دوره بيست و هفتم ،شماره ششم ،شهریور 1991

تاریخ پذیرش1991/1/42:

مریم سترگی و همکاران

بررسی اثر انواع ارتوز پا بر متغیرهای بیومکانیکی ،فعالیت عضالت
شماره صفحه:
اندام تحتانی و تعادل در سالمندان :مطالعه مروری نظاممند
عارفه مختاری ملکآبادی ،1محسن برغمدی* ،4اميرعلی جعفرنژادگرو

4

مقاله مروری

در  4بخش از سال  5002تا  5002مورد جستجو قرار گرفت .در جستجوهای اولیه 25 ،مقاله بهدستآمد که هشت مقاله بر اساس
مالکهای ورود و خروج پژوهش انتخاب شد.
استفاده از کفیهای دارای برجستگی و سبک باعث تقویت گیرندههای حسی-عمقی و بهبود پوسچر و همچنین در برخی موارد بهبود
پارامترهای بیومکانیکی همچون گشتاورهای اورژنی و اینورژنی و نیروهای عکسالعمل میشود.
واژههای کليدی :سالمند ،ارتوز پا ،آنالیز راه رفتن ،تعادل وضعیتی
ارجاع:

مختاری ملکآبادی عارفه ،برغمدی محسن ،جعفرنژادگرو امیرعلی .بررسی اثر انواع ارتوز پا بر متغيرهای بيومکانيکی ،فعاليت عضالت اندام

تحتانی و تعادل در سالمندان :مطالعه مروری نظاممند .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 0932؛ .0662-26 :)6( 52

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -2استاد یار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -3استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
*(نویسنده مسئول)؛تلفن ،00133035330:پست الکترونیکی ،barghamadi@uma.ac.ir :کدپستی 170:
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مقدار نوسانات پوسچر بزرگساالن افزایش یافته است ،که ممکن است در نهایت به سقوط آنها منجر شود .هدف مطالعه مروری
نظاممند حاضر بررسی اثر انواع ارتوز پا بر متغیرهای بیومکانیکی اندام تحتانی و تعادل در سالمندان بود.
بررسی متون بر اساس جستجو در سایتهای علمی  ،Scopus ،Pubmed ،Google Schoolar ،Magiranسیویلیکا و با استفاده از کلمات
کلیدی  .Kinetic Walking ،loading rate ،Kinematic walking ،elderly ،aged ،aging ،footwear ،foot orthosesبهصورت ترکیبی
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مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد

تاریخ دریافت1991/11/9:

عارفه مختاری ملک آبادی و همکاران

مقدمه

( .)05افرادی که دقت حس عمقی آنها کاهش یافته است قادر

سالمندی ،بخشی از فرایند زیستی است که تمام موجوودات

به تشخیص یه موقع و آنی نوسانات بدن نیسوتند و نمویتواننود

زنده از جمله انسان را در بر میگیرد( .)0مطابق پویشبینویهوا

پایداری و تعوادل بودن خوود را بوه خووبی حفو کننود (.)09

56درصد جمعیت جهان تا سال  5052افوراد سوالمند تشوکیل

بنابراین تقویت سیستم های حسی از جمله لمس کف پا و حس

خواهند داد ( .)0با شروع روند پیری ،سیسوتمهوای اثرگواار بور

عمقی در این افراد میتواند توس مداخالت و ارتوزهوایی ملول

تعادل همچون سیستم سوماتوسنسوری  ،بینوایی و وسوتیبوالر

کفی و کفش سبب بهبود تعادل و کاهش خطور زموینخووردن

دچار اختالل میشود در نتیجه بدن در تشخیص انحرافات مرکز

شود ( .)04پا به عنوان تحتانیترین انودام بودن و تاثیرگواار بور

ثقل و پاسخهای عضالنی سریع و مناسب برای اصوال وضوعیت
دچار مشکل میشود ( .)5عضالت اسوکلتی یکوی از مهومتورین

