مقـاله پژوهشـی

47

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،8شماره  ،4تابستان 1397

دارای کمردرد طی دویدن
فرناز سیفی اسک شهر  ،1سید مجید علوی مهر ،2امیرعلی جعفرنژادگرو* ،3محسن کتانچی

4

 .1استادیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .4کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصالحی ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1397/2/27 :

تاریخ بازبینی1397/3/18 :

تاریخ پذیرش1397/3/21 :

چکیده
زمینــه و هــدف :هــدف از ایــن پژوهــش بررســی اثــرات تمرینــات راهرفتــن االســتیکی بــر اوج متغیرهــای فشــار کــف پایــی و اوج نیروهــای وارده
بــر مناطــق دهگانــه پــا ،اوج نیــروی عمــودی ،زمــان رســیدن بــه آن و جابجایــی مرکــز فشــار در افــراد دارای کمــردرد طــی دویــدن بــود.
مــواد و روش هــا :نمونــه پژوهــش حاضــر شــامل  29مــرد دارای عارضــه کمــردرد بــود .ایــن افــراد بــه دو گــروه کنتــرل (تعــداد )12 :و تجربــی
(تعــداد )17:تقســیم شــدند .گــروه تجربــی بــه مــدت  6هفتــه تمرینــات االســتیک راهرفتــن را انجــام دادنــد .مقادیــر فشــار کــف پایــی طــی پیــش
و پسآزمــون توســط دســتگاه فــوت اســکن (نــرخ نمونهبــرداری 300 :هرتــز) ثبــت شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه طــی پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه تجربــی میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخــش خارجــی پاشــنه
بزرگتــر میباشــد .بعــاوه ،طــی پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه تجربــی میــزان اوج فشــار وارده بــر بخشهــای کفپایــی
چهــارم و کفپایــی پنجــم کوچکتــر میباشــد .همچنیــن طــی پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه کنتــرل میــزان اوج نیــرو وارده
بــر بخ ـش کفپایــی ســوم و بخشهــای داخلــی و خارجــی پاشــنه بزرگتــر بــود.
نتیجهگیــری :یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه تمرینــات راهرفتــن االســتیکی بــر روی مــدت زمــان اتــکا اثــر معنــیداری را دارا
نمیباشــد .همچنیــن تمرینــات االســتیکی راهرفتــن میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخــش خارجــی پاشــنه را افزایــش و میــزان اوج فشــار وارده بــر
بخشهــای کفپایــی چهــارم و کفپایــی پنجــم را کاهــش داد.
واژههای کلیدی :راهرفتن االستیک ،فشار کف پایی ،کمردرد ،دویدن

مقدمه
کمــردرد یــک عارضــه پیچیــده و رایجــی اســت کــه عوامــل
متعــددی بــر روی آن تأثیــر دارد و اغلــب بــه علــت برخــورد
یــا انجــام دادن عمــل خاصــی ایجــاد میشــود( .)1ایــن عارضــه

گاه در بســیاری از افــراد بــه صــورت آشــکار وجــود نــدارد و گاه
بــه صــورت عالئمــی ماننــد درد ســتون مهرههــا ،درد در پــا
و پایینتنــه ظاهــر میشــود( .)2کمــردرد شــدید در بدتریــن
حالــت میتوانــد صدمــات جبرانناپذیــری بــه اعصــاب محیطــی

نویسنده مسئول :امیرعلی جعفرنژادگرو ،استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
پست الکترونیکamiralijafarnezhad@gmail.com :
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امــکان دارد در ایــن افــراد مــواردی چــون الگوهــای کنتــرل
پوســچری غیرعــادی ،زمــان عکسالعمــل تأخیــری ،اختــال در
ثبــات پوســچری و تغییــر رفتــار حرکتــی تنــه دیــده شــود(.)11
در طــی دویــدن نیــز ســرعت دویــدن ،طــول گام ،تعــداد
قــدم ،زمــان حمایــت یــک پــا و همچنیــن حــس حرکــت در
ایــن افــراد کاهــش پیــدا میکنــد .پــای انســان کــه ســاختار
پیچیــده و چندمفصلــی دارد ،بیشــترین تأثیــر را بــر روی انــدام
تحتانــی طــی حــرکات دینامیــک ماننــد دویــدن دارد( .)12پــا را
میتــوان بــه عنــوان تنهــا بخــش بــدن معرفــی کــرد کــه در
حــال حرکــت بــا ســطوح خارجــی تمــاس پیــدا میکنــد و
بــرای حفــظ تعــادل در طــی دویــدن نقــش مهمــی را بــر عهــده
دارد( .)12نیــروی کششــی ،قیچ ـیوار و چرخشــی در فــاز اتــکا
راهرفتــن و دویــدن بایــد توســط انــدام تحتانــی توزیــع شــود و
اگــر ایــن نیروهــا بــه خوبــی توزیــع نشــود ،حــرکات بــه صــورت
غیرطبیعــی انجــام میگیــرد و بــه دنبــال آن چرخــش و فشــار
زیــاد بــه بافتهــای نــرم آســیب وارد میکنــد و باعــث کاهــش
(.)13
کارایــی عضــات میگــردد
اندازهگیــری توزیــع فشــار کــف پایــی در ﺑﻴﻦ روشهــای آﻧﺎﻟﻴﺰ
دویــدن ،روشــی مرســوم و جدیــدی اســت کــه در شــرایط
اســتاتیکی و دینامیکــی عملکــرد پــا را مــورد بررســی قــرار
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

