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Abstract
Background: Foot pronation is in the open kinetic chain composed of eversion, abduction, and ankle
dorsiflexion. Foot overpronation may be associated with different lower limb injuries. The purpose of this study was
to investigate the effect of walking on the sand on co-Contraction of the lower limb muscles in individuals with
overpronated foot.
Methods: The present study was a semi-experimental and laboratory type. Thirty healthy individuals and 30
individuals with foot overpronation volunteered to participate in this study. Muscle activity was recorded by an 8channel electromyography system with a surface electrode during walking on sand. Two-way ANOVA test was
used for statistical analysis at the significant level P<0/05.
Results: The results demonstrated lower ankle-directed co-Contraction during walking on sand compared with
walking on level ground (P<0/001). Other components of ankle-directed co-Contraction did not demonstrate any
significant differences between walking on sand compared with walking on level ground (P>0/05).
Conclusion: Individuals with overpronated foot demonstrated lower ankle-directed co-Contraction during
walking on sand compared with walking on stable level ground. Individuals with overpronated foot showed a greater
ankle-directed co-Contraction than the healthy group. Decreased ankle-directed co-Contraction indicated a positive
effect of walking on sand in individuals with foot overpronation.
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چکیده

زمینه :پرونیشن پا به عنوان یک حرکت ترکیبی بیان شده است که در زنجیره حرکتی باز شامل اورژن ،آبداکشن و دورسیفلکشن مچ پا است .وجود
 Over-pronated footمناسب نیست ،به این دلیل که میتواند منجر به آسیبهای مختلفی در اندام تحتانی گردد .هدف از پژوهش حاضر ،اثر راه رفتن روی
شن بر هم انقباضی عضالت اندام تحتانی افراد دارای  Over-pronated footبود.
روشکار :پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی و آزمایشگاهی بود .نمونههای آماری پژوهش حاضر شامل  03فرد سالم و  03فرد با foot Over-pronated
بودند که داوطلب شرکت در این مطالعه شدند .از دستگاه الکترومایوگرافی  8کاناله و با الکترود سطحی فعالیت عضالت طی راه رفتن روی شن ثبت شد .از
آزمون آنالیز واریانس دوسویه جهت تحلیل آماری در سطح معنیداری  p>3/30استفاده شد.
یافتهها :یافتهها کاهش معنیداری را در  directed co-contractionمچ پا ( )p>3/330در فاز جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن نسبت به سطح
زمین در دو گروه نشان داد .سایر مولفههای همانقباضی مچ پا هیچگونه اختالف معنیداری را طی فازهای راه رفتن روی شن نشان نداد (.)p<3/30
نتیجهگیری :با توجه به میزان همانقباضی عضالت مفصل مچ پا در مراحل مختلف استانس و مقایسه آن بین دو گروه ،افراد  Over-pronated footطی
راه رفتن روی شن کاهش معنیداری را در  directed co-contractionمچ پا نشان دادند .با توجه به اینکه عضالت ساق افراد دچار Over-pronated foot
میزان هم انقباضی بیشتری از خود نشان میدهند این کاهش  directed co-contractionمچ پا طی راه رفتن روی شن نشان از اثر مثبت شن است .البته
مطالعات بیشتری الزم است تا مکانیسم اثر دقیق راه رفتن روی شن ارزیابی شود.
کلید واژهها ، Over-pronated foot :راه رفتن ،شن ،همانقباضی.
نحوه استناد به این مقاله :فتح الهی ا ،جعفرنژاد گرو ا ع ،امیرزاده ن .اثر راه رفتن روی شن بر همانقباضی عضالت اندام تحتانی افراد دارای  .Over-pronated footمجله
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز0033 .؛ 001-001:)0(00

حق تالیف برای مولفان محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشرر شرده کره طبرق مفراد آن
هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

