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NOMENCLATOR

Amplada de pas - slnónlm de base de marxa. Separació lateral entre els recolzaments

d'ambdós peus (Béleser, 2006).

Angle de Marxa - Sinónlrn angle de paso Angle entre la línia mitja del peu i la direcció de la

progressió (Béleser, 2006).

Angle de pas- Sinónim d'angle de marxa.

Arc medial - Arc format pels ossos calcani, astrágal, navicular, cuboide, els tres cune'iformes
i els primers tres metatarsians (Hamill et al, 2003).

Base de Marxa - Sinónirn d'amplada de paso

Base de suport - Sinónlm d'amplada de pas (Albert et al, 2013). S'utilitza més en parlar de
posició bípeda estática.

Cadena Cinetica Oberta - Combinació d'unions en la que el segment final esta sotmes a una

considerable resistencia externa que limita el moviment lliure (Steindler, 1955). Situació en

la qual el peu no esta en contacte amb el terra (Panariello, 1991). Sistema on el segment
distal és lliure, i el moviment esta a'illat i succeeix en una superfície d'un pla (Gray et al.,
1992). Exercici o patró de moviment on I'aspecte distal de I'extremitat no esta fixat a un

altre objecte i acaba lliure en I'espai (Ellenbecker et al, 2001).

Cadena Cinetica Tancada - Combinació d'unions en la que el segment final es mou

lIiurement sense cap resistencia externa oposada (Steindler, 1955). Situació en la qual el peu
esta en contacte amb el terra (Panariello, 1991). Resultat que un grup d'elements esta

suportant el pes d'un mate ix (Gray et al., 1992). Exercici o patró de moviment on I'aspecte
distal de I'extremitat esta fixat a un altre objecte estacionari o en moviment (Ellenbecker et
al,2001).

Cadencia - Repetició regular de moviments, de sons, d'imatges, etc. (DIEC, 2011).

Cárrega - Forca que actua sobre una estructura (DIEC, 2011).

Centre de For�a - Punt cap a on o des d'on actua una torca central (McGraw-Hill, 2003)

Centre de Gravetat - Punt d'un cos pel qual passa la resultant deis pesos de les molecules

que el constitueixen (DIEC, 2011).

Centre de Masses - Punt d'un cos on es pot considerar concentrada la massa d'aquest cos
(DIEC, 2011).
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Centre de Pressions - Punt d'aplicació de la resultant de diferents forces que obren sobre un

cos (OIEC, 2011).

Columna medial - Estructura funcional formada per l'astrágal, navicular, els tres ossos

cuneiformes, els tres metatarsians medial i els seus respectius dits (Mooney, 2009).

Contacte inicial - Fase de la marxa humana que inclou I'instant en el que el peu cau sobre el
terra i la reacció immediata pel cornencament de la transferencia del pes corporal (Perry et
al,2010).

Contracció muscular excentrica - Contracció muscular que produeix un elongament de la

longitud del múscul quan encara esta actuant (Albert et al, 2013).

Contracció muscular concentrica - Contracció muscular que produeix un escurcarnent de la

longitud del múscul (Albert et al, 2013).

Contracció muscular lsornetrica - Contracció muscular que no produeix un canvi de la

longitud del múscul mentre aquest actua (Albert et al, 2013).

Cronometratge - Acció de cronometrar (OIEC, 2011).

Oeambulació - Caminar d'ací d'allá sense objecte determinat (OIEC, 2011).

Dinámlca - Part de la mecánica que estudia el moviment amb relació a les forces que el

produeixen. Relatiu o pertanyent a les forces físiques, especialment a les forces que

produeixen moviment (OIEC, 2011).

Electromiografia - Estudi de I'activitat eléctrica d'un múscul durant una contracció (Albert et
al,2013)

Energia - Potencia activa d'un organisme. Capacitat d'efectuar un treball (OIEC, 2011).

Energia Cinetica - Energia deguda al moviment (OIEC, 2011).

Energia Potencial- Energia deguda a la posició o a la configuració d'un objecte (OIEC, 2011).

Equilibri - Fet de contra restar I'efecte de dues forces o accions oposades. Estat d'un cos que,
obrant sobre ells dues o més forces, roman en repos (OIEC, 2011).

Escala de Beighton - Escala que permet puntuar la hiperlaxitud articular (Grahame et al,
2000).

Estabilitat - Qualitat d'estable. Tendencia d'un sistema a recobrar una condició perduda a

causa d'una pertorbació (OIEC, 2011).

Estatica - Que obra sense produir moviment. Relatiu pertanyent als cossos en estat de repós
o d'equilibri. Branca de la mecánica que estudia les condicions d'equlibri deis sistemes de
forces (OIEC, 2011).
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Fase d'osciHació - Fase de la marxa humana que comenca amb I'enlairament digital i acaba

amb el xoc del taló amb el terra (Root et al,2012) .

.

Fase de recolzament - Fase de la marxa humana que cornenca amb el xoc del taló i acaba

amb I'enlairament digital (Root et al, 2012).

Fiabilitat - Mesura de la confíanca que hom pot tenir en el funcionament correcte d'un
sistema o d'un deis elements que el componen (DIEC, 2011).

[ndex de Postura del peu - Metode validat per quantificar la posició estática del peu.

(Redmon, 2008)

For�a - Causa capac de modificar I'estat de repós o de moviment d'un cos o de produir-li
deformacions (DIEC, 2011).

For�a de gravetat - Forca atractiva entre dues masses (DIEC, 2011).

For�a de reacció del terra - Forca que actua sobre un cos com a resultat de la interacció
amb el terra (Rodgers et al, 1984).

For�a normal - És el component perpendicular a la superfície de contacte de la torca de
contacte exercida sobre un objecte. És un deis components de la torca de reacció del terra

(McGraw-Hill,2003).

For�a pes - Producte de la massa d'un cos per I'acceleració de la gravetat (DIEC, 2011).

Fregament - Acció de fregar; I'efecte (DIEC, 2011). Forca aplicada o sistema de forces que

produeix una deformació de fregament o cisallament (McGraw-Hill, 2003).

Galga extensometrlca - És un sensor que funciona basant-se en en un efecte piezoresistiu,
que permet mesurar, entre d'altres, deformació, pressió, cárrega, moment de torca i

posició.

Gambada - Passa lIarga (DIEC, 2011).

[ndex de massa corporal - És una xifra que permet avaluar la corpulencia d'una persona tot

relacionant-ne la seva massa amb la seva talla.

Inercia - Resistencia de la materia a modificar el seu estat de repós o moviment (DIEC,
2011).

Inversió - Moviment del peu en relació al pla frontal a nivel de les articulacions subtalar i

migtarsiana de forma que la cara plantar del peu o avantpeu es dirigeix cap a la línia mitjana
del cos (Mooney, 2009)

Longitud de gambada - Distancia recorreguda durant el temps de gambada (McGraw-Hill,
2003). Distancia entre el contacte d'un peu i el contacte del mateix peu en la mateixa

gambada.
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Longitud de pas - Distancia recorreguda mítjancant el moviment d'un peu en posar-lo
davant de I'altre (McGraw-Hill, 2003).

Marxa - Estil o manera de caminar (DIEC, 2011).

Mecimica - Branca de la ciencia que estudia I'equilibri i el moviment deis sistemes físies sota

I'acció de forces (DIEC, 2011).

Moment de forca - Producte d'una torca per la distancia de la seva línia d'acció a un punt
donat (DIEC, 2011).

Moment de for�a plantarflexor - Moment de torca que produeix una flexió plantar dún
segment (Kirby, 2014).

Moviment rotacional - Moviment d'un cos rígid que té lIoc de forma que totes les seves

partícules es mouen en cercle al voltant d'un eix amb una velocitat angular comuna

(McGraw-Hill,2003).

OsciHació inicial- Fase de la marxa humana que s'inicia en aixecar-se el peu des del terra i

acaba quan aquest es col-loca a la mateixa aleada del peu en el costat oposat (Perry et al,
2010).

OsciHació mitjana - Fase de la marxa que comencé quan el peu es posiciona a la mateixa

aleada que el peu contra lateral amb la tíbia en posició vertical (Perry et al, 2010).

OsciHació final - Fase de la marxa humana que comenca quan la tíbia esta en posieió
vertical i finalitza quan el peu contacta amb el terra (Perry et al, 2010).

Pas - Moviment que fa una persona o un animal quan camina, alcant i avancant un peu fins
a tornar-lo a posar aterra (DIEC, 2011).

Període de contacte inicial - Interval del cicle de la marxa que comenca amb el contacte del
taló i finalitza amb el recolzament total de I'avantpeu (Root et al, 2012).

Període de recolzament total - Interval del cicle de la marxa que comenca amb el
recolzament total de I'avantpeu i finalitza amb I'elevació del taló (Root et al, 2012).

Període propulsiu - Interval del cicle de la marxa que comenca amb I'elevació i flnalitza amb
I'enlairament digital (Root et al, 2012).

Peu pla - Deformitat caracteritzada per la desaparició de la pontada del peu, de manera que
hom recolza tota la planta aterra (DIEC, 2011).

Pic de forca - Forca lnstantánia més alta enregistrada sobre un objecte o cos (McGraw-Hill,
2003).

Pic de pressió - Máxima pressió en registrada (McGraw-Hill, 2003).

34



Nomenclátor
----------------------------------------------------------

Pla frontal - Pla paral-lel a I'eix lIarg del cos i perpendicular al pla sagital que separa el cos

en dues porcions anterior i posterior (McGraw-Hill, 2003) .

.

Pla sagital - Pla longitudinal que divideix el cos d'un animal bilateralment sirnetrlc en part
dreta i esquerre (McGraw-Hill, 2003).

Pla transvers - Pla horitzontal que resta en angle recte amb I'eix longitudinal del cos,
dividint-Io en dues mitats, superior i inferior (McGraw-Hill, 2003).

Plataforma de pressió - Aparell que consisteix en una matriu d'elements que són
transductors de petites forces d'una área coneguda (Rodgers, 1984)

Pre-osciHació - Fase de la marxa humana que cornenca a amb el contacte inicial del peu

oposat i finalitza amb I'enlairament digital de la cama de referencia (Perry et al ,2010).

Precisió - Qualitat de precís, determinació exacta, estricta (DIEC, 2011).

Pressió - Forca per unitat de área que és exercida perpendicularment sobre un cos (DIEC,
2011).

Principi de conservació d'energia - També anomenat com Llei de conservació d'energia,
estableix que I'energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma (Tortora et al, ).

Pronació - Fa referencia a la combinació deis moviments abducció, dorsiflexió i eversió

(Michaud,2011).

Pronació subtalar - Moviment que en cadena clnetlca oberta provoca que el peu
dorsiflexioni, abdueixi i everteixi (Valmassey, 1997)

Propiocepció - Percepció inconscient del moviment i I'orientació espacial que prové d'un
estímul dins del mateix cos (McGraw-Hill, 2003).

Recolzament doble - Moment en el cicle de la marxa en que els dos peus esta n en contacte

amb el terra (Perry et al, 2010).

Recolzament final- Fase de la marxa humana que comenca quan s'aixeca el taló i continua

fins que I'altre peu fa contacte amb el terra (Perry et al, 2010).

Recolzament mig - Fase de la marxa humana que cornenca quan s'aixeca el peu
contralateral i continua fins que el peu es situa sobre I'avantpeu (Perry et al ,2010).

Recolzament únic - Interval en el cicle de la marxa en el qual tot el pes del cos es suportat
per un sol peu (Perry et al, 2010)

Resposta a la cárrega - Fase de la marxa que va des del contacte inicial del peu amb el terra
i continua fins que I'altra extremitat inferior s'eleva per l'osciHació (Perry et al, 2010).
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Sensor - Oispositiu o element sensible a determinats estímuls que és capac de captar-los i

produir uns senyals, generalment eléctrics, que són transmesos a un altre dispositiu o a un

sistema que actua d'acord amb els senyals rebuts (OlEe, 2011).

Sistema baropodometnc - Veure plataforma de pressions.

Supinació - Fa referencia a la combinació deis moviments adducció, plantarflexió i inversió

(Michaud, 2011).

Targeting - Paraula anglesa que significa selecció d'una meta o determinació d'un objecte.

Transductor - Oispositiu o aparell que transforma una magnitud física en una altra magnitud
física, sovint una tensió eléctrica, entre les quals hi ha una relació determinada (OlEe, 2011).

Treball - Efecte d'una torca en tant que venc una resistencia, mesurat pel producte
d'aquesta resistencia pel camí recorregut en la seva direcció (OlEe, 2011).

Validesa - Qualitat de váltd (OlEe, 2011).

Velocitat - Rapidesa en el moviment (OlEe, 2011).

Xoc de taló - Fet que tradicionalment s'ha descrit com I'inici de la fase de recolzament (Root
et al, 2012).
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1 MOTIVACIÓ PERSONAL

El desig que promou la voluntat de realitzar tot el procés per obtenir el títol de doctor

te diferents vessants. En un moment de grans canvis en el món universitari, la podologia no

esta exempta d'importants reptes que suposen aconseguir, pas a pas, que la professió en el

nostre país vagi augmentat I'activitat en un árnblt que ara encara n'és deficitaria: la recerca.

El gran repte que es planteja és el d'anar complementant la practica clínica amb l'evidencia

científica. És des de I'ambient acaderníc que hi ha la principal responsabilitat de fer-ho

possible, és a dir, és el professorat el primer que s'ha de dotar amb els coneixements i les

habilitats suficients per poder transmetre el que ha de ser el primer contacte deis futurs

professionals amb la recerca i crear un ambient ric on poder donar continu"itat a aquesta

inquietud investigadora. Per aíxó ha de passar necessártament que els professors de les

diferents materles assoleixin la titulació de doctor, que assentará les bases per poder

aconseguir aquesta primera fita. Aquest fet també fa possible que el nostre departament es

doti de professors doctors així com, juntament amb l'experiencia en gestió, es pugui

convertir la placa de professor titular d'escola universitaria en professor titular d'universitat.

Així dones, no s'ha de desmereixer el fet que su posa la possibilitat d'obtenir el grau de

doctor, com a satisfacció personal juntament amb l'acadernlca.

Fent un punt i apart, el desenvolupament d'un tema relacionat amb la funció del peu

suposa un incentiu afegit a I'hora de planificar una dedicació per aquest tipus de treball.

la recerca que s'ha decidit portar a terme per aquest treball té un alt component

d'aplicació practica com ho demostra el fet que variables físiques, com la forca o la pressió

plantar estudiades mltjancant uns sensors que s'introdueixen dins el calcat (F-Scan,

tekscan'), s'hagin fet servir per estudiar el comportament mecánic del peu en multitud

d'estudis que analitzen diferents situacions. Per anomenar-ne alguns, n'hi ha respecte de

I'edat, com el recull de parárnetres de normalitat en la infancia (liu, 2011), estudis davant la

presencia de deformitats (Mickel, 2011) o caigudes en geriatria (Mickel, 2010), de genere,

com les aná lisis de pressions en la gestació (Ribeiro, 2011) i/o menopausa, (Monteiro, 2011),

de la activitat diaria normal (Saito, 2011), de patologies específiques com la inestabilitat de
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turmell (Schmidt, 2011), o malalties sisternlques com la gota (Rome, 2011), la

diabetis (Arts, 2011) o artritis reumatoide (Vidmar, 2009) , de comparacions entre diferents

sistemes d'anállsl de pressions plantars (Chevalier, 2010), d'avaluació d I'efecte de

tractaments conservadors (Stolwijk, 2011), de tipus de calcat (Steward, 2007), o d'análisi de

resultats postquirúrgics (Tweed, 2009, Nadaud, 2011, Martínez, 2011).

Per altre costat, aquestes variables físiques tenen una relació amb tots el tipus de

peu, pero existeix una dificultat real de poder classificar-Ios, ja que la taxonomia pot ser del

ti pus estructural, funcional, o sirnptornatológlca. l'índex de postura del peu (IPP-6) ofereix

una ajuda practica per poder establir un sistema classificatori amb una fiabilitat acceptable

(Evans, 2003, Cornwall, 2008). Per alxó I'ús d'aquest índex i els seus criteris, permet adoptar

una forma d'agrupar els peus sota una visió funcional estática (Redmond 2006, Redmond

2008).

A més a més, com que el sistema F-Scan és un deis de referencia internacional a

I'hora de treballar per obtenir dades de pressions i forces plantars, el fa especialment útil a

I'hora de poder complir els objectius marcats per aquest treball, ja que els resultats

obtinguts poden ser sotmesos a comparació.

Per poder avaluar un pacient, habitualment l'anállsl de la marxa s'acostuma a

realitzar descalc sobre un banc de marxa o sobre una plataforma de pressions. Aquesta

situació afecta greument la funció dlnárnlca real del peu donat que altera el patró de forces

que I'influencien, i les dades poden no ser representatives de la realitat dinámica respecte

de les pressions plantars que apareixen en caminar. Aquest fet s'ha demostrat en un estudi

(Chevalier et al, 2010) que arriba a la conclusió que les dades obtingudes amb dos sistemes

diferents [calcat i descalc] no són intercanviables.

la utilització del sistema de palmilles instrumentalitzades ens permet treballar amb

dades obtingudes utilitzant el calcat propi de cada persona, el que fa que la forma de

caminar mentre s'utilitza aquesta tecnologia sigui representativa de la seva deambulació

real. Per tant no només podem descriure els nivells de pressió plantar que s'esperaria trobar
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en funció de cada període de la deambulació sinó d'altres que no es detecten en no fer

servir el propi calcat durant I'estudi.

Si unim aquestes dues eines, IPP-6 i un sistema informatitzat que permet estudiar les

pressions plantars, podem estudiar la potencialitat de predir la magnitud i la localització amb

major risc de patir un excés de pressió plantar patológlca. El trasllat d'aquests tipus de

parámetres a la practica clínica pot influenciar el disseny o les estrategles a utilitzar pel

tractament de persones que puguin presentar quadres clfnícs, com les síndromes doloroses,

o problemes potencials com els peus considerats de risco

Oonat que es pretén estudiar únicament un grup de persones amb estructures de

peu aslmptornátlques, el resultats s'espera que siguin diferents deis pacients que es visiten

dlárlarnent en els nostres serveis assistencials, ja que aquests presenten el mateix tipus

d'estructura pero amb simptomatologia afegida, cosa que dificulta enormement I'estudi de

la seva dlnárnlca o O'aquesta manera es podrá fer una análísí preventiva o donar explicació

per I'aparició d'un quadre clínlc en relació amb les dades obtlngudes,
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2 INTRODUCCIÓ

Qualsevol estudi que es dediqui total o parcialment a analitzar aspectes de la marxa

humana, ineludiblement ha de tractar o explicar, en més o menys mesura, els trets

característics de la forma de locomoció de I'ésser huma, de les forces que hi intervenen i els

sistemes que existeixen per poder fer una análísl rigorosa de la seva complexitat. Per altre

costat, la gran quantitat de factors que es combinen per fer possible la marxa normal, així

com els que provoquen la seva alteració, fa molt difícil que puguin ser inclosos en la seva

totalitat, ja sigui per la seva diversitat, nombre o perspectiva teórlca, Per la qual cosa la

possibilitat de fer servir un sistema d'observació senzill, fácil d'utilitzar i que permeti

objectivar un ti pus de classificació del peu, encara que de forma estática, fa possible estudiar

la relació de cada tipus de peu amb el seu funcionament dlnámlc,

2.1 La marxa humana. El cicle de la marxa

La marxa humana pot ser definida com un rnetode de locomoció que implica I'ús de

les dues extremitats inferiors de forma alterna, per proporcionar tan suport com propulsió

cap endavant. Encara que es poden fer servir com a sínoníms, podria existir una petita

diferencia entre "marxa" i "caminar". Marxa es correspondria a la manera o estil de caminar,

més que al procés de caminar en sí mateix (Whittle, 2007). En aquest mateix sentit, malgrat la

pluja difícil d'entendre d'argot tecníc del segle XXI, és important tenir en compte que
"

.... Ia

marxa no és simplement una qüestió rnecáníca, és una expressió personal." (Holzreiter et al,

1993). Sota aquesta visió, la forma de caminar de cadascú és característicament personal i és

una activitat apresa, no innata, els trets finals de la qual s'assoleixen generalment cap els

voltants del quinze anys. Encara que cada persona posseeixi un marxa particular, podem

parlar d'un patró estándard que pot modificar-se en funció de la velocitat, el tipus de pendent

i les característiques físiques próples,

En caminar hi ha moviment en els tres plans corporals, frontal, transvers i sagital, i és

en aquest últim on succeeix la major part del moviment de desplacament corporal, un 500%
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respecte deis altres dos (Dananberg, 2000), i és el pla on es realitzen els ares més grans de

moviment ja sigui en articulacions de la cama (coxofemoral i genoll) o en les del peu

(tibiotalar i metatarsofalángíca).

Una de les característiques més importants de la deambulació humana, encara que

comparable a altres sistemes de desplacarnent animal, és I'estalvi energetlc. la velocitat de

marxa permet que s'utilitzi una mínima quantitat d'energia per distancia recorreguda.

Qualsevol desviació de la velocitat normal de marxa té com a resultat un augment de la

despesa energética, de manera que el consum energetlc o l'anállsí metabolíca duplica el cost

energetlc rnetabóllc de la marxa humana (Whittle, 2007). Aquí es fa necessari parlar

d'eñciencla, que és la relació entre el treball realitzat, com per exemple el control del

moviment, i I'energia utilitzada, com per exemple I'acció muscular, en termes d'oxigen

consumit. Hslológtcament hi ha dos aspectes més. la intensitat de l'esforc muscular, com un

percentatge de la seva capacitat, indica. la facilitat de la persona per realitzar una tasca, i la

quantitat de I'energia requerida per I'acció muscular ens indica la resistencia personal (Perry

et al, 2010). Aspectes comuns i directament relacionats amb I'ús energetíc són la velocitat de

marxa, el pes corporal i la inclinació del terreny sobre el que es camina.

Així com la deambulació té com a objectiu principal el fet d'avancar el cos en una

direcció anterior, el moviment de I'extremitat esta basat en la necessitat de mantenir un

desplacament slmetrlc i de baixa amplitud del centre de massa del cap, bracos i tronc (CBT)

en la direcció vertical i lateral. Aixo conserva tant I'energia cinética com la potencial i és el

principi de la "conservació de I'energia" blológlca (Waters et al, 1999). la conversió contínua

d'energia cinetlca en potencial i a I'inrevés, succeeix quan el CBT s'eleva i descendeix durant

el recolzament (període bipodal) i en l'oscll-lacló (període monopodal), accelerant i frenant

l'avancarnent de I'extremitat. Aquesta elevació i descens també es tradueix amb elevació i

descens del centre de massa, pero el desplacarnent d'aquest compta amb factors esqueletícs

que fan que sigui una trajectórla suau, disminuint I'amplitud de corba d'uns 7Smm a uns

SOmm, produint una línia slnusoldal. la frenada de la cama abans del contacte de taló amb el

terra és realitzada per la musculatura isquiotibial, que el que produeix és una transmissió

d'una torca propulsiva a la pelvis ajudant a l'avancarnent del cos. En un treball clássic es van
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descriure sis determinants majors de la marxa normal (Saunders, 1953) que ajuden a

minimitzar la despesa energetíca, que són:

1. inc/inació pélvica, on la contracció excentrica deis abductors de I'articulació

coxofemoral descendeix la pelvis en el costat de la cama oscil-lant, reduint

aproximadament 4mm el desplacarnent vertical del centre de massa;

2. rotació pélvica, que disminueix la quantitat de flexió i extensió necessárla en

I'articulació coxofemoral per proporcionar la longitud del pas adequada amb

una mínima excursió del cos;

3. flexió del genoll en la fase de carreqa, que redueix les oscll-Iaclons verticals de

la pelvis i per tant de la resta del tronc i cap;

4. mecanisme de moviment del turmell, que permet allongar i escurcar la cama;

5. mecanisme de moviment de l'avantpeu, que incrementa la longitud efectiva de

la cama com a palanca, i

6. desplacament pétvtc lateral, que fa que menys moviment sigui necessari per

equilibrar el cos damunt del peu que recolza.

El moviment del coll per mantenir el cap en una posició erecte contínua, així com

l'oscll-lacíó deis bracos, es consideren els determinants menors.

Una altra característica de la dinámica humana ve donada per la gran flexibilitat de les

extremitats inferiors. Els diferents tipus d'articulacions que uneixen cuixa, cama i peu

permeten oferir ares, direcció i coordina ció de moviments que poden fer front a diferents

velocitats i tipus de terreny. Aquesta flexibilitat també esta relacionada amb I'acció deis

diferents grups musculars que, a més a més de promoure una activitat de desplacarnent cap

endavant, poden ajudar a disminuir la probabilitat de lesions per excés d'ús (Harting et al,

1999), ja que la necessitat de resposta als diferents estímuls succeeix milions de vegades al

lIarg de la vida.

L'estabilitat inherent de la marxa és un altre deis aspectes a tenir en compte. Segons el

diccionari de la lIengua catalana de l'lnstitut d'Estudis Catalans, una de les definicions

d'estabilitat es la tendencia d'un sistema a recobrar una candició perduda a causa d'una

pertorbació. És a dir, la forma de caminar suposa canvis continus de posició, velocitat de
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moviment i resposta deis diferents segments a les forces. La capacitat propioceptiva del cos a

percebre aquests canvis continuats fa que es pugui contra restar o controlar amb respostes

específiques, com I'activació de la contracció muscular que modifica la localització del centre

de pressió, la inestabilitat que es genera inherentment en cada desplacarnent, així com

durant la historia natural de cadascú (Moghadam et al, 2011).

El concepte d'estabilitat esta molt relacionat amb un altre concepte, I'equilibri, que es

correspon amb el fet de contra restar I'efecte de les forces que actuen sobre un cos, tant en

l'estátíca com en la dinámlca. La base de suport, que esta conformada per I'espai entre

ambdós peus, i el centre de gravetat són aspectes determinants durant les complexes

activitats en la cárrega, Perqué una persona pugui mantenir I'equilibri, el centre de gravetat,

entes com la projecció del centre de massa sobre el terra, ha d'estar situat dins la base de

suport, desplacant-se de lateral a medial amb I'ajut de I'acció muscular, i mentre aixo

succeeixi es podrá mantenir aquest equilibri [Pandv et al, 2010). Així dones, els canvis

continuats de posició del cos i de contacte del peu amb el terra (primer el taló i després

I'avantpeu) fan que també es pugui parlar de perdua d'estabilitat estática, ja que una

alineació semblant en estática només es donara en el punt mig durant el desenvolupament

d'un pas (Perry et al, 2010). L'aparició, en cada període de la marxa, de vectors de torca

ascendents que creen moments articulars de flexió i/o extensió a les extremitats inferiors

obliguen els diferents grups musculars responsables de cada articulació a treballar per

afavorir que el moviment que succeeixi vagi en la direcció més adequada i en la magnitud

necessária.

Després d'aquests trets generals, quan es parla de la marxa humana s'ha de definir el

que s'anomena cicle de la marxa o gambada, que és la referencia básica en la descripció de la

locomoció humana. Aquest es correspon amb I'interval de temps que passa des del moment

en que el taló d'un peu fa contacte amb la superfície de recolzament fins que el mate ix taló

torna a fer contacte, i dura aproximadament un segon. Aquest període de temps inclou dues

situacions ben diferenciades (Perry et al, 2010):

1) temps en el qual el peu esta en contacte amb el terra o en cadena clnetlca tancada

(CCT), i que s'anomena tradicionalment Fase de Recalzament
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2) temps en el qual el peu no esta en contacte amb el terra o en cadena cinetica

oberta (CCO) i que s'anomena tradicionalment Fase d'oscil·lació.

El fet diferencial entre ambdós moments no és sinó el moviment o combinació de

moviments que ha de fer el peu i la resta del cos en resposta a les forces externes (com la

torca de reacció del terra) o internes (eom la torca muscular).

Els parárnetres generals de la marxa en I'adult són (Valmassy, 1997):

a) la longitud de pas (distancia entre el contacte d'un peu el de I'altre)

d'aproximadament 0,75 m

b) la base de marxa o amplada de pas, és d'uns 8-9 cm de separació deis peus

e) angle de marxa, també anomenat angle de Fick o angle de pas, que és

aproximadament de 50_70 en abducció

d) la longitud de gambada és d'aproximadament 1,41 m.

e) la cadencia és d'uns 101-122 passos per minuto Aquesta ve influenciada per

I'oscil·lació de la cama, la qual cosa és inversament proporcional a la longitud de la

mateixa, de forma que una persona més baixa té una cadencia més alta.

f) la velocitat és aproximadament de 82 m/min (1,36 m/seg o 4,92 Km/h) i es defineix

com el producte de la longitud de gambada i cadencia dividit per 120 (Perry, 2010).

En els apartats següents s'exposará principalment els esdeveniments considerats

normals que succeeixen en el peu durant la seva activitat dlnámica. S'ha de dir, pero, que el

terme normal inclou un parell de consideracions que hem de tenir en mento La primera és que

la normalitat dinámlca abasta el genere, tots els intervals d'edat i les característiques físiques
determinades per l'herencía. La segona és que I'anormalitat no sempre requereix ser
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modificada. Per tant en la descripció següent es fa referencia a la marxa adulta considerada

com la més comuna.

2.1.1. Fase de recolzament

La fase de recolzament dura aproximadament 0,62 s, o dit d'una altra manera, ocupa

un 62 % del cicle de marxa (Root et al, 2012). Sota una perspectiva de normalitat aquesta fase

es compon d'uns successos que venen anomenats com:

1) xoc de taló, que és el que inicia el cicle de marxa i representa el punt en que el

centre de gravetat corporal esta en la seva posició més baixa.

2) peu pla, moment en que tota la superfície plantar del peu fa contacte amb el terra.

3) recolzament mig, episodi en el qual el peu oscil-lant passa per davant del peu en

carrega i el centre de gravetat esta en una posició més alta.

4) enlairament de taló, succeeix quan aquest perd contacte amb el terra i la tracció ve

a cárrec del complex gastrocnemi-soli, que plantarflexiona el turmell.

5) enlairament digital, finalitza la fase de recolzament i és quan el peu s'eleva des del

terra.

Quan el peu interacciona amb el terra, és necessari distingir dues situacions: el

recolzament monopodal (70% del pas) o únic i el bipodal (30% del pas) o doble. Quan es

camina s'alterna de forma intermitent un moment en el qual els dos peus estan en contacte

amb el terra, composat per dos períodes que suposen un 10% cadascun de la fase de

recolzament, i un altre en el qual només un peu ho fa, i es correspon amb un únic període

central que ocupa el 40% de la mateixa fase. Aquest fet implica que en el doble recolzament

hi ha una distribució del pes entre el dos peus i en el recolzament únic el pes és suportat per

un sol peu. També aquesta alternanca permet que la massa corporal pugui ser traslladada

d'un peu a I'altre harrnónicament, Aixo fa imprescindible que la mobilització de les diferents

estructures implicades en el fet de caminar estigui extremadament ben coordinada,
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d'aquesta forma el peu es podrá comportar com un element rígid (propulsor) o móbil

(adaptador). Tenint en compte aquestes situacions de recolzar un o els dos peus alhora, es

pot establir una classificació caracteritzada per tres apartats: primer recolzament doble,

recolzament únic, i segon recolzament doble.

Aquesta fase de recolzament es divideix tradicionalment en tres períodes: contacte

inicial, recolzament total i propulsiu, i cornencaria amb la col-locació de la cama en flexió i

Ileugera rotació externa a nivell del maluc, extensió a nivell del genoll, flexió dorsal a nivell del

turmell, supinació a nivell subtalar, i pronació a nivell migtarsiá.

2.1.1.1. Període de contacte inicial

El període de contacte cornenca en el moment que el taló xoca amb el terra i finalitza

quan tot I'avantpeu esta recolzat en el sol. Ocuparia un primer interval del 18% del cicle de

marxa (o el 27% de la fase de recolzament) i duraria aproximadament entre 0.1- 0.15 segons

(Root et al, 2012) (Figura 2.1).

Figura 2.1. Període de contacte inicial que cornenca amb el contacte del taló amb el terra o XQC de taló ¡ finalitza amb el

contacte de tota I'amplada de I'avantpeu amb la superfície per on es camina. Els punts de proximal a distal representen
les articulacions més representatives en el moviment sagital: turmell, migtarsiana, metatarsofalángica i interfafángica.

La progressió en el contacte en aquest període és la següent. En primer Iloc el taló

contacta amb el terra per la seva cara postero-externa, grácíes a la inversió de I'articulació

subtalar i la flexió dorsal de I'articulació del turmell. Tot seguit ho fa la cara lateral de

I'avantpeu (a nivell del cinque radi) i progressivament va augmentant el contacte fins que tota

la zona medial es recolza sobre el terra, utilitzant els moviments de pronació subtalar i de
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flexió plantar del turmell. És a dir, la progressió va de darrera cap endavant i de lateral a

medial.

Com un típic impacte del taló pot superar en una direcció vertical un 110% el pes

corporal (Katoh, 1983), el fet més primordial que ha d'ocórrer en aquest període és I'absorció

del xoc quan el peu fa contacte amb el terra. Aixo és possible per diferents mecanismes:

1- Depressió del teixit tou plantar. Un efecte estátic d'una torca que s'aplica sobre un

cos és la deformació d'aquest. El taló en contactar amb el terra provoca que la torca de

reacció del terra, en resposta a la torca pes (acció - reacció) imprimeixi un efecte de

compressió a nivell del teixit adipós a la zona poste ro-externa del taló. A més a més el calcani

té una forma obliqua que fa que la superfície óssía del contacte estigui protegida per més

gruix de teixit tou (Nack et al, 1990).

2- Pronació subtalar. Un efecte dlnárnic d'una torca sera el canvi en I'estat estátíc o de

velocitat d'un coso Quan el taló contacta amb el terra per la seva cara postero-externa, la

torca de reacció del terra provoca un moment de torca en relació a I'eix subtalar que fa que hi

hagi un inici en la pronació del peu a nivell proximal. Com seguidament fa contacte el cinque

radi, aquest esta a una distancia més gran de I'eix subtalar, aíxó provoca que el moment de

forca pronador sigui definitivament major i hi hagi una gran tendencia a la pronació del peu.

la resposta a la cárrega plantar rnltjancant el moviment del peu, fa que aquesta torca plantar

no esdevingui lesiva (Nack et al, 1990; Kirby, 2012).

3- Alentiment del moviment per reteae muscular i lIigamentós. Una altra resposta

quan el taló rep I'impacte té a veure amb I'articulació del turmell. la forca aplicada al taló és

posterior a I'eix del turmell que provoca un moment de torca plantarflexor que fa que

I'avantpeu descendeixi rápldament, l'efecte amortidor en aquest moment té relació amb

I'acció muscular del tibial anterior i deis extensors, que mltjancant la seva contracció

excentrica permeten que tot I'avantpeu aterri més lentament i progressivament, evitant un

impacte excessiu de la zona metatarsiana amb la superfície de contacte. D'altre banda, la

pronació rápida de I'articulació subtalar fa que es necessiti un mecanisme de desceleració

pronatórla que ve donat per I'augment de tensió a nivell dellligament deltoide i per I'acció de

músculs com el tibial posterior o el gastrocnemi (Perry, 2010).

4- Flexió de genoll. la flexió del genoll actua com un mecanisme de molla. En el

moment de I'impacte del taló el genoll esta lIeugerament flexionat. l'augment de la flexió,

facilitada pels músculs que conformen els grup d'isquiotibials, i frenada per la musculatura
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que esta agrupada en el quádrlceps, permet que la tíbia roti internament més que el femur i

alxó fa que pugui acompanyar a l'astrágal durant la seva excursió en direcció d'adducció i

flexió plantar, és a dir, que col·labora en el moviment de pronació subtalar (Michaud, 1997).

En aquest període el peu canvia la seva rigidesa progressivament. En un primer

moment el peu esta en una posició invertida tant per part de I'avantpeu com del retropeu. A

mida que la pronació del retropeu va incrementant-se, el retropeu passa d'una posició

invertida a una evertida, pero I'avantpeu es manté sempre en una posició invertida donat que

la musculatura pretibial el fixa en aquesta posició fins que tota la seva superfície contacta

amb el terra. La pronació gradual del retropeu fa que el migpeu augmenti la seva amplitud de

moviment de forma que el peu passa de ser un element més rígid, capac d'absorbir el

impacte amb el terra mltjancant el seu moviment, a un més rnóbll, capac d'adaptar-se a les

irregularitats del terreny descendint I'arc interno

La taula 2.1 resumeix els moviments articulars més comuns del peu i la cama durant

aquest període (Perry, 2010 ; Michaud, 1997). S'han enllistat les posicions per articulacions

més representatives, des de la posició inicial fins a la posició final del període, així com el

moviment que realitzen.

ARTICULACIÓ POSICIÓ INICIAL POSICIÓ FINAL MOVIMENT

Maluc flexionada flexionada extensió

rotada externament rotada internament rota ció interna

Genoll estes (quasi totalment) flexionat flexió

Turmell dorsiflexionat - neutre dorsiflexionat plantarflexió

Subtalar invertida evertida pronació

Migtarsiana pronada pronada pronació (dorsiflexió)

Primer radl plantarflexionat neutre dorsiflexió

Taula 2.1. Posicions i moviments de les articulacions més representatives de I'extremitat inferior des de I'inici del

període fins al final del mateix
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2.1.1.2. Període de recolzament total

El període de recolzament total cornenca en el moment en que tot I'avantpeu esta en

contacte amb el sol i finalitza qua n el taló cornenca a elevar-se. Ocuparia el segon interval, un

24% del cicle de marxa (o el 40% de la fase de recolzament) i duraria aproximadament uns

0,24 segons (Root et al, 2012) (Figura 2.2).

Aquest interval és I'únic en que el peu esta sent influenciat en tota la seva superfície

plantar per la torca de reacció del terra i ha de respondre a aquesta torca. El podem dividir en

recolzament inicial i recolzament tarda, que el que fa és caracteritzar la funció del peu

respecte de la posició tibial i de l'estat d'avancarnent de la massa corporal o, dit d'una altra

manera, del centre de massa.

Figura 2.2. Període de recolzament total, que ccmenca amb el contacte de tata l'amplada de l'avantpeu amb la superfície per
on es camina i finalitza en aixecar-se el taló. Els punts de proximal a distal representen les articulacions més representatives
en el moviment sagital: turmell, migtarslana, metatarsofalángica i interfalángica.

En l'inici d'aquest període la torca pes esta situada posterior a I'articulació del turmell

(inicial) i va desplacant-se en una direcció anterior, fins que sobrepassa aquesta articulació.

Així dones, és el turmell I'articulació principal en aquest període, ja que permet que tot el cos

avanci per sobre d'un peu estatíc. Aquest avancarnent fa que el centre de pressions passi

d'una zona posterior del peu (cara plantar del taló) a una zona anterior (cara plantar de

l'avantoeu), dibuixant el trajecte que segueixen les pressions plantars durant aquest període.

A mida que el retropeu va perdent carrega i la va guanyant l'avantpeu, aquest últim necessita

d'una major rigidesa que ajudi a resistir la tendencia a la flexió dorsal que li provoca la torca
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de reacció del terra en la seva cara plantar. Aquesta resistencia vlndra donada per

I'aponeurosi plantar, els lIigaments plantars i la musculatura intrínseca plantar entre d'altres.

En el pla sagital, el moviment d'avanc que fa la tíbia es veu desaccelerada per la

contracció excentrica de la musculatura que s'origina a la cara posterior de la cama (p.e. soli i

flexors lIargs). Aquesta disminució en la velocitat de desplacarnent tibial ajuda a que, com el

cos manté la seva acceleració cap endavant, hi hagi una millor extensió del genoll,

estabilitzant aquesta articulació.

