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Abstract
Background and Aims: Various factors can affect athletes’ performance one of which is over
pronation of the foot. The purpose of the present study was to investigate the effects of long-term use
of motion control shoes on the frequency spectrum of ground reaction force during running in runners
with pronated feet.
Materials and Methods: The current study was a semi-experimental and laboratory investigation.
The sample consisted of 30 male runners with pronated foot who were divided into experimental and
control groups. The Bertec force plate was used to record ground reaction forces. Control group used
normal shoes (Supernova control, Adidas) and experimental group used the motion control shoes
(Supernovacushion, Adidas) during five months in their training sessions. Non-parametric Wilcoxon
test was used for statistical analysis at the significance level of 0.05.
Results: The results of the experimental group showed that the frequency component with a power of
99.5% in vertical direction during the post-test compared with the pre-test was significantly decreased
(P=0.023). In the medio-latral direction, the frequency band component during the post-test showed a
significant increase compared to the pre-test (P=0.041). Other components of the frequency spectrum
of ground reaction forces have no significant difference in the experimental group (P<0.05).
Conclusion: Regarding the results, it can be argued that long-term use of motion control shoes can
help maintain lower limb stability and balance in runners, as well as improve performance in them.
Also, the frequency band showed a significant increase, which increased the pain in motor
components and connective tissues, and this increase could be due to the increase in using these
components in motion. Therefore, it can be described as a negative effect on the long-term use of
motion control shoes.
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اثرات استفاده طوالنیمدت از کفش کنترل حرکتی روی طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل
زمین طی دویدن در دوندههای پای پرونیت
آیدین ولیزاده اورنج ،3معرفت سیاهکوهیان ،2امیرعلی جعفرنژادگرو* ،1لطفعلی بلبلی ،1فرشاد
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دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
استاد تمام فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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بازنگری مقاله 1317/12/21

