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Abstract 

Background and Aim: The foot is the only anatomical structure that contacts the ground during 

walking and resists against the applied forces at the distal part of the lower extremity chain. An 

abnormal movement as well as high peak forces cause injuries to the feet and their soft tissues 

due to improper force distribution, which might lead to extensive foot disorders. Too much 

pressure and/or unequal force distribution is a major factor in foot disorders. Since, nowadays, 

many women routinely use high-heel shoes, its routine use may cause significant effects on their 

skeletal structures. The current study aimed to study foot pressure patterns in women using high-

heel shoes.  

Materials and Methods: The current observational-analytical study implemented case-control 

technique including two groups of 35 participants. The experimental group had a minimum of 

two years history of routinely wearing a high-heel shoe while the control group had to have the 

experience of wearing a normal heel shoe. A Zebris pedobarograph system was used to study the 

foot pressure in both static and dynamic statuses with bare foot. 

Results: The results showed a significant percentage of force only at the anterior part of the foot 

of participants who used to wear high-heel shoes (P<0.001). 

Conclusion: The findings showed clear foot pressure changes at the feet of individuals who had 

a background of routinely wearing high-heel shoes. These people apply more forces on their 

forefoot even when they do not use high-heels. These abnormal force changes might result in 

producing callosity, foot corns, and sores at their feet soles. 
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 بر الگوی فشار کف پایی خانم هابررسی اثر استفاده طوالنی مدت از کفش پاشنه بلند 
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 چکیده

  مقدمه و اهداف

کند. اندام تحتانی در برابر نیروهای وارده مقاومت می یترین بخش زنجیرهانتهایی به عنوانبا زمین در تماس بوده و  ،حین راه رفتنتار آناتومیکی بدن است که پا تنها ساخ
های پا ای از ناهنجاریتواند طیف گستردهو لذا میتوزیع نامناسب نیروها سبب ایجاد حرکت غیرطبیعی و اعمال استرس زیاد شده و آسیب بافت و عضالت پا را به دنبال دارد 

کفش  ازطور مرتب هب که امروزه درصد قابل توجهی از خانم ها از آن جایی و یا توزیع نامناسب آن باشد. فشار زیادتواند درد و ناراحتی پا می مهمیکی از علل  .به وجود آوردرا 
. هدف از به وجود آوردمدت از کفش پاشنه بلند می تواند اثرات قابل مالحظه ای بر ساختار اسکلتی افراد استفاده کننده پاشنه بلند استفاده می کنند، استفاده ی طوالنی 

 است.ا توزیع فشار کف پایی خانم ه بررسی اثر کفش پاشنه بلند بر ی پیش رومطالعه

 مواد و روش ها

سال پوشیدن کفش پاشنه بلند را  2خانم هایی که حداقل سابقه ی  نفری شامل گروه آزمون، 35گروه  2ز شاهدی، ا-تحلیلی از نوع موردی-ایمشاهده حاضر، در مطالعه ی
استفاده  Zebris عادت به پوشیدن کفش با پاشنه ی نرمال داشتند، استفاده شد. برای بررسی فشار کف پایی از دستگاه پدوباروگراف داشتند، و گروه کنترل، خانم هایی که

 در دو حالت ایستاتیک و دینامیک، بدون کفش بر روی دستگاه قرار می گرفتند. شد. نمونه ها

 یافته ها 

در حالتی که نمونه ها بدون کفش بر  ،نرمالی کفش با پاشنهآنالیز آماری حاکی از افزایش معنادار درصد نیروی وارده بر قدام پا در گروه کفش پاشنه بلند نسبت به گروه 
 (P<001/0) بود. ،ایستادنداف روی دستگاه پدوباروگر

 نتیجه گیری

، حتی این افراد بدین ترتیب که ؛ی طوالنی مدت از کفش پاشنه بلند تغییراتی در توزیع نیروی وزن بدن بر کف پا صورت می گیرددر اثر استفادهکه یافته ها نشان می دهد  
در توزیع نیروی وزن بدن می تواند ابنورمال این تغییرات  بدن خود را بر روی قدام کف پا وارد می کنند.درصد بیشتری از نیروی وزن زمانی که کفش پاشنه بلند نپوشیده اند، 

