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تعیین شاخص وضعیت اندام تحتانی (زانوی ضربدری  ،زانوی پرانتزی ،زانوی عقب
رفته وكف پا)در زنان ومردانی ایرانی
مجري :رضا رجبي
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چکيده :
اندام تحتانی متحمل وزن بدن و محل حرکت آدمی است بنابراین بروز هرگونه اختاللی در وضعیت طبیعی
آن میتواند هم بر روی وضعیت بدنی پویا مانند راه رفتن و هم وضعیت بدنی ایستا مانند ایستادن تأثیر
داشته باشد به همین جهت شناسایی دقیق و به موقع مشکالت آن برای درمان به موقع ناهنجاریهای این
ناحیه دارای اهمیت قابل توجهی میباشد .شناسایی و تشخیص ناهنجاری از هنجار زمانی میسر میشود که
جامعه در خصوص متغییر مورد مطالعه دارای شاخص ،نورم و یا مالک استانداردی باشد .لذا اندازهگیری
ناهنجاریهای اندام تحتانی و مقایسه آن با مالک استاندارد و شاخص موجود جامعه مورد نظر و نیز قضاوت
در خصوص بهنجار یا نابهنجار بودن و ارزیابی میزان دقیق ناهنجاریهای وضعیتی دارای اهمیت باالیی
میباشد .بررسی ادبیات موجود حاکی از عدم اتفاق نظر در خصوص مالک استاندارد و شاخص راستای اندام
تحتانی در داخل و یا خارج از کشور است و اطالعات جامعی از راستای طبیعی اندام تحتانی در سنین
مختلف در بین زنان و مردان در دست نیست .همچنین چگونگی ارتباط متغیرهایی چون قد ،وزن BMI ،و
فعالیت بدنی با راستای اندام تحتانی هنوز به طور کامل در بین گروههای سنی زنان و مردان مشخص نیست.
از این رو پژوهش حاضر در نظر داشت تا به بررسی شاخص راستای اندام تحتانی در زنان و مردان سراسر
کشور در سنین مختلف بپردازد .به همین جهت از  0ناحیه ایران (مرکز ،شمال ،جنوب ،شرق و غرب) 0401
نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و راستای اندام تحتانی این افراد با گروه های سنی  9تا  24سال20 ،
تا  04سال 00 ،تا  44سال و باالی  40سال در سه بخش راستای زانو در صفحه فرونتال ،راستای زانو در
صفحه ساجیتال و وضعیت کف پا مورد ارزیابی قرار گرفت .برای سنجش راستای زانو در صفحه فرونتال
(زانوی ضربدری و پرانتزی) از فاصله اپی کندیل های داخلی استخوان ران و فاصله قوزک های داخلی مچ پا،
برای سنجش راستای زانو در صفحه ساجیتال (زانوی عقب رفته) از زاویه درشت نی ای – رانی و برای
سنجش وضعیت کف پا از شاخص استاهلی استفاده شد .نتایج جمع آوری شده از سطح کشور نشان داد با
روند افزایش سن راستای ساق پا کم کم از وضعیت زانوی ضربدری به زانوی پرانتزی تغییر می کند .البته
این تغییر در زنان نسبت به مردان با سرعت کمتری اتفاق افتاده و زانوی ضربدری در آنان بیشتر مشاهده
می شود .وضعیت زانوی عقب رفته نیز در کل نمونه های تحقیق با افزایش سن اندکی افزایش داشته ولی
پس از گروه سنی  00تا  44سال دوباره کاهش پیدا می کند .البته پس از تفکیک جنسیتی این روند بیشتر
در مردان دیده میشود در حالی که در زنان روند افزایش زاویه با افزایش سن تقریبا به صورت صعودی است.
نتایج تحقیق در خصوص صافی کف پا نیز نشان داد با افزایش سن صافی کف پا کاهش پیدا کرده ولی
مجددا در سنین باالتر تشدید می شود .این افزایش صافی کف پا در زنان پس از گروه سنی  20تا  04سال و
در مردان پس از گروه سنی  00تا  44سال رخ می دهد .نتایج حاصل از بررسی ارتباط قد ،وزن و  BMIبا
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