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مقاله پژوهشی

بهای مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک
تأثیر گوه جانبی پا با شی 
آنالیز مولفههای اصلی ()PCA
محمد ربیعی ،1منصور اسالمی ،*1حیدر صادقی ،2افشین فیاض موقر
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چکیده:
زمينه و هدف :بر هم خوردن مقدار و زمان پرونيشن پا ممکن است منجر به استئوآرتریت زانو شود که برای
یشود .تاکنون نتایج مطالعات متناقض بودهاند که
درمان آن از مداخالتی مانند گوه جانبی در ناحيه پا استفاده م 
یباشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير
کهای استفاده شده م 
بهای مختلف گوه و تکني 
احتماالً ناشی از شي 
مولفههای اصلی ( )PCAانجام شد.

بهای مختلف بر کينماتيک پا با استفاده از تکنيک آناليز
گوه جانبی پا با شي 


یها در  5حالت
روش بررسی 75 :فرد سالم در این مطالعه شرکت کردند .سينماتيک اندام تحتانی آزمودن 
بهای  9 ،6 ،3و  11درجه در قسمت پاشنه کفش ،ثبت شد .سپس با
دویدن با کفش و کفش با گوه جانبی با شي 
مولفههای اصلی پرونيشن محاسبه شد .برای بررسی اثر گوه بر اورژن و شاخص

استفاده از روش آماری PCA
پرونيشن (مولفه اول  )PCAاز آناليز واریانس با دادههای تکراری استفاده شد.
گوههای  9و  11درجه موجب افزایش معنی دار زاویه اورژن شدند .هنگام بررسی شاخص پرونيشن
یافته ها :
عالوه بر گوههای  9و  11درجه ،گوه  6درجه نيز با حالت بدون گوه افزایش معنی داری نشان داد .روش PCA
یگذارد.
مشخص کرد که گوه  6درجه ،عالوه بر اثرات کلينيکی گزارش شده ،بر مکانيک پا نيز اثر م 
یباشد و برای به دست آوردن نتایج
گوههای جانبی بر پا نم 
نتيجه گيری :اورژن پا به تنهایی قادر به بيان تأثير 
قتری برای بررسی
قتر باید تمامی صفحات حرکتی در نظر گرفته شود .روش  PCAمیتواند معيار دقي 
دقي 
پرونيشن فراهم کند.
واژه های کليدی :گوه جانبی ،استئوآرتریت ،PCA ،پرونيشن پا ،زانو درد.

مقدمه:
سندرمهای درد پتلوفمورال و استئوآرتریت زانو


از بر هم خوردن مقدار و زمان پرونیشن پا باشد که در

).اینبیماریها

ترینبیماریهایزانوهستند(1-4


ازشایع

زنجیره بسته ،در مرحله اتکا راه رفتن ،باعث اختالل در

ناشی از عوامل چندگانه هستند که عوامل موضعی

مقداروزمانحرکاتدرشتنینسبتبهفمور،حرکت

هاشناختهشدهاند(.)2مطالعاتپیشین


بهعنوانخطرآن

غیرطبیعیکشککبررویزانوواعمالاسترسوفشار

علتاصلیآنهارااعمالاسترسبرسطحمفصلیدراثر


غیر عادی روی سطوح مفصلی و در نتیجه آسیب در

راستای غیر طبیعی و حرکتهای غیر عادی این سطوح

ناحیه زانو میشود .از همین رو در بسیاری از صدمات

بر هم بیان کردهاند ( .)6،5در این موارد ،این تئوری

اندام تحتانی از مداخالتی در ناحیه پا جهت تصحیح

مطرحاستکهآسیبهایمفصلزانوممکناستناشی


راستاینیروهایواردهبهمفاصلاستفادهمیشود .