 میخچه و زخم را در کف پا به دنبال داشته باشد. پینه،

 کلیدی واژگان

 فشارکف پا، کفش پاشنه بلند، پدوباروگراف، پالت فورم 
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 و اهداف همقدم
است که وزن قابل توجهی را هنگام ایستادن و راه رفتن متحمل می شود، اما مطالعات محدودی درباره  بدن پا قسمت مهمی از سیستم اسکلتی

 %40و  می پوشند 3از زنان کفش پاشنه بلند %72اعالم کرد که در آمریکا،  2سازمان پودیاتری آمریکا .]1[دپا وجود دار 1نیروهای وارده برکف ی
در ایران آمار قابل استنادی از میزان استفاده ی کفش پاشنه بلند در زنان  درصورتی که .]2[داین کفش ها را هرروز استفاده می کنن هااز آن

یر کفش، عرض پاشنه، ارتفاع پاشنه و نیز انعطاف پذیری پاشنه می تواند بر مکانیک راه رفتن تاث 4طراحی های کفش شامل سختی یافت نشد.
را  ها می تواند فشار کف پاپاشنه بلند می تواند موجب تغییرات فشار کف پا شود. این کفش هایکفش ،بر اساس مطالعات انجام شده .]3[بگذارد

 .]4[پنجم به متاتارس های اول و دوم منتقل کند چهارم و ،های سوم 6متاتارس باال ببرد و این فشار را از سر 5پا در قسمت قدامی
 اسکلتی -عضالنیهای پاشنه بلند موجب تغییراتی در سیستم س یافته های مطالعات انجام شده، می توانیم نتیجه گیری کنیم که کفشاسا بر

کینتیک راه رفتن و ایستادن، تعادل افراد، ایجاد امواج شوک و نحوه ی توزیع  و بدن می شود و می تواند اثرات قابل مالحظه ای بر کینماتیک
  ]14و 6و  5و 4[.داشته باشد یفشار کف پای

کف پایی نمونه  و اندازه گیری فشار کفش پاشنه بلند بر روی افراد بررسی شدهپوشیدن مطالعات انجام شده در این حوزه، اثرات آنی بیشتر در 
است و معموال نمونه های موجود  محاسبه شدههای حاضر در مطالعه، با استفاده از کفش پاشنه بلند بر روی دستگاه اندازه گیری فشار کف پایی 

بررسی فشار کف پایی  ی پیش رو،در مطالعات انجام شده، افرادی بوده اند که سابقه ی پوشیدن کفش پاشنه بلند را نداشته اند. هدف از مطالعه
النی مدت از کفش پاشنه بلند بر روی دستگاه اندازه گیری فشار کف پایی در خانم های جوان و سالمی است که به صورت طو در حالت پابرهنه،

 .کرده انداستفاده 

 مواد و روش ها
نفری  35از دو گروه با استفاده از شیوه ی نمونه گیری غیر تصادفی ساده،شاهدی ،-تحلیلی از نوع موردی-مشاهده ای حاضر، یدر مطالعه

سالم با  و خانم جوان 35گروه مورد آزمون، شامل  شهید بهشتی استفاده شد.دانشگاه علوم پزشکی دانشکده ی توانبخشی دختر دانشجویان 
ساعت از  6روز و در روز  3سال و هر هفته حداقل  2بود که به مدت حداقل  مترسانتی 5سابقه ی پوشیدن کفش پاشنه بلند با ارتفاع بیشتر از 

متر سانتی 2به پوشیدن کفش با پاشنه ی نرمال  خانم جوان و سالم بود که عادت 35کفش پاشنه بلند استفاده می کردند. و گروه کنترل شامل 
بار در ماه از کفش پاشنه بلند استفاده می کردند. معیارهای خروج از مطالعه : بارداری ، هرنوع ضعف آشکار، شکستگی قبلی و  2داشتند و کمتر از

 دردهای اندام تحتانی بوده است.
 استفاده شد.(Zebris, Zebris Company, Germany) فورموگراف از نوع پالت دستگاه پدوبار برای بررسی توزیع فشار کف پایی آزمون،

قسمت سخت افزاری  دستگاه یک صفحه ی پالستیکی حساس به فشار دارد که تصویر پا را به الگوهای فشار قابل رویت تبدیل می کند.این 
این سیستم از طریق سنسورهای خازنی کالیبره شده عمل  حساس به فشار، منبع تغذیه و اتصاالت کامپیوتری است. یدستگاه شامل صفحه

