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مقدمه :افزایش پرونیشن پا در سالمندان گزارش شده است .این امر میتواند باعث تغییر در شکل پا و حرکت بیش از حد مفاصل پا شود که ممکن
است بر تعادل تأثیر بگذارد .مداخالت ارتزی برای بهبود پوسچر پا ممکن است تأثیرات مهمی بر تعادل سالمندان داشته باشد؛ بنابراین هدف از این
مطالعه بررسی تأثیر پوسچر پرونیتوری پا و ارتز گوه داخلی پاشنه و کف پایی بر باالنس استاتیک در افراد سالمند است.
شها 9 :سالمند سالم با پوسچر پرونیتوری پا (میانگین سنی  77/5 ±5/7سال) و  41سالمند سالم با پوسچر نرمال پا (میانگین سنی 7/1
مواد و رو 
 77/4±سال) مورد مطالعه قرار گرفتند .از شاخص پوسچر پا برای تعیین پوسچر پا استفاده شد (میانگین شاخص پوسچر پا در گروه پرونیتوری (±0/7
 ،)7/5میانگین شاخص پوسچر پا در گروه نرمال ( .))3/8 ±4/5باالنس استاتیک طی ایستادن روی دو اندام با چشمان باز و بسته و با پوشیدن کفش با
استفاده از دستگاه سکوی نیرو در چهار وضعیت مختلف (دو نوع ارتز گوه داخلی پاشنه و کف پایی  5و  8درجه عرضی و دو نوع کفی ساده تمام طول
هم ارتفاع با گوهها) ارزیابی شد .هر وضعیت سه بار تکرار میشد .باالنس استاتیک به وسیله پارامترهای متوسط مسافت طی شده مرکز فشار در راستای
قدامی خلفی و داخلی خارجی و مقدار برآیند آن ،مجموع مسافت طی شده مرکز فشار در راستای قدامی خلفی و داخلی خارجی و مقدار برآیند آن،
متوسط سرعت مرکز فشار در راستای قدامی خلفی و داخلی خارجی و مقدار برآیند آن و مساحت ناحیه بیضی محاط بر محدوده حرکت مرکز فشار،
اندازهگیری شد.
یافتهها :تفاوت معنی داری در متغیرهای باالنس استاتیک در دو گروه سالمند با پوسچر نرمال و پرونیتوری پا با وجود کفی ساده وجود نداشت
( ، )P>0/05اما افراد با پای پرونیتوری مقادیر میانگین باالتری در متغیرهای باالنس استاتیک نسبت به افراد با پاهای نرمال داشتند .استفاده از ارتز در هیچ
یک از دو گروه تأثیر معنیداری نداشت ( .)P>0/05وضعیت چشمبسته منجر به افزایش معنیدار میانگین در متغیرهای برایند کل مسافت طی شده مرکز
فشار ،مجموع مسافت طی شده مرکز فشار و متوسط سرعت مرکز فشار در راستای داخلی خارجی و مساحت ناحیه بیضی محاط بر محدوده حرکت
مرکز فشار گردید ( .)P>0/05همچنین اثر متقابل ارتز ،پوسچر پا و وضعیت بینایی معنیدار نبود (.)P>0/05
نتيجهگيری :هر چند تفاوت معنی داری در پارامترهای باالنس بین دو گروه مشاهده نشد ،اما افراد با پای پرونیتوری مقادیر میانگین باالتری در اغلب
پارامترهای باالنس نسبت به گروه نرمال داشتند که شاید نشانگر اختالل تعادل در سالمندان با پای پرونیتوری باشد .ارتز گوه داخلی تأثیری بر باالنس
افراد با پای پرونیتوری نداشت ،بنابراین میتوان از آن برای بهبود عملکرد پا و مچ پا بدون ترس از اختالل در باالنس استفاده کرد.
كليدواژهها :سالمندی ،پوسچر پرونیتوری پا ،باالنس استاتیک ،ارتز گوه داخلی

ارجاع :همتی فاطمه ،فرقانی سعيد .تأثير پوسچر پرونيتوری پا و ارتز گوه داخلی پاشنه و كف پایی بر باالنس استاتيک در
سالمندان .پژوهش در علوم توانبخشی 2991؛ .949-999 :)6( 9
تاریخ دریافت2992/21/21 :

تاریخ پذیرش2991/6/2:

* -استادیار ،مرکز تحقیقات اسکلتی -عضالنی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران (نویسنده مسؤول)
Email: saeed_forghany@rehab.mui.ac.ir
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد ارتز و پروتز ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران

