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ABSTRACT

Leg Length Discrepancy

Balance in daily movements like as stair ascending is a challenge for the people with leg
lengths discrepancy (LLD). These people change their pattern of movement to
compensate the difference between legs’ length. Due to the changes in movement
pattern, body's center of mass which is one of the important factors in maintaining
balance can be varied. Compensatory insoles are used to compensate for short legs. The
aim of this study is to investigate changes in the center of mass, with and without using
insoles in people with leg length discrepancy when climbing stairs. In this practical
cross-sectional study, the movement of 20 participants while climbing stairs in two
groups of healthy people and people with LLD was recorded by a three-dimensional
movement analysis system. Changes in pelvic, knee and ankle joint angles were
calculated with the 7-member Euler method. Then the rotation and transferring matrixes
were defined by using the joint angles to determine the torque arm of the limbs. By the
total body torque method, the center of mass changes in three directions were obtained.
Then, these changes were compared between the experimental and control groups using
independent and paired t-test at 95% confidence level. The results showed that the
displacement of the center of mass in all three directions was significantly higher for
people with different leg length differences when comparing with healthy people
(p<0.05). The results also showed that range of movement has no significant different
in the Vertical axis between normal and LLD people (p>0.05) when using insole. Based
on the findings of this study, it can be concluded that the use of compensatory insoles
alone cannot make changes in the center of mass as one of the indicators to measure the
balance in climbing stairs like normal people.
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واژههای کلیدی

چکیده

اختلاف طول پا

حفظ تعادل در حرکتهای روزمره از جمله حرکت روی پله ،یکی از مشکلات افراد دارای اختلاف طول پا
است .این افراد برای جبران تفاوت طول دو پا ،الگوی حرکت خود را از حالت عادی تغییر میدهند .در اثر
تغییر الگوی حرکت ،مختصات مرکز جرم بدن که یکی از عوامل مهم در حفظ تعادل است ،تغییر میکند.
برای تصحیح الگوی حرکت ،استفاده از روشهای اصلاحی مانند به کار بردن کفی جبران کننده تجویز
میشود .هدف این مطالعه بررسی تغییرات مرکز جرم ،با و بدون استفاده از کفی در افراد دارای اختلاف طول
پا در بالا رفتن از پله است .در این مطالعه حرکت  80شرکت کننده در هنگام بالا رفتن از پله در دو گروه
افراد سالم و افراد دارای کوتاهی پا توسط سیستم سهبعدی آنالیز حرکت ثبت شده است .تغییرات زوایای
مفاصل لگن ،زانو و مچ پا با مدل  7عضوی از روش اویلر محاسبه شده ،سپس ماتریسهای دوران و انتقال
اندامها به دست آمده و با استفاده از آنها بازوی ممانهای عضوها تعیین شده است .تغییرات مرکز جرم در
سه جهت از روش مجموع ممانهای کل بدن به دست آمده است .تغییرات بین گروه آزمون و کنترل با
استفاده از آزمون آماری  tمستقل و زوجی در سطح اطمینان  %59مقایسه شده است .نتایج نشان داده که
جابهجایی مرکز جرم در هر سه جهت برای افراد دارای اختلاف طول پا از نظر آماری به طور معناداری متفاوت
از افراد سالم بوده ( )p<0/09و تنها دامنهی حرکتی مرکز جرم افراد دارای عارضه در محور عمودی تفاوت
معنیداری از خود نشان نداده است ( .)p>0/09بر اساس یافتههای این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که در
بالا رفتن از پله ،استفاده از کفی جبران کننده توسط افراد دارای اختلاف طول پا به تنهایی نمیتواند تغییرات
مرکز جرم به عنوان یکی از شاخصههای سنجش تعادل را مانند افراد عادی بهبود بخشد.
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درد مفاصل و عضلات در اندام تحتانی [ ]80و درد کمر ناشی از
تغییر سطح شیب لگن [ ]83را کاهش دهد .نتایج مطالعهی
قبلی نویسندگان این مقاله نشان داده است که استفاده از کفی
میتواند بسیاری از تغییرات الگوی حرکت مفاصل تحتانی مانند
بیشینهی دور شدن 9و نزدیک شدن 8لگن و مچ پا ،بیشینهی
چرخش داخلی 7و مقدار زاویه در تماس اولیه 6و جدا شدن5
زانو و مچ پا را به حالت طبیعی باز گرداند [.]81 ،88
در مطالعات پیشین الگوی بیومکانیکی و تغییرات مرکز جرم در
پیادهروی معمولی در افراد دارای اختلاف طول پا بررسی شده
[ ]80 ،1 ،8اما تغییرات مرکز جرم در حرکت روی پله و نیز
تاثیر استفاده از کفی جبران کننده به عنوان یک روش رایج
درمانی مورد مطالعه قرار نگرفته است .هدف این مطالعه بررسی
تغییرات مرکز جرم در افراد دارای اختلاف طول پا با و بدون
استفاده از کفی جبران کننده در هنگام بالا رفتن از پله است.

