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Abstract
Background and Aims: The frequency domain analysis of ground reaction forces is one of the
mechanical parameters that can be distinguished by comparing the differences between healthy and
patient groups. The purpose of the current study was to compare the frequency domain analysis of
ground reaction forces in deaf and healthy control people during running.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental design. A total of 30 male
individuals were equally divided into two groups of normal hearing and hearing loss (Deaf group).
Peak plantar pressure variables in deaf people and healthy control were recorded using a foot scan
system (sample rate: 300 Hz). The multivariate ANOVA test was used to compare the ground reaction
force frequency domain data during running in deaf and healthy participants.
Results: The results showed that frequency content with the number of essential harmonies in the Toe
area (P= 0.012) and fingers 2 to 5 (P=0.035) in deaf was smaller than that of healthy control group.
Also, the frequency content with power of 99.5% in the fourth metatarsal (P=0.038) and fifth
metatarsal (P=0.019) in deaf group was greater than that of healthy control ones. Stance time during
running was more in deaf group than in healthy control group (P=0.032).
Conclusion: According to the results of the present study, it can be stated that deaf people are likely
to be exposed to the damage caused by the ground reaction force frequency domain during running.
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چکیده
مقدمه و اهداف
طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین یکی از پارامترهای مکانیکی است که با استفاده از آن میتوان با مقایسه افراد سالم و بیمار تفاوتها را
برجسته کرد .هدف از مطالعه حاضر مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در افراد ناشنوا و سالم طی دویدن بود.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی بود 33 .پسر به طور مساوی به دو گروه با شنوایی عادی و ناشنوا تقسیم شدند .طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل
زمین توسط دستگاه فوت اسکن (نرخ نمونهبرداری 333 :هرتز) ثبت شد .سپس محتوای فرکانسی نیروهای عکسالعمل در طی دویدن با پای برهنه
تحلیل گردید .از آزمون آماری واریانس چندمتغیره جهت مقایسه دادههای طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین طی دویدن در افراد

ناشنوا و سالم استفاده شد.
یافتهها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد تعداد هارمونیهای ضروری در انگشت شست پا ( )P=3/342و انگشتان  2تا  )P=3/331( 1در افراد ناشنوا در مقایسه با
گروه کنترل کمتر بود .همچنین تعداد فرکانس با توان  99/1در استخوان کف پایی چهارم ( )P=3/330و پنجم ( )P=3/349در افراد ناشنوا در مقایسه با
سالم بیشتر بود .به عالوه زمان اتکای دویدن در افراد ناشنوا در مقایسه با سالم بیشتر بود (.)P=3/332
نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان بیان کرد افراد ناشنوا احتماال در معرض آسیب ناشی از مقادیر طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین طی
دویدن قرار دارند.
واژههای کلیدی

طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین؛ دویدن؛ ناشنوا
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مقدمه و اهداف
از دست دادن شنوایی یکی از شایعترین اختالالت حسی در کشورهای توسعه یافته است[ ]4و معموال در اوایل زندگی تشخیص داده می-
شود .طبق گزارشهای اخیر سازمان بهداشت جهانی ،تقریبا  1درصد از جمعیت جهان ناشنوا هستند .در کشور ایران از هر  4333کودک
متولدشده 1 ،تا  1کودک دچار اختالل شنوایی میباشند ]2[.اختالل در شنوایی در افراد منافع مختلفی از زندگی از جمله موفقیت تحصیلی،
عملکرد فیزیکی و حتی امید به زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد]3[.
سیستم دهلیزی یک عضوی از بدن است که احساسات تعادل فیزیکی را تشخیص میدهد که نقش مهمی در روابط فضایی بین بدن انسان
و محیط دارد ]1[.با در نظر گرفتن موارد فوق ،به نظر میرسد که افراد ناشنوا به دلیل اختالل در حس عصبی از اطالعات حسی ارائهشده
توسط سیستم ویستیبوالر از آسیب گوش داخلی رنج میبرند[ ]1که مشکالت تعادلی و هماهنگی حرکتی را در ناشنوایان ایجاد میکند و
انجام وظایفی مانند راه رفتن و دویدن که به تعادل نیاز دارد با مشکل مواجه میگردد ]1[.بررسیهای صورتگرفته بر روی عملکرد حرکتی
افراد ناشنوا نشان میدهد که این افراد در مقایسه با افراد سالم ،دچار نقض در تواناییهای تعادلی خود هستند ]7[.مطالعات گذشته[ ]0نشان
داده است که افراد مبتال به ناشنوایی مادرزادی در خطر اختالالت تعادلی ،کمبود رشد حرکتی[ ]9و اختالل یکپارچگی حسی[ ]43قرار دارند.
راجندران 4و همکاران ( )2342تایید میکنند که کودکان ناشنوا ممکن است در راه رفتن و دویدن مشکل داشته باشند ]44[.به عنوان مثال
نشان داده شده است که عالوه بر گامهای کوتاه و نامنظم[ ]43و سرعت راه رفتن و دویدن کندتر[ ،]9هنگام حرکت نیاز به کمک بیشتری
دارند ]42[.گزارش شده است که افت شنوایی به طور مستقیم با سرعت گامبرداری آهستهتر در ارتباط است .دکیگل و همکاران ( )2344در
پژوهشی نشان دادند که افراد ناشنوا در کنترل پوسچر خود ،عدم ثبات بیشتری را نسبت به همتایان سالم خود نشان میدهند که این عدم
ثبات میتواند باعث تغییرات در موقعیت و پوسچر بدن در این افراد شود ]0[.پاها سطح اولیه تعامل با محیط زیست را در حین حرکات انتقالی
فراهم میکنند]43[.
اندام تحتانی باید نیروی کششی ،قیچیوار و چرخشی را در راه رفتن و دویدن به خوبی توزیع کند .توزیع نامناسب این نیروها باعث ایجاد
حرکات غیرطبیعی شده و در اثر ایجاد چرخش و فشار زیاد باعث تخریب بافتهای نرم و کاهش کارایی عضالنی میشود ]41[.یکــﻰ از
اعمال مهــم کف پا خاصیت جذﺏ شــوک در فعالیتهایﻰ مانند دویدن ،پریدن و راه رفتن اســت ]41[.نیروهای عکسالعمل زمین یکی از
عوامل مهم در مکانیک حرکت انسان است و اصلیترین نیرویی است که روی بدن اعمال میشود و در حالت ایستادن یا دویدن روی پا
تأثیر میگذارد ]41[.تجزیه و تحلیل طیف فرکانس معموالً از تبدیل فوریه 2برای حرکت دورهای استفاده میکند و به ویژگیهای مختلف
اجزای آناتومیک حاکم بر الگوی دورهای کمک میکند ]47[.از آنجایی که هر مولفهی آناتومیک فعالیت فرکانسی خودش را دارد ،آنالیز طیف
فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین به تشریح دامنه و قدرت این اجزا کمک میکند ]40[.در این روش ،مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین
به صورت پیوسته در حوزه فرکانس در کل مرحله اتکا بررسی میشود .چنین تحلیلی ممکن است در شناسایی ناهنجاریهای احتمالی
دویدن و راه رفتن افراد ناشنوا موثر باشد .جعفرنژاد و همکاران ( )2347نشان دادند که اجزای نیروهای عکسالعمل زمین طی راه رفتن بر
روی صفحه نیرو در افراد ناشنوا ممکن است دارای ارزش بالینی برای توانبخشی این افراد داشته باشد[ ،]1اما تحقیقی که به بررسی طیف
فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در افراد ناشنوا پرداخته باشد ،توسط محقق یافت نشده است .با توجه به اهمیت طیف فرکانس نیروهای
عکسالعمل زمین طی دویدن در توانبخشی آسیبهای مختلف ،هدف تحقیق حاضر مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در
افراد ناشنوا با افراد سالم طی دویدن میباشد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد ناشنوا و سالم پسر شهرستان اردبیل تشکیل دادند .نرمافزار
آماری  G*Powerنشان داد که برای اندازه اثر برابر  ،3/0سطح معناداری برابر  ،3/31توان آماری برابر  3/0در آزمون آنالیز واریانس
