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Abstract
Knee osteoarthritis is one of the most common diseases affecting walking mechanics. The
aim of this study was to compare plantar pressure distribution patterns between elderly
women with and without knee osteoarthritis. Totally, 36 elderly women aged ≥60 years
participated in the present study and were divided into two groups of osteoarthritis and
healthy. Peak plantar pressure and timing of sub-phases of stance during walking in selfselected speed were measured. The results showed that in the osteoarthritis group, the peak
plantar pressure was lower in hallux and medial heel was higher in midfoot and fourth
metatarsal. Moreover, this group indicated less relative time in initial contact phase and
forefoot contact phase and higher relative time in forefoot flat phase. Based on the results
of this study, it can be concluded that osteoarthritis elderly females exhibit different
plantar pressure distribution patterns compared to healthy elderly females.
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Introduction
Osteoarthritis is one of the major causes of disability in the elderly (1). Knee
osteoarthritis affects about 20-40% of the population >65 years. In fact, the
prevalence of this disease in women is twice as high as in men (2). Articular
cartilage destruction, pain, swelling, stiffness, movement limitation and balance
defects have a devastating effect on the physical and mental health and quality of
life of these patients (3). Additional loads in patients' medial knee compartment
are associated with increased pain and changes in patients' gait pattern (4). It has
been shown that this pain can be associated with alterations in walking mechanics.
Assessment the plantar pressure distribution and timing of sub-phases of stance
during walking provide useful information about all walking mechanics (5).
Therefore, the aim of the present research was to investigate the effect of knee
osteoarthritis on pattern of foot pressure distribution and timing of sub-phases of
stance in elderly women’s gait. The results of the current study may be useful in
rehabilitative setting to prevent secondary effects of knee osteoarthritis.