El fet que el peu estigui estátic la major part d'aquest interval de temps no vol dir que

no existeixi moviment interno El fet característic d'avancarnent de la cama contra lateral, que

esta en fase d'oscll-lació, fa que existeixi un moviment rotacional proximal a nivell pelvíc que

es transmet a I'extremitat inferior en cárrega i aquest moviment produeix un moviment de

supinació (re-supinació) del peu a nivell de I'articulació subtalar des de la seva posició

pronada. És a dir, la cama posicionada en rotació interna en el període inicial, rep una torca

de rotació externa que ve provocada per l'avancarnent de la cama oscll-Iant, que al mate ix

temps rota tota la pelvis en la direcció de la cama en cárrega. Aquesta rotació externa es

transmet tant al fémur com a la tíbia (el genoll de la cama en cárrega esta aquí en extensió) i

arrossega l'astrágal en abducció i flexió dorsal, fet que comporta la supinació subtalar.

D'aquesta forma, aquests dos moviments rotacionals proximal (pelvis) i distal (articulació

subtalar) permeten que el peu progressivament passi de ser un element adaptatiu al terreny

a un element rígid que fará una funció propulsiva (Kirby, 2012).

la taula 2.2 resumeix els moviments articulars més comuns del peu i la cama durant

aquest període de recolzament total. S'han enllistat les posicions per articulacions més

representatives, des de la posició inicial fins a la posició final del període, així com el

moviment que realitzen (Perry, 2010; Michaud 1997).
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ARTICULACiÓ POSICIÓ INICIAL POSICIÓ FINAL MOVIMENT

Maluc flexionada estesa extensió

Genoll flexionat estes extensió

Turmell plantarflexionat dorsiflexionat flexió dorsal

Subtalar pronada pro nada supinació

Migtarsiana pronada pro nada supinació

Primer radi dorsiflexionat dorsiflexionat plantarflexió

Taula 2.2. Posicions i moviments de les articulaclons més representatives de I'extremitat inferior des de I'iniei del

període de recolzament total fins al final del mateix.

2.1.1.3. Període propulsiu

El període de contacte cornenca en el moment en que el taló cornenca a elevar-se i

finalitza quan els dits s'enlairen. Ocuparia el tercer i darrer interval d'aquest fase de

recolzament, un 2.0% del cicle de marxa (o el 33% de la fase de recolzament) i duraria

aproximadament uns 0,2.0 segons (Root et al, 2.012.).

Aquesta fase és una de les més riques pel que fa els moviments dins del peu, la seva

coordinació, i la importancia a I'hora d'impulsar el cos endavant.

El cos esta avancant impulsat, en part per la cama contra lateral, que s'ha anat posant

per davant rnitjancant I'oscil·lació durant el període de recolzament total. Aixo fa que la tíbia

hagi accelerat el seu avanc i aquest ha estat controlat per la musculatura posterior de la

cama, limitant la flexió dorsal del peu. Quan tota la cama ha arribat a estar en completa

extensió i el pes corporal se situa sobre I'avantpeu, el múscul soli es contra u potenciant

I'efecte d'aixecament del taló i provocant que les forces que mantenien el taló contra el terra

desapareguin i es comenci a pivotar sobre I'avantpeu.
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Figura 2.3. Període de propulstó que cornenca amb I'aíxecament del taló i finalitza amb I'enlairament deis dits. Els

punts de proximal a distal representen les articulacions més representatives en el moviment sagital: turmell,

mtgtarsiana, metatarsotafángrca i interfalángica.

En aquesta situació, I'acció del múscul gastrocnemi a nivell del genoll i del psoasilíac a

nivell coxofemoral promouen la flexió d'aquestes articulacions facilitant que la cama pugui

elevar-se del terra, rodant sobre I'avantpeu. L'elevació del peu també es ajudada per I'efecte

estabilitzador del retropeu que produeixen conjuntament els músculs tibial posterior i el

peroneal Ilarg. Aquest últim, a més a més, estabilitza el primer radi contra el terra i com el

peu es va aixecant progressivament afavoreix que el primer radi plantarflexioni, permetent

que el primer dit dorsiflexioni, i per tant es fa patent I'efecte mecáníc de I'aponeurosi plantar

elevant I'arc medial, ajudant a supinar el retropeu i treballant conjuntament amb tota

I'extremitat inferior rotant-Ia externament. Els músculs peroneals tenen aquí una important

funció de regulació del moviment de rotació i supinació, limitant-Io i redirigint-Io cap

endavant. Un altre efecte de I'aponeurosi plantar, que té com a resultat els moviments

descrits, és el de recuperar I'energia emmagatzemada durant la seva deformació en el

període de recolzament total.

La supinació del retropeu que arriba al seu maxim exponent en la part més tardana del

període propulsiu, mentre I'avantpeu és estabilitzat contra el terra, es produeix gracies al

moviment que pot fer I'articulació migtarsiana que va supinant progressivament al mate ix

temps que el peu avanca en la propulsió, plantarflexionant a nivell del turmell, i la capacitat

de dorsiflexió de la primera articulació metatarsofalangica. Aquest últim moviment, el de

dorsiflexió deis dits, fa que augmenti ostensiblement la rigidesa de I'avantpeu per poder

suportar la magnitud de la torca de reacció del terra contra la cara plantar.
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ARTICULACIÓ POSICIÓ INICIAL POSICIÓ FINAL MOVIMENT

Maluc estesa flexionada flexió

Genoll estés flexionat flexió

Turmell dorsiflexionat plantarflexionat flexió plantar

Subtalar pro nada supinada supinació

Migtarsiana pro nada supinada. supinació

Primer radi dorsiflexionat plantarflexionat plantarflexió

Taula 2.3. Posicions i moviments de les articulacions més representatives de I'extremitat inferior des de l'Inici del

període de recolzament total ñns al final del mateix.

Qualsevol blocatge d'alguna de les articulacions que proporcionen un moviment

sagital en aquest període (cadera, genoll, turmell i metatarsofalángica) provocara una fallida

propulsiva i compensacions patológiques greus no solament a nivell del peu sinó també a

nivell de tot el cos (Dananberg, 1993).

La taula 2.3 resumeix els moviments articulars més comuns del peu i la cama durant

aquest període propulsiu. S'han enllistat les posicions per articulacions més representatives,

des de la posició inicial fins a la posició final del període, així com el moviment que realitzen

(Perry, 2010; Michaud, 1997).

2.1.1.4 Distribució de les pressions plantars durant la fase de recolzament

La pressió plantar, com a magnitud vectorial relacionada amb l'area, esta inclosa en el

que es coneix com a cinética de la marxa, és a dir I'estudi de les forces que produeixen el

moviment en caminar. El cos huma durant el seu desplacarnent utllitza al mínim la torca

muscular i al rnáxirn la torca de la gravetat, la de reacció del terra i la inercia.

La inercia, entesa com la resistencia de la materia a modificar el seu estat de re pos o

moviment (lEC, 2011), ha de ser vencuda a cada paso

La torca muscular té a veure amb el moment de torca que produeix, i aquest esta

directament relacionat amb la longitud del brac de palanca del múscul, la seva secció
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transversa fisiológica, la velocitat de contracció i la seva longitud previa. El múscul genera

torca rnitjancant la seva contracció. Específicament durant la dinámica hi ha presents tres

tipus de contracció muscular: la concentrlca (origen i inserció s'apropen provocant moviment

en la direcció de la tracció), l'excentrtca (origen i inserció es separen frenant un moviment

que es produeix en sentit contrari a les forces que el provoquen) i ísornetríca (no hi ha

variació en la longitud muscular i té com a resultat el manteniment de I'estabilitat d'un

segment en equilibrar forces oposades).

la torca de la gravetat afecta el centre de massa quan aquest es desplace imprimint-li

una tracció invisible cap al terra que fa que s'incrementi la velocitat i ajuda en la conversió

d'energia potencial en energia cinetlca.

la torca de reacció del terra és la forca que exerceix el terra sobre I'individu, té un

efecte de frenada i acceleració en funció del moment, dividint-se en un vector horitzontal i un

de vertical, amb els seus components rotacionals, que són la resposta a la cárrega directa.

Aquests components són les forces que interactuen amb el peu durant la dinámíca i poden

caracteritzar-se com forces normals (verticals) o tangencials (fregament). Aquest tipus de

torca tenen un efecte molt important tant en el peu com en I'extremitat inferior, ja que no

solament acaben provocant pressions plantars sinó també moments de forca articulars, a més

d'evitar els lIiscaments. la forca vertical és representada per una corba amb dos cims i una

depressió (Figura 2.4) (Yun, 2011). El primer cim representa el primer contacte del peu amb el

terra en el període de contacte inicial i té un módul superior al del pes corporal ja que en

aquest moment hi ha un rapíd descens del centre de gravetat (la massa del cos cau) que

s'afegeix a I'efecte de I'acceleració de la gravetat. la depressió o vall que hi ha entre les dues

cimes succeeix en el període de recolzament total, i el fet que tingui una magnitud menor es

degut a la mobilitat del turmell, que facilita que el cos rodi sobre un peu estacionari, i a que el

centre de gravetat és impulsat cap amunt per la cama contralateral que en aquest moment

esta oscíl-lant. Aquest impuls superior provoca que es "descarregui" el peu i pugui afavorir

l'avancament, El segon cim, també de magnitud superior a la del pes corporal, apareix a la

fase propulsiva com a resposta de I'acceleració del descens del centre de gravetat i el

pivotatge sobre I'avantpeu. Cal dir que aquesta representació graflca normal o estándard de

la forca vertical, es modifica amb la velocitat. El component horitzontal o de fregament el
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dividim en anteroposterior i latero-medial. Tenen sense cap dubte unes magnituds molt

inferiors a aquella torca vertical, ja que representen menys del vint-i-cinc per cent del pes

corporal (Perry et al, 2010). Pero aquestes forces de fregament són importants no solament

per evitar relliscades, i per tant caigudes, sinó també per produir un efecte dinámic de

frenada i acceleració important per promoure un avancament més efectiu (Dananberg, 1993).

FORC;:A VS. PERCENTATGE DEL CICLE DE MARXA
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Figura 2.4. Representació captada directament del slstemade les dos corbes

de forca. peu dret i esquere, que es desenvolupen al caminar, amb els dos

cims iles depressions.

D'altre banda, la representa ció vectorial de la torca de reacció del terra pot mostrar-se

com un vector únic (suma o resultat), deis components deis tres plans cardinals, encara que

amb una domináncia del pla sagital. Pot visualitzar-se com la hipotenusa d'un triangle

rectangle on els costats representen els components vertical i horitzontal de la torca. La

pendent del vector equival a la relació entre la forca vertical i la torca de fregament presents.

El vector interseca el terra en el Iloc específic del centre de pressió (Perry et al, 2010). Quan

relacionem la torca amb I'área on actua parlem de pressió.
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Normalment I'estudi de les pressions plantars s'utilitza en I'ambient clínic perqué

ofereix informació pel que fa la cárrega del peu durant la dinamica (Rosembaum et al, 1997) .

Les dades obtingudes poden ser utilitzades tant per la descripció del funcionament del peu i

I'extremitat inferior com per poder establir quines estrategies de tractament poden aplicar-se

(Orlin et al, 2000).

Malgrat que a la practica l'ús de les dades de pressió plantar són de molta

importancia, ja que poden mostrar les diferents variacions en funció de la intervenció

realitzada, s'ha recomanat que s'acompanyin aquestes mesures amb d'altres parárnetres,

com les integrals pressió-temps o forca-ternps, ja que ens donaran una millor indicació de

l'efecte deis valors rnáxlms sobre les estructures del peu (Barnett, 1998).

la captació fiable de pressions plantars és viable tant en adults com en I'edat infantil

(Cousins et al, 2012) i per aquesta raó arriba a ser un deis parámetres importants de

qualsevol estudi que vulgui mostrar el comportament dlnárníc del pe u, ja que quan caminem

a una velocitat normal, el contacte amb el terra suposa d'un 120% del pes corporal a uns 3.5

km/h i de 150% a uns 5 km/h (Viel, 2002).

la descripció de la progressió en la cárrega del peu i també de les pressions plantars la

podem realitzar observant com exemple una serie d'imatges de petjades plantars, en funció

de cada període de la fase de recolzament. Una primera aproximació a la normalitat és una

divisió del total de les petjades en funció del percentatge de cada període. És a dlr, davant

d'una fase de recolzament que reuneixi 17 imatges durant tot el seu desenvolupament,

aproximadament hauria d'haver 4-5 imatges del període de contacte inicial (27%), 6-7

imatges del període de recolzament total (40%), i 5-6 imatges del període propulsiu (33%).

En el període de contacte inicial (Figura 2.5) la visualització de la pressió plantar es fa

patent en la cara poste ro-externa del taló, donat que la inversió i dorsiflexió del peu en

aquest moment fa que aquesta sigui l'área més prominent i de més fácil contacte.

Posteriorment s'observa un augment de la superfície de cárrega de direcció medial respecte

del peu, que és el resultat de I'augment de la quantitat de massa suportada pel taló, del

primer sistema de rodament que promou la forma de la seva zona posterior (Perry et al,
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2010) i de I'inici de la pronació subtalar. La flexió plantar del peu juntament amb el

manteniment de la posició invertida de I'avantpeu provoca I'aparició d'imatges de cárrega en

la zona anterior, específicament a nivell de la columna lateral (Se radi). La visualització de la

capacitat amortidora de I'istme ve representada per la zona de contacte del migpeu que

podria ser interpretat com un primer sistema de molla. Progressivament hi ha un major

contacte medial de I'avantpeu i del taló que és la resposta a la pronació del retropeu. La

darrera Figura de la carrega dins d'aquest període hauria de mostrar una petjada completa

del peu. De forma resumida I'aparició de la carrega máxima seguiria la trajectória següent

(Figura 2.6).

,

Figura 2.5. Imatges que mostren una aproximació de la normalitat de la progressió de la cárrega Hes pressions a la

cara plantar del peu durant el període de contacte inicial. La Hnia groga representa la direcció de la cárrega.

Quan el peu entra en el període de recolzament total (Figura 2.7) la primera Figura és

la d'una petjada completa de I'avantpeu, i d'ara endavant és important observar el canvi de

magnitud de carrega i la localització. Com el peu esta estatíc damunt el terra es mesurara la

"mateixa" pressió plantar total pero el seu desplacarnent és el que ens marcara l'existencia

d'una normalitat. Aquest desplacarnent ve determinat pel canvi de posició de la massa

corporal que, en el seu avancament passa de més posterior a més anterior.

Per tant, un fet que hauria de descriure la normalitat de la petjada respecte les

pressions plantars és que la pressió plantar del retropeu va disminuint mentre que la de

I'avantpeu va augmentat proporcionalment. Aixó pot provocar una major superfície de

carrega a nivell de la zona anterior del peu i una menor a nivell del retropeu. De qualsevol

manera quan existe ix aquest canvi en la distribució de les pressions plantars i es manté la
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proporció de fotogrames vol dir que hi ha una bona funció de I'articulació del turmell,

considerat el segon sistema de rodament (Perry et al, 2010), ja que en aquest moment és la

frontissa que permet l'avancarnent corporal.

4

3- cara lateral de I'avantpeu

4- cara medial de I'avatpeu

1- cara lateral taló

3 2- cara medial del taló

2

Figura 2.6. Figura de petjada plantar completa. La numeració indica

I'ordre en el qual cada part de la planta del peu fa contacte amb el terra.

Cap al final, com aquest període s'acaba amb I'aixecament del taló, s'ha d'observar

una reducció important tant de la superfície com de la quantitat de cárrega a la zona plantar

del retropeu.

Figura 2.7. Durant el període de recoJzament total els canvis més importants són la transmissió de la cárrega del

retro pe u a I'avantpeu que vol dir que hi ha un correcte moviment de I'articulació del turmell j un moviment

d'avancament corporal. La línia groga representa la direcció de la cárrega.

L'última seqüencia, la del període propulsiu (Figura 2.8), ve marcada per un augment

drastic de la carrega de I'avantpeu ja que el retropeu no té recolzament. És aquí on
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s'observaran majors índexs de pressió plantar i on la superfície final del període hauria de ser

a nivell de la columna medial, específicament primer dit, primer radi i segon radio El fet que hi

hagi una desaparició del contacte de la cara lateral de I'avantpeu reflecteix que la

musculatura peroneal, especialment el peroneal llarg, ha estat capac d'estabilitzar el primer

radi i aquest és utilitzat com a zona de pivotatge per traslladar tota la cárrega corporal cap al

peu contralateral que esta iniciant el contacte del taló. L'aparició del primer dit ve donada per

la se va major estabilitat contra el terra promoguda pels músculs peroneal lIarg, extensors i

I'aponeurosi plantar.

• .'

Figura 2.8. la desaparició del taló i I'augment de la cárrega a nivel! de l'avantpeu caracteritza aquest període. La línia groga

representa la direcció de la cárrega.

L'aixecament progressiu del retropeu rnitjancant la dorsiflexió deis dits, especialment

del primer, a nivell de les articulacions rnetatarscfatángiques, el que és considerat com el

tercer sistema de rodament (Perry et al, 2010), permet finalitzar aquest període. Així dones, la

distribució plantar normal de la cárrega relacionada amb el temps, durant la fase de

recolzament pot ser visualitzada en una altra seqüencia d'imatges de la cara plantar del peu,

des del xoc de taló fins la propulsió a I'avantpeu on la progressió de la carrega difereix de línia

que representa el camí que recorren les pressions plantars al Ilarg de tota la fase. Aquesta

progressió s'iniciaria a la cara postero-externa en el moment del xoc de taló, seguiria per la

cara lateral durant el recolzament total, es desviaria cap a I'avantpeu en el moment de

I'aixecament del taló i acabaria en el primer dit durant I'enlairament digital. Per altre costat,

la trajectória de les pressions plantars que van apareixent a mida que avanca el pas (Figura

2.9), esta representada pel Centre de Pressió. Aquest, sinónim de centre de torca, es define ix

com I'únic punt on I'efecte rotacional de les forces o pressions plantars aplicades es zero

(Dixon, 2006) o també la quantitat que descriu el centroide de la distribució de pressions
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(Rodgers et al, 1984). Per tant, és un punt que representaria la localització del terme mitja de

totes les forces o pressions aplicades a una superfície. Així dones, aquest punt pot no estar en

una superfície de contacte, cosa que seria impensable que succeís lóglcarnent amb qualsevol

punt específic de torca o pressió plantar.

¡,

Figura 2.9 En aquesta Figura es mostra la diferencia entre la trajectória de la cárrega i la del

centre de pressió, durant la progressió del paso La primera recorre lateralment el peu fíns la

cara medial de I'avantpeu i I'altra forma una línia més o menys recta.

la simple visió de com el peu va suportant progressivament el pes a mida que el pas

segueix el seu desenvolupament és d'una utilitat clínica indiscutible, pero ofereix una molt

pobre quantificació d'aquest procés i per tant no és útil sota una perspectiva de recerca. El pic

de pressió, centre de pressió o qualsevol altra mesura física, malgrat que suposa una major

inversió en termes de diners i temps, ofereix una millor opció a I'hora de poder descriure un

procés amb dades més acurades. Tant és així que hi ha treballs que relacionen la localització

dinámica del centre de pressió amb diferents patologies (Fuller, 1999; Sherer et al, 1994;

Payne et al, 1997), bé estiguin localitzades en el peu o en la resta de I'extremitat inferior

(lidtke et al, 2010).
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2.1.2. Fase d'osciHació

La fase d'oscll-Iació comenca en el moment de I'enlairament digital i finalitza qua n el

peu torna a fer contacte amb el terra. Suposa el 38% de tot el cicle de marxa i dura

aproximadament uns 0.4 segons.

Encara que no hi té una relació directa en referencia a les pressions plantars, sí que la

té respecte la dinámica total. Podem dir que aquesta fase es divideix en dues mitats. A la

primera, tota I'extremitat inferior flexionara i el peu pronara per evitar que el peu contacti

amb el terra. A la segona, la cama s'estendra per preparar-la per suportar el nou impacte

contra el sol.

L'avancament de I'extremitat inferior oscil-lant, fa que hi hagi un moviment de darrera

a endavant i aixó fa que el desplacarnent d'aquesta massa provoqui un impuls anterior. A més

a més el fet que part de la massa corporal s'avanci provoca que el centre de massa d'aquesta

part estigui sotmesa a la terca de la gravetat, provocant un efecte de calguda, relacionat amb

la utilització de I'energia cinética i la potencial, així com amb I'energia elástica de deformació

quan el peu impacta amb el terra. Aquest desplacarnent anterior també s'acompanya amb

una empenta ascendent que afavoreix que el cos pugui passar suaument per damunt del peu

estátíc quan esta en el període de recolzament total (Dananberg, 1983).

El fet que la funció d'avancarnent que produeix la cama oscll-Iant comenci

adequadament té una relació directa amb la capacitat de moviment sagital del cos,

especialment de la flexió de la zona metatarsofalángíca, Hem de pensar que la cama d'una

persona adulta pot pesar aproximadament de 7 a 14 kg de terme migo Quan la cama oscil·la

es genera una torca centrífuga que estira cap endavant del centre de rnassa, fet

dínárnlcament complexe. Per cornencar s'ha mostrat com a ídentlc en tothom que sigui

neurológícarnent normal i és instintiva. A més a més la capacitat muscular de contraure's

excentrlcarnent o concentrícament és d'extrema importancia. S'ha mostrat que la contracció

excentrica és molt més eficient que la concentrica. La cama en carrega és estabilitzada

excentncarnent per la musculatura, convertint-Ia en un element rígid, estable i passiu, que

d'aquesta manera pot provocar la plantarflexió del peu de forma més eficient, quan la cama

66



______________________________
Introducció

oscíl-lant la sobrepassa, i per tant de propulsar millor. Dit d'una altra forma, la cama oscll-lant

estira del centre de massa sobre la cama en recolzament. Alxó produeix una empenta inversa

contra el terra que provoca un mecanisme altament eficient d'ús de I'energia clnetlca

necessárla per al moviment d'avanc (Dananberg, 1993).

2.1.3. Classificació del cicle de la marxa segons J. Perry.

Una altra forma de classificar la dlnámica humana ve de la rná deis treballs de

Jacquelin Perry, desenvolupats al Ilarg de la seva vida professional. Aquest sistema esta sent

un del més acceptats dins la comunitat internacional. Encara que respecta les dues grans

divisions, fase de recolzament i oscll-lactó, així com el percentatge de recolzaments mono i

bipodals, la subdivisió en períodes que proposa esta basat en la detecció d'una serie

d'objectius funcionals així com una serie de moviment slnergetic selectiu que permeten

acomplir aquest fi.

Tal i com ella menciona en el seu lIibre (Perry et al, 2010), "t'onattst del patró de

deambulació mttjoncant les fases identifica més directament la importancia funcional deis

diferents moviments que succeeixen a nivell d'articulacions individuals. Les fases de la marxa

també proporcionen un mitji: per correlacionar les accions simuttanies de les articulacions

individuals amb el patró de funció total de l'extremitat".

Aquesta forma de classificar la marxa, pot plantejar un problema quan estudiem la

seqüencía de les pressions plantars. Com la descripció de les fases té a veure amb la posició i

combina ció del moviment d'ambdues extremitats, per si sola, la visió d'una graella de

petjades, com la descrita amb anterioritat, no permet establir una divisió clara basant-nos en

aquest sistema. És cert que encara que la descripció del temps usat en cada fase en forma de

percentatge permetria poder realitzar aquesta subdivisió de les petjades, es mostra més difícil

que el sistema tradicional.

La combinació deis diferents períodes permet que les extremitats inferiors realitzin

tres tasques básiques: acceptació del pes, recolzament monopodal i avancarnent de

l'extrem itat.
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A la primera tasca, la d'acceptació del pes, hi ha inclosos aspectes necessaris que són

I'absorció de I'impacte, I'estabilitat inicial de I'extremitat inferior i la preservació de la

progressió. Tal i com planteja Perry,
"

.... EI repte és la transferencia brusca de pes corporal

sobre una extremitat que tot just ha finalitzat l'oscil-Iació anterior i posseeix una alineació

inestable .... ", Aquesta tasca contempla els períodes:

Figura 2.10. Contacte inicial. El segment femoral
es representa amb la Unja brava. el tibia! amb la

negra i el peu amb la vermella.

1) Contacte Inicial. Es correspon amb el 0-2% del cicle de marxa, inclou el moment en

el qual el peu fa contacte amb el terra, on la posició articular de la extremitat determina el

patró de resposta la cárrega. L'objectiu sera el de posicionar la cama perqué inicii el període

amb el rodament del taló (Figura 2.9).

2) Resposta a la catreqa. És, amb el 0-10% del cicle de marxa, I'inici de I'interval de

recolzament bipodal i cornenca quan un peu contacta amb el terra i I'altre s'enlaira per

oscil·lar. Els objectius seran absorbir I'impacte, aconseguir mantenir I'estabilitat en la cárrega i

la preservació de la progressió (Figura 2.11).
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Figura 2.11. Resposta a la cárrega. El segment femoral es representa amb la línia bJava,
el tibia! amb la negra ¡ el peu amb la vermella.

La segona tasca, la de recolzament monopodal, dura el que dura I'oscil·lació de la

cama que s'ha enlairat, o dit d'una altra forma, s'acaba quan el peu oscil·lant contacta amb el

terra. S'hi inclouen els períodes:

3) Recolzament migo Es correspon amb el 10-30% del cicle de marxa, i cornenca quan

un peu és aixecat i continua fins que el pes corporal esta alineat sobre I'avantpeu del peu en

cárrega. Els objectius serien els de progressió sobre un peu estacionari i mantenir I'estabilitat

de I'extremitat inferior i del tronc (Figura 2.12).

4) Recolzament final. Fa referencia al 30-50% del cicle de marxa i és el període que

completa el recolzament monopodal. Cornenca amb I'aixecament del taló del peu en carrega i

continua fins que contacta amb el terra el peu que oscil-lava. Durant tot aquest període el pes

corporal es mou per davant de I'avantpeu del peu en cárrega (Figura 2.13).
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Figura 2.12. Recolzament migo El segment femoral es representa amb la Hnia

btava, el tibia! amb la negra i el peu amb la vermella.

Figura 2.13. Recolzament final. El segment femoral es representa amb la tinta blava, el
tibia! amb la negra i el peu amb la vermella.

La tercera tasca, la d'avancarnent de I'extremitat, reuneix la demanda de

desplacament anterior de la cama oscil·lant juntament amb la preparació de la mateixa per

iniciar la carrega. Hi inclou quatre períodes:

5) Pre-oscif.lació. És I'interval del 50-60% del cicle de la marxa, i implica el final del

segon moment de recolzament bipodal. Cornenca qua n la cama oposada fa el contacte inicial

i acaba amb I'enlairament digital del peu en cárrega, L'objectiu sera el de posicionar la cama

per l'oscil-lació (Figura 2.14).
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Figura 2.14. Pre-oscil-lació. El segment femoral es representa amb la Jínia blava, el tibia! amb la

negra i el peu amb la vermella.

6) Oscif.lació inicial. Compren el 60-73% del cicle de la marxa i és un terc aproximat de

tota I'oscil·lació. Cornenca quan el peu s'aixeca des del terra i acaba qual aquesta cama es

posiciona a l'alcada de la que esta en cárrega. S'ha de complir dos objectius que són el

d'evitar el contacte del peu amb el terra i l'avancarnent de I'extremitat des de la posició de

sortida (Figura 2.15).

Figura 2.15. Oscll-lació inicial. El segment femoral es representa amb la línia brava, el tibia!
amb la negra i el peu amb la vermella.

7) oscit-tacio mitjana. lnclou el 73-87% del cicle de la marxa. Cornenca quan la cama es

posiciona a l'alcada de la que esta en cárrega i acaba en superar aquesta última i la tibia és

vertical respecte de la superficie de recolzament. El seu objectius són l'avancarnent de

I'extremitat i evitar el contacte del peu amb el terra (Figura 2.16).

71



______________________________________________________________
Introducció

Figura 2.16. Oscil-lació mitjana. El segment femoral es representa amb la línia brava.
el tibial amb la negra i el peu amb la vermelJa.

8) Cscli-tocio final. Ocupa el 87-100& del cicle de la marxa. Cornenca quan la tíbia és

vertical respecte de la superfície de rec�lzament i acaba quan el peu fa contacte amb el terra.

l.'avancarnent es completa quan la tíbia mou més enlla del fémur. Els objectius són finalitzar

l'avancarnent i preparar la cama pel recolzament (Figura 2.17).

Figura 2.17. osen-raeré final. El segment femoral es representa amb la Hnia blava, el
tibia! amb la negra i el peu amb la vermella.
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2.2 Sistemes instrumentats d'anállsl de pressions plantars durant la

marxa humana

la integració de tecnologia sorprenent, avencos en instrumentació i tecniques,

juntament amb I'evolució continuada de la informátlca han impulsat I'art i la ciencia de

l'análisi del moviment huma més enllá de la descripció básica, cap a camps més específics

com la presa de decisió quirúrgica, el disseny orteslc, la rehabilitació, I'ergonomia, o l'anállsi

del pacient atleta (Curran et al, 2005).

Al lIarg deis anys s'han desenvolupat diferents sistemes per poder mesurar les

pressions plantars (baropodométrtcs] que apareixen quan entren en contacte el peu i el terra

i ha estat probablement provocat per la impossibilitat d'observar alguns fets a ull nu, ja que la

nostra visió no pot detectar successos que ocorren a menys d'un dotzé de segon (Gage et al,

1995), de la mateixa manera que s'afirma que I'observació visual de la marxa és poc fidedigne

(Saleh et al, 1985). Aquests sistemes poden variar en funció del tipus de mesures que

ofereixen, del tipus de sensor que utilitzen, així com de la seva distribució, o de les

característiques físiques própies del sistema (Saito et al, 2011). Hi ha sistemes que permeten

obtenir dades quantitatives utilitzant fines lamines on hi ha inclosa una matriu de barosensors

que permeten obtenir mesures d'alta resolució de pressions plantars, o bé altres sistemes

óptics on I'única cosa que es pot observar es el patró progressiu de la cárrega de forma

qualitativa.

Sempre que el peu estigui damunt del terra, sigui en estática o dínámlca, en cada punt

de contacte amb la superfície de recolzament hi haurá alguna forca o pressió aplicada.

Aquestes forces o pressions plantars poden utilitzar-se de forma individual o com un terme

mig que representaria la suma de totes les magnituds de totes les forces menors que actuen

sobre aquest punt (Fuller, 1999). Quan es fan mesuraments a la cara plantar del peu és

important distingir entre forca (cárrega) i pressió (torca per unitat d'área), Alguns sistemes de

mesurament utilitzen la torca sobre una área coneguda de forma que es pot calcular la

pressió mitjana. Malgrat alxó, aquesta pot ser molt més baixa que la pressió máxima dins

d'aquesta área si els gradients d'alta pressió estan presents, cosa que provoquen, per

exemple, les promlnencíes óssíes. Hi ha aspectes molt importants en el moment de registrar
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pressions plantars, com el fet que la gent camina intentant evitar trepitjar sobre arees

doloroses, la qual cosa provoca hi hagi zones falses tant de baixa com d'alta cárrega (Whittle,

2007).

Un deis punts crítics a l'hora d'utilitzar aquests sistemes són les condicions de la

recollida de dades, que es pot fer amb el pacient descalc sobre un llencol o una plataforma'

amb sensors o amb lamines de sensors incloses a la sabata en forma de palmilles. Ambdues

formes d'análtsí són objectives pero es contra posen entre elles donat que quasi bé ningú

camina descalc durant les activitats de la vida diaria i tothom fa servir diferents tipus de

calcat, per la qual cosa la reproducció de la realitat seria la millor opció quan es vol fer una

aproximació diagnostica sota perspectiva clínica. Sigui la que sigui la forma utilitzada,

especialment en el cas de les plataformes s'hauria de respectar que estiguessin a nivell del

terra per evitar alteracions en les dades recollides (Tersteeg et al, 2012).

Els sistemes baropodornetrícs són, de bon tros més cars que els óptics, i a més a més

són també més sensibles, per la qual cosa la seva manipulació ha de ser més curosa. Aquests

sistemes han contribu'it a l'análisi básica de la marxa humana, pero també s'hi han trobat

algunes limitacions des d'una perspectiva terapéutica, com per exemple el fet que no estiguin

dissenyats per I'ús diari i la seva durabilitat entre d'altres (Saito et al, 2011).

De tots els sistemes que es poden fer servir per analitzar aspectes relacionats amb la

marxa humana, els que poden captar pressions plantars es redueixen en la plataforma de

pressions, les palmilles instrumentalitzades i els sistemes óptícs.

2.2.1. Plataforma de Pressions

Normalment les plataformes de pressions són sistemes de mesura de la marxa

portátíls que es connecten mltjancant un port USB o similar a un ordinador, i que incorporen

els programes per recopilació i análisi de les dades obtingudes. Aquestes plataformes

posseeixen un nombre variable de sensors dlstrlbuíts per la superfície, oscil-lant d'un a quatre

per cm'. Poden ser superfícies quadrades o rectangulars de mides variables.
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Aquests sistemes utilitzen resístencíes de detecció de torca i tecnologia de

transductors que proporcionen informació respecte una área a més a més de la torca vertical

(Curran et al, 2005). Quan es divideix la forca aplicada entre la cel-Ia de sensors trobem la

pressió mitjana sota el peu d'aquesta área. S'han fet servir molts tipus de sensors de torca

que inclouen galgues extensornetrlques per resistencia o capacitancia, goma conductora,

materials plezoelectrics i sistemes óptlcs fotoelástícs (Whittle, 2007).

El problema que produeixen és I'anomenat "targetting". Aquest fenomen es dona

quan la persona a avaluar fa un esforc per aconseguir que el peu trepitgi dins l'area de la

plataforma, alterant d'aquesta forma el caminar normal.

2.2.2. Plantilles instrumentades

El fet de mesurar les pressions plantars a I'interior del calcat té una serie

d'inconvenients com la curvatura de la superfície, la manca d'espai pels transductors i la

necessitat d'utilitzar lIargs cables fins a la unitat d'enregistrament (Whittle, 2007).

2.2.3. Altres sistemes no quantitatius

Aquests són sistemes de podobarografia que malgrat ens permeten valorar la

distribució de cárrega sota la planta del peu quan es camina, no ens permet obtenir el rnódul

de la terca aplicada a una zona. Es tracta de sistemes de tecnologia básica. que consta d'una

lamina, de diferents materials, col-locada sobre el vidre d'un banc de marxa. Quan la persona

camina per sobre imprimeix una figura de petjada que és captada per una camera que se

situa dins del banc de marxa. Originalment la petjada esta conformada per un gradient de

grisos i després de ser tractada per un programa inforrnátic de colorimetria, es converteix en

un gradient de colors, que van des deis més cálids (més pressió) a més freds (menys pressió)

oferint la possibilitat de valorar diferents nivells de pressió plantar de forma qualitativa.
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2.2.4. Valors de normalitat de pressions plantars en la dinárnlca i factors que hi poden

influir

S'ha descrit que les pressions típiques plantars en bipedestació estática del peu,

mesurades amb sensors, estan entre 80 - 100 kPa, durant la deambulació oscil-larlen entre

els 200 - 500 kPa, i en córrer més de 1500 kPa (Whittle, 2007).

Hi ha una variabilitat pel que fa referencia a l'alcada i pes entre la població, i per tant

en I'índex de massa corporal, per la qual cosa establir uns intervals de normalitat i/o

anormalitat és difícil si no s'associen obllgatóriarnent a aquest altres parárnetres mencionats.

S'ha demostrat que I'envelliment afecta la dínárnica de la distribució de pressions

plantars en el peu durant la marxa normal (Hessert et al., 2005). Hi ha estudis que relacionen

pressions plantars i formes de reduir-Ies pero fan referencia a una població molt petita i a

més a més no descriuen les seves característiques físiques. Aixo no tindria més importancia si

el que es vol comparar és únicament la variació entre pressions plantars abans i després

d'una intervenció terapeutíca, el problema que s'afegeix és que la mitjana de valors es veu

afectada per la variabilitat individual així com pel temps durant el qual una pressió plantar és

exercida sobre una zona determinada (Lawless et al, 2001).

L'ús de calcar, juntament amb els diferents ti pus de dissenys fa que els valors de

pressions plantars siguin variables (Lavery et al, 1997).

També, les pressions plantars tenen relació amb la capacitat muscular d'actuar

realitzant correctament funcions com la d'absorció de I'impacte del peu sobre el terra (Root

et al, 2012), encara que també s'ha descrit que I'acció muscular s'adapta dinámicament, com

quan ho fa en resposta a les forces d'impacte (Boyer et al, 2004) . Tot i que el cronometratge i

la intensitat relativa de I'activació muscular pot ser identificada amb I'ús de I'electromiografia,

les forces absolutes que es generen no poden ser mesurades d'una manera no invasiva. La

gráfica de torca vertical en un pla sagital (Figura 2.18). a una velocitat de marxa normal,

mostra els dos pics de torca que es desenvolupen en la dinámica (contacte de taló i propulsió)

i que poden arribar a un 110% del pes corporal, mentre que en la fase de vall (recolzament
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total) s'arriba a un 80%. També es genera una aguJla de torca d'impacte en el contacte inicial,

anomenada taló transitori (heel trasient) que arribaria d'un 50% a un 125% amb una duració

molt breu, que compren 1'1%- 2% inicials del cicle de marxa (Perry et al, 2010).
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Figura 2.18. Corbes de forca vertical on es pot observar el taló transitori (1), els pies
de torca en el contacte inicial i propulsi6 (2 i 3) i la fase de val! (4). (Adaptat de lIODLE D,
ROME K, HOWE T. Vertical ground reactton torces in patients with unilateral plantar heel pain - a pilot study.
Gait Posture. 2000; 34(3):347-51)

Fent referencia a la velocitat el rnódul del component vertical de la torca, així com la

pressió plantar, varia amb aquesta (Cavanagh et al, 1997). En caminar a una velocitat baixa es

disminueixen els pies de forca i també la profunditat de la zona de vaJl, més o menys en un

valor igual al pes corporal. Aquesta situació s'inverteix al augmentar la velocitat: pies de forca

més alts, que en la cursa s'aproximen a 2.5 vega des el pes corporal, i zona de vaJl més

profunda.

Una de les miJlors aproximacions que es poden fer a I'hora de marcar una normalitat

pel que fa referencia a forces o pressions plantars, correspon al fet d'analitzar el valor

obtingut respecte al pes, o en base a definir la magnitud de la forca i/o pressió en funció de la

zona que la rep, relacionant-ho amb el moment que aquesta forca/pressló s'aplica al peu.

Falten treballs per aportar dades de normalitat respecte a valors quantitatius pero sí que

podem oferir uns patrons de normalitat (taula 2.4), especialment en I'avantpeu, respecte a
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I'ordre de la distribució deis valor rnáxims de pressió plantar de diferents autors (Martínez,

2009).

Zones de I'avantpeu ordenades segonsla pressl6 plantar

" 2n 3' 4' Se 6e 7e

Grieve, 1984 2n (mtt 3rCmtt Ir Olt lrtmtt 4t.Cmtt Se Cmtt 2n-Se Olts

Plank,1995 3r(mtt 2n (mn 4t Cmtt Ir cmtt Se Cmtt -----

Bryant, 1999 lrOit 2" (mtt 3rCmtt lrcmtt 4tCmtt Se Cmtt 2n-Se 0lt5

:1>
Hayafune, 1999 lrOlt 2" (mtt 1remU 3rCmtt 4t Cmtt Se Cmtt 2n-Se 0lt5e

....
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Taula 2.4. Zones de l'avantpeu ordenades segóns el valor de la pressíó plantar trobats en els
diferents estudis deis autors (Martínez, 2009).