حرکات انتقالی راه رفتن از اجزای جدایی ناپذیر زندگی انسان
است که به افراد اجازه فعالیت در محیط ،انجام فعالیتهای بدنی و
ورزشی را در زندگی روزمره میدهد ( .)0پرونیشن پا به عنوان یک
حرکت ترکیبی بیان شده است که در زنجیره حرکتی باز شامل
اورژن ،آبداکشن و دورسیفلکشن مچ پا است ( .)1این حرکت در
مفاصل سابتاالر و میدتارسال پا طی شروع فاز اتکا راه رفتن رخ می-
دهد و در جذب شوک نقش ایفا میکند ( .)0با این حال ،وجود
 Over-pronated footمناسب نیست ،به این دلیل که میتواند منجر
به آسیبهای مختلفی در اندام تحتانی و حتی ناحیه کمری گردد
( .)0بهعنوان مثال گزارش شده است که Over-pronated foot
ممکن است منجر به ایجاد تاندونیت آشیل ،درد کشککیرانی و
همچنین درد در امتداد لبه داخلی ساق پا گردد ( .)0همچنین در
پژوهشی گزارش شده است که صافی کف پا با پرونیشن و چرخش
داخلی استخوان درشتنی همراه است ( .)6در پژوهشی گزارش
شده است که عضالت ساق در افراد دچار ، Over-pronated foot
فعالیت بیشتری نسبت به ساختار نرمال پا دارد ( .)7همچنین در
پژوهشی افزایش فعالیت عضالت ایورتور در مبتالیان به Over-
 pronated footگزارش شده است ( .)8الگوی مناسب فعالیت
عضالنی و همزمانی عملکرد عضالت آگونیست و آنتاگونیست
اطراف مفاصل از نظر بیومکانیکی اهمیت ویژهای دارند ،زیرا جزو
عواملی هستند که در حفظ ثبات و پایداری مفاصل نقش دارند (.)1
فعالیت همزمان عضالت مختلف عملکننده حول یک مفصل را
همانقباضی عضالنی میگویند ( .)03بهطور کلی دو نوع همانقباضی
وجود دارد ،یکی  general co-contractionو دیگری directed co-
 contractionکه به بررسی فعالیت گروههای عضالنی اطراف مفاصل
میپردازند ( .)03در  general co-contractionو directed co-
 contractionعضالت آنتاگونیست و آگونیست اطراف مفصل با هم
به صورت برابر فعالیت میکنند تا با حمایت مفصل نسبت به
گشتاورهای اضافی ،باعث حفظ ثبات و پایداری مفصل شوند (.)00
اعتقاد بر این است که همانقباضی جهتدار گشتاورهای خارجی را
حمایت کرده تا بارهای اضافی وارد بر مفصل را کاهش دهد (.)00
مطالعات متعددی فعالیت عضالت افراد دچار Over-pronated foot
 ،کینماتیک ،کینتیک ،فعالیت الکتریکی و میزان انرژی مصرفی طی
پرش ،راه رفتن و دویدن روی سطح شن را بررسی کردهاند ( ،)01اما
محققین ،مطالعهای که مکانیسمهای کنترلی حرکت پا را از طریق هم
انقباضی فعالیت عضالت موافق و مخالف طی راه رفتن روی شن
در افراد دارای  Over-pronated footمشخص کرده باشد ،پیدا
نکردند .همچنین در گذشته تالش شده تا  Over-pronated footبا
استفاده از روشهایی نظیر کفش ( ،)00ارتز ( ،)00تیپینگ ( )00و یا
تقویت عضالت ضعیف شده و کشش عضالت کوتاه شده ناحیه
مچ پا ( )06درمان شود.

نکات کاربردی

بهبودdirected co-

تمرین بر روی شن اثر مثبتی بر
 contractionمچ پا در افراد دچار  Over-pronated footدارد.

راه رفتن در سطوح مختلف باعث ایجاد سازگاری در
پارامترهای راه رفتن میشود .از آنجا که شن و ماسه غیرقابل پیش-
بینی ،ناهموار و متحرک هستند ،اهمیت ویژهای در مکانیک حرکت
انسان دارند ( .)07همچنین تﻐییر الگوی طبیعی گام برداری به
ویژه در افراد دارای  Over-pronated footاهمیت و ضرورت
ویژهای دارد .عارضه  Over-pronated footفعالیت عضالت را از
حالت طبیعی تﻐییر میدهد ( .)8به همین دلیل یافتن شیوههای
درمانی مناسب جهت پیشگیری از وقوع آسیب طی راه رفتن به
ویژه در افراد دارای  Over-pronated footضرورت و اهمیت دارد.
بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر راه رفتن روی شن بر
همانقباضی عضالت اندام تحتانی افراد دارای Over-pronated foot
است.

