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مقـاله پژوهشـی
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افراد دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم
شیرین یزدانی  ،*1الناز دیزجی ،2فرزانه علیزاده ،3یاسین حسینی

4

 .1استادیار ،گروه رفتارحرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز
 .2کارشناسی ارشد ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی تهران
 .3کارشناسی ارشد ،گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 .4دانشجوی دکتری ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا
تاریخ دریافت1395/2/20 :

تاریخ بازبینی1396/5/31 :

تاریخ پذیرش1396/6/2 :

چکیده
زمینــه و هــدف :هــدف تحقیــق حاضــر مقایســه اوج فشــار کــف پایــی و زمــان رســیدن بــه آن هنــگام راه رفتــن بــا ســرعت عــادی در افــراد دارای
کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی و افــراد ســالم بــود.
مــواد و روشهــا 10 :زن مبتــا بــه کمــردرد مزمــن ایدیوپاتیــک و  11زن ســالم در ایــن تحقیــق شــرکت کردنــد .بــرای اندازهگیــری میــزان کمــردرد
از پرسشــنامه کیوبــک اســتفاده شــد .فشــار کفپایــی نیــز بــا اســتفاده از پلــت فــورم  emedحیــن راهرفتــن بــا پــای برهنــه اندازهگیــری شــد .پــس
از تقســیم کــف پــا بــه 10ناحیــه اوج فشــار و زمــان رســیدن بــه آن محاســبه شــدند .بــرای تحلیــل دادههــا از آزمونهــای مانــووا و اندازهگیریهــای
مکــرر در ســطح معناداری  0/05اســتفاده شــد.
یافتههــا :اوج فشــار گــروه تجربــی در نواحــی میدفــوت داخلــی پــای راســت ( )p=0/001و پــای چــپ ( )p=0/001بیشــتر از گــروه کنتــرل و در نواحــی
انگشــت شســت پــای راســت ( ،)p=0/04میدفــوت خارجــی ( )p=0/03و انگشــتان ســه و چهــار و پنــج پــای چــپ ( )p=0/003کمتــر از گــروه کنتــرل بود.
زمــان رســیدن بــه اوج در نواحــی داخــل پاشــنه ( ،)p=0/002خــارج پاشــنه ( ،)p=0/003میدفــوت داخلــی ( )p=0/005و میدفــوت خارجــی ()p=0/01
پــای راســت و در نواحــی داخــل پاشــنه ( ،)p=0/002خــارج پاشــنه ( ،)p=0/004میدفــوت داخلــی ( ،)p=0/001میدفوت خارجــی ( ،)p=0/003متاتارســال
دوم ( )p=0/002و ســایر متاتارســالهای ( )p=0/001پــای چــپ در گــروه تجربــی بیشــتر از گــروه کنتــرل بــود.
نتیجهگیــری :هنــگام راه رفتــن توزیــع فشــار کــف پایــی تحــت تاثیــر بیمــاری کمــردرد قــرار میگیــرد .بنابرایــن بررســی الگــوی توزیــع فشــار کــف
پایــی و تجویــز کفــی مناســب در طراحــی روشهــای درمانــی و مدیریــت درد بیمــاران کمــردرد مزمــن بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
واژههای كلیدی :اوج فشار کف پایی ،زمان رسیدن به اوج ،کمردرد مزمن ،راه رفتن

مقدمه
کمــردرد یکــی از مشــکالت شــای ع پزشــکی در جوامــع مختلــف
بویــژه جوامــع صنعتــی میباشــد بــه طوریکــه  60تــا  %80مــردم
در طــول عمــر خــود بــه کمــردرد مبتــا میشــوند و ســاالنه %10

افــراد بــه خاطــر ایــن وضعیــت ناتــوان میشــوند( .)1در بیــش از
 %85مــوارد علــت درد ناشــناخته اســت( .)2کمــردرد ایدیوپاتیــک
(علــت ناشــناخته) و مزمــن چالشهــای علمــی فراوانــی را بــه
خــود اختصــاص داده اســت و دربــاره علــل و شــیوه درمــان آن

نویسنده مسئول :شیرین یزدانی ،گروه رفتارحرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز
پست الکترونیکsh_yazdani@tabriz.ac.ir :
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اوج فشار کف پایی و زمان رسیدن به آن هنگام راه رفتن با سرعت عادی در

اوج فشار کف پایی و زمان رسیدن به آن هنگام راه رفتن با ...