چندمتغییره با دو گروه نیاز به حداقل  21نفر آزمودنی در مجموع دو گروه میباشد .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  41نفر پسر ناشنوا با
میانگین سن ،جرم ،قد و شاخص توده بدن به ترتیب برابر  23/21±4/03سال )بین  23تا  21سال()cm( ،11/33±9/41 )kg( ،
 473/13±7/31و ( 24/17±1/34 )Kg/m2و  41نفر پسر سالم میانگین سن ،جرم ،قد و شاخص توده بدن به ترتیب برابر 23/33±4/13
سال (بین  23تا  21سال) 471/11±0/70 )cm( ،73/31±41/17 )kg( ،و ( 22/03±3/73 )Kg/m2بود .برای ثبت مشخصات افراد یک
پرسشنامه استاندارد تهیه شد که شامل تاریخ تولد ،وضعیت پزشکی ،شدت و تاریخ ناشنوایی بود .شرایط ورود به تحقیق حاضر ،شامل افراد
ناشنوا مادرزادی بود که میزان ناشنوایی مورد نظر  433درصد بوده و هیچکدام از شرکتکنندگان دارای اختالالت عصبی یا ارتوپدی ثانویه
از جمله آسیب اندام تحتانی در شش ماه قبل از جمعآوری دادهها نبودند .شرایط خروج از تحقیق شامل دارا بودن اختالالت عصبی-حرکتی
Rajendran
Fourier Transform
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یا ارتوپدی و استفاده از داروهایی که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر میگذارد ،بود .سپس شناسایی پای غالب افراد از طریق شوت توپ
فوتبال شناسایی شد ]49[.شرکتکنندگان و والدین آنها به طور کامل در مورد هدف و پروتکل مطالعه مطلع شده و رضایتنامه کتبی را به
طور آگاهانه امضا کردند .پژوهش حاضر دارای کد اخالق با شماره  IR.ARUMS.REC.1397.027بود که از کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل دریافت گردید .تمام بخشهای اجرایی پژوهش حاضر بر طبق بیانیه هلسینکی انجام شد]23[.
تجزیه و تحلیل دویدن
جهت ثبت طیف فرکانس از یک دستگاه فوت اسکن ( RSScan International, Belgium, 0.5m×0.5×0.02m, 4363
 )Sensorsساخت کشور بلژیک استفاده شد .دستگاه فوت اسکن در وسط مسیر دویدن  41متری قرار داشت .دادههای طیف فرکانس
نیروهای عکسالعمل زمین شامل فرکانس با توان  99/1درصد ،میانه فرکانس ،پهنای باند فرکانس و تعداد هارمونیهای ضروری میباشد
که با استفاده از نرمافزار آر.اس.اسکن و با فرکانس نمونهبرداری  333هرتز ثبت شد .تجزیه و تحلیل هارمونیک برای تبدیل دادههای
نیروهای عکسالعمل زمین به پارامترهای گسسته (ضرایب فوریه) از منحنی سری زمانی استفاده شده است ]24[.تحلیل دامنه فرکانس
سیگنالهای دورهای را از طریق ضرایب هارمونیک توصیف میکند و الگوی نوسانات منحنی نیرو-زمان را اندازهگیری میکند .فرکانس
 99/1درصد نشاندهنده فرکانسی میباشد که حاوی  99/1درصد توان سیگنال را دارا باشد؛ به عبارتی دیگر 99/1 ،توان سیگنال پایینتر از
آن فرکانس قرار دارد .میانه فرکانس در نقطهای اتفاق میافتد که نیمی از توان سیگنال در باال و نیمی دیگر در پایین آن قرار دارد .پهنای
باند فرکانس تفاوت بین فرکانس حداکثر و فرکانس حداقل زمانی که توان سیگنال باالتر را نصف حداکثر توان سیگنال است ،میباشد.
تعداد هارمونیک ضروری  neبرای بازسازی سطح  91درصد از دادهها به عنوان تعدادی از هارمونیکها که مجموع دامنههای نسبی هر
هارمونیک در کل دامنه کمتر یا برابر با  3/91در نظر گرفته شد .کوشش دویدن صحیح شامل برخورد کامل پا بر روی بخش میانی دستگاه
فوت اسکن بود .اگر فوت اسکن توسط آزمودنی جهت تنظیم گام مورد هدف قرار نمیگرفت یا تعادل آزمودنی دچار اختالل میشد ،کوشش
دویدن تکرار میشد .سرعت دویدن در تمام آزمودنیها خودانتخابی و نحوه دویدن پاشنه به پنجه بوده است .دادههای فشار کف پایی در
طی فاز اتکای دویدن استخراج شد .فاز اتکای دویدن به عنوان تماس پاشنهی پا با زمین ،مرحله ایستا و بلند شدن پنجه پا تعیین شد.
میانگین سه کوشش دویدن جهت تحلیلهای آماری بیشتر مورد استفاده قرار گرفت .دادههای نیروهای عکسالعمل زمین با استفاده از فیلتر
باترورث مرتبه چهارم و با برش فرکانس  23هرتز انجام شد .پس از فیلتر کردن دادههای نیروی عکسالعمل زمین ،تحلیل هارمونیک طبق
رابطه زیر و با استفاده از نرمافزار  MATLABنسخه  2341انجام شد که از تابع زمان به تابع فرکانس تبدیل شد.
طیف گسسته ،دامنه فرکانس به صورت مضربی از فرکانس پایه تعیین میشود ،مجموع  nهارمونیک برابر است با:
رابطه )4
=Anدامنه =ω0فرکانس پایه =nضریب هارمونیک =ϴnزاویه فازی
برای ارزیابی محتوای فرکانس نیروی ،شاخصهای زیر محاسبه