بر کنترل پوسچر موثر باشد ( .)5هنگوام ایسوتادن ،پوای انسوان

عوامل تعیین کننده در حرکت انسان است که بوا افوزایش سون

نخستین نقطه تماس بین بودن و محوی بیورون اسوت کوه در

دچار تغییرات زیادی میشود کوه ایون تغییورات باعوث کواهش

انتقال اطالعات و حفو تعوادل ایسوتا و پویوا نقوش دارد (.)02

قدرت عضالنی مویشوود ( .)9تغییورات مربووط بوه سوالمندی،

اندام تحتانی اطالعات مربوط به موقعیت فرد را از گیرنودههوای

تعادل و راهرفتن را به طور منفوی تحوت تواثیر قورار مویدهود؛

مکووانیکی در پووا ،گیرنوودههووای مفصوولی در کپسووول موو ،پووا و

طوری که کاهش قدرت و توده عضالنی ،تراکم استخوان ،توزیوع

گیرندههای حس عمقی درون عضالت پا دریافت میکنند (.)02

دوباره توده بدن ،آسویب توانوایی تنفسوی ،آتروفوی مولفوههوای

افزایش سن کاهش تعداد گیرندههای مکانیکی در کف پوا را بوه

سیستم عصبی مرکزی که کنترل تعادل و راه رفتن را بر عهوده

همراه دارد ( .)06رایجتورین درموان غیورجراحوی بورای بهبوود

دارد و افت عملکرد حسی محیطی را در بر میگیورد ( .)4از 20

عملکرد عضالنی سالمندان استفاده از ابوزار کمکوی ،حموایتی و

سال به بعد در هر سال قدرت عضالت انودام تحتوانی  4درصود

ارتوزها میباشد .همچنین تمرینات ویبرشن تمام بدن میتوانند

کاهش مییابد ( .)2سی درصد افراد باالی  62سال و  20درصد

بر عملکرد عصبی-عضالنی افراد سوالمند مووثر بووده و احتموال

افراد باالی  22سال حداقل یک بار در سوال زموینخووردگی را

افتادن و به زمینخوردن سالمندان را کاهش دهنود ( .)02ابوزار

تجربه میکنند ( )6که تقریبا  40درصد این زمینخوردنهوا در
افراد باالی  22سال منجور بوه مور

حمووایتی ملوول انووواع بووریس و ارتوووز موویتواننوود بووا تحریووک

( )2و در افوراد بواالی 62

گیرندههای حس عمقی (پروپریوسپتورهای) درون عضالت پوا و

سال  90درصد زمینخوردنها منجر به آسیبهای جدی نظیور

پوست باعث بهبود عملکرد گیرندههای حسی عمقی و در نتیجه

انواع شکستگی میشووند ( .)2نقوص سواختاری و عملکوردی و

ثبات مفصل شوند ( .)02ارتوز ،از نظر استاندارد جهانی ،بهعنوان

کاهش در گیرندههای حسی عمقی کف پا با روند پیوری باعوث

یک دستگاه خارجی با هودف اصوال سواختار و عملکورد عضوو

بیثباتی پوسچرال ،عدم تعادل و به دنبال آن زموینخووردن در

نوروماسکوالر (عصبی-عضالنی) و یا سیسوتم اسوکلتی توصویف

افووراد سووالمند موویشووود .اخووتالالت تعووادلی ( )3 ,00و ضووعف

میشود ( .)03از ارتوز برای برطرف کردن اخوتالالت اسوکلتی-

عضالت اندام تحتانی ( )00از علل زمینخوردگی در سوالمندان

عضالنی ،مشکالت مادرزادی ،معلولیتها و ...اسوتفاده مویشوود.

هستند .مطابق مطالعوات گاشوته توسو موک رای و همکواران

هدف ارتوز کاهش بار وارده بر دیستال اندامها ،کنتورل حرکوات

ضعف در عضوالت دورسوی فلکسووری مو ،پوا ،اکستنسوورها و

غیرنرمال ،تقویوت حرکوات در مفاصول ،حمایوت از مفاصول یوا

فلکسورهای زانو و عضالت ابداکتور ران با خطور افتوادن هنگوام

قسمت دچار عارضه ،تلبیت مفصول ضوعیف یوا فلوج و  ...اسوت

راه رفتن و حرکت مرتب است بهطوری که تغییر ظرفیوتهوای

( .)03همچنین گزارش شده که ارتوز مویتوانود باعوث کواهش

بیومکووانیکی افووراد در فراینوود سووالمندی موجووب افتووادنهووا و

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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حف تعادل ،منطقی است که تغییر بیومکانیکی کوچوک در آن
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آسیبهای ناشی از آن و همچنین اختالل در راه رفتن میشوود