پذیرش مقاله * 1318/02/21

چکیده
مقدمه و اهداف
عوامل گوناگونی میتواند فعالیت ورزشکاران را تحت تاثیر قرار دهد که یکی از این عوامل مهم ،پرونیشن بیش از حد پاا مایباشاد .هاد از پاژوهش
حاضر ،بررسی اثر استفاده طوالنیمدت از کفش کنترل حرکتی روی طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در افراد دارای پای پرونیت طی دویادن
میباشد.
مواد و روشها
پژهش حاضر از نوع نیمهتجربی و آزمایشگاهی بود 13 .دونده مرد دارای پای پرونیت در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند .از صفحه نیاروی برتاک
جهت ثبت نیروهای عکسالعمل زمین استفاده شد .گروه کنترل از کفش معمولی ( )Supernova Control, Adidasو گروه تجربای از کفاش
کنترل حرکتی ( )Supernovacushion, Adidasبه مدت  5ماه در تمرینات خود استفاده کردند .آزمون ناپارامتریک ویلکاکساون جهات تحلیال
آماری در سطح معناداری  3/35استفاده شد.
یافتهها
نتایج پژوهش حاضر در گروه تجربی نشان دهندهی این بود که مولفهی فرکانس توان  99/5درصد در راستای عمودی طی پاسآزماون در مقایساه باا
پیشآزمون کاهش معناداری داشت ( .)P=3/321در راستای داخلی-خارجی نیز مولفهی باند فرکانس طی پسآزمون در مقایسه با پیشآزماون افازایش
معناداری را نشان داد ( .)P=3/313سایر مولفههای طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین هیچگونه تفاوت معناداری را در گروه تجربی نشان ندادند
(.)P<3/35
نتیجهگیری
با توجه به نتایج ،میتوان بیان کرد که استفاده طوالنیمدت از کفشهای کنترل حرکتی میتواند در حفظ ثبات اندام تحتانی و تعادل در دوندگانی که از
این نوع کفش استفاده میکنند ،موثر باشد و همچنین ارتقاء و بهبود عملکرد ورزشی در این ورزشکاران را نیز داشته باشد .به عالوه پهنای باند فرکانس
افزایش معناداری را نشان داد که میتواند باعث افزایش درد در اجزای حرکتی و بافتهای همبند شود و این افازایش مایتواناد باه علات افازایش باه
کارگیری این اجزا در حرکت باشد؛ از این رو میتوان این امر را به عنوان یک اثر منفی برای استفاده طوالنیمدت از کفش کنترل حرکتی بیان کرد.
واژههای کلیدی
پای پرونیت؛ کفش کنترل حرکتی؛ طیف فرکانس؛ دویدن
نویسنده مسئول :امیرعلی جعفرنژادگرو ،استادیار بیومکانیک ورزشی ،گررو رربیرت برننی و علرو ورزشری ،دانشرکن علرو رربیتری و
روانشناسی ،دانشگا محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
پست الکترونیکamiralijafarnezhad@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
دویدن یکی از عمومیترین و محبوبترین حرکات انسان است که بسیاری از افراد ،آن را به عنوان فعالیت ورزشی خود انتخااب کاردهاناد.
عوامل گوناگونی میتواند فعالیت این ورزشکاران را تحت تاثیر قرار دهد و حتی عملکرد آنها را کاهش دهد ]3[.یکی از ایان عوامال مهام،
پرونیشن پا میباشد .پرونیشن پا به صورت ترکیبی از حرکات اورژن پاشنه ،دور شدن پنجه پا و حرکت دورسی فلکشن ماچ پاا در حرکاات
طبیعی میباشد که در مفاصل سابتاالر و میدتارسال اتفاق میافتد[ ]2و قوس طولی-داخلی پا را تحت تاثیر قرار میدهاد .ایان حرکات باه
صورت طبیعی باعث جذب شوک در این مفاصل طی راه رفتن و دویدن میشود[ ،]1اما پرونیشن بیش از حد طی فاز اتکای راه رفاتن منجار
به افزایش انعطا پذیری و در نتیجه ناپایداری مفصل سابتاالر و میدتارسال میشود ]1[.افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا دچار بسیاری از
ناکارآمدیهای بیومکانیکی در پا و مچ پا میشوند .بیشتر آسیبهای اندام تحتانی ناشی از حرکت پرونیشن بیش از حد است که این ارتباا
تنها به پرونیشن بیش از حد مرتبط نیست ،بلکه درصد حمایتی که پرونیشن ایجاد میکند و زمانبندی آن نیز در این امار دخالات دارناد]5[.