راهرفتــن از اجــزای اصلــی فعالیتهــای روزانــه بــوده و بــه عنــوان
یکــی از عمومیتریــن و پیچیدهتریــن حــرکات انســان شــناخته
میشــود( .)13اخیــرا بــه ســامت پــا هنــگام راه رفتــن توجــه
زیــادی میشــود و اندازهگیــری فشــار کــف پایــی در جوامــع
پاتولوژیــک مثــل روماتوآرتریــت ،دیابــت ،فلــج مغــزی ،همــی
پــاژی و آرتــروز در فراینــد ارزیابــی و درمــان ایــن افــراد رایــج
شــده اســت( .)14-18توزیــع فشــار کــف پایــی اطالعــات ســودمندی
را در مــورد نحــوه راه رفتــن ارایــه میکنــد( .)19برخــی مطالعــات
نشــان دادهانــد کــه در افــراد مبتــا بــه کمــردرد پرونیشــن اضافــی
پــا هنــگام راه رفتــن دیــده میشــود( .)20ایــن پرونیشــن اضافــی
پــا ممکــن اســت توزیــع فشــار کــف پایــی را در مناطــق مختلــف
پــا تغییــر دهــد .هــر گونــه تغییــر در الگــوی فشــار کــف پایــی
احتمــال آســیب بافتهــا و ایجــاد درد را افزایــش میدهــد(.)21
از طرفــی نیــز ،وجــود درد در یــک ناحیـ ه از بــدن موجــب تغییــر
عملکــرد بــدن ،اختــال در الگــوی بکارگیــری عضــات و در
نهایــت کاهــش کارایــی عصبــی -عضالنــی میشــود( )22و تغییــر
عملکــردی پــا ،راه رفتــن و توزیــع فشــار کــف پایــی را تحــت تاثیر
قــرار خواهــد داد( .)24،23در نتیجــه جــذب نیــروی عکــس العمــل

زمیــن بــا اختــال روب ـهرو میشــود( )13و فــرد وارد یــک ســیکل
معیــوب شــده و بــه مــرور زمان باعــث تشــدید درد خواهد شــد(.)19
مطالعــات انجــام شــده در الگــوی فشــار کــف پایــی افــراد مبتال به
کمــردرد محــدود میباشــند .لــی و همــکاران ( )2011در بررســی
توزیــع فشــار کــف پایــی و مرکــز فشــار در افــراد دارای کمــردرد
یــک طرفــه مزمــن دریافتنــد کــه الگــوی راه رفتــن و مســیر مرکز
فشــار پــا در ایــن افــراد نســبت بــه افــراد ســالم تفــاوت دارد .و
علــت آن را مکانیزمهــای جبرانــی بــرای جلوگیــری از درد عنــوان
کردنــد( .)25فائــز و همــکاران ( )2012نیــز گــزارش کردنــد کــه در
هــر دو شــرایط اســتاتیک و دینامیــک ،توزیــع فشــار بیــن پــای
چــپ و راســت در افــراد مبتــا به کمــردرد مزمــن نامتقارن اســت.
ایــن محققــان دلیــل عــدم تقــارن فشــار کــف پایــی را بــه کاهــش
ســرعت راه رفتــن ،طــول گام و زمــان اتــکاء ســمت درگیــر بدن به
علــت درد نســبت دادنــد( .)26مطالعــات قبلــی انجــام شــده بــر روی
توزیــع فشــار کــف پایــی افــراد مبتــا بــه کمــردرد بســیار انــدک
بــوده و از برخــی محدودیتهــا ماننــد بررســی بیمــاران دارای
علــل مختلــف نظیــر اســپوندیلوز ،اســپرین ،ســیاتیک ،دیســک و
ایدیوپانیــک در یــک مطالعــه ،ناهمگنــی ســمت درد ،ســابقه
جراحــی و بررســی کلــی توزیــع فشــار کــف پایــی برخوردارنــد.
درحالیکــه بررســی کامــل نحــوه توزیــع فشــار کــف پــا بــه عنوان
نمــودی از عملکــرد پــا در پیشــگیری از بــروز درد ،طراحــی برنامــه
درمانــی مناســب و تجویــز ارتزهــای پــا مثــل کفــی طبــی( )26در
افــراد مبتــا بــه کمــردرد مزمــن ایدیوپاتیــک از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت .بنابرایــن هــدف از پژوهــش حاضــر مقایســه اوج
فشــار و زمــان رســیدن بــه آن هنــگام راه رفتــن بــا ســرعت عــادی
در افــراد دارای کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی و افــراد ســالم بــود.
مواد و روشها
ایـن پژوهـش از نوع تحقیقات علی مقایسـهای اسـت 15 .زن مبتال
به کمردرد مزمن و  15زن سـالم با میانگین سـن ،قد و وزن مشـابه
بـه ترتیـب بـه عنـوان گـروه تجربـی و کنتـرل بـه طـور داوطلبانه
در ایـن تحقیـق شـرکت کردنـد .جـدول شـماره  1ویژگیهـای
آنتروپومتریکـی هـر دو گـروه را نشـان میدهد.
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توافــق قطعــی وجــود نــدارد .محققیــن اختــاالت عضالنــی
اســکلتی ،ضعــف عضــات تنــه و وضعیتهــای نامتقــارن بــدن
در مشــاغل مختلــف را بــا بــروز و پیشــرفت درد کمــر ایدیوپاتیــک
مرتبــط دانســتهاند (.)3
همچنیــن مطالعــات نشــان دادهانــد کــه در افــراد مبتــا بــه
کمــردرد مزمــن ،اطالعــات گیرندههــای پروپریوســپتیو رســیده
از دوکهــای عضالنــی ،اندامهــای وتــری  -گلــژی و گیرندههــای
مفصلــی تغییــر پیــدا میکننــد و اطالعــات نادرســتی از وضعیــت
بــدن تهیــه میکننــد( .)5،4درنتیجــه ممکــن اســت الگوهــای
کنتــرل پوســچری غیرعــادی( ،)6زمــان عکــسالعمــل تاخیــری،
اختــال در ثبــات پوســچری و تغییــر رفتــار حرکتــی تنــه هنــگام
ایســتادن( ،)7،6نشســتن ( )9،8و راه رفتــن ( )11،10در ایــن افــراد دیــده
شــود .هنــگام راه رفتــن نیــز ســرعت راه رفتــن ،طــول گام ،تعــداد
قــدم ،زمــان حمایــت یــک پــا و همچنیــن حــس حرکــت در ایــن
افــراد کاهــش مییابــد .ایــن اختــاالت ممکــن اســت الگــوی
گیــت نامتقارنــی را در افــراد مبتــا بــه کمــردرد ایجــاد کننــد(.)12
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شیرین یزدانی و همکاران