اثر ارتوز بر متغيرهای بيومکانيکی و تعادل سالمندان

در اندام تحتانی رایج میباشد ( .)50اثرات اسوتفاده از ارتووز بور

بیماریهایی همچون آلزایمر ،اختالالت شناختی خفیوف ،افوراد

روی گشتاور مفاصل ( ،)55شاخص عدم تقارن گشتاور مفاصول،

دارای هر نوع بیماری عصبی و یا عصبی عضوالنی کوه مووثر بور

دامنه نیروهای عکسالعمل زمین و هومچنوین طیوف فرکوانس

گیرندههای حس عمقی در اندام تحتوانی مویباشود ،از مطالعوه

نیروهای عکسالعمل زموین ( )59و فعالیوت عضوالنی ( )54در

خارج میشدند .بعد از گرداوری نتایج جسوتجو ،ابتودا عنووان و

مطالعات گاشته مورد بررسی قرار گرفته است .مطالعه حاضر با

سپس چکیده مقاله مطالعه شود .چنوانچوه بوا معیارهوای ورود

هدف بررسوی مطالعوات انجوام شوده در حیطوه اثور موداخالت

مطالعه ما هومخووانی داشوتند از نتوایج آن در مطالعوه موروری

مختلف ارتوز و کفش بر عضالت اندام تحتانی افراد سالمند بوده

استفاده می شود و در صوورتی کوه دارای معیوارهوای خوروج از

است.

مطالعه بودند کنار گااشته میشدند .مقاالت حاصل از جسوتجو
پایگاههای علمی شامل 25مورد بود که پوس از حواف مقواالت

روش بررسی

تکراری 56مورد آن حودف شودند .هومچنوین پوس از بررسوی

مطالعووه حاضوور یووک مطالعووه موورور موونظم و سیسووتماتیک

عنوواوین و مطالعووه خالصووه مقوواالت طبووق عنوووان پووژوهش و

می باشد .نتایج این مطالعوه بور اسواس مقواالت چواش شوده در

معیارهای ورود و خروج 03مقاله دیگر حاف گردید .هومچنوین

مجالت داخلی ،خارجی ،پایاننامهها و کتابها میباشد .مقواالت

مقاالت غیرمرتب و فاقد معیارهوای ورود کوه شوامل  02مقالوه

از بانکهای اطالعاتی ( SIDپایگاه جهاد دانشوگاهی) ،Magiran

میشد کنار گااشته شدند و در نهایت پوس از مراحول ارزیوابی

 Scopus ،Pubmed ،Google ،Irandocو سووویویلیکا انتخووواب

 05مقاله انتخاب شد که امکان دسترسی به  2مقالوه بوه شوکل

شوودند .کلمووات کلیوودی بووهصووورت ترکیبووی در 4بخووش مووورد

متن کامل و مابقی بهصورت خالصه فراهم شد .نموودار جریوان

جسووتجو قوورار گرفتنوود :اول،foot orthoses ،foot orthotics:

فرایند انتخاب در شکل  0نشان داده شده است.

footwear؛ دومold ،elderly ،aged ،aging :؛ سومLower limb :

 Lower extremity muscles ،musclesو چهووارم:

مالحظات اخالقی

Kinematic

مطالعووووه حاضوووور دارای کوووود اخووووال بووووه شووووماره

 .Kinetic Walking ،loading rate ،walkingمعیارهای ورود بوه

) (IR.ARUMS.REC.1397-092از دانشوووگاه علووووم پزشوووکی

مطالعووه آن دسووته از مطالعوواتی بودنوود کووه بووه بررسووی توواثیر

اردبیل میباشد.

مداخالت مختلف از جمله ارتوزها ،کفوشهوا و  ...برمتغیورهوای

مقاالت حاصل از جستجوی
پایگاههای اطالعاتی علمی25

بررسی عناوین و خالصه مقاالت

مقاالت وارد شده به مرحلهی نهایی 2

طبق عنوان پژوهش و معیارهای

حاف مقاالت تکراری

ورود و خروج 03

56

حاف مقاالت غیر مرتب و فاقد
معیارهای ورود 02

شکل  :0مراحل جستجوی متون و بازیابی مقاالت

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
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کفیهای موجود برای کاهش درد ناشی از کفپای صاف و گوود

کارآزموواییهووای بووالینی کووه بوور روی سووالمندان مبووتال بووه
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اسووتفاده…از ارتوووز و
.)50
شووود (
زمووین
عکووسدرالعموول
نیووروی
های ایران
دانشگاه
دختر
دانشجویان
شيوع چاقی

بیومکووانیکی در افووراد سووالمند پرداختووه بونوود .مطالعووات و

عارفه مختاری ملک آبادی و همکاران

نویسنده /سال

مارجوری و
همکاران
()52( )5002

مالفورد و همکاران
()56( )5002

نمونه

هدف

نوع ارتوز
استفاده از کفی

اثر کفی تکسچر بر تعادل

40زن سالم

 texturedبرای

صفحه نیرو

ایستا و پویا در زنان میانسال

( 20,0±2,2سال)

6ساعت در روز طی

کیستلر

ایستا و پویا نداشت.