و سطح فعال سنسوری به  ) cm) 55 ×40 ×5/2 H×W×L گیری دارای ابعاد اندازه یصفحه یابد.کند و با رابط به کامپیوتر اتصال میمی
صورت اتوماتیک با زدن ه(. دستگاه ب1صویر هرتز است )ت 100گیری  سنسور از نوع خازنی و فرکانس نمونه 1920با تعداد 9/33×  2/54مساحت 

 روی دستگاه باشد.بر نباید باری  هنگامشود و در این دکمه اینتر کالیبره می

این  کند.دستگاه طراحی شده است که پا را به دو قسمت قدام و خلف تقسیم می یقسمت نرم افزاری: نرم افزار دستگاه توسط شرکت سازنده
افزار دستگاه محاسبه شده و از طریق توسط نرم پیش رو اطالعات است. سایر اطالعات ارائه شده در  تحقیق یت ذخیرهنرم افزار دارای قابلی

 تواند در اختیار محقق قرار بگیرد.گزارش قابل چاپ می

                                                 
1Plantar  
2 American Podiatric Association 
3High heeled shoe 
4Stiffness 
5Forefoot 
6Head of metatarse 
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 (، از دستگاه پدوباروگراف2007نخعی و رحیمی ) پذیری انواع دستگاههای پدوباروگراف قبأل مورد بررسی قرار گرفته است.عتبار و تکرارا

Emed و سطح تکرار  اندای تیم ملی دو میدانی ایران استفاده کردههای حرفههای کف پای دوندهگیری قوسبرای اندازهو متغیرهای مشابه
 وMaluf (،ICC>9/0پذیری در سطح خوب )( تکرار2008و همکاران ) Gurneyهمچنین  ]7[اند.( بیان کردهICC=91/0) پذیری خوب را

پذیری ضعیف تا خوب را برای دستگاه ( سطح تکرار1988و همکاران ) Ahroni، و ≤82/0rسطح تکرارپذیری خوب ( 2001همکاران )
 ]10-8[اند. پدوباروگراف گزارش کرده

ریتم معمول به صورت آزمایشی راه نمونه چند بار مسیر را آزادانه و با  ،قبل از شروع آزمون آزمون در دو مرحله ی استاتیک و دینامیک انجام شد.
ها باز استاتیک آزمایش، فرد درحالی که پاها را به اندازه ی عرض شانه یدر مرحله شد.  بعد از چند دقیقه استراحت، آزمون اصلی شروع ورفت 

ک اندام، در حالیکه بازوها کنار بدن بود، کرده بود، پا برهنه روی صفحه ایستاد. به منظور ایجاد تعادل و ممانعت از اعمال فشار بیش از حد روی ی
نمونه به یک نقطه ثابت روی دیوار رو به رو )در فاصله پنج متری( نگاه کرد. پس از این که نوسان های وضعیتی او کاهش یافت، داده های 

 داده ها ذخیره شد. میانگین سه آزمون محاسبه و به منظور آنالیز سپساین عمل سه بار تکرار شد. ]11[.استاتیک او ثبت شد
تا در طول آزمایش پوسچر راحت به خود بگیرد و با نوسان نرمال بازوها راه برود. سر را باال بگیرد و  خواسته شد نمونه از در مرحله ی دینامیک، 

خود، طوری از  7عت طبیعید با سرنبه پایین نگاه نکند به این ترتیب که فرد در چهار متری صفحه می ایستد و در حالیکه به جلو نگاه می ک
، بدون اینکه قدم دوم وی با صفحه تماس داشته باشد. مانند مرحله یردکه ابتدا پای غالب روی پالت فورم دستگاه قرار می گ ردصفحه می گذ

ر روی دستگاه، پای خود که نمونه هنگام حرکت ب زمانی. شودد تا زمانی که سه آزمون قابل قبول ثبت واستاتیک، این عمل مجدداً تکرار می ش
در  رابا فشار بر روی دستگاه قرار می داد، آزمایش تکرار می شد. به عبارت دیگر نمونه بدون توجه به صفحه دستگاه از روی آن عبور می کرد و

ه شد. به منظور کاهش صورتیکه تمام پا بر روی صفحه قرار نمی گرفت، تست تکرار می شد. میانگین سه آزمون پذیرفته شده برای آنالیز ذخیر
خطا قبل از آزمایش، سطح زمین با ارتفاع صفحه، توسط فوم سفت، یکسان سازی شد و افراد شرکت کننده پا برهنه از روی صفحه عبورکردند. 