پژوهش در علوم توانبخشی/سال /9شماره  /6بهمن و اسفند 2991

999
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مقدمه
سیستم پوسچرال شامل سیستمهای حسی مختلف
(سوماتوسنسوری ،بینایی و وستیبوالر) ،سیستم حرکتی و یک
سیستم کنترل یکپارچه مرکزی است که تعامالت پیچیدهای
در بین سیستمهای عصبی متعدد برقرار میسازد (.)1
بخشهای مرکزی و محیطی سیستم عصبی برای حفظ
وضعیت ایستادهی مستقیم و کنترل راستای بدن و حفظ مرکز
ثقل در پهنای حمایتی محدودهی تماس کف دوپا ،تواما در
تعاملند ( .)3 ،2افزایش سن میتواند همکاری نزدیک
سیستمهای مختلف برای باالنس را مختل سازد و منجر به
بیثباتی پوسچرال شود .بیثباتی پوسچرال یک مشکل رایج
در میان سالمندان است که به عنوان یکی از مهمترین عوامل
مرتبط با سقوط گزارش شده است ( .)4کاهش قدرت عضالنی
( ،)5اختالالت وستیبوالر ( ،)6اختالل در حس بینایی ( )7و
حس عمقی ( )8از جمله عوامل دیگر سقوط در سالمندان
گزارش شده است .سالمندی باعث کاهش تعداد گیرندههای
حسی ( ،)11 ،9کاهش درک ویبراسیون ( )11و آستانهی
لمسی ( )12میشود .اطالعات المسه مخصوصاً از کف پاها،
اطالعات حسی اضافی در مورد توزیع نیرو طی فعالیتهای
تحمل وزن را به منظور کمک به کنترل باالنس ایستادن
فراهم میسازد .مطالعات ،کاهش حساسیت المسهی کف پاها
در سالمندان را گزارش دادهاند که مرتبط با مقادیر باالنس و
انجام تستهای عملکردی میباشد ( .)13از آنجایی که
دروندادهای حاصل از اندامهای تحتانی مهمترین عامل
کمکی به باالنس ایستادن است ،بنابراین انتظار میرود با
کاهش بازخورد آوران در هر کدام از مفاصل یا ساختارهای
اندام تحتانی باالنس مختل شود (.)14
یکی از تغییرات ساختاری که به دنبال افزایش سن رخ
میدهد تغییر در پوسچر پا میباشد .در مطالعات صورت گرفته
بر روی پوسچر پا در سالمندان گزارش شده است که این افراد
نسبت به جوانان دارای شاخص پوسچر پای باالتری بودند
( )15که این امر نشانگر پوسچر پرونیتوری پا در آنهاست.
نتیجهی پرونیشن بیش از حد پا این است که در فاز استانس