پرونیشن در  55تا  %۵5فاز اتکا طی راه رفتن وجود دارد و در صورتی که حرکت چرخش خارجی اندام تحتانی با پرونیشن مفصل سابتاالر
همزمان باشد ،باعث ایجاد آسیب میشود ]5[.به نظر میرسد سندروم درد پاتلوفمورال ،سندروم درد ساق پاا ( )Shin Splintsو تانادونیت
آشیل با پرونیشن پا مرتبط باشد ]1[.همچنین پرونیشن پا میتواند منجر به چرخش استخوان درشتنی نیز شود ]1[.اختالل عملکردی در هار
یک از عضالت عمقی پا مرتبط با قوس طولی-داخلی (مانند دورکنندهی انگشت شست ،تاکنندهی عمقی شست ،تاکنندهی عمقی انگشتان
پا و غیره) ممکن است فرد را مبتال به پرونیشن پا کند .همچنین افزایش پرونیشن پا به صورت جبرانی با افزایش چرخش داخلی اساتخوان
ران همراه است و هنگام تحمل وزن مفصل سابتاالر به عنوان یک مبدل گشتاور برای انتقال پرونیشن به چرخش ساق عمل میکناد[ ]6و
در نهایت منجر به رخ دادن آسیبهای مختلفی در اندام تحتانی و حتی ناحیه کمری میگردد[]7؛ بنابراین یافتن راه مناسب برای کنترل ایان
ناهنجاری و یا حتی بهبود آن میتوان در جلوگیری از آسیبها و ناهنجاریهای ثانویه موثر باشد.
]
۵
[
یکی از راههای موثر در در پیشگیری از این ناهنجاری میتواند استفاده از کفشهای ورزشی باشد .در تالش بارای کااهش آسایبهاای
مرتبط با دویدن ،کفشهایی طراحی شده است؛ این نوع کفشها با افزایش انعطا پذیری و بهبود ضریب جذب شوک برای مقابله با نیروی
عمودی عکسالعمل زمین جهت مقابله با پرونیشن بیش از حد پا در قسمت ریرفوت تولید شده است.]۵[.استفاده از کفشهای ورزشای یاک
روش در دسترس برای تغییر در الگوی دویدن میباشد[ ]9که احتماال باعث کاهش عامل خطر آسیب و ثبات در وضعیت دوندهها میشود]33[.
کفش کنترل حرکتی برای کنترل حرکت بیش از حد ریرفوت طراحی شده است .ویژگیهای کفش کنترل حرکتی بسیار مهام اسات ،زیارا
بیشتر آسیبهای دویدن به دلیل حرکت بیش از حد یا وارد آمدن شوک ضربه در طول فاز استقرار به وجود میآید ]33[.در حالی که کفشهاا
در هنگام دویدن میتواند تاثیر مهمی در کاهش نرخ آسیب داشته باشد ]32[.مطالعات پیشین نشان دادهاند که اوج فلکشن زاناو و اورژن ماچ
پا طی دویدن به طول  2مایل با حداکثر توان افزایش مییابد[]31؛ بنابراین ممکن است دوندهها از کفش کنترل حرکتی در هنگاام تمریناات
دویدن نیز استفاده کنند .با وجود گزارشات مثبت ،از اثرات استفاده کفش کنترل حرکتی در دوندگان ،افزایش گشاتاور اداکتاوری خاارجی در
زانو که با افزایش بارگذاری نیرو در بخش کمپارتمان خارجی زانو در ارتبا است ،به عنوان یک اثر منفی گزارش شده اسات ]31[.ارزیاابی و
ثبت طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین میتواند برای فهم بیشتر از تااثیرات کفاش کنتارل حرکتای روی متغیرهاای بیومکاانیکی
اطالعات مفیدی را در اختیار قرار دهد[35].
از میان پارامترهای راه رفتن و دویدن ،متغیرهای کینتیکی از اهمیت ویژهای برخوردار است .متغیرهای کینتیکی مانند نیروهای عکسالعمل
زمین و طیف فرکانس این نیروها بیانگر تغییرات مکانیکی مربو به بیماریها و تغییرات در اندام تحتانی میباشد ]35[.تجزیه و تحلیل طیف
فرکانس یا تحلیل هارمونیک یک روش برای ارزیابی تغییرات مکانیکی در گامبرداری اندام تحتانی میباشد که توانایی بررسی کل سایکل
حرکات انتقالی و نقا گسسته ویژه مانند اوج یا حداقل مقدار زاویه مفصل یا نیرو طی سیکل حرکات انتقالی را فراهم میکناد[]36؛ بناابراین
برای فهم بهتر تاثیر کفش کنترل روی مکانیک دویدن در اندام تحتانی افراد دارای پرونیشن بیش از حد ،محاسبه طیف فرکانس نیروهاای
عکسالعمل زمین میتواند ضروری باشد .از این رو هد از پژوهش حاضر ،بررسی اثر استفاده طوالنیمدت از کفش کنتارل حرکتای روی
طیف فرکانس نیروهایعکسالعمل زمین در افراد دارای پای پرونیت طی دویدن میباشد.
مواد و روشها
