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Background and Aims Knee genu varum is one of the lower limb abnormalities associated with bio-
mechanical changes in lower limbs. The present study aims to compare the effects of shoe lifespan 
on ground reaction force (GRF) components in women with knee genu varum and healthy peers 
during running.
Methods The is randomized clinical trial. Participants were 15 female college students with knee genu 
varum and 15 healthy peers. A new pair of sport shoes was given to each participant during to wear 
them for six months. Then, they were asked to run at a preferred speed in three trials with the new shoes 
(pre-test phase) and three trials with the used shoes (post-test phase) in a path where a force plate was 
installed. Statistical analysis was conducted by using repeated measures ANOVA. All analyses were done 
in SPSS v. 23 software. The significance level was set at 0.05.
Results The results indicated the significant main (group) effect of shoes on peak anterior-posterior GRF 
during heel contact and on the anterior-posterior impulse (P<0.018, d>0.8). The values of these variables 
in the genu varum group were significantly higher than in the healthy group. Moreover, findings showed 
the significant main effects of shoes on the time to reach the peak GRF during heel strike and on the 
loading rate (P< 0.02, d > 0.9). The time to reach the peak GRF during heel strike with the used shoes was 
shorter than with the new shoes (P= 0.015, d=0.9), while the vertical loading rate during running with 
the worn shoes was greater than with the new shoes (P=0.019, d=0.9).
Conclusion Running with shoes having a lifespan >6 months is a risk factor for women with knee genu 
varum.
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K
Extended Abstract

Introduction

nee genu varum is one of the lower limb ab-
normalities that is associated with changes in 
biomechanics of lower limbs. Generally, no 
treatment is required for this complication 
as it is a normal in childhood. Treatment is 

needed in the age above 3 years. When the deformity occurs 
in older people, the surgery and  bracing are needed. Athletes 
are prone to ankle and knee injuries. It is very important to 
use a suitable footwear, particularly for those with knee genu 
varum, to avoid injuries during common activities of daily 
living. Since shoes is one of the external factors causing inju-
ry in people, the present study aims to determine whether the 
lifespan of sports shoes has any effects on ground reaction 
force (GRF) components during running in healthy people 
and those with genu varum. 

Methods

This is randomized clinical trial (Code: IR.ARUMS.
REC.1397.135). Fifteen female college students with genu 
varum and 15 healthy peers volunteered to participate in this 
study. A new pair of sport shoes was provided for each par-
ticipant to wear them for six months. They were asked to run 
at preferred speed in three trials with the new shoes (at pre-
test phase) and in three trials with worn shoes (at post-test 
phase) in a path where a force plate was installed. A force 
plate (Bertec Corporation, Columbus, OH, United States) 
was used to record GRF during running at a sampling rate of 
1000 Hz. Kinetic data were recorded based on the protocol 
presented in Jafarnezhadgero et al.’s study. The GRF data 
was filtered at 20 Hz using a low-pass fourth-order zero-lag 
Butterworth filter. 

Specific running characteristics (heel strike and toe-off) 
were identified using the Bertec force plate. For this purpose, 
a 10-N threshold GRF was used to detect the stance phase of 
the gait cycle. The following dependent variables were ex-
tracted from GRF data: First and second vertical peak forces, 
and braking and propulsion forces at the anterior–posterior 
direction and positive peak (external) right after heel con-
tact and negative peak (when body mass is transferred to the 
contralateral limb) at the medial-lateral direction. The GRF 
amplitude was normalized to body weight and reported in % 
body weight. The free moment of the foot was also calcu-
lated and normalized by multiplying body weight by height. 
All values of gait variables obtained from three trials were 
averaged. For the stance phase analysis, the stance phase 
data were converted to 101 data points. Normal distribution 
of data was assessed by Shapiro-wilk test. Statistical analysis 

was carried out using repeated measures two-way ANOVA 
followed by Bonferroni test. All analyses were conducted in 
SPSS v. 23 software. The significance level was set at 0.05.

Results 

The results indicated the significant main (group) ef-
fect of shoes on peak anterior-posterior GRF during heel 
contact and on the anterior-posterior impulse (P<0.018, 
d>0.8). The values of these variables in the genu varum 
group were significantly higher than in the healthy group. 
Moreover, findings showed the significant main effects of 
shoes on the time to reach the peak GRF during heel strike 
and on the loading rate (P<0.02, d >0.9). The time to reach 
the peak GRF during heel strike with worn shoes was 
shorter than with new shoes (P=0.015, d=0.9), while the 
vertical loading rate during running with the worn shoes 
was greater than with the new shoes (P=0.019, d=0.9).