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد مشخصات دموگرافیک آزمودنیها
(کیلوگرم بر مترمربع)

راست

چپ

0/22±0/04

0/22±0/40

0/25±0/04

0/25±0/03

گروه

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

تجربی

20/93±3/77

163/60±7/52

57/87±5/26

21/65±1/89

کنترل

21/20±4/66

165/14±6/23

61/07±6/77

22/35±3/26

جدول  :1میانگین مشخصات دموگرافیک آزمودنیها
شاخص توده بدنی

شاخص قوس پای

شاخص قوس پای

(کیلوگرم بر مترمربع)

راست

چپ

0/22

0/22

0/25

0/25

گروه

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

تجربی

20/93

163/60

57/87

21/65

کنترل

21/20

165/14

61/07

22/35

آزمودنیهــای گــروه تجربــی زنانــی بودنــد کــه کمــردرد مزمــن
ایدوپاتیــک حداقــل در طــی شــش مــاه گذشــته داشــتند (.)3
آزمودنیهــای گــروه کنتــرل نیــز زنــان ســالم بودنــد کــه در زمــان
انجــام تحقیــق و حداقــل در طــی شــشماه گذشــته شــکایتی
از درد ناحیــه کمــر نداشــتند .معیارهــای حــذف آزمودنیهــا
شــامل مــوارد زیــر بودنــد :آســیبدیدگی ســر در شــشماه
گذشــته ،ناهنجاریهــا و آســیبدیدگیهای انــدام تحتانــی،
ناهنجاریهــای ســتون فقــرات ماننــد اســکولیوز ،ســابقه جراحــی
اســتخوان و اختــاالت عصبــی عضالنــی ،عالیــم بیمــاری و ســابقه
جراحــی در ســتون مهرههــا و هرگونــه درد یــا پاتولــوژی در پــا
کــه باعــث تغییــر الگــوی راه رفتــن شــود (.)28-30
پــس از آشــنایی آزمودنیهــا بــا مراحــل آزمــون ،آنهـا رضایتنامــه
شــرکت در تحقیــق را پــر کردنــد .ســپس ویژگیهــای
آنتروپومتریکــی آزمودنیهــا شــامل قــد و وزن انــدازه گرفتــه
شــد .بــرای تعییــن میــزان درد در ناحیــه کمــر گــروه تجربــی از
پرســش نامــه درد کیوبــک اســتفاده گردیــد ( .)31میانگیــن میــزان
درد کمــر گــروه تجربــی برابــر  32/23±6/4بــود کــه بــر اســاس
پرسـشنامه کیوبــک نشــان دهنــده میــزان درد متوســط میباشــد.
بــرای اندازهگیــری متغیرهــای مرتبــط بــا توزیــع فشــار در حیــن
راه رفتــن ،از دســتگاه پلــت فــورم  emed-Rســاخت شــرکت
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نــاول آلمــان ( )novel GmbH, Munich, Germanyبــا دقــت
 4سنســور در هــر ســانتیمتر مربــع اســتفاده گردیــد (-80/0=ICC
 .)32( )90/0پارامترهــای منتخــب شــامل اوج فشــار و زمــان رســیدن
بــه اوج در ده ناحیــه کــف پــا و شــاخص قــوس نیــز جهــت اطمینان
از یکســان بــودن گروههــا انتخــاب گردیــد .شــاخص قــوس بــا
اســتفاده از برنامــه جئومتــری ( )Geometryاز فرمــول زیــر بدســت
آمــد Arch Index = A2 / A1 + A2 + A3 :کــه  A1مســاحت
ناحیــه پاشــنه A2 ،مســاحت ناحیه میدفــوت A3 ،مســاحت ناحیه
اســتخوانهای کــف پایــی بــدون احتســاب انگشــتان میباشــد.
شــاخص قــوس پــا بیــن  0/21-0/26بــه عنــوان کــف پــای نرمــال،
کمتــر از  0/21بــه عنــوان کــف پای گــود و باالتــر از  0/26بــه عنوان
کــف پــای صــاف در نظــر گرفتــه میشــد ( .)33صفحــه پلــت فــورم
در مرکــز مســیری بــه طــول  12متر جاســازی شــد تــا گام بــرداری
طبیعــی فــرد ثبــت شــود( .)34بــرای اندازهگیــری توزیــع فشــار کــف
پایــی از آزمودنیهــا خواســته شــد بــه صــورت پابرهنــه در مســیر
معیــن بــا ســرعت عــادی خــود ( )35راه رفتــه و از روی پلــت فــورم
عبــور کننــد .بــرای جلوگیــری از تغییــر طــول گام از آنهــا خواســته
شــد تــا چندیــن بــار مســیر را بــه صــورت رفــت و برگشــت طــی
کننــد تــا یــاد بگیرنــد بــدون تغییــر نحــوه گام بــرداری ،گام دوم
آنهــا دقیقــا روی پلــت فــورم افتــاده ( )36و بــا لبههــای آن برخــورد
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شاخص توده بدنی