Materials and Methods
Thirty-six women over the age of 60 were divided into two groups of patients with
knee osteoarthritis (height:160/15 ± 6/23, weight:76/41±8/38, BMI:29/32 ± 4) and
control group (height:160/61 ± 1/82, weight:69/61±8/38, BMI:27/62 ± 3). This
research was in compliance with all the principles of ethics regulations in research
and approved by the Research Ethics Committee of the University of Isfahan with
ethics code of IR.UI.REC.1399.048. Inclusion criteria for presence in the
osteoarthritis group were clinical signs of knee osteoarthritis (morning knee
stiffness and pain), radiographic signs (K / L grade 3-4). Exclusion criteria
included the use of any treatment program, physiotherapy, intra-articular injection
in the last 6 months, heart disease, neurological or metabolic diseases, previous
history of lower limb orthopedic surgery, hip or ankle osteoarthritis, and
osteoporosis or other joint diseases the knee joint. Samples were entered into the
study after completing the consent form. Participants were asked to walk 15
meters. In the middle of this way, the foot-scanning RSS scanner made in Belgium
with 4096 sensors with a measuring frequency of 254 Hz to record foot pressure
data. Peak plantar pressure parameters in ten foot anatomic areas (thumb, second
to fifth toes, first metatarsal, second metatarsal, third metatarsal, fourth metatarsal,
fifth metatarsal, midfoot, medial heel and lateral heel) and the timing of 4 subphases of stance (initial contact phase, front foot contact phase, foot flattening
phase, and forefoot push off phase) were recorded in 6 attempts. The mean of
these data in 6 attempts was used for multivariate analysis of variance for
comparing two groups' variables at a significant level of p≤0/05.
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Results
The results of multivariate analysis of variance test to compare the peak plantar
pressure and the timing of 4 sub-phases of stance during walking showed that the
two groups differed in two variables of plantar pressure (p =0.001) and timing of
sub-phases of stance (p = 0.003). Group with knee osteoarthritis had lower peak
pressure in the thumb region (p 0.007) and medial heel region (p =0.008).
Moreover, in the fourth metatarsal region (p = 0.038) and midfoot (p = 0.001),
they had more peak plantar pressure during gait. In stance sub-phases timing, the
knee osteoarthritis group in the initial contact phases (p = 0.014) and front foot
contact (p = 0.008) indicated shorter time, but in the forefoot flattening phase (p
=0/001) spent more time.
Conclusion
The aim of this study was to compare the plantar pressure distribution pattern and
contact sub-phases between elderly females with knee osteoarthritis and healthy
controls. According to the results of the present study, it can be concluded that
the distribution of plantar pressure and timing of the sub-phases of stance in
women with osteoarthritis of the knee are different from those in healthy women.
So that the peak foot plantar pressure in the regions of the thumb and medial heel
of patients with knee osteoarthritis during gait is less than that in the healthy
group. In addition, in the fourth metatarsal region and midfoot is higher than the
healthy group. In women with knee osteoarthritis, the percentage of time the initial
contact sub-phase and forefoot contact sub-phases is less, but in the forefoot
flattening sub-phase is higher. These results indicate that females with knee
osteoarthritis have different plantar pressure distribution patterns.
Physiotherapists and therapists are advised to consider these differences in their
therapeutic and corrective interventions in order to bring the pattern of distribution
of foot plantar pressure in women with knee osteoarthritis closer to healthy
individuals.
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چکیده
استئوآرتریت زانو بیماری شایعی است که میتواند مکانیک راه رفتن را تغییر دهد .هدف از پژوهش حاضر
مقایسة الگوهای فشار کفپایی در زنان سالمند با و بدون استئوآرتریت زانو بود 36 .زن باالی  60سال در دو
گروه مبتال به استئوآرتریت زانو و سالم در این پژوهش شرکت کردند .حداکثر فشار کفپایی و زمانبندی
زیرفازهای استانس آنها حین راه رفتن با سرعت خودانتخابی اندازهگیری شد .نتایج نشان داد حداکثر فشار
کفپایی بیماران در ناحیة انگشت شست و داخل پاشنه کمتر و در نواحی متاتارسال چهارم و وسط پا بیشتر
از گروه شاهد بود .همچنین آنها مدتزمان کمتری در فازهای تماس اولیه و تماس جلوی پا و زمان بیشتری
در فاز صاف شدن جلوی پا صرف میکنند .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که