4هفته
اثر استفاده از حمایت کننده
قوس کف پا بر بهبود تعادل

 62سالمند سالم بین

استفاده از حمایت

و

 60تا  22سال

کننده قوس کف پا

TUG & BBs
Test

لوسی و همکاران

تاثیر کفی تکسچر بر تعادل

()3( )5000

در سالمندان سالم

 5نوع کفی با بافت
با تراکم متفاوت

از 20سال
3سالمند سالم با

()52( )0935

تاثیر پوسچر پرونیتوری پا و

پرونیتور پا (میانگین

ارتوز گوه داخلی پاشنه و کف
پایی بر باالنس استانیک

و  04سالمند یا پوسچر

سالمندان

سالم (میانگین سنی

()5003

دارای برجستگی بر کنترل

()52

پوسچر در سالمندان

مرضیه پورپیرعلی و
همکاران()0939
()53

تاثیر استفاده از کفی بافت
دار بر پیچیدگی نوسانات
مرکز فشار سالمندان با
سابقه افتادن

داخلی پاشنه و کف
پایی و دو نوع کفی
ساده تمام طول هم

03سالمند سالم

استفاده از کفی

(میانگین سنی )62,2

دارای برجستگی

()90( )5006

شد.
بافت دارای تراکم بیشتر منجر به بهبود
تعادل و تحریک بیشتر کف پا شد.

صفحه نیرو

پای پرونیتوری نداشت ،بنابراین می توان از

کیستلر

آن برای بهبود عملکرد پا و م ،پا بدون
ترس از اختالل در باالنس استفاده کرد.

صفحه نیرو

استفاده از این نوع کفی تقویت گیرندههای

کیستلر و دستگاه

حسی عمقی و بهبود پوسچر را در

الکترومایوگرافی

سالمندان به دنبال داشت.
چون استفاده ازکفی بافتدارپیچیدگی

 2سالمند باسابقه
استفادهازکفیبافتدار

افتادن (میانگین سنی
 66/2±9/29سال)

صفحه نیرو
کیستلر

نوسانات پوسچرال را افزایش داد ،در نتیجه
میتواند درسالمندان با سابقه ا فتادن به
عنوان یک مداخله تعادلی جهت کاهش
خطر افتادن استفاده شود.

صفحه نیرو
الکس و همکاران

کاهش درد در اندام تحتانی و تعادل سالمند

ارتوز گوه داخلی تاثیری بر باالنس افراد با

ارتفاع با گوهه

 62/0±6/4سال)
استل و همکاران

الکترومایوگرافی

دو نوع ارتوز گوه

سنی  62/2±2/2سال)

اثرات استفاده از کفی های

صفحه نیرو
کیستلر و دستگاه

اثر استفاده از این نوع مداخله منجر به

کیستلر،
تاثیر بیومکانیکی کفی پا در

2سالمند

استفاده از سه نوع

الکترومایوگرافی و

طول راه رفتن

(60تا62سال)

ارتوز مختلف

تحلیل سه بعدی
حرکات (دوربین
های وایکان)

استفاده از ازتز سبک در مقایسه با دو نوع
ارتوز دیگر به طور قابل مالحظه از انحرافات
به طرفین جلوگیری میکند .همچنین ارتوز
با بافت سنگین باعث کاهش گشتاور اورژنی
و اینورژنی م ،پا میشود.

تست ایستادن بر
گراس و همکاران

اثر کفی پا بر تعادل

 09سالمند( باالی 62

استفاده از نوعی

روی یک پا و

استفاده از کفی باعث بهبود تعادل در

()90( )5005

سالمندان

سال)

کفی پا خودساخته

آزمون گام

سالمندان میشود.