949

فاطمه همتی و سعید فرقانی

تماس با بخش داخلی پا سریع تر از حالت نرمال انجام
میشود؛ بنابراین دو عملکرد ضروری پا انجام نمیشود :تطبیق
کنترل شدهی پا با سطح راه رفتن و انتقال موثر نیروی
بارگذاری پا به سطح زمین .در این حالت بیثباتی مکانیکی و
عدم کفایت ساختاری و عملکردی رخ میدهد که بر
مجموعهی مفصل پا و مچ پا تأثیر میگذارد و منجر به
بیثباتی عمومی این مفاصل میگردد ( .)16بیثباتی مفاصل و
اعمال نیروهای غیرطبیعی و همچنین تغییر سطح تماس کف
پا در مقایسه با پای نرمال میتواند منجر به تغییر کنترل
پوسچرال گردد (.)17
با توجه به اینکه پا انتهاییترین قسمت اندام تحتانی است و
منطقهی حمایتی کوچکی برای حفظ باالنس فراهم میکند،
منطقی است که کوچکترین تغییر بیومکانیکی در آن بر
راهبُردهای پوسچرال -کنترل تأثیر بگذارد ( .)18در این زمینه
مطالعات مختلفی تأثیر پوسچرهای مختلف پا را بر تعادل
استاتیک و دینامیک گروههای سنی مختلف بررسی کردهاند.
 Coteو همکارانش ( )18در مطالعهی خود بر روی تأثیر
پوسچرهای سوپینیتوری -پرونیتوری پا بر بیثباتی پوسچرال
استاتیک و دینامیک بیان داشتند که چرخش پوسچرال بین
گروهها تفاوتی نداشته اما افراد با پوسچر پرونیتوری پا
انحرافات میانگین بیشتری در حرکت مرکز فشار نسبت به
افراد با پوسچر سوپینیتوری دارند Tsai .و همکاران ( )19در
پژوهشی تأثیر انواع مختلف ساختارهای پا را بر مقادیر کنترل
پوسچرال ایستادن ارزیابی کردند .در این بررسی نشان داده
شد که افراد با پوسچر سوپینیتوری میانگین متوسط سرعت
جابجایی مرکز فشار بیشتر ،حداکثر جابجایی و انحراف
میانگین بیشتری در جهت داخلی-خارجی نسبت به گروه
نرمال دارند .بر عکس افراد با پوسچر پرونیتوری انحراف
میانگین و حداکثر جابجایی مرکز فشار بیشتری در جهت
قدامی-خلفی نشان دادند Hertel .و همکارانش ( )21در
مطالعهای که به منظور مقایسهی کنترل پوسچرال در وضعیت
ایستادن روی یک اندام در افراد با انواع مختلف پا انجام دادند،
گزارش کردند که افراد با پای کیووس ( )cavusجابجایی
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مرکز فشار بیشتری نسبت به افراد با پای نرمال یا افراد با پای
پرونیتوری دارند .همچنین آنها هیچگونه نقص پوسچرال در
افراد با پای صاف مشاهده نکردند .هر چند  Menzو
همکارانش در پژوهشی به روی  176فرد سالمند و با استفاده
از تستهای بالینی تعادل ،مشاهده کردند که وضعیت
پرونیتوری پا تأثیری بر مقادیر چرخش پوسچرال ،حداکثر
دامنهی باالنس و تستهای هماهنگ شدهی ثبات ندارد
(.)13
تاکنون هیچ مطالعهای تأثیر پوسچر پرونیتوری پا را بر تعادل
استاتیک با ابزارهای آزمایشگاهی در سالمندان بررسی نکرده
است .از این رو هدف اول از این پژوهش تعیین تأثیر پوسچر
پرونیتوری پا بر باالنس استاتیک در افراد سالمند میباشد.
در خصوص پوسچر پرونیتوری پا ،مداخالت ارتزی متفاوتی از
قبیل کفی ،حمایتکنندههای قوس طولی-داخلی پا و گوهی
داخلی وجود دارد که بالطبع در سالمندان هم میتواند مورد
استفاده قرار گیرد .تاکنون مطالعات مختلفی تأثیر ارتزهای پا
را بر تعادل افراد جوان و گروههای مختلف ارزیابی کردهاند.
 Olmastedو (21) Hertelگزارش دادند که ارتزها به طرز
چشمگیری باالنس استاتیک و دینامیک را در افراد با پای
 cavusبهبود میبخشند اما هیچ اثر مفیدی در افراد با پای
صاف مشاهده نکردند Rome.و همکاران کاهش چشمگیر در
چرخش داخلی خارجی را در افراد با پای بیش از حد
پرونیتوری را پس از  4هفته استفاده از ارتزهای پا گزارش
نمودند ( .)22سطوتی و همکارانش در بررسی اثر استفاده از
کفی طبی بر تعادل دختران جوان مبتال به صافی کف پا
گزارش نمودند که تفاوت قابلتوجهی در تعادل بین افراد سالم
و افراد مبتال به صافی کف پا بر اساس سرعت مرکز فشار در
قدامی خلفی و داخلی خارجی و نیز سرعت کل وجود دارد
( Percy .)23و  )24( Menzنیز نشان دادند که ارتزهای پا
هیچ اثری بر ثبات پوسچرال در فوتبالیستهای حرفهای بدون
عالمت ندارد .هم چنین بررسی تأثیر کفی با حمایت کننده
قوس طولی پا بر باالنس و حس عمقی  12گلف باز حرفهای
نشان داد که استفاده از این نوع کفی تأثیر مثبتی بر باالنس و
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حس عمقی دارد ( .)25به عالوه بهبودی چشمگیر در درجات
مقیاس berg balanceبا استفاده از کفی با حمایت کنندهی
قوس طولی پا در تعادل افراد سالمند نیز گزارش شده است
(.)26
یکی از ارتزهای شایع مورد استفاده ارتز گوهی داخلی است
که هدف از آن کاهش تأثیرات پرونیشن غیرطبیعی با تأثیر بر
عملکرد پا است .این ارتز درعینحالی که میتواند تأثیرات
بیومکانیکی در جهت اصالح وضعیت پا داشته باشد ،همچون
سایر ارتزهای پا میتواند عملکرد حرکتی و عصبی-عضالنی
اندام تحتانی را تغییر داده و بر تعادل تأثیر بگذارد ()27؛
بنابراین هدف دوم از این مطالعه بررسی تأثیر ارتز گوهی
داخلی بر باالنس استاتیک افراد سالمند مبتال به وضعیت
غیرطبیعی پرونیتوری پا میباشد.
مواد و روشها
این پژوهش از نوع شبه تجربی با روش پیش آزمون -پس
آزمون میباشد .در این مطالعه  9فرد سالمند با پوسچر