میشود]22[.

رابطه )2

=pتوان محاسبهشده=fmax ،حداکثر فرکانس سیگنال ،میانه فرکانس نیرو ،میانه فرکانس در نقطهای اتفاق میافتد که نیمی از توان
سیگنال در باال و نیمی دیگر در پایین آن قرار دارد.
رابطه )3
=fmaxحداکثر فرکانس سیگنال
=fmedمیانه فرکانس سیگنال
پهنای باند فرکانس نیرو برابر با تفاوت بین فرکانس حداکثر و حداقل است .توان سیگنال برابر با توان هارمونیهای بیشتر از نصف حداکثر
توان سیگنال باشد.
رابطه )1
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=fmaxحداکثر فرکانس سیگنال
=fminحداقل فرکانس سیگنال
=fbandپهنای باند سیگنال
=pmaxحداکثر توان سیگنال
شاخص چهارم تعیینکننده تعداد هارمونیهای ضروری در هر راستا بود که بر طبق روش اشنایدر ،تعداد هارمونیک ضرور  neبرای بازسازی
سطح  ٪91از دادهها به عنوان تعدادی از هارمونیکها که مجموع دامنههای نسبی هر هارمونیک در کل دامنه کمتر یا برابر با  3/91در نظر
گرفته شد]23[.
رابطه )1

تحلیل آماری
نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک تایید شد .از آزمون آماری واریانس چندمتغیره جهت مقایسه دادههای طیف
فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین طی دویدن در افراد ناشنوا و سالم استفاده شد .تمام تحلیلها در سطح معناداری  3/31و با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام پذیرفت .جهت محاسبه اندازه اثر ( )dاز رابطه زیر استفاده شد[:]21