متناوب
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و کاهش درد در سالمندان

مقیاس شدت درد

20سالمند سالم (53

سعید فرقانی

ثبت داده

استفاده از این نوع کفی تاثیری بر تعادل

زن و  90مرد) بیشتر

فاطمه همتی و

نوع دستگاه

نتيجهگيری

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i6.1601

جدول  :0مطالعاتی که اثر ارتوز را روی سالمندان بررسی کردهاند.

اثر ارتوز بر متغيرهای بيومکانيکی و تعادل سالمندان

دانشگاههای ایران …
شيوع چاقی در دانشجویان دختر
نتایج

بود ( ،)56به گفته سالمندان مقدار درد در اندام تحتانی کواهش

در بررسی متون هشت مقاله بوا اسوتفاده از کلموات کلیودی

یافته و بهبود تعادل در آنها قابل مشاهده بوود کوه دلیول ایون

ذکور شوده در بواال از سووال  5002توا  5002نتوایج کلوی ذیوول

نتیجه را بر این مبنا میتوان قورار داد کوه بوا توجوه بوه معیوار

(جدول  )0حاصل شده است.

سنجشی که برای تشخیص میوزان درد در نظور گرفتوه بودنود،

از هشت مقاله حاضر ،یک مقاله برای تجزیه و تحلیل راه
رفتن

بهطور

همزمان

از

دستگاههای

صفحه

سالمندان استفاده از این نوع کفوی را دلیلوی بورای بهبوود درد

نیرو،

خود میدانستند .براساس نتایج هشت مطالعوه بوهدسوت آموده،

الکترومایوگرافی و دوربین استفاده کرده بود ( .)90دو مطالعه از

یکی از آنها به بهبود تعادل ( )90و یکی به عدم بهبوود تعوادل

صفحه نیرو و الکترومایوگرافی ( )3و سه مطالعه فق با استفاده
از صفحه نیرو اندازهگیریهای مربوطه را انجام داد (.)52 ,53

مارکوس انجام شده بود استفاده از نوعی ارتووزهوا باعوث بهبوود

همچنین یکی از مقاالت با استفاده از تست  TUGو  BBsو

انحرافات به طرفین و در نتیجه بهبود تعادل در سالمندان شوده

مقیاس شدت درد ( )56و یک مقاله از تست تعادلی ایستادن بر

بود ( .)90طبق مطالعه همتی که اثور پوسوچر پرونیتووری پوا و

روی یک پا ( )90استفاده کردند .در شش مطالعه جنسیت

ارتوز گوه داخلی پاشنه و کفپایی بر باالنس استانیک سالمندان

آزمودنیها نامشخص ( ،)56-90یک مطالعه فق خانمها ()52

را بررسی کرده بود ،هر چند تفاوت معنویداری در پارامترهوای

و یک مطالعه هر دو جنس ( )3را مورد مطالعه قرار دادند.

باالنس بوین دو گوروه مشواهده نشوده بوود ،اموا افوراد بوا پوای

مداخالت درمانی مورد استفاده برای آزمودنیها در هرکدام از

پرونیتوری مقادیر میانگین باالتری در اغلب پارامترهای بواالنس

پژوهشها متفاوت بود ،اما در مطالعه لوسی ( )3و مارجوری

نسبت به گروه نرمال داشتند که شاید نشانگر اختالل تعوادل در

( )52از کفی  Texturedاستفاده کرده بودند؛ این نوع کفیها

سالمندان با پای پرونیتوری باشد; ارتوز گوه داخلوی تواثیری بور

غالباً به دلیل داشتن برآمدگی و بافت منجر به تحریک

باالنس افراد با پای پرونیتوری نداشته ،بنوابراین مویتووان از آن

گیرندههای حسی-عمقی و گیرندههای پروپریوسپتورهای در

برای بهبود عملکرد پا و م ،پا بدون ترس از اختالل در بواالنس

کف پا میشوند .گزارش شده است استفاده از کفیهای دارای

استفاده کرد ( .)52مطابق پژوهشهای انجوام شوده اسوتفاده از

برجستگی منجر به جلوگیری و توانبخشی آسیبها ،بهبود

کفیهای دارای برجستگی و بافتدارمنجر به بهبوود متغیرهوای

کارایی و افزایش راحتی میشود ( .)95همچنین استفاده از این

بیومکانیکی و همچنین بهبود پوسچر وتعادل میشود .چون کوه

نوع کفیها باعث میشود ،فعالیت عضالنی که برای کنترل و یا

استفاده از کفیهای دارای برجستگی و بافوتدار باعوث افوزایش

ثبات چرخشهای اندام تحتانی و هدایت راستای پا مورد نیاز

پیچیدگی نوسانات پوسچرال شد ،در نتیجه میتواند بوه عنووان

است ،کاهش یابد ( .)99طبق پژوهش انجام شده توس کویی

یک مداخله تعادلی برای کاهش برهمخوردن تعادل و در نتیجه

و همکاران که به مقایسه اثر کفی بافتدار در افراد جوان و

خطر سقوط در سالمندان استفاده شود.