پرونیتوری پا (میانگین سنی  67/5 ±5/7سال ،میانگین قد
 1/6 ±1/16متر و متوسط تودهی بدنی  73 ±11/9کیلوگرم)
و  14فرد سالمند با پوسچر نرمال پا (میانگین سنی
 67/1±6/4سال ،میانگین قد  1/6 ±1/12متر و متوسط
تودهی بدنی  71/8 ±13/8کیلوگرم) شرکت کردند .این
پژوهش در مرکز تحقیقات اسکلتی عضالنی دانشکدهی علوم
توانبخشی اصفهان از آبان ماه  1391به مدت  6ماه به طول
انجامید .معیارهای ورود به مطالعه شامل افراد مبتال به پوسچر
پرونیتوری پا ( ،)FPI<6افراد با پوسچر نرمال پا
( ،)28()FPI>=6عدم سابقهی شکستگی یا جراحی در اندام
تحتانی طی یک سال اخیر ،عدم داشتن مشکالت تعادل بر اثر
اختالالت اسکلتی-عضالنی و عصبی-عضالنی از قبیل
دمانس ،پارکینسون ،عدم اختالل وستیبوالر ،عدم وجود
مشکالت بینایی اصالحنشده ،عدم مصرف داروهای
مختلکنندهی تعادل ،فقدان ضعف عضالت مچ پا و عدم
استفاده از ارتزهای پا تا شش ماه قبل از شرکت در مطالعه
میباشد .انجام این پژوهش و مراحل آن مورد تأیید کمیتهی
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اخالقی مرکز تحقیقات اسکلتی عضالنی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان قرار گرفت و افراد پس از تکمیل فرم
رضایتنامه در این مطالعه شرکت نمودند.
ارزیابی پوسچر پا توسط یک فرد متخصص و با استفاده از
مقیاس پوسچر پا ) )Foot posture indexکه توسط
 Redmondو همکارانش ( )29معرفیشده ،صورت گرفت.
در این مقیاس شش پارامتر مورد بررسی قرار میگرفت :لمس
سر تالوس ،مقایسهی انحنای باال و پایین قوزک خارجی،
وضعیت قرارگیری پاشنه در صفحهی فرونتال ،برجستگی
ناحیهی تالوناویکوالر ،تطابق قوس طولی داخلی و ابداکشن-
اداکشن قسمت جلویی پا نسبت به قسمت عقبی پا .هر معیار
عددی بین  -2تا  +2را به خود اختصاص میداد ،بنابراین
امتیاز کلی عددی بین ( -12بیانگر حداکثر سوپینیشن) تا
( +12بیانگر حداکثر پرونیشن) را شامل میشد .روایی و
پایایی این روش در جمعیت سالمندان قبالً به اثبات رسیده
است (.)28 ،31
باالنس استاتیک طی ایستادن روی دو اندام با چشمان باز و
بسته و با پوشیدن کفش با استفاده از دستگاه سکوی نیرو در
چهار وضعیت مختلف (دو نوع ارتز گوهی داخلی پاشنه و کف
پایی و دو نوع کفی ساده تمام طول؛ همگی در داخل کفش
تعبیه میشدند و شرایط به صورت تصادفی انتخاب
میگردیدند) ارزیابی شد .از دو نوع گوهی داخلی پاشنه و کف
پا از جنس اتیل ونیل استات با چگالی باال و با دو زاویهی
مختلف  5و  8درجه عرضی که به صورت رایج تجویز
میگردند استفاده کردیم .همچنین از دو کفی ساده (بدون
گوه) تمام طول با جنس و ضخامت یکسان با گوههای داخلی
به عنوان حالت کنترل استفاده شد .کلیهی افراد از یک نوع
کفش اسپرت که متناسب با سایز پای آنها بود استفاده
کردند.
باالنس استاتیک با دستگاه سکوی نیرو مدل کیسلر
( (Kistler Force platform-model 5060در فرکانس
 1111هرتز اندازهگیری شد .فرد به صورتی که روی دو پایش
ایستاده و دستانش در کنار بدن بود روی دستگاه سکوی نیرو
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قرار میگرفت و باالنس استاتیک مورد ارزیابی قرار میگرفت.
چهار نوع مداخله و تحت دو حالت چشم باز و چشم بسته
انجام شد .همچنین از فرد خواسته میشد طی وضعیتهای
چشم باز برای جلوگیری از خطاهای احتمالی در میدان بینایی
به عالمتی که در فاصلهی دو متری در مقابل وی نصب شده
بود نگاه کند .ترتیب انتخاب مداخالت برای هر فرد به صورت
تصادفی انجام گرفت .هرتست  3بار در حالت چشم باز و  3بار
در حالت چشمبسته انجام میگرفت .مدت زمان هر تست
برای هر فرد  31ثانیه بود و یک زمان استراحت یک دقیقهای
بین تستها برای جلوگیری از خستگی فرد وجود داشت .اگر
فرد طی تست گیری حرکت میکرد یا تعادلش را از دست
میداد (با توجه به مشاهدات محقق) تست مجدداً تکرار
میشد .دادهها پس از ذخیرهسازی در یک هارد دیسک برای
آنالیز به برنامه ی  MATLABانتقال یافت .پس از عبور
دادهها از یک فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع  15هرتز،
دادههای مربوط به ده ثانیهی میانی انتخاب و متوسط مسافت
طی شدهی مرکز فشار در راستای قدامی خلفی و داخلی
خارجی و مقدار برآیند آن ،مجموع مسافت طی شدهی مرکز
فشار در راستای قدامی خلفی و داخلی خارجی و مقدار برآیند
آن ،متوسط سرعت مرکز فشار در راستای قدامی خلفی و
داخلی خارجی و مقدار برآیند آن و مساحت ناحیهی بیضی
محاط بر محدودهی حرکت مرکز فشار اندازهگیری شد.
جهت بررسی ابتدایی دادهها از آمار توصیفی استفاده گردید.
برای تحلیل استنباطی دادهها از آزمون تحلیل واریانس با
اندازهگیریهای مکرر با یک عامل بین گروهی (وضعیت پا) و
دو عامل درون گروهی (ارتز و وضعیت بینایی) استفاده شد.
از آزمون بونفرونی برای تعیین سطح معنیداری تفاوتها
استفاده گردید .کلیهی تحلیلها توسط نرمافزار SPSS
نسخهی version 16, SPSS Inc, (16
 )Chicago,ILو در سطح معناداری  5/50انجام گرفت.
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تأثیر پوسچر پرونیتوری وارتز گوه داخلی بر باالنس