شاخص قوس پای

شاخص قوس پای

اوج فشار کف پایی و زمان رسیدن به آن هنگام راه رفتن با ...

متاتارســالهای3و4و ،5انگشــت شســت ،انگشــت دوم و بقیــه
انگشــتان بودنــد .اوج فشــار و زمــان رســیدن بــه اوج فشــار توســط
برنامــه مالتــی مســک اولوشــن (Multimask evaluation
 )program of emed softwareبدســت آمــد .همچنیــن زمــان
رســیدن بــه اوج به صــورت درصــدی از زمــان اتکای پا بیــان گردید.
دادههـای بـه دسـت آمـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSS21و

روشـهای آمـاری توصیفـی و اسـتنباطی تجزیه و تحلیل شـدند .از
آزمون شـاپیرو-ویلک ( )Shapiro-Wilkبرای بررسـی نرمال بودن
توزیـع دادهها اسـتفاده گردید ( .)38پس از تعییـن نرمال بودن توزیع
دادههـا ،از آزمونهای تحلیـل واریانس چندمتغیره ،اندازهگیریهای
مکـرر بـرای تعییـن اختالفـات بیـن گروهـی و درون گروهـی
اسـتفاده شـد .سـطح معنـیداری آزمـون  0/05درنظر گرفته شـد.
یافتهها
نتایــج مربــوط بــه اوج فشــار کــف پایــی و زمان رســیدن بــه آن در
بخشهــای جداگانــه در زیــر توضیــح داده میشــوند.
اوج فشار کف پایی

جــدول شــماره  2میانگیــن و انحــراف اســتاندارد اوج فشــار در
مناطــق مختلــف کــف پــای راســت گروههــای کنتــرل و تجربــی
را نشــان میدهــد .تحلیــل آمــاری نشــان داد بیــن گــروه تجربــی و
کنتــرل در نواحــی میدفــوت داخلی ( )p=0/001و انگشــت شســت
( )p=0/04تفــاوت معنــادار وجــود دارد ،بطوریکــه اوج فشــار در پای
راســت گــروه تجربــی در ناحیــه میدفوت داخلی و انگشــت شســت
بــه ترتیــب در حــدود  1/50و  0/67برابــر گــروه کنتــرل بــود.

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد اوج فشار کف پایی در پای راست
ناحیه

تجربی

کنترل

P value

داخل پاشنه

250/66±36/97

249/66±27/14

0/39

خارج پاشنه

243/33 ± 37/59

275/00±45/87

0/60

میدفوت داخلی

119/00±26/53

79/16±14/11

*0/100

میدفوت خارجی

104/33±34/94

127/50±42/34

0/31

متاتارسال اول

187/06±49/82

184/50±88/16

0/29

متاتارسال دوم

308/45±48/98

305/50±64/40

0/98

متاتارسالهای3و4و5

291/33±55/46

293/33±86/50

0/49

انگشت شست

280/66±142/04

413/75±190/39

*0/40

انگشت دوم

133/33±58/29

147/08±55/73

0/45

سایر انگشتان

87/00±39/54

109/66±40/79

0/15

* معناداری اختالف در سطح  ،0/05واحد اوج فشار کیلو پاسکال میباشد..
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نکنــد .هــر تســت راه رفتــن  3بــار تکــرار میشــد و بیــن هــر
تکــرار راه رفتــن حداقــل یــک دقیقــه اســتراحت وجــود داشــت .از
آزمودنیهــا خواســته میشــد تــا حــد ممکــن رو بــه رو را نــگاه
کــرده و بــا حفــظ الگــوی طبیعــی راه رفتــن خــود از پلــت فــورم
عبــور و بــه مســیر خــود ادامــه دهنــد .ســپس مقادیــر فشــار در
هــر پــا بــه طــور جداگانــه اندازهگیــری شــد .ســه گام صحیــح
بــرای هــر پــا بــا اســتفاده از برنامــه ایمــد ()emed software
انتخــاب و میانگینگیــری شــد .اطالعــات میانگینگیــری شــده
بــرای هــر پــا بــا اســتفاده از برنامــه اوتومســک (Automask
 )program of emed softwareطبــق تقســیمبندی  PRCبــه
 10ناحیــه تقســیمبندی شــدند( .)37ماســكهای اســتفاده شــده
شــامل داخــل پاشــنه ،خــارج پاشــنه ،میدفــوت داخلــی (Medial
 ،)midfootمیدفــوت خارجــی ،متاتارســال اول ،متاتارســال دوم،