ارزیابــی فشــار کــف پــا زمینــه جدیــدی در رفتارشناســی درد و
شــکایت از ناراحتیهــای انــدام تحتانــی بــه طــور مثــال بــرای
پیــدا کــردن بیومکانیــک پــای غیرطبیعــی و راســتایی غیرنرمــال
بــدن ایجــاد کــرده اســت(.)13
توزیــع فشــار کــف پایــی اطالعــات مفیــدی را در مــورد
راهرفتــن و دویــدن در اختیــار پژوهشــگران قــرار میدهــد(.)21
پژوهشــگران نشــان دادنــد کــه افــراد مبتــا بــه عارضــه کمــردرد
طــی راهرفتــن دارای پرونیشــن اضافــی در پــا میباشــند کــه
ایــن پرونیشــن ممکــن اســت توزیــع فشــار کــف پــا در مناطــق
مختلــف پــا و نیــروی عکسالعمــل زمیــن را تغییــر دهــد(.)23 ,22
یکــی از دالیلــی کــه موجــب تغییــر عملکــرد بــدن ،اختــال
در الگــوی بکارگیــری عضــات و همچنیــن کاهــش کارایــی
عصبی-عضالنــی میگــردد ،وجــود درد میباشــد( .)24وجــود
درد باعــث اختــال در جــذب نیــروی عکسالعمــل زمیــن
میشــود( ،)12و ســیکل فــرد دچــار مشــکل شــده و بــا گذشــت
زمــان موجــب تشــدید درد میشــود( .)21مطالعــات کمــی در
مــورد فشــار کــف پــای افــراد مبتــا بــه کمــردرد انجــام شــده
اســت .لــی و همــکاران ( )2011توزیــع فشــار کــف پایــی و
مرکــز فشــار در افــراد دارای کمــردرد را مــورد بررســی قــرار
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وارد کنــد و معلولیــت را در پــی داشــته باشــد .بنابرایــن ،بــار
اقتصــادی و اجتماعــی زیــادی را بــه جامعــه تحمیــل میکنــد(.)3
ســازمان بهداشــت جهانــی شــیوع ایــن عارضــه را کــه یــک
اختــال اســکلتی عضالنــی در طــول عمــر محســوب میشــود،
بــه میــزان  84درصــد گــزارش کــرده اســت( .)4در ایــران ایــن
آمــار متفــاوت اســت و در کــودکان  17درصــد ،در پرســتاران
 62درصــد و در زنــان بــاردار  84درصــد گزارش شــده اســت(.)7-5
عواملــی کــه از آنهــا میتــوان بــه عنــوان عوامــل ایجــاد
کمــردرد نــام بــرد عبارتانــد از عوامــل مــادرزادی ،برخــورد،
التهــاب و وزن زیــاد(.)8
پژوهشهــای متعــددی گــزارش کردهانــد کــه گیرندههــای
پروپریوســپتیو در افــراد مبتــا بــه عارضــه کمــردرد اطالعــات
نادرســتی از دوکهــای عضالنــی ،اندامهــای وتریگلــژی
و گیرندههــای مفصلــی دریافــت میکننــد( .)10 ,9در نتیجــه

میدهــد( .)14بــا بررســی توزیــع فشــار کــف پایــی میتــوان بــه
بازتوانــی بیوفیدبــک بــرای کنتــرل پوســچر راهرفتــن و دویــدن
افــراد ســکته کــرده و قطــع عضــو پرداخــت( .)15همچنیــن بــا
اندازهگیــری فشــار کــف پــا میتــوان بــه اطالعــات مفیــدی در
ارتبــاط بــا ســاختار و عملکــرد پــا و مکانیــک عمومــی راهرفتن و
دویــدن دســت یافــت و میتــوان گفــت کــه روشــی مفیــد بــرای
ارزیابــی افــراد دارای مشــکالت انــدام تحتانــی میباشــد(.)15
حداکثــر فشــار کــف پایــی از میــان پارامترهــای فشــار کــف
پایــی بــه عنــوان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎر وارده ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎ ﻃﻲ فــاز
اتــکا راهرفتــن و دویــدن اســتفاده میشــود( .)16بــرای تشــخیص
مشــکالت پــا( ،)17طراحــی کفــی( ،)18آنالیــز عملکــرد ورزشــی،
پیشــگیری از آســیب( ،)19و بهبــود کنتــرل تعــادل( )20از اطالعــات
مربــوط بــه توزیــع فشــار کــف پایــی اســتفاده میشــود .هــر
گونــه تغییــر در الگــوی فشــار کــف پایــی احتمــال آســیب
بافتهــا و ایجــاد درد را افزایــش میدهــد( .)17بــه طــور کلــی
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بــه یــک فنــر االســتیکی عمــل کــرده و در چگونگــی ایــن دو
مکانیســم اثرگــذار اســت( .)28 ,27مدلهــای مکانیکــی نشــان
دادهانــد کــه احتمــاال اجــرای تداخــات تمرینــی برروی فشــیای
ناحیــه کمــری بتوانــد در بهبــود درد در بیمــاران کمــردرد مؤثــر
باشــد( .)28 ,27یکــی از تداخــات درمانــی کــه اخیــرا جهــت
بازتوانــی بیمــاران کمــردرد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
شــامل تمرینــات راهرفتــن االســتیکی اســت .در تمرینــات
راهرفتــن االســتیکی بــا اســتفاده از خــواص االســتیکی فشــیای
ناحیــه کمــری ایــن بافــت درگیــر شــده و در طوالنــی مــدت
میتوانــد اثــرات مفیــدی را در بهبــود درد در بیمــاران کمــردرد
داشــته باشــد( .)28بــا وجــود ایــن اثــرات ایــن شــیوه تمرینــی بــر
مکانیــک راهرفتــن تاکنــون بــه لحــاظ علمــی مــورد بررســی قرار
نگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت نحــوهی توزیــع فشــار کــف
پــا طــی دویــدن در افــراد دارای عارضــه کمــردرد ،هــدف از ایــن
پژوهــش ،بررســی اثــرات تمرینــات راهرفتــن االســتیکی بــر اوج
متغیرهــای فشــار کــف پایــی و اوج نیروهــای وارده بــر مناطــق
دهگانــه پــا ،اوج نیــروی عمــودی ،زمــان رســیدن بــه آن و