 شد. داده ها با استفاده از نرم افزار دستگاه پردازش در نهایت

 ین مطالعه.دستگاه پدوباروگراف )پالت فورم( مورد استفاده درا1تصویر

 
. در این شد باتوجه به کمی بودن متغیرهای وابسته ی تحقیق و وجود دو گروه، از فرمول زیر برای تعیین تعداد نمونه ی الزم در هر گروه استفاده

یک  از ، 1σو  2σو  µ2و  µ1( و استخراج مقادیر  %80) توان آزمون 2/0و خطای نوع دوم آزمون  05/0فرمول با فرض خطای نوع اول 

                                                 
7Self selected (preferred) speed  
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نمونه در دو گروه برای مطالعه ی حاضر مشخص  70نمونه در هر گروه و جمعا  35استفاده شد و در نهایت  ازهر گروه 5پیش مطالعه به حجم 
 گردید.

n= (z1- α/2 + z 1-β )
2 (σ1 

2 + σ2 
2 ) / (µ 1 - µ2 )

2 

و ِپس از پایان تحقیق برای  طراحی شد Excelی در برنامه دینامیک و استاتیک در قالب متغیرهای کمی و کیف یمرحله داده ها در هر دو
 شد. 16نسخه ی  SPSSتجزیه وتحلیل وارد نرم افزار

و برای بررسی داده هایی که  مستقل استفاده شد دو نمونه ای tدر این مطالعه برای بررسی داده هایی که از توزیع نرمال تبعیت کردند از آزمون 
 شد.استفاده  Mann–Whitneyپارامتری  غیرآزمون  فاقد توزیع نرمال بودند، از

 یافته ها
نداشتند. بنابراین  یبررسی ها نشان داد که دو گروه از نظر سن، قد و وزن با یکدیگر تفاوت معنادار، 1طبق اطالعات حاصل از جدول شماره 

 برای هر دو گروه قابل استناد می باشد. به دست آمدهنتایج 
 

 (n=70) نرمالی با پاشنهرافیک نمونه ها در هر دو گروه با سابقه ی استفاده از کفش پاشنه بلند و کفش خصوصیات دموگ: 1جدول 

 گروه ها سن)سال( قد)متر( وزن)کیلوگرم(

 کفش پاشنه بلند باسابقه گروه 8/23±2/3 17/162±63/4 2/59±3/6

 ل کفش پاشنه نرما باسابقه گروه 9/22±6/2 57/163±97/5 7/59±2/8

747/0 227/0 212/0 P-value 

 
 دو بررسی کردیم که نتایج به شرح زیر است:-نرمالیتی داده ها را در دو گروه جداگانه به کمک آزمون کای

سه برای مقای بنابراین  اولین برخورد پاشنه با زمین و حداکثر فشار پا حین راه رفتن،نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته نشد. ،برای متغیرهای زمان
دو نمونه ای مستقل استفاده  tو برای سایر متغیرها از آزمون Mann-Whitneyمتغیرهای مذکور از آزمون غیر پارامتری  گروه از نظر 2ی 
 شد.

 داری در دو گروه نداشتند.امتغیرهای ذکر شده اختالف معن 2  نشان داد طبق جدول شماره Mann-Whitney ی آزمون غیر پارامترینتیجه

 
 نرمال، در حالت دینامیک پاشنه کفش پاشنه بلند و کفش  در دو گروه با سابقه ی استفاده از Pمقایسه ی مقدار : 2جدول 

 Mann-Whitneyبا استفاده از آزمون غیر پارامتری 

P-value متغیر تعداد میانگین انحراف معیار 

 

08/0 

 

14/0 87/0 35 
 زمان اولین برخورد پاشنه با زمین

 قه کفش پاشنه بلند() گروه با ساب

08/0 81/0 35 
 زمان اولین برخورد پاشنه با زمین

 ) گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

2/0 
83/6 44/32 35 

 حداکثر فشار حین راه رفتن
 ) گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