( )3/8±1/5و پوسچرپرونیتوری ( )7/5±1/7وجود ندارد
( ،)P>1/15اما افراد با پوسچر پرونیتوری مقادیر میانگین
بیشتری در کلیهی پارامترهای باالنس نسبت به افراد با
.)1
(جدول
داشتند
پا
نرمال
پوسچر

یافتهها
تأثیر پوسچر پا
نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت معنیداری بین مقادیر
باالنس استاتیک در دو گروه سالمند با پوسچر نرمال

جدول  :2تاثير وضعيت پا بر مقادیر ميانگين و انحراف معيار متغيرهای مركز فشار
وضعیت پرونیتوری پا

وضعیت نرمال پا

349/4±00/7

090/8±47/5

برآیند کل مسافت طی شدهی مرکز فشار (میلی
متر)

510/0±433/5

مساحت ناحیهی بیضی محاط بر محدودهی حرکت

335±407

مرکز فشار (میلی متر مربع)
70±0/7

برآیند متوسط مسافت طی شدهی مرکز فشار (میلی

5/5±0/5

متر)
40/5±4

برایند متوسط سرعت مرکز فشار

44/9±0/8

(میلی متربرثانیه)

تأثیر ارتز:
اثر اصلی ارتز معنیدار نبود ،به عبارتی ارتز بر متغیرهای
باالنس استاتیک در سالمندان تأثیری ندارد (.)P>1/15
مقادیر میانگین متغیرهای باالنس استاتیک تحت استفاده از

چهار نوع ارتز مختلف در سالمندان در جدول  2آورده شده
است.