روشکار

پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی و آزمایشگاهی بود .نرمافزار
 Power 3/1نشان داد که حداقل تعداد نمونه جهت دستیابی به توان
آماری  3/8در اندازه اثر  3/7با سطح آلفا  3/30برابر  06نفر در هر
گروه است .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  03فرد سالم (00
زن 00 ،مرد) و  03فرد با  00( Over-pronated footزن 00 ،مرد)
بودند که داوطلب شرکت در این مطالعه شدند .تمام آزمودنیها به
صورت نمونه در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه محقق
اردبیلی ،شهرستان اردبیل انتخاب شدند .از روش افتادگی استخوان
ناوی برای تقسیمبندی آزمودنیها بره دو گروه سالم و Over-
 pronated footاستفاده شد .از آزمودنیها خواسته شد روی یک
صندلی قرار بگیرند و پای خود را در حالت بیوزنی قرار دهند.
سپس پای فرد در حالت طبیعی مفصل تحت قراپی قررار داده شد،
به طوری که محقق انگشرت شسرت خرود را زیرر قوزک داخلی
قرار میداد و فرد به آرامی پرا را بره داخل و خارج میچرخاند تا
انگشت اشاره و شست محقرق در یرک راستا قرار گیرد .در این
حالت ابتدا زایده ناوی عالمت زده شد و سپس فاصله بین
برجستگی ناوی و کف با خطکش اندازهگیری شد .سپس از
آزمودنی خواسته شد در وضعیت ایستاده قرار گیرد و به طور
مساوی وزن خود را روی دو پا توزیع کند .در این حالت نیرز
ارتفاع ناوی از کف اندازهگیری شد .درصورتیکه اخرتالف
انردازههرای این دو حالت نه تا پنج میلیمتر برود ،کرف پرای فررد
نرمرال و اگرر مساوی و یرا بیشتر از  03میلریمتر مریشد ،فرد
دارای  Over-pronated footمنعطف بود ( .)01پروتکل تحقیق
*G
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توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
( )IR.ARUMS.REC.1398.119تصویب شد .تمام موارد اجرای
پژوهش مطابق با اعالمیه هلسینکی انجام شد ( .)08معیارهای
ورود شامل عدم اختالف در اندامهای تحتانی و همچنین عدم
سابقه ابتال به آسیبهای اسکلتی -عضالنی به خصوص در ناحیه
اندام تحتانی بودند .در نهایت  03آزمودنی در گروه سالم و 03
آزمودنی در گروه  Over-pronated footشرکت نمودند .پای برتر
آزمودنیها توسط آزمون شوت نمودن توپ مشخص شد (.)01
تمام آزمودنیها راستپا بودند .پس از توجیه آزمودنیها و ذکر
مالحظات اخالقی تحقیق و نکات و آموزشهایی که در روند
انجام تحقیق و جمعآوری دادهها تداخلی ایجاد نمیکرد ،از فرد
خواسته شد که لباس ورزشی بپوشد و برای جلوگیری از آسیب،
قبل از اجرای تست ،گرم کردن اولیه را انجام دهد .با استفاده از
دستگاه الکترومایوگرافی (بیوسیستم  ،انگلیس)  8کاناله و با الکترود
سطحی فعالیت عضالت بررسی شد .به منظور ثبت امواج
الکترومایوگرافی سطحی ابتدا موهای سطوح مورد نظر تراشیده و
پوست با پنبه و الکل آماده الکترودگذاری شد .فاصله مرکز تا مرکز
الکترودها  13میلیمتر بود .سیگنالهای الکتریکی با فرکانس 0333
هرتز ،پهنای باند  033هرتز ثبت شد و سپس با فیلترهای پایینگذر
 033هرتز و باالگذر  03هرتز و فیلتر  03هرتز ناچ نویزهای
موجود حذف شد .از آنجا که فعالیت عضالت اندام تحتانی با
ساختار پا و آسیب اندام تحتانی مرتبط است ،فعالیت الکتریکی
عضالت ساقی قدامی ،دوقلوی داخلی ،راست رانی ،پهن خارجی،
پهن داخلی ،دوسر رانی ،نیم وتری و سرینی میانی در فرکانس
نمونه برداری  0333هرتز برای محاسبه هم انقباضی ثبت شد (.)01
سپس با روش  SENIAMروی نقاط مد نظر برای ثبت دادهها
الکترودگذاری شد ( .)01بعد از کامل شدن فرایند الکترودگذاری از
آزمودنی خواسته شد تا در محیط آزمایشگاه چند گام راه برود و از
این طریق محدودیتهای احتمالی از طریق الکترودها که ممکن
بود برای آزمودنی ایجاد شود ،شناسایی و رفع شد .سپس
آزمودنیهای دو گروه سه آزمون راه رفتن روی سطح زمین و سه
آزمون راه رفتن روی شن را به طور طبیعی انجام دادند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از الکترومایوگرافی ،از
نرمافزار  Biometrics Data LITEو فیلتر میان گذر  03تا 003
هرتز استفاده شد .برای نرمال کردن سیگنالهای الکترومایوگرافی،
اطالعات  )Root mean square( RMSهر عضله برای نرمال
سازی دادهها به مقدار حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک ()MVIC
آن عضله تقسیم و سپس در عدد صد ضرب گردید .برای این
منظور هر عضله حداکثر فعالیت الکتریکی در بازه زمانی  0ثانیه
ثبت شده و از آن به عنوان خط پایه ( )base lineجهت مقایسهها
استفاده شد .فعالیت عضالت در هر مرحله به صورت درصد از
خط پایه بیان شد .با توجه به کیفیت سیگنالهای حاصل از
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کلیدهای پایی ،سیگنال  strideسوم به بعد راه رفتن مطالعه شد.
برای تعیین مقادیر همانقباضی عمومی و جهتدار در مراحل مختلف
راه رفتن از روابط زیر استفاده شد (.)00
میانگین فعالیت عضالت آنتاگونیست
میانگین فعالیت عضالت آگونیست