2.3. íNDEX DE POSTURA DEL PEU 6 (IPP-6)

Totes les maniobres i tecniques d'exploració clínica són un component fonamental per

a I'avaluació de la blomecánlca del peu. Aquestes eines que es fan servir han estat

qüestionades pel que fa referencia a la fiabilitat i validesa, i moltes d'aquestes proves

diagnostiques han estat descrites per poder avaluar tant la posició del peu com per oferir

sistemes de mesura. Pero alló més important és que qualsevol tecníca, amb els seus

avantatges i desavantatges, ens pugui aportar informació útil en referencia a la funció

dlnárnlca i no tan sois en la direcció de la morfologia o la posició estática. A més a més sembla

raonable dir que no s'ha pogut establir de forma adequada que moltes de les proves que hi

ha serveixin com a sistemes válíds de classificació del peu. (Menz, 1998).

l'índex de postura del pe u, també anomenat Foot Posture Index (FPI) o IPP, ha estat

definit com una eina d'anállsí multidimensional i multiplanar per quantificar la posició

pronada o supinada del peu (Scharfbilling et al, 2004). Es va construir grácies a la revisió de
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més de cent quaranta referéncies blbllográflques que tractaven sobre avaluació clínica, en les

quals es varen identificar trenta-sis mesures clíniques diferents. La base de I'avaluació es va

establir sobre els criteris que: les mesures han de ser fácíls de realitzar i eficients respecte del

temps a utllltzar, no han de dependre d'una tecnologia amb cost excessiu, els resultats han de

ser fácíls d'entendre i han de permetre unes dades quantificables. Aquest metode es

considera com una de les tecniques més utilitzades en I'examen del peu i turmell (Wrobel et

al,2008).

Originalment I'IPP va ser descrit com un sistema amb vuit variables o criteris específics

(IPP-8) a avaluar que eren: la palpació del cap astragalí, la comparació de les corbes supra i

inframaleolars, el signe de Helbing, la posició del calcani en el pla frontal, la prominencia en la

regió de I'articulació talo-navicular, la congruencia de l'arc longitudinal medial, la congruencia

del límit lateral plantar del peu, i I'abducció o adducció de I'avantpeu respecte del retropeu.

Quan aquest sistema va ser comparat amb altres mesures d'avaluació clínica de peu, es va

trobar que mostrava una fiabilitat moderada entre els grups d'edat estudiats, pero l'ús de la

puntuació total era més fiable que d'altres tecníques utilitzades. Tot i així es va qüestionar el

seu ús en la infancia i es va recomanar un millor estudi del sistema (Evans et al, 2003). Per tal

de millorar el sistema, es va fer un estudi sobre els criteris de validació, on es va trobar una

debíl associació entre la puntuació obtinguda deis ítems analitzats i les estructures óssles

subjacents, pero una forta relació en referencia a les mesures radiográfiques preses. Tot i

aíxó, una de les conclusions finals de I'estudi era que I'IPP proporciona una mesura de la

postura del peu que mostra una fiabilitat de moderada a bona, pero no pot ser considerat

valida usant procediments radlográñcs, i es recomanava estudiar el sistema amb més

intensitat (Scharfbilling, 2004). Donada aquesta diversitat deis resultats en l'ús d'aquest

sistema, es va realitzar un nou estudi sobre el desenvolupament i validació de I'IPP. En aquest

es va descriure el métode de quatre fases (derivació de mesures disponibles per ser incloses,

definició del sistema de puntuació, avaluació de la validesa deis components i modificació de

I'instrument perqué fos apropiat i investigació de la validesa predictiva de I'instrument

finalitzat en relació als models clnemátics estátics i dinámlcs]. Com a resultat es va acabar

definint una versió final del sistema amb sis variables (IPP-6) (es van eliminar dos ítems per

baixa fiabilitat: signe de Helbing i congruencia dellímit lateral plantar del peu) que ha acabat

sent un sistema rápid i simple de reatltzar, i permet una forma d'avaluació multisegmentaria i
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multiplanar que ofereix altres avantatges sobre les mesures preexistents. Aquesta darrera

versió de I'IPP va incloure només els parárnetres que van superar els sistema de validació,

descartant la utilització del sistema que comprenia els vuit parámetres inicials. (Redmond et

al, 2006). El sistema va tornar a ser estudiat amb posterioritat per investigar la validesa de la

construcció interna del sistema, tant de la versió de 8 ítems (lPP-8) com la de 6 (lPP-6),

proporcionant una major evidencia de la validesa que oferia la versió de 6 ítems com

instrument clínic per ser utilitzat en estudis de filtració i mostrant que té el potencial per ser

analitzat usant estrategles parametrlques (Keenan et al, 2007). Fins aquí el problema que

existia era l'absencla de valors normals, per la qual cosa es va dirigir una recerca per

determinar els valors de referencia rnltjancant una mostra de 1648 observacions individuals,

utilitzant nens, adults i ancians. D'aquest estudi s'han extret les conclusions que el IPP-6 esta

relacionat amb I'edat i la presencia de pato logia, pero no esta influenciat ni pel genere ni per

I'índex de massa corporal (Redmond et al. 2008). D'altra banda no poden ser passats per alt

aquells estudis que parlen que aquest sistema ha de ser utilitzat amb precaució (Cornwall et

al, 2008), especialment des d'una perspectiva de recerca, per un problema de fiabilitat. Pero

val a dir que en el mateix estudi s'especifica que l'IPP-6 va millorar la seva validesa en eliminar

els dos ítems conflictius, i que encara que hi ha una moderada fiabilitat entre els examinadors

que van participar en la recerca (aspectes negatius relacionats amb el nivell de l'experiencla

en I'ús) hi ha una molt bona fiabilitat intra-examinador. Aquesta última afirmació coincideix

amb un treball de Morrisson et al (2009) realitzat amb gent jove on conclouen que hi va haver

un acord quasi perfecte entre els dos avaluadors que van participar en les puntuacions de

l'IPP-6 d'aquest estudi (anállsl de Kappa de 0.86).

L'ús d'aquest sistema ha estat dirigit no només a avaluar el peu sinó també per

relacionar-lo amb les ortesis plantars, de forma que la seva puntuació va associar-se amb els

canvis observats amb la utilització d'alguns tipus d'ortesis plantars [Pavne et al, 2003; Zammit

et al, 2007). Aquest sistema també ha estat utilitzat, juntament amb l'Index de Valg, per

poder estudiar la relació entre tipus de peu i incidencia de lesions en triatletes (Burns et al,

2005). Altres aplicacions de l'IPP-6 han estat dirigides a determinar la relació entre postura

del peu i dorsiflexió máxima de la primera articulació metatarsofalángíca, a estudiar I'efecte

de I'ús de ortesis personalitzades en aquest moviment quan hi ha un peu pronat (Munteanu

et al, 2006), o a investigar els factors de risc pel desenvolupament de la síndrome d'estres
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tibial medial en corredors, on es va trobar una relació entre aquesta síndrome i la pronació

estática excessiva del peu (Tweed et al, 2008). També s'han realitzat altres recerques en

pediatria, on l'IPP-6 ha estat I'eina de selecció d'aquella mostra de nens i nenes amb peus

plans (Evans et al, 2009). Dins de l'árnblt de la pediatria es va realitzar un estudi per valorar la

fiabilitat intra i entre examinadors deis resultats de mesures en trastorns de gent jove. Els

sistemes que es van fer servir van ser l'IPP-6, el test de lunge (una forma d'avaluar la rigidesa

del turmell en cadena clnetlca tancada estática), I'escala de Beighton i la de valoració de

I'extremitat inferior. El resultat va ser que es va demostrar una fiabilitat adequada en la

mostra utilitzada que pot ser tingut en compte com una justificació pel seu ús en la practica

clínica.

Així dones, tal i com descriu I'autor (Redmond, 2005) en el seu manual, l'IPP-6

és una eina clínica per al dlagnóstic que va ser dissenyada per quantificar el grau en el que un

peu pot estar en una posició pronada, neutra o supinada (Redmond et al., 2006). Vol ser un

metode senzill per donar graus a diferents aspectes de posició del peu i obtenir un únic valor,

que al mateix temps sigui una representació de la posició de tot el peu. Totes les dades

s'obtenen mltjancant I'observació del peu de forma tridimensional mentre es manté en

bipedestació estática, en angle i base de marxa, basant-se en que aquesta posició és la que

més s'aproxima a la del peu durant la dlnámlca.

2.3.1IPP-6 i la seva relació amb la dlnámlca

Últimament han anat apareixent treballs en la relació entre aquesta mesura estática i

la dlnárnlca. Un deis que comencá a utilitzar l'IPP-6 i la funció dinámlca és una investigació

que estudia les característiques del desplacarnent del centre de pressió (CdP) amb la

morfologia del peu, i on demostra que la morfologia del peu afecta la trajectória del CdP de

manera que en un peu supinat pot esperar-se que hi hagi una área de excursió relativament

gran del CdP, contrarlament al que passa amb un peu pronat (Wong et al, 2008).

Encara que hi ha treballs pel que fa el valor de l'IPP-6 com a mesura predictiva de la

funció dínámíca, el qüestionament sobre la possibilitat de poder predir diferents aspectes

dlnárnics basant-se en mesures estatlques ha estat una de les constants mantingudes en els

treballs de recerca. Uns deis primers treballs en tractar aixó va realitzar-se tenint en compte
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únicament un valor, I'altura de I'arc, que és un deis parárnetres que conformen el sistema

avaluatiu de l'IPP-6 (Franettovich et al, 2007).

En relació amb la dinámica, es va desenvolupar un treball per analitzar la relació entre

l'IPP-6 i la cínemátíca del migpeu, afegint-hi una anállsl de la deambulació mítjancant un

registre gráfic i la posició del navicular (test de descens del navicular i aleada mínima del

navicular). Amb una mostra de 108 participants, el treball va demostrar que l'IPP-6 va poder

predir un 13,2% de la variació del test de descens del navicular i un 45% de la variació de

l'alcada mínima del navicular. Tot i que el valor predictiu dinámíc va ser pobre en referencia a

la posició del navicular, un aspecte important va ser que uns deis ítems més significatius de la

relació amb la funció dlnámíca van ser I'arc longitudinal medial i la posició del calcani en el pla

frontal, dos deis parámetres de l'IPP-6 (Nielsen et al, 2008). Amb la premissa que varis estudis

han demostrat relacions significatives i no significatives entre una avaluació estática de la

postura del peu i probabilitat de lesió (Bartosik et al, 2010; Hetsoni et al, 2010; Dicharrri et al,

2009; Chuckpaiwong et al, 2009; Franettovich et al, 2007), un altre estudi va ser realitzar per

avaluar la fiabilitat d'un nou metode per quantificar el moviment del migpeu mltjancant una

análisi d'una seqüencía de vídeo i validar I'ús de la classificació de l'IPP-6 com un predictor de

la funció di namica del peu durant la deambulació (Nielsen et al, 2010). t'análíst mltjancant el

vídeo va provar ser un rnetode fiable i precís per quantificar la cinemática del migpeu

utilitzant el desplacarnent del navicular, i els registres de l'IPP-6, així com els components

individuals van mostrar una forta relació estadística respecte a les mesures dínárnlques, pero

les prediccions individuals resten qüestionables. També van recomanar les mesures

dlnámlques del migpeu a I'hora de realitzar avaluacions clíniques del peu.

S'ha realitzat una recerca recent sobre si l'IPP-6 o alguns deis seus ítems poden predir

les pressions plantars. Analitzant una mostra de 400 participants sans utilitzant una

plataforma de pressions, es va arribar a la conclusió que tot i que l'IPP-6 pot caracteritzar el

patró de pressions plantars entre els grups de peus pronats, neutres i supinats, té la capacitat

de predicció de moderada a baixa pel que respecta a la variabilitat de pressions plantars

(Sánchez et al, 2012).
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Un altre estudi va voler determinar el grau d'associació entre postura estática del peu i

mobilitat, en funció de la seva presentació com a peu pronat o amb un are medial descendit,

o supinat o amb un arc medial elevat. Encara que es va arribar a les conclusions que els peus

amb ares més baixos presentaven una mobilitat vertical o medial-lateral augmentada

respecte del peus amb uns ares més elevats, I'aspecte més interessant que van concloure va

ser que la mobilitat del peu pot ser predita amb una precisió raonable utilitzant una

combinació de I'amplada del migpeu, l'alcada dorsal de I'arc medial i la classificació global de

la postura del peu utilitzant l'IPP-6 (Cornwall et al, 2011).

A més deis estudis que volen comparar o predir la funció dlnárnlca amb l'IPP-6, en

altres casos es va fer un intent de relacionar aquest índex amb patologies específiques com la

síndrome de dolor patelo - femoral. Es va sotmetre cada participant (26 en total) a una

avaluació amb l'IPP-6 i una análisi cinemática del retropeu i I'avantpeu durant la deambula ció

utilitzant un sistema tridimensional d'anállsi del moviment. les conclusions van ser que en

tots els individus, amb i sense la síndrome, hi va haver una associació d'acceptable a

moderada entre l'IPP-6 i alguns parárnetres de la funció dinárnlca del peu (Barton et al, 2011).

També s'han fet estudis amb especial referencia a activitats específiques, com el que

intenta valorar la influencia de la primera posició del ballet (turnout) sobre la posició del peu i

la seva relació amb lesions múscul-esqueletíques per sobre ús (Cimelli et al, 2012).

2.3.2 Parámetres de l'IPP-6 i la seva puntuació

Tal i com explica Redmond (2005) són sis els pararnetres que es fan servir per valorar

un peu amb l'IPP-6. Per convenció els valors positius fan referencia a la posició pro nada i els

negatius a la supinada. Com a recomanacions generals la persona ha d'estar uns dos minuts

en la posició de sortida abans de ser avaluada i per posicionar-se correctament pot fer un

símil de passos en la mateixa posició estática, a més tot el cos ha de estar mirant endavant

sense intentar observar que és el que s'está fent.

El parárnetres són:
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1) Palpació del cap astragalí. És I'únic criteri que es basa en la palpació més que en

I'observació. El cap de l'astrágal es palpa damunt de I'aspecte medial i lateral de la cara

anterior del turmell. Donat que I'avaluació es fa en posició relaxada de calcani en

recolzament, de vegades es fa necessari fer els moviments d'inversió i eversió del peu per

assegurar-se que les zones de palpació són les adequades. Els valors es descriuen de la

manera següent:

-2 - palpació del cap astragalí només per la tara lateral

-1- palpació del cap astragalí més lateral que medial

0- palpació del cap astragalí igual lateral que medial

+1- palpació del cap astragalí més medial que lateral

+2 - palpació del cap astragalí només per la cara medial

2) Valoració de les corbes supra i inframaleolars. Aquest parárnetre es basa en la

presumpció que les corbes per sobre i per sota del mal-leol lateral o fibular són

aproximadament iguals quan el peu esta en una posició neutre. la corba supramelolar és la

que serveix de referencia donat que ve formada per la fíbula i aquesta no modifica la seva

forma sigui quina sigui la posició del peu. En canvi la corba inframaelolar és la que canvia ja

que la seva forma esta influenciada pel canvi de posició del calcani. Pot ser d'ajuda tenir com

a referencia una línia recta (per exemple, usant un regle) per veure el grau de diferencia entre

ambdues corbes. Un problema que pot sorgir és la presencia d'edema o obesitat ja que

impediria la visualització de la zona rnal-leolar, Els valors es descriuen de la manera següent:

-2 -la corba inframaleolar és recta o convexa

-l-la corba inframaleolar és cóncava, pero més aplanada que la supramelolar

0- ambdues corbes són práctlcarnent iguals.

+1-la corba inframaleolar és més cóncava que la supramaleolar

+2 -la corba i inframaleolar és marcadament més cóncava que la supramaleolar

3) Posició del ca/cani en el pla frontal. És una observació que equival a la valoració de

la posició neutra o relaxada del calcani en recolzament, és a dir s'observa el peu des del

darrere i es valora en posició relaxada la inclinació del calcani respecte del terra. És I'únic

parárnetre que es quantifica mítjancant una bisectriu en la cara posterior del taló i una regleta
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de perthes o un gonlómetre de doble brac. El fet d'utilitzar intervals de 5° és una forma molt

útil de disminuir el biaix en la medició. Els valors es descriuen de la manera següent:

-2 - inversió del taló major de 5° de var

-1- inversió del taló entre la vertical i 5° de var

O - taló vertical

+1- eversió del taló entre la vertical i 5° de valg

+2 - eversió del taló major de 5° de valg

4) Grau de prominencia en la regió talo-navicular. Aquesta zona esta localitzada a la

cara interna proximal del peu on, en el peu neutre, l'área de pell immediatament superficial

que cobreix I'articulació talo-navicular és plana. La prominencia o enfonsament esta associat

amb el peu pronat o supinat respectivament. Els valors es descriuen de la manera següent:

-2 - área talo-navicular marcadament cóncava

-1- área talo-navicular lIeugera, pero clarament cóncava

0- área talo-navicular plana

+1- área talo-navicular amb una prominencia lIeu

+2 - área talo-navicular marcadament prominent.

5) Congruencia de I'arc longitudinal medial. Tot i que l'alcada de I'arc tradicionalment

ha estat un molt bon indicador de la funció del peu, la seva forma també pot ser important.

Aquest parárnetre ha de tenir doncs en compte ambdós aspectes, aleada i forma. En un peu

normal la curvatura de I'arc hauria de ser uniforme, semblant a la circumferencia d'un cercle.

La supinació del peu produeix un are més agut en el seu arc posterior, mentre que la pronació

aplana I'arc en la zona mitjana. Els valors es descriuen de la manera següent:

-2 - arc elevat i agudament angulat cap a la zona posterior

-1- are moderadament elevat i lIeugerament agut cap a la zona posterior

O - aleada d'arc normal i corbat concentrlcament

+1- arc dlsmlnuít i lIeugerament aplanat a la zona central

+2 - are molt disminu'it amb un sever aplanament de la zona central / I'arc pot

fer contacte amb el terra.

6) Abducció o adducció de I'avantpeu respecte el retropeu. Si s'observa el peu des de

darrere visualitzant la cara posterior del taló, es pot veure I'aparició de I'avantpeu a la zona
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medial o lateral del retropeu. la supinació del peu provoca que I'avantpeu aparegui a la cara

medial del retropeu, mentre que la pronació fa que surti per la cara lateral. S'ha de tenir en

ment que si hi ha una deformitat estructurada de I'avantpeu el valor pot estar influenciat per

la posició rígida i no per una adaptació o resultat de la cárrega. Els valors es descriuen de la

manera següent:

-2 - s'observen els dits a la cara medial, no a la lateral

-1- s'observen els dits més medialment que lateralment

0- s'observen els dits de forma igual medialment que lateralment

+1- s'observen els dits més lateralment que medialment

+2 - s'observen els dits a la cara lateral, no a la medial.

Els parárnetres que fan referencia a la posició del taló s'ha de fer visualitzant un pla

frontal posterior pur del taló ja que si no es fa, I'abducció natural deis peus en estática poden

provocar una falsa visió.

Un cop s'ha valorat el peu dret i I'esquerre, la suma del valor que I'examinador ha

assignat a cada parárnetre permet un valor general. Com a valors máxírns, I'índex pot obtenir

unes puntuacions entre -12 i +12. Es consideren com valors de referencia els intervals

següents:

1) molt pronat : >+10

2) pronat: +6 a +9

3) neutre: O a +S

4) supinat: -1 a-4

S) molt supinat: -S a -12
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3 HIPOTESI i OBJECTIUS

3.1 Hipótesi :

Hi ha diferencies en el patró d'aparició i magnitud del pie ponderat de pressió plantar

en funció del tipus de peu classifieat segons I'índex de postura del peu - 6 (IPP-6).

L'ús d'aquest sistema classifieatori sobre la eapaeitat d'adaptació del peu a la cárrega

podria utilitzar-se com a eina predictiva de la dinámica del pacient respecte del parárnetre

del pie ponderat de pressió plantar.

3.2 Objectiu General:

Mítjancant el sistema F-Scan Mobile i el seu software, deseriure els eanvis de

magnitud de la pressió máxima de diferents arees de la cara plantar del peu, en cadascun

deis diferents períodes de la fase de recolzament de la marxa amb el propi calcat, utilitzant

el sistema classificatori posturaIIPP-6.

3.3 Objectius Específics :

1- Deseriure la cárrega, utilitzant el valor del pic ponderat de pressió máxima plantar,

de les diferents zones plantars estudiades en base al tipus de peu (IPP-6) i els subperíodes de

la fase de reeolzament de la marxa.

2- Explorar la diferencia entre les mitjanes deis valors d'aquesta pressió máxima

plantar de cadascuna de les zones de la planta del peu segons el tipus de peu (IPP-6),

utilitzant el peu neutre eom el peu de referencia.
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El Comlte de Bioetlca de la Universitat de Barcelona va informar positivament sobre

aquest projecte, aprovant els procediments de I'estudi, el 4 de juliol de 2011 (Annex 1).

4.1- Mostra

La mostra ha estat formada per persones voluntárles d'ambdós sexes,

predominantment adults actius, provinents de I'Hospital Podológlc Universitari de la

Universitat de Barcelona i per alumnes de l'Ensenyament de Podo logia del Campus de

cíencíes de la Salut de Bellvitge, de la mateixa universitat. Tots han estat informats oralment

i mitjancant un full de consentiment informat (annex 2) de les característiques de I'estudi,

document que han signat per poder ser inclosos com a participants.

4.2- Criteris d'lncluslé i d'exclusió

Criteris d'inclusió:

a) utilitzen un tipus de calcar adequat, sense grans deformacions.

b) accepten participar voluntárlarnent en I'estudi, signant el full de consentiment

informat

c) estan inclosos en I'interval d'edat d'entre 15 i 70 anys

Criteris d'exclusió:

a) presenten una marxa antlálgíca

b) tenen una limitació per a la deambulació normal (no ajudes externes, ingestió de

fárrnacs que alteressin I'equilibri, amputació, parálisl, artritis, etc.)

c) han patit una lesió traumática greu en I'extremitat inferior en els darrers 6 mesos

d) han estat sotmesos a una intervenció quirúrgica en el peu o I'extremitat inferior

en els darrers sis mesos

e) el registre no permet una visió clara de les corbes de pressió plantar.
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4.3 Variables

S'han mesurat les variables següents: edat, genere, pes i altura, índex de massa

corporal, índex de postura del peu, pie ponderat de pressió plantar, árees de pressió plantar i

moments de la fase de recolzament. Per un costat, les quatre primeres ens permeten

caracteritzar la mostra i per I'altre, les quatre darreres ens faciliten I'estudi deis aspectes

dlnámlcs. Respecte al pic de pressió plantar, s'ha fet servir una raó percentual per poder fer

comparables les dades obtingudes; així doncs s'ha procedit a ponderar el pic de pressió

plantar de cada zona dividint el valor obtingut entre el pes (torca pes) i multiplicant per cent.

Totes les avaluacions han estat realitzades pel mate ix investigador i les dades s'han anotat al

full destinat a tal fi.

4.3.1. Edat

La variable edat s'ha enregistrat en anys complerts i s'han seleccionat les persones

amb edats compreses entre els 15 i 60 anys, per considerar que era un marge d'edat

suficientment segur per evitar els trastorns dinárnlcs associats amb les marxes d'edats més

extremes.

4.3.2. Sexe

El genere s'ha enregistrat assignant un 1 a la variable "sexe masculí" i un 2 a la del

"sexe femení".

4.3.3. Pes l altura

El pes s'ha enregistrat en kilograms i I'altura en metres.
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4.3.4. índex de massa corporal

L'índex de massa corporal (IMe) s'ha enregistrat en kg/m', utilitzant la fórmula

IMC=pes/(altura)'. S'han classificat els valors resultants en base als intervals que especifica

l'Organització Mundial de la Salut. La taula 4.1 reprodueix la classificació d'aquesta

organització. Només s'han fet servir el principals pararnetres: baix pes, normal, sobrepes i

obeso S'han ornes les subclassificacions donat que no és un objectiu d'aquest treball insistir

en aquest valor.

·iI"';:.'· ,�,,� (�m�) ".. e/> �t;· ;., ,D�'>!:;:�,:��,¿
CLASSI�JC!\f)� �{ ',P1n�.�s'�unts de.hí�J" lAildiclóila!� p'¡ilts"ae:táll:ro'

.'.' •

Baix pes <18.50 <18.50

Aprimament sever <16.00 <16.00

Aprimament moderat 16.00 -16.99 16.00 - 16.99

Aprimament lIeu 17.00 -18.49 17.00 -18.49

18.50 - 22.99
Normopes 18.50 - 24.99

23.00 - 24.99

Sobrepés �25.00 �25.00

25.00 - 27.49
Pre-obes 25.00 - 29.99

27.50 - 29.99

Obés �30.00 �30.00

30.00- 32.49
Obes classe I 30.00· 34.99

32.50- 34.99

35.00 - 37.49
Obés classe 11 35.00 - 39.99

37.50 - 39.99

Obés classe 111 �40.00 �40.00

Taula 4.1. Reproducció tradulda de la taula sobre la classlficacló de I'índex de massa

corporal segons l'Organització Mundial de la Salut.

4.3.5.IPP-6

El sistema d'avaluació IPP·6 (descrit a la introducció) s'ha utilitzat per classificar els

peus de cada participant en funció de la posició estática relaxada, de forma que es pogués

evidenciar si quedaven melosos en intervals de valors normals o patológics. Els valors en
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aquest estudi s'han obtingut seguint les directrius marcades per I'autor del sistema

(Redmond et al" 2006). El fet de diferenciar entre peu dret i esquerre ha vingut donat per la

possibilitat de trobar diferencies entre ambdós peus.

Figura 4.1. Participant en bipedestació en

angle i base de rnarxa.

S'han valorat els sis parárnetres del sistema mantenint la persona en bipedestació

relaxada (Figura 4.1) damunt d'un banc de marxa elevat 50 cm del terra per millorar la visió

de I'examinador, en angle i base de marxa (I'angle de marxa es defineix per I'angulació que

tenen els peus respecte la línia de progressió dinámica i la base de marxa es defineix per la

separació intermaleolar durant la deambulació). Els parárnetres a valorar han estat:

a) palpació del cap astragalí,

b) observació de les corbes supra i inframaleolars,

c) mesurament deis graus d'inversió o eversió del calcani utilitzant una regleta de

Perthes,

d) observació i palpació de la prominencia en la regió talo-navicular,

e) observació de la congruencia del are longitudinal medial i,

f) grau de la magnitud d'abducció o adducció de I'avantpeu.

Un cop avaluats aquests ítems se'ls ha donat un valor entre +2 i -2, tal i com es va

descriure en I'introducció.

S'ha utilitzat com a sistema de classificació deis valors, el mateix que originalment va

plantejar l'autor (Redmond et al, 2008):
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- Normalitat= +1 a +7

- Pronat (potencialment anormal) = +8 a +10

- Molt pronat (patológlc) = +11 a +12

- Supinat (potencialment anormal) = O a -3

- Molt supinat (patologlcl = -4 a -12

4.3.6. Pie de pressió plantar

Els parárnetres a utilitzar en qualsevol treball sempre tenen una relació directe amb

les possibilitats del ti pus de sistema a fer servir, pero quasi tots permeten obtenir dades de

torca, torca mitjana, pressió, pressió mitjana, centre de pressió i la seva trajectorla, i la

integral de pressió/temps (Bryant et al, 2000).

La selecció del parárnetre pie de pressió ha vingut determinat principalment per dues

qüestions. Per un costat existeixen treballs que afirmen que el fet d'estudiar alhora els

diferents parárnetres de pressió plantar és redundant (Keijsers et al, 2010) donat que tenen

una alta correlació entre ells i una bona repetibilitat. Per I'altre costat, per poder obtenir

dades referents a parárnetres relacionats amb les pressions i/o forces plantars habitualment

es procedeix a seleccionar o dividir la superfície plantar del peu en regions anatomíques o

d'lnteres especial, opcions que ofereixen els diferents programes deis sistemes, i que depen

deis objectius a aconseguir. La qüestió que moltes vegades es planteja és la representativitat

real deis nivells de pressió plantar en una zona seleccionada com a referencia anatómica ja

que en molts casos com més petita és l'área escollida més improbable és que la pressió

plantar representada sigui la real d'aquesta área anatómlca, ja que les estructures rígides

pateixen un desplacarnent damunt les toves, provocant forces de fricció o de t. Aixo es fa

evident quan es vol veure el nivell de torca o pressió plantar en cadascun deis cinc caps

metatarsians. És a dir, les pressions poden coincidir dins de la zona o fer-ho enmig de la

separació entre dues árees (Figura 4.2). Aixo és extremadament important donat que,

óbviarnent, els índex de pressió plantar estan molt influenciats per la superfície o els límits

d'aquesta (Pataky et al, 2008). Encara que es marqui una área estándard, en haver de ser

modificada i individualitzada per a cada persona per adaptar-la a la mida de la petjada de

cada cas, afectara les dades a obtenir en més o menys mesura.
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El parárnetre escollit no esta llíure d'aquesta influencia negativa ja que dins de cada

área marcada hi ha un pic de pressió plantar máxima que no es veu tan afectat per la

superfície escollida pero sí per la magnitud de la torca aplicada a la zona i per la proximitat

d'alguna magnitud superior al voltant d'aquesta. Encara que hi ha estudis, on es van usar

sistemes baropodometrlcs amb un nombre molt menor de sensors, que troben que el pic de

pressió plantar es menys fiable que la pressió plantar mitjana, (Martínez et al, 2007), aquest

no es modifica en alterar l'área d'anállsi petita i per tant, davant de la possible necessitat de

modificació de les regions de la planta del peu el valor del pic de pressió plantar no es veu

alterat. Aquest pic de pressió plantar rnaxírna s'ha enregistrat en unitats de kPa i s'ha

obtingut un valor per cada área. Un aspecte molt important per poder comparar les dades

entre els individus que conformen la mostra és el de corregir els valors de pressió plantar

obtinguts. Donat que aquests tenen una relació directa amb el pes de cada persona, s'ha

optat per utilitzar la raó percentual pic de pressió plantar dividit pel pes (torca pes) i

multiplicat per cent, és a dir un pic ponderat de pressió plantar, expressat en kpa/N.

Figura 4.2. Visualització de la localització deis

pies de pressió plantar respecte de les erees

seleccionades.

98



____________________________
Material i Metodes

4.3.7. Arees de la petjada plantar

Les zones seleccionades per l'análisi han estat, segons I'ordre d'enregistrament de

dades (Figura 4.3): primer dit (PD), primer cap metatarsíá (lCMTI), tres radis centrals i

cinque cap metatarsiá (5CMTI), avantpeu (AP), migpeu (MP), retropeu medial (RPM),

retropeu lateral (RPL), petjada total (PT), tal i com es mostra a la Figura. Aquestes zones han

estat dibuixades previarnent conformant una plantilla estándard que s'ha guardat com arxiu

general. Aquest arxiu de distribució de I'espai s'ha aplicat i ajustat individualment a cada peu

per recollir específicament cada zona característica un cop seleccionada la petjada a

estudiar. La superfície de cada zona ha estat seleccionada i marcada pel mate ix investigador

tenint en compte la proporció real de cada zona.

Figura 4.3. Afees seleccionades del peu. El sistema marca automáticament un quadrat de color diferent per cada

zona seleccionada. El requadre marró que envolta tata la petjada es refereix a tot el peu.

4.3.8. Moments de la fase de recolzament

Per estudiar com el pie de pressió plantar va modificant-se durant la marxa, s'ha

enregistrat cada valor d'aquesta variable de cadascuna de les arees durant tota la fase de

recolzament, dividint-Ia en el 0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%-100% del

temps total (de 0% = xóc de taló a 100% = enlairament digital).
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Podem considerar de forma general que del 0% al 30% correspon al període de

contacte inicial, del 30% al 70% correspon al període de recolzament total, i del 70% al 100%

correspon al període propulsiu (Micha ud, 2011). El fet de dividir tant la fase de recolzament

ens permet analitzar més detalladament el canvi de magnitud en els diferents moments de

la marxa (Figura 4.4).
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Figura 4.4. Imatge de la distribució de les pressions plantars de les diferents árees , on en I'elx
d'ordenades té el percentatge de la fase de recolzament del cicle de la marxa.

4.4- Protocol de recollida de dades

4.4.1- Sistema de registre de dades

S'ha dissenyat un full pel registre de les dades (Annex 3), on s'han anotat les dades

personals, els valors antropornetrics i I'avaluació de l'IPP-6. Específicament els valors recollits

han estat el nom, nombre d'identificació, edat, genere, pes, aleada.
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Per l'IPP-6 s'ha anotat els valors assignats a cada parárnetre, sumant-Ios i obtenint un

valor final. l'avaluació de cada parárnetre ha estat realitzada mantenint cada participant en

bipedestació relaxada, en angle i base de marxa. S'han pres registres fotográfics per si es

precisava fer alguna verificació de les dades obtingudes.

El registre deis diferents valors del pie de pressió plantar s'ha realitzat en dues fases.

En una primera, s'ha creat crear un full on hi estan inclosos els valors numenes de pressió

plantar de cada cas (annex 4). En una segona, s'han introdurt en una base de dades

confeccionada rnltjancant el sistema PASW Statistics, per la seva anállsl posterior.

4.4.2. Equipació i protocol per a I'obtenció de les dades personals

antropometrlques,

El primer pas ha estat el d'obtenir les dades personals i antropornetriques a través

d'una entrevista i exploració del participant. En aquesta entrevista inicial s'ha informat de les

característiques i objectius de I'estudi i s'ha mostrat el full de consentiment per a la seva

lectura i signatura posterior.

l'exploració física ha consistit en una avaluació en cadena cínetlca tancada (CCT)

estática (bipedestació en angle i base de marxa) en la qual s'han enregistrat els valors de pes,

altura i IMe.

El pes i I'altura s'han quantificat mitjancant una batanea Pesperson, model 1111, Nº

registre 119626 (Esplugues de lIobregat, Barcelona), que pot pesar un pes rnáxírn de lS0kg i

mínim d'lkg, amb un error de 100g. la mateixa batanea té adaptat el tallímetre que mesura

longitud amb intervals mínims de centímetres. Abans de pesar i tallar a cada persona es va

calibrar a O la batanea, Els participants van estar descalces i les lectures les va fer sempre el

mateix investigador.
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4.4.3. Equipació i protocol per a l'obtenció de les dades de pressió plantar

la mesura de les pressions s'ha realitzat mítjancant el programa F-Scan Mobile

Research 6.51. El sistema escollit per a I'adquisició de les dades dlnámlques (pie de pressió

plantar) va ser el F-Scan Mobile, de la companya Tekscan Inc., Boston, Massachussets, USA

(registrada amb els estándards ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003), per ser un deis sistemes

més reconeguts i utilitzats arreu en treballs sobre pressions plantars.

El sistema de valoració de pressions plantars F-Scan Mobile és un sistema fiable i fácil

d'usar que detecta pressions plantars utilitzant uns sensors fins en forma de palmilles que

s'introdueixen en el calcat. Aquest sistema detecta, en registra i mostra les forces plantars

mentre succeeixen, sense interferir en el desenvolupament de I'activitat de caminar. També

permet la introducció i emmagatzematge de les dades personals de forma simple.

les dades de pressió plantar poden visualitzar-se mentre es registren o poden gravar

se com una peHícula i ser revisades i analitzades amb posterioritat. Així, es pot focalitzar

l'Interes en árees especifiques i comparar-ne qualitativament i/o quantitativament els

patrons de pressió plantar.

Tal i com especifica la companyia fabricant, el sistema pot utilitzar-se per:

1) comprovació de l'efícácla orteslca

2) avaluació pre i post quirúrgica

3) identificar árees potencials d'ulceració

4) control de pacients dlabetlcs i neuropátlcs

5) observar marxes anormals i les seves característiques

6) regular la cárrega després de una cirurgia

7) monitoritzar trastorns degeneratius del peu

8) documentar informes medies o legals

9) tasques de formació i/o educació
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les característiques del software del sistema F-Scan permeten:

1) mostrar dades en dos o tres dimensions en temps real o en registres gravats prevlament

2) mostrar corbes de pressió plantar i forca plantar respecte del temps

3) comparar les condicions d'abans i després del tractament al mate ix temps

4) Integrals forca/ternps (impuls)

S) representacions fotograma a fotograma i petjada múltiple

6) aTlJar i analitzar zones específiques de la cara plantar del peu

7) importar i exportar arxius de dades

8) mostrar el centre de torca i la seva trajectórla

El maquinari del sistema esta composat per una unitat receptora F-Scan Mobile, una

bateria recarregable, dos cables de l.Sm (per unir els connectors de les palmilJes de sensors a

la unitat receptora), dos unitats de connexió i palmilJes de sensors.

la unitat receptora es subjecta a la cintura amb un cinturó i es connecta a la bateria

rnitjancant un cable. Hi ha la possibilitat de connectar dues bateries alhora. Aquesta unitat

reculJ i emmagatzema les dades de pressió plantar monitoritzada pels connectors de les

palmilles de sensors, i les descarrega a I'ordinador mitjancant una connexió USB. El frontal

d'aquesta unitat posseeix I'interruptor de posada en marxa i apagat, una membrana

d'inici/aturada de gravació i diverses lJums indicadores, com les de:

a) verifica ció de la correcta connexió de les palmiJIes del sensor

b) comunicació amb el port USB

c) indicador de alarma d'error

d) indicador d'enregistrament

e) indicador de la connexió de la bateria

f) indicador de I'estat de la cárrega de la bateria

la bateria esta dissenyada per proporcionar electricitat continuadament i es

connecta a la unitat receptora a través d'un cable. Aquesta bateria s'introdueix en un

receptacJe de tela que es subjecta en el mateix cinturó que la unitat receptora.
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Les unitats de connexió són elements que permeten la transmissió de les dades de

pressió plantar, captades per les palmilles de sensors, a través deis cables fins a la unitat

receptora. Posseeixen un interruptor en el frontal que obre i tanca la ranura inferior

d'inserció de la lIengüeta de la plantilla amb els sensors. Cada sensor s'assegura en la posició

correcte amb el velero de la cara contraria i enganxant-se a les bandes eiastiques que es

subjecten al terc inferior de la cama.

La plantilla de sensors (Figura 4.5) és una superfície flexible d'una amplada de

106.7mm, una longitud de 304.8 mm i 0.15mm de gruix en la qual esta irnpres el circuit de

960 sensors amb una densitat de sensors de 3.9 sensors/crrr', dlstrlburts en forma de files i

columnes (Figura 4.6) . Cada plantilla té dibuixades les formes per poder retallar-les en funció

de la mida de I'interior del calcar. El protocol a seguir s'ha determinat de la manera següent.

Figura 4.5. Plantilla de sensors.
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Figura 4.6. Dades tecnlques del sensors.

S'ha valorat la mida del calcat de cada individu retallant la plantilla amb sensors

seguint les mides opcionals que ja venen marcades pel fabricant, de forma que puguin

adaptar-se perfectament a I'interior de la sabata sense produir-se cap arruga ni plec (Fig.

4.7).
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Figura 4.7. Plantilla de sensors un cap introdufda dins del calcat.

Figura 4.8. Sistema P-Scan un cap tots els components han estat
connectats j preparat per fer un registre.
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Aquestes plantilles tenen una Ilengüeta que surt pel lateral del calcat i serveix per

unir-les a la ranura d'un connector, que a través d'uns cables permet transmetre les dades a

una unitat de registre de dad es. Un cop les sabates han estat calcades, el connector s'ha

subjectat a la cama utilitzant unes bandes elástiques amb velero que facilita el propi sistema,

evitant una excessiva tensió de la lIengüeta (Figura 4.8). Amb el pacient de peu s'ha

connectat els cables que surten del connector a la capsa de registre, donant suficient lIargada

deis mateixos, respectant el lIoc de les connexions específiques de cada peu a la capsa de

registre. Aquesta, juntament amb la bateria, esta inclosa en un cinturó que s'ha adaptat a la

mida de la cintura de cada persona. Un cop fet aíxó s'ha connectat a I'ordinador, i s'ha

engegat la capsa de registre. Quan I'ordinador ha reconegut el port USB utilitzat pel sistema,

s'ha obert el programa F-Scan Mobile Research 6.51.
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Figura 4.9. Gráflcs del test de calibració, on s'ha d'observar, verificar i confirmar la similitud i els valors de les corbes,
que no han de variar més del5% del pes de I'individu.