پژهش حاضر از نوع نیمهتجربی و آزمایشگاهی بود .نمونه آماری پژهش حاضر شامل  13دونده مرد دارای پای پرونیت بودند کاه داوطلاب
شرکت در پژوهش حاضر شدند .آزمودنیها به طور تصادفی در دو گروه کنترل (سن 21/1±5/6 :سال ،قاد 366±2/2± :ساانتیمتار ،وزن:
 52/66±6/1کیلوگرم) گروه تجربی (سن 21/3±5/6 :سال ،قد 366±2/2± :سانتیمتر ،وزن 52/66±6/1 :کیلوگرم) قرار گرفتناد .افارادی
که بیشتر از  33میلیمتر افتادگی استخوان ناویکوالر داشتند و دارای شاخص پاسچر پا باالتر از  6میلیمتر بودند ،باه عناوان افاراد دارای
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پای پرونیت معرفی شدند ]37[.شرایط آزمودنیها به گونهای بود که در هر دو پای آنها پرونیشن بیش از حد وجود داشت و هیچگونه ساابقه
پیچخوردگی مچ پا طی یک سال گذشته را نداشتند .معیارهای خروج از پژوهش حاضر شاامل ساابقهی شکساتگی ،جراحای ،بیمااریهاای
ارتوپدی ،مشکالت عصبی-عضالنی ،اختال طول اندام بیشتر از  5میلیمتر و یا دارا بودن فعالیت فیزیکی سنگین طای دو روز گذشاته در
زمان اجرای پژوهش بود .پای برتر آزمودنیها توسط آزمون شوت نمودن توپ مشخص گردید ]3۵[.جهت شرکت در پژوهش از آزماودنیهاا
رضایتنامه کتبی دریافت گردید و در تمامی مراحل ،اخالق پژوهشی رعایت گردید .همچناین ایان مطالعاه دارای کاد اخاالق باه شاماره
) (IR.ARUMS.REC.1396-135از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل میباشد .تمام موارد اجرای پژوهش مطابق با اعالمیه هلسینکی
انجام شد]39[.
به منظور تعیین ارتفاع قوس طولی-داخلی کف پای آزمودنیها از شاخص افتادگی استخوان ناویکوالر با استفاده از روش توصایفی بارادی
استفاده شد ]23[.در این روش آزمودنیها طی دو شرایط نشسته روی صندلی و در حالت ایستاده ،ارتفاع استخوان نااوی کاف پاای آنهاا از
زمین با استفاده از خطکش اندازهگیری شد ]37[.اندازهگیری میزان افت استخوان ناوی (اختال ارتفاع استخوان ناوی در دو شرایط نشسته و
ایستاده) در هر آزمودنی سه بار تکرار شد و میانگین این سه مرتبه در نهایت مورد استفاده قارار گرفات .اگار میازان افات اساتخوان نااوی
آزمودنی بیشتر از  33میلیمتر[ ]37و همچنین شاخص پاسچر پا بیشتر از  6میبود ،آزمودنی در گروه پرونیشن بیش از حد قرار میگرفت.
از صفحه نیروی برتک ( )Bertec Corporation, Columbus, OHبرای ثبت نیروهای عکسالعمال زماین اساتفاده شاد .نارخ
نمونهبرداری در دستگاه صفحه نیرو برابر  3333هرتز قرار داده شد .دادههای نیروی عکسالعمل زمین طی فاز اتکای دویدن استخراج شد.
فاز دویدن به عنوان فاصله تماس پاشنه پا با زمین (شروع  )Fz>10Nتا بلند شدن پاشنه ( )Fz<10Nتعیین گردید ]23[.جهت فیلتر کردن
دادههای نیروی عکسالعمل زمین از فیلتر باترورث با برش فرکانسی  23هرتز استفاده شد ]22[.پردازش دادهها با نارمافازار MATLAB
صورت گرفت .این نرمافزار دادههای یک سیکل راه رفتن را به شیوه اینترپولیت به صورت  333نقطه طی فاز اتکای دویدن محاسبه نماود.
آزمودنیها در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون مورد آزمایش قرار گرفتند .از آنها خواسته شد تا با سرعت  1/1متر بر ثانیاه روی صافحه
نیرو بدوند .سرعت دویدن توسط اندازهگیری مدت زمان دویدن (توسط کرنومتر) مسافت مشخص اندازهگیری گردیاد .ایان کوشاش  5باار
تکرار شد .کوشش دویدن صحیح شامل برخورد کامل پا بر روی بخش میانی دستگاه صفحه نیرو بود .اگر صفحه نیرو توسط آزمودنی جهت
تنظیم گام مورد هد قرار نمیگرفت یا تعادل آزمودنی دچار اختالل میشد ،کوشش تکرار میشد.
گااروه کنتاارل از کفااش معمااولی ( )Supernova Control, Adidasو همچنااین گااروه تجرباای از کفااش کنتاارل حرکتاای
( )Supernovacushion, Adidasطی کوششها آزمایشگاه (تصویر شماره  )3و به مدت  5ماه در تمریناات خاود از آنهاا اساتفاده
کردند.