directed co-contraction =0-

 = general co-contractionمجموع میانگین فعالیت تمام عضالت مفصل

در  directed co-contractionهر چه عدد به دست آمده به صفر
نزدیکتر باشد ،میزان هم انقباضی بیشتر و هرچه عدد به  0و -0
نزدیکتر باشد ،میزان هم انقباضی کاهش مییابد ( .)00تجزیه و
تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  13انجام شد .نرمال بودن
دادهها توسط آزمون شاپیروویلک بررسی شد ( .)p>3/30از آزمون
آنالیز واریانس دوسویه برای مقایسه دو گروه استفاده شد .جهت
محاسبه اندازه اثر ( )dاز رابطه زیر استفاده شد (:)01
اختالف میانگین دو شرایط
میانگین انحراف استاندارد دو شرایط

=( )dاندازه اثر

یافتهها

با توجه به نتایج پژوهش حاضر اختالف معنیداری بین دو
گروه سالم و  Over-pronated footدر
داخلی -خارجی زانو ( )p=3/330طی فاز بارگذاری راه رفتن
مشاهده شد .مقایسه زوجی نشان داد directed co-contraction
داخلی -خارجی زانو طی فاز بارگذاری راه رفتن روی شن در
گروه  Over-pronated footکاهش معنیداری نسبت به گروه سالم
دارد(جدول  .)1همچنین اختالف معنیداری بین دو گروه سالم و
 Over-pronated footطی  directed co-contractionعضالت پهن
داخلی -خارجی زانو ( )p=3/301طی فاز بارگذاری راه رفتن
مشاهده شد .مقایسه زوجی نشان داد directed co-contraction
عضالت پهن داخلی -خارجی زانو طی فاز بارگذاری راه رفتن
روی شن در گروه  Over-pronated footکاهش معنیداری نسبت
به گروه سالم داشت (جدول  general co-contraction .)1مچ پا،
 directed co-contractionمچ پا general co-contraction ،زانو و
 directed co-contractionفلکسوری-اکستنسوری زانو طی فاز
بارگذاری راه رفتن روی شن و سطح زمین بین گروه سالم و
 Over-pronated footتفاوت معنیداری را نشان ندادند (.)p<3/30
نتایج اختالف معنیداری را در  directed co-contractionعضالت
پهن داخلی -خارجی زانو ( )p>3/330طی فاز اتکای راه رفتن
روی شن و سطح زمین نشان داد .مقایسه زوجی نشان داد
 directed co-contractionعضالت پهن داخلی -خارجی زانو
کاهش معنیداری طی فاز اتکای راه رفتن روی شن نسبت به
سطح زمین دارد (جدول  .)1همچنین اختالف معنیداری بین دو
گروه سالم و  Over-pronated footطی directed co-contraction
عضالت پهن داخلی -خارجی زانو ( )p=3/331طی فاز اتکای راه
directed co-contraction
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رفتن روی شن مشاهده شد .مقایسه زوجی نشان داد directed co-
 contractionعضالت پهن داخلی -خارجی زانو طی فاز اتکای راه