3/8 3/31 35 
 حداکثر فشار حین راه رفتن

 ) گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

 
مستقل نشان داد که برای متغیرهای درصد نیروی وارده بر ناحیه های قدامی و خلفی پای راست و چپ  tنتیجه ی آزمون ، 3جدول  اساس بر

 گروه وجود داشت. 2دار آماری بین ااختالف معن
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 یرهای استاتیک نرمال، در متغپاشنه در دو گروه با سابقه ی استفاده از کفش پاشنه بلند و کفش  Pمقایسه مقدار :  3جدول 

 مستقل t با استفاده از آزمون

P-value تعداد میانگین انحراف معیار 
 متغیر:

 درصد نیروی وارده برکف پا

 
576/0 

 

7/10 7/52 35 
 کل پای راست

 ) گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

5/8 1/54 35 
 کل پای راست

 ) گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

001/0 

5/11 5/48 
 

35 
 

 قدام پای راست
 )گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

2/9 1/31 35 
 قدام پای راست

 )گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

 

001/0 

 

5/11 5/51 
 
35 

 خلف پای راست
 ) گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

2/9 9/68 35 
 خلف پای راست

 )گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

559/0 

 

7/10 3/47 35 
 پای چپ کل

 ) گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

5/8 8/45 35 
 کل پای چپ

 )گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

 

0/001 

6/10 51 35 
 قدام پای چپ

 ) گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

8/8 1/30 35 
 قدام پای چپ

 )گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

 

0/001 

6/10 49 35 
 ه بلندخلف پای چپ گروه پاشن

 ) گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

8/8 69/9 
 
35 

 خلف پای چپ
 )گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

0/3 

51/3 68/3 
 
35 

 سطح اتکای بیضی شکل
 ) گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

45/7 59/1 35 
 سطح اتکای بیضی شکل

 )گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(

0/4 

36/6 119/4 35 
 مسیر مرکز فشارکفطول 

 ) گروه با سابقه کفش پاشنه بلند(

30/4 115/9 35 
 طول مسیر مرکز فشار کف

 )گروه با سابقه کفش پاشنه نرمال(
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داری میانگین باالتری نسبت به ابراساس نتایج به دست آمده ، درصد نیروی وارده بر ناحیه ی قدامی کف پای چپ در گروه آزمون به طور معن
 (.P<001/0داشت ) گروه کنترل

 (.P<001/0داری میانگین باالتری نسبت به گروه آزمون داشت )ای خلفی پای چپ در گروه کنترل به طور معندرصد نیروی وارده بر ناحیه

داری دارای میانگین باالتری نسبت به گروه کنترل ادرصد نیروی وارده بر ناحیه ی قدامی کف پای راست در گروه آزمون به طور معن
 (.P<001/0ود)ب

سایر  (.P<001/0داری باالتر بود)انسبت به گروه آزمون به طور معن ی خلفی کف پای راست در گروه کنترلدرصد نیروی وارده بر ناحیه
 داری نشان ندادند.ااختالف معن هامقایسه

 بحـث 
 سال ممتد از کفش پاشنه بلند استفاده 2ل به مدت سالمی پرداخته است که حداقو وان جهای سی توزیع فشارکف پایی خانمربر بهاین تحقیق 

 بر روی دستگاه اندازه گیری فشار کف پا انجام شد.و بدون استفاده از کفش . بررسی ها در دو حالت دینامیک و استاتیک اندکرده
، داری حین ایستادنابه صورت معن دارند،هایی که سابقه ی پوشیدن کفش پاشنه بلند را خانمیافته ها نشان داد  ،ییتوزیع فشار کف پا بررسی در

پای خود وارد می کنند به همین دلیل  درصد بیشتری از وزن بدن را بر روی قدام هر دو هنگامی که از کفش پاشنه بلند استفاده نمی کنند، حتی
 این افراد معموال در معرض دردهای ناحیه ی قدامی پا، میخچه و پینه در قدام پا هستند.