Quan el sistema és operatiu, detecta ambdues plantilles i es procedeix a ajustar els

pararnetres, recomanats pels protocols del fabricant, a una freqüencía de mesura de 100

mHz i duració de 10 segons, que permet aproximadament enregistrar uns 10 cicles de la
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marxa. Posteriorment s'ha calibrat el sistema introduint el valor del pes de la persona en Kg

segons marca la pauta del mateix sistema. Un cop calibrat, s'ha procedit a realitzar el test

d'efectivitat de la calibració que permet comprovar la correcció d'aquesta i augmentar la

fiabilitat deis registres abans de procedir als registres dinámics. El procediment consta de

mantenir la persona simulant una deambulació sense moure's del Iloc durant 15 segons,

aixecant alternament i completament els peus del terra. Es graven 10 segons mentre es

realitza aquesta marxa simulada. Un cop finalitzada la gravació, s'obre el registre dinárnic i es

crea un gráfic de cada peu seleccionant en les propietats la torca i el temps. Eliminant el

primer i el darrer pas, es busca, verifica i confirma la presencia de precisió (similitud) en els

valors maxims de les corbes respecte el pes de I'individu. També s'avalua la presencia de

repetibilitat en els valors rnáxirns de la torca deis contactes d'un peu i de I'altre. El test

s'accepta si no hi ha una diferencia del 10 % en l'ús clínic i del 5% en el de recerca (Figura

4.9).
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Figura 4.10. Petjada mitjana de les pressions plantars del mateix peu esquerre en dos dinámiques diferents

on es pot observar la gran similitud de les corbes de torca representatives de la fase de recolzament, mostrant
una bona flabllitat de la mesura.
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Un cop efectuat el test de calibració, s'ha procedit a enregistrar dues mesures de la

dinámica, en un passadís de 16 metres de longitud, que proporciona una deambulació lineal

sense restriccions, permetent fer-ho a la velocitat escollida per cada participant. Així, s'han

obtingut dues dlnárnlques de 10 passos cadascuna, iniciant el registre en el segon pas,

separades per un interval de cinc minuts. S'ha escollit desestimar el primer i I'últim cicle per

evitar canvis de ritme en el caminar.

Un cop descarregades les dades en el programa s'ha procedit a avaluar la correcció

deis registres pel seu ús per les mesures. Per realitzar aquesta avaluació s'han obert els dos

registres, obtenint la mitjana de forces. S'ha obert un gráñc on s'ha Inclós les dues corbes de

torca deis dos registres, acceptant-Ios si aquestes corbes mantenen una coincidencia i

similitud en les formes i magnituds (Figura 4.10). En el cas contrari s'han rebutjat i s'ha

procedit a la captació d'un nou registre, i a emmagatzemar-Io si és acceptat.

Quan els registres dlnárnlcs han estat acceptats com a vállds, s'han obert en el

sistema per reproduir-Ios i poder obtenir els valors nurnerics (Figura 4.11). En primer lIoc s'ha

premut I'opció "Vista de contorn en 2-D", que mostra les pressions plantars en format de

dues dimensions, i fa que la forma deis escaires de la Figura de pressions plantars es suavitzi i

els límits entre els gradients de pressions plantars siguin més fácíls de delimitar (Figura 4.12).

En segon lIoc s'ha seleccionat I'opció "terme rnltjá 1", només activa en el programa de

recerca, que permet visualitzar la Figura amb el valor de pressió plantar de cada sensor

modificat per reflectir també els valors deis sensors ve'ins, a excepció d'aquells que tenen

valor zero. Aixo té com a resultat una Figura més suau amb un augment en l'área total de

cárrega ja que els sensors que inicialment no tenien valor ara en tenen, degut al terme mitjá

deis valors que els envolten. En tercer lIoc s'ha aplicat I'opció "terme rnitjá deis rnáxírns

valors deis passos", que mostra un únic fotograma del tot el registre dinámlc que és el

resultat de fer el terme rnltjá deis valors deis diferents passos (Figura 4.13). Quan aquesta

opció és utilitzada es té la possibilitat d'escollir els passos que es volen per fer aquesta

mitjana. En aquest cas es van utilitzar tots , rebutjant el primer i I'últim. En quart lloc, s'ha

aplicat a ambdues imatges el patró dissenyat per diferenciar cadascuna de les árees,

descrites prevíarnent, de les quals s'ha d'obtenir el valor de pressió plantar máxima, Aquest

patró s'ha delimitat i desat com a Figura estándard, que en aplicar-lo s'ha d'ajustar als
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requeriments de la mida i zones de cada caso Automátlcament aixó produeix un gráfic on es

mostra cada una de les corbes de cada área (Fig. 4.14).

Figura 4.11. Representació
cclorimétrica de la pressió plantar
deis sensors de la plantilla.

Figura 4.12.

colorlmetrica

I'opció 2D.

Representació
modificada amb

Figura 4.13. Resultat de I'aplicació
de topetó "terme mitjá 1" a la

Figura 4.12.

Aquestes corbes representen els canvis de la pressió plantar máxima (parametre seleccionat

al quadre d'opcions del mate ix gráfic) en I'eix d'abscisses (expressat en quilopascals, kPa),

respecte del moment de la fase de recolzament en I'eix d'ordenades (expressat com

percentatge del temps, %). En cinque lIoc s'ha creat una taula per incloure-hi els valors de pie

de pressió plantar de cada área a estudiar en cada moment de la fase de recolzament, tal i

com es mostra en la figura 4.14. En sise Iloc, s'han traslladat els valors a la matriu de dades

creada en el PASW Statistics.
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Figura 4.14. Figura mitjana de tots els passos juntament amb el gráfic generat que mostra els nivells de pressió
plantar de cada área durant tot el cicle de la fase de recolzament.

Hi ha hagut la possibilitat d'utilitzar una sabata estándar per tots els participants pero s'ha

decidit utilitzar la propia sabata de cada participant donat que creiem que les mesures són

més reals i no alteren la dinámica individual.

4.5- Análisl de les dades

l.'análisl de les dades s'ha realitzat rnitjancant el programa lnforrnatic PASW Statistics

(antic SPSS) ver. 18. La autorització d'ús va ser atorgada per l'Área de Tecnologies de la

Informació i la Comunicació de la Universitat de Barcelona d'acord amb els contractes de

llicencies dipositats, amb data de 23 de febrer de 2011.

En primer Iloc s'ha procedit a obtenir els valor de les mides de tendencia central i de

dispersió (mitjana, mediana, moda, desviació típica, valor mínim i valor máxlm).

Posteriorment s'han comparat els valors obtinguts de les mitjanes de cada peu (esquerre /
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dret) respecte a la localització, utilitzant la t de Student - Fisher (N= 69; P :5 0,05), i s'ha

estudiat la relació entre les pressions del peu dret i ESQUERRE rnitjancant la prova

d'independéncla calculant el Coeficient de Correlació de Pearson.

Per a la comparació de les mitjanes deis valors del pic ponderat de pressió plantar en

cada moment de la marxa en funció del tipus de peu, s'ha utilitzat la prova de comparació de

mitjanes amb dades independents, calculant la t de Student-Fisher (p;'i;0,05). En tots els casos

s'ha comprovat si es complia la condició de normalitat de les variables (prova de

Kolmogorov-Smirnov), i en aquells casos en que no ha estat així, s'ha usat la prova U de

Mann-Whitney (p;'i;0,05).

Per comparar les mitjanes en cada moment de la fase de recolzament en funció del

tipus de peu, tant en el peu dret com en el peu esquerre, s'han escollit com a referencia els

valors obtinguts del tipus de peu categoritzat com a neutre.
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5.1- Descripció de la mostra

SEXE
50

44

10

40

30

20

O
N =69

• HOME • DONA

Gráflc 5.1. Diagrama de barres de la distribució per sexes.

DESCRIPTIUS Edat (anys) Pes (kg) Altura (metres)
Mitjana 34,75 69,82 1,68
Mediana 29 69 1,68
Meda 25 63 1,62

Desviaciá típica 14,13 12,95 0,09
Mínim 16 47 1,52
Maxim 67 100 1,89

Taula 5.1. Descriptius de l'edat, pes ¡ altura
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INDEX DE MASSA CORPORAL
N se

30

ro ---------------------

10

212.9%)

N

• BAlX PES «1a,5O) • NORMOP�S (18,50·24,99) • SOBREP�S (�5,OO) • OBESITAl (2:30,00)

Grafic 5.2. Diagrama de barres de la distrlbució de l'Index de massa corporal.

TIPUS DE PEU FPI�

30 ------

"
21

18

12

".6% 6

N ,69

• NEUTREIO ..� • PRONATI."'� • MOlTPRONATI.IOatI2) • SU�NATI-I a�) • MOLTSUPINATI-5a-12)

Grafic 5.3. Diagrama de barres de la distribució en funció del tipus de peu.
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A continuació s'exposen les taules de dades que reflecteixen els valors de les

variables estudiades. Els colors només tenen com objectiu facilitar la visualització d'apartats
diferents. Tal i com s'ha esmentat previament el valor de pic ponderat de pressió plantar és
un valor sotrnes a ponderació (pressío/forca = kpa/N).

N=69 PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR - COMPARACIÓ DE MITJANES PER SEXES

LO(ALlTZACIÓ MOMENT 5EXE
MITJANA

DE$V.TIP. T-STUDENT
SIG.

PEU
(kP,/N) (p.0.05)

F
E

M

20 F 2,06 3,88
.

o
0:63

2,244 0,029
M 1,25
F

E
M

-

-

30 F 3,34 5,80
o 2,203 0,032

M 1,23 a.so
F -

E
M

PRIMER DIT
60 F 9,64 10,30

2,373o 0,021
M 5, 26 4,97
F 15,33 11,66

2,269E
9,61 9,02

0,027
M

70 F 18,57 14,04
o 2,656 0,010

M 10,46 10,21

E
F 27,92 18,95

2,368 0,021
M 18,87 12,68

80 F
o

M

E
F '0,98 1,9'7

2,410 0,019
o

1M '0,19 10;69

o
F 0,97 2,40

2,:182 0,034
METATARSIANS 1M 0,15 0,45

CENTRAlS F 7,88 6,15
E 2,018 0,048

20
M 5,47 3,77
F

o
M

E
F ;],;98 15;60

-2,084 0,041
'M 11;02 '6,22

30
F 8,32 15;96o -2,3� 0,021

1M !l1,i].8 15155
F 7,83 5,40

E
7.58

-2,72 0,016
40

M 11,72
, 8,39 5,49

D
5,95

-2,058 0,043
MIGPEU

M 11,31

E
F 8,10 5,35

-2,435
M 12,08 8,23

0,018
50

F
D

M

F 8,49 5,39
-2,496E 0,015

60
M 12,47 7,78
F

D
M

Taula S.2A. Comparació de mltjanes del pic ponderat de pressió plantar per sexes. Només s'ha meros
les localitzacions on s'han trobat diferencies estadísticament significatives.
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N=69 Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR - eOMPARAeló DE MITJANES PER SEXES

lOCAlITZACIÓ SEXE
MITJANA

DESV.TIP. T-STUDENT
51G.

MOMENT PEU
(kPo/N) (p.0.05)

E
F 42,84 15,86

2,845 0,006
M 32,51 11,66

30
F 40,35 17,31

o
26,07 10,60

4,245 0,000
M

F 25,76 11,91
3,195 0,002E

M 16,98 9,03
40

F 24,00 11,42
o

M 15,34 9,30
3,228 0,002

F 14,86 8,41
2,790 0,007E

M 9,30 7,02
50

F -

o
M

- -

RETROPEU - -

LATERAL F -

E
M - -

60
6,36F 9,26

2,500 0,015o
M 5,49 5,33
F - -

E - -

M - -

70
F 5,28 5,02

2,485 0,015o
2,50 3,23M

--- -- ---- -- � ---

F. - -

E
M

- -

80
-

o
F 3,45 4,79

2,354 0,022
M 1,39 2,48

E
F - -

M
- -

-

10
F 51,31 20,27

o 2,400 0,0019
M 40,45 13,24
F -

E
M

- -

20
-

F 54,28 21,84
2,310o

M 43,04 14,04
0,024

E
F 44,77 16,51

2,904 0,005
30

M 33,60 13.00
F 43,29 16,64

o
29,67

3,619 0,001
M 11,58

E
F 26,19 11,12

3,275 0,002
RETROPEU

40
M 17,39 9,98

MEDIAL F 25,49 11,18
o

M 17,79 15,33
2,395 0,019

F 15,40 9,08
E 2,972 0,004

50
M 8,99 7,70
F 15,16 9,80

o
M 8,17 7,23

3,109 0,003

E
F 7,45 6,49

2,073 0,042
60

M 4,32 5,11

D
F 8,63 7,49

2,607
M 4,28 4,82

0,011

F 3,03 4,48
E

M 1,22 2,18
2,230 0,029

70
F 3,67 4,69

o
1,23

2,725 0,008
M 2,74

Taula 5.2B. Comparació de mitjanes del pie ponderat de pressió plantar per sexes. Només s'ha lnclbs

les localitzacions on s'han trobat diferencies estadísticament significatives.
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N=69 PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR - COMPARACIÓ DE MITJANES PER SEXES

lOCAlITZACIÓ
MITJANA 51G.

MOMENT PEU SEXE
(kP,¡N)

DESV.TIP. T-STUDENT
(p:oO.OS)

E
F -

-

M -

10
F 53,25 21,10

D 2,210 0,031
M 42,70 14,70
F -

E -

PETJADA M -

TOTAL
20

'56,37 22,16F
D

M 45,95 tS,78
2,025 0,047

F 4'7,50 17,19
E

M 36,61' 11,95
3,087 0,003

30
F 45,63 17,50

2,934 0,005D
M 34.04 12,12

Taula 5.2(. Comparacló de mitjanes del pie ponderat de pressió plantar per sexes. Només s'ha meros

les localitzacions on s'han trobat diferencies estadísticament significatives.

N=69 RELACIONS SIGNIFICAT)VES ENTRE IMC I ZONES PLANTARS

PEU ESQUERRE PEU DREl

ZQNES
MQMENT CORRo SIGN. MOMENT CORRo SIGN.

MARXA (%) PEARSON (psO,OS)
ZONES

MARXA (%) PEARSON (psO,OS)
80 -0,393 0,001 80 -0,337 0,005

1r Oit 90 -0,389 0,001 lr Dlt 90 -0,334 0,005
100 -0,313 0,009 100 -0,307 0,010

Dits Menors 90 -0,239 0,048 30 0,290 0,015
70 -0,248 0,040 Dlts Menors 40 0,301 0,012

lr Metatarsta 80 -0,249 0,039 90 -0,247 0,041
90 -0,237 0,050 70 -0,291 0,015

Mett. Centrals 70 -0,262 0,027
lr Metatarstá

8. -0,306 0,011
Se Metatarsla 70 -0,262 0,030 90 -0,282 0,019

60 -0,263 0,029 COO -0,267 0,026

Avantpeu 70 -0,332 0,005
Mett. Centrals

70 -0,270 0,025
80 -0,293 0,015 80 -0,262 0,030
O -0,364 0,002 Se Meteterstá 10 0,304 0,011

Retropeu Lat.
10 -0,513 0,000 60 -0,296 0,014
20 -0,435 0,000 70 -0,338 0,005
30 -0,339 0,004

Avantpeu
80 -0,328 0,006

O -0,383 0,001 90 -0,278 0,021

Retropeu Med.
10 -0,524 0,000 O -0,435 0,000
20 -0,449 0,000 10 -0,508 0,000
30 -0,375 0,002

Retropeu lato
20 -0,413 0,000

O -0,370 0,002 30 -0,238 0,049
10 -0,517 0,000 O -0,407 0,001
20 -0,420 0,000 10 -0,497 0.000

3. -0,342 0,004
Retropeu Med.

20 -0,404 0,001
Petjada Total

50 -0,283 0,019 30 -0,312 0,009
60 -0,282 0,019 O -0,341 0,004
70 -0,343 0,004 1. -0,493 0,000
80 -0,300 0,012 2. -0,404 0,001

3. -0,303 0,011

Petjada Total
4. -0,240 0,047
5. -0,290 0,016
60 -0,278 0,021
70 -0,325 0,007
80 -0,331 0,005
90 -0,279 0,020

Taula 5.3. Relacions significatives entre índex de massa corporal i zones plantars. Només s'ha indos les localitzacions
on shan trobat diferencies estadísticament significatives (Mett = Metatarsians).
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5.2- Petjada Total

PETJADA TOTAL - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MOMENT FASE ESTAOfsTICS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 26,7291 27,3468
Mediana 22,7700 25,3600

O Moda 6,40 19,88
Oesv. Tip. 13,74177 13,00006

Mín. 6,40 7,60
Max. 66,57 67,50

Mitjana 52,1726 49,4335
Mediana 49,3800 49,5500

10 Moda 45,52 21,42
Desv. Tip. 20,57365 19,59858
Mín. 22,10 21,42
Miue. 118,66 116,00

Mitjana 55,0639 52,5983
Mediana 53,8100 49,3000

20 Moda 26,82 29,70
Desv. Tip. 21,51246 21,00240

Mín. 26,82 20,51
Max. 145,50 134,00

Mitjana 43,5577 41,4367
Mediana 39,7000 37,8800

30 Moda 33,33 39,05
Desv. Tip. 16,28438 16,64664

Mín. 19,88 12,85
Max, 98,00 98,50

Mitjana 29,5961 29,1514
Mediana 27,7600 27,4600

40 Moda 19,04 19,99
nesv. Tip. 10,55422 10,38183
Mín. 14,94 14,02
Max. 70,83 66,03

Mitjana 27,6428 27,9828
Mediana 24,0500 24,0800

SO Moda 12,59 36,74
Desv. Tip. 10,09765 10,60511
Mín. 12,59 12,72
Max. 52,76 61,37

Mitjana 35,8084 34,6300
Mediana 33,3300 32,1900

60 Moda 32,92 8,74
üesv. Tip. 13,65704 13,68438
Mín. 16,76 8,74
Max. 91,53 72,47

Taula 5.4A. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la

localització PETJADA TOTAL del peu dret i esquerre de tota la mostra (0% al

60%).
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PETJADA TOTAL - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kPa/N)
MOMENT FASE ESTAOrSTICS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCR1PTIUS N=69 N=69

Mitjana 52,4097 52,1828
Mediana 49,8800 47,7300

70 Moda 62,53 65,90
nesv. Tip. 18,43217 18,81722
Mín. 22,40 23,46
Max. 123,38 112,06

Mitjana 71,5790 70,7704
Mediana 69,7000 66,0000

80 Moda 29,74 55,16
Desv. Tip. 22,39355 26,32853
Mín. 29,74 30,00
Max. 148,92 193,79

Mitjana 71,3277 68,5517
Mediana 70,7800 65,1900

90 Moda 30,12 26,86
Desv. Tip. 21,48899 25,07157
Mín. 30,12 26,86
Max. 135,39 140,68

Mitjana 28,4048 29,6536
Mediana 23,8000 24,9400

100 Moda 5,95 12,06
Desv. np. 16,23598 17,27461
Min, 5,95 7,07
Max. 92,16 92,53

Taula 5.48. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la

localització PETJADA TOTAL del peu dret i esquerre de tata la mostra (70% al

100%).

Mitjana i Oesviació Típica Pie Ponderat Pressió Plantar

PETJAOA TOTAL E-O

100

J90

40

70 80 90 100

MOMENT FASE RECOLZAMENT (%)

o MITJANA PEU E V DESV. TIP. PEU E o MITJANA PEU o V DESV. TIP. PEU o

Gráflc 5.4. Representació gráfica deis valors de la mitjana i desviació típica del pie ponderat de press!ó plantar deis
dos peus i de tata la mostra respecte de la PETJADA TOTAL.
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PETJADA TOTAL- eOMPARAeló MITJANES Pie PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR PEU ESQUERRE - DRET

N 69
ESTAOfSTlCS

RELACJÓ COMPARACIÓ MITJANES
DESCRIPTIUS

Coef. Diferencia Tde
MOMENT FASE

PEU Mitjana Desv. Tip. Correl. Sigo de les Desv. Tip. Student- Sigo
RECOLZAMENT (kPa/N)

Pearson Mitjanes Fisher

E 26,7291 13,74177 ,818 ,000 ',61768 8,09082 -,634 ,528

°
O 27,3468 13,00006

E 52,1726 20,57365 ,837 ,000 2,73913 11,49101 1,980 ,052
10

49,4335 19,59858O

E 55,0639 21,51246 ,849 ,000 2,46558 11,68425 1,753 ,084
20

52,5983 21,00240O

E 43,5577 16,28438 ,820 ,000 2,12101 9,87493 1,784 ,079
30

16,64664O 41,4367

E 29,5961 10,55422 ,812 ,000 ,44464 6,42311 ,575 ,567
40

29,1514 10,38183O

E 27,6428 10,09765 ,842 ,000 ',34000 5,84475 -,483 ,630
50

27,9828 10,60511O

E 35,8084 13,65704 ,784 ,000 1,17841 8,99485 1,088 ,280
60

34,6300 13,68438O

E 52,4097 18,43217 ,754 ,000 ,22696 13,07318 ,144 ,886
70

O 52,1828 18,81722

E 71,5790 22,39355 ,750 ,000 ,80855 17,62797 ,381 ,704
80

26,32853O 70,7704

E 71,3277 21,48899 ,754 ,000 2,76594 16,65850 1,379 ,172
90

68,5617 25,07167O

E 28,4048 16,23598 ,769 ,000 -1,24884 11,42141 -,908 ,367
100

29,6536 17,27461O

Taula S.5. Taula de comparació de mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localitzaeió PETJADA TOTAL,
entre el peu dret i esquerre de tata la mostra. En blau es pot observar la re la ció molt positiva i significativa, aixf
ccm l'abséncia de diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (valors en verd).
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E

VA Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS EL TlPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

REeOLZAMENT

,_ EUTRE PRONAT OlTPRONAT SUPI Al OlTSUPIN T

MOMENT
ESTAOfsTICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE

RECOLZAMENT
DESCRIPTIU5 E

77,14

D

103,01

E

14,41693

D E

20,78150

D E

15,65102

D D

22,5950
Mitjana 23,9717 26,7050 31,0262 30,1781 23,8814 24,4821 27,0000 27,3450 26,1550 26,0500
Mediana 22,8900 26,7150 29,0100 25,3600 20,3600 22,2800 26,9600 27,3250 25,2700

o 13,82169

Moda 14,76 10,31 6,40 8,20 9,90 19,88 14,20 13,45 9,53 12,40
Desv. 'np. 7,12977 9,42120 19,18912 17,65617 12,45553 12,50283 9,74436 7,15145 14,83224
Mín. 14,76 10,31 6,40 8,20 9,90 7,60 14,20 13,45 9,53 12,40
Max. 43,14 41,14 66,57 67,50 60,15 54,33 44,02 37,76 44,00 51,72

Mitjana 50,4733 46,2494 55,6648 50,3167 49,3236 47,9979 52,4080 54,4850 51,3033 50,8250
Mediana 49,0200 45,5800 49,3800 51,1100 44,1250 44,7250 51,6900 54,7500 55,8200 43,3350

10 28,43918

Moda 24,32' 27,37 25,29 21,42 24,61 24,35

23,61

23,61 24,33 22,10 21,60
Desv. Tip. 16,18565 12,71095 26,15980 23,33458 19,92015 19,00486 17,85905 18,99860 20,91194
Min, 24,32 27,37 25,29 21,42 24,61 24,35 24,33 22,10 21,60
Max. 87,40 67,30 118,66 116,00 79,31 81,95 86,75 86,75 78,92 88,46

Mitjana 52,8111 50,6172 59,0081 52,8379 51,2736 49,7157 55,8290 58,8820 55,5867 53,9567
Mediana 51,4250 47,0250 54,4300 50,4000 47,3950 46,8150 53,9150 56,4250 57,8650 41,7750

20 29,12731

Moda 26,82 25,42 27,70 20,51 27,17 27,30 28,91 29,15 29,76 29,18
Desv. Tip. 17,32852 16,76633 28,48203 24,69452 18,04987 17,02413 17,35283 22,15056 22,66313
Min. 26,82 25,42 27,70 20,51 27,17 27,30 28,91 29,15 29,76 29,18
Máx 90,14 92,00 145,50 134,00 89,69 87,43 90,20 97,60 85,84 92,00

Mitjana 43,0328 41,1039 46,0862 41,4905 39,0736 36,8964 43,1880 44,3950 47,3617 47,9100
Mediana 39,9600 38,4800 42,6700 36,1500 37,4950 37,4450 39,6050 39,8800 45,2550 36,0000

30 25,67124

Moda 20,11 19,36 67,50 12,85 21,60 39,05 23,00 24,70 27,90 26,14
Desv. 'rlp. 16,61746 15,50242 19,59944 18,78266 11,63310 9,99016 14,33868 16,60032 17,53059
Mín. 20,11 19,36 19,88 12,85 21,60 20,22 23,00 24,70 27,90 26,14
Max. 86,71 83,00 98,00 98,50 61,91 52,55 67,44 71,23 71,37 89,65

Mitjana 29,4906 28,8817 29,9914 28,6771 25,6429 26,3686 30,2450 30,4440 36,6717 35,9600
Mediana 28,5550 27,5950 27,3200 27,4500 24,8400 25,4300 27,3500 28,2350 32,7500 31,0550

40 16,30602

Moda 15,36 14,45 15,19 14,02 14,94 14,82 17,16 15,81 27,76 20,13
Desv. Tip. 9,25189 8,48814 12,89584 10,41218 7,60259 8,70147 10,50701 11,60970 10,21348
Min. 15,36 14,45 15,19 14,02 14,94 14,82 17,16 15,81 27,76 20,13
Max. 46,71 43,28 70,83 53,16 40,97 42,94 54,67 52,33 54,82 66,03

Mitjana 25,8144 26,6467 25,8619 26,4414 25,4343 25,6829 31,2050 32,1570 38,5767 35,7950
Mediana 23,0700 23,5500 23,7400 24,0800 20,2300 22,2350 28,9950 30,9750 37,7650 34,2700

50 14,79235

Moda 14,19 14,56 12,59 12,72 15,27 14,48 22,23 15,63 21,57 20,65
Desv. Tip. 9,22704 9,26898 8,47994 8,63111 11,35087 11,22346 8,48731 11,87553 11,70815
Mín. 14,19 14,56 12,59 12,72 15,27 14,48 22,23 15,63 21,57 20,65
Max. 48,70 48,88 42,62 42,62 52,50 53,61 47,70 57,17 52,76 61,37

Mitjana 32,2344 31,6139 34,4762 30,7110 32,0143 32,6229 41,4330 45,1550 50",6717 44,5367
Mediana 34,1300 28,3850 32,5400 31,0100 28,4300 28,1100 39,0350 44,8900 49,1900 40,0150

60 17,86663

Moda 16,76 19,69 32,92 8,74 16,90 18,71 28,38 23,99 24,18 23,27
Desv. Tip. 9,15814 9,82156 10,68112 10,66023 15,81292 15,57070 10,23660 14,27494 23,11342
Mín. 16,76 19,69 17,53 8,74 16,90 18,71 28,38 23,99 24,18 23,27

47,46 49,52 66,19 51,80 65,14 67,79 62,27 72,47 91,53 70,34

Mitjana 50,2011 48,4667 51,9648 48,4124 44,1579 47,2529 59,8780 66,1690 67,4000 64,7200

70
30,98

Mediana 51,5700 44,3950 47,6200 49,3800 38,3550 40,2300 60,9150 65,9000 60,5200 55,6100
Moda 24,86 23,4 25,32 24,54 22,40 24,45 47,05 65,90 35,68

Desv. Tip. 12,40203 14,26886 16,87110 21,14942 10,47088 31,75629 31,15861
Mln.

Max.
24,86

73,96
23,46 25,32 24,54

83,61

22,40

94,60

24,45

97,43

47,05

72,29
41,09
90,13

35,68
123,38

30,98

112,06

Taula S.GA. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localització PETJADA TOTAL amb la mostra agrupada segons el

tipus de peu (0% al 70%).
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DESCRIPTIVA PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

NEUTRE PRONAT OLT PRO AT SUPI Al OlTSUPI AT

MOMENT
ESTAOfsTICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
DE$CRIPTIUS E D E D E D E D E D

RECOlZAMENT

Mitjana 69,5167 66,6661 72,3081 65,9524 61,9050 62,1021 79,4790 87,3960 84,6200 92,4633
Mediana 70,1650 67,5200 73,3100 61,0000 55,3750 54,7900 79,7600 84,4250 68,2800 66,8050
Moda 37,29 34,50 29,74 30,00 31,89 32,56 58,23 56,72 56,08 48,24

80 Desv. Tip. 16,69975 19,08922 23,05736 17,94459 24,13847 23,23212 11,91527 18,32506 36,96306 58,36623
Mín. 37,29 34,50 29,74 30,00 31,89 32,56 58,23 56,72 56,08 48,24
Max. 106,19 109,84 134,92 103,86 114,43 115,18 98,31 119,01 148,92 193,79

Mítjana 75,3772 70,1689 70,6819 66,7490 63,6836 55,6279 76,1260 82,8320 71,2783 76,4800

Mediana 74,8200 60,4400 69,5000 65,4200 62,6150 53,1350 78,0350 83,1450 66,5200 64,7100
Moda 42,04 38,09 30,12 30,77 34,72 27,70 45,49 35,81 41,97 26,86

90 Desv. Tip. 22,47276 26,11974 20,40212 16,86728 20,48248 17,95379 19,82880 28,58792 28,79469 42,52040
Mín. 42,04 38,09 30,12 30,77 34,72 27,70 45,49 35,81 41,97 26,86
Max. 135,39 138,09 103,57 103,66 97,85 85,73 100,73 134,89 121,69 140,68

Mitjana 30,2028 31,6811 26,8686 30,0748 24,1457 21,5736 31,5520 33,9300 33,0800 33,8233
Mediana 29,5450 24,3800 25,2900 30,1400 18,4700 16,1550 23,9800 26,6350 29,7750 29,8350
Moda 10,02 10,79 5,95 7,07 9,31 12,06 9,27 14,54 10,11 13,30

100 Desv. Tip. 15,37819 17,03013 12,39634 15,06638 15,01609 13,76144 24,68590 24,55892 19,09898 18,18010
Mín. 10,02 10,79 5,95 7,07 9,31 8,50 9,27 14,54 10,11 13,30
Max. 71,98 75,27 49,35 57,93 60,42 56,46 92,16 92,53 57,01 67,58

Taula 5.6B. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localització PETJADA TOTAL amb la mostra agrupada segons el

tipus de peu (80% al 100%)

COMPARACIÓ MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE

LA FASE DE RECOLZAMENT

PETJADA TOTAL PEU ESQUERRE PEU DRET

MOMENT
APARElLAMENT MITJANA DESV.

T U T U

FASE Student-
MITJANA DESV.

TIPUS DE PEU Ikpa/NI TIP.
Mann- P

Ikpa/NI TIP.
Student- Mann- P

RECOlZAMENT Fisher Whitney Fisher Whitney
Neutre (n=18) 23,9717 7,12977 -1,563 ,130 26,7050 9,42120 -,781 ,441
Pronat (n=21) 31,0262 19,18912 30,1781 17,65617
Normal (n=18J 23,9717 7,12977 -1,472 ,165 26,7050 9,42120 ,574 ,570

O
Molt Pronat (n=14) 23,8814 12,45553 24,4821 12,50283

Neutre (n=18) 23,9717 7,12977 -,944 ,354 26,7050 9,42120 -,186 ,854
Supinat (n=10) 27,0000 9,74436 27,3450 7,15145

Neutre (n=18) 23,9717 7,12977 -,347 ,741 26,7050 9,42120 ,131 ,897
Molt Supinat (n=61 26,1550 14,83224 26,0500 13,82169

Neutre (n=18) 50,4733 16,18565 -,756 ,455 46,2494 12,71095 -,660 ,514
Pronat (n=21) 55,6648 26,15980 50,3167 23,33458

Neutre (n=18) 50,4733 16,18565 -,425 ,674 46,2494 12,71095 -,296 ,770

10
Molt Pronat (n=14) 49,3236 19,92015 47,9979 19,00486

Neutre (n=18) 50,4733 16,18565 -,292 ,772 46,2494 12,71095 -1,375 ,181
Supinat (n=10) 52,4080 17,85905 54,4850 18,99860

Neutre (n=18) 50,4733 16,18565 -,101 ,920 46,2494 12,71095 -,382 ,717
Molt Supinat In=6J 51,3033 20,91194 50,8250 28,43918

Taula 5.7A. Taula de comparació de les mitjanes del ore ponderat de pressió plantar de la locahtzacló PETJADA TOTAL, segons el tlpus de

peu i el moment de la fase de recolzament (0% al 10%).
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COMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (lPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

PETJADA TOTAL

MOMENT

FASE

RECOLZAMENT

APARElLAMENT

TlPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kpa/N)
DE5V.
TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU DRET

p

9,82156

17,86663

T U

Student- Mann-

fisher Whitney

MITJANA

(kpa/N)
DESV.

TIP.
p

Neutra (n=18) 52,8111 17,32852
Pronat (n=21) 59,0081 28,48203

",804 ,427 50,6172 16,76633

52,8379 24,69452
-,323 ,749

20

,882Neutre (n=18) 52,8111 17,32852
Molt Pronat (n=14) 51,2736 18,04987

-,763 ,452 50,6172
49,7157

15,76633
17,02413

,ISO

Neutre (n=18) 52,8111 17,32852
Supinat (n=10) 55,8290 17,35283

-,44!l. ,653 50,6172 16,76633

58,8820 22,15056
-1,114 ,275

Neutre In=18) 52,8111 17,32852
Molt Supinat (n=6) 55,5867 22,66313

",315 ,756 50,6172 16,76633

53,9567 29,12731
-,267 ,799

Neutre (n=18) 43,0328 16,61746
Pronat (n=21) 46,0862 19,59944

-,520 ,606 41,1039 15,50242

41,4905 18,78266

-,069 ,945

30

,385Neutre (n=18) 43,0328 16,61746
Molt Pronat (n=14) 39,0736 11,63310

-1,251 15,50242
9,99016

,224
.

41,1039

36,8964

,881

Neutre (n=18) 43,0328 16,61746
Supinat (n=10) 43,1880 14,33868

-,025 ,980 41,1039

44,3950
15,50242

16,60032
-,525 ,604

Neutre (n=18) 43,0328 16,61746
Molt Supinat (n=6) 47,3617 17,53059

-,546 ,591 41,1039 15,50242

47,9100 25,67124
-,788 ,439

Neutre (n=18) 29,4906 9,25189
Pronat (n=21) 29,9914 12,89584

-,137 ,892 28,8817 8,48814

28,6771 10,41218

,066 ,947

40

,418Neutre (n=18) 29,4906 9,25189
Molt Pronat (n=14) 25,6429 7,60259

-,998 ,326 28,8817
26,3686

8,48814
8,70147

,822

Neutre (n=18) 29,4906 9,25189

Supinat (n=10) 30,2450 !l0,5070!!.
-,197 ,845 1-2�8�,8�8�1_7_+-8�,-48�8�1-4___l

30,4440 11,60970
-,409 ,686

Neutre (n=18) 29,4906 9,25189
Molt Supinat (n=6J 36,6717 10,21348

-1,607 ,122 1-2�8�,8�8�1�7_+�8�,�48�8�1�4c_1
35,9600 16,30602

-1,394 ,177

Neutre (n=18) 25,8144 9,22704
Pronat (n=21) 25,8619 8,47994

-,017 ,987 1-2_6�,6_4_6_7_+�9,-2-68-9-8__l
26,4414 8,63111

,072 ,943

50

,792Neutre (n=18) 25,8144 9,22704
Molt Pronat (n=14) 25,4343 11,35087

-,400 ,692 26,6467 9,26898

25,6829 11,22346
,266

Neutre (n=18) 25,8144 9,22704
Supinat (n=10) 31,2050 8,48731

,140 26,6467

32,1570
9,26898

11,87553
-1,364 ,184

Neutre (n=18) 25,8144 9,22704
Molt Suplnat (n=6) 38,5767 11,70815

-2,750 ,012 26,6467
35,7950

9,26898
14,79235

-1,801 ,085

Neutre (n=18) 32,2344 9,15814
Pronat (n=21) 34,4762 10,68112

-,697 ,490 31,6139

30,7110
9,82156

10,66023
,273 ,786

60

,824Neutre (n=18) 32,2344 9,15814
Molt Pronat (n=14) 32,0143 15,81292

,228 ,821 31,6139 9,82156

32,6229 15,57070
-,224

Neutra (n=18J 32,2344 9,15814
Supinat (n=10) 41,4330 10,23660

-2,443 ,022 31,6139
45,1550

9,82156

14,27494
-2,910 ,006

Neutre (n=18) 32,2344 9,15814
Molt Supinat (n=6) 50,6717 23,11342

-2,866 ,009 31,6139

44,5367
-1,689 ,142

Taula 5.18. Taula de compareció de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PETJADA TOTAL, segons el tipus de peu
i el moment de la fase de reeolzament (20% al 60%). En vermell poden observar-se les diferencies estadísticament significatives que s'han

trobat.
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eOMPARAeló DE MITIANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

PETIADA TOTAL PEU ESQUERRE PEU ORET

MOMENT T U
DE5V.

T U
APARELLAMENT MITJANA DESV.

Student- Mann- P
MITJANA

Student- Mann- PFASE
TIPUS DE PEU Ikpa/NI TIP. Ikpa/NI TIP.

RECOlZAMENT Fisher Whitney Fisher Whitney
Neutre {n=1S1 50,2011 12,40203 -,366 ,716 48,4667 14,26886 ,012 ,991

Pronat (n=21J 51,9648 16,87110 48,4124 14,41693

Neutre (n=18) 50,2011 12,40203 ,206 ,838 48,4667 14,26886 ,196 ,846
Molt Pronat (0=141 44,1579 21,14942 47,2529 20,78150

70
Neutre (0=18) 50,2011 12,40203 -2,085 ,047 48,4667 14,26886 -3,040 ,005

Suplnat (n=10) 59,8780 10.47088 66,1690 15,65102

Neutre (n=18) 50,2011 12,40203 -1,294 ,247 48,4667 14,26886 -1,235 ,265

Molt Supinat (n=6J 67,4000 31,75629 64,7200 31,15861

Neutre (n=18) 69,5167 16,69975 -,426 ,672 66,6661 19,08922 ,120 ,905
Pronat (n=21) 72,3081 23,05736 65,9524 17,94459

Neutre (n=18) 69,5167 16,69975 -,496 ,624 66,6661 19,08922 ,610 ,546
Molt Pronat (n=14) 61,9050 24,13847 62,1021 23,23212

80
Neutre (n=18) 69,5167 16,69975 -1,660 ,109 66,6661 19,08922 -2,792 ,010
Supinat (n=10) 79,4790 11,91527 87,3960 18,32506

Neutre (n=18) 69,5167 16,69975 -,968 ,372 66,6661 19,08922 -1,064 ,333
Molt Supinat (n=6) 84,6200 36,96306 92,4633 58,36623

Neutre (n=18) 75,3772 22,47276 ,684 ,498 70,1689 26,11974 ,493 ,625
Pronat (n=21) 70,6819 20,40212 66,7490 16,86728

Neutre (n=18) 75,3772 22,47276 -,915 ,370 70,1689 26,11974 1,779 ,085
Molt Pronat (n=14) 63,6836 20,48248 55,6279 17,95379

9"
Neutre (n=18) 75,3772 22,47276 -,088 ,931 70,1689 26,11974 -1,189 ,245

Suplnat (n=101 76,1260 !l.9,82880 82,8320 28,58792

Neutre (n=18) 75,3772 22,47276 ,361 ,721 70,1689 26,11974 -,437 ,666
Molt Supinat (n=6) 71,2783 28,79469 76,4800 42,52040

Neutre (n=18) 30,2028 15,37819 ,750 ,458 31,6811 17,03013 ,313 ,756
Pronat (n=21) 26,8686 12,39634 30,0748 15,06638
Neutre (n=18) 30,2028 15,37819 ,835 ,410 31,6811 17,03013 1,807 ,081

Molt Pronat (n=14) 24,1457 15,01609 21,5736 13,76144
100

Neutre (n=18) 30,2028 15,37819 -,179 ,859 31,6811 17,03013 -,286 ,777
Supinat (n=10) 31,5520 24,68590 33,9300 24,55892
Neutre (n=18) 30,2028 15,37819 -,374 ,712 31,6811 17,03013 -,263 ,795

Molt Supinat (n=6) 33,0800 19,09898 33,8233 18,18010

Taula 5.7C. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PETJADA TOTAL, segons el tipus de peu
i el moment de la fase de recolzament (70% al 100%). En vermell poden observar-se les diferencies estadísticament significatives que s'han

trobat.