رفتن روی شن در گروه  Over-pronated footکاهش معنیداری
نسبت به گروه سالم دارد (جدول  .)1همچنین اختالف معنیداری
در بررسی اثر تعاملی گروه و سطح طی directed co-contraction
عضالت پهن داخلی -خارجی زانو ( )p>3/330طی فاز اتکای راه
رفتن روی شن مشاهده شد general co-contraction .مچ پا،
 directed co-contractionمچ پا general co-contraction ،زانو،
 directed co-contractionفلکسوری-اکستنسوری زانو و directed
 co-contractionداخلی -خارجی زانو طی فاز اتکای راه رفتن
روی شن و سطح زمین بین گروه سالم و Over-pronated foot
تفاوت معنیداری را نشان ندادند (  .)p<3/30نتایج تحقیق اختالف
معنیداری در  directed co-contractionمچ پا ( )p>3/330در فاز
جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن و سطح زمین نشان داد.
مقایسه زوجی نشان داد  directed co-contractionمچ پا کاهش
معنیداری در فاز جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن نسبت
به سطح زمین دارد (جدول  .)1نتایج پژوهش اختالف معنیداری
را در  general co-contractionزانو ( )p>3/330در فاز جداشدن
پنجه پا طی راه رفتن روی شن و سطح زمین نشان داد .مقایسه
زوجی نشان داد  general co-contractionزانو کاهش معنیداری
در فاز جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن نسبت به سطح
زمین دارد (جدول  .)1همچنین اختالف معنیداری بین دو گروه
سالم و  Over-pronated footطی  general co-contractionزانو
( )p=3/307در فاز جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن
مشاهده شد .مقایسه زوجی نشان داد  general co-contractionزانو
در فاز جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن در گروه Over-
 pronated footکاهش معنیداری نسبت به گروه سالم دارد
(جدول  .)1یافتههای پژوهش اختالف معنیداری را در directed
 co-contractionداخلی -خارجی زانو ( )p>3/330در فاز
جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن و سطح زمین نشان داد.
مقایسه زوجی نشان داد  directed co-contractionداخلی-
خارجی زانو کاهش معنیداری در فاز جداشدن پنجه پا طی راه
رفتن روی شن نسبت به سطح زمین دارد (جدول  .)1یافتههای
پژوهش حاضر اختالف معنیداری را در directed co-contraction
عضالت پهن داخلی-خارجی زانو ( )p=3/318در فاز جداشدن
پنجه پا طی راه رفتن روی شن و سطح زمین نشان داد .مقایسه