*

نویسنده مسئول :بابلسر -دانشگاه مازندران -گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی -تلفنE-mail: mseslami@gmail.com ،011-25342201 :
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تأثیر گوه جانبی بر مکانیک پا

امروزهازکفیهایطبیبرایدرمانغیرتهاجمی


اثرات چشمگیری را در کینماتیک زانو ،ران و لگن

بسیاریازصدماتاندامتحتانیاستفادهمیشود(.)8،7

تشخیصدهند(.)23ازسویدیگرشمسیوهمکاران

کفیهای طبی با هدف بازچینش ساختارهای
عموماً  

طی مطالعهای گزارش کردند ،استفاده از کفیهای

استخوانی ،تغییر الگوی حرکت اندام تحتانی حین

دارای گوه خارجی ،چه در قسمت پاشنه و چه در

راهرفتنوکاهشعالیممربوطبهعوارضاندامتحتانی

قسمت جلوی پا ،تأثیری بر اثرگذاری این نوع کفیها

مورداستفادهقرارمیگیرند(.)10،9نتایجاستفادهازاین


بر روی گشتاور آداکشن زانو و نیروهای عکسالعمل

وسایل در درمان وتعدیل مشکالت اندام تحتانی مانند

زمیننداشت(.)24نتایجمتناقضحاصلهازمطالعاتتا

التهابنیامکفپایی،دردقدامیزانو،صافیکفپا،

تواندناشیازنمونههای آزمایشیکوچک،


حدودیمی

تاندونیت آشیل و استئوآرتریت زانو به صورت

ردههای سنی متفاوت ،استفاده از گوه با شیبهای


موفقیت آمیز اعالم شده است ( .)8یکی از انواع

متفاوت،واستفادهازاورژنبهعنوانپرونیشنباشد .

کفیهای طبی مورد استفاده گوه جانبی است .به طور


از سوی دیگر به دلیل ماهیت سه بعدی حرکت

تئوریکال ممکن است این گوهها موجب تغییر میزان

پرونیشن(حرکاتهمزماناورژن،آبداکشنپاودورسی

پرونیشنپا،تصحیحزاویهبینتیبیاوفمورویاجابجایی

فلکشن) محاسبه آن دشوار بوده و تاکنون فقط از زاویه

مرکزفشارپا بهسمتخارجشوندوبهدنبالآنبازوی

اورژن به عنوان پرونیشن در مطالعات استفاده شده

گشتاوریزانوراکاهشدهند( .)11

است(.)23،21،16،15،10،9بااینحال،اینمقایسهساده

مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از گوه

در یک صفحه ،در به تصویر کشیدن تفاوتها با

جهت درمان ناهنجاریهای پا و زانو با نتایج متناقضی

محدودیتهایی روبه رو است .از این رو استفاده از


همراهاستونظرجامعیدرموردسودمندیتوکفیهای


روشهای آماری پیشرفته میتواند درک بهتری را


گوهای بیان نشده است ( .)12-19بسیاری از مطالعات


در خصوص اطالع از پدیدههای پیچیده راه رفتن مانند

هایگوهایبازاویه


اندکهاستفادهازتوکفی

نشانداده

پرونیشن را فراهم کند .یکی از این تکنیکهای پیشرفته

 5تا  10درجه به سمت داخل در درمان استئوآرتریت

آماری کهبه منظورطبقهبندی ،کاهشاطالعاتوتعیین

کمپارتمانداخلیزانومفیداست(.)12-16اسفندیاری

ساختاراطالعات،کاربردداشتهودرتحقیقاتگذشتهدر

و همکاران گزارش کردند ،کفی با گوه خارجی

راهرفتنبهکاررفته،تکنیکآنالیزاجزایاصلی()PCA

میتواند سبب بهبودی عالئم آرتریت در بیمارانی با


است .این روش قادر است اطالعات موجود در هر سه

استئوآرتریتخفیفدربخشداخلیزانوگردد(.)20

صفحهحرکتیپارادرقالبیکمولفهبهصورتهمزمان

اسالمیوهمکارانگزارشکردنداستفادهازاینوسایل

بررسی نماید و از این رو بررسی جامعتر و دقیقتری از

باعث تغییر در زمانبندی حرکات و کاهش در دامنه

حرکاتپاوتأثیرمداخالتبهعملآورد .

