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 پای کفالتهاب غالف  مبتالبهافراد  دامنه حرکتی شست پا درتأثیر یک دوره تمرین در آب بر درد و 

 
 3، مهتاب معظمی2، ناهید خوشرفتار یزدی1سیده فهیمه عابدیان

ورزشی و  شناسی یبآساستادیار گروه .  2؛اصالحی دانشگاه فردوسی مشهدورزشی و حرکات  شناسی یبآسکارشناس ارشد . 1

 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد. 3؛ حرکات اصالحی دانشگاه فردوسی مشهد

 fahimehabedian2@gmail.com: نویسنده مسئولایمیل 

 

 تاکنون.استاستخوان پاشنه  محل برجستگی داخلیدرارتوپدیکی  شایعترین اختالالتاز ، پایی کفغالف  عارضه التهاب: مقدمه

هدف از انجام  .استعارضه مورد مطالعه قرار نگرفته ذکرشدهاست بااینوجودتأثیرتمریندرآببراینروشهای درمانی مختلفی برای آن 

 .باشد یماین عارضه  بهیان مبتالشست پا در حرکتیدامنه بر درد و تمرین هفته هشتاثراین پژوهش، بررسی 

از فراخوان عموومی، بورای شورکت در ایون     بعدکه باشد میاین عارضه  مبتالبهزن  54شامل تعداد نمونه آماری نیز : یشناس روش

، تحقیو  قرار گرفتند که طوی مراحول   ( =n 14(و کنترل)=n 33)گروه تجربیدودر کنندگان شرکتاند. پژوهش اعالم آمادگی کرده

دامنوه فلکشون و   شوامل درد صوبحگاهی و   فاکتورهای موردسونجش  تورل بوه هشوت نفور ریوزت داشوت.      گوروه کن افراد درتعداد 

تمرینوات سوه   استفاده شود.  VAS برای سنجش درد، از مقیاس و گونیامتر ، از دامنهش برای سنج که باشد میپا  اکستنشنشست

همبسوته اسوتفاده    Tمسوتقل و   Tهوای   برای مقایسه متغیرها، آزموون پایان دربود.دقیقه  43 هر جلسهمیانگین و  هفتهدر جلسه 

 (.P<34/3شد)

 .(P<34/3دامنه فلکشن و اکستنشن شست پا بهبوود معنواداری نشوان داد)   و دردگروه تجربی بعد از هشت هفته تمرین در: نتایج

 (.P<34/3مقایسه با گروه کنترل هم معنادار بود)این تفاوت در

طور معناداری نسبت به  اثر هشت هفته تمرین در آب بههای مطالعه حاضر، درد بیماران در اساس یافتهبر: گیری یجهنتبحث و 

( همخوانی 2332دیجیوونی و همکاران) و (2332ن)پورتر و همکارا(. این نتیجه با تحقی  p=331/3گروه کنترل کاهش داشت)

اثری درد میتوان گفت که  ها یهمخوانتوضیح علت در .(2, 1)داد( ناهمخوانی نشان 2332داشت اما با تحقی  رادفورد و همکاران)

با افزایش  درمانی آب. بودصورت بروز درد، پاسخ عضله، توقف فعالیت و کاهش نیروی انقباضی خواهد بازتابی روی عضله دارد و در

، نیز خاصیت شناوریبه کمک  و های درد شده شدن محرکوجب دورافزایش گردت خون سطحی، مخونرسانی به عضالت و

ناهمخوانی  دهد. تر به مفصل می حرکت آزادانهانعطاف واجازه مفاصل و عضالت دردناک را کاسته ونیروهای فشارنده بر اسپاسم و 

بودن  غیرپیشروندهکوتاه بودن دوره تمرینی و علت ( احتماالً ب2332فورد و همکاران)با تحقی  راد درد درزمینهتحقی  حاضر 

عضالت  ،پایی غالف کف ک ترکیبی از تمرینات اختصاصیبه مدت هشت هفته و به کم حاضرآنکه تحقی   است. حالبوده  تمرینات

بار نیز  در اجرای تمرینات به رعایت اصل اضافهخلف ساق پاو عضالت ریز داخلی پا درمحیط آب، سعی دربهبود این عارضه داشته و

 پرداخته است.

( گزارت کردند که قابلیوت  2333اگرچه نتایج تحقی  حاضر نشانگر افزایش دامنه اکستنشن شست پا بود، اما آلن و همکاران)

شواید بتووان علوت ایون عودم       .(3)باشود  پایی مرتبط نمی ن مفصل متاتارسوفالنژیال با بروز عارضه التهاب غالف کفاکستنشن اولی

راه رفتن و قبل از بروز مرحلوه  هنگام آنکه  حال .باشددامنه و تراز کردن بازوی ثابت گونیامتر گیری شیوه اندازهتفاوت در همخوانی،

Toe off ،اخوتالل  . بنابراین هرگونه را کامل کند«چرخ چاه»ی منسوب بهطور طبیعی باید به اکستنشن رفته و مکانیزم شست پا به

. پس ممکون اسوت دامنوه    باشد زا می پایی را مورد تنش غیرطبیعی قرار داده و آسیب این مکانیزم، غالف کف درروندیا محدودیت و

 با بروز این عارضه مرتبط باشد بلکه محدودیت آن، احتمال ظهور عالئم را افزایش دهد. فقط نهاکستنشن شست پا 

 خارپاشنه ،دامنه حرکتی درد، درآب، تمرین ،ییپا کف غالف التهاب کلیدی: یها واژه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