رصویر  :1الف) کفش کنترل حرکتی ب) کفش معمولی

نیروهای عکسالعمل زمین در سه راستای داخلی-خارجی ( ،)Fxقدامی-خلفی ( )Fyو عمودی ( )Fzمورد تجزیاه و تحلیال قارار گرفات.
همانطور که در زیر شرح داده شده است ،تبدیل فوریر روی دادههای نیروهای عکسالعمل زمین تمامی آزمودنیها انجام شد .در نارمافازار
 MATLABنسخه  2335از یک تبدیل سریع فوریر برای استخراج محتوای فرکانس داده نیروهای عکسالعمل زمین اساتفاده شاد]21[.
جزئیات دقیق تبدیل سریع فوریر نیروهای عکسالعمل زمین را میتوان در پژوهشهای دیگر یافت ]21[.بار اسااس مطالعاات قبلای ،بارای
تجزیه و تحلیل نیروهای عکسالعمل زمین در راستای عمودی ،قدامی-خلفی و داخلی-خارجی در هر کوشش ،پنج شاخص طیف فرکاانس
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استفاده شد ]25[.شاخص اول ،فرکانس با توان  )٪F99.5( ٪99/5بود که نشاندهندهی فرکانسی اسات کاه  ٪99/5از قادرت سایگنال را
دارد؛ به عبارت دیگر  ٪99/5از توان سیگنال پایینتر از ایان فرکاانس مایباشاد ]26[.شااخص دوم ،میاناه فرکاانس ( )Fmedباود ]26[.در
مطالعات مختلف ،فرض بر این است که میانه فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین میتواند عملکرد اجازای نوساانی سیساتم عصابی را در
لحظه تماس پاشنه نشان دهد .شاخص سوم پهنای باند فرکانس ( )FBANDاست که تفاوت بین فرکانس حداکثر و فرکانس حداقل زماانی
که توان سیگنال باالتر از نصف حداکثر توان سیگنال است ،میباشد .این شاخص میزان نیاز به واحدهای حرکتی را نشان میدهد]27[.
در رابطه باال P ،انتگرال فرکانس نیرو در برابر منحنی دامنه است و  Fmaxحداکثر فرکانس سیگنال میباشد P(f) .نیز توان فرکاانس f
میباشد]2۵[.

=Fmaxحداکثر فرکانس سیگنال
 =Fmedمیانه فرکانس سیگنال

 =Fmaxحداکثر فرکانس سیگنال
 =Fminحداقل فرکانس سیگنال
 =Fbandپهنای باند سیگنال
 =Fmaxحداکثر توان سیگنال
شاخص چهارم تعیین تعداد هارمونیهای ضروری در هر راستا بود که بر طبق روش اشنایدر و همکاران ( ،)39۵1تعداد هارمونیک ضاروری
 neبرای بازسازی سطح  ٪95از دادهها به عنوان تعدادی از هارمونیکها که مجموع دامنههای نسبی هر هارمونیک در کل دامنه کمتار یاا
برابر با  3/95باشد ،بود]29[.

در رابطه باال  nتعداد هارمونی را نشان میدهد و  Anو  Bnضرایب تبدیل فوریر است.
شاخص پنجم شامل دامنه هر هارمونی میباشد که نشاندهندهی دامنه و تعداد هارمونیک در سه راستا عمودی ،قدامی-خلفای ،و داخلای-
خارجی برای  35هارمونیک اول ،بین دو گروه کنترل و تجربی بود]21[.
رحلیل آماری
نرمال بودن دادهها توسط آزمون شاپیرو-ویلک ( )P>3/35بررسی شد .با توجاه باه نرماال نباودن توزیاع دادههاا ،از آزماون ناپارامتریاک
ویلکاکسون به منظور تعیین اختال آماری مقادیر اندازهگیری بین پیشآزمون و پسآزمون گروه تجربی و گروه کنترل اساتفاده شاد .تماام
تحلیلها در سطح معناداری  3/35و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  25انجام پذیرفت .جهات محاسابه انادازه اثار ( )dاز رابطاه زیار
استفاده شد[:]13
=( )dاندازه اثر
یافته ها
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در هر سه راستا طی پایشآزماون در دو گاروه
تجربی با گروه کنترل هیچگونه اختال معناداری را دارا نمیباشد (.)P<3/35
نتایج پژوهش در گروه تجربی نشاندهندهی این بود که مولفهی فرکانس با توان  99/5درصد در راستای عمودی طی پسآزمون در مقایسه
با پیشآزمون کاهش معناداری را به اندازه  9/67درصد طی فاز اتکای دویدن دارا میباشاد (P=3/321؛ انادازه اثار=( )3/15جادول  .)3در
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راستای داخلی-خارجی نیز مولفهی باند فرکانس گروه استفادهکننده از کفشهای کنترل حرکتی طی پسآزمون در مقایسه باا پایشآزماون
افزایش معناداری را به اندازه  59/61درصد نشان داد (P=3/313؛ اندازه اثر=( )3/36جدول  .)3سایر مولفههاای طیاف فرکاانس نیروهاای
عکسالعمل زمین در سه راستای عمودی ،داخلی-خارجی و قدامی-خلفی طی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون در گروه تجربی هیچگونه
تفاوت معناداری را نشان ندادند (.)P<3/35
جنول  :1میانگین و انحراف استاننارد مولفههای نیروهای عکسالعمل زمین طی فاز ارکای دوینن در گرو رجربی
طی پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها
راستای عمودی