یافتهها
میانگین و انحراف معیار زمان اتکا در افراد ناشنوا  304/13±14/12میلیثانیه و میانگین و انحراف معیار زمان اتکا در افراد سالم
 333/99±12/01میلیثانیه بود .همچنین نتایج نشان داد زمان اتکا در افراد ناشنوا در مقایسه با افراد سالم  41/49میلیثانیه بیشتر بود
(p=3/332؛ .)d=3/02
نتایج نشان داد فرکانس با توان  99/1درصد ،تعداد هارمونیهای ضروری ،میانه فرکانس و پهنای باند فرکانس در مولفهی عمودی نیروی
عکسالعمل زمین در افراد ناشنوا در مقایسه با سالم طی دویدن اختالف معناداری را نشان نداد (( )P<3/31جدول .)4
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین
راستا
مولفههای

متغیر

ناشنوا

سالم

سطح
معناداری

انداز
ه اثر

فرکانس با توان  11/5درصد

0/23±4/71

7/01±4/11

3/171

3/24

تعداد هارمونیهای ضروری

22/23±1/11

24/73±3/43

3/771

3/43

میانه فرکانس

2/33±3/33

2/33±3/33

4/333

3/33

پهنای باند فرکانس

4/33±3/33

4/33±3/33

4/333

3/33

عمودی نیروی
عکسالعمل زمین
*سطح معناداری P>3/31

نتایج نشان داد تعداد هارمونیها ضروری طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در انگشت شست پا (p=3/342؛  )d=3/90و انگشتان 2
تا  1پا (p=3/331؛  )d=3/04در افراد ناشنوا در مقایسه با سالم طی دویدن به ترتیب  14/22و  31/71درصد کمتر بود (جدول .)2
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در نواحی انگشتان پا
راستا

متغیر

انگشت شست پا

فرکانس با توان  11/5درصد

ناشنوا
1/23±4/32

سالم
1/11±4/10

سطح معناداری
3/309

اندازه اثر
3/34

تعداد هارمونیهای ضروری

42/43±1/92

47/43±1/20

*3/342

3/90

میانه فرکانس

2/11±3/14

2/13±3/13

3/104

3/20

پهنای باند فرکانس

4/11±3/14

4/13±3/13

3/104

3/20

فرکانس با توان  11/5درصد

1/23±4/17

1/33±2/23

3/217

3/13

تعداد هارمونیهای ضروری

43/31±1/13

47/73±1/32

*3/331

3/04

میانه فرکانس

2/11±3/14

2/11±3/14

4/333

3/33

پهنای باند فرکانس

4/11±3/14

4/11±3/14

4/333

3/33

انگشتان  1تا  5پا

*سطح معناداری P>3/31

فرکانس با توان  99/1درصد در مولفهی عمودی استخوان کف پایی چهارم پا (p=3/330؛  )d=3/79و استخوان کف پایی پنجم
(p=3/349؛  )d=3/94در افراد ناشنوا در مقایسه با سالم طی دویدن به ترتیب  41/49و  22/34بزرگتر بود (جدول  .)3هیچیک از مولفه-
های طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در مولفههای عمودی استخوان کف پایی اول ،دوم و سوم (شامل فرکانس با توان 99/1
درصد ،تعداد هارمونیهای ضروری ،میانه فرکانس ،پهنای باند فرکانس) در افراد ناشنوا در مقایسه با سالم طی دویدن اختالف معناداری را
نشان نداد (( )P<3/31جدول .)3
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در نواحی استخوانهای کف پایی
راستا