25

26

شیرین یزدانی و همکاران

جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد اوج فشار در پای چپ
ناحیه

تجربی

کنترل

P value

داخل پاشنه

289/06±49/00

267/91±33/06

0/12

خارج پاشنه

260/33±40/46

279/16±58/49

0/33

میدفوت داخلی

117/66±28/96

90/41±12/69

*0/100

میدفوت خارجی

101/66±19/88

122/08±27/37

*0/30

متاتارسال اول

172/76±32/33

206/33±63/48

0/80

متاتارسال دوم

269/66±62/26

333/58±73/50

0/71

متاتارسالهای3و4و5

293/00±73/32

324/91±70/64

0/62

انگشت شست

244/33±105/84

294/41±91/54

0/02

انگشت دوم

123/33±48/86

150/58±42/58

0/41

سایر انگشتان

82/66±31/89

123/08±32/27

*0/003

* معناداری اختالف در سطح  ،0/05واحد اوج فشار کیلو پاسکال میباشد.

نتایــج تحلیــل عاملــی نیــز نشــان داد کــه بیــن اوج فشــار ســمت
راســت و ســمت چپ تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ( )p=0/81و
ایــن الگــو در دو گــروه دارای کمــردرد و ســالم یکســان میباشــد
کــه نشــان دهنــده عــدم تاثیــر متقابــل بیــن دو عامــل گــروه و
ســمت بــدن میباشــد ( .)p=0/65صــرف نظــر از اثــر ســایر عوامــل
حداکثــر فشــار در ده منطقــه متفــاوت بــود بــه طوریکــه در منطقه
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

انگشــت شســت بیشــترین و در منطقــه انگشــتان ســه و چهــار و
پنــج کمتریــن مقــدار اوج فشــار دیــده شــد ( .)p=0/0001ایــن
الگــوی توزیــع فشــار در مناطــق مختلــف پــا در دو گــروه ســالم و
بیمــار متفــاوت بــود و بیــن عامــل گــروه و ناحیــه پــا تاثیــر متقابل
معنــادار مشــاهده گردیــد ( .)p=0/01نمــودار شــماره  1ایــن نتایــج
را نشــان میدهــد.
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جــدول شــماره  3میانگیــن و انحــراف اســتاندارد اوج فشــار در پای
چــپ را نشــان میدهــد .همانطوریکــه در ایــن جــدول مشــاهده
میشــود ،بیــن اوج فشــار پــای چــپ در نواحــی میدفــوت داخلــی
( ،)p=0/001میدفــوت خارجــی ( )p=0/03و ســایر انگشــتان
(انگشــتان ســه و چهــار و پنــج) ( )p=0/003تفــاوت معنــادار وجود

داشــت ،بطــوری کــه اوج فشــار گــروه تجربــی در پــای چــپ در
نواحــی میدفــوت داخلــی ،میدفــوت خارجــی و ســایر انگشــتان
(انگشــتان ســه و چهــار و پنــج) بــه ترتیــب در حــدود 0/83 ،1/30
و  0/67برابــر گــروه کنتــرل بــود.

اوج فشار کف پایی و زمان رسیدن به آن هنگام راه رفتن با ...

27

در جــدول شــماره  4میانگیــن و انحــراف اســتاندارد زمان رســیدن
بــه اوج فشــار در مناطــق مختلــف پــای راســت افــراد مبتــا بــه
کمــردرد و ســالم نشــان داده شــده اســت .بــر اســاس نتایــج
تحلیــل آمــاری بیــن زمــان رســیدن بــه اوج فشــار در نواحــی
داخــل پاشــنه ( ،)p=0/002خــارج پاشــنه ( ،)p=0/003میدفــوت

اول ( )p=0/04گــروه کنتــرل و تجربــی تفــاوت معنــاداری وجــود
داشــت و زمــان رســیدن بــه اوج در پــای راســت گــروه تجربــی در
ناحیــه داخــل پاشــنه ،خــارج پاشــنه ،میدفــوت داخلــی و میدفوت
خارجــی بــه ترتیــب  1/14 ،1/45 ،1/47و  1/16برابــر گــروه
کنتــرل بــود.

جدول :4میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به اوج فشار در پای راست
ناحیه

تجربی

کنترل

P value

داخل پاشنه

27/15±6/44

18/37±6/09

*0/200

خارج پاشنه

26/87±6/44

18/53±6/68

*0/300

میدفوت داخلی

33/08±3/14

28/99±3/57

*0/500

میدفوت خارجی

35/29±3/83

30/21±6/70

*0/20

متاتارسال اول

77/48±4/89

74/04±4/76

0/70

متاتارسال دوم

83/22±3/37

81/60±3/86

0/52

متاتارسالهای3و4و5

82/64±3/41

80/94±3/40

0/12

انگشت شست

82/03±4/19

83/04±2/33

0/64

انگشت دوم

83/70±3/07

83/71±2/96

0/99

سایر انگشتان

84/24±4/04

84/12±3/24

0/93

* معناداری اختالف در سطح  ،0/05واحد زمان رسیدن به اوج درصد زمان اتکای پا میباشد.