حفظ تعادل در حرکات روزمره اهمیت زیادی دارد .این موضوع
در افراد دارای اختلاف طول پا به دلیل تلاش آنها جهت جبران
کوتاهی پا از اهمیت ویژهای برخوردار است .دو عامل ساختاری
ناشی از کوتاه بودن اندازهی استخوانها در اندام تحتانی بین
تروکانتر 3استخوان ران و مچ پا و عامل عملکردی ناشی از
کوتاهی عضلات اندام تحتانی در هنگام حرکت ،باعث کوتاهی
یک طرف اندام تحتانی میشود [ .]3این افراد با به کارگیری
مکانیسمهای جبرانی و تغییر الگوی حرکتی ،در صدد کاهش
تاثیر کوتاهی پا بوده [ ]1 ،8اما این تغییر الگو باعث افزایش
نوسانات حرکتی در هنگام پیادهروی شده که نهایتا باعث تحت
تاثیر قرار گرفتن تعادل و افزایش خطر سقوط میشود [.]4
یکی از شاخصههای مهم در سنجش تعادل ،8بررسی تغییرات
مرکز جرم 1است [ .]7-9بررسی موقعیت مرکز فشار 4با در نظر
گرفتن نیروهای عکسالعمل زمین ،یکی از روشهای سنجش
موقعیت مرکز جرم است [ .]6روش دیگر برای رسیدن به
موقعیت مرکز جرم ،مدلسازی بدن به صورت عضوهای مشخص
و محاسبهی ممان جرم اندام است [ .]5در تحقیقات مختلف از
هر دوی این روشها برای بررسی تغییرات مکانی مرکز جرم
استفاده شده است [.]33 ،30
حفظ تعادل در استفاده از پله به عنوان یک فعالیت روزمرهی
معمولی دارای اهمیت فراوانی است چرا که حرکت روی پله
خطر بالقوهی زیادی برای سقوط دارد [ ]38به طوری که سقوط
از پلهها حدود  %30از مرگ و میر ناشی از سقوط را به خود
اختصاص میدهد [ .]31از طرفی افراد دارای اختلاف طول پا
دارای تغییرات نوسانی در مرکز جرم خود در هنگام حرکت روی
سطح صاف هستند [ .]34بنابراین انتظار میرود الگوی تغییرات
مرکز جرم این افراد در حرکت روی پله با افراد سالم متفاوت
باشد .از این رو بررسی تغییرات مرکز جرم افراد دارای اختلاف
طول پا در هنگام استفاده از پله دارای اهمیت است.
روشهای زیادی برای جبران اختلاف طول پا وجود دارد [-39
 ]37که یکی از رایجترین آنها استفاده از کفی جبران کننده
است [ .]35 ،36در این روش از کفیهای جبران کننده که از
نظر شکل و انعطافپذیری تطابق بالایی با کف پا دارند استفاده
می شود .مطالعات گذشته نشان داده است که استفاده از این
کفیها میتواند با جبران تقارن از بین رفته و افزایش تعادل،

در مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  7دوربین
 Qualisys Motion Captureوجود دارد .پیش از ثبت حرکت،

3

8

8

7
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Abduction

 -2مواد و روشها
 -5-2افراد شرکت کننده
این مطالعه با حضور  80نفر شامل  30نفر افراد دارای اختلاف
طول پا در گروه آزمون و  30نفر افراد سالم در گروه کنترل
انجام شده است .کوتاهی پای افراد انتخاب شده توسط معاینات
کلینیکی پزشک معتمد و تصویربرداری تایید شده و اختلاف
طول پای آنها برابر با  10±30میلیمتر از نوع ساختاری است.
این افراد با جرم  70±5کیلوگرم ،سن  19±30سال و قد
 379±30سانتیمتر به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .این
افراد از بین داوطلبانی که نسبت به آگهی شرکت در مطالعه
اظهار تمایل کردند به طور تصادفی انتخاب شده و از آنها دعوت
به عمل آمده تا برای یک آزمون آنالیز حرکت یک ساعته در
محل مرکز تحقیقات دانشکدهی توانبخشی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان حضور یابند .اهداف و روش کار به صورت
شفاهی و عملی برای آنها توضیح داده شده و در صورت ادامهی
تمایل به شرکت در آزمون ،فرم رضایت داوطلبانه توسط شرکت
کنندگان تکمیل گردیده و رضایت کتبی از آنها اخذ شده است.