126



_________________________________________________________________
Resultats

GRAFIC MITJANES Pie PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU

PEllADA TOTAl(E)

MOMENT FASE RECOLZAMENT (%)

o NEUTRE o SUPINAT o PRONAT o MOLT PRONAT o MOLT SUPINAT O MITJANA GENERAL

Graflc 5.5. Representació gráfica de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar i dels tipus de peu (peu esquerre) de
tata la fase de recolzament de la localització PETJADA TOTAL. La línia puntejada és la representació gráfica de la corba

mitjana de tata la mostea.

GRÁFIC MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU

PEllADA TOTAL (O)
,ro ,---------------------__--------------__------------------------------------__
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MOMENT FASE RECOLZAMENT (%)

o NEUTRE o PRONAT o MOLT PRONAT o SUPINAT o MOLT SUPINAT O MITJANA GENERAL

Grafic 5.6. Representació gráfica de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar i dels tipus de peu (peu dret) de tata la
fase de recolzament de la localització PETJADA TOTAL. La Hnla puntejada és la representació gráfica de la corba mitjana de
tata la mostra.
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GRÁFIC DIFERENCIES ESTAOfsTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES Pie PONDERAl PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS

PEU NEUTRE / SUPINAT PETJADA TOTAL tE)

1-

ro

" "

MOMENT FASE RECOlZAMENT (%)

o NEUTRE O SUPINAT

30. 03

Grafie 5.7. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PETJADA

TOTAL, deis tipus de peu neutre i supinat (peu esquerre), on les línies verticals en blau mostren els moments on s'hi han

trobat diferencies estadísticament significatives (60% i 70%).

GRÁFIC DIFERENCIES ESTAOfsTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONDERAl PRESSIÓ PLANTAR SEGON5 TIPUS

PEU NEUTRE I SUPINAT PETJADA rOTAL 10)
100 r-------.---------------.------------------- r-----__.-------.-------------_

10

10 •

MOMENT FASE RECOLZAMENT (%)

O NEUTRE O SUPINAT

100

Gráflc 5.8. Representació gráfica de les eorbes de les mitjanes del pie ponderar de pressió plantar de la localltració PETJADA

TOTAL, deis tipus de peu neutre i supinat (peu dret), en les línies vertieals en blau mostren els mements en s'hi han trobat
diferencies estadístieament significatlves (60%, 70% i 80%).

128



Resultats
---------------------------------------------------------------------

GRÁFIC DIFERENCIES ESTAOfsTICAMENT 51GNIFlCATIVE5 MITJANES Pie PONDERAl PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS

PEU NEUTRE I MOlT SUPINAT PETJAOA rOTAL lE)

MOMENT FASE RECOlZAMENT (%)

o NEUTRE O MOLT SUPINAT

Gráflc 5.9. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PETJADA

TOTAL, deis ti pus de peu neutre i molt supinat (peu esquerre), on les línies verticals en blau mostren els moments on s'hi

han trabat diferencies estadísticament significatives (50% i 60%).

GR.AFIC DIFERENCIES ESTAOfsTICAMENT SIGNIFICATIVE5 MITJANES Pie PONDERAl PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS

PEU NEUTRE I MOlT SUPINAT PETJAoA TOTAL (O)
rcc

j t 1

-r- _¡

i

t 31, 81

.. ,ro

MOMENT FASE RECOlZAMENT (%)

O NEUTRE O MOLT SUPINAT

Gráñc 5.10. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

PEllADA TOTAL, deis tipus de peu neutre i supinat (peu dret).
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5.3- Primer Dit

PRIMER DIT - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderal pressié plantar (kPa/N)
MOMENT FASE ESTAOfsTICS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCR1PTIUS N=69 N=69

Mitjana ,0649 ,0442
Mediana ,0000 ,0000

O Moda ,00 ,00
Desv. Tip. ,35089 ,23509
Mín. ,00 ,00

Max, 2,64 1,72

Mitjana ,4010 ,5719
Mediana ,0000 ,0000

10 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 1,40755 1,59131
Min, ,00 ,00
MaM, 9,85 7,12

Mitjana 1,1167 1,5507
Mediana ,0000 ,0000

20 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,38328 3,24998
Mín. ,00 ,00

M¡)x. 13,97 14,86

Mitjana 1,6868 2,5786
Mediana ,0000 ,0000

30 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,85542 4,86151
Mín. ,00 ,00
M�I)(. 13,97 24,44

Mitjana 2,2236 3,1239
Mediana ,1300 ,8100

40 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 3,33890 5,12431
Mín. ,00 ,00
Max. 13.23 30,15

Mltjana 3,4386 4,9901
Mediana 1,4700 3,0900

50 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 4,07085 7,29310
Mín. ,00 ,00
Max. 15,14 37,87

Mitjana 6,4851 8,0622
Mediana 5,6900 6,0200

60 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 6,27105 8,96648

Mín. ,00 ,00
Max. 23,33 39,12

Taula S.SA. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de

la localització PRIMER DIT del peu dret i esquerre de tota la mostra (0% al

60%).
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PRIMER DIT - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió máxima plantar (kPa/N)
MOMENT FASE ESTADfsTICS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTlUS N=69 N=69

Mitjana 13,2583 15,6358
Mediana 10,1000 11,0100

70 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 11,06722 13,97741
Mín, ,00 ,00
MiUI. 40,95 56,82

Mitjana 24,6439 27,7075
Mediana 20,3900 20,1400

80 Moda 6,14 ,00
Desv. Tip. 17,40960 21,75478
Mín. ,00 ,00
Max. 74,33 97,77

Mitjana 32,3025 33,6562
Mediana 28,8000 28,4000

90 Moda 36,47 ,00
Desv. Tip. 20,98069 24,74191
Mín. ,00 ,00
Max. 94,66 138,09

Mitjana 16,3622 15,9816
Mediana 14,5800 12,0600

100 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 12,96280 13,58048

Mín. ,00 ,00
MaM. 71,98 70,18

Taula 5.8B. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la

localització PRIMER DIT del peu dret i esquerre de tota la mostra (70% al

100%).
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Gráflc 5.11. Representació gráfica deis valors de la mitjana i desviacló típica del pic ponderat de
pressió plantar de la localització PRIMER DIT, deis dos peus i de tota la mostra. La línia rosa

mostra el moment de la fase de recolzament on hi ha hagut diferencies estadísticament
signiñcatives entre ambdós peus (70%). Els valors superposats s'han extret de les taules S.8A i

5.8B.
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PRIMER DIT - COMPARACIÓ MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR PEU ESQUERRE - DRET

N = 69
ESTAOfsTICS

RELACIÓ COMPARACJÓ MITJANES
DE5CRIPTIU5

MOMENT (oef. Diferencia de Tde

FASE PEU Mitjana Desv. Tip. Correl. Sigo les Desv. Tip. Student- Sigo
RECQLZAMENT

(kPa/N)
Pearson Mitjanes Fisher

E ,0649 ,35089
O ,398 ,001 ,02072 ,33570 ,513 ,610

O ,0442 ,23509

E ,4010 1,40755
10 ,676 ,000 -,17087 1,21852 -1,165 ,248

O ,5719 1,59131

E 1,1167 2,38328
20 ,671 ,000 -,43406 2,41867 -1,491 ,141

O 1,5507 3,24998

E 1,6868 2,85542
30 ,610 ,000 -,89174 3,85410 -1,922 ,059

O 2,5786 4,86151

E 2,2236 3,33890
40 ,601 ,000 -,90029 4,10361 -1,822 ,073

O 3,1239 5,12431

E 3,4386 4,07085
50 ,400 ,001 -1,55159 6,78280 -1,900 ,062

O 4,9901 7,29310

E 6,4851 6,27105
60 ,580 ,000 -1,57710 7,38259 -1,774 ,080

O 8,0622 8,96648

E 13,2583 11,06722
70 ,760 ,000 -2,37754 9,09834 -2,171 ,033

O 15,6358 13,97741

E 24,6439 17,40960
80 ,806 ,000 -3,06362 12,87278 -1,977 ,052

O 27,7075 21,75478

E 32,3025 20,98069
90 ,755 ,000 -1,35377 16,39631 -,686 ,495

O 33,6562 24,74191

E 16,3622 12,96280
100 ,875 ,000 ,38058 6,66612 ,474 ,637

O 15,9816 13,58048

Taula 5.9. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponerat de pressió plantar entre el peu dret i esquerre de tota la

mostra de la localització PRIMER DIT. En bJau es pot observar la relació molt positiva i significativa, així com l'absencia de
diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (valors en verd), a excepcló deis valors (en vermell) en el 70%

del cicle de marxa, on sí que s'han trobat dif�encies.
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E

AT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS El TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

D

39,16

D

30,85

D

14,90

D

19,25

NEUTRE PRONAT MOLT PRONAT SUPINAT MOLT SUPIN T

RECOLZAMENT

MQMENT FASE ESTAOíSTICS N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

,0000

DESCRIPTIUS E

44,44

E

56,82

E

24,71

E

31,61

D

Mitjana ,0000 ,0000 ,1257 ,0067 ,1314 ,1993 ,0000 ,0120 ,0000
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,DaDO ,0000

° ,00000

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Desv. Tip. ,00000 ,00000 ,57610 ,03055 ,33418 ,50405 ,00000 ,03795 ,00000
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. ,00 ,00 2,64 ,14 ,94 1,72 ,00 ,12 ,00 ,00

Mitjana ,2800 ,2839 ,5948 ,4362 ,4393 ,7343 ,2890 ,9890 ,1833 ,8367
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 .oooo ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000

10 2,00082

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 1,09258 ,93280 2,16030 1,40305 ,99671 1,86095 ,83299 2,32346 ,29944
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4,65 3,96 9,85 5,73 2,98 6,61 2,65 7,12 ,70 4,92

Mitjana ,6961 ,6761 1,5667 1,3862 1,1907 1,1943 ,7660 3,3210 1,2150 2,6317
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,8700

20 3,56892
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Desv. Tip. 1,64181 1,65153 3,36517 2,89611 2,02876 2,15077 1,55826 6,01700 2,44003
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max 6,55 6,55 13,97 10,44 6,77 7,55 3,97 14,86 6,10 8,35

Mitjana 1,2483 1,5161 2,0624 2,7605 2,3893 2,3021 ,9240 4,2550 1,3200 2,9800
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,7700 ,9550 ,3800 ,0000 ,0000 ,0000 1,5100

30 3,64597

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 1,97376 3,03499 3,76462 5,66631 2,93531 3,02915 1,77064 7,96865 2,98583
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 6,72 11,12 13,97 24,44 8,03 8,34 4,33 22,39 7,40 7,76

Mitjana 1,8517 1,6383 2,5919 3,7676 3,0214 2,8950 1,0880 4,3270 2,0817 3,8567
Mediana ,0650 ,0000 ,8100 1,5000 1,7800 ,7300 ,0000 ,5450 ,4550 2,9700

40 3,93760

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 2,83495 2,42825 3,89610 6,69401 3,80054 3,85293 2,04631 7,08504 3,60922
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 9,16 7,75 13,23 30,15 12,44 12,28 5,66 21,12 9,20 8,80

Mitjana 3,7678 4,5422 3,9514 5,6914 4,3250 3,8264 1,2990 6,2200 2,1533 4,5450
Mediana 2,4900 ,9100 1,4200 3,5400 4,6250 3,3250 ,0000 1,5450 ,8450 3,6150

50 4,76589

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 3,92602 9,06288 4,97100 7,49058 3,87838 4,11981 2,29305 8,91294 3,27426
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 10,86 37,87 15,14 33,01 10,70 12,44 6,74 26,76 8,40 11,94

Mitjana 6,3994 7,2033 9,2648 10,8195 5,9100 5,1636 3,1420 8,0550 3,9267 7,7633
Mediana 3,6900 2,9200 6,3500 7,8600 6,7500 5,2600 2,7500 6,2800 4,0200 5,5700

60 9,28263

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 6,74708 10,17406 7,55907 10,38149 4,92431 4,31008 2,62413 8,08576 3,52776
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

18,41 39,12 23,33 38,25 14,46 13,77 7,84 24,76 8,80 25,37

Mitjana 13,2583 14,0939 18,7029 21,6790 11,5314 10,2814 8,7890 14,2560 8,4600 13,9033
Mediana 10,1000 9,9450 15,9000 16,1600 12,4000 9,2050 9,2000 10,3850 7,4000 9,5400

70 17,95942

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 1,11 1,11 1,10 ,90 ,00 ,00
Desv. Tip. 11,06722 13,62924 13,03430 16,86541 9,08884 7,84106 3,36586 9,29872 7,10459
Mín.

Max.
,00

40,95

,00 ,00 ,00 1,11 1,11 1,10 ,90 ,00 ,00

49,70

Taula 5. lOA. Estadística descriptiva del pic ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER DIT amb la mostra agrupada segons el tipus
de peu (0% al 70%).
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�
DE PRESSIÓ MAxlMA PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE

DE REeOLZAMENT

EUTRE PRONAT MOlT PRONAT SUPINAT MDLT5UPINAT

MDMENT FASE ESTAOfsTICS N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

RECOLZAMENT DESCRIPTIUS E O E O E O E O E O

Mltjana 24,6439 22,5544 32,3543 37,6986 24,5300 23,0914 19,0720 25,0090 16,7500 23,4667

Mediana 20,3900 17,8600 27,6700 42,8300 16,3400 16,9450 18,0750 25,1990 11,6900 16,3800
Moda 6,14 ,00 ,17 3,45 4,30 4,86 7,10 8,30 2,58 ,00

80 Desv. Tip. 17,40960 22,55968 20,02379 24,20078 18,57535 16,78059 6,57785 12,52045 14,49852 27,17388
Mín. ,00 ,00 ,17 3,45 4,30 4,86 7,10 8,30 2,58 ,00

Max. 74,33 97,77 74,33 85,23 57,23 52,20 28,95 55,06 42,23 77,16

Mitjana 32,3025 30,5344 39,8662 44,4114 35,9343 30,4464 22,4790 25,8800 25,0833 25,8283
Mediana 28,8000 21,3000 33,8800 48,3600 29,7400 23,2550 21,6450 30,0150 22,0350 19,4600
Moda 36,47 ,00 2,76 5,01 6,93 6,83' 36,47 7,40 10,81 6,03

90 üesv. Tip. 20,98069 30,49144 23,47549 23,83555 25,73607 23,22358 10,58859 13,09660 12,30308 20,89384
Mín. ,00 ,00 2,76 5,01 6,93 6,83 7,00 7,40 10,81 6,03
Max. 94,66 138,09 94,66 94,83 75,53 73,67 36,47 45,46 41,19 65,37

Mitjana 16,3622 15,7117 19,8357 20,3210 12,6550 9,9057 11,7410 13,5460 19,5233 19,8400
Mediana 14,5800 12,6850 19,3500 15,3600 10,4450 7,4050 9,5500 9,9450 16,0150 17,9950
Moda ,00 ,00 ,33 1,68 ,75 ,00 ,00 ,00 5,69 3,83

100 üesv. Tlp. 12,96280 15,26293 12,00838 14,01084 9,11673 9,79757 11,17549 11,03385 15,09300 15,80521
Mín. ,00 ,00 ,33 1,68 ,75 ,00 ,00 ,00 5,69 3,83
Max. 71,98 70,18 43,03 50,83 30,00 38,40 34,11 30,59 48,62 47,75

Taula 5.108. Estadística descriptiva del pic ponderat de pressió plantar de la loealització PRIMER DIT amb la mostra agrupada segons el tipus
de peu (80% al 100%).

eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I

MOMENT DE LA FASE DE REeOLZAMENT

PRIMER DIT PEU E5QUERRE PEU DRET

MOMENT
APARElLAMENT MITJANA DE5V.

T U T U

FA5E Student- Mann-
MITJANA DE5V.

5tudent-
(kpa/N)

P
(kPa/N)

Mann- P

RECOlZAMENT
TIPU5 DE PEU TIP.

Fisher Whitney
TIP.

Fisher Whitney
Neutre (n=18) ,0000 ,00000 180,000 ,813 ,ODOO ,00000 180,000 ,813
Pronat (n=21) ,1257 ,57610 ,0067 ,03055

Neutre (n=18) ,0000 ,00000 108,000 ,512 ,0000 ,00000 99,000 ,319

°
Molt Pronat (n=14) ,1314 ,33418 ,1993 ,50405

Neutre (n=18) .oooo ,00000 ·,023 ,982 ,0000 ,00000 81,000 ,689

5upinat (n=10) ,0000 ,00000 ,0120 ,03795
Neutre (n=18) ,0000 ,00000 ,0000 ,00000

Molt Supinat In=6) ,OODO ,00000 ,0000 ,00000
Neutre (n=18) ,2800 1,09258 187,000 ,967 ,2839 ,93280 176,000 ,728
Pronat (n=21) ,5948 2,16030 ,4362 1,40305

Neutre (n=18J ,2800 1,09258 118,500 ,779 ,2839 ,93280 123,000 ,925

10
Molt Pronat (n=14) ,4393 ,99671 ,7343 1,86095
Neutre (n=18) ,2800 1,09258 87,000 ,906 ,2839 ,93280 89,000 ,981
5upinat (n=10) ,2890 ,83299 ,9890 2,32346

Neutre (n=18) ,2800 1,09258 44,000 ,537 ,2839 ,93280 48,000 ,721
Molt Supinat (n=6) ,1833 ,29944 ,8367 2,00082

Taula 5.11A. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la loealització PRIMER DIT segons el tipus de

peu i el moment de la fase de recolzament (0% al 10%).
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eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I

MOMENT DE LA FASE DE REeOLZAMENT

PEU ESQUERRE PEU ORETPRIMER DIT

MQMENT T U
MITJANA DESV.

T U
APARElLAMENT MITJANA DESV.

Student- Mann- P Student- Mann- PFASE
(kPa/NI (kpa/NI TIP.

RECOLZAMENT
TIPUS DE PEU TlP.

Fisher Whitney Fisher Whitney
Neutre In=18J ,6961 1,64181 168,000 ,568 ,6761 1,65153 174,000 ,686
Pronat (n=21) 1,5667 3,36517 1,3862 2,89611

Neutre In=18) ,6961 1,64181 114,000 ,667 ,6761 1,65153 120,500 ,837
Molt Pronat {n=14} 1,1907 2,02876 1,1943 2,15077

20
Neutre (n=18J ,6961 1,64181 88,000 ,944 ,6761 1,65153 88,500 ,944

Supinat (n=10) ,7660 1,55826 3,3210 6,01700
Neutre (n=18) ,6961 1,64181 52,000 ,923 ,6761 1,65153 40,500 ,378

Molt Supinat (n=6) 1,2150 2,44003 2,6317 3,56892

Neutre (n=18) 1,2483 1,97376 182,000 ,856 1,5161 3,03499 142,500 ,192
Pronat (n=21) 2,0624 3,76462 2,7605 5,66631

Neutre (n=18) 1,2483 1,97376 -1,251 ,224 1,5161 3,03499 106,500 ,464

30
Molt Pronat (n=14) 2,3893 2,93531 2,3021 3,02915

Neutre (n=18) [,2483 1,97376 ,431 ,670 1,5161 3,03499 89,500 ,981

Supinat (n=10) ,9240 1,77064 4,2550 7,96865

Neutre (n=18) 1,2483 1,97376 -,068 ,947 1,5161 3,03499 43,500 ,494
Molt Supinat (n=6) 1,3200 2,98583 2,9800 3,64597

Neutre (n=18) 1,8517 2,83495 -,924 ,361 1,6383 2,42825 139,000 ,165
Pronat (n=21) 2,5919 3,89610 3,7676 6,69401

Neutre (n=18) 1,8517 2,83495 -,998 ,326 1,6383 2,42825 99,000 ,319

40
Molt Pronat (n=14) 3,0214 3,80054 2,8950 3,85293

Neutre (n=18) 1,8517 2,83495 ,748 ,461 1,6383 2,42825 78,000 ,588

Supinat (n=10) 1,0880 2,04631 4,3270 7,08504
Neutre (n=18) 1,8517 2,83495 -,161 ,873 1,6383 2,42825 36,000 ,251

Molt Supinat (n=6) 2,0817 3,60922 3,8567 3,93760

Neutre (n=18) 3,7678 3,92602 -,126 ,900 4,5422 9,06288 -,434 ,667
Pronat (n=21) 3,9514 4,97100 5,6914 7,49058

Neutra (n=18) 3,7678 3,92602 -,400 ,692 4,5422 9,06288 ,274 ,786
Molt Pronat (n=14) 4,3250 3,87838 3,8264 4,11981

50
Neutre (n=18) 3,7678 3,92602 2,100 ,046 4,5422 9,06288 -,472 ,64[
Supinat (n=10) 1,2990 2,29305 6,2200 8,91294

Neutre (n=18) 3,7678 3,92602 ,904 ,376 4,5422 9,06288 -,001 ,999
Molt Supinat (n=6) 2,1533 3,27426 4,5450 4,76589

Taula 5.11B. Taula de comparació de les mitjanes del pic ponderat de pressió plantar de la localttzec¡ó PRIMER DIT segons el tipus de peu i

el moment de la fase de recalzament (20% al 50%). En vermell poden observar-se les diferencies estadísticament significatives que s'han

trobat.
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COMPARACIÓ DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TlPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

PRIMER DIT PEU ESQUERRE PEU DRET

MOMENT T U
MITJANA DESV.

T U
APARElLAMENT MIT1ANA DESV.

Student- Mann- P Student- Mann- PFASE
IkPa/N) (kpa/N)TIPUS DE PEU TIP.

Fisher Whitney
TIP.

Fisher WhitneyRECOlZAMENT

Neutre (n=18) 6,3994 6,74708 -1,239 ,223 7,2033 10,17406 -1,094 ,281
Pronat (n=21) 9,2648 7,55907 10,8195 10,38149

Neutre (n=18j 6,3994 6,74708 ,228 ,821 7,2033 10,17406 ,701 ,489
Molt Pronat (n=14) 5,9100 4,92431 5,1636 4,31008

60
Neutre (n=18) 6,3994 6,74708 1,816 ,082 7,2033 10,17406 -,227 ,822

Suplnat (n=10) 3,1420 2,62413 8,0550 8,08576

Neutre (n=18) 6,3994 6,74708 1,153 ,265 7,2033 10,17406 -,119 ,906
Molt Supinat (n=6) 3,9267 3,52776 7,7633 9,28263

Neutre (n:18) 12,3317 12,09079 -1,573 ,124 14,0939 13,62924 -1,527 ,135
Pronat (n=21) 18,7029 13,03430 21,6790 16,86541

Neutre (n=18j 12,3317 12,09079 ,206 ,838 14,0939 13,62924 ,932 ,359
Molt Pronat (n=14) 11,5314 9,08884 10,2814 7,84106

70
Neutre (n=18) 12,3317 12,09079 :1,165 ,257 14,0939 13,62924 -,033 ,974

Supinat (n=10) 8,7890 3,36586 14,2560 9,29872

Neutra (n=18) 12,3317 12,09079 ,736 ,469 14,0939 13,62924 ,027 ,978
Molt Supinat (n=6) 8,4600 7,10459 13,9033 17,95942

Neutre (n=18) 21,4639 16,36055 -1,840 ,074 22,5544 22,55968 -2,010 ,052
Pronat (n=21) 32,3543 20,02379 37,6986 24,20078

Neutre (n=18) 21,4639 16,36055 -,496 ,624 22,5544 22,55968 -,074 ,941
Molt Pronat (n=14) 24,5300 18,57535 23,0914 16,78059

80
Neutre (n=18) 21,4639 16,36055 ,546 ,590 22,5544 22,55968 -,316 ,754

Supinat (n=10) 19,0720 6,57785 25,0090 12,52045

Neutre (n=18) 21,4639 16,36055 ,627 ,537 22,5544 22,55968 -,082 ,936
Molt Supinat (n=6) 16,7500 14,49852 23,4667 27,17388

Neutre (n=18) 28,5172 18,17049 -1,666 ,104 30,5344 30,49144 -1,594 ,119
Pronat (n=21) 39,8662 23,47549 44,4114 23,83555

Neutre (n=18) 28,5172 18,17049 -,915 ,370 30,5344 30,49144 ,959 ,993
Molt Pronat (n=14) 35,9343 25,73607 30,4464 23,22358

90
Neutre (n=18) 28,5172 18,!l7049 1,10.1 ,277 30,5344 30.49144 ,457 ,652

Supinat (n=10) 22,4790 10,58859 25,8800 13,09660
Neutre (n=18) 28,5172 18,17049 ,428 ,673 30,5344 30,49144 ,349 ,730

Molt Supinat (n=6) 25,0833 12,30308 25,8283 20,89384

Neutre (n=18J 16,7067 16,22881 -,691 ,494 15,7117 15,26293 -,983 ,332
Pronat (n=21) 19,8357 12,00838 20,3210 14,01084

Neutre (n=18j 16,7067 16,22881 ,835 ,410 15,7117 15,26293 1,237 ,226

100
Molt Pronat In=14) 12,6550 9,11673 9,9057 9,79757
Neutre (n=18) 16,7067 16,22881 ,858 ,399 15,7117 15,26293 ,394 ,697

Supinat (n=10) 11,7410 11,17549 13,5460 11,03385
Neutre (n=18) 16,7067 16,22881 -,374 ,712 15,7117 15,26293 -,569 ,575

Molt Supinat (n=6) 19,5233 15,09300 19,8400 15,80521

Taula 5.11C .. Taula de eomparaeió de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER DIT segons el tipus de peu i

el moment de la fase de reeolzament (60% al 100%).
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GRÁFlC MITJANES PIC PONDERAT PRESSIO PLANTAR SEGONS TIPUS PEU

PRIMER DIT(E}
<00 �----__

--------------
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MOMENT FASE RECOLZAMENT (%)

o NEUTRE O PRONAT O MOLT PRONAT O SUPINAT O MOLT SUPINAT O MITJANA GENERAL

Grafic 5.12. Representació gráfica de les mitjanes del pie ponderat de pressió j deis ti pus de peu (peu esquerre) de tota la

fase de recolzament de la localització PRIMER DIT. La línia puntejada és la representació gráfica de la corba mitjana de tota

la mostra.
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Gráflc 5.13. Representació gráfica de les mitjanes del pie ponderat de pressió i dels tipus de peu (peu dret) de tota la fase
de recolzament de la localització PRIMER DIT. La línia puntejada és la representa ció gráfica de la corba mitjana de tata la
mostra.
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DIFERENCIES ESTAOfSTICAMENT 516NIFICATIVES MITJANES Pie PONDERAl PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU

NEUTRE I SUPINAT PRIMER DIT (E)
,ro ,-------------------------------------,-------------------------------------,

0,289 0,766

" I
0,924

O�8

1,088

MOMENT fASE RECOlZAMENT (%)

l,&.S2

o NEUTRE O SUPINAT

Gráflc 5.14. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER

DIT, deis tipus de peu neutre i supinat (peu esquerre), on la línia vertical en blau mostra el moment on shi han trobat

diferencies estadísticament slgnfficatlves (50%).

DIFERENCIES ESTAOISTICAMENT SlGNIFICATIVES MITJANES Pie PONDERAl PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU

NEUTRE 15UPINAT PRIMER Dll (O)
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1,M6O,,,", O,I.R'6
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• •

O NEUTRE O SUPINAT

Gráflc 5.15. Representaeió gráfica de les eorbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la loealització PRIMER

DIT, deis tipus de peu neutre i supinat (peu dret], on no s'hi han trobat diferencies estadístieament signifieatives.
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Resultats

5.4- Dits Menors

DITS MENORS - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MOMENT FASE ESTAOfsTICS ESQUERRE DREl

RECOlZAM ENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana ,0238 ,1333
Mediana ,0000 ,0000

O Moda ,00 ,00
Desv. Tip. ,13985 ,98335

Mín. ,00 ,00
Max. ,93 8,13

Mitjana ,1084 ,1996
Mediana ,0000 ,0000

10 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. ,45744 ,95418
Mín. ,00 ,00
Max. 3,23 7,55

Mitjana ,4117 ,6535
Mediana ,DaDO ,0000

20 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 1,15647 1,49494

Mín. ,00 ,00
Max. 6,32 7,20

Mitjana ,8406 ,9826
Mediana ,DaDO ,0000

30 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 1,67410 1,88102
Mín. ,00 ,00
Max. 7,30 8,25

Mitjana 1,3719 1,5283
Mediana ,0000 ,3100

40 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,15668 2,21921
Min. ,00 ,00
Max. 7,96 8,60

Mitjana 2,1187 2,5677
Mediana ,7400 1,4300

50 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,83622 2,87489

Mín. ,00 ,00
Max. 10,42 10,19

Mitjana 4,1723 4,9274
Mediana 3,8900 5,0500

60 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 4,49015 4,75228

Mín. ,00 ,00
Mi!)l. 20,83 21,69

Taula S.lZA. Estadística descriptiva del pic ponderat de pressió plantar
de la localització DITS MENQRS del peu dret i esquerre de tata la mostra

(0% al 60%).
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DITS MENORS - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MOMENT FASE ESTAOfsTICS ESQUERRE ORET

RECOLZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 7,4309 8,0788
Mediana 7,5200 7,4500

70 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 6,16013 6,21249
Mín. ,00 ,00
Max, 23,83 28,30

Mitjana 12,5109 12,9890
Mediana 11,4700 12,7100

80 Moda ,00 15,00
Desv. Tip. 8,67808 7,02219

Mln. ,00 1,37
Max. 36,65 32,77

Mitjana 16,8517 16,2865
Mediana 15,2300 15,8100

90 Moda 20,00 19,16
Desv. Tip. 10,43309 8,65919
Mín. ,15 ,00
Max. 46,91 40,35

Mitjana 12,5468 10,9207
Mediana 8,5500 9,4900

100 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 11,59103 8,58556
Mío. ,00 ,00
M�I)(. 57,01 52,37

Taula 5.128. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització DITS M ENORS del peu dret i esquerre de tata la mostra

(70% al 100%).
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Gráflc 5.16. Representació gráfica deis valors de la mitjana i desvlació típica del pie ponderat de pressió plantar de
la localització DITS MENORS deis dos peus i de tota la mostra. Els valors superposats s'han extret de les taules 5.12
A i 5.12B.
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DIT5 MENOR5 - COMPARACIÓ MITJANE5 PIC PONDERAT PRE551Ó PLANTAR PEU E5QUERRE - DRET

N = 69
esrAoíSTICS

RELACIÓ COMPARACIÓ MITJANES
DESCRIPTIUS

Coef. Diferencia Tde
MOMENT FASE

PEU Mitjana Desv. Tip. Ccrrel. Sigo de les Desv. Tip. Student- Sigo
RECOlZAMENT (kPaJN)

Pearson Mitjanes Fisher

E ,0238 ,13985
O ,080 ,515 ',10957 ,98215 -,927 ,357

D ,1333 ,98335

E ,1084 ,45744
10 ,135 ,267 -,09116 1,00078 -,757 ,452

D ,1996 ,95418

E ,4117 1,15647
20 ,350 ,003 -,24174 1,53651 -1,307 ,196

D ,6535 1,49494

E ,8406 1,67410
30 ,445 ,000 ·,14203 1,88027 ",627 ,532

D ,9826 1,88102

E 1,3719 2,15668 ,DaD
40 ,644 ",15638 1,84835 -,703 ,485

D 1,5283 2,21921

E 2,1187 2,83622 ,000
50 ,684 -,44899 2,27132 -1,642 ,lOS

D 2,5677 2,87489

E 4,1723 4,49015
60 ,664 ,000 ",75507 3,79561 -1,652 .103

D 4,9274 4,75228

E 7,4309 6,16013
70 ,648 ,000 -,64797 5,19311 -1,036 ,304

D 8,0788 6,21249

E 12,5109 8,67808
80 ,573 ,000 -,47812 7,40263 -,537 ,593

D 12,9890 7,02219

E 16,8517 10,43309
90 ,597 ,000 ,56522 8,71600 ,539 ,592

D 16,2865 8,65919

E 12,5468 11,59103
100 ,693 ,OOD 1,62609 8,37901 1,612 ,112

D 10,9207 8,58556

Taula 5.13. Taula de eomparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar entre el peu dret i esquerre de

tata la mostra de la loealització DITS MENORS. En blau es pot observar la relació molt positiva i significativa, així
com l'absencia de diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (valors en verd).
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Resultats
--------------------------------------------------------------------

E

AT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

D

23,83

D

10,96

EUTRE PRON T OlTPRO Al SUPINAT OLTSUPINAT

RECOlZAMENT

MOMENT
ESTAOfsTICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
DE$CRIPTIUS E

18,25

E D E

17,87

E D D

Mitjana ,0000 ,0000 ,0338 ,0067 ,0664 ,0664 ,0000 .oooo ,0000 1,3550
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,DODO ,0000 ,0000

° 3,31906

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. ,00000 ,00000 ,15493 ,03055 ,24855 ,24855 ,00000 ,00000 ,00000
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. ,00 ,00 ,71 ,14 ,93 ,93 ,00 ,00 ,00 8,13

Mitjana ,0161 ,0161 ,2790 ,1543 ,0950 ,0950 ,0000 ,1360 ,0000 1,2583

Mediana ,0000 ,0000 ,0000 .oooo .oooo ,0000 ,DaDO ,0000 ,0000 ,0000

10 3,08227

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Desv. Tip. ,06835 ,06835 ,75999 ,46409 ,35546 ,35546 ,00000 ,30038 ,00000
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,29 ,29 3,23 2,07 1,33 1,33 ,00 ,87 ,00 7,55

Mitjana ,0328 ,4350 ,7933 ,5905 ,1986 ,2250 ,1560 ,9270 1,1367 2,0733
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 .oooo ,0000 ,8200

20 2,88781

Moda ,00 ,00 ,00 . ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. ,10758 1,45822 1,68541 1,19642 ,50551 ,57372 ,49332 1,66194 1,91501
Min. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

,44 6,12 6,32 4,15 1,46 1,69 1,56 4,66 4,60 7,20

Mitjana ,2744 ,7211 1,2719 .8562 ,6471 ,6443 ,4570 1,0090 2,1200 2,9550
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0500 ,0500 ,0000 ,0000 1,3700 1,7900

30 ·3,55800

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. ,61113 1,75148 2.23976 1,52522 ,91164 ,93477 1,44516 2,12785 2,56147
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2,22 6,50 7,30 5,06 2,91 3,05 4,57 5,16 6,10 8,25

Mitjana ,8439 ,9050 1,4681 1,2514 1,6614 1,9536 ,6630 1,4250 3,1250 3,5467
Mediana ,0000 ,0000 1,0500 ,5000 ,4750 1,2150 ,0000 ,0000 2,2200 2,6350

40 3,36795

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 .oo'
Desv. Tip. 1,35506 1,71955 2,03963 1,74994 2,49017 2,50608 1,74751 2,34127 3,57553
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4,60 5,75 6,91 5,97 7.96 8,19 5,54 5,78 7,61 8,60

Mitjana 1,7522 1,3839 1,9490 2,2071 2,7829 3,1457 1,0910 2,5170 3,9750 6,1167
Mediana ,4350 ,2350 1,0100 2,0000 ,8050 2,3900 ,0000 1,2700 3,3550 7,2050

50 3,17438

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 2,42060 1,99340 2,34265 2,21210 3,58525 3,52061 2,22479 2,92221 4,13638
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 7,14 6,25 7,50 6,88 10,42 10.19 6,98 6,98 10,14 8,83

Mitjana 3,2511 2,7094 5,1371 5,1257 5,1971 6,5879 1,5890 3,4330 5,4733 9,5033
Mediana ,8550 ,9200 4,7400 5,0500 4,8650 7,1650 ,0000 1,8850 6,0750 8,8050

60 7,09875

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 3,79794 3,16818 4,90988 4,78118 5,04110 4,38097 2,92690 3,80599 4,68486
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 10,58 9,12 20,83 20,33 13,46 13,00 8,91 9,27 12,83 21,69

Mitjana 5,7078 4,8428 9,1581 9,0219 8,2679 10,3300 4,3530 6,3100 9,7317 12,1817
Mediana 3,8850 3,5750 9,1500 9,6600 7,3900 12,0100 2,8900 6,9500 9,2500 11,5100

70 9,78810

Moda ,00 ,00 ,00 9,66 ,00 ,14 ,00 ,00 1,37 ,00
Desv. Tip. 5,60791 5,00513 6,53421 5,46943 6,87879 6,54503 4,33992 4,13609 5,56468
Mín.
Max.

,00
21,16

,00 ,00
19,29
,00 ,00

18,27
,14 ,00 ,00

12,20

1,37

15,94

,00

28,30

Taula 5.14A. Estadística descriptiva del pic ponderat de pressió plantar de la localització DITS MENORS amb la mostra agrupada segons el

tipus de peu (0% al 70%).
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AT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (lPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

D

NEUTRE PRONAT MOlTPRONAT SUPINAT OlTSUPI Al

RECOlZAMENT

MOMENT ESTAOfsTICS
N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
EDESCRIPTIUS E E

26,30

ED

13,9319 13,2671 16,1929

D E D D

Mitjana 10,9183 10,2500 14,0795 7,6110 10,2260 18,2000 15,0350

Mediana 10,0100 9,2700 13,0100

9,31461 6,70946

13,1800 13,4200 16,0800

7,87921

8,2700 12,7650 18,5350 16,3050

80 10,57890

Moda 10,00 2,09 ,34

,34 1,74

1,74 ,00 4,74

4,74

,00 1,56 6,61 1,37

Desv. Tip. 8,34224 5,13630 8,46744 5,05049 5,15140 10,01438

Mín. 1,48 2,09 ,00 ,00 1,56 6,61 1,37

36,65 21,11 31,50 32,77

15,8400 17,3300 19,5150 10,5800 13,4150

27,35 28,39 13,67

18,4419 17,1850 18,7836 9,4490 11,6570

16,93 29,82 26,76

Mitjana 16,2117 13,8556 18,6119 24,1717 17,9250

Mediana 16,3050 13,3750 15,2500 22,3300 19,8100

90 13,49179

Moda 2,24 2,54 2,62

2,62 5,20

19,16 5,91 5,91 ,15 ,15 10,92 ,00

Desv. Tip. 10,88924 8,26162 7,14538 7,37772 6,4080711,19711 8,70484 5,61282 13,42887

Mín. 2,24 2,54 5,91 5,91 ,15 ,15 10,92 ,00

46,91 34,00 29,78 28,85 19,6041,37 40,35 19,01 40,34 34,77

Mitjana 11,0333 13,8733 12,8100 10,5879 10,0914 5,45109,5511 8,0470 28,8417 15,1417

Mediana 6,3950 5,6250

11,71694 12,01973

1,37

11,6300 10,0000 8,8400 10,0500 3,6500 9,3650 26,6150 14,2250

100

Moda

Oesv. Tip.
Mín.

,00 ,DO 10,00 15,00 ,76 ,00

9,81739 6,95280 5,45919

2,87

23,92

5,31056 5,76878 5,52365

,00

19,79369 11,31783

,76 ,DO ,DO

17,91 14,70 15,58

8,00

8,00 3,27

57,01 30,00

3,27

Taula 5.14B. Estadística descriptiva del p¡c ponderat de pressió plantar de la localització DIT5 MENOR5 amb la mostra agrupada segons
el tipus de peu (80% al 100%).

,DO 1,37

48,12 52,37

,00 2,21

COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

DITS MENORS

MOMENT

FASE

RECOlZAMENT

APARElLAMENT

TIPUS DE PEU

35,25

PEU ESQUERRE

MtTJANA OESV.

(kPo/N) TIP.