جدول  :1تأثير ارتز بر مقادیر ميانگين و انحراف معيار متغيرهای مركز فشار
برآیند کل مسافت طی شده مرکز فشار

کفی  5درجه

گوه  5درجه

کفی  8درجه

گوه  8درجه

300/7±47/0

347±40/3

309/3±41/1

097/7±47

(میلی متر)
مساحت ناحیهی بیضی محاط بر محدوده حرکت

107±409/1

137/3±78/7

108±57

178/0±437/1

مرکز فشار (میلی متر مربع)
برآیند متوسط مسافت طی شده مرکز فشار (میلی

5/15±0/5

5/9±0/1

5/9±0/1

5/9±0/7

متر)
برآیندمتوسط سرعت مرکز فشار

44/8±0/8

40/1±0/7

40/4±0/7

40/1±4

(میلی متربرثانیه)

تأثیر وضعیت بینایی:
وضعیت بینایی منجر به افزایش معنیداری در پارامترهای
برآیند کل مسافت طی شدهی مرکز فشار ( 321/9 ±14/1در

پژوهش در علوم توانبخشی/سال /9شماره /6بهمن و اسفند 2991

مقابل  ،)291 ±14/7مجموع مسافت طی شدهی مرکز فشار
در راستای داخلی خارجی ( 262/3 ±13/1در مقابل ±11/9
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 )223/8و متوسط سرعت مرکز فشار در جهت داخلی خارجی
( 11/2 ±1/15در مقابل  )8/8 ±1/5به ترتیب در حالت
چشمبسته نسبت به حالت چشم باز شد .اثر اصلی وضعیت
بینایی در متوسط فاصله از مرکز فشار در راستای قدامی خلفی
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نیز معنیدار بود اما این پارامتر در حالت چشمبسته
( )2/98±1/3مقدار کمتری نسبت به وضعیت چشم باز
( )3/44±1/3داشت.
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نمودار  :2اثر متقابل متغيرهای درون گروهی و بين گروهی (پوسچر× ارتز× وضعيت بينایی)