متغیر

استخوان کف

فرکانس با توان  11/5درصد

ناشنوا
1/93±3/00

سالم
1/73±3/91

سطح معناداری
3/110

اندازه اثر
3/24

پایی اول

تعداد هارمونیهای ضروری

40/23±1/37

49/31±7/24

3/731

3/41

میانه فرکانس

3/33±3/33

2/01±3/31

3/413

3/0

پهنای باند فرکانس

2/33±3/33

4/01±3/31

3/413

3/0

استخوان کف

فرکانس با توان  11/5درصد

1/11±3/04

1/13±3/03

3/112

3/41

پایی دوم

تعداد هارمونیهای ضروری

47/13±1/77

41/33±1/39

3/112

3/20

میانه فرکانس

2/01±3/31

2/93±3/21

3/119

3/23

پهنای باند فرکانس

4/01±3/31

4/93±3/21

3/119

3/23

استخوان کف

فرکانس با توان  11/5درصد

1/13±3/73

1/11±3/72

3/031

3/30

پایی سوم

تعداد هارمونیهای ضروری

47/21±3/17

40/13±1/31

3/377

3/32

میانه فرکانس

2/01±3/31

2/93±3/21

3/119

3/23

پهنای باند فرکانس

4/01±3/31

4/93±3/21

3/119

3/23

استخوان کف

فرکانس با توان  11/5درصد

1/31±4/22

1/23±3/91

*3/330

3/79

پایی چهارم

تعداد هارمونیهای ضروری

49/93±1/71

49/13±1/43

3/773

3/43

میانه فرکانس

2/03±3/14

2/01±3/31

3/130

3/41

پهنای باند فرکانس

4/03±3/14

4/01±3/31

3/130

3/41

استخوان کف

فرکانس با توان  11/5درصد

7/01±2/33

1/43±4/71

*

3/349

3/94

پایی پنجم

تعداد هارمونیهای ضروری

49/13±1/11

49/13±3/00

4/333

3/33

میانه فرکانس

2/13±3/13

2/11±3/10

3/741

3/42

پهنای باند فرکانس

4/13±3/13

4/11±3/10

3/741

3/42

* سطح معناداری P>3/31

هیچیک از مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در مولفههای عمودی قسمت میانی پا ،داخلی پاشنه و خارجی پاشنه
(فرکانس با توان  99/1درصد ،تعداد هارمونیهای ضروری ،میانه فرکانس ،پهنای باند فرکانس) در افراد ناشنوا در مقایسه با سالم طی
دویدن اختالف معناداری را نشان نداد (( )P<3/31جدول .)1
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جدول  :4میانگین و انحراف استاندارد مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در نواحی میانی پا و پاشنه
راستا