Discussion

The purpose of the present study was to determine whether 
the lifespan of shoe has any effects on GRF components dur-
ing running in women with knee genu varum and healthy 
peers. According to the results, it can be concluded that run-
ning with shoes with a lifespan >6 months is a risk factor for 
these individuals. A previous study demonstrated that higher 
shoe stiffness, lower foot-ground contact force peak, and 
higher activity of rectus femoris muscle are reported in both 
healthy people and those with knee genu varum . Another 
study demonstrated that the shoe lifespan have an impact 
GRF and activity of selected muscles in healthy males with 
and without genu varum. It has been shown that the activi-
ties of tibialis anterior and vastus medialis muscles increase 
with the increase of shoe lifespan at the loading phase, while 
the activities of vastus medialis, vastus lateralis, and rectus 
femoris muscles increase at the mid-stance phase.
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مقاله پژوهشی

بررسی سه  بُعدی تأثیر طول عمر کفش ورزشی بر کینتیک دویدن در دانشجویان زن سالم و مبتال 
به ژنو واروم زانو

مقدمه و هدف ژنو واروم زانو یکی از ناهنجاری های اندام تحتانی بوده که با تغییر بیومکانیک اندام تحتانی همراه است. هدف از پژوهش 
حاضر، تعیین این موضوع بود که آیا طول عمر کفش ورزشی بر مقادیر مؤلفه های نیروی عکس العمل زمین در افراد سالم و افراد دچار 

ژنو واروم طی دویدن تأثیر دارد.
مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است.  15 دانشجوی دختر مبتال به ژنو واروم زانو و 15 دانشجوی دختر 
سالم جهت شرکت در این پژوهش داوطلب شدند. به هر یک از آزمودنی ها یک جفت کفش ورزشی نو داده شد تا پس از تست گیری اولیه 
آن ها را به مدت 6 ماه، روزانه حداقل یک ساعت در فعالیت های روزمره استفاده کنند. از آزمودنی ها خواسته شد که سه تریال صحیح با 
کفش نو )طی پیش آزمون( و سه تریال صحیح با کفش کارکرده )طی پس آزمون( روی مسیری که در میانه  آن صفحه نیرو تعبیه شده 
بود با سرعت دلخواه بدوند. از آزمون آماری آنالیز واریانس دو سویه با اندازه گیری مکرر جهت تحلیل داده ها استفاده شد. همه تحلیل ها در 

سطح معناداری 0/05 و با نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.
یافته ها یافته ها نشان دادند که عامل گروه اثر معناداری بر نیروی عکس العمل عمودی در راستای قدامی خلفی در لحظه تماس پاشنه 
و ضربه قدامی خلفی دارد )P<0/018 ، d>0/8(. به صورتی که میزان این دو متغیر در گروه مبتال به ژنو واروم بیشتر از گروه سالم است. 
به عالوه، یافته ها حاکی از آن بودند که عامل کفش بر زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در لحظه تماس پاشنه و  
نرخ بارگذاری اثر معناداری دارد )P<0/02 ،d>0/9(؛  زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در لحظه  تماس پاشنه هنگام 
دویدن با کفش کارکرده کوتاه تر از کفش نو بود )P=0/015 ،d=0/9(. همچنین مقادیر نرخ بارگذاری نیروی عمودی تولید شده هنگام 

.)P=0/019 ،d=0/9( دویدن با کفش کارکرده بیشتر از کفش نو بود
نتیجه گیری با توجه به کاهش معنادار زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین، افزایش یافتن نرخ بارگذاری قابل توجیه 
است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که دویدن با کفش با طول عمر بیش از 6 ماه می تواند یک عامل خطرزا برای افراد محسوب شود.

کلیدواژه ها  کفش، کینتیک، ژنو واروم زانو، نیروی فشاری، دویدن
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مقدمه

وضعیت های  ژنو واروم1 یا ژنو والگوم2 )زانوی پرانتزی یا زانوی 
و  مچ پا  مفصل  در  عدم تناسب  سبب  می تواند  زانو  ضربدری( 
چرخش  متعاقب این مفصل شود ]1[. ژنو واروم زانو باعث افزایش 
نیروهای مفصلی در قسمت داخلی مفصل ران  درشت نی شده و 

می تواند زمینه ساز بروز استئوآرتریت3  باشد ]2[. 

را در راستای مچ  پا در  تغییرات جبرانی  نتایج یک مطالعه 
پاسخ به ناهنجاری های زانو نشان داد ]3[. همچنین شواهد نشان 
می دهد که ناهنجاری ژنو واروم می تواند سبب افزایش در گشتاور 
پرونیشنی یا کاهش گشتاور سوپینیشنی، در مفصل زیرقاپی4 در 

فازهای تماس5 و هل دادن6 در راه رفتن شود ]4[.