حرکتی مفاصل پا میشود ( .)21مطالعات بسیاری

شواهد مرتبط با اثربخشی بالینی ارتزهای پا در

کاهش در گشتاور واروس زانو هنگام استفاده از گوه

کنترلاختالالتمفاصلاندامتحتانیبهطورگستردهدر

خارجیراگزارشکردهاند(،)22،17،15درحالی که


متون علمی موجود هستند ،با این حال ،تشریح اثرات

 Nesterوهمکارانهنگام استفاده از ارتوز پانتوانستند

بیومکانیکی ارتزهای پا بسیار محدودند .به منظور
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مشخص ساختن چگونگی تأثیر گوه خارجی بر درمان

مستقیم حرکت پا ،قسمت عقب کفش با اندازه 4×4

آسیبهای زانو ،مشخص ساختن اثرات کینماتیکی


سانتیمتر توسط کفاش ماهر بریده و قسمت باالی آن


درجاتمختلفشیبگوهدرپاضروریاست.ازهمین

توسطچسبولکروبههممتصلشدتاآزمودنیبتواند

رو ،هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر گوه جانبی پا با

بدون جداکردن مارکرها ،گوهها را تعویض نماید .در

شیبهایمختلفبرکینماتیکپابااستفادهازتکنیک

اینپژوهشازیکنمونهکفشورزشیمعمولیاصالح

آنالیزمولفههایاصلیاست.


گوهدرقسمتپاشنهباشیبهای9،6،3و11

شدهو4
استفاده شد .گوهها توسط نجار ماهر از چوب سخت



روش بررسی:

ساختهشدند .

تحقیق حاضر از نوع میدانی و نیمه تجربی بود

کینماتیک سه بعدی پا و ساق طی فاز اتکای

که  75نفر ( 37مرد 38 ،زن) از دانشجویان دانشگاه

دویدن و در حالت ایستادن ثابت ثبت شد .مارکرهای

مازندرانبامیانگینسن (،)22/3±2/8وزن( )3/7±70و

آناتومیک جهت ساختن مدل کینماتیک ساق و پا

قد ( )170±8در آن شرکت کردند .سالمت جسمانی

استفاده شدند که به نقاط آناتومیک زیر متصل شده

همهآزمودنیهاقبلازاجرایپروتکلپژوهشیتوسط


بودند :کندیلهای داخلی و خارجی درشتنی ،قوزک

متخصص ارزیابی شد و آزمودنیها فرم رضایتنامه

داخلی و خارجی ،مرکز پاشنه و نوک انگشت دومپا.

شرکت در آزمون را امضا کردند .آزمودنیها فاقد هر

مارکرهای ترکینگ توسط یک کالستر  4مارکری به

گونه مشکالت اسکلتی -عضالنی ،ناهنجاریهای اندام

قسمتکناریساق ویککالستر 3مارکریبهقسمت

تحتانی و سابقه آسیب در اندام تحتانی طی دو سال

پشتپامتصلشدند .
هنگامی که آزمودنی به صورت ثابت روی

گذشتهبودند .
 6دوربین ( )SIMI; JVC-9X00; 200 Hz

تختهنیروسنجایستادهبود،یکتصویرباتمامیمارکرها

به صورت دایرهای دور یک عدد تخته نیروسنج 

برای ساخت مدل کینماتیک و تعریف وضعیت طبیعی

()Kistler, Winterthor, Switzerland, 1000 Hzتعبیه

مفصل از وی گرفته شد .پس از ثبت تصویر ایستاده،

شده در مسیر دویدن  15متری ،چیده شدند .فضای

 6مارکرآناتومیکازآزمودنیجداشدهوآزمودنیبا

تصویربرداری این نوع چینش ،حرکات پا و ساق را

درمسیرمشخصشدهمیدوید .

7مارکرترکینگ

پوششمیداد.کینماتیکحرکتتوسطدوربینهاثبت


همه آزمودنیها الگوی دویدن پاشنه پنجه را

شدوتختهنیروسنججهتمشخصکردنلحظهبرخورد

داشتندوسرعتدویدنآنهاتوسطکرنومتردر3متربر


پاشنهوجداشدنپنجهدرمسیردویدنتعبیهشد .