سالمند پرداخته بود ،به این نتیجه رسید که این نوع کفی منجر
به بهبود نوسانات پوسچر در هر دو گروه به خصوص سالمندان

بحث و نتيجهگيری

میشود ( .)94کفی بافتدار باعث کنترل بیثباتی م ،پا

بر طبق مرور نظاممند انجام شده و نیز نتایج حاصل از

میشود و این به دلیل توانایی افزایش ورودیهای حسی در این

مطالعات تحت بررسی ،مداخالت درمانی بر روی سالمندان

کفیها میباشد ( .)92این نوع کفیها همچنین باعث بهبود

همچون استفاده از ارتوز با تراکمهای متفاوت ،کفیهای

تعادل استاتیک و دینامیک میشود (.)96 ,92

لرزاننده ،کفیهای دارای برجستگی و انواع دیگر کفی باعث
تقویت گیرندههای حسی عمقی و بهبود پوسچر وهمچنین در
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ایستا و پویوا ( )52دسوت یافوت و مطالعوه دیگوری کوه توسو

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i6.1601

در مطالعهای که از حمایتکننده قوس کف پا استفاده شوده

عارفه مختاری ملک آبادی و همکاران

اورژنی و اینورژنی و نیروهای عکسالعمل میشود اگر چه به

پیشنهاد می شود استفاده از مداخالت درمانی که بر روی تعادل

انجام مطالعات بیشتری با رفع خطاهای موجود در مطالعات

سالمندان میتواند موثر باشد همچون انواع ارتوزها وکفیها را بر

گاشته نیاز است .بنابراین توصیه میشود که با ارائه مداخالت

روی هر دو جنس درکنار گروه کنترل به صورت طوالنی مدت

درمانی مناسب جهت معرفی نوع مداخله مناسب برای

مورد مطالعه قرار دهند .همچنین استفاده از انواع ارتوزهای

سالمندان به ویژه سالمندانی که بیشتر در معرض افتادن و

دارای تراکم بافتی و برجستگیهای متفاوت اعم از تراکم کم و

خطر سقوط هستند ،به جلوگیری از برهم خوردن تعادل و در

زیاد و همچنین برجستگیهای ریز و درشت و یا کم و زیاد

نتیجه احتمال زمینخوردن و بهدنبال آن آسیبهای جبرانی

توصیه میشود.

از جمله محدودیتهای پژوهشهای حاضر میتوان به کم

از کلیه افرادی که در جمعآوری پژوهشهای موورد مطالعوه

بودن آزمایشاتی هر دو جنس را مورد آزمایش قرار داده باشند

در این مقاله و اجرای هرچه بهتور پوژوهش حاضور موا را یواری

اشاره کرد .همچنین در اکلر پژوهشهای مورد بررسی در این

نمودند ،تقدیر و تشکر میشود.

مقاله ،تاثیر مداخله به صورت آنی بر متغیرهای بیومکانیکی

تعارض در منافع :وجود ندارد.

بررسی شده بود و پژوهشهایی که اثر طوالنیمدت کفیها را بر
جامعه مورد نظر بسنجند کمتر مورد سنجش بودند.
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Review Article

Older adults demonstrate increased amounts of postural sway, which may ultimately lead to falls. The
purpose of this systematic review was to investigate the effect of different foot orthoses on lower limb
biomechanical variables, lower limb muscular activity, and balance in elderly people. Examining texts based
on the search on the Magiran, Google Schoolar, Pubmed, Scopus, and SIVILICA sites were done by using
following keywords: foot orthoses, footwear, aging, aged, elderly, Kinematic, walking, loading rate, Kinetic
Walking, in combination in four part from 2005 to 2018. In the initial searches, 72 papers were obtained,
eight articles based on the inclusion and exclusion criteria were selected. This systematic review
demonstrated that the use of textures and modeling orthoses strengthens sensory receptors and improves
postures, as well as improves the biomechanical parameters such as evertor and invertor moments and
ground reaction forces in some cases.
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