جابجایــی مرکــز فشــار در افــراد دارای کمــردرد طی دویــدن بود.
ش مطالعه
رو 
آزمودنیها

نمونــه پژوهــش حاضــر شــامل  29مــرد دارای عارضــه کمــردرد
بــود کــه بــه دو گــروه کنتــرل ( 12نفــر) و تجربــی ( 17نفــر)
تقســیم شــدند .معیارهــای ورود بــه تحقیــق حاضــر افــراد دارای
عارضــه کمــردرد انتخــاب شــدند ،هــر آزمودنــی فــرم رضایــت
نامــه را تکمیــل و امضــا نمودنــد .معیارهــای خــروج از پژوهــش
شــامل ســابقه عمــل جراحــی در ناحیــه کمر و یــا انــدام تحتانی،
ناهنجاریهــای ســتون فقــرات ،پوکــی اســتخوان ،شکســتی یــا
اختــال در ناحیــه گــردن بــود .اهــداف و روش مطالعــه بــرای
آزمودنیهــا ،قبــل از اجــرای آزمــون شــرح داده شــد .طــرح
پژوهــش حاضــر در کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی
اردبیــل بــا کــد  R-ARUMS-REC-1397-56مــورد تاییــد
قــرار گرفــت .پژوهــش حاضــر منطبــق بــا آزمایشهــای انســانی
و همچنیــن بیانیــه هلســینکی در ســال ( 1975بازبینــی شــده
در ســال  )2008مــورد اجــرا قــرار گرفــت.
ابزارها

دســتگاه فــوت اســکن در وســط مســیر دویــدن  15متــری قــرار
داده شــد .دادههــای متغیرهــای فشــار کفپایــی بــا اســتفاده
از نرمافــزار (آر ،اس ،اســکن) و بــا فرکانــس نمونهبــرداری 300
هرتــز ثبــت شــد .ابتــدا فرآینــد کالیبــره نمــودن دســتگاه فــوت
اســکن انجــام شــد .بــرای هــر آزمودنــی در ادامــه یــک کوشــش
ایســتا ثبــت گردیــد کــه در آن وزن آزمودنــی و طــول پــا وی
در نرمافــزار دســتگاه ثبــت گردیــد .کوشــش دویــدن صحیــح
شــامل برخــورد کامــل پــا بــر روی بخــش میانــی دســتگاه فــوت
اســکن بــود .اگــر فــوت اســکن توســط آزمودنــی جهــت تنظیــم
گام مــورد هــدف قــرار میگرفــت یــا تعــادل آزمودنــی دچــار
اختــال میشــد ،کوشــش دویــدن تکــرار میشــد .دادههــای
فشــار کفپایــی در طــی فــاز اتــکای دویــدن اســتخراج شــد.
بــرای تنظیــم قرارگیــری پــای آزمودنیهــا بــر روی فوتاســکن
طــی دویــدن 5 ،مرتبــه عمــل دویــدن بــه طــور آزمایشــی
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دادنــد و گــزارش دادنــد کــه الگــوی راهرفتــن و مســیر فشــار
کــف پــا در ایــن افــراد در مقایســه بــا افــراد ســالم تفــاوت دارد
کــه علــت آن را وجــود مکانیزمهــای جبرانــی بــرای جلوگیــری
از درد عنــوان نمودنــد( .)25فائــز و همــکاران( )2012بــا بررســی
توزیــع فشــار بیــن پــای راســت و چــپ در هــر دو شــرایط
اســتاتیک و دینامیــک بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن توزیــع
فشــار در افــراد دارای کمــردرد نامتقــارن میباشــد کــه دلیــل
ایــن عدمتقــارن را کاهــش ســرعت راهرفتــن ،طــول گام و زمــان
اتــکا بیــان نمودنــد( .)26بــا توجــه بــه تغییــر الگــوی فشــار کــف
پایــی در بیمــاران کمــردرد در طــی حــرکات انتقالــی همچــون
راهرفتــن و دویــدن ،اســتفاده از تداخــات درمانــی جهــت اصالح
الگــوی توزیــع فشــار در افــراد دارای کمــردرد از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت.
دو مکانیســم مســئول حفــظ هزینــه انــرژی در طــی راهرفتــن
انســان هســتند کــه شــامل بــاال و پاییــن رفتــن مرکــز جــرم
بــدن و افزایــش و کاهــش شــتاب قســمت فوقانــی بــدن جهــت
حفــظ تعــادل میباشــند( .)28 ,27فشــیا ناحیــه کمــری شــبیه
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برخــورد پاشــنه بــا زمیــن توســط بیشــتر بــودن نیــروی عمودی
عکسالعمــل بیشــتر از  20نیوتــن و جداشــدن پنجــه توســط
آخریــن داده بیشــتر از  20نیوتــن مشــخص گردیــد( .)30 ,29دادهها
در دو شــرایط پیشآزمــون طــی دویــدن و پسآزمــون طــی
دویــدن ثبــت شــدند .دادههــای نیــروی عمــودی عکسالعمــل
زمیــن توســط فیلتــر باتــروورث پایینگــذر مرتبــه چهــارم و
بــا بــرش فرکانــس  20هرتــز انجــام شــد .بــرای نرمــال نمــودن
مقادیــر عکسالعمــل زمیــن ،ایــن مقادیــر بــر وزن بــدن تقســیم
و در عــدد صــد ضــرب شــدند(.)23
پروتکل تمرینات راهرفتن االستیکی