ثانیهکنترلشد.درابتدابرایآشناییبامحیطآزمایشگاه،

دومشکلروششناسیکهمعموالً موجبتأثیر


کفش و مسیر دویدن ،به آزمودنیها  15دقیقه فرصت

برنتایجبیومکانیکیمیشوند،عبارتندازکندنواتصال


گرم کردن در محوطه آزمایشگاه داده شد .هر فرد در

مجددمارکرهاهنگامتعویضکفیوتخمینحرکتپا


مسیرتعیینشده،دویدندر 5وضعیتمختلفراانجام

بااستفادهازمارکرهایرویکفش(.)25-27بههمین

میداد،یکحالتدویدنباکفشو 4حالتدویدنبا


دلیل برای اتصال مستقیم مارکرها به پا جهت مشاهده

کفشکههریکازگوههادرکنارهخارجیکفشدر
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تأثیر گوه جانبی بر مکانیک پا

زیر پاشنه قرار داده شده بود .هر یک از آزمودنیها

عکسالعمل عمودی زمین به  4زیرفاز تقسیم شد که


 3تالش موفق درهر یک از حالتها را انجام میدادند

عبارتنداز:صفرتا %5فازاتکا(زیرفاز%5،)1تا%20فاز

که انتخاب حالتها به صورت تصادفی بوده و بین

اتکا(زیرفاز%20،)2تا%35فازاتکا(زیرفاز)3و%35تا

دقیقهاستراحتمیکردند.تالشموفقشامل

آزمونها 3


 %50فاز اتکا (زیرفاز  .)4از آمار توصیفی برای بیان

برخوردپایراست(غالب)آزمودنیرویتختهنیروسنج

ویژگیهای آزمودنیها و میانگین و انحراف استاندارد


والگویدویدنپاشنهپنجهبود.زوایایسهبعدیاندامها


هااستفادهشد.ازآنالیزواریانسبادادههای


هایگوه

مولفه

توسطروش  Eulerمحاسبهشد.دادههایکینماتیکبا

تکراری()Repeated measure ANOVAجهتمقایسه

،Fourth-order low-pass Butterworth filter 15hz

میانگیناورژنوپرونیشندرزیرفازهایمرحلهاتکابین

فیلترشدند.سپسزوایایمفصلیموردنظردربرنامهنوشته

وههااستفادهشد.سطحمعنیداری0/05فرضشد .
گ 

شده آنالیز سه بعدی در نرم افزار MATLAB 2013

یافته ها:

محاسبهشد .درنهایتبااستفادهازروشآماری،PCA
مولفههایاصلیپرونیشنمحاسبهشدند.بهمنظوراجرای


بااستفادهازروش PCAسه مولفهبهدستآمد

این تکنیک در مرحله اول ماتریس کواریانس روی

کهمولفهاولبهتنهاییقادربهبیانبیشاز%80اطالعات

اطالعات زوایای پا هنگام پوشیدن کفش بدون گوه

شد(نمودارشماره .)1


ترسیمشد.اینماتریسبرایهرفرداز 3ستون(زاویه
پادرهرسهسطححرکتی)و 303ردیف( 3آزمونکه
هریکبه %100نرماالیزشدهبودند)تشکیلشدهبود.
 PCAبا استفاده از همبستگی موجود در ماتریس ،کل
اطالعاتموجودرادرقالبچندمولفه()PCsتعریف
کند،بهطوریکههرکدامازاینمولفههاقادرندتا


می
درصدی از کل واریانس اطالعات را توصیف کنند.
داخلهرمولفه،اطالعاتاولیهقرارداردوهرکداماز
بهآنمیدهد

ایناطالعاتباتوجهبهوزنیکه PCA
ولفهقرارمیگیرند.درمرحلهبعد

(وزنعاملی)،درونم
بهمنظورانتخابتعدادمولفههایی()PCsکهبایدبرای

مرحله بعدی آنالیز به کار برده شوند ،از مولفههایی

نمودار شماره  :1نتایج حاصل از  PCAو ميزان بيان

استفاده میشود که قادر باشند بیشتر از  %75واریانس

اطالعات توسط هر یک از مولفهها

کلاطالعاتراتوصیفکنند .