راستای داخلی-
خارجی

راستای قنامی-
خلفی

مولفهها
توان 99/5%
فرکانس میانه
فرکانس باند
تعداد هارمونی ضروری
توان 99/5%
فرکانس میانه
فرکانس باند
تعداد هارمونی ضروری
توان 99/5%
فرکانس میانه
فرکانس باند
تعداد هارمونی ضروری

پیشآزمون
۵/۵9±2/7۵
3/۵5±3/51
3/92±3/26
31/33±1/79
33/92±1/31
2/23±3/93
3/31±3/56
39/23±6/3۵
31/96±5/32
2/51±3/79
3/12±3/51
23/75±6/63

پسآزمون
۵/31±3/97
2/33±3/33
3/33±3/33
35/23±2/13
32/12±2/36
1/37±3/12
3/۵2±3/36
23/37±3/۵7
31/19±1/3۵
2/75±3/25
3/19±3/2۵
22/57±3/69

سطح معناداری
*3/321
3/137
3/137
3/۵۵۵
3/621
3/356
*3/313
3/726
3/321
3/257
3/5۵9
3/217

انناز اثر
3/15
3/57
3/63
3/13
3/35
3/77
3/36
3/21
3/32
3/12
3/37
3/39

سطح معناداری P<0/00

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هیچگونه اختال معناداری بین پسآزمون گروه کنترل در مقایسه با پیشآزمون این گروه طی فاز اتکای
دویدن در مولفههای نیروهای عکسالعمل زمین در راستای عمودی نشان نداد (( )P<3/35جدول  .)2همچنین در راستای داخلی-خاارجی
و قدامی-خلفی نیز یافتههای پژوهش هیچگونه اختال معناداری بین پسآزمون گروه کنترل در مقایسه با پیشآزمون در این گاروه نشاان
نداد (( )P<3/35جدول .)2
جنول  :2میانگین و انحراف استاننارد مولفههای نیروهای عکسالعمل زمین طی فاز ارکای دوینن در گرو کنترل طی
پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها
راستای عمودی

راستای داخلی-خارجی

راستای قنامی-خلفی

مولفهها
توان 99/5%
فرکانس میانه
فرکانس باند
تعداد هارمونی ضروری
توان 99/5%
فرکانس میانه
فرکانس باند
تعداد هارمونی ضروری
توان 99/5%
فرکانس میانه
فرکانس باند
تعداد هارمونی ضروری

پیشآزمون
9/15±3/36
2/33±3/33
3/33±3/33
35/33±2/31
32/57±3/31
1/73±3/95
3/۵9±3/31
23/31±2/31
31/15±1/37
2/67±3/12
3/15±3/13
21/33±3/۵1

پسآزمون
۵/61±3/۵2
2/33±3/33
3/33±3/33
35/15±2/16
32/19±3/61
2/92±3/63
3/63±3/13
23/19±1/29
31/2۵±1/11
2/75±3/12
3/19±3/11
22/73±3/۵5

سطح معنیداری
3/3۵3
3/33
3/33
3/59۵
3/132
3/367
3/216
3/235
3/133
3/527
3/761
3/599