آزمودنیهـای گـروه تجربی به مدت شـش هفته تمریـن راهرفتن
االسـتیکی را بـه مـدت چهـل و پنـج دقیقـه در هـر جلسـه؛ بـا
فرکانـس سـه جلسـه در هفتـه انجـام دادنـد .در برنامـه تمرینی
راهرفتـن االسـتیکی بـه راهرفتن با انـدام تحتانی کشـیده و بدون
خمکـردن زانوهـا ،داشـتن قدمهـای بلنـد ،تحمـل وزن بـر مرکز
پاشـنه در پای عقبی و تحمل وزن بر مفصل انگشـت شسـت پای
عقبی ،جلوگیری از افتادن لگن ،تنفس االسـتیکی حین راهرفتن،
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

تحلیل آماری

نرمــال بــودن توزیــع دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون شــپیرو-
ویلــک مــورد تأییــد قــرار گرفــت .آزمــون آمــاری آنالیــز واریانس
دو ســویه جهــت تحلیــل آمــاری دادههــا اســتفاده شــد .تمــام
تحلیلهــا در ســطح معنـیداری  0/05و بــا اســتفاده از نرمافــزار
 SPSSنســخه  22انجــام پذیرفــت .جهــت محاســبه انــدازه اثــر
( )dاز رابطــه زیــر اســتفاده شــد(:)31
اختالف میانگین دو شرایط

= ( )dاندازه اثر

میانگین انحراف استاندارد دو شرایط

نتایج
گــروه تجربــی دارای میانگیــن ســن ،جــرم ،قــد و شــاخص تــوده
بــدن بــه ترتیــب برابــر  21/78±3/91ســال (بیــن  17تــا 28
ســال) 75/47±13/64 ،کیلوگــرم 173/64±4/76 ،ســانتیمتر
و  25/02±3/89جــرم بــر مجــذور قــد و گــروه کنتــرل دارای
میانگیــن ســن ،جــرم ،قــد و شــاخص تــوده بدن بــه ترتیــب برابر
 21/58±3/84ســال (بیــن  17تــا  28ســال)80/41±16/06 ،
کیلوگــرم 175/75±4/61 ،ســانتیمتر و  25/92±4/26جــرم بــر
مجــذور قــد بودنــد.
نتایــج هیچگونــه اختــاف معنــاداری را در مقادیــر زمــان اتــکا بین
پیشآزمــون و پسآزمــون در دو گــروه کنتــرل (پیشآزمــون:
715/37 ± 68/75؛ پسآزمــون )731/39 ± 86/32 :و تجربــی
(پیشآزمــون702/09 ± 78/65 :؛ پسآزمــون)715/29±83/02 :
نشــان نــداد (.)P<0/05
مقایسـه یافتهها نشـان داد که در اغلب متغیرها ( 24متغیر از 27
متغیـر) طـی پیشآزمون بیـن دو گروه کنتـرل و تجربی اختالف
معنـاداری به لحاظ آماری وجود نـدارد (( )P<0/05جدول 1و.)2
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توســط هــر آزمودنــی انجــام گرفــت .پــس از آن  3کوشــش قابل
قبــول بــا ســرعت مشــخص انجــام شــد و الگــوی دویــدن پاشــنه
بــه پنجــه (کینتیکــی) هــر آزمودنــی ثبــت گردیــد .متغیرهــای
مــورد نظــر اوج نیــروی عمــودی عکسالعمــل زمیــن ،زمــان
رســیدن بــه ایــن اوج ،نــرخ بارگــذاری ،اوج متغیرهــای فشــار
کفپایــی در نواحــی دهگانــه پــا (شــکل  ،)1اوج نیروهــای
وارده بــر نواحــی دهگانــه پــا و جابجایــی مرکــز فشــار در دو
راســتای داخلی-خارجــی ( )coPxو قدامی-خلفــی ()coPy
بــود .ایــن نواحــی بــه ترتیــب شــامل انگشــت شســت ،انگشــتان
دوم تــا پنجــم ،اســتخوان کفپایــی اول ،اســتخوان کفپایــی
دوم ،اســتخوان کفپایــی ســوم ،اســتخوان کفپایــی چهــارم،
اســتخوان کفپایــی پنجــم ،بخــش میانــه پــا ،بخــش داخلــی
پاشــنه و بخــش خارجــی پاشــنه بــود .جهــت محاســبهی نــرخ
بارگــذاری نیــروی عمــودی عکسالعمــل زمیــن ،شــیب خــط
اتصالدهنــده از لحظـهی تمــاس پاشــنه تــا اوج اولیــه منحنــی
عمــودی نیــروی عکسالعمــل زمیــن محاســبه شــد( .)23فــاز

شـلکردن عضلات کمـر جهـت فراهـم آوردن امـکان افتـادن
دنبالچـه بـه پاییـن ،چرخش بخـش فوقانی بدن به جلو و نوسـان
شـدید اندامهـای فوقانـی بـه عقـب تأکیـد شـد( .)28آزمودنیهای
گـروه کنتـرل طـی این مـدت هیچگونـه برنامه تمرینـی منظمی
را نداشـتند و فعالیتهـای روزانـه خـود را انجـام میدادنـد.

اثر تمرینات راهرفتن االستیکی بر متغیرهای فشار کف پایی ...
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جدول :1مقایسه متغیرهای فشار کفپایی در دو گروه طی پیشآزمون
متغیر