زنان سالمند مبتال به استئوآرتریت زانو ،در مقایسه با همساالن سالم خود حین راه رفتن الگوی توزیع فشار
کفپایی متفاوتی دارند.
واژگان کلیدی :استئوآرتریت زانو ،راه رفتن ،زنان سالمند ،فشار کف پایی
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مقدمه
استئوآرتریت ، 1تخریب غضروف مفصلی و عمدهترین علت ناتوانی افراد مسن است و جمعیت رو به
افزونی را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)1این عارضه منبع عمدۀ درد ،ناتوانی و اعمال هزینههای اقتصادی
بر جوامع در سراسر جهان است ( )2و همراه با تخریب غضروف مفصلی ،تأثیری مخرب بر غشای
سینوویال ،کپسول مفصلی ،لیگامنتها و استخوان زیر غضروفی نیز دارد ( .)3مفاصل اندام تحتانی
مانند ران و مچ پا ممکن است درگیر این بیماری شوند ،بااینحال مفصل زانو شایعترین محل برای
ابتال به استئوآرتریت است ( .)4،5استئوآرتریت زانو 2حدود  40 -20درصد جمعیت باالی  65سال را
درگیر میکند ( )6که در این میان سهم ابتالی زنان دو برابر مردان است ( .)7،8تخریب غضروف
مفصـلی ،احساس درد و خشکی در مفصل ،تورم ،حساسیت به لمس ،محدودیت حرکتی ،اختالل در
حس عمقی و تعادل در این بیماران بر جنبههای مختلف سالمت جسمانی ،روانی و کیفیت زندگی
آنان تأثیر منفی دارد ( .)9،10طی انجام فعالیتهای روزانه مانند دوزانو یا چهارزانو نشستن ،بلند شدن
از حالت نشسته ،باال و پایین رفتن از پلهها ،درد افزایش مییابد و در زمان خواب و استراحت فروکش
میکند .در مراحل پیشرفتۀ بیماری ،درد مداوم و پایدار است .هر چقدر شدت بیماری بیشتر باشد،
درد ،سفتی ،و دشواری در انجام فعالیتهای عملکردی 3نیز بیشتر است (  .)11این بیماری یکی از
عمدهترین علل اعمال هزینههای اقتصادی بر جوامع در سراسر جهان است ( .)2در سال ،2011
مطالعهای نشان داد که تقریباً از هر چهار نفر ،یک نفر به این بیماری مبتالست .هزینۀ درمان
(هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با این بیماری) برای این بیماران ،در سال  2010بالغ بر
 27/5میلیارد دالر بوده و تا سال  2040تقریباً  1/5تریلیون دالر تخمین زده شده است (.)12
شیوع این بیماری در قسمت داخلی 4زانو شایعتر از بخش خارجی 5است ( .)13یکی از اصلیترین
علل بروز این عارضه ،بارگیریهای بیشازحد روی غضروف مفصلی بخش داخلی زانوست ( .)14نشان
داده شده است که در افراد سالم ،نیروهای منتقلشده به مفصل زانوحین راه رفتن ،در کمپارتمان
داخلی بیشتر از کمپارتمان خارجی است ( )15و این مورد ،بهویژه در مبتالیان به استئوآرتریت زانو،
بسیار بارزتر است ( .)16،17از این رو میتوان این بارگیریهای اضافی را در کمپارتمان داخلی از
دالیل ایجاد استئوآرتریت درنظر گرفت .بارگیری روی کمپارتمان داخلی زانو ،با افزایش درد حین
انجام فعالیتهای تحمل وزن مانند پیادهروی و درنتیجه محدود کردن فعالیتهای عملکردی و ایجاد
1. Osteoarthritis
2. Knee osteoarthritis
3. Functional
4. Medial Compartment
5. Lateral Compartment
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ناتوانی به علت کاهش سرعت راه رفتن همراه است ( .)17در واقع ،درد بهوجودآمده الگوی راه رفتن
بیماران را تحت تأثیر قرار میدهد ( ،)18-20بهطوریکه افراد مبتال به استئوآرتریت زانو هنگام راه
رفتن الگوهایی متفاوتی با افراد سالم نشان میدهند ( .)21-27 ،17این بیماران حین راه رفتن ،طول
گام کوچکتر ( ،)28،29گشتاور آداکتوری 1بیشتر ( ،)13،30،31گشتاور فلکسوری و چرخش خارجی
کمتر( )32و سرعت زاویهای و دامنه حرکتی کمتری ( )33،34در زانو دارند .در مراحل پیشرفتهتر
بیماری استئوآرتریت زانو ،گشتاور آداکتوری در زانو بیشتر از مقدار این گشتاور در مراحل اولیه بیماری
است ( .)31پژوهشها نشان دادهاند که افراد مبتال به استئوآرتریت زانو در مقایسه با افراد نرمال پای
پرونیتتری دارند ( .)18،35،36زاویۀ پیشروی 2بیشتر ( )11،37و بارگذاری بیشتر بر لبۀ خارجی پا
در این افراد احتماالً به دلیل سعی برای کاهش گشتاور آداکتوری مفصل زانو و کاستن درد است (.)38
افزایش اورژن و چرخش داخلی در قسمت عقبی پا  3و اینورژن در قسمت جلویی پا  4با کاهش گشتاور
آداکتوری زانو در طول مرحلۀ استانس راه رفتن مرتبط است (.)35
راه رفتن ،الگوی حرکتی پیچیدهای است که اجرای آن تحت تأثیر عوامل بیومکانیکی بسیاری قرار
دارد ( .)13پا اولین عنصر زنجیرۀ حرکتی انسان است که حین راه رفتن با زمین تماس دارد .با توجه
به اینکه اندام تحتانی زنجیرۀ حرکتی یکپارچهای است ،هرگونه بارگذاری در هر یک از قسمتهای
این زنجیرۀ حرکتی (مثل کف پا) به ایجاد آثار جانبی در نقاط دورتر این زنجیره منجر میشود .نشان
داده شده است که هرگونه انحراف ،ناهنجاری یا تغییرات بیومکانیکی در هر نقطه از پا تأثیری مستقیم
روی بارهای واردشده بر زانو دارد ( .)38برای بررسی عملکرد پا استفاده از تحلیلهای فشار کف پایی
متداول است ،بهطوریکه اخیراً بررسی الگوهای توزیع فشار کف پایی در بررسی مکانیک کلی بدن
گسترش زیادی پیدا کرده است .تجزیهوتحلیل توزیع فشار در نواحی مختلف پا ،اطالعات مفیدی در
مورد ساختار و عملکرد پا برای پژوهشگران فراهم میکند و ابزاری مفید برای ارزیابی افرادی است که
در اندام تحتانی دچار مشکلاند .از میان پارامترهای فشار کف پایی ،اغلب از شاخص حداکثر فشار
کف پایی 5استفاده میشود .این مؤلفه حداکثر بار وارد بر نواحی مختلف پا را در طی یک گام نشان
میدهد ( .)39نحوۀ توزیع حداکثر فشار کف پایی میتواند نشاندهندۀ بارهای وارد بر نواحی باالتر از