میان  در  حرکتی  الگوی  پرتکرارترین  و  اساسی ترین  دویدن 
ورزش هاست ]5[. مطالعات در این زمینه نشان داده که 24 تا 67 
درصد دوندگان تفریحی از آسیب های مرتبط با دویدن رنج می برند 
به عنوان  می تواند  دویدن  با  مرتبط  آسیب های  بیشتر   .]6،  7[
آسیب های استفاده بیش از حد7 دسته بندی شوند که به نظر می رسد 
زمانی اتفاق می افتد که یک عدم  توازن بین بار های مکرر وارد شده 
به یک بافت و ظرفیت آن بافت در تطبیق با این بارها، وجود داشته 
آسیب های  به عنوان  معمواًل  که  آسیب هایی  از جمله   .]8[ باشد 
مرتبط با دویدن ذکر شده اند، شامل درد کشککی رانی8، سندرم 
ایلیوتیبیال باند9، سندرم فشار درشت نی داخلی10، التهاب آشیل11 

و التهاب غالف کف پایی12 می شوند ]9 ،7[.

زمین  و  بدن  ساختار  بین  رابط  اولین  کفش  اینکه  به دلیل 
محسوب می شود؛ بنابراین پوشیدن کفش مناسب بسیار حائز 
اهمیت است. کفش می تواند از طریق جذب شوک های اضافی 
نیروهای عکس العمل زمین نقش به خصوصی در پیشگیری از 
بروز آسیب ها ایفا کند ]11 ،10[. کونگ و همکاران در مطالعه ای 
زاویه   کارکرده  کفش های  با  دویدن  هنگام  که  کردند  گزارش 
دورسی فلکشن و پالنتار فلکشن مچ پا در فاز هل دادن13 به ترتیب 
با کفش نو بود. به عالوه، بین  کم  تر و بیشتر از شرایط دویدن 
مقادیر نرخ بارگذاری بین دو شرایط دویدن با کفش نو و کارکرده 

هیچ اختالف معناداری یافت نشد ]12[. 

1. Genu Varum
2. Genu Valgum
3. Osteoarthritis
 4. Subtalar Joint
5. Contact Phase
6. Push-off
7. Overuse
8. Patellofemoral Pain
9. Iliotibial Band Syndrome
10. Medial Tibial Stress Syndrome
11. Achilles Tendinopathy
12. Plantar Fasciitis
13.Toe-off Phase

عالوه بر این، در مطالعه ای با هدف بررسی اثر طول عمر کفش دو 
بر متغیرهای مکانیکی و بیومکانیکی نشان داده شد که افزایش طول 
عمر کفش به افزایش معنادار سختی کفش منجر شد، ولی هیچ 
اختالف معناداری بین مقادیر نرخ بارگذاری بین دو شرایط دویدن 
با کفش نو و کارکرده گزارش نشد ]13[. مطالعه هربات و همکاران 
روی کودکان نشان داد که پس از چهار ماه استفاده از کفش، سفتی و 
ظرفیت مکانیکی کفی کفش به ترتیب دچار افزایش و کاهش  شد. اوج 
دورسی فلکشن مچ  پا و اوج فلکشن زانو نیز دچار کاهش معناداری 
شد. هنگام دویدن با کفش های استفاده شده نرخ بارگذاری بیشتری 
تولید شد. به عالوه، نیروهای فشاری زیر پاشنه افزایش یافتند ]14[. 

همچنین پژوهش وینگ کای الم و همکاران ]15[ نشان داد که 
هنگام فرود از پرش بسکتبال با کفش های نو، ضربه ناشی از نیروی 
عکس العمل عمودی وارده بر پا به طور معناداری کمتر از زمان استفاده 
از کفش های کارکرده بود. با افزایش طول عمر کفش، میزان راحتی 
ورزشکاران دچار کاهش شد. عالوه بر این، نتایج مطالعه لیپا و همکاران 
نشان داد تضعیف ناشی از افزایش عمر مکانیکی کفش، در 2 کیلومتر 
ابتدایی استفاده از آن، بیشترین میزان را داشت و همچنین کفش 
پس از میزان 21 کیلومتر استفاده، به صورت میانگین 54 درصد از 
خاصیت جذب انرژی خود را از دست داد. نتیجه دیگر به دست آمده 
از این پژوهش این بود که فوم14 پاشنه  ضخیم تر و نرم تر در کفش به 
میزان 83 درصد انرژی بیشتری جذب می کرد، اما با نرخ سریع تری 

)49 درصد سریع تر( نیز تضعیف شد ]16[.

در مجموع، طول عمر کفش عاملی است که به نظر می رسد در 
بروز آسیب نقش داشته باشد. کفی  میانی15 کفش از طریق تغییر 
شکل های میکروسکوپی، عمدتًا مسئول کاهش نیروهای ضربه ای 
القایی از دویدن است ]17[. با افزایش مسافتی که کفش طی 
می کند، ظرفیت الیه  نرم آن کاهش یافته و ضربات مکرر ناشی از 
استفاده  مداوم، کفی میانی کفش را در معرض آسیب قرار داده و 

از ظرفیت مکانیکی آن می کاهد ]18 ،16 ،11[. 