 شودموجب می پوشیدن کفش پاشنه بلنددر مطالعات قبلی که بر روی اثرات استفاده از کفش پاشنه بلند انجام شده، نتایج حاکی از آن است که 
د تغییرات امتدا اثرات آنی .کندبیشتری را بر بافت نرم خلف ستون فقرات اعمال  و بار خط ثقل نسبت به مفصل ران به سمت قدام انتقال پیدا کند

 ؛استوضعیتی در پاسخ به انتقال قدامی مرکز ثقل هنگام پوشیدن کفش پاشنه بلند در سر و شانه ها نسبت به ناحیه میانی فقرات سینه ای بیشتر 
کاهش شیب لگنی مطالعات قبلی،  بر اساس که نشان دهنده این است که جبران ابتدا در سر و شانه ها و بعد در ستون فقرات صورت می گیرد.

در دراز مدت، خستگی عضالت خلف اما شد.  8متری( باعث کاهش قوس کمریسانتی 7دقیقه بعد از پوشیدن کفش پاشنه بلند ) 10مردان  در
عادتی کفش پاشنه  صورتافزایش قوس کمری که به طور کلینیکی در کسانی که به باعث توجیه ستون فقرات و شلی همسترینگ ممکن است 

واقع پوشیدن طوالنی مدت کفش پاشنه بلند به علت خستگی عضالت خلفی تنه، موجب عدم جبران انتقال قدامی مرکز در  شود. ،بلند می پوشند
در واقع می توان گفت اثرات آنی کفش پاشنه بلند جبرانی و اثرات طوالنی مدت استفاده از  ]12[.شودمیثقل شده و تنه با این وضعیت تطابق 

ا براین چون مرکز ثقل تنه به قدام تروکانتر فمور انتقال پیدا کرده، می توان نتیجه گرفت که استفاده طوالنی کفش پاشنه بلند تطابقی است. بن
مدت از کفش پاشنه بلند و تطابقات حاصل از آن موجب انتقال قدامی خط ثقل تنه شده و به همین دلیل، مرکز فشار کف پایی نسبت به حالت 

 است.نرمال به قدام انتقال پیدا کرده 
های پاشنه بلند، بسیاری از عضالت اندامهای تحتانی و پشت متعاقب باز شدن مچ پا، بیش از حدد کدار خواهندد  در راه رفتن و ایستادن با کفش

کرد. عضالت وقتی که در طول استراحت هستند، حداکثر میزان تولید نیرو را خواهند داشت. وقتی که طول عضله نسبت به طدول اسدتراحت آن 
یا کوتاه شود، تولید نیروی عضله با یک شکل زنگوله مانند کاهش پیدا می کند. این ارتباط در کسانی که کفش پاشنه بلند می پوشند دیدده  بلند

. کوتداه شددن گیرنددقرار میمی شود. وقتی که پاشنه پا بلند می شود، مثل پوشیدن کفشهای پاشنه بلند، تارهای عضالنی در امتداد ساق کوتاه 
در چنین شرایطی، عضالت باز کننده مچ پا در یک وضعیت با  .شودمی تولید نیروی کمتری باعث تانسیون است و -ت مغایر با رابطه طولعضال

در واقع به دلیل مزیت کمتدر در اثدر . ]13[ مزیت کمتر از نظر تولید نیرو و انجام کار و متعاقب آن کاهش تواناییهای به جلو برنده قرار می گیرند
 تفاده از کفش پاشنه بلند و قرار گرفتن مچ پا در وضعیت نامناسب، عضله نیاز به انجام کار بیشتر نسبت بده حالدت نرمدال دارد کده مدی تواندداس

مانع از جبران انتقال قدامی خط ثقل می شودو انتقال قددامی  ،موجب خستگی بیشتر عضله در دراز مدت گردد. خستگی عضالنی در اثر کار زیاد
 ل، موجبات انتقال قدامی فشار کف پایی را فراهم میکند.خط ثق

مطالعه ی  تحقیقات قبلی انجام شده در این حوزه، توزیع فشار کف پایی را حین استفاده از کفش پاشنه بلند بررسی کرده اند، با این وجود نتایج
 فوق مشابه با بررسی های قبلی است .