با استفاده از روش  3 PCAمولفه به دست آمد

بیشترین تأثیر ارتوزهای پا در نیمه اول فاز اتکا

کهمولفهاولبهتنهاییقادربهبیانبیشاز%80اطالعات

گوههایمختلف
است(.)28ازاینروجهتبررسیتأثیر 

شد.ازاینرو،درادامهآنالیزاطالعات،مولفهاول()PC1

بر کینماتیک پا ،فاز اتکا بر اساس تغییرات نیروی

استفادهشدهاست PC1.شاملترکیبخطیازمتغیرهای
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اولیه (زوایای اینورژن /اورژن ،دورسی /پلنتار فلکشن و

درجهمیتوانندباعثافزایشمیزاناورژنپادر

 9و 11

چرخش داخلی /خارجی پا) بود که بر اساس ماتریس

فازهای 2و 3نیمهاولفازاتکاشوند(نمودار شماره،2

هایحاصلازاجرایآنالیزمولفههایاصلی


ضرایبمولفه

جدول شماره،)1اماتفاوتمعنیداریهنگاماستفادهاز

نتایجتستآماریمشخصکردکهگوههای

محاسبهشد.

گوههای3و6درجهیافتنشد .


نمودار شماره  :2تأثير گوههای مختلف بر زاویه اورژن در فازهای  1تا  4نيمه اول مرحله اتکا
جدول شماره  :1ميانگين و انحراف استاندارد زاویه اورژن پا هنگام استفاده از گوهها در هر یک از فازها
فاز 1

فاز 2

فاز 3

فاز 4

کفش بدون گوه

-1/01±14/85

4/02±13/91

6/56±13/91

7/61±14/23

کفش با گوه  3درجه

-0/56±14/9

4/69±13/98

6/99±14/2

7/89±14/75

کفش با گوه  6درجه

-0/61±14/94

4/9±14/37

7/4±14/17

8/21±14/42

کفش با گوه  9درجه

-0/05±15/11

*5/85±14/32

*8/1±14/57

8/38±14/77

کفش با گوه  11درجه

-0/23±15/91

*6/35±14/73

*8/43±14/61

8/49±14/78

حالت کفش و گوه

* :تفاوت معنی دار با حالت کفش بدون گوه میباشد (.)P<0/05

با این حال شاخص پرونیشن مشخص کرد که

آن ،هنگام بررسی افزایش شیب گوه مشخص شد که

عالوهبرگوههای9و 11درجه،گوه 6درجههمباعث


بیشترینافزایش در شاخص پرونیشنبا استفاده ازگوه

افزایش میزان پرونیشن پا میشود (نمودار شماره ،3

 6درجهحاصل شدهاستوپسازآنباافزایشمیزان

جدول شماره .)2همچنینمشخصشدکهاینافزایش

شیب گوه تغییر معنی داری مشاهده نمیشود (نمودار

درفازهای 2تا 4مرحلهاتکامعنیداراست.عالوهبر

شماره،3جدولشماره .)2
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نمودار شماره  :3تأثير گوههای مختلف بر شاخص پرونيشن پا در فازهای  1تا  4نيمه اول مرحله اتکا
جدول شماره  :2ميانگين و انحراف استاندارد شاخص پرونيشن پا هنگام استفاده از گوه ها در هر یک از فازها
حالت کفش و گوه