بحث
هدف از مطالعهی حاضر ،بررسی تأثیر پوسچر پرونیتوری پا و
ارتز گوهی داخلی پاشنه و کف پایی بر باالنس استاتیک در
سالمندان بود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاوتی
در متغیرهای نشاندهندهی وضعیت باالنس استاتیک بین دو
گروه سالمند با پوسچر نرمال و پرونیتوری پا وجود ندارد.
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این یافته مشابه با تحقیق صورت گرفته توسط  Coteو
همکاران ( )18است که مشاهده کردند هیچ تفاوتی در
چرخش پوسچرال بین پوسچرهای مختلف سوپینیتوری،
پرونیتوری و نرمال در افراد جوان وجود ندارد .در پژوهش
 Hertelو همکارانش ( )21نیز تفاوتی بین پوسچر پرونیتوری
و دیگر پوسچرهای پا مشاهده نشد .اگر چه  Menzو
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همکاران ( )13نیز مشاهده کردند که وضعیت پرونیتوری پا در
سالمندان ارتباطی با مقادیر باالنس ندارد اما آنها از
تستهای بالینی برای ارزیابی باالنس استفاده کردند و در
پژوهش ما باالنس با دستگاه سکوی نیرو اندازهگیری شد .در
عوض  Tsaiو همکاران ( )19گزارش دادند افراد جوان با
پوسچر پرونیتوری مقادیر انحراف معیار و حداکثر جابجایی
مرکز فشار بیشتری در راستای قدامی خلفی نسبت به گروه
نرمال دارند .در مطالعهی  Tsaiباالنس افراد در وضعیت
ایستادن روی یک اندام مورد بررسی قرار گرفت و این
وضعیت نسبت به وضعیت ایستادن روی دو اندام تکلیف
پیچیدهتری است.
در این مطالعه علیرغم نبود تفاوت چشمگیر در متغیرهای
باالنس استاتیک بین دو گروه ،سالمندان با پوسچر پرونیتوری
مقادیر میانگین و انحراف معیار بیشتری در کلیهی پارامترهای
باالنس نسبت به گروه نرمال نشان دادند .دلیل این امر را
شاید بتوان به انعطافپذیری و حرکت بیش از حد مفاصل در
پای پرونیتوری ( )31نسبت داد .عالوه بر این ،به طور قطع
نمیتوان گفت که سالمندان با پوسچر پرونیتوری باالنس
استاتیک ضعیف تری نسبت به سالمندان با پوسچر نرمال پا
دارند .شاید وجود مقادیر باالتر در متغیرهای باالنس به خاطر
افزایش انعطافپذیری و تطابق درون سیستم پاسخگو به
آشفتگیهای ناگهانی یا تغییرات اضطراری مفید باشد ( )32و
یا برعکس تغییرات بیشتر در پارامترهای مربوط به جابجایی و
سرعت مرکز فشار ممکن است بیانگر این باشد که پای
پرونیتوری با حرکت بیش از حد ثبات کمتری نسبت به پای
نرمال در سالمندان ایجاد کند ( .)18یکی از تفاوتهای مهمی
که پژوهش ما با سایر تحقیقات قبلی داشت این بود که تأثیر
وضعیت پرونیتوری پا را در حالت پوشیدن کفش در افراد
ارزیابی کردیم؛ و دلیل این امر آن بود که بسیاری از
فعالیتهای ما در حالی صورت میگیرد که ناچار به پوشیدن
کفش هستیم و معمولترین حالتی است که افراد طی کار
کردن و سایر فعالیتهای روزانهی خوددارند .در این پژوهش
هرچند ممکن است فرض شود که پا با وضعیت پرونیتوری
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تأثیر منفی بر کنترل پوسچرال ندارد اما ممکن است وضعیت
ایستادهی یکنواخت به علت سادگی ،نتواند نقصهای حاصل
از تغییرات بازخورد یا اختالالت ساختاری پا را به خوبی نشان
دهد و تغییرات چشمگیری در سیستم کنترل پوسچرال ایجاد
کند.
همان طور که در مطالعات گوناگون به اثبات رسیده بازخورد
بینایی تأثیر بسزایی بر باالنس افراد دارد ( .)7در این پژوهش
نیز نشان داده شد که باالنس هر دو گروه سالمندان ،در
وضعیت چشمبسته در برخی از پارامترها همچون برآیند کل
مسافت طی شدهی مرکز فشار ،مجموع مسافت طی شدهی
مرکز فشار و متوسط سرعت مرکز فشار در راستای داخلی
خارجی ،نشاندهندهی باالنس استاتیک ضعیف تر از وضعیت
ایستاده با چشمان باز بود.
نمودار شمارهی  1نشان میدهد که اثر اصلی ارتز روی
متغیرهای باالنس استاتیک معنادار نمیباشد ،به عبارتی ارتز
گوه داخلی تأثیری بر باالنس سالمندان ندارد .همچنین اثر
متقابل ارتز و پوسچر و وضعیت بینایی نیز در دو گروه
سالمندان معنیدار نبود )21( Hertel, Olmasted .نیز در
مطالعهی خود نشان دادند که ارتزهای نیمه سخت تأثیری بر
ثبات پوسچرال افراد با پای پرونیتوری ندارد ،هر چند پس از
دو هفته استفاده از ارتز ،سرعت جابجایی مرکز فشار در این
افراد کاهش یافت Olmasted .و  Hertelثبات پوسچرال
افراد را در وضعیت استاتیک طی ایستادن روی یک اندام
بررسی کردند .همچنین ارزیابی وضعیت پرونیتوری پا با
مشاهدات بینایی صورت گرفت .ارتزهای استفادهشده در
مطالعهی  ،Olmastedنیمه سخت و فاقد هر نوع گوه بود.
در پژوهش Romeو همکارانش ) )22روی افراد جوان با
پوسچر پرونیتوری بیش از حد ،کاهش چشمگیر در چرخش
داخلی خارجی را در افراد با پای بیش از حد پرونیت پس از 4
هفته استفاده از ارتزهای پا نشان دادند .نتایج مطالعهی ما
همسو با نتایج  Menzو )24( Percyاست که کنترل
پوسچرال استاتیک را در  31فوتبالیست حرفهای بدون عالمت
بالفاصله پس از پوشیدن ارتز در چهار حالت مقایسه کردند :پا
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برهنه ،کفش ،کفش به همراه کفی نرم و کفش به همراه
ارتزهای سخت پیشساخته .آنها هیچ تفاوت معنیداری بین
حاالت مختلف کفش و ارتز مشاهده نکردند .هر چند روش
اندازهگیری در مطالعهی مذکور متفاوت از مطالعهی ما و بر
اساس تغییرات حرکت تنه در مقابل مقادیر سکوی نیرو بود.
تضاد در نتایج را میتوان به تفاوت در روشها نسبت داد.
در پژوهش Romeو همکارانش ( )22از دستگاه balance
 performance monitorبرای ارزیابی باالنس استفاده
شد ،همچنین پارامترهای آنها متفاوت از مطالعهی ما بود.
Romeو همکارانش از یک ارتز پا با دانستهی باال که در
آن یک گوهی داخلی با دانستهی پایین تعبیه شده بود،
استفاده کردند درحالیکه در این تحقیق ما از یک ارتز گوهی
داخلی با دانسیته ی باال استفاده کردیم .همچنین تأثیر ارتزها
در مطالعهی مذکور پس از چهار هفته پوشیدن ارتز مشخص
شد درحالیکه در ابتدا هیچ اثر مثبتی از ارتزها در باالنس افراد
مشاهده نشد.
نتیجهگیری
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به حجم کم نمونه
اشاره نمود .از آنجایی که این مطالعه در نوع خود اولین
پژوهش صورت گرفته است ،هیچ دادهای وجود نداشت که با
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آن به محاسبه و تعیین حجم نمونه بپردازیم و حجم نمونه بر
اساس منابع در دسترس تعیین شد .لذا برخی از مقایسات غیر
معنیدار ممکن است به خاطر خطای نوع دو حاصل از حجم
کم نمونه باشد .درعینحال محاسبهی توان مطالعهی حاضر
در خصوص متغیرهای مورد مطالعه نشاندهندهی توان حدود
 75درصد این مطالعه دارد .نبود زمان کافی برای پیگیری پس
از استفادهی ارتزی نیز از دیگر محدودیتهای این مطالعه بود.
شاید اگر ارزیابی باالنس پس ازچند هفته استفادهی ارتزی
صورت میگرفت ارتز گوهی داخلی تأثیرات مثبت خود را
نشان میداد.
پیشنهادها
پیشنهاد میگردد که تأثیر طوالنی مدت این ارتز در کنار سایر
ارتزهای موجود مانند یک ارتز عملکردی پا بر توانایی باالنس
افراد ارزیابی گردد.
تشکر و قدردانی
از همکاری سالمندان عزیز و کلیهی کسانی که ما را در انجام
این تحقیق یاری نمودند کمال تشکر را داریم.
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The effects of pronated foot posture and medial heel and sole wedge
orthoses on static balance in older people
Fateme Hemmati1, Saeed Forghany*
Original Article