زوجی نشان داد  directed co-contractionعضالت پهن داخلی-
خارجی زانو کاهش معنیداری در فاز جداشدن پنجه پا طی راه
رفتن روی شن نسبت به سطح زمین دارد (جدول  .)1همچنین
اختالف معنی داری بین دو گروه سالم و Over-pronated foot
طی  directed co-contractionعضالت پهن داخلی-خارجی زانو
( )p=3/330در فاز جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن
مشاهده شد .مقایسه زوجی نشان داد directed co-contraction
عضالت پهن داخلی -خارجی زانو در فاز جداشدن پنجه پا طی
راه رفتن روی شن در گروه  Over-pronated footکاهش معنی-
داری نسبت به گروه سالم دارد (جدول general co- .)1
 contractionمچ پا و  directed co-contractionفلکسوری-
اکستنسوری زانو در فاز جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن و
سطح زمین بین گروه سالم و  Over-pronated footاختالف معنی-
داری نشان ندادند ( .)p<3/30نتایج پژوهش حاضر نشان داد
اختالف معنیداری بین دو گروه سالم و  Over-pronated footطی
 general co-contractionزانو ( )p=3/308طی فاز نوسان راه رفتن
روی شن وجود دارد .مقایسه زوجی نشان داد general co-
 contractionزانو طی فاز نوسان راه رفتن روی شن در گروه
 Over-pronated footکاهش معنیداری نسبت به گروه سالم دارد
(جدول  .)1نتایج پژوهش اختالف معنیداری بین دو گروه سالم و
 Over-pronated footطی  directed co-contractionداخلی-
خارجی زانو ( )p=3/337طی فاز نوسان راه رفتن روی شن را
نشان داد .مقایسه زوجی نشان داد directed co-contraction
داخلی -خارجی زانو طی فاز نوسان راه رفتن روی شن در گروه
 Over-pronated footکاهش معنیداری نسبت به گروه سالم دارد
(جدول  .)1همچنین نتایج پژوهش اختالف معنیداری بین دو
گروه سالم و  Over-pronated footطی directed co-contraction
عضالت پهن داخلی -خارجی زانو ( )p>3/330طی فاز نوسان راه
رفتن روی شن نشان داد .مقایسه زوجی نشان داد directed co-
 contractionعضالت پهن داخلی -خارجی زانو طی فاز نوسان
راه رفتن روی شن در گروه  Over-pronated footکاهش معنی-
داری نسبت به گروه سالم دارد (جدول general co- .)1
 contractionمچ پا directed co-contraction ،مچ پا و directed
 co-contractionفلکسوری-اکستنسوری زانو طی فاز نوسان راه
رفتن روی شن و سطح زمین بین گروه سالم و Over-pronated
 footتفاوت معنیداری را نشان ندادند ( .)p<3/30

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد مشخصات دموگرافیک گروه سالم و گروه Over-pronated foot
گروه Over-pronated foot
گروه سالم
مشخصات دموگرافیک
سن (سال)
11/1 ±0/1
11/1±1/0
قد (سانتیمتر)
061/0±0/0
078/33±6/6
جرم بدن (کیلوگرم)
68/0±8/0
70/33±8/1
شاخص تودهی بدنی (کیلوگرم/متر مربع)
10/1±0/0
10/8±0/0
*سطح معنیداریp>3/30

سطح معنیداری
3/180
3/030
3/018
3/071
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جدول :2میانگین و انحراف استاندارد متﻐیرهای هم انقباضی بین دوگروه سالم و گروه  Over-pronated footدر دو شرایط راه رفتن روی سطح زمین و شن
متﻐیرها

