رانی میشود و درنتیجه،
احتمال آسیب لیگانت متقاطع قدامی را افزایش میدهد .بهطورکلی پرونیشن بیشازحد در مفصل
سابتاالر باعث چرخش داخلی درشتنی و در نتیجه ،افزایش والگوس زانو میشود؛ بنابراین افزایش
والگوس زانو در گروه کف پای صاف منعطف را میتوان با این استراتژی مرتبط دانست .درنتیجه
میتوان گفت افراد مبتال به کف پای صاف منعطف حین انجام فعالیتهایی که وزن بدن روی پاها قرار
میگیرد در معرض ابتال به آسیبهای زانو ،بهویژه آسیب لیگامنت متقاطع قدامی قرار دارند.
از آنجا که افراد مبتال به کف پای صاف منعطف در میزان والگوس زانو و افراد مبتال به کف پای صاف
ثابت در میزان دورسیفلکشن و اورژن مچ پا با افراد سالم تفاوت داشتند ،میتوان گفت هر دو گروه
در معرض ابتال به آسیبهای زانو قرار دارند .البته گفتنی است ،سازوکارهای ابتال به آسیب زانو در دو
گروه متفاوت بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده عالوه بر متغیرهای کینماتیکی ،متغیرهای
کینتیکی مفاصل اندام تحتانی و همچنین عملکرد عضالنی حین راه رفتن ،در افراد مبتال به کف پای
صاف منعطف و ثابت بررسی و با یکدیگر مقایسه شود ،تا سازوکارهای نهفته و احتمالی تأثیرگذاری
ناهنجاری کف پای صاف منعطف بر مفاصل اندام فوقانی دقیقتر مشخص شوند.
مبانی علمی کافی دربارۀ ضرورت اصالح ناهنجاری کف پای صاف ثابت در اختیار پژوهشگران و پزشکان
قرار دارد ،اما در مورد اینکه آیا ناهنجاری کف پای صاف منعطف نیز نیازمند اقدامات اصالحی و
مداخالت پزشکی است ،اتفاقنظر وجود ندارد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد افراد مبتال به ناهنجاری
کف پای صاف منعطف همانند افراد مبتال به کف پای صاف ثابت در معرض ابتال به آسیبهای زانو
قرار دارند؛ بنابراین انجام اقدامات درمانی در افراد مبتال به کف پای صاف منعطف نیز ضروری به نظر
میرسد.
تشکر و قدردانی :از تمام دانشجویانی که بهعنوان آزمودنی متعهدانه در پژوهش حاضر شرکت
داشتند صمیمانه قدردانی میکنیم.
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Abstract
The aim of the present study was to compare the kinematics of the foot-ankle complex
and knee joints in women with flexible and rigid flatfeet during the stance phase of
walking. Twenty-nine young women (10 healthy, 10 with flexible flatfeet, and 9 with rigid
flatfeet) participated in this study. A Motion Analysis System and a force plate were used
to collect research data. The results showed that ankle dorsiflexion was significantly lower
in subjects with rigid flatfeet than the in other groups. The amount of ankle eversion was
significantly higher in subjects with rigid flatfeet than in the healthy group. Subjects with
flexible flatfeet had significantly more knee valgus than other groups. According to the
findings, it can be said that subjects with flexible flatfeet were exposed to knee injuries as
subjects with rigid flatfeet, so it seems necessary to perform treatment in subjects with
flexible flatfeet.
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