مکانیکی  فرسودگی  می تواند  دویدن  مکرر  به بیان دیگر، ضربات 
متراکم کننده ایجاد کند و درنتیجه، سبب تغییر خواص مکانیکی 
کفی  میانی کفش و کاهش توانایی فوم تشکیل دهنده آن، برای تغییر 
کفش های  از  استفاده   .]12،  19،  20[ شود  انرژی  و جذب  شکل 
ورزشی با هدف کاهش نیروی عمودی جهت کاهش نرخ آسیب و 
افزایش نیروی قدامی جهت بهبود عملکرد است. با توجه به اینکه 
مطالعاتی که تاکنون در ارتباط با طول عمر کفش ورزشی انجام شده 
بر روی افراد سالم بوده و مطالعه ای در ارتباط با این موضوع در افراد 
دچار ژنو واروم انجام نشده است. بنابراین انجام مطالعه در این زمینه 
به لحاظ علمی ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین این 
موضوع بود که آیا طول عمر کفش ورزشی بر کینتیک دویدن زنان 

سالم و مبتال به ژنو واروم زانو تأثیر دارد.

14. Foem
15. Midsole
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مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است. از میان 
دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی و با روش نمونه گیری در 
دسترس، 15 فرد مبتال به ژنو واروم زانو درجه 2 و 15 فرد سالم 
برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. از روش اندازه گیری 
فاصله  دو کندیل داخلی ران برای تشخیص افراد مبتال به ژنو 

واروم استفاده شد ]21[. 

برای این کار از آزمودنی خواسته شد تا روی کمر دراز کشیده 
و پاها را به صورت آزاد در کنار هم قرار دهد و در این حالت فاصله  
بین دو کندیل داخلی ران ها با استفاده از کولیس ساده اینسایز16 
ساخت کشور چین با گستره اندازه گیری 0 تا 200 میلی متر و 

دقت 0/02 میلی متر اندازه گیری شد. 

شرایط ورود به پژوهش به این صورت بود: فاصله  اپی کندیل های 
داخلی زانو 2 تا 5 سانتی متر، عدم سابقه گزارش درد در 3 ماه گذشته، 
عدم سابقه جراحی اندام تحتانی، عدم سابقه  شکستگی اندام تحتانی، 

نداشتن مشکالت عصبی عضالنی و دامنه سنی 18 تا 35 سال. 

شرایط عدم ورود به پژوهش نیز به این شکل بود: مشکالت 
عصبی عضالنی، سابقه  جراحی در اندام تحتانی و تنه، نداشتن 
تمایل فرد به ادامه همکاری در هر قسمت از اجرای پژوهش و  
بروز هرگونه مشکل اسکلتی عضالنی هنگام انجام پژوهش ]22[. 
متوسط سن، وزن، قد و شاخص توده بدنی17 آزمودنی ها در هر دو 

گروه به صورت زیر بود )جدول شماره 1(. 

30 جفت کفش ورزشی مشابه که تنها در رنگ و سایز متفاوت 
بودند 6 ماه قبل از اجرای پژوهش تهیه شد. این کفش ها از برند 
آدیداس18 و مدل کلیما کول19 )تصویر شماره 1( بودند. جنس رویه 
 EVA( و آستر داخلی آن ها از پارچه مش و زیره آن ها نیز از الستیک
تنفسی( تهیه شده است و پس از داده گیری اولیه، از آن ها به مدت 
6 ماه، روزانه حداقل یک ساعت در فعالیت های روزمره استفاده 
شد. از یک دستگاه صفحه نیرو )برتک، ساخت کشور آمریکا20( 
به ابعاد 60×40 سانتی متر با نرخ نمونه برداری 1000 هرتز برای 
ثبت نیروهای عکس العمل زمین استفاده شد. برای تحلیل داده های 

صفحه نیرو نیز از نرم افزار برتک استفاده شد ]23-30[. 

ورزشی  بیومکانیک  آزمایشگاه  به  گروه  دو  هر  آزمودنی های 
دانشگاه محقق اردبیلی دعوت شدند. در روز انجام آزمون از هر 
آزمودنی خواسته شد که چند بار به طور آزمایشی بر روی مسیر 
از قبل تعیین شده برای آزمون به طول 18 متر که در میانه  آن 
صفحه نیرو تعبیه شده بود، با سرعت خودانتخابی بدوند. هر کدام 

16. Insize
17. Body mass index (BMI)
18. Adidas
 19. ClimaCool
20. Bertec Corporation, Columbus, OH, USA

از آزمودنی ها در روز انجام پیش آزمون سه تریال صحیح )تریالی 
که در آن پای برتر آزمودنی کاماًل روی صفحه نیرو قرار گرفته 
باشد( با کفش نو و پس از 6 ماه )در روز داده گیری نهایی( سه 

تریال صحیح با کفش کارکرده روی مسیر موردنظر دویدند. 

قرار  نیرو  صفحه  روی  به درستی  فرد  برتر  پای  در صورتی که 
نمی گرفت، تریال تکرار می شد. در این مطالعه پای راست آزمودنی ها 
)پای برتر( مطالعه شد که با آزمون شوت توپ مشخص شد ]31[. 
جهت شرکت در پژوهش از آزمودنی ها رضایت نامه کتبی دریافت شد 
و تمام موارد اجرای پژوهش مطابق با اعالمیه هلسینکی21 بود ]32[. 