Abstract
Introduction: Aging has been associated with increasing foot pronation and changes in foot mobility
which may influence standing balance. Orthotic interventions change foot posture and load distribution
under the foot and therefore may have important effects on balance in older people. To investigate
whether a pronated foot posture is associated with poorer standing balance in older people and whether
medial heel and sole wedge orthoses affect their standing balance.
Materials and Methods: Nine healthy older people with a pronated foot posture (age 67.1± 5.7 years)
and Fourteen healthy elderly with normal foot posture (age 67.1± 6.4 years) were recruited.The Foot
Posture Index was used to determine the pronated (FPI 7.5 ± 0.7) and normal (FPI 3.8 ± 1.5) foot posture.
Static balance in double limb stance was assessed using Kistler force plate measures during four random
shod conditions:1) 5° medial heel and sole wedge; 2) 8° medial heel and sole wedge; 3) 5°flat EVA base
insole; 5) 8°flat EVA base insole. Each of the four cases was completed with eyes open (three trials) and
eyes closed (three trials). The center-of-pressure (COP) mean excursion, total path length of COP, mean
velocity of COP and area of 95% confidence ellipse were derived as measures of standing balance.
Results: Participants with a pronated foot type demonstrated higher total and mean velocity excursion
data in AP and ML directions, and larger ellipse, during normal standing, but this did not reach statistical
significance (P>0.05). There were no statistically significant effects from the four orthoses designs in the
pronated nor the normal foot types (P<0.05). Main effects for eye conditions were significant for centerof-pressure excursion and mean velocity in medial-lateral directions (P <0.001) also for total excursion
and mean distance in anterior-posterior direction. Also there were no significant differences in interaction
of all conditions (foot posture × eye condition × orthoses) (P<0.05).
Conclusion: A trend towards less stable balance was observed in pronated foot type but this was not
significant. Use of orthoses had no effect on balance parameters including negating the effects of eyes
closed. Orthoses showed no negative effects on standing balance and therefore do not pose a threat to
balance (e.g. if they are used for another purpose).
Keywords: Aging, pronated foot posture, static balance, medial wedge orthoses
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