 -2-2وسایل و تجهیزات

Adduction
Internal Rotation
6
Heel Strike
5
Toe Off
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سید مهران آیتی نجفآبادی :استفاده از تغییرات مرکز جرم جهت بررسی تعادل افراد دارای اختلاف طول پا در هنگام بالا رفتن از پله

تنظیمات لازم روی دوربینها با نرمافزار مدیریت تعقیب مسیر
انجام شده و با نرمافزار  Qualisys Track Managerورژن ،8/7
سیگنالهای خروجی از دوربینها در هر دورهی زمانی با
فرکانس  300فریم در ثانیه به مقادیر عددی مختصات سهبعدی
نشانگرها در دستگاه مختصات مرجع تبدیل شده است.

یک کفی جبران کننده در کفش خود استفاده کند .تراکمپذیری
فوم استفاده شده در لایهی میانی در هنگام تحمل وزن %30
بوده بنابراین مقدار کوتاهی پا به اضافهی  %30از ضخامت فوم
در نظر گرفته شده است [.]87
جدول ( -)5نام و محل قرارگیری نشانگرها

 -3-2جمعآوری دادهها

نام

محل قرارگیری نشانگرها

در مجموع  81نشانگر انعکاسی در مکانهای مشخص
آناتومیکی اندام تحتانی برای مشاهدهی رفتار اندام مطابق
جدول ( )3قرار داده شده است .در این روش مسیر سهبعدی
حرکت روی چهار پلهی چوبی با عرض  ،60ارتفاع  37و عمق
 87سانتیمتر مشخص شده است [ .]84برای دادهبرداری ابتدا
از تمام شرکت کنندگان دو گروه آزمون و کنترل خواسته شده
است تا با پای برهنه در حالت آناتومیکی متداول بدون حرکت
قرار گرفته تا اطلاعات استاتیکی توسط دوربینها به مدت 9
ثانیه ثبت شود .سپس از تمام شرکت کنندگان (سالم وکوتاه پا)
خواسته شده است تا با پای برهنه به صورت معمول و طبق
عادت همیشگی خود از پلهها بالا رفته و پس از توقف  9ثانیهای
از پلهها پایین آیند .حرکت بالا رفتن و پایین آمدن از پلهها سه
بار توسط هر فرد با فاصلهی استراحت  39ثانیهای تکرار شده
است .دادهبرداری به روش فوق در افراد دارای کوتاهی پا با قرار
دادن کفی جبران کنندهی مخصوص در زیر پای کوتاه ،بار دیگر
تکرار شده است .نمایی از مسیر طراحی شده برای حرکت روی
پله در شکل ( )3نشان داده شده است.

N1

اپیکندل خارجی قوزک مچ راست

N2

اپیکندل داخلی قوزک مچ راست

N2

اپیکندل خارجی زانوی راست

N4

اپیکندل داخلی زانوی راست

 -0-2کفی جبران کندهی اختلاف طول پا

N5

سر استخوان ران راست

N6

قسمت میانی ران راست

N7

قسمت میانی ساق پای راست

N8

پاشنهی راست

N9

انگشت اول پای راست

N10

انگشت پنجم پای راست

N11

قسمت جلویی بالایی راست استخوان لگن

N12

استخوان خاجی

N13

اپیکندل خارجی قوزک مچ چپ

N14

اپیکندل داخلی قوزک مچ چپ

N15

اپیکندل خارجی زانوی چپ

N16

اپیکندل داخلی زانوی چپ

N17

سر استخوان ران چپ

N18

قسمت میانی ران چپ

N19

قسمت میانی ساق پای چپ

N20

پاشنهی چپ

N21

انگشت اول پای چپ

N22

انگشت پنجم پای چپ

N23

قسمت جلویی بالایی چپ استخوان لگن

برای اصلاح ا ختلاف طول پا از کفی جبران کننده در زیر پای
کوتاه استفاده شده است .کفی جبران کننده در یک کارگاه
کفشسازی از سه لایه ساخته شده است .پایینترین لایه از یک
لاستیک  1میلیمتری که در طول کفی گسترش یافته تشکیل
شده است .لایهی میانی که لایهی اصلاحی هم نامیده میشود
از یک فوم سخت که ضخامت آن در عقب معادل مقدار کوتاهی
پا بوده ساخته شده است .این ضخامت به تدریج با شیب ملایمی
کاهش یافته تا به  %90ضخامت در وسط و  %89در ناحیهی
جلوی پا برسد [ .]89شیب ایجاد شده در ساخت کفی از ایجاد
فشار بیش از حد روی سر انگشتان پا جلوگیری میکند [،89
 .]88بالاترین لایه از چرم طبیعی برای ایجاد ظاهری زیبا و
محافظت از پوست در برابر تحریک و تعریق تشکیل شده است.
این طرح به بیمار این امکان را میدهد تا با راحتی بیشتر از