متغیر

قسمت میانی پا

فرکانس با توان  11/5درصد

ناشنوا
7/03±4/02

سالم
1/11±4/11

سطح معناداری
3/373

اندازه اثر
3/19

تعداد هارمونیهای ضروری

23/11±1/90

49/93±1/23

3/117

3/41

میانه فرکانس

2/01±3/31

2/93±3/21

3/119

3/23

پهنای باند فرکانس

4/01±3/31

4/93±3/21

3/119

3/23

پاشنه قسمت

فرکانس با توان  11/5درصد

43/03±2/31

43/73±2/20

3/930

3/33

داخلی

تعداد هارمونیهای ضروری

21/13±2/31

21/33±2/43

3/120

3/47

میانه فرکانس

2/13±3/13

2/13±3/13

4/333

3/33

پهنای باند فرکانس

4/13±3/14

4/13±3/13

3/104

3/21

پاشنه قسمت

فرکانس با توان  11/5درصد

43/21±2/34

42/31±2/37

3/472

3/14

خارجی

تعداد هارمونیهای ضروری

21/43±3/12

23/11±2/49

3/439

3/17

میانه فرکانس

2/31±3/11

2/31±3/21

4/333

3/33

پهنای باند فرکانس

4/23±3/14

4/31±3/21

3/299

3/12

*سطح معناداری P>3/31

بحث
متغیرهــای کینتیکــی ماننــد نیروهــای عکسالعمـل زمیـن و طیـف فرکانـس بیـان کننـدهی تغییـرات مکانیکــی مربــوط بــه
بیماریهــا و تغییــرات انــدام تحتانــی میباشــند .هدف از پژوهش حاضر مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در افراد
ناشنوا و سالم طی دویدن بود.
نتایچ پژوهش حاضر نشان داد زمان اتکا افراد ناشنوا در مقایسه با سالم بیشتر بوده است .از آنجایی که افراد ناشنوا به دلیل کافی نبودن
حس عصبی از اطالعات حسی ارائهشده توسط سیستم ویستیبوالر رنج میبرند[ ،]1ممکن است اختالل در سیستم ویستیبوالر که یکی از سه
سیستم موثر در حفظ وضعیت بدنی و تحرک است ،موجب آسیب حرکت و تعادل شود ]21[.به دلیل نقش مهم دستگاه دهلیزی در رسیدن به
برهه زمانهای تحولیحرکتی و حفظ تعادل ،افراد ناشنوا به دلیل اختالل حسی عصبی و سیستم دهلیزی دچار تأخیر در برهه زمانهای
تحولیحرکتی 4در راه رفتن و دویدن میشوند ]21[.اینو 2و همکاران ( )2343بیان کردند افراد ناشنوا به دلیل ترس از بهم خوردن تعادل و
سقوط ،تأخیر قابل توجهی در کسب کنترل سر ،راه رفتن و نیز دویدن مستقل نسبت به افراد سالم نشان دادند ]21[.جعفرنژادگرو و همکاران
( )2347نشان دادند کاهش شنوایی ،طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین را تغییر میدهد[ ]1که به نوعی با نتایج حاصل از این تحقیق
همسو میباشد .به نظر میرسد در افراد ناشنوا همانطور که قبال گفته شد ،اختالل در سیستم ویستیبوالر و ترس از سقوط و تعادل سرعت
گامبرداری در این افراد کندتر شود؛ در نتیجه افزایش زمان اتکا و طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین را در پی دارد .افراد ناشنوا
همواره با کاهش سرعت طی راه رفتن و دویدن در ارتباط هستند.
همچنین نتایج نشان داد فرکانس با توان  99/1درصد طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در استخوان کف پایی چهارم و پنجم در
افراد ناشنوا در مقایسه با سالم بیشتر بود .افزایش محتوای فرکانسی مؤلفه عمودی نیروهای عکسالعمل زمین نشاندهنده افزایش نوسانات
طی حرکت میباشد .افزایش نوسان میتواند نشاندهنده کنترل پاسچر ضعیفتر در راستای عمودی باشد ]27[.همچنین افزایش محتوای
فرکانسی ،باعث ناپایداری و لغزش در الگوی حرکتی میشود]20[.
نتایج گذشته نشان داده است که افراد ناشنوا در مقایسه با افراد با شنوایی عادی عالوه بر گامهای نامنظم ،الگوی فعالیت عضالنی و مؤلفه-
های نیروی عکسالعمل زمین متفاوتی دارند[ ]29-34که این تغییرات میتواند دلیل احتمالی افزایش توان  99/1درصد طیف فرکانس
نیروهای عکسالعمل زمین در افراد ناشنوا باشد.
به عالوه نتایج نشان داد تعداد هارمونیهای ضروری طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در انگشت شست پا و انگشتان  2تا  1پا در