پا مانند زانو باشد و در شناخت عوارض این بیماری در مبتالیان به ما کمک کند ( .)40مطالعات
1. Adduction Moment
2. Foot Progression Angle
3. Rearfoot Eversion, Rearfoot Internal Rotation
4. Forefoot Inversion
5. Peak Plantar Pressure
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نشان داده است حداکثر فشار کف پایی در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو با شدت درد ،عملکرد
جسمانی و یافتههای رادیولوژیکی بیماری مرتبط است؛ بنابراین توصیه شده است مدیریت نحوۀ توزیع
بارهای کف پا بخشی از درمان بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو در نظر گرفته شود ( .)43از دیگر
ویژگیهای تحلیل فشار کف پایی ،بررسی زمانبندی فازهای مختلف استانس است که طی آن ،پای
انسان روی زمین شروع به غلتیدن میکند .این زمانبندی در نحوۀ توزیع فشار کف پایی اهمیت
زیادی دارد ،بهطوریکه نشان داده شده است هرگونه تغییر در زمانبندی فازهای مختلف استانس با
تغییر در الگوی توزیع فشار کف پایی همراه است و میتواند الگوی فشار کف پایی را تحت تأثیر قرار
دهد (.)42،41
نشان داده شده است که وجود هرگونه ناهنجاری یا عارضه در هر مفصلی باعث ایجاد حرکات جبرانی
در مفاصل مجاور میشود ( .)44با توجه به اینکه افراد مبتال به استئو آرتریت هنگام راه رفتن مواجه
با مشکالتی در زانو مواجهاند ،به نظر میرسد در مفصل مچ پایشان حرکاتی جبرانی اتفاق بیفتند .یکی
از این تعدیالت میتواند تغییر در زمانبندی زیرفازهای استانس باشد .با مروری بر ادبیات پژوهش،
مالحظه میشود که به این مورد در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو کمتر پرداخته شده است .با توجه
به اینکه بررسی فشار کف پایی و زمانبندی فازهای استانس میتواند بازتابدهندۀ مکانیک حرکت
باشد ،مطالعه در این زمینه سودمند خواهد بود .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر استئوآرتریت
زانو بر الگوی توزیع فشار کف پایی و زمانبندی زیرفازهای استانس راه رفتن در زنان سالمند است.
نتایج این مطالعه میتواند در شناسایی رفتار پا حین غلتیدن در استانس و زمانبندی فازهاس استانس
اطالعات مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار دهد و در تجویز مداخالت مختلف کاربردی باشد.
روش پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش را زنان سالمند شهر اصفهان تشکیل میدادند .حجم نمونه با استفاده از
نرمافزار آماری جی پاور مبتنی بر آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای تحلیل دادهها و با در نظر
گرفتن فاصلۀ اطمینان  95درصد ( ،)α =0/05توان آزمون  80درصد ( ،)β=0/2اندازۀ اثر متوسط
( 30 ،)d=0/3مورد ( 2گروه  15تایی) به دست آمد که درنهایت  36نفر زن در محدودۀ سنی باالتر
از  60سال در آن شرکت کردند 18 .زن مبتال به استئوآرتریت زانو (قد160/15± 6/23 :سانتیمتر،
وزن 76/41 ±8/38:کیلوگرم ،شاخص تودۀ بدنی 29/32±4 :1کیلوگرم بر متر مربع) و  18زن سالم
(قد160/61±1/82 :سانتیمتر ،وزن 69/61 ± 8/38 :کیلوگرم ،شاخص تودۀ بدنی 27/62±3 :کیلوگرم
بر متر مربع) در دو گروه شاهد و مبتال به استئوآرتریت زانو قرار گرفتند .افرادی که با تشخیص پزشکان
)1. BMI (Body Mass Index
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ارتوپد و بر اساس شاخصهای کالج روماتولوژی آمریکا به استئوآرتریت عالمتدار اولیه (خشکی
صبحگاهی و درد زانو) مبتال بودند و با توجه به معیار رادیوگرافی کلگرن-الرنس 1در درجۀ سه و چهار
قرار داشتند وارد گروه مبتال به استئو آرتریت شدند ( .)45گروه شاهد از میان افراد بدون عالمت و
بدون گزارش سابقۀ بیماری مفصلی و عصبی انتخاب شدند .نمونهها پس از تکمیل داوطلبانه و آگاهانۀ
فرم رضایت وارد پژوهش شدند .معیارهای حذف شامل استفاده از هرگونه برنامۀ درمانی ،فیزیوتراپی،
تزریق داخل مفصلی در شش ماه گذشته ،ابتال به بیماریهای قلبی ،عصبی ،متابولیکی ،سابقۀ قبلی
جراحی ارتوپدی در اندام تحتانی ،ابتال به استئوآرتریت هیپ یا مچ پا و همچنین ابتال به استئوپروز یا
بیماریهای مفصلی دیگری غیر از استئوآرتریت در مفصل زانو بود .این پژوهش با رعایت کلیۀ اصول
آییننامۀ اخالق در پژوهش انجامشده و دارای کد اخالق به شماره  IR.UI.REC.1399.048مصوب
کمیتۀ اخالق در پژوهش دانشگاه اصفهان است.
پس از آشنایی شرکتکنندهها با شرایط آزمون ،از آنها خواسته شد با سرعت خودانتخابی مسیر 15
متری راه رفتن را طی کنند .در وسط این مسیر یک دستگاه فوت اسکن آر اس اسکن 2ساخت کشور
بلژیک با تعداد  4096حسگر با فرکانس اندازهگیری  254هرتز برای ثبت دادههای فشار کف پایی قرار
داشت (شکل شمارۀ  .)1از شرکتکنندگان خواسته شد حین راه رفتن پای برتر خود را بدون هیچگونه
کنترل ارادی و تنظیم خاص روی دستگاه قرار دهند تا اختاللی در فرایند راه رفتن آنها ایجاد نشود.
برای شناسایی پای برتر آزمودنیها از آنها خواسته شد سه مرتبه به یک توپ ضربه بزنند .پایی که
افراد با آن دستکم دو مرتبه به توپ ضربه میزدند ،پای برتر در نظر گرفته شد .چنانچه هنگام عبور
از روی صفحۀ فوت اسکن تعدیالتی (بههمخوردن ریتم راه رفتن ،تنظیم آگاهانۀ گام هنگام رسیدن
به فوت اسکن و تغییر ناگهانی سرعت راه رفتن) در نحوۀ راه رفتن شرکتکننده ایجاد میشد ،آن
کوشش ،کوششی نادرست قلمداد میشد و آزمودنی دوباره به اجرای یک کوشش دیگر میپرداخت.
برای هر آزمودنی دستکم شش کوشش صحیح ثبت و در تحلیلهای بعدی استفاده شد.