میانگیــن و انحــراف اســتاندارد زمــان رســیدن بــه اوج فشــار در
پــای چــپ نیــز در جــدول  5آورده شــده اســت .تفــاوت بیــن
گروهــی در زمــان رســیدن بــه اوج فشــار در نواحــی داخــل
پاشــنه ( ،)p=0/002خــارج پاشــنه ( ،)p=0/004میدفــوت داخلــی
( ،)p=0/001میدفــوت خارجــی ( ،)p=0/003متاتارســال دوم
( )p=0/002و ســایر متاتارســالها ( )p=0/001معنــادار بــود ،بــه

طوریکــه زمــان رســیدن بــه اوج در پــای چــپ گــروه تجربــی
در ناحیــه داخــل پاشــنه ،خــارج پاشــنه ،میدفــوت داخلــی،
میدفــوت خارجــی ،متاتارســال دوم و ســایر متاتارســالها بــه
ترتیــب ،7/10±2/83 ،5/20 ±3/11 ،5/33±3/34 ،8/04±5/51
 3/24±2/26و  3/83±2/63درصــد زمــان اتــکا بیشــتر از افــراد
ســالم بــود.
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داخلــی ( ،)p=0/005میدفــوت خارجــی ( )p=0/01و متاتارســال
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جدول :5میانگین و انحراف استاندارد زمان رسیدن به اوج در پای چپ

داخل پاشنه

29/26±5/03

21/22±5/72

*0/001

خارج پاشنه

29/23±4/85

23/90±3/08

*0/003

میدفوت داخلی

33/91±3/00

28/71±3/25

*0/001

میدفوت خارجی

35/43±2/68

28/33±3/02

*0/001

متاتارسال اول

79/31±5/76

76/18±3/91

0/12

متاتارسال دوم

84/03±1/91

80/79±3/56

*0/006

متاتارسالهای3و4و5

84/00±1/57

80/17±3/69

*0/001

انگشت شست

84/00±5/59

81/39±3/70

0/17

انگشت دوم

84/60±4/32

85/32±3/02

0/36

سایر انگشتان

84/41±4/68

84/83±3/38

0/79

* معناداری اختالف در سطح  ،0/05واحد زمان رسیدن به اوج درصد زمان اتکای پا میباشد.

نتایــج تحلیــل عاملــی نیــز نشــان داد کــه بــدون در نظــر گرفتــن
اثــر ســایر عوامــل زمــان رســیدن بــه اوج فشــار بیــن پــای ســمت
راســت و چــپ مشــابه بــود ( )p=0/06و ایــن الگــو در دو گــروه
ســالم و دارای کمــردرد یکســان بــود و بیــن دو عامــل گــروه و
ســمت بــدن تاثیــر متقابــل معنــاداری دیــده نشــد (.)p=0/58
همچنیــن زمــان رســیدن بــه اوج فشــار در ده منطقــه کــف پــا
متفــاوت بــود ( .)p=0/0001بیــن عامــل گــروه و ناحیــه پــا تاثیــر
متقابــل معنــادار مشــاهده نگردیــد ( )p=0/09و الگــوی تغییــرات
زمــان رســیدن بــه اوج فشــار در مناطــق مختلــف پــا در هــر دو
گــروه مشــابه بــود (نمــودار شــماره .)2
بحث
هــدف مطالعــه حاضــر مقایســه اوج فشــار کــف پایــی و زمــان
رســیدن بــه آن هنــگام راه رفتــن بــا ســرعت عــادی در افــراد
دارای کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی و افــراد ســالم بــود .نتایــج
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نشــان دادنــد کــه الگــوی توزیــع فشــار در مناطــق مختلــف پــا
در دو گــروه ســالم و دارای کمــردرد متفــاوت بــود .بــه طوریکــه
اوج فشــار ناحیــه میدفــوت داخلــی در گــروه تجربــی بیشــتر و در
ناحیــه میدفــوت خارجــی کمتــر از گــروه کنتــرل بــود .همچنیــن
اوج فشــار ناحیــه انگشــتان در گــروه تجربــی کمتــر از گــروه
کنتــرل بــود .در تاییــد یافتههــای حاضــر لــی و همــکاران (،)25
فائــز و همــکاران ( )26و یــون ( )39بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
توزیــع فشــار کــف پایــی و الگــوی راه رفتــن بیــن دو گــروه ســالم
و دارای کمــردرد تفــاوت معنــاداری دارد ()39،26،25؛ امــا ریبــاس
و گیــرو بیــن توزیــع فشــار کــف پایــی زنــان بــاردار مبتــا بــه
کمــردرد و زنــان ســالم (بــاردار نبودنــد) تفاوتــی مشــاهده نکردنــد
( .)40الکســاندر و الپیــر نیــز بیــن توزیــع وزن دو گــروه مبتــا بــه
کمــردرد و ســالم در حیــن ایســتادن تفــاوت معنــاداری گــزارش
نکردنــد ( .)25دلیــل تناقــض ایــن یافتههــا بــا مطالعــه حاضــر و
لــی و همــکاران و یــون را میتــوان بــه عوامــل زیــر نســبت داد:
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ناحیه