FzHC

1/38 ± 0/26

1/55 ± 0/46

0/207

FzHC

30/13 ± 6/54

جابجایی مرکز

داخلی-خارجی

فشار

قدامی-خلفی

35/32 ±10/82

نرخ بارگذاری

عمودی

0/04 ± 0/01

اوج نیروی عمودی عکسالعمل زمین

FzPO

زمان رسیدن به اوج نیروها

FzPO

2/89 ± 0/29

2/83 ± 0/26

45/37 ± 17/33

124/18 ± 12/90

132/40 ± 20/96

225/41 ± 30/39

208/09 ± 43/57

47/32 ± 16/56
0/03 ± 0/01

0/563
0/003
0/202
0/041
0/217
0/015

جدول  :2مقایسه نیرو و فشار کفپایی ده ناحیه کفپا در دو گروه طی پیشآزمون
متغیر

ناحیه

تجربی

کنترل

سطح معنیداری

انگشت شست

19/87 ±3/41

20/58 ± 6/24

0/700

23/07 ± 4/28

23/18 ± 5/85

28/09 ±4/41

26/95 ± 5/78

انگشت دوم تا پنجم

8/53 ± 1/99

کف پایی دوم

28/82 ± 5/01

کف پایی اول

فشار

کف پایی سوم
کف پایی چهارم

21/74 ±5/43

میانه پا

11/51 ± 3/66

29/27 ± 7/01
20/06 ± 7/78

کف پایی پنجم

13/51 ± 4/60

12/06 ± 4/11

بخش داخلی پاشنه

23/11 ± 6/41

23/74 ± 5/42

11/32 ± 4/63

بخش خارجی پاشنه

23/30 ± 5/48

انگشت دوم تا پنجم

120/14 ± 37/01

99/76 ± 40/87

کف پایی دوم

284/27 ± 58/96

319/59 ± 96/20

انگشت شست
کف پایی اول

نیرو

8/08 ± 2/55

کف پایی سوم

269/82 ±59/77

460/49 ± 84/99
329/65 ±70/85

22/42 ± 6/17

291/02 ± 99/06
486/68 ± 123/16
315/66 ± 85/05

کف پایی چهارم

248/80 ±66/86

میانه پا

372/38 ± 208/69

396/88 ± 272/56

424/18 ± 102/34

436/42 ± 146/63

کف پایی پنجم

142/93 ± 54/69

بخش داخلی پاشنه

467/95 ±151/63

بخش خارجی پاشنه

229/85 ± 65/79

129/82 ± 44/90

503/46 ± 154/63

0/600
0/956
0/842
0/553
0/399
0/394
0/903
0/784
0/686
0/478
0/173
0/503
0/230
0/634
0/456
0/501
0/786
0/543
0/793
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مؤلفه

تجربی

کنترل

سطح معنیداری
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جدول :3اثر عامل زمان ،گروه و اثر تعاملی زمان و گروه بر اوج نیروی عمودی ،زمان رسیدن به اوج ،جابجایی مرکز فشار و نرخ بارگذاری عمودی
گروه تجربی
متغیر

اوج نیروی عمودی
عکسالعمل زمین

زمان رسیدن به
اوج نیروها

جابجایی مرکز
فشار

نرخ بارگذاری

مؤلفه

پیشآزمون

پسآزمون

گروه کنترل
درصد
تغییر

پیشآزمون

پسآزمون

سطح معناداری(اندازه اثر)
درصد اثر عامل اثر عامل اثر تعاملی
گروه زمان×گروه
تغییر زمان

FzHC

0/327 0/570
-0/52 154/89±44/56 155/71±46/75 5/63 145/91±38/86 138/13±26/26
()0/036( )0/012

0/483
()0/018

FzPO

0/011* 0/327
-1/84 277/80±23/01 283/03±26/89 -2/69 281/52±24/07 289/33±29/62
()0/040( )0/040

0/327
()0/040

FzHC

*0/002* 0/034
-16/94 37/68±11/86 45/37±17/33 -1/75
()0/294( )0/156

0/062
()0/124

FzPO

0/181 0/821
-0/49 131/75±17/46 132/40±20/96 -0/31 123/79±16/38 124/18±12/90
()0/065( )0/002

0/955
()0/000

داخلی-
خارجی

5/52 33/37±10/90 35/32±10/82

6/44 44/27±13/29 47/32±16/56

0/016* 0/170
()0/196( )0/068

0/756
()0/004

قدامی-
خلفی

5/75 220/07±44/77 208/09±43/57 -0/72 223/77±28/51 225/41±30/39

0/394 0/412
()0/027( )0/025

0/283
()0/043

0/029* 0/061
16/80
()0/164( )0/124

0/283
()0/043

عمودی

30/13±6/54

4/81±1/33

29/60±4/54

4/98±1/38

3/53

3/63±1/01

4/24±1/02

*سطح معنیداری P>0/05

نتایــج نشــان داد کــه اثــر عامــل زمــان بــر متغیرهــای اوج
نیــروی نواحــی کفپایــی ســوم (P=0/010؛ انــدازهاثــر بــاال)،
کفپایــی چهــارم (P=0/038؛ انــدازهاثــر متوســط) ،بخــش
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

داخلــی پاشــنه (P=0/007؛ انــدازهاثــر بــاال) و اوج فشــارکفپایی
نواحــی کفپایــی ســوم (P=0/006؛ انــدازهاثــر بــاال) ،کفپایــی
چهــارم (P=0/004؛ انــدازه اثــر بــاال) ،میانهپــا (P=0/004؛
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نتایــج نشــان داد کــه اثــر عامــل زمــان بــر متغیرهــای زمــان
رســیدن بــه اوج مؤلفــه P=0/034( FzHC؛ انــدازهاثر متوســط)
معنــادار بــود (جــدول .)3نتایــج نشــان داد کــه اثــر عامــل گــروه
بــر متغیرهــای اوج نیــروی عمــودی عکسالعمــل زمیــن مؤلفــه
P=0/011( FzPO؛ انــدازهاثــر پاییــن) ،زمــان رســیدن بــه اوج
مؤلفــه P=0/002( FzHC؛ انــدازهاثــر بــاال) ،جابجایــی مرکــز

فشــار مؤلفــه داخلی-خارجــی (P=0/016؛ انــدازهاثــر بــاال) و نرخ
بارگــذاری عمــودی (P=0/029؛ انــدازهاثــر متوســط) معنــادار
بــود (جــدول .)3نتایــج نشــان داد کــه اثــر تعاملــی زمان×گــروه
بــر هیــچیــک از متغیرهــای اوج نیــروی عمــودی عکسالعمــل
زمیــن ،زمــان رســیدن بــه اوج نیروهــا ،جابجایــی مرکــز فشــار و
نــرخ بارگــذاری معنــادار نبــود (( )P<0/05جــدول.)3

اثر تمرینات راهرفتن االستیکی بر متغیرهای فشار کف پایی ...