افراد ناشنوا در مقایسه با افراد سالم کمتر بود .نتایج نشان داد که تعداد هارمونیهای ضروری نیروهای عکسالعمل زمین در افراد سالم
بیشتر میباشد که این موضوع میتواند به ضعف سیستم حسی عصبی ناشی از اختالل در سیستم ویستیبوالر و کاهش سرعت راه رفتن و
دویدن در افراد ناشنوا در مقایسه با افراد سالم در ارتباط باشد .توصیف هر یک از الگوهای طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین،
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پارامترهای کلیدی در تشخیص افراد سالم با بیمار عنوان شده است[]23؛ از این رو بررسی سیگنالهای نیروی عکسالعمل زمین در دامنه
فرکانس ممکن است در درک بهتر تفاوتها در شرایط بارگیری در فعالیتهای روزمره مانند راه رفتن و دویدن کمک کند ]32[.با توجه به
تحقیقهای انجامگرفته توسط محقق ،هیچ مطالعهای مشاهده نشد که طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین را در افراد ناشنوا بررسی
کند؛ به همین دلیل مقایسه مستقیم نتایج حاضر با پژوهشهای گذشته امکانپذیر نیست.
نتایج نشان داد فرکانس با توان  99/1درصد ،تعداد هارمونیهای ضروری ،میانه فرکانس و پهنای باند فرکانس در مولفهی عمودی نیروی
عکسالعمل زمین در افراد ناشنوا در مقایسه با سالم طی دویدن اختالف معناداری ندارد .همچنین نتایج نشان داد فرکانس با توان 99/1
درصد ،میانه فرکانس و پهنای باند در انگشت شست پا و انگشتان  2تا  1پا در افراد ناشنوا در مقایسه با گروه کنترل طی دویدن اختالف
معناداری ندارد .به عالوه هیچیک از مولفههای طیف فرکانس نیروی عکسالعمل زمین در مولفههای عمودی استخوان کف پایی اول ،دوم
و سوم و مؤلفههای عمودی قسمت میانی پا ،داخلی پاشنه و خارجی پاشنه (فرکانس با توان  99/1درصد ،تعداد هارمونیهای ضروری ،میانه
فرکانس ،پهنای باند فرکانس) در افراد ناشنوا در مقایسه با سالم طی دویدن اختالف معناداری را نشان نداد .در پژوهشهای گذشته نشان
داده شد که کاهش سرعت راه رفتن موجب کاهش قابل توجهی در نیروهای عکسالعمل زمین طی فاز اتکای راه رفتن و دویدن می-
شود ]31 ،33[.کلر و همکاران ( )4991نشان دادند یکی از دالیل باال بودن طیف نیروهای عکسالعمل زمین در افراد ناشنوا کمتر بودن سرعت
راه رفتن و دویدن میباشد ]31[.یکی از دالیل احتمالی عدم اختالف معناداری در اکثر دادههای طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین در
نواحی مختلف کف پا میتواند این موضوع باشد که افراد ناشنوا تالش بیشتری میکنند تا مرکز جرم خود را در راستای صفحات حرکتی
قرار دهند .نتایج پ ژوهش حاضر نیز نشان داد که افراد ناشنوا دارای زمان اتکای کمتری نسبت به افراد سالم هستند.
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بود که از آن جمله میتوان عدم وجود جنسیت مؤنث در نمونه آماری اشاره نمود .از سوی دیگر ،عدم
ثبت فعالیت الکترومایوگرافی عضالت از دیگر محدودیتهای این پژوهش بود.
نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد زمان اتکا طی دویدن و فرکانس با توان  99/1درصد در استخوان کف پـایی چهـارم و پـنجم در افـراد
ناشنوا در مقایسه با همساالن سالم بیشتر میباشد .این امر نشاندهنده این موضوع است که افراد ناشنوا در معـرض ریسـکفـاکتور آسـیب
ناشی از مقادیر طیف فرکانس نیروهای عکسالعمل زمین طی دویدن در مقایسه با همساالن سالم قرار دارند.
مالحظات اخالقی
پروتکل مطالعه حاضر در کمیته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به شماره مرجع  IR.ARUMS.REC.1397.027به
تایید رسیده است.
تشکر و قدردانی
از تمامی افراد شرکتکننده در طرح پژوهش آقای دکتر محسن برغمدی و دانشگاه محقق اردبیلی که ما را در انجام پژوهش حاضر یاری
نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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