                                                 
8Lumbar Lordosis 
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. نتایج بررسی شدو همکارانش  Snowتوسط  9کف پای خانم ها با استفاده از دستگاه پدو باروگراف بر فشار پاشنه بلند کفشاثر ، 2199در سال 
 نشان داد که با استفاده از کفش پاشنه بلند، متوسط و کوتاه،  فشار در همه ی نقاط فشار اندازه گیری شده در مقایسه با وضعیت بدون کفش

) سطوح متفاوت استفاده از کفش پاشنه بلند موجب تغییرات موتور کنترل می شود( از نمونه ها  افزایش یافت. برای کاهش تغییرات موتور کنترل
استفاده کنند. در وضعیت راه  است کفش های پاشنه بلند استانداردی که به نمونه ها داده شده روز در هفته از 3ساعت در روز و  4خواسته شد تا 

و  Rodgersبیشتر از فشار در زیر سر متاتارس اول بود، این یافته مطابق با نظریات  3و  2ای رفتن بدون کفش، فشار در زیر سر متاتارس ه
Cavangah افزایش در ارتفاع پاشنه کفش است که گزارش دادند بیشترین فشار در زیر سرمتاتارس دوم است. همچنین مطالعه نشان داد که، 

اینچ افزایش در ارتفاع  2و همکارانش است که  Schwartsیافته مطابق با نتایج  در زیر سر متاتارس ها می شود. این موجب افزایش فشار
متاتارس خارجی، فشار باافزایش  3عالوه براین در زیر سر  ؛پاشنه و شیفت بار به زیر سر متاتارس ها می شود پاشنه موجب کاهش بار در زیر

 ]14[پاشنه ی کفش، افزایش می یابد.
پا انجام شد، نتایج  ( برروی اثرات افزایش پاشنه ی کفش بر فشار قسمت قدامی1999) Nasterو  Mandato که توسط درمطالعه ی دیگری

 ،داری افزایش یافت و هرچه ارتفاع پاشنه افزایش می یافتافشار در زیر قسمت قدامی پا با افزایش پاشنه کفش به صورت معن نشان داد که
 ]15[منتقل می شد.10تبه اولین متاتارس و انگشت شس حداکثر فشار

Lee Yung-Hui ( اثر افزایش پاشنه کفش بر فشارکف پا، نیروی متراکم و راحتی درراه رفتن را با 2005وهمکارانش )نوع کفش با ارتفاع  3
نفر دیگر به  6ولی  ندبار در هفته به مدت یک سال کفش پاشنه بلند پوشید 5تا  2تن از این نمونه ها حداقل  4پاشنه متفاوت بررسی کردند. 

داخلی پا و  -، فشار قسمت قدامی 11به این نتیجه رسید که با افزایش پاشنه کفش، نیروی متراکم Leeصورت دائم کفش پاشنه بلند نپوشیدند.
شیفت می  پاجلویی  حین راه رفتن افزایش می یابد و با افزایش ارتفاع پاشنه ی کفش، فشار از پاشنه و منطقه ی میانی پا به ناحیه ی نارا حتی

در مطالعه ی حاضر با توجه به نوع دستگاه، امکان ارزیابی منطقه ی میانی پا و بررسی  ]16[یابد که این یافته مطابق با مطالعات قبلی است.
ر و همکارانش انجام شد، تاثی Hong WHتوسط  2005بارهای وارده بر آن وجود نداشت. به جز این مطالعه، مطالعه ی دیگری که در سال 

را بر راحتی و عملکرد بیومکانیکال در حین راه رفتن در خانم های بالغ جوان بررسی کردند، نتایج نشان داد که  12ارتفاع پاشنه و اتصاالت کفش
خلی و در کفش های پاشنه بلند، فشار کف پا از پاشنه و قسمت میانی پا به قسمت دا یافت با افزایش پاشنه کفش افزایش ناراحتی حین راه رفتن

 ]17[قدامی پا شیفت کرد. –

 Speksnijder نیز نشان دادند که حداکثر فشار در قسمت قدامی مرکزی پا و انگشت شست با استفاده از کفش  2005همکارانش در سال و
 ]18[داری کاهش یافت. اپاشنه بلند افزایش یافت. اما در زیر قسمت میانی پا همه پارامترها به طور معن

را در زیر سر متاتارس ها با ارتفاع های مختلف پاشنه بررسی  13و همکارانش ارتباط بین فشار کف پا و کشش بافت نرم o PHK، 2009در سال 
داری افزایش یافت  امتر به طور معنسانتی 4متر به سانتی 2کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که فشار در زیر سر متاتارس ها با افزایش پاشنه از 