بــاال) و کفپایــی پنجــم (P=0/022؛ انــدازهاثــر بــاال) کوچکتــر
میباشــد (جــدول .)4نتایــج تســت تعقیبــی نشــان داد کــه
طــی پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه کنتــرل
ش کفپایــی ســوم (P=0/023؛
میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخــ 
انــدازهاثــر پاییــن) کوچکتــر میباشــد (جــدول .)4همچنیــن
طــی پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه کنتــرل
میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخشهــای داخلی پاشــنه (P=0/025؛
انــدازهاثــر متوســط) و خارجــی پاشــنه (P=0/038؛ انــدازهاثــر
متوســط) بزرگتــر بــود (جــدول .)4بعــاوه ،طــی پسآزمــون در
مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه کنتــرل میــزان اوج فشــار
واره بــر بخشهــای کفپایــی دوم (P=0/026؛ انــدازه اثــر
بــاال) و کفپایــی ســوم (P=0/009؛ انــدازهاثــر بــاال) کوچکتــر
میباشــد (جــدول)4
بحث
نحــوه توزیــع فشــار کفپایــی و بررســی آن ،اطالعــات مفیــدی
از ســاختار آناتومیکــی پــا ،عملکــرد آن و همچنیــن بیومکانیــک
راهرفتــن و دویــدن را فراهــم میکنــد و زمینــهای را بــرای

ارزیابــی مشــکالت انــدام تحتانــی ایجــاد میکنــد( .)32هــدف
از پژوهــش حاضــر ،ارزیابــی متغیرهــای فشــار کــف پایــی در
افــراد دارای کمــردرد طــی دویــدن میباشــد .نتایــج هیچگونــه
اختــاف معنــاداری را در مقادیــر زمــان اتــکا بیــن پیشآزمــون
و پسآزمــون در دو گــروه کنتــرل و تجربــی نشــان نــداد.
مطالعــات گذشــته نشــان دادهانــد کــه توزیــع فشــار کفپایــی
و الگــوی راهرفتــن بیــن دو گــروه ســالم و کمــردرد تفــاوت
معنـیداری دارا میباشــد( .)33 ,26 ,25همچنیــن ،الکســاندر و الپیــر
نشــان دادنــد کــه تفــاوت معنــاداری در توزیــع وزن بیــن دو
گــروه مبتــا بــه کمــردرد و ســالم در حیــن ایســتادن وجــود
نــدارد( .)25تفســیر تغییــر توزیــع فشــارکفپایی در افــراد مبتــا
بــه کمــردرد بــه ایــن صــورت اســت کــه طبــق یافتههــای
مطالعــات پیشــین ،عملکــرد انــدام وتریگلــژی ،دوک عضالنــی
و گیرندههــای موجــود در مفاصــل در افــراد مبتــا بــه کمــردرد
تغییــر میکنــد و در نتیجــه اطالعــات نادرســتی جهــت حفــظ
پایــداری تنــه فراهــم میآورنــد( .)34دلیلــی کــه باعــث اختــال
عملکــرد مکانیکــی میشــود ،عــدم تعــادل تنــه اســت کــه
در الگــوی راهرفتــن و دویــدن نمایــان میشــود( .)36 ,35بــا هــر
تغییــری در الگــوی راهرفتــن و دویــدن ،نحــوه توزیــع فشــار
کفپایــی تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت .بــه طوریکــه
منــز و همــکاران نشــان دادنــد کــه افــراد مبتــا بــه کمــردرد
بــا پرونیشــن عملکــردی پــا را ه میرونــد( .)37پرونیشــن اضافــی
پــا خــط پیشــروی راهرفتــن و دویــدن را بــه ســمت داخــل بــدن
میکشــاند کــه بــار وارده بــه ســمت داخلــی پــا را افزایــش و
فشــار وارده بــه ســمت خــارج پــا را کاهــش میدهــد و باعــث
انتقــال توزیــع فشــار کفپایــی از ســمت خــارج بــه ســمت
داخــل پــا میشــود( .)37نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه
طــی پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه تجربــی
میــزان اوج فشــار واره بــر بخشهــای کفپایــی چهــارم و
کفپایــی پنجــم کوچکتــر میباشــد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه
یافتههــا مشــخص میشــود کــه تمرینــات االســتیک راهرفتــن
میتواننــد ســبب ایــن کاهــش شــده باشــند .مکانیســم ایــن
اثرگــذاری احتمــاال بــه ایــن ترتیــب اســت کــه ایــن تمرینــات
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انــدازهاثــر متوســط) ،بخــش داخلــی پاشــنه (P=0/026؛ انــدازه
اثــر متوســط) و بخــش خارجــی پاشــنه (P=0/020؛ انــدازه
اثــر متوســط) معنــادار بــود (جــدول .)4نتایــج نشــان داد کــه
اثــر عامــل گــروه بــر هیــچ یــک از متغیرهــای اوج نیــرو و اوج
فشــارکفپایی در نقــاط دهگانــه پــا معنــادار نبــود ()P<0/05
(جــدول .)4نتایــج نشــان داد کــه اثــر تعاملــی زمان×گــروه بــر
متغیرهــای اوج نیــروی ناحیــه کفپایــی ســوم (P=0/034؛
انــدازهاثــر بــاال) و اوج فشــار کفپایــی ناحیــه کفپایــی دوم
(P=0/046؛ انــدازهاثــر متوســط) معنــادار بــود (جــدول.)4
نتایــج تســت تعقیبــی نشــان داد کــه طــی پسآزمــون در
مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه تجربــی میــزان اوج نیــرو
واره بــر بخــش خارجــی پاشــنه بزرگتــر میباشــد (P=0/044؛
انــدازهاثــر بــاال) (جــدول .)4بعــاوه ،طــی پسآزمــون در
مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه تجربــی میــزان اوج فشــار
واره بــر بخشهــای کفپایــی چهــارم (P=0/032؛ انــدازهاثــر
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جدول :4اثر عامل زمان ،گروه و اثر تعاملی زمان و گروه بر اوج نیرو و فشار مناطق دهگانه پا
متغیر