T U

Student- Mann-
Fisher Whitney

PEU ORET

P

1,2583

DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

MITJANA

(kPo/N)
P

Neutre (n=18) ,0000 ,00000
Pronat (n=21) ,0338 ,15493

180,000 ,813 ,0000 ,00000

,0067 ,03055

180,000 ,813

o

Neutre (n=18) ,0000 ,00000
Molt Pronat (n=14)

Neutre (n=!l8)

,0664

,0000

,24855

,00000

Supinat (n=10) ,0000 ,00000

117,000 ,750 ,0000 ,00000

,0664

,0000

,24855

,00000

,0000 ,00000

117,000 ,750

Neutre (n=18) ,0000 ,00000
Molt Supinat (n=6)
Neutre (n=18)

,0000

,0161

,00000

,06835
Pronat (n=21) ,2790 ,75999

161,500 ,443

,0000 ,00000

1,3550

,0161

3,31906

,06835
,1543 ,46409

-1,000

163,000 ,477

,363

10

Neutre (n=18) ,0161 ,06835
Molt Pronat (n=14)

Neutre (n=18)
,0950

,0161

,35546

,06835
Supinat (n=10)
Neutre (n=18)

Molt Supinat (n=6)

,0000

,0161

,0000

,00000

,06835
,00000

123,500 ,925

85,000

51,000

,0161 ,06835

,832

,0950

,0161

,35546

,06835

,871

,1360

,0161

,30038

,06835

3,08227

123,500 ,925

76,000 ,524

47,500 ,673'

Taula 5.15A. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització DIT$ MENOR5 el tipus de peu i el
moment de la fase de recolzament (0% al 10%).
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Resultats

eOMPARAeló OE MITJANES OEL Pie PONOERAT OE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

DITS MENORS PEU ESQUERRE PEU DRET

MOMENT T U
DE5V.

T U
APARElLAMENT MITJANA DESV.

Student- Mann- P
MITJANA

Student- Mann- PFASE
(kpa/N) (kpa/N)TIPUS DE PEU TIP.

Fisher Whitney
TIP.

Flsher WhitneyRECOlZAMENT

Neutre (n=18) ,0328 ,10758 143,000 ,202 ,4350 1,45822 166,500 ,530

Pronat (n=21) ,7933 1,68541 ,5905 1,19642

Neutre (n=18) ,0328 ,10758 120,000 ,837 ,4350 1,45822 124,000 ,955
Molt Pronat (n=14) ,1986 ,50551 ,2250 ,57372

20
Neutre (n=18) ,0328 ,10758 90,000 1,000 ,4350 1,45822 76,500 ,524

Supinat (n=101 ,1560 ,49332 ,9270 1,66194

Neutre (n=18) ,0328 ,10758 40,000 ,378 ,4350 1,45822 33,500 ,177
Molt Supinat (n=6) 1,1367 1,91501 2,0733 2,88781

Neutre (n=18) ,2744 ,61113 146,000 ,234 ,7211 1,75148 163,000 ,477
Pronat (n=21) 1,2719 2,23976 ,8562 1,52522

Neutre (n=18) ,2744 ,61113 95,500 ,251 ,7211 1,75148 101,500 ,357
Molt Pronat (n=14) ,6471 ,91164 ,6443 ,93477

30
Neutre (n=18) ,2744 ,61113 76,500 ,524 ,7211 1,75148 86,000 ,869
Supinat (n=10) ,4570 1,44516 1,0090 2,12785

Neutre (n=18) ,2744 ,61113 34,500 ,199 ,7211 1,75148 37,500 ,280
Molt Supinat (n=6) 2,1200 2,56147 2,9550 3,55800

Neutre (n=18) ,8439 1,35506 160,000 ,426 ,9050 1,71955 163,000 ,477
Pronat (n=21) 1,4681 2,03963 1,2514 1,74994

Neutre (n=18) ,8439 1,35506 96,500 ,267" ,9050 1,71955 88,500 ,156
Molt Pronat (n=14) 1,6614 2,49017 1,9536 2,50608

40
Neutre (n=18) ,8439 1,35506 75,000 ,494 ,9050 1,7!l955 86,000 ,869

Suplnat (n=10) ,6630 1,74751 1,4250 2,34127

Neutre (n=18) ,8439 1,35506 38,500 ,310' ,9050 1,71955 22,000 ,033
Molt Supinat (n=6) 3,1250 3,57553 3,5467 3,36795

Neutre (n=18) 1,7522 2,42060 -,258 ,798 1,3839 1,99340 -1,212 ,233
Pronat (n=21) 1,9490 2,34265 2,2071 2,21210

Neutre (n=18) 1,7522 2,42060 -,970 ,340 1,3839 1,99340 -1,675 ,110
Molt Pronat (n=14) 2,7829 3,58525 3,1457 3,52061

50
Neutre (n=18) !l,7522 2,42060 ,712 ,483 !l,3839 1,99340 -1,219 ,234
Supinat (n=10) 1,0910 2,22479 2,5170 2,92221

Neutre (n=18) 1,7522 2,42060 -1,247 ,258 1,3839 1,99340 -4,336 ,000
Molt Supinat (n=6) 3,9750 4,13638 6,1167 3,17438

Taula 5.158. Taula de eomparaeió de les mitjanes del pie de pressió plantar de la loealització DITS MENORS el tipus de peu i el

moment de la fase de recolzament (20% al 50%). En vermell poden observar-se les diferencies estadísticament significatives que s'han

trobat.
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Resultats

eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

DITS MENORS

MOMENT

FASE

RECOLZAMENT

APARELLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kpa/NJ
DESV.
TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU DRET

p
MITJANA

(kpa/NJ
DE5V.
TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney
p

Neutre (n=18) 3,2511 3,79794 -1,324
Pronat {n=21} 5,1371 4,90988

,194 1-_2�,7_0_94_+-3�,_16_8_'_8_i
5,1257 4,78178

-1,826 ,076

60

,007Neutre (n=18) 3,2511 3,79794 -1,247
Molt Pronat (n=14) 5,1971 5,04110

,222 1-"2",7-'O�.4'_+_3�,,,16,,8,,'=8_1
6.5879 4,38097

-2,90S

Neutre (n=18) 3,2511 3,79794 1,197

Supinat In=10) 1,5890 2,92690
,242 1-_2�,7_0_94_+-�3,_16_8_'_8_l

3,4330 3,80599
-,539 ,594

Neutre (n=18) 3,2511 3,79794 -1,174
Molt Supinat (n=6) 5,4733 4,68486

,253 1-_2�,7_0_94_+_3�,-16-8-'-8_i
9,5033 7,09875

-3,288 ,003

Neutre (n:18) 5,7078 5,60791 -1,753
Pronat (n=21) 9,1581 6,53421

,088 1-�4�,8�4�28�+_5�,�00,,5�1�3_1
9,0219 5,46943

-2,473 ,018

70

,012Neutre (n=18) 5,7078 5,60791 -1,160
Molt Pronat (n=14) 8,2679 6,87879

,255 4,8428 5,00513

6,5450310,3300

-2,690

Neutre (n=18) 5,7078 5,60791 ,660

5upinat (n=10) 4,3530 4,33992

,515 4,8428

6,3!lOO

5,00513

4,13609

-,788 ,438

Neutre (n=lB) 5,7078 5,60791 -1,525
Molt Supinat In=6) 9,7317 5,56468

,142 4,8428
12,1817

5,00513

9,78810
-2,427 ,024

Neutre (n=18) 10,9183 8,34224 -1,108
Pronat (n=21) 14,0795 9,31461

,275 10,2500

13,9319

5,13630

6,70946

-1,898 ,065

80

,015Neutre (n=lB) 10,9183 8,34224 -,785
Molt Pronat (n=141 13,2671

!l.,138

-1,765
Molt 5upinat (n=6) 18,2000 10,01438

,439 10,2500

16,1929

,266 10,2500
10,2260

,091 10,2500

5,13630

7,87921

5,13630

5,15140

5,13630

15,0350 10,57890

-2,578

,012

-1,067

,991

,328

Neutre (n=18)

16,2117

16,2117 10,88924

10,88924

-,676
Pronat (n=21) 18,6119 11,19711

,503 13,8556

18,4419

8,26162
8,70484

-1,679 ,102

90

,090Neutre (n=18) -,289
Molt Pronat (n=14) 17,1850 7,14538

,775 1-�13�,�85,,5�6_1_�8,�2,,61,,6,,2_¡
18,7836 7,37772

-1,753

Neutre (n=18) !l.6,2117 10,88924 1,790
5upinat (n=10) 9,4490 6,40807

,085 1-�13�,,,85,,5,,6_1_�8,=2�61,,6,,2_1
11,6570 5,61282

,748 ,461

Neutre (n=18) 16,2117 10,88924 -1,466
Molt Supinat (n=6) 24,1717 13,42887

,157 1-"13�,,,85,,5�6_1_�8,=2�61,,6�2_¡
17,9250 13,49179

-,890 ,383

Neutre (n=18) 11,0333 11,71694 -,824
Pronat In=21) 13,8733

11,0333 11,71694

9,81739
,415 1-_9�,5_5_'_'_+-'-2�,0-1-97-3_i

12,8100 6,95280
-1,055 ,298

100

,877Neutre (n=1B) ,131
Molt Pronat (n=14)

5,4510

10,5879 5,45919

5,76878

,896 9,5511 12,01973

10,0914 5,31056

-,156

Neutre (n=18)
Supinat (n=10)

11,0333 11,71694 1,406 ,171 9,5511 12,01973
8,0470 5,52365

,372 ,713

Neutre (n=18)
Molt Supinat (n=6)

11,0333 11,71694

28,8417 19,79369
-2,704 ,013 1-_9�,5_5_'_'_+-1-2�,0-'-9-73_i

15,1417 11,31783
-1,000 ,328

Taula 5.15(. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització DITS MENORS el tipus de peu i el me
de la fase de recalzament (60% al 100%). En vermell es mastra I'interval (60%, 70%, 80%, i 100%) de les diferencies estadísticament signific
trabades entre peu normal i supinat.
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GRAFIC MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU
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Grafic 5.17. Representació gráfica de les mitjanes i dels tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu esquerre) de
tota la fase de recolzament de la localitaació 0lT5 MENORS. La línia puntejada és la representa ció gráfica de la corba

mitjana de tota la mostra.
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Gnlfic 5.18. Representació gráfica de les mitjanes i dels tipus de peu del pie ponderar de pressió plantar (peu dret) de tata

la fase de recolzament de la localització OIT$ MENORS. la linia puntejada és la representació gráfica de la corba rnitjana de

tata la mostra.
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DIFERENCIES ESTADfsTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES Pie PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR
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Gráflc 5.19. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

DITS MENORS, deis tipus de peu neutre i molt pronat (peu esquerre) on no s'hi han trobat diferencies estadísticament

significatives.
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Grafic 5.20. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pic ponderat de pressió plantar de la localització
DITS MENORS, deis tipus de peu neutre i molt pronat (peu dret), on les Hules verticals en blau mostren els moments on
s'hi han trobat diferencies estadísticament significatives (60%, 70% i 80%).
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DIFERENCIES ESTADIsTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE / MOLT SUPINAT DITS MENORS (E)
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Gn3fic 5.21. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització 0lT5

MENORS, deis tipus de peu neutre i molt supinat (peu esquerre), on la linfa vertical en blau mostra el moment on s'hi

han trobat diferencies estadísticament significatives (100%).

DIFERENCIES ESTADIsTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR
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Grafic 5.22. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització DIT5

MENORS, deis tlpus de peu neutre i molt supinat (peu dret), on les línies verticals en blau mostren els moments on s'hi
han trobat diferencies estadísticament significatives (40%, 50%, 60% i 70%).
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Resultats

5.5- Primer Metatarsiá

PRIMER METATARSI}\ - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MQMENT FASE ESTAOíSTICS ESQUERRE DRET

RECOlZAMENT DESCRIPT1US N=69 N=69

Mitjana ,0541 ,1943
Mediana ,0000 ,0000

O Moda ,00 ,00
Desv. Tip. ,16196 ,80849
Mín. ,00 ,00
Ma>l. ,80 5,09

Mitjana ,3732 ,9177
Mediana ,0000 ,0000

10 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 1,16924 2,15936
Mín, ,00 ,00
Max. 8,30 10,71

Mitjana 1,8159 2,9462
Mediana ,4700 1,1100

20 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,78988 4,60659
Mín. ,00 ,00
Max. 13,05 23,85

Mitjana 3,9372 5,4255
Mediana 2,5900 4,0200

30 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 4,08038 5,48776
Mín. ,00 ,00
Max. 18,09 23,67

Mitjana 5,9867 7,2683

Mediana 4,7600 6,2700
40 Moda ,00 ,00

Desv. Tip. 4,86138 6,00954
Mín. ,00 ,00
MaM. 23,49 26,16

Mitjana 9,6454 10,9941
Mediana 9,0400 10,1400

50 Moda 4,90 13,04
Desv. Tip. 5,86984 6,96158

Mín. ,00 ,10
Máx. 26,07 32,13

Mitjana 17,1881 18,3701
Mediana 16,4000 17,5000

60 Moda 16,40 20,00
Desv. Tip. 9,09140 9,57518
Mín. 1,91 1,17
MaM. 43,72 42,71

TauIa S.16A. Estadística descriptiva del pic ponderat de pressió plantar
de la localització PRIMER METATARSIÁ del peu dret i esquerre de tota

la mostra (00/0 al 600/0).
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PRIMER METATARSIA -ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kPa/N)
MOMENT FASE ESTAOfSTICS ESQUERRE DRET

RECOlZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 29,1267 30,3287
Mediana 25,5000 28,0200

70 Moda 17,60 13,33
Desv. Tlp. 15,68178 15,86506
Mín. 8,60 11,17
Max. 82,15 83,96

Mitjana 39,6400 40,8203
Mediana 31,3000 34,4100

80 Moda 31,30 6,00·
Oesv. Tip. 23,28891 23,93024
Mín, 9,68 6,00
MaM. 126,15 144,31

Mitjana 34,3477 35,3799
Mediana 26,6000 30,2900

90 Moda 21,50 20,00
Desv. Tip. 22,23304 21,71630
Mín. 6,02 6,0'
Max. 106,61 113,96

Mitjana 11,2968 14,8719
Mediana 9,8100 11,5100

100 Moda ,00 ,88
uesv. Tip. 7,71351 11,87656
Mín· ,00 ,88
MaM. 33,65 78,72

Taula 5.168. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització PRIMER METATARSIÁ del peu dret i esquerre de tota

la mostra (70% al 100%).
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Gráflc 5.23. Representació gráfica deis valors de la mitjana i desviació típica del pie ponderat de pressió plantar de la
localització PRIMER METATARSIA deis dos peus i de tata la mostra. La línia rosa mostra el moment de la fase de
recolzament on hi ha hagut diferencies estadísticament stgniflcattves entre ambdós peus (10%, 20%, 30%, 40%, 50% i

100%). Els valors superposats estan extrets de les taules 5.16 A i 5.16B.
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---------------------------------------------------------------------

PRIMER METATARSIÁ - COMPARACIÓ MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR PEU

ESQUERRE - DREl

N = 69
ESTADrSTICS RELACIÓ COMPARACIÓ MITJANES
DESCRIPTlUS

Coef. Diferencia Tde
MOMENT FASE

PEU Mitjana Desv. Tip. Correl. Sigo de les Desv. Tip. Student- Sigo
RECOlZAMENT (kPa/N)

Pearson Mitjanes Fisher

E ,0541 ,16196 ,287 ,017 ',14029 ,77771 -1,498 ,139
O

O ,1943 ,80849

E ,3732 1,16924 ,000
10 ,483 -,54449 1,89515 -2,387 ,020

O ,9177 2,15936

E 1,8159 2,78988 ,494 ,000 -1,13029 4,03779 -2,325 ,023
20

O 2,9462 4,60659

E 3,9372 4,08038 ,ODa
30 ,616 -1,48826 4,37986 -2,823 ,006

O 5,4255 5,48776

E 5,9867 4,86138 ,641 ,000 -1,28159 4,71933 -2,256 ,027
40

O 7,2683 6,00954

E 9,6454 5,86984 ,667 .ooo
50 -1,34870 5,33304 -2,101 ,039

O 10,9941 6,96158

E 17,1881 9,09140 ,772 ,000 -1,18203 6,32552 -1,552 ,125
60

O 18,3701 9,57518

E 29,1267 15,68178 ,000
70 ,851 -1,20203 8,61833 -1,159 ,251

O 30,3287 15,86506

E 39,6400 23,28891 ,874 ,000 -1,18029 11,87458 -,826 ,412
80

O 40,8203 23,93024

E 34,3477 22,23304 ,000
90 ,830 -1,03217 12,80703 -,669 ,505

O 35,3799 21,71630

E 11,2968 7,71351 ,434 -3,57507 10,99816 -2,700 ,009
100 ,000

O 14,8719 11,87656

Taula 5.17. Tau!a de eomparaeió de les mitjanes del pie ponderat de presstó plantar entre el peu dret i esquerre de tota la

mostra de la loealització PRIMER METATARSIA En blau es pot observar la relació molt positiva i significativa, aixf com les

diferencies estadístieament significatives entre ambdós peus (valors en vermell).
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Resultats
------------------------------------------------------------------------------

�RAT
DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT e

NEUTRE PRONAT MOlT PRONAT SUPINAT MOLT SUPINAT

MOMENT ESTAOIsTICS
N=18 N=21 N=14 N-lO N-6

FASE
DESCRIPTIUS E D E D E D E D E D

RECOLZAMENT

Mitjana ,0822 ,4217 ,0395 ,0271 ,0379 ,0929 ,0490 ,0000 ,0667 ,6583

Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
O Desv. Tip. ,22198 1,24554 ,12492 ,09312 .14165 ,34744 ,15495 ,00000 ,16330 1,61258

Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Max. ,80 5,09 ,43 ,40 ,53 1,30 ,49 ,00 ,40 3,95

Mitjana ,2289 1,0789 ,6371 1,3390 ,0750 ,0664 ,2670 ,5680 ,7550 1,5283

Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

10 Desv. Tip. ,64045 2,17473 1,84156 2,93135 ,24815 ,24855 ,56647 1,17871 1,44255 2,59646
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
MaM. 2,60 7,40 8,30 10,71 ,93 ,93 1,47 3,80 3,60 6,27

Mitjana 1,5650 2,1633 2,0376 4,2924 ,8436 ,9736 3,0990 3,4860 1,9233 4,2867

Mediana ,D700 ,2050 1,2000 1,8600 ,4350 ,3050 1,8400 2,3550 ,2300 3,1000

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
20 Desv. Tip. 2,63585 2,87955 3,20058 6,52622 1,03027 1,28264 3,39336 4,70518 3,37410 4,73958

Mín, ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Mb 8,20 8,14 13,05 23,85 3,05 3,47 10,19 14,62 8,50 11,62

Mitjana 4,2028 4,3417 3,9090 7,1043 2,4614 2,7871 5,6390 6,0640 3,8467 7,8933
Mediana 1,9900 2,8850 3,8000 4,6300 1,8150 2,1700 4,8650 6,4200 1,6950 8,0700
Moda ,12 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,26

30 Desv. Tip. 5,01689 4,78364 3,30499 6,75591 2,48792 2,41997 4,96036 4,87461 4,96246 6,89362
Mln. ,12 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,26
Max. 18,09 19,04 12,20 23,67 8,05 8,47 14,37 16,58 12,50 16,37

Mitjana 6,3567 6,0056 5,9043 9,1138 4,8343 4,9521 7,5760 7,4020 5,2050 9,7783
Mediana 4,4100 5,3550 5,9700 7,8600 4,0950 3,8600 7,5400 8,0000 3,5300 8,8450
Moda ,19 ,00 ,00 1,16 1,06 ,00 ,00 ,00 ,00 ,65

40 Desv. Tip. 6,45567 5,58234 3,86855 6,99101 2,98776 3,28524 5,64937 5,11817 5,40063 8,47549
Mín. ,19 ,00 ,00 ,14 1,06 ,00 ,00 ,00 ,00 ,65
Max. 23,49 23,01 13,77 26,16 11,66 11,94 15,48 15,35 14,00 20,68

Mitjana 9,6922 9,3022 9,5295 12,6781 7,8300 8,0943 12,3170 12,2420 9,6933 14,8617
Mediana 8,6100 9,3200 10,0000 12,1300 6,1950 6,1150 10,9900 13,7350 11,1600 12,5200
Moda ,89 ,10 ,00 2,00 2,55 2,12 4,90 ,29 1,64 4,83

50 Desv. Tip. 6,65538 5,86989 4,91270 7,46169 4,20150 4,62489 8,05559 7,58630 5,93094 9,65493
Mín, ,89 ,10 ,00 2,00 2,55 2,12 ,44 ,29 1,64 4,83
Max. 23,65 23,65 18,98 32,13 14,52 17,14 26,07 24,11 15,20 26,86

Mitjana 16,7950 16,5800 17,0052 20,3457 13,0964 13,6571 22,6640 20,9890 19,4283 23,4583
Mediana 16,4950 17,8550 17,3300 17,5200 10,0250 10,8950 24,7100 23,9500 17,6750 22,3550
Moda 3,19 4,44 6,05 28,98 6,89 5,53 1,91 1,17 5,82 8,49

60 Desv. Tip. 9,49284 8,29130 5,66897 9,06798 5,82826 7,08628 13,20685 12,03416 13,16471 12,57417
Mín. 3,19 4,44 6,05 7,83 6,89 5,53 1,91 1,17 5,82 8,49
Max. 33,96 34,15 30,50 42,71 26,07 32,26 43,72 42,54 41,23 39,82

Mitjana 29,6694 30,0300 27,2300 31,2924 21,2300 22,2129 38,4420 33,3760 37,0367 41,7100
Mediana 28,6150 29,3800 25,5000 31,3000 18,5300 22,0600 38,9450 35,7200 26,4500 32,4700
Moda 8,60 11,17 10,64 12,08 12,52 11,72 12,00 11,50 12,41 12,55

70 Desv. Tip. 15,34397 13,70248 10,19882 13,56942 8,38495 9,38030 20,22019 18,88753 27,74519 28,54229
Min. 8,60 11,17 10,64 12,08 12,52 11,72 12,00 11,50 12,41 12,55
Max. 58,25 60,79 47,45 56,56 44,40 48,80 64,31 62,54 82,15 83,96

Taula S.1SA. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER METATARSIA amb la mostra agrupada
segons el tipus de peu (0% al 70%).
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Resultats
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�RAT
DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

NEUTRE PRONAT MOlT PRONAT 5UPINAT MOlT SUPINAT

MQMENT ESTAOíSTICS N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
DESCRIPTIU5 E D E D E D E D E D

RECOlZAMENT

Mitjana 41,8700 42,9906 35,2410 39,7933 27,4914 27,5321 51,6090 43,6780 56,7450 64,1467
Mediana 38,6100 36,0100 31,3000 36,6200 26,6700 26,0550 54,1250 43,3150 36,2400 38,4700
Moda 16,26 16,34 9,68 14,40 15,58 15,58' 12,56 6,00' 21,30 19,21

80 Desv. Tip. 21,11379 18,63575 19,03045 19,49440 9,68212 8,67453 25,92102 22,64790 42,52958 52,75629
Mín. 16,26 16,34 9,68 14,40 15,58 15,58 12,56 6,00 21,30 19,21
Max, BD,31 80,79 82,20 79,83 52,61 47,61 88,35 86,41 126,15 144,31

Mitjana 36,6144 38,6972 30,7438 34,0210 21,6607 21,5607 48,1340 38,7370 46,7867 56,8333
Mediana 28,3800 36,9800 25,1900 27,6600 20,0850 19,8200 37,3650 34,8200 32,5150 37,0800
Moda 13,94 15,59 21,50 9,16 6,02" 6,09 10,01 11,65' 25,10 20,00

90 Desv. Tip. 20,01624 17,37277 20,68469 19,93038 8,35535 7,86732 27,66741 19,33235 31,62336 42,52175
Mín. 13,94 15,59 7,83 9,16 6,02 6,09 10,01 11,65 25,10 20,00
Max. 76,34 75,19 77,96 80,50 34,90 35,83 96,48 82,83 106,61 113,96

Mitjana 12,4906 16,8156 11,1800 12,5190 8,7307 14,5379 14,7450 15,1880 8,3650 17,5283
Mediana 9,5750 12,9800 8,9700 8,5000 9,1400 9,6500 14,2800 14,4750 7,4600 13,0050
Moda 2,09 3,74 2,17 2,06 ,88 ,88 1,27 9,55' ,00 6,10

100 Desv. Tip. 8,69723 10,43139 8,50003 8,93073 4,75930 19,07753 7,90581 5,52051 5,82038 13,50385
Mín. 2,09 3,74 2,17 2,06 ,88 ,88 1,27 9,55 ,00 6,10
Max. 33,65 42,69 32,48 33,03 18,45 78,72 30,46 24,94 17,38 36,46

Taula 5.18B. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER METATARSIA amb la mostra agrupada
segons el tipus de peu (80% al 100%).

COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

PRIMER METATARSIÁ PEU ESQUERRE PEU DRET

MOMENT
APARElLAMENT

T U MITlAN T U
FASE

MITJANA DESV.
Student-

DESV.
Student-

TIPUS DE PEU Ikpa/NI
Mann- P A Mann- P

RECOLZAMENT
TIP.

Fisher Whitney IkPa/NI
TIP.

Fisher Whitney
Neutre (n=18) ,0822 ,22198 174,500 ,686 ,4217 1,24554 163,000 ,477
Pronat (n=21) ,0395 ,12492 ,0271 ,09312

Neutre (n=18) ,0822 ,22198 113,500 ,639 ,4217 1,24554 107,000 ,488

O
Molt Pronat (n=14) ,0379 ,14165 ,0929 ,34744

Neutre {n=18J ,0822 ,22198 83,500 ,759 ,4217 1,24554 ,449 ,656
Supinat (n=10) ,0556 ,15288 ,2469 ,98750
Neutre (n=18) ,0822 ,22198 53,500 ,974 ,4217 1,24554 -,375 ,711

Molt Supinat (n=6) ,0667 ,16330 ,6583 1,61258

Neutre (n=18) ,2289 ,64045 166,500 ,530 1,0789 2,17473 171,000 ,626
Pronat (n=21) ,6371 1,84156 1,3390 2,93135

Neutre (n=18) ,2289 ,64045 122,000 ,896 1,0789 2,17473 92,000 ,206

10
Molt Pronat (n=14) ,0750 ,24815 ,0664 ,24855

Neutre (n=18) ,2289 ,64045 86,000 ,869 1,0789 2,17473 ,218 ,829
Supinat (n=10) ,4500 ,97248 ,9281 1,81972

Neutre (n=18) ,2289 ,64045 43,000 ,494 1,0789 2,17473 -,419 ,680
Molt Supinat (n=6) ,7550 1,44255 1,5283 2,59646

Taula 5.19A. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderar de pressió plantar de la locahtzació PRIMER METATARSIA, el tipus de peu i
el moment de la fase de recolzament (0% allO%).
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eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

PRIMER METATARSIÁ PEU ESQUERRE PEU ORET

MITJAN
T

UMOMENT T U
StudeAPARELLAMENT MITJANA DE5V.

Student- P A
DESV.

Mann- PFASE
{kPa/NI

Mann-
TIP.TIPUS DE PEU TIP.

Fisher Whitney (kPa/NI
nt-

WhitneyRECOlZAMENT
Fisher

Neutre In=18) 1,5650 2,63585 -,498 ,621 2,1633 2,87955 -1,280 ,209
Pronat In=21} 2,0376 3,20058 4,2924 6,52622

Neutre (n=18) 1,5650 2,63585 1,062 ,299 2,1633 2,87955 1,565 ,130

20
Molt Pronat (n=14) ,8436 1,03027 ,9736 1,28264

Neutre (n=18) 1,5650 2,63585 -1,068 ,293 2,1633 2,87955 -1,253 ,219

Supinat (n=10) 2,6581 3,32405 3,7863 4,57508

Neutre (n=18) 1,5650 2,63585 -,269 ,790 2,1633 2,87955 -1,328 ,198
Molt Supinat (n=6) 1,9233 3,37410 4,2867 4,73958

Neutre (n=18) 4,2028 5,01689 ,219 ,828 4,3417 4,78364 -1,450 ,155
Pronat (n=21J 3,9090 3,30499 7,1043 6,75591

Neutre (n=18) 4,2028 5,01689 1,284 ,211 4,3417 4,78364 1,108 ,277
Molt Pronat (n=14) 2,4614 2,48792 2,7871 2,41997

30
Neutre (n=18) 4,2028 5,01689 -,449 ,656 4,3417 4,78364 -1,358 ,184

Supinat (n=10) ll,9669 4,87595 6,7500 5,56187

Neutre (n=18) 4,2028 5,01689 -,803 ,452 4,3417 4,78364 -1,412 ,172
Molt Supinat (n=6) 3,8467 4,96246 7,8933 6,89362

Neutre (n=18) 6,3567 6,45567 ,270 ,789 6,0056 5,58234 -1,516 ,138
Pronat (n=21) 5,9043 3,86855 9,1138 6,99101

Neutre (n=18) 6,3567 6,45567 ,886 ,384 6,0056 5,58234 ,625 ,536

40
Molt Pronat (n=14) 4,8343 2,98776 4,9521 3,28524

Neutre (n=18) 6,3567 6,45567 -,159 ,874 6,0056 5,58234 -1,113 ,274
Supinat (n=10) 6,6869 5,50245 8,293!l. 6,40888

Neutre (n=18) 6,3567 6,45567 -,557 ,583 6,0056 5,58234 -1,019 ,344
Molt Supinat (n=6) 5,2050 5,40063 9,7783 8,47549

Neutre (n=18) 9,6922 6,65538 ,088 ,931 9,3022 5,86989 -1,551 ,129
Pronat (n=21) 9,5295 4,91270 12,6781 7,46169
Neutre (n=18) 9,6922 6,65538 ,913 ,368 9,3022 5,86989 ,632 ,532

50
Molt Pronat (n=14J 7,8300 4,20150 8,0943 4,62489

Neutre (n=18) 9,6922 6,65538 -,689 ,496 9,3022 5,86989 -1,617 ,116

Suplnat In=10) 11,3331 7,23753 13,2244 8,20484

Neutre (n=18) 9,6922 6,65538 ,000 1,00 9,3022 5,86989 -1,706 ,102
Molt Supinat (n=6) 9,6933 5,93094 14,8617 9,65493

Taula 5.198. Taula de compareció de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER METATARSIA, el tipus de

peu i el moment de la fase de reeolzament (20% al 50%).
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eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

PRIMER METATARSIÁ
MOMENT

FASE

RECOlZAMENT

APARELLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE PEU ORET

MITJANA

(kpa/NI
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney
p

MITJANA

(kpa/NI
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

p

Neutre In=18) 16,7950 9,49284
Pronat (n=21) 17,0052 5,66897

-,082 ,935 16,5800

20,3457

8,29130

9,06798
-1,344 ,187

60

,301Neutre (n=18) 16,7950 9,49284
Molt Pronat (n=14) 13,0964

2!l,4S06

5,82826

1,280 ,210 16,5800

13,6571

8,29130

7,08628

1,053

Neutre (n=18) 16,7950 9,49284
Supinat (n=10) 12,84678

-1,211 ,23 5 1--"16�,,,58�0�0__t�8�,2=9,,',,30"__'
21,9150 11,87940

-il,532 ,135

Neutre (n=18) 16,7950 9,49284
Molt Supinat (n=6) 19,4283 13,16471

-,535 ,598 1--,,16�,=58�0�0__t�8�,2=9,,'=30'___1
23,4583 12,57417

-1,546 ,136

Neutre (n=18) 29,6694 15,34397
Pronat (n=21) 27,2300 10,19882

,574 ,570 1-,,30�,�03�0�O__+�13�,-70�2-4�8_<
31,2924 13,56942

-,288 ,775

70

,078Neutre (n=18) 29,6694 15,34397
Molt Pronat (n=14) 21,2300 8,38495

1,984 ,057 1--"30�,�03�0,,0__t�13�,,,70�2�4�8_,
22,2129 9,38030

1,825

Neutre (n=18) 29,6694 15,34397

5upinat (n=10) 37,9150 22,41441
-1,264 ,2!l.5 30,0300 13,70248

36,5013 22,42680
-1,028 ,312

Neutre (n=18) 29,6694 15,34397
Molt 5upinat (n=6) 37,0367 27,74519

-,620 ,558 30,0300 13,70248

28,5422941,7100
-,966 ,373

Neutre (n=18) 41,8700 21,11379
Pronat {n=211 35,2410 19,03045

1,031 ,309 42,9906

39,7933

18,63575

19,49440
,521 ,605

80

,005Neutre (n=18) 41,8700 21,11379
Molt Pronat {n=141 27,4914 9,68212

2,563 ,017 1-_4Z�,_99_0_6__+-'8�,-63-5-7-5_<
27,5321 8,67453

3,112

Neutre (n=18) 41,8700 2(1,11379

5upinat {n=10J 53,5350 31,82225
-1,273 ,2(12 1--_42�,=99,,0�6__t--"-'8�,�63�5,,7,,5_,

51,3538 36,60929
-,854 ,400

Neutre (n=18) 41,8700 21,11379
Molt 5upinat (n=6) 56,7450 42,52958

-,824 ,442 1-_42�,_99_0_6__+-'8�,-63-5-7-5_<
64,(1467 52,75629

-,962 ,377

Neutre (n=18) 36,6144 20,01624 138,000 ,156 1--,,38�,�69�7�2__t�17�,�37�2,,7�7_,
34,0210 19,93038

,774 ,444

90

,001

Pronat (n=21) 30,7438 20,68469

Neutre (n=18)

Neutre (n=18) 36,6144 20,01624

20,01624

Molt Pronat {n=141 21,6607 8,35535
2,865 ,009 38,6972 17,37277

21,5607 7,86732
3,723

36,6144
5upinat {n=101 47,6288 28,16187

-1,326 ,194 1-_38�,_69_7_2__+-'7�,-37-2-7-7_<
45,5231 30,14652

-,820 ,418

Neutre {n=18} 36,6144 20,01624
Molt 5upinat (n=6) 46,7867 31,62336

-,931 ,362 1-_38�,_69_7_2__+-'7�,-37-2-7-7_<
56,8333 42,52175

-1,017 ,351

Neutre (n=181 12,4906 8,69723
Pronat (n=21) 11,1800 8,50003

,475 ,638 1--"'6�,,,81�5,,6__t--"-1O�'cc43�1=3�9_,
12,5190 8,93073

1,386 ,174

100

,669Neutre {n=181 12,4906

12,4906

8,69723
4,75930

1,558 ,131 16,8156 10,43139
14,5379 19,07753

,432
Molt Pronat (n=14) 8,7307

Neutre {n=18} 8,69723
5upinat (n=10)

Molt 5upinat (n=6) 8,3650

12,3525 7,67916

,049 ,961 16,8156
16,0656

10,43139
8,96881

,223 ,825

Neutre (n=18) 12,4906 8,69723

5,82038

1,076 ,294 16,8156
17,5283

10,43139
13,50385

-,135 ,894

Taula 5.19C. Taula de comparació de les mitjanes del pic ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER METATARSIA, el tipus de

peu i el moment de la fase de recolzament (60% al 100%). En vermell poden observar-se les diferencies estadísticament significatives
que s'han trobat.
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Gráfic 5.24. Representació gráfica de les mitjanes l dels tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu esquerre) de
tata la fase de recolzament de la localització PRIMER METATARSIA. La lfnla puntejada és la representació gráfica de la

corba mitjana de tata la mostra.
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Gnlfic 5.25. Representació gráfica de les mitjanes i dels tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu dret) de tata

la fase de recolzament de la localització PRIMER METATARSIA. La línia puntejada és la representació gráfica de la corba

mitjana de tota la mostra.

156



_______________________________
Resultats

DIFERENCIES ESTADrSTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE / MOLT PRONAT PRIMER METATARSIA (E)
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Gráflc 5.26. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER

METATARSIA, deis tipus de peu neutre ¡ molt pronat (peu esquerre) on les línies vertical s en blau mostren els moments on

s'hi han trobat diferencies estadísticament significatives (80% i 90%).

DIFERENCIES ESTADrSTlCAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR
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Gráfic 5.27. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització PRIMER

METATARSI.A., deis tipus de peu neutre j molt pronat (peu dret), on les línies vertical s en blau mostren els moments on s'hi

han trabat diferencies estadístlcament slgnlficatives (80% i 90%).

157



________________________________________________________________
Resultats

5.6- Metatarsians Centrals

METATARSIANS CENTRAlS - ESTADrSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MQMENT FASE ESTAOrSTICS ESQUERRE DRET

RECOlZAMENT DESCRIPTlUS N=69 N=69

Mltjana ,6952 ,6780
Mediana ,0000 ,0000

O Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 1,66966 1,97460
Mín. ,00 ,00

Max, 8,73 13,85

Mitjana 2,4904 3,1170
Mediana 1,1100 1,7900

10 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 3,41363 4,38672

Mín. ,00 ,00
Max. 16,59 23,01

Mitjana 7,0109 7,3683
Mediana 5,4200 5,9000

20 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 5,51031 6,04389
Mín. ,00 ,00
Max: 23,95 31,32

Mitjana 9,7430 10,4051
Mediana 8,1500 9,1400

30 Moda ,OO' 2,66"
Desv. Tip. 6,23035 6,66433
Mín. ,00 2,66
Max. 28,13 33,41

Mltjana 12,8623 13,7436
Mediana 12,1100 12,2800

40 Moda 6,14 4,18"
Desv. Tip. 7,12113 7,68312
Mfn. ,00 4,18
Max. 40,97 42,24

Mitjana 18,7694 19,6558
Mediana 17,3800 18,1400

50 Moda 8,37 6,02'
nesv. Tip. 8,78355 9,65970
Min. 5,83 6,02
Max. 52,50 53,61

Mitjana 30,0012 30,2512
Mediana 27,7700 26,3900

60 Moda 9,3S� 9,35'
Desv. Tip. 11,61356 12,97970
Mln. 9,35 9,35
Max. 65,14 69,55

Taula S.20A. Estadística descriptiva del pie ponderat de presstó plantar
de la localltzació METATARSIANS CENTRALS del peu dret i esquerre de

tota la mostra. (00/0 al 600/0).
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METATARSIANS CENTRALS - ESTADfsTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderar pressió plantar (kpa/N)
MOMENT FASE ESTAOfsTICS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 46,7751 46,8493
Mediana 43,1100 40,8800

70 Moda 62,53 16,02"
Desv. Tip. 16,39202 17,53182
Mín. 15,12 16,02

Max. 102,38 97,43

Mltjana 65,1604 64,5109
Mediana 63,0000 56,2700

80 Moda 27,40' 27,40'
Desv. Tip. 20,60279 23,81176

Mín. 27,40 27,40
MaM, 132,38 149,82

Mitjana 62,2572 59,5864
Mediana 59,2600 55,1900

90 Moda 42,90 14,65'
Desv. Tip. 21,97820 25,88810

Mín. 18,18 14,65
Max. 103,57 134,89

Mitjana 16,1768 16,2884
Mediana 11,5000 11,6600

100 Moda 11,02 6,20'
Desv. Tip. 13,82298 11,74700

Mín. ,00 3,11
Max. 92,16 54,25

Taula 5.20B. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització METATARSJANS CENTRALS del peu dret i esquerre de

tota la mostra (700/0 al IOD%).
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Gráñc 5.28. Representació gráfica deis valors de la mitjana i desviació típica del pie ponderat de pressió plantar de
la localització METATARSIANS CENTRALS deis dos peus i de tata la mostra. la línia rosa mostra el moment de la fase
de recolzament on hi ha hagut diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (10%, 20%, 30%, 40%,
50% ¡ 100%). Els valors superposats estan extrets de les taules 5.20 A i S.20B.
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METATARSIANS eENTRALS - eOMPARAelÓ MITJANES Pie PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR PEU

ESQUERRE - DREl

N = 69
ESTAOfsTICS RELACIÓ COMPARACIÓ MITJANES
DES(RIPTIUS

Coef. Diferencia Tde
MOMENT FASE

PEU Mitjana Desv. Tip. Correl. Sigo de les Desv. Tip. Student- Sigo
RECOLZAMENT (kPa/N)

Pearson Mitjanes Fisher

E ,6952 1,66966 ,215 ,077 2,29603 ,062 ,950
O ,01725

O ,6780 1,97460

E 2,4904 3,41363
10 ,488 ,000

-,62652
4,03539 -1,290 ,202

O 3,1170 4,38672

E 7,0109 5,51031 ,717 ,000 4,37358 -,679 ,500
20 -,35739

O 7,3683 6,04389

E 9,7430 6,23035
30 ,797 ,000

-,66203
4,12715 -1,332 ,187

O 10,4051 6,66433

E 12,8623 7,12113 ,800 ,000 4,71201 -1,554 ,125
40 -,88130

O 13,7436 7,68312

E 18,7694 8,78355
50 ,304 ,011 4,03870 10,23731 3,277 ,002

O 14,7307 8,56579
.