یک چرخهی حرکتی شامل اولین تماس پای پیشتاز با پله تا
تماس دوبارهی پای پیشتاز با پلهی بعدی در نظر گرفته شده
است .دامنهی حرکتی 3و بیشینه 8و کمینهی 1جابهجایی مرکز

3

1

Range of Motion
Maximum

شکل ( -)5نمایی از مسیر حرکت طراحی شده

 -1-2تحلیل دادهها
 -5-1-2تعیین چرخهی حرکتی

Minimum

8
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جرم در سه محور طولی ،3عرضی 8و عمودی 1در هنگام بالا رفتن
از پله در یک چرخهی حرکتی تجزیه و تحلیل شده است .با
استفاده از نرمافزار متلب  R2019Bزمان حرکت با تقسیم یک
چرخهی حرکتی به  300قسمت نرمالسازی شده است.
 -2-1-2تحلیل سینماتیکی پایینتنه
حرکت انسان را میتوان به دو قسمت بالا و پایینتنه تقسیم
کرد [ .]86با توجه به نقش اصلی پایینتنه در سینماتیک اندام
تحتانی و پیچیدگیهای مربوط به تحلیل ،مدلی با  7جسم صلب
و  5درجهی آزادی در هر پا تعریف شده به طوری که در آن 1
درجهی آزادی برای مچ پا 1 ،درجه برای لگن و  1درجه برای
زانو در نظر گرفته شده است تا بیشترین نزدیکی را به حرکت
طبیعی پاها داشته باشد .نمایی از مدل طراحی شده با  7جسم
صلب با جرم مشخص در شکل ( )8نشان داده شده است.
 -3-1-2محاسبهی موقعیت مرکز جرم در سه محور
برای محاسبهی مرکز جرم ،از مجموع ممانهای جرم عضوها از
رابطهی ( )3استفاده شده [ ]6که در آن  Pcomمختصات نهایی
 x,yو  zمکان مرکز جرم است .همچنین  Picomمختصات xi,yi
و  ziمکان مرکز جرم عضو -iام نسبت به مرکز مختصات مرجع
(مرکز لگن) mi ،جرم عضو و  Mجرم کل بدن است.
()3

∑𝑛𝑖=1 Picom × mi
𝑀

محورهای  x ،zو  yبا ضرب ماتریسهای دوران متناظر محورها
به صورت رابطهی ( )1قابل محاسبه است.
()1

= R = RzRxRy

sβ
] Cβ sƔ
Cβ cƔ

sα cβ
Cα cƔ + sα sβ sƔ
Cα sƔ + sα sβ cƔ

Cα cβ
[sα cƔ + Cα sβ sƔ
sα sƔ + Cα sβ cƔ

برای تعیین سیستم مختصات عضو ران ،ساق و کف پا نیاز به
بردارهای یکه بوده که با استفاده از موقعیت سه نقطهی ،M2
 M1و  M3از یک عضو (جدول  )8و از طریق رابطهی ()4
محاسبه شده است.

شکل ( -)2مدل ارائه شده با  7جسم صلب و جرم مشخص در
صفحهی ساجیتال (راست) و فرونتال (چپ)

= 𝑚𝑜𝑐𝑃

به منظور محاسبهی  Picomعضوهای ران ،ساق و مچ پا در هر
فریم مطابق شکل ( )1نیاز به محاسبهی دو پارامتر ( Rفاصلهی
مرکز جرم عضوها تا مرکز مفاصل) و ( θزاویهی دوران) است.
از روش  Vaughanبرای محاسبهی پارامتر  Rاستفاده شده است
[ .]85به منظور محاسبهی پارامتر  θزوایای مفاصل لگن ،زانو و
مچ پا از زوایای اویلر  α ،βو  Ɣبه ترتیب دوران حول سه محور
 x ،yو  zاستفاده شده است [ .]10ماتریسهای دوران حول سه
محور از رابطهی ( )8محاسبه شده است.
COSβ 0 sinβ
0
1
] 0
− sinβ 0 COSβ
1
0
0
] R(α )x = [ 0 COSα −sinα
0
sinα COSα
COSƔ −sinƔ
0
R(Ɣ )z = [ sinƔ
COSƔ
]0
0
0
1
[ = R(β)y

()8
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جدول ( -)2نام اندام و نقاط مورد نظر جهت محاسبهی
بردارهای یکه
نقاط مورد نظر

نام
اندام

M1

M2

M3

ساق

مرکز مفصل
زانو

مرکز مفصل مچ پا

نشانگر ساق

ران

مرکز مفصل
ران

مرکز مفصل زانو

نشانگر ران

کفپا

نشانگر پاشنه

مرکز مفصل
انگشت

مرکز مفصل مچ
پا

M1 − M2
||M1 − M2
)(M1 − M2) × (M1 − M3
=y
|)|(M1 − M2) × (M1 − M3
=x

ماتریس دوران دستگاه مختصات آناتومی هر عضو نسبت به
دستگاه مختصات مرجع ،بر اساس زوایای متوالی اویلر حول
Anterior-Posterior
Medial-Lateral