برای تحلیل مقادیر نیروهای وارده بر کف پا، اوج نیروها در 3 محور 
x ، y و z )به ترتیب محورهای داخلی خارجی، قدامی خلفی و عمودی( 
و همچنین زمان رسیدن به اوج نیروها محاسبه شد. دیگر متغیرهایی 
بارگذاری  نرخ  مقادیر  تحلیل شدند، شامل  پژوهش حاضر  که در 
عمودی )فرمول شماره 1(، ضربه در 3 ُبعد )فرمول شماره 2( و مقادیر 
گشتاور آزاد )فرمول شماره 3( بود )روابط مربوط به هرکدام از این 
متغیرها در ادامه آورده شده  است(. مقادیر اوج نیروهای عکس العمل 
زمین و ضربه با استفاده از وزن بدن آزمودنی ها و مقادیر گشتاور آزاد 
نسبت به حاصل ضرب وزن در قد آزمودنی ها نرمال شدند ]33-35[.

22Fz = نرخ  اوج  اولین   /  )Fz اوج  اولین  به  رسیدن  )زمان   .1
بارگذاری عمومی

2. Imp = ∆t*((F1+Fn)/2)+( ∑   Fin-1
i=2

(

3. FM= Mz-(Fy*COPx)+( Fx*COPy(

انحراف  از 2 شاخص میانگین و  برای گزارش آمار توصیفی 
با  دو سویه  واریانس  آنالیز  آماری  آزمون  از  شد.  استفاده  معیار 
اندازه گیری مکرر جهت تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین از 
آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسه های جفتی استفاده شد 
 )P >0/05( و نرمال بودن توزیع داده ها با آزمون شاپیرو ویلک
بررسی شد. تحلیل ها در سطح معنا داری 0/05 و با استفاده از 

نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. 

در این پژوهش، اثر عامل کفش به مقایسه نتایج 2 کفش کهنه 
و نو بدون در نظر گرفتن گروه مربوطه می پردازد. اثر عامل گروه به 
مقایسه 2 گروه بدون در نظر گرفتن کفش استفاده شده می پردازد. 
اثر تعاملی کفش و گروه به مقایسه اثرات استفاده از هر کفش به طور 
مجزا در هر گروه می پردازد. برای محاسبه اندازه اثر )d( نیز از فرمول 

شماره 4 استفاده شد.

اختالف میانگین دو شرایط )d( اندازه اثر
میانگین و انحراف معیار دو شرایط

 .4

21. Helsinki
نیروی عکس العمل زمین .22 
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یافته ها

یافته ها نشان داد که میان مقادیر اوج نیروی عکس العمل زمین 
وارده بر پا در راستای قدامی خلفی و ضربه قدامی خلفی در لحظه  
تماس پاشنه طی پیش آزمون بین گروه مبتال به ژنو واروم و سالم 
اختالف معناداری وجود داشت )P<0/03(. به این معنا که عامل 
گروه اثر معناداری بر اوج نیروی عکس العمل زمین وارده بر پا در 
راستای قدامی خلفی در لحظه  تماس پاشنه و ضربه قدامی خلفی 
دارد )P<0/018 ، d=0/0-863/943( )جدول شماره 2( و میزان 
این دو در گروه مبتال به ژنو واروم به ترتیب 44/34 درصد و 
30/69 درصد بیشتر از گروه سالم بود. در سایر متغیرها اختالف 

معناداری برای عامل گروه مشاهده نشد. 

اثر  کفش  عامل  که  بودند  آن  از  حاکی  یافته ها  همچنین 
نیروی عمودی عکس العمل  اوج  به  بر زمان رسیدن  معناداری 
 ،d>0/9( دارد  بارگذاری  و  نرخ  پاشنه  تماس  لحظه   در  زمین 
P<0/02( )جدول شماره 2(. نتایج تست تعقیبی نشان داد که 
زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در لحظه  
تماس پاشنه هنگام دویدن با کفش کارکرده کوتاه تر از کفش نو 

بود )P=0/015 ،d=0/9( )جدول شماره 2(. 

نسبت به پیش آزمون میزان آن در گروه سالم 8/92 درصد و در 
گروه مبتال به ژنو واروم 13/57 درصد کاهش یافت. عالوه بر این، 
مقادیر نرخ بارگذاری تولید شده هنگام دویدن با کفش کارکرده 
بیشتر از کفش نو بود )P=0/019 ،d=0/9(. به این صورت که در 
گروه سالم با 9/28 درصد و در گروه مبتال به ژنو واروم با 12/02 
درصد افزایش همراه بود. در سایر متغیرها اختالف معناداری برای 

عامل کفش مشاهده نشد.