گروه Over-pronated foot

گروه سالم
اندازه

سطح زمین

شن

66/06±11/07

61/00±10/60

3/08

60/81±11/30

61/06±10/10

3/00

اثر

سطح معنیداری
اندازه

اثر عامل

اثر عامل

اثر متقابل سطح و

اثر

سطح

گروه

گروه

3/081

3/160

3/800

3/088

3/061

3/863

سطح زمین

شن

61/00±13/03

06/70±13/06

3/18

63/31±06/68

61/00±10/80

3/00

LR
MS
 GCCزانو
3/001
*3/307
*3/333
3/71
66/00±10/61
88/00±03/01
3/60
08/10±11/87 70/01±10/00 PO
3/110
*3/308
3/873
3/07
00/70±10/01
01/01±13/06
3/00
63/17±16/38 08/30±10/00 SW
3/008
3/001
3/680
3/07
3/06±3/10
3/63±3/10
3/30
3/00±3/11
3/00±3/10
LR
3/106
3/760
3/130
3/00
3/00±3/00
3/01±3/18
3/10
3/00±3/00
3/08±3/10
 DCCفلکسوری-
MS
3/776
3/033
3/001
3/01
3/68±3/10
3/60±3/10
3/30
3/60±3/10
3/61±3/10
اکستنسوری زانو
PO
3/800
3/008
3/060
3/18
3/60±3/01
3/00±3/07
3/10
3/00±3/10
3/01±3/03
SW
3/017
*3/330
3/000
3/11
-3/00±3/00
3/30±3/01
3/06
3/10±3/06
3/01±3/07
LR
3/001
3/068
3/101
3/06
3/30±3/01
3/08±3/00
3/31
3/08±3/01
3/01±3/08
 DCCداخلی-خارجی زانو MS
3/107
3/160
*3/333
3/70
3/07±3/07
3/00±3/16
3/60
3/08±3/00
3/00±3/10
PO
3/808
*3/337
3/173
3/30
-3/30±3/00
3/30±3/03
3/00
3/10±3/01
3/03±3/08
SW
3/716
*3/301
3/110
3/00
3/31±3/07
-3/30±3/07
3/00
3/00±3/00
3/10±3/01
LR
*3/333
*3/331
*3/333
3/13
-3/01±3/00
3/07±3/10
3/13
3/03±3/00
3/08±3/00
 DCCپهن داخلی-پهن
MS
3/007
*3/330
*3/318
3/00
3/11±3/00
3/07±3/17
3/01
3/00±3/01
3/60±3/11
خارجی زانو
PO
*3/333
*3/333
*3/333
3/30
3/00±3/07
3/06±3/01
3/31
3/01±3/00
3/03±3/06
SW
3/803
3/663
3/031
3/73
01/60±00/10
00/07±07/68
3/00
00/03±13/10 07/63±11/03 LR
3/076
3/001
3/070
3/08
00/87±10/10
00/60±13/88
3/31
07/06±10/30 07/30±08/81 MS
 GCCمچ پا
3/010
3/370
3/003
3/07
01/10±10/60
00/16±11/10
3/30
01/00±01/18 01/38±11/80 PO
3/836
3/307
3/000
3/00
10/11±01/30
17/68±00/11
3/30
00/10±11/01 06/00±10/83 SW
3/000
3/313
3/016
3/16
3/61±3/00
3/73±3/13
3/00
3/06±3/18
3/01±3/10
LR
3/883
3/000
3/080
3/01
-0/30±0/60
-0/60±0/30
3/31
-0/01±0/71
-0/78±0/10
MS
 DCCمچ پا
3/068
3/060
*3/333
1/30
-3/00±3/01
-6/60±0/61
0/01
-3/18±3/01
-0/00±6/00
PO
3/087
3/170
3/070
3/31
3/08±3/07
3/01±3/00
3/08
3/00±3/08
3/01±3/08
SW
عالیم واختصارات ،GCC=general co-contraction ،DCC=directed co-contraction :فاز بارگذاری= ،LRفاز اتکا= ،MSفاز جداشدن پنجه پا= pOو فاز
نوسان=* .SWسطح معنیداری p>3/30

بحث

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر راه رفتن روی شن بر

همانقباضی عضالت اندام تحتانی افراد دارای Over-pronated foot

است.
نیگ و همکاران ( )01گزارش کردند که هرگاه مسیر کنترل
حرکتی عضله حمایت شود ،به دنبال آن فعالیت عضله کاهش
مییابد .با توجه به اینکه راه رفتن روی شن باعث تﻐییر در فعالیت
عضالت میشود ( )01در نتیجه هم انقباضی عضالنی نیز تﻐییر
میکند که با نتایج تحقیق حاضر همسو است .نتایج پژوهش حاضر
کاهش معنیداری در  directed co-contractionمچ پا در فاز
جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن نسبت به سطح زمین در
دو گروه نشان داد .افزایش فعالیت همزمان عضالت آگونیست و
آنتاگونیست توسط یک مکانیسم هم فعالیتی مرکزی کنترل میشود
( .)13افزایش همانقباضی در برخی از تحقیقات به عنوان یک