گروه تجربی

ناحیه

265/72±66/63 269/82±59/77

-1/51

291/02±99/06

268/73±68/73

-7/65

0/228
()0/053

0/637
()0/008

0/403
()0/026

انگشت دوم تا پنجم 117/09±41/87 120/14±37/01

-1/86

99/76±40/87

96/29±36/30

-3/47

0/553
()0/013

0/327
()0/036

0/968
()0/000

کف پایی اول

473/82±81/51 460/49±84/99

2/89

456/44±130/43 486/68±123/16

-6/21

0/553
()0/013

0/904
()0/001

0/133
()0/082

کف پایی دوم

295/26±78/99 284/27±58/96

3/86

319/59±96/20

312/84±83/99

-2/11

0/799
()0/002

0/362
()0/031

0/290
()0/041

کف پایی سوم

317/58±76/41 329/65±70/85

-3/66

290/32±71/51* 315/66±85/05

-8/02

*0/010
()0/219

0/463
()0/020

*0/034
()0/953

کف پایی چهارم

237/28±66/37 248/80±66/86

-4/63

229/85±65/79

218/84±57/86

-4/79

*0/038
()0/149

0/440
()0/022

0/961
()0/000

کف پایی پنجم

133/69±42/11 142/93±54/69

-6/46

129/82±44/90

135/92±68/40

4/69

0/820
()0/002

0/773
()0/003

0/273
()0/044

391/13±291/28 396/88±272/56 -1/94 365/15±219/73 372/38±208/69

-1/44

0/591
()0/011

0/784
()0/003

0/951
()0/000

بخش داخلی پاشنه 14/44 576/20±184/80* 503/46±154/63 13/17 529/56±141/89 467/95±151/63

*0/007
()0/240

0/457
()0/021

0/811
()0/002

بخش خارجی پاشنه 12/45 490/79±147/83* 436/42±146/63 12/63 477/76±92/63* 424/18±102/34

0/005
()0/260

0/765
()0/003

0/982
()0/000

انگشت شست

19/87±3/41

20/38±4/45

2/56

20/58±6/24

19/15±4/37

-6/94

0/579
()0/012

0/865
()0/479

0/247
()0/049

انگشت دوم تا پنجم

8/53±1/99

8/18±2/29

-4/10

8/08±2/55

7/40±2/72

-8/41

0/050
()0/135

0/479
()0/019

0/516
()0/016

کف پایی اول

23/07±4/28

24/29±4/35

5/28

23/18±5/85

22/52±8/17

-2/84

0/678
()0/006

0/682
()0/006

0/171
()0/068

کف پایی دوم

28/82±5/01

28/85±4/92

0/10

29/27±7/01

*26/95±5/61

-7/92

0/051
()0/133

0/722
()0/005

*0/046
()0/140

کف پایی سوم

28/09±4/41

27/52±4/11

-2/02

26/95±5/78

*24/60±4/59

-8/71

*0/006
()0/245

0/242
()0/050

0/083
()0/107

کف پایی چهارم

21/74±5/43

*20/54±4/65

-5/51

20/06±4/78

18/75±5/11

-6/53

*0/004
()0/273

0/358
()0/031

0/888
()0/001

کف پایی پنجم

13/51±4/60

*12/47±3/96

-7/69

12/06±4/11

12/06±4/79

0/00

0/219
()0/055

0/566
()0/012

0/221
()0/055

میانه پا

11/51±3/66

10/97±3/37

-4/49

11/32±4/63

10/45±4/38

-7/60

*0/040
()0/147

0/810
()0/002

0/623
()0/009

بخش داخلی پاشنه

23/11±6/41

25/54±5/62

10/51

23/74±5/42

25/78±5/11

8/59

*0/026
()0/170

0/824
()0/002

0/840
()0/002

بخش خارجی پاشنه

23/30±5/48

25/32±4/98

8/66

22/42±6/17

24/58±5/54

9/63

*0/020
()0/184

0/669
()0/007

0/934
()0/000

میانه پا

پسآزمون

*سطح معنیداری P>0/05
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درصد
تغییر

پیشآزمون

پسآزمون

درصد
تغییر

اثر عامل
زمان

اثر عامل
گروه

انگشت شست

فشار

گروه کنترل

اثر تعاملی
زمان×گروه

پیشآزمون

نیرو

سطح معناداری(اندازه اثر)

اثر تمرینات راهرفتن االستیکی بر متغیرهای فشار کف پایی ...