توضیحات: معنای هر یک از متغیرهای ذکر شده در جدول شماره 
2 به این شکل است: FxHC: اوج نیروی عکس العمل زمین وارده بر پا 
در راستای داخلی خارجی در لحظه  تماس پاشنه، FxPO : اوج نیروی 
عکس العمل زمین وارده بر پا در راستای داخلی خارجی در لحظه  
جدا شدن پاشنه، FyHC: اوج نیروی عکس العمل زمین وارده بر پا 
در راستای قدامی خلفی در لحظه  تماس پاشنه، FyPO: اوج نیروی 
عکس العمل زمین وارده بر پا در راستای قدامی خلفی در لحظه  جدا 

شدن پاشنه، FzHC: اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین وارده بر پا 
در لحظه  تماس پاشنه، FzPO: اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین 
.)P≥0/01( )5 وارده بر پا در لحظه  جدا شدن پاشنه )فرمول شماره

5.
)پس آزمون پیش آزمون(

=(%)Δپیش آزمون ×100

بحث

آیا طول  بود که  این موضوع  از پژوهش حاضر، تعیین  هدف 
عمر کفش ورزشی، بر مقادیر مؤلفه های نیروی عکس العمل زمین، 
در افراد سالم و افراد دچار ژنو واروم طی دویدن تأثیر دارد. در 
این پژوهش مشاهده شد که عامل گروه اثر معناداری بر مقادیر 
ضربه و نیروی عکس العمل زمین در لحظه  تماس پاشنه در راستای 
قدامی خلفی دارد. به صورتی که میزان اوج نیروی عکس العمل زمین 
وارده بر پا در راستای قدامی خلفی در لحظه  تماس پاشنه و ضربه 
قدامی خلفی در گروه مبتال به ژنو واروم بیشتر از گروه سالم است. 

ضربه با انتگرال نیروی عکس العمل زمین در بازه  زمانی مرحله   
استقرار راه رفتن برابر است که شاخص مؤثری در ارزیابی نیروهای 
وارد بر کف پای افراد به شمار می رود، زیرا هم دامنه و هم مدت 
زمان نیروی عکس العمل زمین را در بر دارد ]36[. از آنجا که نیروی 
عکس العمل زمین وارد شده  زیاد و همچنین نیروی عکس العمل 
آسیب های  علت  باال(  )ضربه  زیاد  مدت  در  وارد شده  زمین 
عضالنی اسکلتی مختلف ذکر شده است ]37[؛ بنابراین مقادیر باالی 
این دو متغیر در افراد مبتال به ژنو واروم ممکن است آن ها را در 

معرض آسیب های اسکلتی عضالنی قرار دهد )تصویر شماره 2(.

یافته ها حاکی از آن بود که زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی 
عکس العمل زمین در لحظه  تماس پاشنه هنگام دویدن با کفش 
کارکرده کوتاه تر از کفش نو بود و مقادیر نرخ بارگذاری تولید شده 
هنگام دویدن با کفش کارکرده بیشتر از شرایط دویدن با کفش 
نو است. نرخ بارگذاری به دو عامل اوج نیروی عمودی عکس العمل 
زمین و مدت زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی عکس العمل 
زمین بستگی دارد ]38[. به صورتی که با عامل اوج نیروی عمودی 
عکس العمل زمین رابطه  مستقیم و با زمان رسیدن به اوج نیروی 

عمودی عکس العمل رابطه  عکس دارد ]39[. 
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از آنجا که بین مقادیر اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین 
بین دو شرایط دویدن با کفش نو و کارکرده هیچ تفاوت معناداری 
اوج  به  رسیدن  زمان  معنادار  کاهش  به  توجه  با  و  نشد  یافت 
نیروی عمودی عکس العمل زمین، افزایش یافتن نرخ بارگذاری 
قابل توجیه است. گزارش شده که نرخ بارگذاری عمودی بزرگ تر، 
با آسیب های شکستگی ناشی از فشار23 ]40[ و درد کشککی رانی 

]41[ مرتبط است. 

بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که دویدن با کفش، با طول 
عمر بیش از 6 ماه می تواند یک عامل خطرزا برای افراد محسوب 
 شود. جعفرنژاد گرو و همکاران گزارش کردند مدت زمان رسیدن 
به اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در لحظه  تماس پاشنه و 
نرخ بارگذاری هنگام راه  رفتن با کفش کارکرده به ترتیب بیشتر 
یا کمتر از کفش نو است ]31[ که با یافته های پژوهش حاضر در 
تناقض است. با توجه به یکسان بودن شرایط و آزمودنی های دو 
پژوهش، می توان گفت تناقض موجود می تواند ناشی از تفاوت های 

بیومکانیکی بین راه  رفتن و دویدن باشد. 