انناز اثر
3/13
3
3
3/35
3/31
3/11
3/21
3/2۵
3/21
3/23
3/33
3/23

سطح معناداری P<0/00

بحث
هد از پژوهش حاضر ،بررسی استفاده طوالنیمدت از کفش کنترل حرکتی روی طیف فرکانس نیروهایعکسالعمل زمین در افاراد دارای
پای پرونیت طی دویدن بود .یافتههای پژوهش در گروه تجربی نشاندهندهی این بود که مولفهی فرکانس با توان  99/5درصد در راساتای
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عمودی کاهش معناداری را طی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون داشته است .همچنین مولفهی باند فرکانس در راستای داخلی-خاارجی
افزایش معناداری را نشان داد.
مجموعه مچ پا-پا توسط عضالت فعال طی کل فعالیت کنترل میشود ،با این وجود ،نقش کفشها به ویژه زماانی مهام مایشاود کاه در
نتیجه رخداد وضعیتی همچون خستگی ،کنترل عضالنی دچار کاهش گردد ]2[.کفشهای مخصوص دویدن به صورتی طراحی شاده اسات
که جذب شوک را در سراسر پا برای دوندههای با سوپینیشن بیش از حد اعمال میکند ،در حاالی کاه کفاشهاای کنتارل حرکتای بارای
دوندگان با پای پرونیشن بیش از حد طراحی شده است ]13[.در کفشهای کنترل حرکتی قسمت پاشنه تقویت شده است و از حرکات رو باه
بیرون پاشنه جلوگیری میکند و همچنین قسمت میانی این کفشها به صورت متراکم طراحی شده است کاه از پرونیشان بایش از حاد در
دوندهها پیشگیری میکند ]12[.مالسیو و همکارا ( )2336طی پژهشی ،ریسک آسیب در شرکتکنندگان با کفش کنترل حرکتی را در مقایسه
با کفش معمولی کمتر نشان دادند .این اثر مثبت فقط در دوندگان با پای پرونیت مشاهده شد و در افاراد ساالم هایچ تغییاری نشاان ناداد.
همچنین دوندگان دارای پای پرونیت هنگام استفاده از کفش استاندارد در مقایسه با کفش کنترل حرکتی ریسک آسایب بیشاتری را نشاان
دادند ]11[.یافتههای پژوهش در دوندگان با پای پرونیت که به صورت طوالنیمدت از کفشهای کنترل حرکتی استفاده کرده بودناد ،نشاان
داد که فرکانس با توان  99/5درصد در راستای عمودی کاهش را در فاز اتکای دویدن نشان داده است .توان فرکانس با  %99/5از سیگنال
نیروهای عکسالعمل زمین به عنوان یک مقیاس از لرزش و بیثباتی الگوی حرکت در بیماران ،محتوای دادههای فرکانس باالتر ،افازایش
لرزش و بیثباتی را میسنجد ]11[.وردمن طی پژوهش خود به این نتیجه رسید که مقدار فرکانس افراد دارای بیمااری ام.اس در مقایساه باا
افراد سالم ،به طور معناداری کاهش یافته است .این کاهش میتواند به دلیل این باشد که افراد مبتال به ام.اس برای حفظ تعادل ،به کنترل
بیشتری نیاز دارند و در نتیجه کاهش بیشتر در مقدار فرکانس نیاز دارند[]25؛ بنابراین کاهش معنادار مقادیر فرکانس با تاوان  %99/5نیاروی
عکسالعمل زمین ممکن است به این علت باشد که کفش کنترل حرکتی با تحت تاثیر قرار دادن تون عضله منجر به کاهش عملکرد اجزاء
نوسانی سیستم عصبی-حرکتی شده است.
]
33
[
در شرایط طبیعی دویدن ،برخی از اثرات مثبت کفش کنترل حرکتی بر بهبود مکانیک دویدن گزارش شده است .باا ایان وجاود ،برخای
مطالعات اثرات منفی کفش کنترل حرکتی را بر افزایش گشتاور خارجی مفصل زانو طی دویدن گزارش کردهاند ]15[.باال باودن مقاادیر ایان
گشتاور ،با افزایش بار در کمپارتمان داخلی مفصل زانو مرتبط میباشد ]31[.همچنین با بازوی گشتاور نیروی عکسالعمل زمین حاول مرکاز
مفصل زانو مرتبط است ]31[.این بازوی گشتاوری ممکن است در نتیجه موقعیت واروسی مفصل زانو یا جابهجایی به سامت داخال موقعیات
مرکز فشار ایجاد شده باشد .افزایش میزان حمایت در جانب داخلی کفش میتواند به طور بالقوه خط عمل نیروی عکسالعمل زماین را باه
سمت داخل حرکت دهد و بدینوسیله سبب افزایش بازوی گشتاور در زانو گردد ]16[.این مورد اغلب به عنوان روش جایگزینی جهت کاهش