داخلی پا هنگامی که ارتفاع پاشنه کفش بیشتر  -سر متاتارس اول و دوم شیفت کرد. اما تغییرات کششی بافت نرم در قسمت قدامی و به سمت 
 ]19[.ی نداشتدارامعنتاثیر متر بود سانتی 2از 

است که توزیع فشار  2011سال و همکارانش در YaodongGuمطالعه ی دیگر در ارتباط با اثرات کفش پاشنه بلند بر فشار کف پایی مربوط به
سال  2نمونه ها حداقل به مدت  از هر کدام ،در این مطالعه .ارتفاع متفاوت پاشنه بررسی کردند 3کفش استاندارد با  3را با استفاده از  14کف پا

ا کفش های مسطح در ناحیه ی سابقه ی پوشیدن کفش پاشنه بلند را داشته اند. محققان دریافتند که فشار در کفش پاشنه بلند در مقایسه ب
 ]20[داری افزایش یافته و در ناحیه میانی پا حذف شده بود.اقدامی پا و پاشنه به طور معن

                                                 
9Pedobarograph 
10 Hallux  
11Compact force 
12 Shoe insert 
13 Soft tissue strain 
14 Out sole 
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ز از نقاط قوت مطالعه ی حاضر استفاده از نمونه هایی است که سابقه ی استفاده از کفش پاشنه بلند را داشته اند که در واقع اثرات حاصل ا
دیده نمی شود و مقایسه ی این گروه با نمونه هایی که سابقه ی استفاده از کفش  ی پیش روباال ذکر شد در مطالعهآموزش که در مطالعات 

 پاشنه بلند را نداشتند، می تواند منعکس کننده ی اثرات استفاده ی طوالنی مدت از کفش پاشنه بلند باشد.
زیع فشار کف پا در هنگام عدم استفاده از کفش پاشنه بلند می باشد که می تواند بررسی اثرات ایجاد شده در تو از نکات دیگر مطالعه ی حاضر،

( باشد که اثرات باال بر های پاشنه را بر فعالیت الکتریکی عضالت تنه در حین 2009و همکارانش ) Bartonمطالعه ی  تایید کننده ی نتیجه ی
 به صورت ییرات ایجاد شده در اثر استفاده ی طوالنی مدت از کفش پاشنه بلند،راه رفتن بررسی کردند و نشان دادند که پاسخ پوسچرال به تغ

FeedForward  در سیستم عصبی مرکزی بوده است. درواقع در گذر زمان و استفاده ی بلند مدت از کفش پاشنه بلند، سیستم عصبی مرکزی
 گروه از افراد با 2بر روی تعادل  vaseqniaمطالعه ی  بر اساسین همچن]21[قادر به سازگاری با تغییرات حاصل از کفش پاشنه بلند بوده است.

افرادی که سابقه ی پوشیدن کفش پاشنه بلند را دارند بر اثر  :و بدون سابقه ی استفاده از کفش پاشنه بلند، می توان این گونه بیان کرد سابقه
، سیستم عصبی مرکزی تطابق می یابد و بر اثر پدیده ی آموزش تکرار پیام های حسی ارسال شده به دنبال پوشیدن مکرر کفش پاشنه بلند

 ]6[های حرکتی ایجاد می شود.می در پیامئسیستم عصبی، تغییراتی دا

ناحیه ی  2امکان تقسیم پا به نواحی مختلف وجود نداشت و فقط پا به  که رو به رو بودیم از نوع دستگاه  ی حاضر با محدودیتیدر مطالعه 
تقسیم می شد. در صورتی که بتوان از دستگاهی استفاده کرد که ناحیه ی دقیق حداکثر فشار را در کف پا نشان دهد می توان  و قدامی خلفی

 یافته های بیشتری را به دست آورد.

 نتیجه گیری

یع فشار کف پایی نسبت به حالت استفاده از کفش پاشنه بلند به دلیل تغییرات توز که با توجه به یافته های موجود در مطالعه می توان پی برد
در بیمارانی همچون بیماران دیابتیک که  به خصوصنرمال می تواند موجب آسیب هایی از قبیل زخم، درد، میخچه، پینه و ... شود. این یافته 

ای پاشنه بلند جهت اهمیت فوق العاده ای دارد مهم است. همچنین می تواند در ساخت کفی های مناسب در داخل کفش ه ایجاد زخم در پا
 کاهش فشار وارده به پا کمک کند.
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