مکانیسم خطرناک مطرح شده است که با نتایج تحقیق حاضر
همسو نیست ( .)00نتایج پژوهش حاضر کاهش معنیداری در
 directed co-contractionمچ پا در فاز جدا شدن پنجه پا طی راه
رفتن روی شن نسبت به سطح زمین در دو گروه نشان داد .با
توجه به این که عارضه  Over-pronated footمنجر به آسیبهای
اندام تحتانی میشود و همچنین افزایش هم انقباضی در برخی از
مطالعات به عنوان یک مکانیسم خطرناک مطرح شده است میتوان
بیان کرد که کاهش  directed co-contractionمچ پا چه در افراد
سالم و چه در افراد دارای عارضه  Over-pronated footنشان از
اثرات مثبت راه رفتن روی شن است .همچنین مطالعات نشان
دادهاند که افراد دچار  Over-pronated footدر فازهای اتکا و
جداشدن پنچه پا از زمین طی راه رفتن ،بی ثباتی و حرکتپذیری
باالیی دارند ( .)10در پژوهشی گزارش شده است که افراد دارای
 Over-pronated footاز عضالت برونپایی خود برای حفظ ثبات
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و قوس طولی داخلی کف پا استفاده میکنند ( .)7در نتیجه برای
حفظ بیشتر ثبات در پا و جلوگیری از حرکات اضافی ،عضالت
ساق افراد دچار  Over-pronated footمیزان هم انقباضی بیشتری
دارند که با نتایج تحقیق حاضر همسو نیست .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد افراد دچار  Over-pronated footطی راه رفتن روی شن
در فاز جدا شدن پنجه پا ،کاهش معنیداری در directed co-
 contractionمچ پا دارند .بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق و
نتایج مطالعات گذشته ،میتوان بیان کرد متحرک بودن و نرمی
سطح شن نسبت به سطح زمین ،حرکات اضافی موجود در پای
افراد دچار  Over-pronated footرا محدود میکند .در نتیجه
عضالت ساقی قدامی و دوقلوی داخلی نیازی به فعالیت بیشتر
برای جلوگیری از این حرکات اضافی ندارند و فعالیتشان کاهش
پیدا میکند .از دیگر مکانیسمهای جبرانی بدن برای حفظ ثبات
مفصل مچ پا که ناشی از  Over-pronated footاست ،میتوان به
پژوهش تومی و همکاران ( )11اشاره کرد .آنها گزارش کردند
چرخش خارجی استخوان ران افراد دارای Over-pronated foot
نسبت به افراد نرمال بیشتر است ( .)11افزایش چرخش خارجی
ران با ابداکشن پا همراه بوده و باعث کاهش حرکات اضافی پا
میشود .این مکانیسم به صورت هوشمندانه باعث جبران حرکات
اضافی پا در افراد  Over-pronated footمیشود تا از لحاظ بارهای
وارده بر اندام تحتانی نسبت به افراد نرمال تفاوتی نداشته باشند
( .)11این مکانیسم مکانیکی با مکانیسم عصبی هم انقباضی همراه
میشود تا باعث کاهش حرکات اضافی پا شود و بارهای مکانیکی
اضافی و بیثباتی پا را کاهش دهند .میزان هم انقباضی بین دو
گروه ،در فاز بارگذاری راه رفتن روی شن در مفصل مچ پا
اختالف معنیداری را نشان نداد .مطالعات گذشته نشان دادند که
در فاز بارگذاری ،میزان اورژن قسمت  rear-footافراد دچار Over-
 ، pronated footاز افراد نرمال بیشتر است ( .)11 ,10با توجه به
نبود اختالف معنیداری از لحاظ عملکرد هم انقباضی عضالنی
میتوان بیان کرد که حرکت اضافی  rear-footدر زیر فاز بارگذاری
راه رفتن منشا غیر عضالنی دارد و عضالت کنترلی روی اورژن
قسمت  rear-footندارند.
پژوهش حاضر محدودیتهایی مانند عدم ثبت داده های
کینماتیک داشت .همچنین در این پژوهش تنها اثر آنی راه رفتن

روی شن مطالعه شد ،حال آن که راه رفتن طوالنی مدت روی شن
ممکن است اثرات متفاوتی را نشان دهد.

نتیجهگیری

با توجه به میزان هم انقباضی عضالت مفصل مچ پا در مراحل
مختلف استانس و مقایسه آن بین دو گروه ،افراد
 footطی راه رفتن روی شن کاهش معنیداری در directed co-
 contractionمچ پا نشان دادند .با توجه به اینکه عضالت ساق
افراد دچار  Over-pronated footمیزان هم انقباضی بیشتری از
خود نشان میدهند ،این کاهش  directed co-contractionمچ پا
طی راه رفتن روی شن نشان از اثر مثبت شن است .البته مطالعات
بیشتری الزم است تا مکانیسم اثر دقیق راه رفتن روی شن ارزیابی
شود.
Over-pronated

قدردانی

از دستاندرکاران دانشگاه و دانشجویان مشارکت کننده در
تحقیق تشکر میکنیم.
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