تجربی

کنترل

P value
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نــوع آزمودنیهــای مــورد مطالعــه (افــراد بــاردار) ( ،)40کمــردرد
یکطرفــه ( ،)25بررســی توزیــع فشــار در وضعیــت ایســتاده نســبت
بــه وضعیــت دینامیــک و متغیرهــای مــورد مطالعــه اشــاره نمــود.
تغییــر توزیــع فشــار کــف پایــی در افــراد مبتــا بــه کمــردرد را
میتــوان بــه ایــن صــورت تفســیر نمــود .براســاس یافتههــای
مطالعــات قبلــی ،در افــراد مبتــا بــه کمــردرد عملکــرد انــدام
وتــری گلــژی ،دوک عضالنــی و گیرندههــای موجــود در مفاصــل
تغییــر میکنــد و در نتیجــه اطالعــات نادرســتی جهــت حفــظ

پایــداری تنــه فراهــم میآورنــد( .)4عــدم تعــادل تنــه منجــر بــه
اختــال عملکــرد مکانیکــی میشــود کــه در الگــوی راه رفتــن
خــود را نشــان خواهــد داد ( .)41-43هرگونــه تغییــر در راه رفتــن نیــز
نحــوه توزیــع فشــار کــف پایــی را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .بــه
طــوری کــه مطالعــات قبلــی نیــز نشــان دادهانــد کــه افــراد مبتــا
بــه کمــردرد بــا پرونیشــن عملکــردی اضافــی پــا راه میرونــد(.)20
پرونیشــن اضافــی پــا موجــب جابهجایــی خــط پیشــروی راه
رفتــن بــه ســمت داخــل بــدن میشــود .ایــن جــا بــه جایــی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،1پاییز 1396
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باعــث افزایــش بــار وارده بــه ســمت داخلــی پــا و کاهــش فشــار
وارده بــه ســمت خــارج پــا میگــردد( )20و باعــث جابجایــی توزیــع

در بیمــاران کمــردرد هنــگام راه رفتــن باعــث چرخــش داخلــی
اســتخوان تیبیــا و ران و تیلــت قدامــی لگــن میشــود( .)20بــرای
جبــران تیلــت قدامــی لگــن ،ممکــن اســت بیمــاران کمــردرد
جابجایــی خلفــی تنــه داشــته و بــردار وزن بــدن را بــه ســمت
عقــب منتقــل کننــد( .)45،27ایــن امــر احتمــاال فشــار وارده بــر
انگشــتان را در بیمــاران کمــردرد کاهــش دهــد.
بــه عــاوه ،مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه زمــان رســیدن بــه اوج
فشــار در نواحــی پاشــنه ،میدفــوت و متارســالهای گــروه تجربــی
بــه طــور معنــاداری بیشــتر از گــروه کنتــرل بــود .در واقــع افــراد
دارای کمــردرد زمــان بیشــتری را در ابتــدای راه رفتــن طــی
میکننــد .بــا توجــه بــه ضعــف گیرندههــای پروپریوســپتیو در
بیمــاران کمــردرد ،فــرد بیمــار ممکــن اســت بــرای جلوگیــری
از بهــم خــوردن تعــادل بــه طــور آهســته و بــا قدمهــای کوتــاه
راه بــرود( .)12در نتیجــه زمــان رســیدن بــه اوج فشــار کــف پایــی
نیــز بیشــتر خواهــد بــود .از طرفــی بــا افزایــش انتخابــی زمــان
اثــر نیــروی عکــس العمــل زمیــن در نواحــی پاشــنه ،میدفــوت و
متارســالهای پــا ،بیمــاران کمــردرد ســعی میکننــد اســترس
کمتــری بــه بافتهــا و اندامهــای بــدن وارد کــرده و از پیشــرفت
کمــردرد جلوگیــری کننــد.

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻗﺪرداﻧﻰ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
س2783 /ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﭘﮋوﻫﺸﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ،از
آزﻣﻮدﻧﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ آرﻧﮓ
ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎرى را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
ﻗﺪرداﻧﻰ را .
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فشــار کــف پایــی از ســمت خــارج بــه ســمت داخــل پــا میشــود.
همچنیــن نتایــج نشــان دادندکــه اوج فشــار وارده بــه انگشــتان
در افــراد مبتــا بــه کمــردرد کمتــر از افــراد ســالم بــود .در تاییــد
یافتههــای حاضــر لــی و همــکاران نیــز نشــان دادهانــد کــه
هنــگام راه رفتــن ،افــراد مبتــا بــه کمــردرد مزمــن یــک طرفــه
جابــه جایــی قدامــی  COPکمتــری از افــراد ســالم دارنــد( )25کــه
میتوانــد بــه علــت مکانیزمهــای جبرانــی بــرای جلوگیــری
از درد باشــد .همچنیــن مشــخص شــده اســت کــه افــراد مبتــا
بــه کمــردرد مزمــن در حیــن ایســتادن مرکــز فشــار پــای خــود
را بیشــتر بــه ســمت پاشــنه متمایــل مینماینــد و علــت ایــن
وضعیــت را کاهــش فشــار و رفــع خســتگی اکتنســورهای تنــه
گــزارش کردنــد( .)44از طرفــی نیــز پرونیشــن اضافــی گزارش شــده