1. Kellgren –Lawrence
2. RsScan International
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شکل  -1مسیر حرکت شرکتکنندهها

دادههای حاصل از دستگاه فوت اسکن توسط نرمافزار نسل دوم فوت اسکن  17تجزیهوتحلیل شد .این
نرمافزار بهصورت خودکار پا را به ده نقطۀ آناتومیکی تقسیم میکند )1 :انگشت شست؛  )2انگشتان
کوچک؛  )3متاتارسال اول؛  )4متاتارسال دوم؛  )5متاتارسال سوم؛  )6متاتارسال چهارم؛  )7متاتارسال
پنجم؛  )8وسط پا؛  )9بخش داخلی پاشنه و  )10بخش خارجی پاشنه .برای هر یک از این نواحی،
حداکثر فشار کف پایی در هر کوشش به دست آمد و میانگین آن برای تحلیلهای آماری در نظر
گرفته شد .عالوه براین ،این نرمافزار بهصورت خودکار پنج لحظۀ خاص را مشخص میکند :زیرفازهای
استانس؛  )1اولین تماس پا (لحظهای که پا اولین تماس خود را با صفحۀ فشار برقرار میکند)؛ )2
تماس اولین متاتارسال (لحظهای که یکی از متاتارسالها با صفحۀ فشار تماس پیدا میکند)؛  )3صاف
شدن جلوی پا (اولین لحظهای که تمام متاتارسالها با صفحۀ فشار تماس پیدا میکنند)؛  )4جدا
شدن پاشنه (لحظهای که تماش پاشنه با صفحۀ فشار تمام میشود) و  )5آخرین تماس پا با دستگاه
(آخرین تماس پا با صفحه) .بین این پنج نقطه ،چهار فاز کلیدی مشخص میشود )1 :فاز تماس اولیه
(بین تماس اولیۀ پا و تماس اولین متاتارسال)؛  )2فاز تماس جلوی پا (بین تماس اولین متاتارسال تا
صاف شدن جلوی پا)؛  ) 3فاز صاف شدن پا (بین صاف شدن جلوی پا تا جدا شدن پاشنه) و  )4فاز
پوشآف جلوی پا (بین صاف شدن جلوی پا تا تماس انتهایی پا) .برای هرکدام از این فازها ،مدتزمان
نسبی استانس برحسب درصد محاسبه شد (شکل شمارۀ .)2