E 30,0012 11,61356 ,706 ,000 9,51530 -,218 ,828
60 -,25000

O 30,2512 12,97970

E 46,7751 16,39202
70 ,636 ,000

-,07420
14,51383 -,042 ,966

O 46,8493 17,53182

E 65,1604 20,60279 ,621 ,000 19,55235 ,276 ,783
80 ,64957

O 64,5109 23,81176

E 62,2572 21,97820
90 ,746 0,00

2,67087
17,43730 1,272 ,208

O 59,5864 25,88810

E 16,1768 13,82298 ,497 ,000 12,94443 -,072 ,943100
O 16,2884 11,74700 -,11159

Taula 5.21. Taula de compareció de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar entre el peu dret i esquerre de

tata la mostra de la localització METATARSIANS CENTRALS En blau es pot observar la relació molt positiva i

significativa, aixf com les diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (valors en vermeü}.
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IillíliAA'"
.m,,' .�"'" ""'" sssoss n '''�" "" ""., , MOM'"'' � '''' 0'

RECOLZAMENT

,

NEUTRE PRONAT MOlT PRONAT SUPINAT MOlT SUPINAT
,

MOMENT
ESTAO{STICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
RECOLZAMENT

DESCRIPTIUS E O E O E O E O E O

Mitjana ,7122 1,3811 ,8829 ,4605 ,5850 ,2071 ,4220 ,3710 ,7000 ,9400
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

O Oesv. Tip. 1,57299 3,43287 2,24554 1,20762 1,41636 ,44610 ,68431 ,79984 1,71464 1,60848
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 5,68 13,85 8,73 5,35 5,31 1,30 1,60 2,21 4,20 3,90

Mitjana 1,9700 3,7922 2,3124 2,8986 2,9186 2,0857 3,5880 4,3330 1,8467 2,2350
Mediana 1,2900 2,4500 ,9400 2,0300 1,3900 1,8350 2,1900 ,8250 ,DaDO ,2200
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

10 Desv. Tip. 2,40515 5,48614 2,98217 3,23014 4,44972 2,10276 4,08125 6,77773 4,15301 3,84029
Min. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 9,13 23,01 10,47 9,67 16,59 6,04 11,54 20,51 10,30 9,60

Mitjana 5,9261 7,6906 6,4905 7,1157 6,7350 6,0957 9,6870 10,2900 ·8,2700 5,3850
Mediana 4,5050 8,2250 5,7700 7,3100 4,2300 3,9150 7,1650 5,2200 4,8300 2,6900
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 14,16 1,17 1,76 ,81 1,00

20 Desv. Tip. 5,06014 4,84599 3,65035 4,56152 6,09279 5,23754 6,98495 10,33239 8,15082 6,57703
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,17 1,76 ,81 1,00
Max 17,06 17,41 14,92 17,50 18,29 14,28 23,95 31,32 18,90 18,00

Mitjana 8,6339 10,1200 8,5952 9,4733 10,1150 10,0279 12,3620 14,0430 11,8550 9,3383
Mediana 6,6050 9,5400 8,1500 9,1600 6,6550 6,7700 10,6500 11,2300 8,8150 6,8250
Moda 3,17 8,35 ,00 2,66 2,85 3,10 2,94 3,13 3,13 3,39

30 Desv. Tip. 5,05474 4,71209 4,31160 4,58101 7,66510 7,40154 7,32463 10,61128 9,37731 8,20361
Min. 3,17 2,85 ,00 2,66 2,85 3,10 2,94 3,13 3,13 3,39
Max. 18,27 18,27 19,68 23,28 27,63 29,02 28,13 33,41 26,00 25,40

Mitjana 11,6722 12,6539 11,7457 12,7233 13,6621 14,0807 15,9640 18,3800 13,3050 12,0700
Mediana 9,8550 12,0200 11,9400 12,6200 9,3100 11,7100 14,9350 16,1350 12,6950 9,7450
Moda 6,14 5,87 ,00 5,50 4,32 4,18 6,70 5,63 4,76 6,51

40 Desv. Tip. 5,55123 5,15354 5,15916 5,20898 10,27929 10,16484 7,70031 10,88164 8,08458 8,17799
Min. 5,23 5,87 ,00 5,50 4,32 4,18 6,70 5,63 4,76 6,51
Max. 20,17 21,39 25,55 28,47 40,97 42,22 28,99 42,24 28,40 28,30

Mitjana 16,9828 18,3022 18,0124 18,3705 19,5321 20,0636 22,0950 25,2920 19,4567 17,8700
Mediana 15,7100 17,1250 16,0700 18,3200 16,4050 17,6200 21,8750 24,4400 19,7750 16,2500
Moda 8,60 8,80 5,83 9,00 6,28 6,02 11,61 9,81 8,37 10,93

50 Desv. Tip. 6,72806 6,67421 6,85717 7,48041 13,25403 13,40143 9,58444 12,88680 6,85240 6,81860
Min. 8,60 8,80 5,83 9,00 6,28 6,02 11,61 9,81 8,37 10,93
Max. 29,20 30,47 39,68 36,41 52,50 53,61 42,24 52,26 29,50 29,60

Mitjana 27,6511 28,3894 30,9110 28,2143 28,5714 29,8157 35,2120 40,0470 28,5183 27,6550
Mediana 25,3750 25,5750 29,5900 24,7800 24,7000 25,2550 35,4100 39,5800 30,5400 28,5900
Moda 14,74 13,54 16,36 14,50 9,35 9,35 22,35 18,90 17,44 17,09

60 Desv. Tip. 9,63634 9,90809 10,30829 10,32230 16,96377 17,03260 10,83215 16,02459 6,93560 9,18201

l' Mín. 14,74 13,54 16,36 14,50 9,35 9,35 22,35 18,90 17,44 17,09
Max. 46,50 48,73 64,92 54,33 65,14 67,79 56,81 69,55 34,92 40,46

Mitjana 45,4589 45,0556 47,9605 42,5048 41,9893 45,1293 55,2930 61,9540 43,5450 46,2750
Mediana 42,1550 40,7500 41,0300 39,1800 39,3400 39,8950 54,6850 62,3900 44,8800 40,8950
Moda 24,72 22,90 23,89 23,11 15,12 16,02 43,11 35,63 31,04 26,86

70 Desv. Tip. 13,74107 13,56158 17,42962 14,33376 22,13318 22,07387 10,62939 16,82770 9,28447 20,01509
Min. 24,72 22,90 23,89 23,11 15,12 16,02 43,11 35,63 31,04 26,86
Max. 73,49 76,50 102,38 83,61 94,60 97,43 71,38 87,03 56,61 78,27

Taula 5.22A. Estadística descriptiva del pie ponderat de presstó plantar de la localltzació METATARSIANS CENTRALS amb la mostra

agrupada segons el tipus de peu {O% aI70%}.
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IiliBiM'",
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RECOLZAMENT

.

NEUTRE PRONAT MOlTPRONAT SUPINAT MOlT SUPINAT
.

MOMENT
ESTAOfsTlCS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
DESCRIPTlUS E D E D E D E D E D

RECOLZAMENT

Mltjana 64,0117 64,3800 65,9790 57,1210 58,9436 59,1600 76,1710 84,8540 61,8967 69,3483
Mediana 64,3150 62,9000 57,4100 51,5700 54,9000 53,9400 79,4600 84,0150 58,7450 55,3850

Moda 37,15 34,50 27,40 27,40 27,56 28,10 55,16 50,72 49,41 35,23

80 Desv. Tip. 15,41829 18,35927 24,36014 17,85541 25,92501 25,45478 14,25364 20,28493 10,33104 41,22184

Mín. 37,15 34,50 27,40 27,40 27,56 28,10 55,16 50,72 49,41 35,23
Max. 92,52 103,65 132,38 103.86 114,43 115,18 98,31 119,01 76,20 149,82

Mitjana 67,2628 64,7889 62,1000 54,0557 51,4929 45,8850 69,0840 81,6360 61,5300 58,5567
Mediana 69,4050 58,6400 57,0700 56,6300 42,5200 41,3500 72,7050 78,7900 64,2100 53,8200
Moda 39,36 33,65 18,18 15,45 19,21 20,37 41,17 32,36 40,11 14,65

90 Desv. Tip. 19,58725 21,41166 22,38917 21,46703 25,86562 21,27455 20,82445 29,03258 15,20414 35,96344
Mín. 39,36 33,65 18,18 15,45 19,21 20,37 41,17 32,36 40,11 14,65
Max. 97,47 101,44 103,57 85,24 97,85 85,73 100,73 134,89 80,34 124,82

Mitiana 17,9267 20,3228 15,5562 17,2514 11,5900 11,6364 22,5410 14,6400 13,1950 14,4167
Mediana 14,8750 16,8700 13,4000 11,0200 8,5500 8,9700 12,1750 11,1400 11,9400 15,7350

Moda 5,57 5,00 1,00 3,11 4,48 5,19 6,72 6,26 ,00 3,60
100 Oesv. Tip. 10,66058 14,39300 11,64035 13,45724 8,51383 7,44994 25,72204 7,90420 11,29660 7,64723

Mln. 5,57 5,00 1,00 3,11 4,48 5,19 6,72 6,26 ,00 3,60
Max. 35,49 54,25 44,86 49,55 36,81 31,10 92,16 31,20 31,24 24,31

Taula 5.228. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localització METATARSIANS CENTRALS amb la mostra

agrupada segons el tipus de peu (80% al 100%).

COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

METATARSIANS CENTRALS PEU ESQUERRE PEU DRET

MOMENT
APARElLAMENT MITJANA DESV.

T U T U
FASE student- Menn- P

MITJANA DESV.
Student-

TIPUS DE PEU (kpa/NI TIP. (kpa/NI
Mann- P

RECOlZAMENT Fisher Whitney
TIP.

Fisher Whitney
Neutre In=18) ,7122 1,57299 176,500 ,728 1,3811 3,43287 188,000 ,989
Pronat (n=21) ,8829 2,24554 ,4605 1,20762

Neutre (n=18J ,7122 1,57299 120,500 ,837 1,3811 3,43287 112,500 ,613

O
Molt Pronat In=14) ,5850 1,41636 ,2071 ,44610

Neutre In=18) ,7122 1,57299 89,500 ,981 1,3811 3,43287 81,000 ,689
Supinat (n=10) ,4220 ,68431 ,3710 ,79984

Neutre In=18) ,7122 1,57299 49,500 ,770 1,3811 3,43287 51,000 ,871
Molt Supinat (n=6) ,7000 1,71464 ,9400 1,60848

Neutre In=18) 1,9700 2,40515 -,390 ,699 3,7922 5,48614 ,631 ,532
Pronat In=21) 2,3124 2,98217 2,8986 3,23014

Neutre (n=18) 1,9700 2,40515 -,773 ,446 3,7922 5,48614 1,099 ,280

10
Mort Pronat (n=14) 2,9186 4,44972 2,0857 2,10276
Neutre In=18) 1,9700 2,40515 -1,148 ,272 3,7922 5,48614 -,230 ,820
Supinat In=10) 3,5880 4,08125 4,3330 6,77773
Neutre In=18J 1,9700 2,40515 ,090 ,929 3,7922 5,48614 ,640 ,529

Molt Supinat (n=6) 1,8467 4,15301 2,2350 3,84029

Taula 5.23A. Taula de comparaeió de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la loealitzaeió METATARSIANS CENTRALS, el tipus de
peu i el moment de la fase de recolzament (0% al 10%).
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COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

METATARSIANS CENTRALS PEU ESQUERRE PEU DRET

MQMENT
APARElLAMENT MITJANA DESV.

T U
MITJANA DESV.

T U

FASE
Ikpa/N}

Student- Mann- P
(kPa/N)

Student- Mann- P
TIPUS DE PEU TIP. TIP.

Fisher WhitneyRECOLZAMENT Fisher Whitney
Neutre (n=18) 5,9261 5,06014 ',403 ,689 7,6906 4,84599 ,381 ,70S
Pronat (n=21) 6,4905 3,65035 7,1157 4,56152

Neutre (n=18) 5,9261 5,06014
',410 ,684

7,5906 4,84599
,892 ,380

Molt Pronat

(n=14)
6,7350 6,09279 6,0957 5,23754

20

Neutre (n=18) 5,926.1 5,06014 -1,644 ,!l.12 7,6906 4,84599 -,751 ,468

Supinat (n=10) 9,5870 6,98495 10,2900 10,33239

Neutre (n=18) 5,9261 5,06014 -,842 ,409 7,6906 4,84599 ,925 ,365
Molt Supinat (n=6) 8,2700 8,15082 5,3850 6,57703

Neutre (n=18) 8,5339 5,05474 ,026 ,980 10,1200 4,71209 ,434 ,667
Pronat In=21) 8,5952 4,31160 9,4733 4,58101

Neutre (n=18) 8,6339 5,05474
-,658 ,516

10,1200 4,71209
,043 ,966

Molt Pronat

30 ("=14)
10,1150 7,66510 10,0279 7,40154

Neutre In=18) 8,6339 5,05474 -1,591 ,124 10,1200 4,71209 -1,110 ,291

Supinat (n=10) 12,3620 7,32463 14,0430 10,61128
Neutre (n=18) 8,6339 5,05474 -,803 ,452 10,1200 4,71209 ,291 ,774

Molt Supinat (n=6) 11,8550 9,37731 9,3383 8,20361

Neutre In=18) 11,6722 5,55123 -,043 ,966 12,6539 5,15354 -,042 ,967
Pronat (n=21) 11,7457 5,15916 12,7233 5,20898

Neutre (n=18) 11,6722 5,55123
-,702 ,488

12,6539 5,15354
-,518 ,608

Molt Pronat _

40 ("=14)
13,6621 10,27929 14,0807 10,16484

Neutre (n=18) 11,6722 5,55123 -1,706 ,100 [2,6539 5,15354 -1,901 ,069
Supinat (n=10) 15,9640 7,7003[ 18,3800 10,88164
Neutre (n=18) 11,6722 5,55123 -,557 ,583 12,6539 5,15354 ,207 ,838

Molt Supinat (n=6) 13,3050 8,08458 12,0700 8,17799

Neutre (n=18) 16,9828 6,72806 -,472 ,640 18,3022 6,67421 -,030 ,976
Pronat (n=21) 18,0124 6,85717 18,3705 7,48041

Neutre (n=18J 16,9828 6,72806 -,709 ,484 18,3022 6,67421 -,487 ,630

SO
Molt Prcnat.Ineta} 19,5321 13,25403 20,0636 13,40143
Neutre (n=18) 16,9828 6,72806 -1,654 ,110 18,3022 6,67421 -1,904 ,068
Supinat (n=10) 22,0950 9,58444 25,2920 12,88680

Neutre (n=18) 16,9828 6,72806
-,777 ,446

18,3022 6,67421
,137

Taula 5.238. Taula de compareció de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització METATARSIANS CENTRALS, el tipus
de peu i el moment de la fase de recolzament (20% al 50%).
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COMPARACIÓ DE MITJANES DEl PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGDNS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

METATARSIANS CENTRALS

MOMENT
FASE

RECOlZAMENT

APARElLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kPa/N)
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU ORET

P

14,39300

7,90420

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

MITJANA

(kPa/N)
DE5V.
TIP.

P

Neutre (n=18) 27,6511 9,63634
Pronat (n=21) 30,9110

27,6511 9,63634

10,30829
-1,014 ,317 o-2_8�,3_8_9_4_+-9�,-90-8-0-9__,

28,2143 10,32230
,054 ,957

60

,768Neutre (n=18)
Molt Pronat (n=14) 28,5714 16,96377

",194 ,848 28,3894 9,90809 -,297

29,8157 17,03260

Neutre (n=18) 27,6511 9,63634

Supinat (n=10j
-1,904 ,068 28,3894 9,90809 -2,389

40,0470 16,02459
,024

Neutre (n=18)

35,2120 10,83215

27,6511 9,63634
Molt Supinat (n=6)

-,202 ,842 28,3894 9,90809

27,6550 9,18201
,160 ,874

Neutre (n=18)

28,5183 6,93560

45,4589 13,74107
Pronat (n=21) 47,9605 17,42962

-,492 ,626 45,0556 13,56158

42,5048 14,33376
,568 ,574

70

,991Neutre (n=18)

45,4589

45,4589 13,74107

13,74107

Molt Pronat (n=14)

55,2930

41,9893 22,13318

10,62939

,545 ,590 45,0556 13,56158

45,1293 22,07387

-,012

Neutre (n=18)
5upinat (n=10)

-1,956 ,061 45,0556
61,9540

13,56158
16,82770

-2,900 ,007

Neutra (n=18) 45,4589 13,74107
Molt 5upinat (n=6) 43,5450 9,28447

,316 ,755 45,0556

46,2750

13,56158

20,01509
-,169 ,867

Neutre (n=18) 64,0117 15,41829
Pronat (n=21) 65,9790 24,36014

-,295 ,769 64,3800
57,1210

18,35927
17,85541

1,249 ,219

80

,505Neutre (n=18) 64,0117 15,41829
Molt Pronat (n=14) 58,9436 25,92501

14,25364

,689 ,496 64,3800 18,35927

59,1600 25,45478

,674

Neutre (n=18) 64,0117 15,41829

5upinat (n=10) 76,1710
-2,052 ,050 64,3800 18,35927

84,8540 20,28493
-2,725 ,011

Neutre (n=18) 64,0117

61,8967 10,33104

15,41829
Molt Suplnat (n=6)

,311 ,759 64,3800 18,35927

69,3483 41,22184
-,414 ,683

Neutre (n=18) 67,2628 19,58725

19,58725

Pronat (n=21)

67,2628

62,1000 22,38917

25,86562

,760 ,452 64,7889 21,41166
54,0557 21,46703

1,558 ,128

90

,019Neutre (n=18)
Molt Pronat (n=14) 51,4929

1,965 ,059 64,7889
45,8850

21,41166

21,27455
2,484

Neutre (n=18) 67,2628 19,58725
54plnat (n=10) 69,0840 20,82445

-,231 ,819 64,7889

81,6360
21,41166
29,03258

-1,756 ,091

Neutre (n=18) 67,2628 19,58725
Molt Supinat (n=6) 61,5300 15,20414

,651 ,522 o-6_4�,7_8_8_9-+_2_',�4_"_6_6_<
58,5567 35,96344

,519 ,609

Neutre (n=18) 17,9267 10,66058
Pronat (n=21) 15,5562 11,64035

8,51383

,659 ,514 1-2�0�,3�2�2�8_+�1�4,�3�93�0�0_,
17,2514 13,45724

,688 ,496

100

,049Neutre (n=18) 17,9267 10,66058
Molt Pronat (n=14) 11,5900

1,817 ,079 20,3228

11,6364
14,39300
7,44994

2,050

Neutre (n=18) 17,9267 10,66058

Supinat In=10) 22,5410

13,1950 11,29660

25,72204
-,672 ,508 20,3228

14,6400
1,150 ,261

Neutre (n=18) 17,9267 10,66058
Molt Supinat (n=6)

,929 ,363 20,3228 14,39300

14,4167 7,64723
,952 ,352

Taula 5.23C. Taula de compareció de les mitjanes del pic ponderar de pressió plantar de la locahtaactó METATARSIANS CENTRALS i el

tipus de peu i el moment de la fase de recolzament (60% al 100%). En vermell poden observar-se les diferencies estadísticament

significatives que s'han trobat.
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GRAFIC MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU

METATARSIANS CENTRALS (E)
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ráflc 5.29. Representació gráfica de les mitjanes ¡ deis ti pus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu esquerre) de
tata la fase de recolzament de la localització METATARSIANS CENTRALS. La línia puntejada és la representació gráfica de la
corba mitjana de tota la mostra.

GRAFIC MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU
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Gráfic 5.30. Representació gráfica de les mitjanes i dels tipus de peu del pie ponderat de pressló plantar (peu dret) de tata
la fase de recolzament de la localització METATARSIANS CENTRAlS. la Hnia puntejada és la representació gráfica de la
corba mltjana de tota la mostra.
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DIFERENCIES ESTAOrSTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE I MOLT PRONAT METATARSIANS CENTRALS (E)
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Gráñc 5.31. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

METATARSIANS CENTRAlS, deis tipus de peu neutre i molt pronat (peu esquerre) on no s'han trobat diferencies

estadísticament slgniñcatives.

OIFERENCIES ESTAOrSTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSló PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE I MOLT PRONAT METATARSIANS CENTRALS (O)
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Gráflc 5.32. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització
METATARSIANS CENTRALS, deis tipus de peu neutre ¡ molt pronat (peu dret), on les línies verticals en blau mostren els
moments on s'hl han trobat diferencies estadísticament significatives (90% i 100%).
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DIFERENCIES ESTAOrSTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE I SUPINAT METATARSIANS CENTRALS (E)
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Gráflc 5.33. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

METATARSIANS CENTRALS, deis tipus de peu neutre i molt pronat (peu esquerre) on no s'han trobat diferencies

estadísticament significatives.
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Gráflc 5.34. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització
METATARSIANS CENTRALS, deis tipus de peu neutre i supinat (peu dret), on les línies verticals en blau mostren els moments
on s'hi han trobat diferencies estadísticament significatives (60%, 70% i 80%).
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5.7- Cinque Metatarsia

CINQUE METATARSIÁ-ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MOMENT FASE ESTAOfsTICS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTlUS N=69 N=69

Mitjana 1,0168 ,9872
Mediana ,0000 ,DaDO

o Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,9S934 2,69773
Min. ,00 ,00

Max. 22,89 18,07

Mltjana 3,1442 3,6977
Mediana 1,3200 1,6000

10 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 4,33792 4,88564
Mín. ,00 ,00
Max. 18,93 23,09

Mitjana 7,9768 8,0509
Mediana 6,2500 6,9800

20 Moda 4,09 ,00
Desv. TIp. 6,44699 5,85449

Mln. ,00 ,00
Max. 35,68 23,20

Mitjana 9,9593 9,6913
Mediana 8,8400 8,6100

30 Moda ,00 10,68
Desv. Tip. 6,62986 6,12502
Mín. ,00 ,00
Max. 35,00 30,59

Mitjana 12,4170 11,7484
Mediana 9,7400 9,9100

40 Moda 18,80 9,33
Desv. Tip. 7,36647 6,89305
Mín. 3,01 2,91
Max. 35,10 37,14

Mitjana 15,6994 14,7307
Mediana 12,2000 12,3300

50 Moda 10,40 6,66
üesv. Tip. 9,57252 8,56579
Mín, 5,00 3,96
Max. 46,15 44,97

Mitjana 21,2262 19,8680
Mediana 15,8400 14,8000

60 Moda 14,12 12,22
nesv. Tip. 13,01411 12,49848
Min. 6,70 7,28
Max, 66,46 57,54

Taula S.24A, Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la loealització CINQUE METATARSIA del peu dret i esquerre de tata
la mcstra (00/0 al 600/0).
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CINQUÉ METATARSIA- ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie pondera! pressió plantar (kpa/N)
MOMENT FASE ESTADfsTICS ESQUERRE DRET

RECOLZAMENT DES(RIPTIU5 N=69 N=69

Mitjana 27,1394 24,9384
Mediana 21,4100 20,3700

70 Moda 5,81 13,33
Desv. Tip. 15,14808 14,48449
Mín. 5,81 9,17
Max. 70,46 71,56

Mitjana 28,7367 26,2636
Mediana 25,3700 21,8300

80 Moda 25,37 6,50
Desv. Tip. 13,92283 14,80303
Mín. 7,30 6,50
Max. 70,86 75,52

Mitjana 19,4129 18,5774
Mediana 15,1800 14,0900

90 Moda 12,59 11,85
Desv. Tip. 12,03778 12,88562
Mín. 4,10 4,80
Mi!;)(, 62,00 72,01

Mitjana 7,8925 10,1959
Mediana 5,5600 6,6600

100 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 12,13370 15,33248
Min. ,00 ,00
Max. 92,16 92,53

Tanta 5.248. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització C1NQUE METATARSIÁ del peu dret i esquerre de tota

la mostra (70°/0 al 1000/0).
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Gráflc 5.35. Representació gráflca deis valors de la mitjana i desviació típica del pie ponderat de pressió plantar
de la localttzació CINQUE METATARSIA deis dos peus i de tota la mostra. la línia rosa mostra el moment de la
fase de recoJzament on hi ha hagut diferencies estadísticament stgniflcatives entre ambdós peus (10%, 20%,
30%,40%,50% i 100%). Els valors superposats han estat extrets de les taules 5.24A i 5.248.
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CINQUE METATARSIÁ- COMPARACIÓ MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR PEU

ESQUERRE - DRET

N = 69
ESTAOíSTICS

RELACIÓ COMPARACIÓ MITJANES
DESCRIPTlUS

Coef. Diferencia Tde
MOMENT FASE

PEU Mitjana Desv. Tip. Correl. Sigo de les Desv. Tip. Student- Sigo
RECOlZAMENT (kPa/N)

Pearson Mitjanes Fisher

E 1,0168 2,98934 ,139 ,890
O ,811 ,000 ,02957 1,77157

O ,9872 2,69773

E 3,1442 4,33792 -1,286 ,203
10 ,706 ,000 ',55348 3,57408

O 3,6977 4,88564

E 7,9768 6,44699 -,146 ,885
20 ,769 ,000 -,07406 4,22065

D 8,0509 5,85449

E 9,9593 6,62986 ,472 ,638
30 ,729 ,000 ,26797 4,71519

D 9,6913 6,12502

E 12,4170 7,36647 1,079 ,285
40 ,741 ,000 ,66855 5,14819

D 11,7484 6,89305

E 15,6994 9,57252 -2,752 ,008
50 ,229 ,059 -3,95638 11,94192

D 19,6558 9,65970

E 21,2262 13,01411 1,216 ,228
60 ,736 ,000 1,35826 9,28098

D 19,8680 12,49848

E 27,1394 15,14808 1,861 ,067
70 ,781 ,000 2,20101 9,82181

D 24,9384 14,48449

E 28,7367 13,92283 2,295 ,025
80 ,808 ,000 2,47304 8,94924

D 26,2636 14,80303

E 19,4129 12,03778 ,660 ,512
90 ,646 ,000 ,83551 10,51758

D 18,5774 12,88562

E 7,8925 12,13370 -1,765 ,082
100 ,712 ,000 -2,30348 10,83918

D 10,1959 15,33248

Taula 5.25. TauJa de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar entre el peu dret i

esquerre de tota la mostra de la localització CINQUE METATARSIA. En blau es pot observar la relació molt

positiva i slgniñcativa, aixl com les diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (valors en

vermell).
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DESCRIPTIVA PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TlPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

.. NEUTRE PRO Al OlTPRONAT SUPINAT OLTSUPI AT

MOMENT
ESTAOfSTICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE

RECOLZAMENT
DESCRIPTIUS E O E O E O E O E O

Mitjana ,4361 ,8133 ,6205 ,3100 ,9564 ,3986 3,3190 3,4370 ,4500 1,1700
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,5950 1,2650 ,0000 ,6000
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

O Desv. Tip. 1,06967 2,44307 1,38010 ,86062 1,45591 ,71784 7,08782 5,61029 1,10227 1,63637
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 3,63 10,32 5,00 3,84 4,68 2,22 22,89 18,07 2,70 4,18

Mitjana 2,6272 3,6578 2,2876 3,1819 3,6586 2,8000 5,0480 5,8160 3,3200 4,1867
Mediana ,7300 1,8950 1,4200 2,3700 1,2100 1,0650 2,1050 ,6500 1,0750 2,5900
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

10 Desv. Tip. 3,45107 4,59511 2,55172 3,71596 5,53155 3,45440 5,93749 8,37735 5,85645 5,25460
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 10,00 16,12 7,30 13,65 18,93 10,50 16,38 23,09 15,10 13,90

Mitjana 6,4017 6,7717 7,0852 7,3219 7,0257 5,1643 9,8020 12,2450 14,9957 11,8517
Mediana 6,4950 7,3000 5,0000 5,8200 4,1200 4,2250 10,0350 10,6050 10,5400 8,8700
Moda ,00 ,00 1,31" ,58 ,29" ,OO' 3,33 3,13 3,58 3,84

20 Desv. Tip. 4,93962 4,90151 3,29257 4,66832 7,67812 5,29483 5,22822 7,32789 12,48475 7,55848
Mín. ,00 ,00 1,31 ,58 ,29 ,00 3,33 3,13 3,58 3,84
Max 15,97 16,34 15,90 17,80 29,14 17,23 20,96 22,72 35,68 23,20

Mitjana 8,4678 8,2628 8,4533 8,4562 8,6043 7,8536 12,2240 14,7990 19,0917 14,0750
Mediana 8,5950 8,2850 7,3700 7,0700 5,7000 6,0550 10,3950 12,9450 14,4850 11,6050
Moda ,00 ,00 3,49" 1,74 3,70' 4,23' 3,33 3,13 9,54 8,92

30 Desv. Tip. 5,49404 5,22392 3,66855 4,90185 7,25926 4,13705 5,58159 8,15950 10,71677 7,65058
Mín. ,00 ,00 3,49 1,74 3,70 4,23 3,33 3,13 9,54 8,92
Max. 22,38 22,85 17,94 18,83 30,85 16,74 21,80 30,59 35,00 29,40

Mitjana 11,2156 9,6800 10,2871 10,5529 10,1821 9,6857 15,5550 17,8130 23,4600 16,8433
Mediana 10,6400 9,7400 8,8200 9,3300 7,8900 8,2400 13,2850 16,4950 24,8400 17,0650
Moda 3,01 3,17 5,93" 9,33 4,10' 4,48" 7,05 6,47 11,89 3,44

40 Desv. Tip. 6,50247 5,59101 4,49255 5,71993 7,81694 4,18784 7,40005 9,03055 7,19757 8,86693
Mín. 3,01 3,17 5,93 2,91 4,10 4,48 7,05 6,47 11,89 3,44
Max. 28,73 28,25 22,02 24,02 35,10 20,63 29,68 37,14 30,70 31,00

Mitjana 13,9178 12,4522 12,9486 12,8385 12,4236 11,9343 20,2430 22,4820 30,7433 21,7950
Mediana 12,4000 12,0200 10,8900 10,9000 10,6150 10,8700 18,5000 20,5100 32,1150 22,0950
Moda 6,00 5,71 6,16" 6,66 10,40 5,76' 7,24 9,45 13,07 3,96

50 Desv. Tip. 7,33178 6,32386 5,94476 7,36910 8,98140 4,82194 10,23618 11,25332 11,73120 10,98240
Mín. 6,00 5,71 6,15 4,66 5,00 5,76 7,24 9,45 13,07 3,96
Max. 32,53 32,69 26,71 32,14 42,12 25,95 41,51 44,97 46,15 34,46

Mitjana 19,4289 19,1061 17,3262 16,3500 16,3929 15,5543 27,8780 30,2410 40,4600 27,2433
Mediana 15,6700 14,3450 15,1400 12,3800 13,6800 14,4250 23,4700 24,7700 38,6600 27,0300
Moda 14,12 7,35 8,13" 7,28 6,70' 8,40' 9,09 12,18 15,29 11,03

60 Desv. Tip. 9,62872 12,83145 8,65086 10,61426 11,46692 6,15027 14,03210 16,25054 17,86572 12,39755
Mín. 8,39 7,35 8,13 7,28 6,70 8,40 9,09 12,18 15,29 11,03
Max. 37,42 57,26 37,52 45,62 54,46 33,19 56,26 57,54 66,46 46,30

Mitjana 25,1500 21,2633 23,5771 21,2810 20,5886 21,0714 34,6170 38,6370 48,3983 34,9567
Mediana 21,7750 19,5350 20,3300 16,0000 18,7150 20,6700 31,0250 30,3900 50,8100 32,6450
Moda 12,14 10,35 10,33" 9,17 5,81" 10,50' 11,42 17,45 19,47 23,44

70 nesv. Tip. 11,24301 8,47372 11,55055 14,04934 13,48383 8,99585 17,08028 21,47537 17,82067 11,68975
Mín. 12,14 10,36 10,33 9,17 5,81 10,50 11,42 17,45 19,47 23,44
Max. 47,30 38,09 50,85 60,66 62,55 45,31 65,10 71,56 70,46 54,00

Taula 5.26A. Estadística descriptiva del pic ponderat de pressió plantar de la localització CINQUE METATARSIA amb la mostra agrupada
segons el tipus de peu (0% al 70%).
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o

7,82905

o

6,49412

o

15,42

RAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

EUTRE PRONAT OlT PRO Al SU PI Al MOlT SUPINAT

DESCRIPTIU5 o
RECOLZAMENT

MOMENT
ESTADfsTICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE

Mitjana
Mediana

Moda

nesv. Tip.
Mín.

Mine.

Mitjana
Mediana

Moda
Desv. Tip.
Mín.

Max.

Mitjana
Mediana
Moda

Desv. Tip.
Mín.

26,5867

E

10,67671

26,7962

E

22,8705 24,4936

E

23,2657

o E

32,1310 38,1980

E

46,2217 35,7967

25,2750
22,7461
20,7850 24,2600 16,6600 23,1400 22,5000 28,0250 30,0250 45,8800 38,6250

80 8,37846
25,37 10,63 7,30' 6,99 11,50' 6,50· 12,77 16,54 24,31 21,19

10,53992 8,75259 13,82489 16,35314 11,58547 10,09388 15,32508 21,12023 15,79788

9,36 10,63 7,30 6,99 11,50 6,50 12,77 16,54 24,31 21,19

50,37 43,99 56,34 75,52 56,38 45,10 59,80 75,02 70,86 45,51

21,4839 16,1194 18,5581 17,3200 15,5064 14,6257 21,9680 26,0050 21,0483 27,1933
15,6250 13,3350 14,8300 11,9200 13,6100 14,0000 15,6850 23,3250 20,3600 23,5900

90 15,57206
9,36 11,85 5,83' 5,73 4,10' 4,80' 7,72 7,86 12,30 13,73

13,25200 8,73275 11,93560 14,89636 9,69133 7,93869 14,98202 15,51622 8,83708

9,36 6,50 5,83 5,73 4,10 4,80 7,72 7,86 12,30 13,73

62,00 39,74 49,43 72,01 40,85 31,91 51,32 54,21 37,06 55,86

7,4144 9,9456 7,0467 8,3281 6,0564 5,7486 14,4020 14,4980 5,7217 20,6917

5,6500 6,6850 5,5600 5,0700 6,7150 6,2350 6,0050 6,9600 4,2000 7,8700

100 28,37190
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,OO' 1,76' ,00 ,00 3,40

6,66411 8,90346 4,27456 27,54524 27,89421 5,20169

,00

25,23

,00

42,74

,00

28,34

,00

35,77

,00

23,82

,00

13,19

1,76

92,16

,00

92,53
,00 3,40

76,89

Taula 5.26B. Estadística descriptiva del pic ponderar de pressió plantar de la localltzació C1NQUE METATARSIA amb la mostra agrupada
segcns el tipus de peu (80% al 100%).

COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

CINQUE METATARSIA
MOMENT

FASE
RECOlZAM ENT

APARElLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kPa/NI
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU DRET

P

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

MITJANA DESV.

Ikpa/NI TIP.
P

Neutre (n=18) ,4361 1,06967
Pronat (n=21) ,6205 1,38010

187,000 ,967 o-�,_81_3_3_+_2�A-4-30-7_i
,3100 ,86062

,613

53,500 ,974

O

Neutre (n=18) ,4361 1,06967
Molt Pronat (n=14)
Neutre (n=18)

,9564

,4361

1,45591

1,06967

Supinat (n=10)
Neutre (n=18)

3,3190

,4361

7,08782

1,06967
Molt Supinat (n=6)
Neutre (n=18)

,4500

2,6272

1,10227

3,45107
Pronat (n=21) 2,2876 2,55172

-1,166 ,253 o-�,_81_3_3_+_2�A-4-30-7_i
,3986 ,71784

-1,2'18

-,027

,353

,232 11-�,�8_B_3_+_2�A-4�3�0-7_l
3,4370 5,61029

,978 1-�,�81�3�3_+_'2�,4�4�3D�7_i
1,1700 1,63637

,726 o-_3,�6_57_8_+_4�,5-9-5-11_i
3,1819 3,71596

187,000 ,967

125,000 ,985

61,500 ,175

,358 ,723

10

,545Neutre (n=18) 2,6272 3,45107
Molt Pronat (n=14) 3,6586 5,53155

-,647 ,523 1-_3�,6_5_7_8_+-4�,5-9-5-1-1_l
2,8000 3,45440

Neutre (n=18) 2,6272 3,45107
Suplnat (n=10) 5,0480 5,93749

-1,183 ,259 1-_3�,6_5_7_8_+-4�,5�9�5�1�1_l
5,8160 8,37735

-,754 ,465

Neutre (n=18)
Molt Supinat (n=6J

2,6272

3,3200

3,45107

5,85645
",356 ,725 t-�3�,6-'5,,78�+_4�,5�9�5�1�I_l

4,1867 5,25460
·,236 ,816

Taula 5.27A. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localitzaeió CINQUE METATARSIA, el ttpus de peu
i el mament de la fase de reeolzament (0% al 10%).
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COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (lPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

CINQUE METATARSIA PEU E5QUERRE PEU DRET

MOMENT T U
DESV.

T U

FASE
APARELLAMENT M1TJANA

DESV. TIP. Student- Mann- P
MITJANA

Student- Mann- P
TIPUS DE PEU (kpa/NI Fisher Whitney

(kpa/NJ TIP.
Fisher WhitneyRECOlZAMENT

Neutre (n=18) 6,4017 4,93962 ',516 ,609 6,7717 4,90151 -,359 ,722
Pronat (n=21) 7,0862 3,29257 7,3219 4,66832
Neutre (n=18) 6,4017 4,93962 -,279 ,782 6,7717 4,90151 ,336 ,739

Molt Pronat (n=14) 7,0257 7,67812 6,1643 5,29483
20

Neutre (n=18) 6,4017 4,93962 -1,710 ,099 6,7717 4,90153. -2,370 ,026

Supinat (n=10) 9,8020 5,22822 12,2450 7,32789

Neutre (n=18) 6,4017 4,93962 -1,644 ,155 6,7717 4,90151 -1.919 ,068
Molt Supinat (n=6) 14,9967 12,48475 11,8517 7,55848

Neutre (n=18) 8,4678 5,49404 ,010 ,992 8,2628 5,22392 -,119 ,906
Pronat (n=21) 8,4533 3,66855 8,4562 4,90185
Neutre (n=18) 8,4678 5,49404 -,061 ,952 8,2628 5,22392 ,240 ,812

Molt Pronat (n=14) 8,6043 7,26926 7,8536 4,13705
30

Neutre (n=18) 8,4678 5,49404 -1,724 ,097 8,2628 5,22392 -2,591- ,015

Supinat (n=10) 12,2240 5,58159 14,7990 8,15950

Neutre (n=18) 8,4678 5,49404 -2,328 ,059 8,2628 5,22392 -2,102 ,047
Molt Supinat (n=6) 19,0917 10,71677 14,0750 7,65068

Neutre (n=18) 11,2156 6,50247 ,525 ,603 9,6800 5,59101 -,480 ,634
Pronat (n=21) 10,2871 4,49256 10,5529 5,71993

Neutre (n=18) 11,2156 6,50247 ,408 ,686 9,6800 5,59101 -,003 ,997
Molt Pronat (n=14) 10,1821 7,81694 9,6857 4,18784

40
Neutre (n=18) 11,2156 6,50247 -1,612 ,119 9,6800 5,59101 -2,956 ,007

Supinat (n=10) 15,5550 7,40005 17,8130 9,03055

Neutre (n=18) 11,2156 6,50247 -3,896 ,001 9,6800 5,59101 -2,344 ,029
Molt Supinat (n=6) 23,4600 7,19757 16,8433 8,86693

Neutre (n=18) 13,9178 7,33178 183,000 ,878 12,4522 6,32386 -,174 ,863
Pronat (n=21) 12,9486 5,94476 12,8386 7,36910

Neutre (n=18) 13,9178 7,33178 100,000 ,338 12,4522 6,32386 ,254 ,801
Molt Prcnet (n=14) 12,4236 8,98140 11,9343 4,82194

50
Neutre (n=18) 13,9178 7,33178 52,0@0 ,072 12,4522 6.32386 -2.600 ,023
Supinat (n=10) 20,2430 \1.0,23618 22,4820 11,25332

Neutre (n=18) 13,9178 7,33178 -4,183 ,000 12,4522 6,32386 -2,595 ,017
Molt Supinat (n=6) 30,7433 11,73120 21,7950 10,98240

Taula 5.278. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització CINQUE METATARSIA, el tlpus de

peu i el moment de la fase de recolzament (20% al 50%). En vermell poden observar-se les diferencies estadlsticament signiflcatives
que s'han trobat.
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Resultats
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COMPARACIÓ DE MITJANES DEl PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

CINQUE METATARSIÁ
MOMENT

FASE
RECOlZAMENT

APARELLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kpa/N)
DESV.
TIP.