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى
ﺑﺮاﺳــﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔــﺖ ﺗﻮزﯾــﻊ
ﻓﺸــﺎر ﮐــﻒ ﭘﺎﯾــﻰ ﺗﺤــﺖ ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﮐﻤﺮ درد ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و اوج
ﻓﺸــﺎر ﮐــﻒ ﭘﺎﯾــﻰ در ﻣﻨﺎﻃــﻖ داﺧﻠــﻰ ﭘــﺎ اﻓﺰاﯾــﺶ و در
ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺧﺎرﺟــﻰ ﭘــﺎ ﮐﺎﻫــﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑــﺪ .زﻣــﺎن رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ
اوج ﻓﺸــﺎر ﮐــﻒ ﭘﺎﯾــﻰ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﺮ درد ﻧﯿــﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﻰ
راه رﻓﺘﻦ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺎﺷــﻰ از ﮐﺎﻫــﺶ
ﺣــﺲ ﻋﻤﻘــﻰ ،اﺧﺘــﻼل در ﺗﻌــﺎدل ،ﻋــﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ
ﻋﻀــﻼت ﺗﻨــﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫــﺎى ﺟﺒﺮاﻧــﻰ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮى از درد
ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﭘﺮوﻧﯿﺸــﻦ اﺿﺎﻓــﻰ ﭘــﺎ در ﺣﯿــﻦ راه رﻓﺘــﻦ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﺑﺮرﺳــﻰ اﻟﮕــﻮى ﺗﻮزﯾــﻊ ﻓﺸــﺎر ﮐــﻒ ﭘﺎﯾــﻰ و ﺗﺠﻮﯾــﺰ
ﮐﻔﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻃﺮاﺣــﻰ روﺷــﻬﺎى درﻣﺎﻧــﻰ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﺮدرد ﻣﺰﻣــﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈــﺮ ﻗــﺮار ﯾﮕـﯿـﺮد .
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻓﻘــﻂ زﻧــﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑــﻪ ﮐﻤــﺮدرد ﻣﺰﻣــﻦ
اﯾﺪﯾﻮﭘﺎﺗﯿﮏ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗــﺮرا ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ و اﻧــﻮاع دﯾﮕــﺮ
ﮐﻤــﺮدرد ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗــﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸــﺎر ﮐــﻒ ﭘﺎﯾــﻰ در ﻣــﺮدان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺮ
درد ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺗﻮزﯾــﻊ ﻓﺸــﺎر ﮐــﻒ
ﭘﺎﯾــﻰ ﺑــﺪون درﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻀﻼﻧــﻰ و ﺑﺮرﺳــﻰ
ﮐﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑــﻰ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد
ﺟﻬــﺖ درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿــﺰم ﮐﻤــﺮدرد ﻣﺰﻣــﻦ و اﻧﺘﺨﺎب روش
ﻫــﺎى درﻣﺎﻧــﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻋﻀــﻼت و ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿــﮏ راه
رﻓﺘــﻦ ﺑــﻪ ﻃــﻮر دﻗﯿــﻖ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤــﺎران ﺑﺮرﺳــﻰ ﺷــﻮد .
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Abstract
Aims and background: The aim of this study was to compare peak pressure and time to peak pressure during
normal walking between females with idiopathic chronic low back pain (LBP) and healthy controls.
Materials and Methods: 10 females with chronic LBP and 11 healthy female participated in this study. LBP
was measured using Quebec questionnaire. Plantar pressure was measured using emed platform during barefoot
walking. After dividing foot into 10 parts, peak pressures and time to peak pressures were calculated. Repeated
measure and MANOVA were used for statistical analysis and significance level was set at 0/05.
Findings: This study showed that peak pressure of LBP subjects were significantly greater than healthy subjects
on right (p=0/001) and left (p=0/001) medial midfoot parts; and they were significantly smaller than healthy
subjects on left lateral midfoot (p=0/03), right hallux (0/04) and left 3rd, 4th and 5th finger (p=0/003) parts. Also,
LPB patients showed significantly increased time to peak pressure in the parts of medial (0=0/002) and lateral
heel (p=0/003), medial (0=0/005) and lateral midfoot (0=0/01) in the right foot and in the meidal (0=0/002) and
lateral heel (p=0/004), medial (0=0/002) and lateral midfoot (p=0/003), second metatarsal (0=0/002) and 3rd, 4th
and 5th metatarsals (p=0/001) in the left foot.
Conclusion: plantar pressure is affected by LBP ; So the assessment of plantar pressure distribution and
prescribing the appropriate insole should be considered in treatment planning and pain management of chronic
LBP patients.
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