گشتاور آداکتور خارجی مفصل زانو و در نتیجه بارهای وارده بر مفصل زانو مورد استفاده قرار میگیارد و شاامل قارار دادن گاوه در بخاش
خارجی کفی کفش میباشد ]17[.چونگ و همکاران ( )2337در مطالعهای به بررسی و مقایسه تغییرات زاویه پاشنه کفش پس از خستگی در
دو نوع کفش پرداختند که یکی از کفشها ،کفش کنترل حرکتی و دیگری کفش معمولی بود .کفش معمولی پس از خستگی ،افزایش زاویه
پاشنه را به دنبال داشت .با این حال محققان نشان دادند که در قبل و بعد از خستگی با کفش کنتارل حرکتای اخاتال نااچیزی در زاویاه
پاشنه ایجاد شد .عالوه بر این ،حرکت پاشنه در قبل و بعد از خستگی با کفش معمولی بیشتر از کفش کنتارل حرکتای باود ]2[.در پاژوهش
حاضر مولفه باند فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در راستای داخلی-خارجی در افراد دارای پای پرونیت پس از استفاده طوالنیمادت از
کفش کنترل حرکتی طی فاز اتکای دویدن افزایش معناداری را نشان داد .تحلیل پهناای باناد فرکاانس ،نشااندهناده محادوده فرکاانس
تولیدشده توسط تمام اجزای سیستم عصبی-حرکتی ،استخوانها ،عضالت ،اعصاب و بافت همبند میباشد که موجاب تولیاد حرکات مای-
شود ]11[.افزایش پهنای باند فرکانس مربو به افزایش بهکارگیری واحدهای حرکتی میباشد ]27[.از آنجایی که پرونیشن پا احتماال میتواناد
با سندروم درد پاتلوفمورال ،سندروم درشتنی خلفی و تاندونیت آشیل مرتبط باشد[ ،]1میتوان بیان کرد که افازایش پهناای باناد فرکاانس
راستای داخلی-خارجی در دوندگان با پرونیشن پا پس از استفاده طوالنیمدت کفش کنترل حرکتی باعث افزایش درد در این اجزا شود کاه
میتواند به علت افزایش بهکارگیری این اجزا در حرکت باشد؛ از این رو میتوان این امر را به عنوان یک اثر منفی برای اساتفاده طاوالنی-
مدت از کفش کنترل حرکتی بیان کرد.
در پژوهشهای گذشته بیان شده است که مولفهی میانه فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین با اجزای نوسانی در سیستم عصابی-حرکتای
همراه است که به عنوان مولفهی اعمالکنندهی نیرو به زمین در طول راه رفتن و دویدن بیان میشود ]26[.در تحقیق مکگاارس فرکاانس
میانه در محتوای فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در افراد دارای بیماری شریان محیطی در مقایسه با افراد سالم کمتر نشان داده شاد]26[.
با این وجود ،در مطالعه حاضر هیچگونه تفاوت معنادار آماری در استفاده طوالنیمدت از کفش کنترل حرکتای طای دویادن در افاراد دارای
پرونیشن بیش از حد دیده نشد.
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نتیجهگیری
 در،استفاده طوالنیمدت از کفشهای کنترل حرکتی که برای جلوگیری از پیشرفت و حتی بهبود پرونیشن بیش از حد پا طراحی شده است
 میاناه فرکاانس و پهناای باناد، درصد در راستای عماودی99/5 دوندگان با پای پرونیت بیشترین تاثیر را بر روی مولفهی فرکانس با توان
 میتوان بیان کرد که کفشهای کنترل حرکتی میتواند در افزایش و حفظ، با توجه به این نتایج.خارجی داشت-فرکانس در راستای داخلی
 همچنین پهناای باناد.ثبات اندام تحتانی و تعادل در دوندگان و همچنین ارتقا و بهبود عملکرد ورزشی در این ورزشکاران نقش داشته باشد
 افزایش معناداری را نشان داد که باعث افزایش درد در اجزای حرکتی و بافتهای همبند میشود و این افزایش میتواند باه علات،فرکانس
افزایش بهکارگیری این اجزا در حرکت باشد؛ از این رو میتوان این امر را به عنوان یک اثر منفی برای استفاده طوالنیمدت از کفش کنترل
.حرکتی بیان کرد
تشکر و قدردانی
. کمال تشکر و قدردانی را داریم،از تمامی افرادی که ما را در انجام پژوهش حاضر یاری نمودند
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