23. Stress Fracture

همچنین کونگ و همکاران که نرخ بارگزاری عمودی را در 
دوندگان بزرگسال هنگام دویدن در دو شرایط کفش نو و کارکرده 
بررسی کردند، دریافتند با افزایش میزان استفاده از کفش، این نرخ 
تغییری نکرد که این نتیجه نیز با نتایج پژوهش حاضر متناقض 
است ]12[. با توجه به اینکه آزمودنی های بررسی شده در پژوهش 
کونگ و همکاران مردان و زنان سالم بوده اند، این تناقض ممکن 
است ناشی از تفاوت در آزمودنی های پژوهش حاضر و پژوهش 

کونگ و همکاران باشد. 

هربات و همکاران در پژوهشی که اثر طول عمر کفش بر متغیرهای 
بیومکانیکی کودکان طی دویدن را بررسی می کرد، نشان دادند هنگام 
دویدن با کفش های کارکرده زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی 
عکس العمل در لحظه  تماس پاشنه کوتاه تر و نرخ بارگذاری بیشتر از 
هنگام دویدن با کفش نو است که نتایج حاصل از پژوهش حاضر با 

یافته های پژوهش هربات و همکاران همسو بود ]14[.

گشتاور آزاد به گشتاور بین پا و سطح زمین حول محور عمودی 
در مرحله استقرار گفته می شود که به علت اصطکاک بین این دو 
)پا و سطح زمین( ایجاد می شود ]42[. مقادیر گشتاور آزاد بین دو 
گروه و همچنین طی دو شرایط دویدن با کفش نو و کهنه مشابه 

جدول 1. میانگین شاخص های سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی آزمودنی های دو گروه

گروه
شاخص

میانگین±انحراف معیار

سالمژنو واروم زانو

3/51±2/8924/26±23/13سن )سال(

4/53 ± 5/45159/82 ± 163/23قد )سانتی متر( 

10/58 ± 7/7059/28 ± 55/16وزن )کیلوگرم(

3/9 ± 2/4723/20 ± 20/65شاخص توده  بدنی )کیلوگرم بر متر مربع(

تصویر 2. نمودار نیروهای عکس العمل زمین در 3 ُبعد
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ش نو و کارکرده
ط دویدن با کف