فاز 1

فاز 2

فاز 3

فاز 4

کفش بدون گوه

-2/34±17/25

-7/9±18/57

0/16±20/36

8/3±20/32

کفش با گوه  3درجه

-2/86±16/58

-7/5±18/43

0/35±20/21

8/06±20/37

کفش با گوه  6درجه

-1/10±16/6

*-5/5±18/98

*2/26±20/67

*10/21±20/27

کفش با گوه  9درجه

-2/39±16/85

*-5/4±19/01

*2/14±20/88

*10/02±20/25

کفش با گوه  11درجه

-2/67±16/37

*-5/31±18/54

*2/64±20/81

*10/08±20/02

* :نشانگر تفاوت معنی دار با حالت کفش بدون گوه میباشد (.)P<0/05



بحث:
هدفتحقیقحاضربررسیتأثیرگوهجانبیپابا

هنگامبررسیتأثیر گوهجانبیبراورژنپا،نتایج

شیب هایمختلفبرکینماتیکپابااستفادهازتکنیک

تحقیقحاضرمشخصکردگوهباشیبکمتراز 9درجه

آنالیز مولفههای اصلی بود .با وجود تحقیقات زیاد در

تأثیریبرحرکتسینماتیکپانداشتهوفقطگوههای9و

موردتأثیراتاستفادهازگوهجانبیدردرماندردهای

درجهدرفازهای 2و 3مرحلهاتکادویدنبراورژنپا

 11

پا،نتایجآنهاهمسونبودهودربسیاریازمواردمتناقض


تأثیر داشتند(نمودار شماره  ،2جدول شماره .)1همچنین

میباشند .در حالی که بسیاری از مطالعات کلینیکی


هنگام استفاده از گوه با شیب های باالتر از  6درجه،

کاهش درد را هنگام استفاده از گوههای با شیب 

بسیاریازافراداحساسآزردگیدرقسمتپاراگزارش

 5درجه گزارش کردهاند ،در تحقیقات بیومکانیکی

کردند .بسیاری از تحقیقات پیشین نیز نتایج مشابهی را

تأثیریمشاهدهنشدهاست( .)27-34،24،20

گزارش کردهاند .گوهرپی و همکاران طی مطالعهای
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گزارشکردندکهکفیجانبیباشیب 6درجهتأثیریبر

گشتاور آداکتوری اضافه شد و در  %67این گشتاور

راستایزانوندارد(Kakihana.)35وهمکارانتفاوتبین

کاهش یافت (.)34بهصورت کلی گوه موجب انتقال

افراد حین استفاده از کفی جانبی با زاویه  6درجه را

مرکز فشار پا به سمت جانب ،افزایش اورژن مجموعه

گزارشکردند(.)15همچنینگزارشکردندکهگوهبر

مفصلی مچ /سابتاالر و گشتاور اورژنی در مقایسه با

زاویهزانوومفصلسابتاالرتأثیر معنیدارینداشتهودر

وضعیتکنترلشد .

نیروی عکسالعمل زمین تغییری ایجاد نکرده است.