شکل ( -)3نمایی از صفحهی ساجیتال مدل فرض شده برای
محاسبهی مکان مرکز جرم هر سه عضو ران ،ساق و مچ پا

3

()4

z=x× y

Vertical

1

8
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ماتریسهای دوران اندام نسبت به سیستم مختصات آزمایشگاه
(مرجع) در رابطهی ( )9نشان داده شده که در آن  y ،xو z
بردارهای یکهی عضو ران ،ساق و کف پا نسبت به مختصات
آزمایشگاه است.
] LABSHANK R = [XSHANK YSHANK ZSHANK

()9

] LABTHIGH R = [XTHIGH YTHIGH ZTHIGH
] LABFOOT R = [XFOOT YFOOT ZFOOT

از ضرب دو ماتریس دوران ران و ساق پای تصویر شده بر مفصل
زانو ،ماتریس دوران زانو ،از ضرب دو ماتریس دوران ساق و کف
پای تصویر شده بر مفصل مچ ،ماتریس دوران مچ پا و از ضرب
دو ماتریس دوران ران و لگن تصویر شده بر مفصل لگن ،ماتریس
دوران لگن محاسبه شده است .با استفاده از توالی ضرب
ماتریسهای دوران دو عضو و برابر قرار دادن آن با ماتریس
حاصل از سه دوران اویلر ،میتوان به زوایای مفاصل زانو ،مچ و
لگن نسبت به مختصات آزمایشگاه دست یافت.

شروع کنندهی حرکت در فاز ایستایی برای افراد سالم کمتر از
افراد دارای کوتاهی پا بدون کفی بوده و این تفاوت از نظر آماری
معنیدار است ( .)p<0/09این جابهجایی پس از استفاده از کفی
نسبت به افراد سالم کاهش یافته که از نظر آماری این تفاوت
همچنان معنیدار بوده ( )p<0/09اما در مقایسه با حالت بدون
کفی و با کفی جبران کننده تفاوت معنیداری مشاهده نشده
است ( .)p>0/09بیشینهی انحراف مرکز جرم به سمت پای
مخالف (برای افراد دارای اختلاف طول پا منظور پای کوتاه است)
برای افراد سالم کمتر از افراد دارای عارضه بدون کفی بوده و
این تفاوت از نظر آماری معنیدار است ( .)p<0/09این
جابهجایی پس از استفاده از کفی نسبت به افراد بدون کفی
کاهش یافته در حالی که همچنان تفاوت معنیداری از نظر
آماری در مقایسه با افراد سالم وجود دارد ( )p<0/09اما در
مقایسه با حالت بدون کفی و با کفی جبران کننده تفاوت معنی-
داری مشاهده نشده است (.)p>0/09
100

50

 -6-2تحلیل آماری

0

 -3یافتهها و بحث
 -5-3یافتهها
 -5-5-3جابهجایی مرکز جرم در محور عرضی
مقایسهی جابهجایی مرکز جرم در محور عرضی در طول یک
چرخهی حرکتی روی پله در جدول ( )1ارائه شده است .مطابق
شکل ( )4و بر اساس نتایج آزمونهای آماری ،دامنهی حرکتی
مرکز جرم برای افراد سالم کمتر از افراد دارای اختلاف طول پا
بدون کفی جبران کننده بوده و این تفاوت از نظر آماری
معنیدار است ( .)p<0/09دامنهی حرکتی پس از استفاده از
کفی برای افراد دارای اختلاف طول پا کاهش یافته اما در مقایسه
با افراد سالم و افراد دارای عارضه بدون کفی تفاوت ،معنادار
است ( .)p<0/09بیشینهی جابهجایی مرکز جرم به سمت پای

میلیمتر

برای مقایسهی تغییرات مرکز جرم بین افراد سالم و بیمار بدون
کفی جبران کننده از آزمون آماری  tمستقل و برای مقایسه بین
افراد با کفی جبران کننده و افراد بدون کفی جبران کننده از
آزمون آماری نمونههای جفت شده استفاده شده است .بازهی
حرکتی و بیشینه و کمینهی جابهجایی مرکز جرم در هر سه
محور عرضی ،طولی و عمودی در بین گروهها در یک چرخهی
حرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .تمام آزمونهای
آماری با استفاده از نرمافزار  spssویرایش  81و در سطح
اطمینان  %59انجام شده است.

