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 بررسی تاثیرات كفی كفش برفعالیت عضالنی و تغییرات حجمی ساق پا طی ایستادن طوالنی مدت
 

 3تیمور اللهیاری، ، 2محمود رضا آذغانی، 1زانیار كریمی
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از مـداخالت ارگونـومی   ، با هدف توزیع فشارها در کف پا و افـزایش راحتـی  ، استفاده از کفی کفش: مقدمه و اهمیت موضوع
هدف ، ها در تغییر الگوي فعالیت عضالت اندام تحتانی . نظر به عدم توجه کافی به نقش کفیباشد میرایج براي مشاغل ایستاده 

 باشد. بر فعالیت عضالنی و تغییرات حجمی ساق پا طی ایستادن طوالنی مدت می کفش حاضر بررسی تاثیرات کفی مطالعه
سـاعت بـا    0سال بـه مـدت    3/07±53/0مرد با میانگین سنی   کننده  شرکت نفر 02ي تجربی مطالعهدر این : ها مواد و روش

، طـی ایسـتادن   .آزمایشگاهی به صورت پیوسته ایستادند  سازي شده شرایط شبیههاي کفش)با و بدون کفی( در  هریک از حالت
هاي ساق پا قبل و بعد از ایستادن( و همچنـین   گیري محیط میزان تغییرات حجمی ساق پا )از طریق اندازه، به صورت دو طرفه

 اي( پایش شد. دقیقه 07و در فواصل  SEMGفعالیت عضالت گاستروکنمیوس داخلی و تیبیالیس قدامی )با استفاده از 
ي  ( و ســطح فعالیــت عضــلهP=0.034()P=0.048ي گاســتروکنمیوس داخلــی راســت) ســطح و تنــوع فعالیــت عضــله: نتــایج

دار نسبت به حالت بدون کفی به صـورت معنـاداري کـاهش     ( در ایستادن با کفش کفیP=0.038گاستروکنمیوس داخلی چپ)
بیالیس قدامی راست و چپ در هر دو حالت کفـش مشـابه بـود. تغییـرات حجمـی سـاق پـا در        یافت. الگوي فعالیت عضالت تی

ها نسبت به حالت بدون کفی فقـط بـراي سـاق پـاي راسـت       دار براي هر دو پا بیشتر دیده شد اما تفاوت ایستادن با کفش کفی
 (.P=0.033دار بود) معنی

ضالت پشتی سـاق پـا حـین ایسـتادن طـوالنی مـدت بـا کفـش         علت کاهش سطح و تنوع فعالیت در ع: گیری بحث و نتیجه 
تواند منجر به کاهش توانـایی سیسـتم پمـپ    هاي پا توسط کفی باشد که می تواند بدلیل حفظ قوس دار در این مطالعه می کفی

اي ایسـتادن  ي آن بـر  مدت کفی بایـد در اسـتفاده   رغم تاثیرات راحتی کوتاه  وریدي خون و افزایش حجم ساق پا گردد. لذا علی
 شود. ها توصیه می  ي راهکار مناسب براي این مشکل کفی طوالنی مدت احتیاط کرد. مطالعات بیشتر جهت ارایه

 
 حجم ساق پا، فعالیت عضالنی، ایستادن طوالنی مدت، کفی کفش: كلمات كلیدی
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