بااینحال،هنگاماستفادهازروشآماریآنالیز

Crenshawوهمکارانبیانکردندکهباوجودکاهشدرد

مولفه های اصلی ( ،)PCAنتایج تحقیق حاضر مشخص

وبهبودعملکردهنگاماستفادهازگوهجانبی 5درجه،در

عالوهبرگوههایجانبیباشیبباالتراز 9درجه،

کرد ،

زوایای مفصل ران ،زانو ،مچ پا و کینتیک مچ پا و زانو

درجهنیزمیتواندبرمیزانپرونیشن

گوهجانبیباشیب 6

تفاوتی مشاهده نشد ( Hinman .)22و همکاران گزارش

درافرادسالمتأثیر داشتهباشد(نمودارشماره،3جدول

کردند که گوه جانبی  5درجه تأثیری بر چیدمان پا در

شماره .)2احتماالً یکیازدالیلوجودتناقضدرزمینه

حالت ایستا نداشت ،با این حال موجب کاهش درد و

گوههای جانبی بر پا ،ماهیت سه بعدی حرکت
تأثیر  

گشتار آداکشن زانو شد ( .)36با این حال ،در مطالعه

پرونیشن باشد که ترکیب حرکات اورژن ،دورسی

دیگریتوسط Hinmanوهمکارانبیانشدکهبینافراد

فلکشن و آبداکشن پا است ،با این حال ،اورژن پا 

مختلفدرپاسخبهگوهتفاوتوجودداشت(Maly.)37

بهتنهاییقادربهبیانآننبودهاست.بادرنظرگرفتن

و همکاران پس از بررسی تأثیر گوه جانبی  5درجه 

محور حرکتی مایل مچ پا ،ممکن است گوه جانبی

بیان کردند که گوه بر نحوه چیدمان پا در حالت ایستا،

عالوه بر اورژن ،بر چرخش و دورسی فلکشن پا نیز

حداکثرمیزانآداکشنومیزانجابجاییمرکزفشارتأثیری

تأثیرگذار باشد ،اما مقدار آن کم بوده ،به طوری که 

نداشت(.)38همچنیناینمحققیندرمتغیرهایفضایی

درنظرگرفتنهریکازاینصفحاتحرکتیبهتنهایی

زمانی بین گوه و کفش معمولی تفاوتی پیدا نکردند.

نتواند تفاوت بین گوهها یا تأثیر گوه با شیب کم را

تحقیقات متعدد دیگری نیز انجام شده که استفاده از

مشخص کند .با توجه به خصوصیت روش  PCAدر

گوهجانبیرادربیماراناستئوآرتریتزانوبیتأثیربیان

ترکیباطالعاتوبیاناطالعاتبهصورتمولفههای


کردهاند ( .)39،38،31،24،23،19،18،6تمامی این


ایحرکترادرنظرمیگیرد،

جدیدیکهتمامیجنبهه


تحقیقاتدریافتنتأثیرمکانیکیگوهجانبیبرپاناموفق

اینروشبادرنظرگرفتنتغییراتدرهرسهصفحهی


بودهاند و کاهش درد مشاهده شده در برخی از این


حرکتیپاتوانستتأثیر گوهجانبیرامشخصکند.با

تحقیقات را ناشی از تأثیر گوه جانبی بر عضالت،

توجهبهنتایجتحقیقحاضر،میتواناین گونهبیانکرد


هاینرمگزارشکردهاند .


اعصابیابافت

که کاهش درد مشاهده شده هنگام استفاده از گوه

متاآنالیز بیان کردند ،اگرچه روش متاآنالیز

جانبی با شیب  6درجه در درمان استئوآرتریت زانو،

هنگامبررسیکلیافراد،یکرابطهبیناستفادهازگوه

ناشیازتغییراتدرمقدارپرونیشنمیباشد.همچنینبا


وکاهشدرددراستئوآرتریتداخلیزانونشانداد،با

توجهبه عدمتوانایی زاویهاورژن پا در بیان تأثیر گوه

ینحالمحدودیتدرمطالعاتیکهازگوههایمعمولی

ا

جانبیباشیبکمتراز 9درجه،بایدازروشدقیق تری

برای مقایسه استفاده کرده بودند ،ارتباط معنی دار یا

که قادر به در نظر گرفتن تأثیر مداخالت در همه

کلینیکیمهمرانشانندادهاندواستفادهازگوهجانبیرا


صفحاتحرکتیباشد،استفادهشود .