1. Foot Scan 7 Gait 2nd Generation
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شکل -2زیرفازهای استانس

میانگین شش کوشش صحیح برای تحلیلهای آماری در نظر گرفته شد .از آزمون شاپیرو-ویلک برای
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .برای مقایسۀ حداکثر فشار کف پایی در مناطق دهگانه
و مدتزمان نسبی زیرفازهای چهارگانه بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (ده منطقۀ
آناتومیکی پا و چهار زیرفاز استانس) استفاده شد .تمامی تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار اس
پی اس اس 1نسخۀ  18در سطح معناداری ( )p≥0/05انجام شد.
یافتهها
نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسۀ حداکثر فشار کف پایی و مدتزمان
نسبی زیرفازهای چهارگانه استانس بین دو گروه در جدول شمارۀ  1آمده است .همانطور که مالحظه
میشود ،بهطورکلی دو گروه در دو متغیر فشار کف پایی ( ) p=0/001و مدتزمان نسبی فازهای
استانس ( )p=0/003با هم تفاوت دارند.

1. SPSS
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جدول  -1نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای دو متغیر حداکثر فشار کف پایی و
مدتزمان نسبی زیرفازهای استانس
متغیر

درجات آزادی

الندای ویلکز

مقدارF

مقدار P

حداکثر فشار کف پایی

 10و 25

0/026

93/095

* 0/001

 4و 31

0/657

5/094

* 0/003

مدتزمان نسبی زیرفازهای
استانس
* معناداری در سطح ()p=0/05

جدول شمارۀ  2به مقایسۀ حداکثر فشار کف پایی در دو گروه در نواحی دهگانه پا پرداخته است.
همانطور که مالحظه میشود ،حین راه رفتن ،گروه مبتال به استئوآرتریت زانو در ناحیۀ انگشت شست
( )p=0/007و داخل پاشنه ( )p=0/008حداکثر فشار کف پایی کمتر و در نواحی متاتارسال چهارم
( )p=0/038و وسط پا ( )p=0/001حداکثر فشار کف پایی بیشتری را از خود نشان میدهند.
جدول  -2مقایسة (انحراف استاندارد  ±میانگین) حداکثر فشار کف پایی بین دو گروه سالم و مبتال به
استئوآرتریت زانو (نیوتن بر سانتیمتر مربع)
ناحیه

گروه سالم

گروه استئوآرتریت

مقدار F

انگشت شست
انگشت کوچک
متاتارسال اول
متاتارسال دوم
متاتارسال سوم
متاتارسال چهارم
متاتارسال پنجم
وسط پا
داخل پاشنه
خارج پاشنه