-50

-100

فاز نوسانی

فاز ایستایی
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0

درصد چرخه حرکتی

شکل ( -)0جابهجایی مرکز جرم در محور عرضی،
نزدیک ( / )+دور ( )-شدن مرکز جرم به سمت پای پیشتاز

 -2-5-3جابهجایی مرکز جرم در محور طولی
مقایسهی جابهجایی مرکز جرم در محور طولی در شکل ( )9و
جدول ( )1نشان میدهد که دامنهی حرکتی مرکز جرم برای
افراد سالم بیشتر از افراد دارای اختلاف طول پا بدون کفی بوده
و این تفاوت از نظر آماری معنیدار است ( .)p<0/09دامنهی
حرکتی پس از استفاده از کفی جبران کننده برای افراد دارای
عارضه افزایش یافته اما با افراد سالم و افراد دارای عارضه بدون
کفی همچنان دارای تفاوت معنیدار است ( .)p<0/09بیشینهی
افزایش جابهجایی اولیهی مرکز جرم به سمت جلو برای افراد
سالم کمتر از افراد دارای عارضه بدون کفی بوده و این تفاوت از
نظر آماری در مقایسه با افراد دارای عارضه با و بدون کفی
معنیدار است ( .)p<0/09این انحراف پس از استفاده از کفی
در مقایسه با افراد بدون کفی تفاوت معناداری نداشته است
( .)p>0/09بیشینهی جابهجایی مرکز جرم به سمت عقب برای
افراد سالم بیشتر از افراد دارای عارضه بدون کفی بوده و این
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از نظر آماری در مقایسه با افراد دارای عارضه با و بدون کفی
معنیدار است ( .)p<0/09این انحراف پس از استفاده از کفی
در مقایسه با افراد بدون کفی تفاوت معناداری نداشته است
(.)p>0/09
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0
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فاز ایستایی

فاز نوسانی

10
0

-20

میلیمتر

-30

میلیمتر

تفاوت از نظر آماری در مقایسه با افراد دارای عارضه با و بدون
کفی معنیدار است ( .)p<0/09این انحراف پس از استفاده از
کفی در مقایسه با افراد بدون کفی تفاوت معناداری نداشته است
( .)p>0/09بیشینهی جابهجایی ثانویهی مرکز جرم به سمت
جلو برای افراد سالم بیشتر از افراد دارای عارضه بدون کفی
بوده و این تفاوت از نظر آماری در مقایسه با افراد دارای عارضه
با و بدون کفی معنیدار است ( .)p<0/09این انحراف پس از
استفاده از کفی در مقایسه با افراد بدون کفی تفاوت معناداری
نداشته است (.)p>0/09
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شکل ( -)6جابهجایی مرکز جرم در محور عمودی،
نزدیک ( / )+دور ( )-شدن مرکز جرم به سمت بالا

0

درصد چرخه حرکتی

شکل ( -)1جابهجایی مرکز جرم در محور طولی،
نزدیک ( / )+دور ( )-شدن مرکز جرم به سمت جلو

 -3-5-3جابهجایی مرکز جرم در محور عمودی
مقایسهی جابهجایی مرکز جرم در محور عمودی در شکل ()8
و جدول ( )1نشان میدهد که دامنهی حرکتی مرکز جرم برای
افراد سالم بیشتر از افراد دارای اختلاف طول پا بدون کفی بوده
و این تفاوت از نظر آماری معنیدار است ( .)p<0/09دامنهی
حرکتی پس از استفاده از کفی جبران کننده برای افراد دارای
عارضه کاهش یافته و با افراد سالم تفاوت معنیداری ندارد
( .)p>0/09بیشینهی جابهجایی اولیهی مرکز جرم به سمت بالا
برای افراد سالم بیشتر از افراد دارای عارضه بدون کفی بوده و
این تفاوت از نظر آماری در مقایسه با افراد دارای عارضه با و
بدون کفی معنیدار است ( .)p<0/09این انحراف پس از استفاده
از کفی در مقایسه با افراد بدون کفی تفاوت معناداری نداشته
است ( .)p>0/09بیشینهی انحراف مرکز جرم به سمت پایین
برای افراد سالم بیشتر از افراد دارای عارضه بدون کفی بوده و
این تفاوت از نظر آماری معنیدار نیست ( .)p>0/09این انحراف
پس از استفاده از کفی نسبت به افراد بدون کفی کاهش یافته
و تفاوت معنیداری از نظر آماری در مقایسه با افراد سالم و افراد
دارای عارضه بدون کفی مشاهده شده است (.)p<0/09
بیشینهی جابهجایی ثانویهی مرکز جرم به سمت بالا برای افراد
سالم بیشتر از افراد دارای عارضه بدون کفی بوده و این تفاوت

 -0-5-3مقایسهی درصد فاز ایستایی و فاز نوسانی
مطابق شکلهای ( )4تا ( )8لحظهی جدا شدن پا از پله در افراد
دارای اختلاف طول پا (در دو حالت با و بدون استفاده از کفی)
دیرتر از افراد سالم انفاق افتاده است .به عبارت دقیقتر در افراد
سالم جدا شدن پا از پله در درصد  88±3از چرخهی حرکتی
اتفاق افتاده در حالی که در افراد بیمار در هنگام عدم استفاده
از کفی جبران کننده در درصد  78±0/9و در هنگام استفاده از
کفی در درصد  73±0/9از چرخهی حرکتی رخ داده است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فاز ایستایی در افراد دارای
اختلاف طول پا طولانیتر از افراد سالم است.