گــزارش شــده اســت کــه مرکــز فشــار در افــراد دارای کمــردرد
در هنگامــی کــه ایســتاده هســتند بــه ســمت پاشــنه متمایــل
میشــود کــه علــت ایــن عمــل را کاهــش فشــار و رفــع خســتگی
عضــات اکستنســوری تنــه بیــان نمودنــد( .)39بهعــاوه ،بیمــاران
دارای کمــردرد در هنــگام راهرفتــن و دویــدن چرخــش داخلــی
()37
اســتخوان تیبیــا و ران و تیلــت قدامــی لگــن را دارا میباشــند
کــه بــرای جبــران ایــن وضعیــت ممکــن اســت تنــه را به ســمت
خلــف جابجــا و بــردار وزن بــدن را بــه عقب منتقــل کننــد(.)41 ,40
ضعــف گیرندههــای پروپریوســپتیو در بیمــاران دارای کمــردرد
باعــث کاهــش تعــادل میشــود کــه بیمــار بــرای جلوگیــری
از بــه هــم خــوردن تعــادل ســعی میکنــد بــه طــور آهســته
و بــا قدمهــای کوتــاه را ه بــرود( .)42نتایــج تســت تعقیبــی در
پژوهــش حاضرنشــان داد کــه طــی پسآزمــون در مقایســه بــا
پیشآزمــون در گــروه تجربــی میــزان اوج نیــرو واره بــر بخــش
خارجــی پاشــنه بزرگتــر میباشــد .ترکیــب فاشــیای ناحیــه
کمــری و عضلــه ســوئز بــزرگ همچــون فنــری جهــت راســت
کــردن ران عمــل میکنــد و ثبــت فعالیــت الکترومایوگرافــی
از ایــن فرضیــه حمایــت مینمایــد( .)38احتمــاال بهبــود عملکــرد

فشــیای ناحیــه کمریلگنــی در نتیجــه تمرینــات االســتیکی
حــرکات ران و تیبیــا (کاهــش چرخــش داخلــی) را تحــت تاثیــر
قــرار داده و بــه ایــن ترتیــب ســبب انتقــال اوج نیــروی بیشــتری
بــه بخــش خارجــی پاشــنه بعــد از دوره تمرینــی شــده اســت.
بــا وجــود ایــن اثبــات هرچــه بهتــر ایــن موضــوع نیــاز بــه ثبــت
کینماتیکــی حرکــت بعــد از دوره تمرینــات راهرفتــن االســتیکی
دارد .همچنیــن طــی پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون
در گــروه کنتــرل میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخشهــای داخلــی
پاشــنه و خارجــی پاشــنه بزرگتــر بــود .بعــاوه ،طــی پسآزمــون
در مقایســه بــا پیشآزمــون در گــروه کنتــرل میــزان اوج فشــار
واره بــر بخشهــای کفپایــی دوم و کفپایــی ســوم کوچکتــر
میباشــد .ایــن تغییــرات احتمــاال بــه دلیــل تشــدید بیمــاری
بعــد از  6هفتــه میباشــد.
از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر ،عــدم وجــود جنــس مؤنــث
در نمونــه آمــاری ،عــدم ثبــت همزمــان متغیرهــای کینماتیکــی
و فعالیــت الکترومایوگرافــی عضــات و کوتــاه بــودن طــول دوره
تمریــن را میتــوان اشــاره نمــود.
نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه تمرینــات راهرفتــن
االســتیکی بــر روی مــدت زمــان اتــکا اثــر معنــیداری را دارا
نمیباشــد .همچنیــن تمرینــات االســتیکی راهرفتــن در گــروه
تجربــی میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخــش خارجــی پاشــنه را
افزایــش و میــزان اوج فشــار وارده بــر بخشهــای کفپایــی
چهــارم و کفپایــی پنجــم را کاهــش داد.
تقدیر و تشکر
از تمامــی افــراد شــرکتکننده کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش
یــاری نمودنــد کمــال تشــکر و قدردانــی را داریم.
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بــر روی فشــیای ناحیــه کمریلگنــی متمرکــز شــدهاند کــه
دارای تعــداد زیــادی از تارهــای کالژنــی اســت و بــه عنــوان
تانــدون عضلــه همچــون ســوئز بــزرگ عمــل مینمایــد(،)38 ,28
بنابرایــن دارای خاصیــت االســتیکی و عملکــردی باالیــی اســت
ی را بیــن پای اتــکا و تنــه ایجــاد مینمایــد(.)38
کــه اتصــاالت قــو 
بهبــود عملکــرد ایــن فشــیا در نتیجــه تمرینــات االســتیک
راهرفتــن میتوانــد علــت احتمالــی کاهــش اوج فشــار واره بــر
بخشهــای کفپایــی چهــارم و کفپایــی پنجــم باشــد.
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه اثــر عامــل گــروه بــر متغیرهــای
اوج نیــروی عکسالعمــل زمین(مؤلفــه  ،)FzPOزمــان رســیدن
بــه اوج مؤلفــه  ،FzHCجابجایــی مرکــز فشــار مؤلفــه داخلــی-
خارجــی و نــرخ بارگــذاری عمــودی معنــادار بــود .مطالعــات
پیشــین نشــان داد کــه افــراد مبتــا بــه کمــردرد در هنــگام
راهرفتــن جابجایــی قدامی-خلفــی مرکــز فشــار کمتــری نســبت
بــه افــراد ســالم دارا بودنــد کــه علــت آن میتوانــد وجــود
مکانیزمهــای جبرانــی بــرای کاهــش درد باشــد( .)25همچنیــن،
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Abstract
Aims and background: The aim of this study was to investigate the effects of elastic gait training on the peak
plantar pressure variables and peak forces of 10 regions of the foot, peak of vertical force, time to peak of vertical
force and displacement of center of pressure in patients with low back pain during running.
Materials and methods: The sample of this study included 29 men with low back pain. These subjects were divided
into control (n=12) and experimental (n=17) groups. The experimental group did elastic gait training for 6 weeks.
Peak plantar pressure variables during both pre and post-test were recorded by a foot scan system (sample rate: 300
Hz).
Findings: In the experimental group, findings demonstrated greater peak force on lateral part of the heel during posttest than in pre-test. Moreover, lower peak pressure in the fourth and fifth metatarsal regions were observed during
post-test than in pre-test. In control group, greater peak forces in third metatarsal part, lateral, and medial parts of the
heel were observed during post-test compared to pre-test.
Conclusion: Findings of this study demonstrated that elastic gait training did not have any significant effect on
stance time. Also, elastic gait training increased peak force in lateral part of the heel and decreased peak pressure
in fourth and fifth metatarsal parts.
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