17/56 ± 8/22
4/32 ± 3/72
10/96 ± 8/00
20/36 ± 7/91
30/72 ± 9/37
22/21 ± 8/17
12/70 ± 6/96
2/44 ± 1/97
23/44 ± 5/01
20/39 ± 8/94

11/20 ± 4/59
4/29 ± 2/45
14/01 ± 7/20
24/10 ± 9/10
33/54 ± 16/01
28/48 ± 9/16
13/47 ± 10/20
6/17 ± 2/83
18/51 ± 5/51
17/38 ± 8/69

8/205
0/001
1/450
1/727
0/417
4/682
0/070
21/023
7/895
1/050

مقدار P

**

* 0/007
0/981
0/237
0/198
0/523
* 0/038
0/793
* 0/001
* 0/008
0/313

*؛ معناداری در سطح ()p=0/05

در زمانبندی زیرفازهای استانس ،گروه استئوآرتریت در فازهای تماس اولیه ( )p=0/014و تماس
جلوی پا ( )p=0/008مدتزمان کمتر ،ولی در فاز صاف شدن جلوی پا ( )p=0/001مدتزمان بیشتری
را صرف میکنند .این نتایج در جدول شمارۀ  3آورده شده است.
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جدول  -3مقایسة (انحراف استاندارد  ±میانگین) مدتزمان نسبی زیرفازهای استانس (درصد) گروه سالم
*