 -2-3بحث
این مطالعه با هدف بررسی تغییرات مرکز جرم در سه محور
حرکتی در افراد دارای عارضهی اختلاف طول پا در هنگام بالا
رفتن از پله با و بدون استفاده از کفی جبران کننده به عنوان
یکی از روشهای جبران اختلاف طول پا انجام شده است .افراد
دارای اختلاف طول پا الگوی حرکت متفاوتی نسبت به افراد
سالم (الگوی استاندارد) [ ]13دارند .نزدیک شدن به الگوی
حرکت استاندارد میتواند نتایج مثبتی از جمله کاهش خطر
زمین خوردن را به همراه داشته باشد.
نتایج این مطالعه نشان داده که تغییرات عمودی و طولی مرکز
جرم در افراد دارای اختلاف طول پا به طور معناداری کمتر از
افراد سالم است .کاهش تغییرات مرکز جرم باعث کاهش
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نوسانات عمودی مرکز جرم را نشان داده [ ]11در تضاد است.
این تفاوت در نتایج میتواند به این دلیل باشد که در هنگام
حرکت روی پله فرد با احتیاط و آرامش بیشتری رو به بالا و رو
به جلو حرکت میکند.

تغییرات طول بازوی ممانهای جرم شده که این امر میتواند
تمایل به چرخش مرکز جرم و خطر سقوط را کاهش دهد [،4
 .]18 ،36این نتایج با نتایج مطالعهای که روی افراد دارای
اختلاف طول پا در حرکت روی سطح صاف انجام شده و افزایش

جدول ( -)3مقایسهی مرکز جرم در سه محور عرضی ،طولی و عمودی
در بین گروه های افراد سالم ،افراد دارای اختلاف طول پا بدون کفی جبران کننده و افراد دارای اختلاف طول پا با کفی جبران کننده در
موقعیتهای کلیدی چرخهی حرکتی
میانگین افراد سالم ()mm