حمایتنمیکنند( Chapman.)33وهمکارانگزارش


از سوی دیگر بسیاری از تحقیقات گزارش

کردند که هنگام استفاده از گوه جانبی ،در  %33افراد

اندکهگوهباشیبهای 5تا 17درجهتأثیر تقریباً


کرده
68

محمد ربیعی و همکاران

تأثیر گوه جانبی بر مکانیک پا

یکسانیبردردداشتهاند،اماگوهباشیبباالترموجب


مطالعه دارای محدودیتها و پیشنهاداتی به شرح ذیل

ناراحتی و در برخی موارد آسیب پای افراد استفاده

میباشد  -1:باتوجهبهمحدودیتجامعهدردسترس،

کنندهشدهاست (.)17،29،40،41روش PCAمشخص

فقط روی افراد جوان سالم انجام گرفته است که

کرد که بیشترین تأثیر هنگام افزایش شیب گوه ،بین 

پیشنهاد می شود این بررسی در مطالعات آینده در

درجهمیباشدوپسازآنباافزایش

گوه های 3و 6

جوامع بزرگتر ،رده های سنی دیگر و افراد دارای

شیب گوه ،با وجود افزایش در مقدار زاویه اورژن

ناراحتی هایزانونیزانجامگردد؛  -2اینمطالعهصرفاً


(نمودارشماره،2جدولشماره،)1درشاخصپرونیشن

روی افرادی انجام گرفته که پای راست آنها غالب

)تفاوتچشمگیری

پا(نمودارشماره،3جدولشماره2

بودهاست.باتوجهبهتواناییعصبیعضالنیمتفاوت

مشاهده نمی شود .شاید دلیل احتمالی این عدم مزیت

دردواندامپیشنهادمیشوددرمطالعاتبعدیهردو

شیبهایباالتر،نقشجبرانیبدنباشدکهدرپاسخبه


اندامغالبوغیرغالبموردبررسیقرارگیرند؛ -3با

ناراحتیموجبانقباضعضالنیوجلوگیریازانحراف

توجه به بیان دقیقتر تفاوتها توسط روش  PCAو

بیشترتوسطگوههایباشیبباالترشود .


همچنینتأثیر سن،جنسومیزانقدرتبدنیدرتأثیر
مداخالت گوناگون بر پا و سایر اندامها ،پیشنهاد 
می شود ،تأثیر این مداخالت در اندامهای مختلف ،

نتیجه گیری:
در مجموع میتوان گفت اورژن شاخص

به خصوص اندام هایی با حرکات همزمان در چندین

مناسبی برای بررسی تأثیر مداخالت گوناگون بر پا

صفحه حرکتی ،با استفاده از روش جدید  PCAدر

نمی باشد و استفاده از روشهای جدیدتر مانند PCA

تحقیقاتآتیبررسیشوند .

که تغییرات در تمامی صفحات حرکتی را به صورت

تشکر و قدردانی:

همزمان در بر میگیرند ،پیشنهاد می شود .با توجه به

از تمامی افرادی که در اجرای این طرح

تأثیر  گوه بر شاخص پرونیشن ،احتماالً کاهش درد
هنگام استفاده از گوه جانبی در درمان استئوآرتریت

تحقیقی ما را یاری  نمودند و همچنین افرادی که 

زانو ،ناشی از تأثیر گوه بر میزان پرونیشن باشد .

به صورت داوطلبانه به عنوان آزمودنی در این طرح

بهصورتکلیگوهباشیب 6درجهبهخاطراحساس

شرکت کردند ،تشکر و قدردانی می گردد .مقاله

راحتی بیشتر در ناحیه پا و تأثیرگذاری مناسب برای

حاضر حاصل از پایان  نامه دکتری بیومکانیک

بیشتر افراد توصیه می شود ،با این حال هنگام تجویز

ورزشی به شماره تصویب  ،1017867تاریخ

کفیبایدویژگی هایفردیرانیزدرنظرگرفت .این


، 1393/10دانشگاهمازندرانمی باشد.
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Background and aims: Disruption of pronation magnitude and timing lead to knee
Osteoarthritis, that it can be treated by lateral wedge insole under foot. There were inconsistent
results that maybe arising from different inclination or used techniques. The aim of current study
was to assess the effect of lateral wedge insole with different inclination using Principal
Component Analysis (PCA).
Methods: 75 subjects were participated in this study. Lower limb kinematics was recorded at
five conditions including, running with regular shoe, and regular shoe with 3°, 6°, 9° and 11°
lateral wedge insole at rearfoot. Then, principal components (PCs) of pronation were calculated
by PCA. Repeated measure ANOVA was used to evaluate the effect of lateral wedge insole on
foot eversion and pronation index (PC1).
Results: The 9° and 11° lateral wedge conditions lead to significant increase in eversion angle.
However, in addition to the 9° and 11° lateral wedge conditions, 6° lateral wedge showed
significant differences with regular shoe. The PCA method revealed that 6° lateral wedge insole
has significant effects on foot mechanics.
Conclusion: The eversion angle could not exclusively present the foot pronation, and all of three
movement planes should be considered for accurate results. The PCA method provides more
accurate criteria for investigating pronation.
Keywords: Lateral wedge insole, Osteoarthritis, PCA, Foot Pronation, Patellofemoral pain.
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