و مبتال به استئوآرتریت
گروه سالم

گروه استئوآرتریت

اندازه F

اندازه P

فاز تماس اولیه

11/07 ± 2/61

8/39 ± 3/52

6/724

* 0/014

فاز تماس جلوی پا

20/75 ± 8/66

13/81 ± 5/80

7/961

* 0/008

فاز صاف شدن جلوی

27/92 ± 8/95

42/42 ± 10/12

20/686

* 0/001

ناحیه

پا
فاز پوش آف جلوی پا

40/24 ± 3/73

35/36 ± 9/92

3/807

0/059

*؛ معناداری در سطح ()p=0/05

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ ویژگیهای توزیع فشار کف پایی در زنان سالمند مبتال به استئوآرتریت
زانو با زنان سالمند سالم بود .نتایج این پژوهش نشان داد مدتزمان نسبی صرفشده در فازهای تماس
اولیه و تماس جلوی پا در گروه مبتال به استئوآرتریت زانو کمتر و مدتزمان نسبی صرفشده در فاز
صاف شدن جلوی پا در این گروه بیشتر از گروه سالم است .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد
در گروه استئوآرتریت زانو حداکثر فشار کف پایی وارد بر نواحی انگشت شست و داخل پاشنه از افراد
سالم کمتر و حداکثر فشار کف پایی وارد بر نواحی وسط پا و متاتارسال چهارم از افراد سالم بیشتر
است .این نتایج با نتایج کینگ 1و همکاران ( ،)39نا و همکاران ( )46و کوتی و همکاران ( )47همسو
بود که نشاندهندۀ مکانیک متفاوت راه رفتن در افراد مبتال به استئوآرتریت زانو است.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،افراد مبتال به استئوآرتریت زانو مدتزمان نسبی کمتری را در فازهای
تماس اولیه و تماس جلوی پا صرف میکنند که میتواند نشاندهندۀ دامنۀ حرکتی کمتر در مفصل
مچ پا باشد .پژوهشهای پیشین نشان داده است دامنۀ حرکتی در مفصل مچ پا در افراد مبتال به
استئوآرتریت از افراد سالم کمتر است ( )26و این امر میتواند باعث کاهش مدتزمان نسبی در
زیرفازهای تماس اولیه و تماس جلوی پا شود .همچنین نشان داده شده است که افراد مبتال به
استئوآرتریت زانو برای جلوگیری از بروز درد در زانو ،با سرعت بیشتری نیروها را از فاز تماس اولیه
منتقل میکنند ( .)41به نظر میرسد این سرعت بیشتر با کاهش مدتزمان زیرفازهای تماس اولیه و
تماس جلوی پا همراه باشد .از طرف دیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد با کمتر بودن مدتزمان
1. King
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نسبی فازهای تماس اولیه و تماس جلوی پا ،مدتزمان نسبی فاز صاف شدن جلوی پا در گروه مبتال
به استئوآرتریت زانو بیشتر است .در این فاز انتقال وزن باید بهصورتی مطلوب از عقب به سمت جلوی
بدن اتفاق بیفتد .به نظر میرسد افراد مبتال به استئوآرتریت زانو با بیشتر کردن مدتزمان نسبی این
فاز ،در تالشاند تا با ایجاد پایداری بیشتر برای مفصل زانو ،انتقال وزن را به شکلی بهینهتر انجام دهند
تا عملکرد کلی راه رفتن را حفط کنند ( .)26طی پژوهش حاضر نشان داده شد زمانبندی فازهای
مختلف استانس در گروه مبتال به استئوآرتریت زانو اختالفاتی با گروه سالم دارد که با تغییراتی در
الگوهای بارگیری در مناطق مختلف پا همراه است .در مطالعات پیشین به این مورد اشاره شده است
و نتایج پژوهش حاضر هم آن را تأیید میکند (.)13،22،26،27،41
نتایج این پژوهش نشان داد افراد مبتال به استئوآرتریت زانو حین راه رفتن حداکثر فشار کف پایی
کمتری را در نواحی انگشت شست و داخل پاشنه متحمل میشوند ،درحالیکه در نواحی متاتارسال
چهارم و وسط پا حداکثر فشار کف پایی بیشتری را نشان میدهند .این نتایج نشاندهندۀ وجود
اختالف در الگوهای بارگیری مناطق مختلف پا حین راه رفتن بین افراد سالم و مبتال به استئوآرتریت
زانو است .افراد مبتال به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو برای کاهش درد هنگام راه رفتن تغییرات
جبرانی در نحوۀ راه رفتن خود ایجاد میکنند .یکی از این تغییرات ،انتقال مرکز فشار به سمت لبۀ
خارج پا است .با خارجیتر شدن مسیر مرکز فشار ،بارگیری بخشهای خارجی پا مانند متاتارسال
چهارم و وسط پا افزایش پیدا میکند که با نتایج پژوهش حاضر همسوست ( .)48نکتۀ جالب این است
که به نظر میرسد با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،بارگیری وارد بر نواحی انگشت شست و داخل
پاشنه در افراد استئوآرتریتی کمتر است ،بارگیریهای مربوط به این مناطق به سمت خارج پا انتقال
پیدا میکند  .نشان داده شده است که افزایش بارهای وارد بر نواحی متاتارسال چهارم و وسط پا در
افراد مبتال به استئو آرتریت با افزایش خطر ابتال به استرس فراکچر این مناطق همراه است (.)49
مطالعۀ حاضر محدودیتهایی داشت .در این پژوهش ،برای کنترل عامل جنسیت فقط از بیماران زن
استفاده شد .پیشنهاد میشود این پژوهش در خصوص مردان سالم و مبتال به استئوآرتریت زانو نیز
انجام و با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود .از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر ،میتوان به
کنترل نشدن سرعت اشاره کرد؛ زیرا شرکتکنندگان با سرعت خودانتخابی راه رفتند .برای اینکه افراد
حاضر در این مطالعه بتوانند تا حد ممکن راه رفتن طبیعی خود را به نمایش بگذارند از آنها خواسته
شد با سرعت خودانتخابی راه بروند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان بیان کرد که توزیع فشار کف پایی و زمانبندی زیرفازهای
استانس در زنان مبتال به استئوآرتریت زانو با زنان سالم متفاوت است ،بهطوریکه حداکثر فشار کف
پایی در نواحی انگشت شست و داخل پاشنه بیماران استئوآرتریت زانو در حین راه رفتن ،از گروه سالم
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 در زنان مبتال به استئوآرتریت.کمتر و در نواحی متاتارسال چهارم و وسط پا از گروه سالم بیشتر است
زانو درصد زمانی زیرفازهای تماس اولیه و تماس جلوی پا کمتر و در زیرفاز صاف شدن جلوی پا بیشتر
 به فیزیوترایستها و درمانگران پیشنهاد میشود در اعمال مداخالت درمانی و اصالحی خود این.است
اختالفات را در نظر بگیرند تا الگوی توزیع فشار کف پایی زنان مبتال به استئوآرتریت را به افراد سالم
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