بدون کفی ()mm

میانگین افراد دارای عارضه

با کفی ()mm

میانگین افراد دارای عارضه

عارضه بی کفی با افراد سالم

مقایسهی آماری افراد دارای

عارضه با کفی با افراد سالم

مقایسهی آماری افراد دارای

عارضه با و بدون کفی

مقایسهی آماری افراد دارای

نام جابهجایی و محور عملکردی

Sig

Sig

Sig

محور

بیشینهی جابهجایی مرکز جرم به سمت پای پیشتاز

88/54

58/99

65/08

0/00

0/00

0/61

عرضی

بیشینهی جابهجایی مرکز جرم به سمت پای مخالف

-93/81

-356/70

-395/19

0/00

0/00

0/07

دامنهی حرکتی

48/89

880/43

376/44

0/00

0/00

0/00

بیشینهی اولیهی جابهجایی مرکز جرم به سمت جلو

-6/18

-85/80

-89/15

0/00

0/00

0/87

محور

بیشینهی جابهجایی مرکز جرم به سمت عقب

-17/58

-18/84

-10/73

0/30

0/86

0/75

طولی

بیشینهی ثانویهی جابهجایی مرکز جرم به سمت جلو

8/78

3/39

3/46

0/16

0/93

0/78

دامنهی حرکتی

43/19

39/17

36/48

0/00

0/00

0/00

بیشینهی اولیهی جابهجایی مرکز جرم به سمت بالا

70/36

15/81

17/33

0/00

0/00

0/98

بیشینهی جابهجایی مرکز جرم به سمت پایین

35/85

38/38

9/17

0/44

0/00

0/03

بیشینهی ثانویهی جابهجایی مرکز جرم به سمت بالا

68/53

49/75

47/97

0/00

0/00

0/83

دامنهی حرکتی

89/56

14/49

11/88

0/00

0/05

0/00

محور
عمودی

بر خلاف جهتهای طولی و عمودی ،نتایج مطالعهی حاضر نشان
دهنده ی افزایش تغییرات عرضی مرکز جرم در افراد دارای
اختلاف طول پا نسبت به افراد سالم و انحراف معنادار مرکز جرم
به سمت پای بلند در بالا رفتن از پله است .این نتایج با نتایج
مطالعهی قبلی که عدم تقارن در راه رفتن معمولی این افراد را
ناشی از انحراف مرکز جرم در سمت پای بلند عنوان کرده،
همسو است [ .]14این تشابه نتایج میتواند به این دلیل باشد
که فرد دارای اختلال برای کنترل حرکت رو به بالا و رو به جلو
(محورهای عمودی و طولی) مجبور به افزایش نوسان در محور
عرضی است.
نتایج این مطالعه نشان دهندهی افزایش فاز ایستایی برای پای
بلند در افراد دارای اختلاف طول پا است .این نتایج با نتایج
مطالعات قبلی در مورد راه رفتن روی سطح صاف همخوانی دارد
[ .]19این تغییر میتواند در اثر تغییر الگوی حرکتی مرکز جرم
در افراد دارای اختلاف طول پا به عنوان یک مکانیسم جبرانی
به وجود آید اما افزایش طول فاز ایستایی باعث افزایش زمان

زیر بار قرار گرفتن پای بلند و در نتیجه ایجاد عوارضی همچون
درد ،ریزشکستگیهای استخوانی ،عوارض مفصلی و خستگی
عضلات در پای بلند میشود [.]15-18
یکی از روشهای جبرانی برای افراد دارای اختلاف طول پا
استفاده از کفی جبران کننده است .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که بر خلاف تصور اولیه ،کفی جبران کننده نمیتواند
الگوی حرکتی مرکز جرم افراد دارای اختلاف طول پا را مانند
افراد سالم تغییر دهد .بنابراین بر اساس نتایج مطالعهی حاضر
استفاده از کفی جبران کننده برای افزایش تعادل نمیتواند
گزینه ی مناسبی باشد .با این وجود این نتیجه تنها ارزیابی اثر
استفاده از کفی جبران کننده در تعادل ناشی از تغییرات مرکز
جرم را گزارش میکند .از این رو اثر استفاده از کفی جبران
کننده در تغییرات سایر پارامترهای مربوط به الگوی حرکت
مانند تغییرات سینماتیکی و سینتیکی حرکت نیز باید بررسی
شود تا نتیجهگیری کلی در خصوص اثر استفاده از کفی جبران
کننده به دست آید.
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 اهمیت نتایج و محدودیتها-3-3
 وجود افراد با بیماری اختلاف طول،محدودیت اول این مطالعه
 این عامل ممکن است.پا با بازههای زمانی متفاوت آسیب است
باعث تغییر مکانیسمهای جبرانی افراد با گذشت زمان پس از
 همچنین.آسیب شده و در نهایت به گستردگی نتایج منجر شود
عدم تجربه و استفادهی کافی از کفی جبران کننده در طولانی
مدت در این افراد میتواند فقدان راحتی در استفاده از کفی
جبران کننده را در پی داشته و در نتیجه دو مبحث یادگیری و
.کنترل حرکت برای این افراد و نیز نتایج را تحت تاثیر قرار دهد
 استفاده از نشانگرهای سطحی انعکاس دهنده،محدودیت دیگر
 حرکات ثبت شده از.برای تحلیلهای سینماتیکی است
نشانگرها توسط دوربینها ممکن است به جای حرکت واقعی
استخوان ناشی از حرکت نشانگر نسبت به پوست زیرین آن
 ساختار پله با پنج گام از دیگر محدودیتهای این مطالعه.باشد
 با افزایش تعداد گامهای موجود و ضبط دادهها در گامهای.است
 دادههای آزمایشگاهی مطمئنتری از تغییرات،میانی
سینماتیکی افراد با اختلاف طول پا در بالا رفتن از پله به دست
 نتایج این.آمده که به افزایش دقت نتایج منجر خواهد شد
مطالعه میتواند در بهبود تمرینهای توانبخشی و نیز تدابیر
اتخاذی در اصلاح رویکردهای جبرانی برای جلوگیری از عوارض
 این مطالعه.ناشی از کوتاهی پا در این گروه افراد موثر باشد
افراد را به نگاهی دقیق به تاثیر کفی جبران کننده در طولانی
مدت و تاثیر آن بر تعادل افراد دارای کوتاهی پا در هنگام پایین
.آمدن از پله تشویق میکند

 نتیجهگیری-0
از نتایج این مطالعه میتوان دریافت که افراد دارای اختلاف طول
 تغییر الگوی جابهجایی مرکز جرم را به عنوان یک مکانیسم،پا
 یافتههای این مطالعه نشان میدهد که.جبرانی به کار میبرند
استفاده از کفی جبرانکننده به تنهایی نمیتواند تغییرات مرکز
جرم به عنوان یکی از شاخصههای سنجش تعادل در بالا رفتن
.از پله را مانند افراد عادی بهبود بخشد

 تشکر و قدردانی-1
عضلانی دانشکدهی توانبخشی-از مرکز تحقیقات اسکلتی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خاطر همکاری جهت
.جمعآوری داده سپاسگذاری به عمل میآید
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