ال به ژنو واروم و سالم در دو شرای
ن افراد مبت

ن بی
ل زمی

س العم
ی عک

ی نیرو
ف معیار مؤلفه ها

ن و انحرا
جدول 2. میانگی

متغیرها

ژنو واروم زانو
سالم

ی)اندازه اثر(
سطح معنی دار

ش نو
کف

ش کارکرده
کف

 ∆ )درصد( 
ش نو

کف
ش کارکرده

کف
 ∆ )درصد( 

ش
اثر عامل کف

اثر عامل گروه
ش 

اثر متقابل  کف
و گروه

ف معیار
میانگین ±انحرا

ف معیار
میانگین ±انحرا

FxHC )درصد از وزن بدن(
5/31 ± 3/79

5/70 ± 2/72
7/34

4/47 ± 2/85
4/40 ± 3/26

-1/56
0/790)0/110(

0/298)0/403(
0/697)0/155(

FxPO)درصد از وزن بدن(  
-10/85 ± 3/70

-9/88 ± 3/48
-8/94

-9/23 ± 2/52
-9/30 ± 2/70

0/75
0/322)0/381(

0/307)0/392(
0/250)0/444(

FyHC)درصد از وزن بدن(  
-18/52 ± 8/60

-17/21 ± 7/59
-7/07

-12/83 ± 3/64
-12/57 ± 4/13

-2/02
0/151)0/557(

0/030)0/863( *
0/332)0/375(

FyPO)درصد از وزن بدن(  
12/78 ± 4/30

12/50 ± 4/36
-2/19

11/38 ± 3/51
10/53 ± 3/10

-7/46
0/074)0/703(

0/232)0/464(
0/357)0/352(

FzHC)درصد از وزن بدن(  
163/98 ± 33/49

164/00 ± 35/53
0/01

155/66 ± 23/65
154/16 ± 22/72

-0/96
0/782)0/110(

0/390)0/327(
0/777)0/110(

FzPO)درصد از وزن بدن(  
201/07 ± 27/91

202/96 ± 24/25
0/93

205/70 ± 25/74
30/21 ± 3/98

-0/83
0/962)0/000(

0/774)0/110(
0/312)0/386(

FxHC )میلی ثانیه( زمان رسیدن به اوج 
31/88 ± 16/24

33/62 ± 10/20
0/05

31/35 ± 21/29
27/46 ± 13/17

12/40
0/674)0/155(

0/523)0/247(
0/276)0/419(

FxPO )میلی ثانیه( زمان رسیدن به اوج 
102/44 ± 43/77

109/17 ± 29/18
6/56

120/37 ± 38/24
111/600 ± 39/18

-7/28
0/854)0/063(

0/431)0/300(
0/169)0/532(

FyHC )میلی ثانیه( زمان رسیدن به اوج 
74/62 ± 22/50

73/24 ± 20/06
-1/84

76/93 ± 18/68
78/33 ± 12/27

1/81
0/997)0/000(

0/544)0/230(
0/674)0/155(

FyPO )میلی ثانیه( زمان رسیدن به اوج 
219/73 ± 23/22

217/68 ± 26/35
-0/93

230/111 ± 39/107
46/24 ±23/177

0/46
0/901)0/063(

0/335)0/369(
0/692)0/155(

FzHC )میلی ثانیه( زمان رسیدن به اوج 
53/04 ± 12/12

45/84 ± 9/69
-13/57

55/68 ± 19/25
50/71 ± 16/41

-8/92
0/015)0/981( *

0/448)0/293(
0/640)0/180(

FzPO )میلی ثانیه( زمان رسیدن به اوج 
131/77 ± 27/87

120/53 ± 14/87
-9/32

131/400 ± 23/42
135/75 ± 36/65

3/31
0/517)0/247(

0/379)0/339(
0/148)0/561(

اوج مثبت گشتاور آزاد )درصد از وزن بدن در قد(
0/111 ± 0/005

0/249 ± 0/918
124/32

0/009 ± 0/003
0/008 ± 0/003

-11/11
0/324)0/381(

0/315)0/386(
0/322)0/381(

اوج منفی گشتاور آزاد )درصد از وزن بدن در قد(
-0/012 ± 0/005

-0/222 ± 0/814
1750

0/012 ± 0/002
-0/011 ± 0/003

-191/66
0/329)0/375(

0/323)0/381(
0/326)0/381(

ضربه در راستای داخلی خارجی )وزن در ثانیه(
1/10 ± 0/326

1/15 ± 0/345
4/54

1/13 ± 0/359
1/11 ± 0/251

-1/76
0/830)0/090(

0/947)0/000(
0/613)0/191(

ضربه در راستای قدامی خلفی )وزن در ثانیه(
2/64 ± 0/937

2/60 ± 0/840
-1/51

2/02 ± 0/369
2/04 ± 0/401

0/99
0/925)0/000(

0/019)0/943( *
0/757)0/110(

ضربه در راستای عمودی )وزن در ثانیه(
35/55 ± 3/19

38/60 ± 10/71
8/57

37/52 ± 3/41
37/87 ± /15

0/93
0/292)0/408(

0/705)0/142(
0/399)0/320(

نرخ بارگذاری )وزن بر ثانیه(
33/9 ± 11/79

37/18 ± 10/90
12/02

30/71 ± /09
33/56 ± 12/65

9/28
0/019)0/937( *

0/445)0/293(
0/681)0/155(
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بود. مقادیر گشتاور آزاد با میزان بارهای پیچشی وارد بر اندام 
تحتانی مرتبط است ]31[ که یافته های پژوهش حاضر هیچ گونه 
اختالف معناداری بین دو گروه و بین دو شرایط نشان نداد. این 
نتایج با نتایج مطالعه  جعفرنژاد گرو و همکاران ]31[ همسو بود. 

یکی از محدودیت های پژوهش حاضر عدم استفاده از نمونه 
مرد بود. درنتیجه، نمی توان نتایج آن را به مردان نیز تعمیم داد. 
از دیگر محدودیت های این پژوهش، تعداد کم آزمودنی ها بود. 
پیشنهاد می شود در آینده مطالعاتی مشابه پژوهش حاضر روی 
زانوی  صاف،  پای  کف  چون  رایجی  ناهنجاری های  دچار  افراد 

ضربدری و... صورت پذیرد.

نتیجه گیری

از آنجا که نیروی عکس العمل زمین وارد شده  زیاد و همچنین 
نیروی عکس العمل زمین وارد شده در مدت زیاد )ضربه باال( علت 
آسیب های عضالنی اسکلتی مختلف ذکر شده؛ بنابراین مقادیر 
باالی این دو متغیر در افراد مبتال به ژنو واروم، احتمااًل می تواند 
آن ها را در معرض آسیب های عضالنی اسکلتی قرار دهد. همچنین 
با توجه به کاهش معنادار زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی 
عکس العمل زمین، افزایش یافتن نرخ بارگذاری قابل توجیه است. 
بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که دویدن با کفش با طول 
عمر بیش از 6 ماه ممکن است یک عامل خطرزا برای افراد باشد.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اخالق  کمیته  دستورالعمل  با  مطابق  اخالقی  مالحظات 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر گرفته شده و کد اخالق به 
بالینی  کارآزمایی  کد  و   IR.ARUMS.REC.1397.135 شماره 

)IRCT20170806035517N3( دریافت شده است.

حامی مالی

این مقاله برگرفته از پایان نامه مریم انواری با راهنمایی امیرعلی 
جعفرنژاد گرو در گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی دانشگاه 

محقق اردبیلی است. 

این مقاله هیچ گونه کمک مالی از سازمان تأمین کننده مالی در 
بخش های عمومی و دولتی، تجاری، غیرانتفاعی دانشگاه یا مرکز 

تحقیقات دریافت نشده است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 
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