T U

student- Mann-

Fisher Whitney

PEU DRET

p

10,67671

4,27456

,734

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

,477 o-_19�,1_0_6_1_+-1-2�,8-3-'4-5_i
16,3500 10,61426

MITJANA

(kpa/N)
DESV.

TIP.

Neutre (n=18) 19,4289 9,62872
Pronat (0=21) 17,3262 8,65086

,718

p

,467

60

,312Neutre (0=18) 19,4289 9,62872
Molt Pronat (0=14) 16,3929 11,46692

,814 ,422 o-l_9�,1_0_6_1_+-1-2�,8-3-'4-5_i
15,5543 6,15027

1,032

Neutre (n=18) 19,4289 9,62872

Supinat (n=10) 27,8780 14,03210
-1,888 ,070 1-'�9�,'�0�67'_+�172�,8�37'4�Sc_l

30,2410 16,25054
43,000

Neutre (n=18) 19,4289 9,62812
Molt Suplnat In=6) 40,4600 17,86572

-3,715 ,001 o-l_9�,1_0_6_1_+-1-2�,8-3-'4-5_i
27,2433 12,39755

-1,356 ,189

Neutre (n=181 25,1500 11,24301
Pronat (n=21) 23,5771 11,55055

,429 ,670 1-2='�,2=6�3�3_+-8=,-47�3�7�2c_1
21,2810 14,04934

-,005 ,996

70

,951Neutre (n=18) 25,1500

20,5886 13,48383

11,24301
Molt Pronat (n=14)

1,044 ,305 o-2_'�,2_6_3_3_+-8�,-47-3-7-2_i
21,0714 8,99585

,062

Neutre (n=18) 25,1500 11,24301

11,24301

Supinat (n=10)

25,1500

34,6170 17,08028
-1,771 ,088 21,2633 8,47372

38,6370 21,47537
-2,454 ,033

Neutre (n=18)
Molt Supinat (n=6) 48,3983 17,82067

-3,784 ,001 o-2_'�,2_6_3_3_+-8�,-47-3-7-2_i
34,9567 11,68975

-3,123 ,005

Neutre (n=18) 26,5867 10,53992
Pronat (n=21) 26,7962 13,82489

-,053 ,958 1-2=2�,7�4�6�1_+-8=,,,75=2�5�9_4
22,8705 16,35314

-,029 ,977

80

,877Neutre (n=18) 26,5867 10,53992
Molt Pronat (n=14) 24,4936 11,58547

,534 ,597 o-2_2_,7�4-6-'_+-8�,-75-2-5-9_i
23,2657 10,09388

-,156

Neutre (n=18) 26,5867 10,53992

Supinat (n=10) 32,1310 15,32508

-1,133 ,268 1-2,,2�,7�4,,67'_+_,8�,_,7S�2�S�9c_1
38,1980 21,12023

-2,211 ,050

Neutre (n=18) 26,5867 10,53992
Molt Supinat (n=6) 46,2217 15,79788

-3,488 ,002 o-2_2�,7_4_6_'_+-8�,-7S-2-S-9_i
35,7967 8,37846

-3,194 ,004

Neutre (n=18) 21,4839 13,25200
Pronat (n=21) 18,5581 11,93560

,725 ,473 1-'=6�,1='�9_'4_+-8=,,,73=2c-7-'-5c_1
17,3200 14,89636

-,300 ,766

90

,621Neutre (n=18) 21,4839 13,25200
Molt Pronat (n=14J 15,5064 9,69133

1,417 ,167 16,1194 8,73275
14,6257 7,93869

,499

Neutre (n=18J 21,4839 (1.3,25200

Supinat (n=10) 21,9680 14,98202
-,088 ,930 16,(1.194

26,0050
8,73275
15,51622

-1,858 ,087

Neutre (n=18) 21,4839 13,25200
Molt Supinat (n=6) 21,0483 8,83708

,075 ,941 16,1194

27,1933
8,73275
15,57206

-2,200 ,039

Neutre (n=18) 7,4144 6,66411
Pronat (n=21) 7,0467 7,82905

,156 ,877 9,9456

8,3281
10,67671
8,90346

,516 ,609

100

,177Neutre (n=18) 7,4144 6,66411
Molt Pronat {n=14J 6,0564

7,4144 6,66411

6,49412

,578 ,567 9,9456

5,7486
1,383

Neutre (n=18)
supinat (n=10) 14,4020 27,54524

84,500 ,796 9,9456 10,67671
14,4980 27,89421

-,622 ,539

Neutre (n=18)
5,7217

7,4144 6,66411
Molt Supinat (n=6) 5,20169

,564 ,578 9,9456 10,67671

20,6917 28,37190
-,907 ,403

Taula 5.27C. Taula de compareció de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la loealització CINQUE METATARSIA, el tipus de

peu i el moment de la fase de recolzament (60% al 100%). En vermell poden observar-se les diferencies estadístieament signifieatives
que s'han trobat.
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Gráflc 5.36. Representació gráfica de les mitjanes ¡ deis tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu esquerre) de

tata la fase de recolzament de la localització CJNQUE METATARSIA. la línia puntejada és la representació gráfica de la corba

mitjana de tata la mostra.
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Gráflc 5.37. Representació gráfica de les mitjanes l dels tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu dret) de tota
la fase de recolzament de la localització CINQUE METATARSIA. La línia puntejada és la representa ció gráfica de la corba

mitjana de tata la mostra.
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DIFERENCIES ESTAOrSTICAMENT SIGNIFlCATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TI PUS PEU NEUTRE I SUPINAT CINQUE METATARSIA (E)
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Grafic 5.38. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la Jocalització CINQUE
METATARSIA, deis tipus de peu neutre i supinat (peu esquerre) on no s'han trobat diferencies estadísticament significatives.
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Gráflc 5.39. Representació gráñca de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització CINQUE
METATARSJ.A., deis tlpus de peu neutre i supinat (peu dret), on les línies verticals en blau mostren els moments on s'hi han

trobat diferencies estadísticament significatives (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% i 80%).
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DIFERENCIES ESTAOfsTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE / MOLT SUPINAT CINQUE METATARSIA (E)

MOMENT FASE RECOL2AMENT (%)

o NEUTRE o MOLT SUPINAT

Gráflc 5.40. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització CINQUE
METATARSIÁ, deis tipus de peu neutre i supinat (peu esquerre) on no s'han trobat diferencies estadísticament signiflcatlves.
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Grafic 5.41. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localltzació CINQUE
METATARSIA, deis tipus de peu neutre j supinat (peu dret), on les línies verttcals en blau mostren els moments on s'hi han
trobat diferencies estadísticament significatives (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% i 80%).
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5.8- Avantpeu

AVANTPEU - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MQMENT FASE ESTAOíSTJCS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTlUS N=69 N=69

Mitjana 1,5406 2,0100
Mediana ,0000 ,0000

O Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 3,41267 4,78443

Mín. ,00 ,00

Max. 22,89 22,32

Mitjana 3,9539 6,1752
Mediana 2,0700 4,1000

10 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 4,58143 9,57558
Mín. ,00 ,00
Max. 18,72 70,68

Mitjana 10,2510 11,6767
Mediana 8,4700 10,4200

20 Moda OO' 12,28"
Desv. Tip. 6,20900 7,27783
Mín. ,00 ,00
Max. 35,68 40,34

Mitjana 13,0375 14,0968
Mediana 11,8900 12,1500

30 Moda 7,35' 13,07
nesv, Tip. 6,88582 7,35901
Mín. 3,42 2,85
Max. 38,27 38,05

Mitjana 16,5503 17,2496
Mediana 14,5600 14,8300

40 M'oda 18,38" 6,03"
Desv. Tip. 8,09152 8,35160
Mín. 5,39 6,03
Max. 40,97 45,52

Mitjana 22,7139 23,3359
Mediana 19,7600 21,3000

50 Moda 8,97" 34,12'
Desv. Tip. 10,34737 10,07857
Mín. 8,97 8,67
Max. 52,61 57,17

Mitjana 34,7758 34,3267
Mediana 32,8300 32,0400

60 Moda 14,40' 14,10·
Desv. Tip. 14,03366 13,56702

Mln. 14,40 14,10
Max. 91,53 72,47

Taula 5.28A. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització AVANTPEU del peu dret i esquerre de tota la mostra

(0% .160%).
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AVANTPEU - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kPa/N)
MOMENT FASE ESTAOíSTIC5 ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 52,0952 51,8548
Mediana 47,7900 47,7300

70 Moda 62,53 65,90
Desv. Tip. 18,41145 18,71989
Mín. 22,40 22,90
Max. 123,38 112,06

Mitjana 71,5555 71,0461
Mediana 69,7000 66,0000

l. 80 Moda 29,74' 55,16
Desv. Tip. 22,45766 26,31472
Mín. 29,74 30,00
Max. 148,92 193,79

Mitjana 70,8862 68,8157
Mediana 69,2000 65,1900

90 Moda 30,12' 26,86"
Desv. Tip. 22,14601 24,90871
Mín. 30,12 26,86
Max. 135,39 140,68

Mitjana 26,4209 26,9152
Mediana 23,0000 22,2700

'00 Moda 5,95" 12,06
Desv. Tip. 15,29511 16,73193
Mín. 5,95 6,53

Max. 92,16 92,53

Taula 5.28B. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització AVANTPEU del peu dret i esquerre de tota la mostra

(70 al 100%).

Mitjana i Oesviació Típica Pie Ponderat Pressió Plantar

AVANTPEU E-O

N=69

MOMENT FASE RECOLZAMENT (%)

o MITJANA PEU E V DESV. TIP. PEU E o MITJANA PEU o V DESV. TIP. PEU o

Gráftc 5.42. Representació gráfica deis valors de la mitjana i desviació típica del pie ponderat de pressió plantar de
la localització AVANTPEU deis dos peus i de tota la mostra. La línia rosa mostra el moment de la fase de reeolzament
on hl ha hagut diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (20% i 40%). Els valors superposats
s'han extret de les taules 5.28A i 5.28B.
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AVANTPEU - eOMPARAeló MITJANES Pie PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR PEU ESQUERRE - DRET

N = 69
ESTAOíSTICS

RELACIÓ COMPARACIÓ MITJANES
OESCRIPTlUS

MOMENT FASE
Coef. Diferencia Tde

PEU Mitjana Desv. Tip. Correl. Sigo de les Desv. Tip. Student- Sigo
RECOlZAMENT (kPa/N)

Pearson Mitjanes Fisher

E 1,5406 3,41267 ,553 ,000 -,46942 4,06006 -,960 ,340
O

O 2,0100 4,78443

E 3,9539 4,58143 ,270 ,025 -2,22130 9,43360 -1,956 ,055
10

9,57558O 6,1752

E 10,2510 6,20900 ,765 ,000 -1,42565 4,73280 -2,502 ,015
20

11,6767 7,27783O

E 13,0375 6,88582 ,803 ,000 -1,05928 4,49862 -1,956 ,055
30

O 14,0968 7,35901

E 16,5503 8,09152 -,089 ,469 7,09710 10,36330 5,689 ,000
40

9,4532 5,79711O

E 22,7139 10,34737 ,809 ,000 -,62203 6,31006 -,819 ,416
50

O 23,3359 10,07857

E 34,7758 14,03366 ,790 ,000 ,44913 8,94952 ,417 ,678
60

13,56702O 34,3267

E 52,0952 18,41145 ,754 ,000 ,23043 13,01295 ,147 ,883
70

O 51,8648 18,71989

E 71,5555 22,45766 ,744 ,000 ,50942 17,82341 ,237 ,813
80

O 71,0461 26,31472

E 70,8862 22,14601 ,744 ,000 2,07058 17,01710 1,011 ,316
90

O 68,8157 24,90871

E 26,4209 15,29511 ,862 ,000 ',49435 8,52376 -,482 ,632
100

26,9152 16,73193O

Taula 5.29. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar entre el peu dret i esquerre
de tata la mostra de la locahtzacló AVANTPEU. En blau es pot observar la relació molt positiva i significativa, aixi
com les diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (valors en vermell).
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�RAT
DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

EUTRE PRONAT MOlT PRDNAT SUPINAT MOlT SUPINAT

MDMENT ESTAOfsTICS N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
DESCRIPTIUS E O E O E O E O E O

RECOlZAMENT

Mitjana ,9694 1,7489 1,2690 ,7638 1,0607 ,6207 3,3850 5,3060 2,2500 4,9033
Mediana ,DaDO ,DaDO ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,5950 2,6650 ,0000 1,6000
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

O Desv. Tip. 1,95824 5,06039 2,42832 1,48932 1,69834 ,90017 7,07022 7,24466 3,84070 8,65170
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
M�n(. 5,68 20,65 8,73 5,70 5,95 2,22 22,89 18,79 9,30 22,32

Mitjana 3,5717 4,3467 3,6043 4,9767 4,2721 3,9143 5,0380 6,5480 3,7750 20,5100
Mediana 2,4550 3,8000 1,9100 4,3300 2,9850 3,4450 ,5400 1,2200 1,1400 10,6100
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

10 Desv. Tip. 3,60063 3,84203 3,68463 3,94449 5,24697 3,41354 6,60487 8,74028 5,76680 26,22090
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 10,00 11,24 10,47 13,13 18,72 10,60 16,38 25,18 15,10 70,68

Mitjana 9,3406 10,7678 9,2871 11,3038 8,7307 8,0507 12,8780 14,9640 15,5250 18,6900
Mediana 8,6750 12,2800 8,1800 8,8800 6,8050 6,1750 10,8700 10,8950 11,2150 17,0900
Moda ,00 12,28 3,66 5,00 1,19 14,16 7,28 7,16 4,92 3,84

20 Desv. Tip. 4,94246 4,65902 3,66779 5,38201 6,81175 5,62202 5,88309 9,09962 11,99835 13,35851
Mín. ,00 ,14 3,66 5,00 1,19 ,00 7,28 7,16 4,92 3,84
Max 17,06 17,41 16,03 24,19 25,74 17,23 23,95 31,32 35,68 40,34

Mitjana 12,0300 12,6372 11,3710 13,4310 12,0543 11,9257 15,3440 17,6650 20,3433 19,9250
Mediana 12,2950 12,4950 10,9000 12,0500 8,1150 10,1400 12,7600 13,8400 15,2550 20,2400
Moda 3,42 2,85' 8,53 4,50 5,00 4,86 7,35 8,08 11,19 8,92

30 Desv. Tip. 5,09517 5,22044 4,72540 6,12216 7,79880 6,78180 7,05084 10,48277 11,26566 9,35892
Mín. 3,42 2,85 3,66 4,50 5,00 4,86 7,35 8,08 11,19 8,92
Máx. 22,38 23,01 22,38 25,01 27,63 29,02 28,38 38,05 38,27 29,60

Mitjana 14,3494 15,0156 14,9243 16,2276 15,5871 15,8229 19,5360 21,7530 26,1150 23,3517
Mediana 14,3750 14,0550 13,7600 14,8300 11,0300 13,0500 17,5850 20,6200 26,9950 23,5300
Moda 5,39 6,03- 7,50 6,27 6,66 6,92 8,52 8,23 16,34 14,47

40 Desv. Tip. 6,28972 6,06907 5,91813 7,06102 10,27846 9,55744 8,20458 11,03341 7,82489 7,34887
Mín. 5,39 6,03 7,50 6,27 6,66 6,92 8,52 8,23 16,34 14,47
Max. 29,36 28,73 29,04 30,15 40,97 42,22 33,68 45,52 36,03 31,30

Mitjana 19,3583 20,3972 21,0919 22,0776 21,4179 21,8714 26,3470 29,1040 35,4267 30,3600
Mediana 19,5200 20,3850 19,3200 20,2500 16,8150 18,7150 26,2600 29,4800 35,7900 33,1400
Moda 10,42 10,33 11,50 11,03 10,25 9,87 8,97 8,67 18,17 19,34

50 Desv. Tip. 7,24311 6,76160 7,62034 8,01208 13,06968 12,69272 10,54274 13,23374 11,16500 8,10140
Min. 10,42 10,33 11,50 11,03 10,25 9,87 8,97 8,67 18,17 19,34
Max. 33,33 34,12 42,22 36,74 52,50 53,61 47,70 57,17 52,61 38,46

,. Mitjana 31,1294 30,8122 33,5648 32,2243 30,9836 31,8229 39,9600 43,8410 50,1617 42,2133
Mediana 32,9400 26,1850 31,0200 31,0100 26,6700 26,4550 38,2850 44,8900 49,1900 40,0150
Moda 15,64 14,10 17,53 15,16 14,40 15,00 18,82 16,91 24,05 22,61

60 Desv. Tip. 9,57380 10,56987 10,28628 10,41458 16,54948 16,11186 12,19765 16,01582 23,05525 14,71886
Mín. 15,64 14,10 17,53 15,16 14,40 15,00 18,82 16,91 24,05 22,61
Max. 47,46 49,52 66,19 54,33 65,14 67,79 62,27 72,47 91,53 60,15

Mitjana 50,0522 47,7322 51,1114 48,2276 44,2057 47,1521 59,7010 65,8390 67,4000 64,6983
Mediana 50,7950 44,3950 45,8300 49,3800 39,3400 40,2300 60,9150 65,9000 60,5200 55,6100
Moda 24,86 22,90 25,32 24,54 22,40 24,45 46,31 65,90 35,68 30,85

70 Desv. Tip. 12,46736 13,76320 16,62477 14,09344 21,22349 20,89278 10,70792 15,85346 31,75629 31,18679
Mín. 24,86 22,90 25,32 24,54 22,40 24,45 46,31 41,09 35,68 30,85
Max. 73,96 77,14 103,01 83,61 94,60 97,43 72,29 90,13 123,38 112,06

Taula 5.30A. Estadística descriptiva del pic ponderat de pressió plantar de la localització AVANTPEU amb la mostra agrupada segons el tipus de

peu (0% al 70%).
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IVA Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

REeOLZAMENT

DESCRlPTlU5

Mitjana

_ EUTRE PRONAT MOlTPRONAT SUPI Al MOlTSUPINAT

MOMENT
ESTAOfsTICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE

RECOlZAMENT

66,8050

E

75,27

o

71,0400

E o

8,69235

E

92,16

87,4840

o E

84,6200

72,2400

16,48558

76,5906
78,6500

22,90581

29,6811

29,5450

14,80865

70,7917 67,7533 65,8843 62,0521

o E o

92,4633
Mediana 67,5200 67,5000 61,0000 55,3750

62,1021 79,4790

84,4250 68,2800

00 58.36623

Moda 37,29 34,50 29,74 30,00 31,89

54,7900 79,7600

56,72 56,08 48,24
Desv. Tip. 19,30442 23,50451 17,83188 24,15443

32,56 58,23

18,30116 36,96306
Min. 37,29 34,50 29,74 30,00 31,89

23,23212 11,91527

56,72 56,08 48,24
Max. 106,19 109,84 134,92 103,86 114,43

32,56 58,23

119,15 148,92 193,79

Mitjana 71,1339 68,7948 66,5476 62,7871

115,18 98,31

83,2700 71,2783 76,4800
Mediana 61,5100 66,5100 65,4200 62,6150

55,6279 76,1140

83,1450 66,5200 64,7100

90 42,52040

Moda 42,04 38,09 30,12 30,77 33,30

53,1350 78,0350

35,81 41,97 26,86
Desv. Tip. 25,69415 21,18440 16,75733 21,29946

27,70 45,49
27,96649 28,79469

Mín. 42,04 30,09 30,12 30,77 33,30
17,95379 19,83764

35,81 41,97 26,86

Max. 135,39 138,09 103,57 103,66 97,85

27,70 45,49

134,89 121,69 140,68

Mitjana 31,1128 26,0771 27,2371 18,6921

85,73 100,73

28,2020 33,0800 33,8233
Mediana 23,0300 25,2900 26,8100 16,1250

17,1557 28,0990

20,9850 29,7750 29,8350

100 18,18010

Moda 10,36 10,79 5,95 6,53 8,07
14,4650 20,0450

11,27 10,11 13,30
Desv. Tip. 16,91544 11,72650 14,90674

12,06 9,27
23,88466 19,09898

Mín. 10,36

71,98
10,79 5,95

48,94

6,53

53,43
8,07

37,32

8,70935 24,26544
11,27

92,53

10,11

57,01

13,30

67,58

Taula 5.308. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localització AVANTPEU amb la mostra agrupada segons el tlpus de

peu (80% al 100%).

8,07 9,27

eOMPARAeló DE MITJANES DEl Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOlZAMENT

MQMENT

FASE

RECOlZAMENT

AVANTPEU

38,40

APARElLAMENT

T/PUS DE PEU

PEU ESQUERRE PEU DRET

MITJANA

(k.a/N)
DESV.
TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

MITJANA

(k.a/N)
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

• •

Neutre (n=18) ,9694 1,95824
Pronat (n=21) 1,2690 2,42832

178,000 ,770 o-�l,�7_48�9�+_'5�,O�6�0�3�9_l
,7638 1,48932

-,503

33,000 ,177

O

Neutre (n=18) ,9694 1,95824
Molt Pronat (n=14)
Neutre (n=18)

1,0607

,9694

1,69834

1,95824
Supinat (n=10)
Neutre (n=18)

3,3850

,9694

7,07022

1,95824
Molt Supinat (n=6) 2,2500 3,84070

108,000 ,512 1-�1�,7,-4�89�+_�5,�0�60�3�9_1
,6207 ,90017

68,000 ,308 1-�1�,7�4�89�+_�5,�0�60�3�9_1
5,3060 7,24466

46,000 ,626 1--""',7_4-=89�+_�5,�0�60�3,,9_1
4,9033 8,65170

184,500 ,900

125,500 ,985

60,000 ,160

Neutre (n=18) 3,5717 3,60063
Pronat (n=21) 3,6043 3,68463

-,028 ,978 1--,4",,3,,4,,67o-+_�3,_=84�2�O_=3_1
4,9767 3,94449

,618

10

,743Neutre (n=18) 3,5717 3,60063
Molt Pronat (n=14) 4,2721 5,24697

-,448 ,658 1-�4�,3�4-=67�+_�3,-=84�2�0-=3_1
3,9143 3,41354

,331

Neutre (n=18) 3,5717 3,60063
Supinat (n=10) 5,0380 6,60487

-,650 ,528 1--,4",3�4-=67'_+_�3,"'04-"2�0C;;3_1
6,5480 8,74028

-,757 ,465

Molt Supinat (n=6)
Neutre (n=18) 3,5717 3,60063

3,7750 5,76680
-,103 ,919 1-"4",3"4-=67,_+_,,,3,,,,04-,,2,,0,,3_1

20,5100 26,22090
-1,505 ,192

Taula 5.31A. Taula de comparacló de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localitzacló AVANTPEU, el tipus de peu i el
moment de la fase de recolzament (0% al 10%).
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Resultats

eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (lPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

AVANTPEU PEU ESQUERRE PEU ORET

MOMENT T U T U

FASE
APARElLAMENT MITJANA DESV.

5tudent- Mann- P
MITJANA DE$V.

Student- Mann- P
TIPUS DE PEU (kpa/N) TIP. (kpa/N) TlP.

RECOlZAMENT Fisher Whitney Fisher Whitney
Neutre (0=18) 9,3406 4,94246 .039 .969 10,7678 4,65902 ·,330 ,744
Pronat (n=21) 9,2871 3,66779 11,3038 5,38201

Neutre (0=18) 9,3406 4,94246 ,294 ,771 10,7678 4,65902 1,495 ,145
Molt Pronat (n=14) 8,7307 6,81175 8,0507 5,62202

20
Neutre (n=18) 9,3406 4,94246 -1,696 ,102 10,7678 4,65902 -1,362 ,199

Supinat (n=10) 12,8780 5,88309 14,9640 9,09962

Neutre (0=18) 9,3406 4,94246 -1,228 ,269 10,7678 4,65902 -1,424 ,209
Molt Supinat (0=61 15,5250 11,99835 18,6900 13,35851

Neutre (0=18) 12,0300 5,09517 ,419 ,678 12,6372 5,22044 -,432 .669
Pronat (n=21) 11,3710 4,72540 13,4310 6,12216

Neutre (n=18) 12,0300 5,09517 -,011 ,992 12,6372 5,22044 ,336 ,739
Molt Pronat (n=14) 12,0543 7,79880 11,9257 6,78180

30
Neutre (n=18) 12,0300 5,09517 -:1,437 ,163 12,6372 5,22044 -1,422 ,182

Supinat (n=10) 15,3440 7,05084 17,6650 10,48277

Neutre (n=18) 12,0300 5,095[7 -1,749 ,134 12,6372 5,22044 -1,816 ,119
Molt Supinat (n=6) 20,3433 11,26566 19,9250 9,35892

Neutre (n=18) 14,3494 6,28972 -,294 ,771 15,0156 6,06907 -,570 ,572
Pronat (n=21) 14,9243 5,91813 16,2276 7,06102

Neutre (n=18) 14,3494 6,28972 -,421 ,677 15,0156 6,06907 -,291 ,773
Molt Pronat (n=14) 15,5871 10,27846 15,8229 9,55744

40
Neutre (n=18) 14,3494 6,28972 -:1,875 ,072 15,0156 6,06907 -2.099 ,046

Supinat (n=10) 19,5360 8,20458 21,7530 11,03341

Neutre (n=18) 14,3494 6,28972 -3,742 ,001 15,0156 6,06907 -2,771 ,011
Molt Suplnat (n=6) 26,1150 7,82489 23,3517 7,34887

Neutre (n=18) 19,3583 7,24311 -,724 ,473 20,3972 6,76160 -,701 ,488
Pronat (n=21J 21,0919 7,62034 22,0776 8,01208
Neutre (n=18) 19,3583 7,24311 -,567 ,575 20,3972 6,76160 -,423 ,675

Molt Pronat (n=14) 21,4179 13,06968 21,8714 12,69272
50

Neutre {n=18} 19,3583 7,24311 -2,077 ,048 20,3972 6,76160 -2,320 ,028
Supinat (n=101 26,3470 10,54274 29,1040 13,23374

Neutre (n=18) 19,3583 7,24311 -4,107 ,000 20,3972 6,76160 -2,982 ,007
Molt Supinat (n=61 35,4267 11,16500 30,3600 8,10140

Taula 5_318. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localltzació AVANTPEU, el tipus de peu i el

moment de la fase de recolzament (20% al SO%). En vermell poden observar-se les diferencies estadísticament signlficatlves que s'han

trobat.
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Resultats

COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

MOMENT

FASE
RECOlZAMENT

AVANTPEU

APARElLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kpa/N)
DESV.
TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU DRET

MITJANA

(kPa/N)
DESV.
TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney
P P

,677Neutre (n=18) 31,1294 9,57380
Pronat (n=21) 33,5648 10,28628

-,761 ,452 30,8122 10,56987
32,2243 10,41458

-,419

60

,832Neutre (n=18) 31,1294 9,57380
Molt Pronat (n=14) 30,9836 16,54948

,031 ,975 30,8122 10,56987

31,8229 16,11186
-,214

Neutre (n=18)
Supinat (n=101

-2.121

,008 30,8122

42,2133

,044 30,8122 10,56987
43,8410 16,01582

-2,597 ,015

Neutre (n=18)

31,1294 9,57380

39,9600 12,19765

31,1294 9,57380
Molt Supinat ("=6) 50.1617 23,05525

-2,916 10,56987
14,71886

-2,077 ,050

Neutre (n=18) 50,0522 12,46736
Pronat (n=21) 51,1114 16,62477

-,222 ,826 47,7322

48,2276

13,76320

14,09344
-,111 ,913

70

,925Neutre (n=18)

50,0522

50,0522 12,46736

12,46736

Molt Pronat (n=14) 44,2057 21,22349
,975 ,337 47,7322 13,76320

47,1521 20,89278

,095

Neutre In=18)
Supinat (n=10) 59,7010 10,10792

-2,058 ,050 47,7322

65,8390

13,76320

15,85346

,004

Neutre (n=18) 50,0522 12,46736
Molt Supinat (n=6) 67,4000 31,75629

-1,305 ,244 47,7322

64,6983
13,76320
31,18679

-1,291 ,247

Neutre (n=18) 70,7917 16,48558
Pronat (n=21) 71,0400 23,50451

-,038 ,970 67,7533

65,8843

19,30442

17,83188
,314 ,755

80

,458Neutre (n=18) 70,7917 16,48558
Molt Pronat (n=14) 62,0521 24,15443

1,216 ,233 67,7533
62,1021

19,30442
23,23212

,752

Neutre (n=18)
Suplnat (n=10)

70,7917 16,48558 -1,462

79,4790 11,91527·

,156 67,7533

87,4840
19,30442

18,30116
-2,638 ,014

Neutre (n=18)
Molt Supinat (n=6J

70,7917 16,48558 ',887
84,6200 36,96306

,411 67,7533
92,4633

19,30442
58,36623

-1,608 ,122

Neutre (n=18)
Pronat (n=21)

76,5906 22,90581 1,104
68,7948 21,18440

,277 71,1339

66,5476
25,69415

16,75733
,669 ,507

90

,064Neutre (n=18)
Molt Pronat (n=14) 62,7871

76,5906 22,90581 1,743

,055

21,29946
,092 71,1339 25,69415

,956

55,6279 17,95379
1,920

Neutre (n=18) 76,5906 22,90581

Supinat (n=10) 76,1140 19,83764
71,1339 25,69415

83,2700 27,96649
-1,161 ,256

Neutre (n=18) 76,5906 22,90581
Molt Supinat (n=6) 71,2783 28,79469

,462 ,648 71,1339 25,69415
76,4800 42,52040

-,374 ,712

Neutre (n=18)
Pronat (n=21)

29,6811 14,80865

14,80865

26,0771 11,72650

8,69235

,848 ,402 31,1128 16,91544
27,2371 14,90674

,761 ,452

'00

,005Neutre (n=18) 29,6811
Molt Pronat (n=14) 18,6921

2,461 ,020 o-3_'�,'_'_Z_8_+-'-6�,9-'-544_;
17,1557 8,70935

3,023

Neutre (n=18)
Supinat (n=10)

29,6811

28,0990

33,0800 19,09898

14,80865

24,26544
,215 ,831 1-3,,'�,1,,1,,2�8_t_...,1""6�,9,,'�54,,4,.;

28,2020 23,88466
,376 ,710

Neutre (n=18)
Molt Supinat (n=6)

29,6811 14,80865 -,454 ,654 31,1128 16,91544

33,8233 18,18010
',334 ,741

Taula 5.31(. Taula de compareció de les mitjanes del plc ponderar de pressió plantar de la lacalització AVANTPEU, el tlpus de peu i el
mament de la fase de recolzament (60% al 100%). En vermeü poden observar-se les diferencies estadísticament significatives que s'han

trobat.
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GRÁFIC MITJANES PIC PONDERAT PRESSló PLANTAR SEGONS TIPUS PEU

AVANTPEU (El
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Gráflc 5.43. Representació gráfica de les mitjanes l dels ti pus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu esquerre) de
tota la fase de recolzament de la localització AVANTPEU. La linia puntejada és la representa ció gráfica de la corba mitjana
de tata la mostra.
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Grafic 5.44. Representació gráfica de les mitjanes i dels tipus de peu del pie ponderat de pressló plantar (peu dret) de tota
la fase de recolzament de la localització AVANTPEU. la línia puntejada és la representació gráfica de la corba mltjana de
tota la mostra.
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OIFERENCIES ESTAOrSTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE I MOLT PRONAT AVANTPEU (E)
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Gráflc 5.45. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderar de pressió plantar de la localització

AVANTPEU, deis tipus de peu neutre i molt pronat (peu esquerre) on les línies vertlcals en blau mostren els moments on

s'hi han trobat diferencies estadísticament significatives (100%).

OIFERENCIES ESTAOrSTlCAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES Pie PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR
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Gráflc 5.46. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

AVANTPEU, deis tipus de peu neutre i molt pronat (peu dret), an les línies verticals en blau mastren els moments on s'hi
han trabat diferencies estadísticament significatives (100%).
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DIFERENCIES ESTAOfsTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE / SUPINAT AVANTPEU (E)
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Gráflc 5.47. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

AVANTPEU, deis tipus de peu neutre i supinat (peu esquerre) on les línies verticals en blau mostren els moments on s'hi han

trobat diferencies estadísticament significatives (50%, 60% i 70%).

DIFERENCIES ESTAOfsTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR
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Gráfic 5.48. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

AVANTPEU, deis tipus de peu neutre i supinat (peu dret), on les línies verticals en blau mostren els moments on s'hi han
trobat diferencies estadísticament significatives (40%, 50%, 60%, 70% i 80%).
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DIFERENCIES ESTAOrSTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE I MOLT SUPINAT AVANTPEU (E)
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Gráflc 5.49. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

AVANTPEU, deis tipus de peu neutre i supinat (peu esquerre) on les línies verticals en blau mostren els moments on s'hi han

trobat diferencies estadísticament significatives (40%, 50% i 60%).

DIFERENCIES ESTAOrSTICAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONOERAT PRESSIÓ PLANTAR
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Gráflc 5.50. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

AVANTPEU, deis tipus de peu neutre i supinat (peu dret), on les linies verticals en blau mostren els moments on s'hi han
trobat diferencies estadísticament significatives (40%, 50% i 60%).
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Resultats

5.9- Migpeu

MIGPEU- ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MOMENT FASE ESTADíSTICS ESQUERRE DRET

RECOlZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 1,1707 2,2684
Mediana ,0000 ,5600

° Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,36430 3,23815
Mín. ,00 ,00

Max. 11,32 14,27

Mitjana 3,3961 4,3394
Mediana 1,9500 3,2300

10 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 4,02554 4,20379
Mín. ,00 ,00
Max. 16,41 18,49

Mitjana 7,2942 8,0962
Mediana 6,6100 7,9000

20 Moda ,00 ,00
nesv. Tip. 5,05307 5,23744

Mín. ,00 ,00
Mine, 23,30 27,48

Mitjana 9,0832 9,5765
Mediana 8,0500 8,6900

30 Moda ,00 ,00
üesv. Tip. 5,97599 6,01276
Mín. ,00 ,00
Max. 26,16 27,30

Mitjana 9,2474 9,4532
Mediana 8,2500 9,1000

40 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 6,50581 5,79711
Mín. ,00 ,00
Mine. 34,30 27,94

Mitjana 9,5449 9,9420
Mediana 8,8300 9,2000

50 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 6,76539 6,46483

Mín. ,00 ,00
Max. 35,69 32,10

Mltjana 9,9381 9,6904
Mediana 8,6700 8,8300

60 Moda ,OO' ,00
nesv. Tip. 6,59840 6,07627
Mín. ,00 ,00
MaM. 29,53 26,91

Taula 5.32A Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de
la localització MIGPEU del peu dret i esquerre de tota la mostra (00/0 al

60%),
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MIGPEU - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kPa/N)
MOMENT FASE ESTAOrSTICS ESQUERRE OREl

RECOlZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 9,9188 9,4155
Mediana 8,0500 8,1900

70 Moda ,OO' ,OO'
Desv. Tip. 7,46183 6,47792
Mío. ,00 ,00
MaM, 28,20 28,30

Mitjana 8,5197 7,1932
Mediana 6,8900 6,7600

80 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 11,60312 5,75718
Mín. ,00 ,00
Max. 87,77 25,25

Mltjana 5,8820 5,3923
Mediana 4,0700 4,5100

90 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 7,88122 5,09147
Mín. ,00 ,00
MaM. 47,75 21,58

Mitjana 3,3384 3,9375
Mediana 1,5800 2,3300

100 Moda ,00 ,00
üesv. Tip. 4,60522 4,41233

Mín. ,00 ,00
Max. 20,41 21,34

Taula 5.328. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització MIGPEU del peu dret i esquerre de tota la mostra (70%
al 100%).

Mitjana i Oesviació Típica Pie Ponderat Pressió Plantar

MIGPEU E-O

lOO

I N=69I
- .

I í .

i I I
,_ __j,-"--,'-----'-l"--I----

.
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I I

- _.

I
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- ��- -=� -r -
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MOMENT FASE RECOLZAMENT (%)

o MITJANA PEU E V DESV. TIP, PEU E o MITJANA PEU D V DESV. TlP. PEU D

Gráflc 5.51. Representació gráfica deis valors de la mitjana i desviació típica del pie ponderat de pressió plantar de la
localitzadó MIGPEU deis dos peus i de tota la mostra. La línia rosa rnostra el moment de la fase de recolzament on hi ha

hagut diferencies estadfstlcament significatives entre ambdós peus (10%,20%, 30% i 50%). Els valors superposats s'han

extret de les taules 5.32A i 5.328.
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Resultats
-------------------------------------------------------------------------------

MIGPEU - COMPARACIÓ MITJANES Pie PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR PEU ESQUERRE - DRET

N = 69
ESTAOfsTICS

RELACIÓ COMPARAC1Ó MITJANES
DESCRIPTIUS

MOMENT FASE
Coef. Diferencia Tde

PEU Mitjana Desv. Tip. Corre l. Sigo de les nesv. Tip. Student- Sigo
RECOlZAMENT (kPa/N)

Pearson Mitjanes fisher

E 1,1707 2,36430 ,639 ,000 -1,09768 2,50875 -3,634 ,001
O

D 2,2684 3,23815

E 3,3961 4,02554 ,657 ,000 -,94333 3,41240 -2,296 ,025
10

4,3394 4,20379D

E 7,2942 5,05307 ,792 ,000 -,80203 3,32484 -2,004 ,049
20

8,0962 5,23744D

E 9,0832 5,97599 ,839 .ooo -,49333 3,39727 -1,206 ,232
30

D 9,5765 6,01276

E 9,2474 6,50581 ,826 ,000 -,20580 3,69369 -,463 ,645
40

D 9,4532 5,79711

E 9,5449 6,76539 ,011 ,932 -3,82855 12,36708 -2,572 ,012
50

13,3735 10,42393D

E 9,9381 6,59840 ,798 ,000 ,24768 4,06112 ,507 ,614
60

D 9,6904 6,07627

E 9,9188 7,46183 ,8D8 ,000 ,50333 4,42463 ,945 ,348
70

D 9,4155 6,47792

E 8,5197 11,60312 ,442 ,000 1,32652 10,42665 1,057 ,294
80

D 7,1932 5,75718

E 5,8820 7,88122 ,638 ,000 ,48971 6,06978 ,670 ,SOS
90

D 5,3923 5,09147

E 3,3384 4,60522 ,820 ,000 -,59913 2,71046 -1,836 ,071
100

3,9375D 4,41233

Taula 5.33. Taula de comparacló de les mttjanes del pie de pressió plantar entre el peu dret i esquerre de tota la

mostra de la localització MIGPEU. En blau es pot observar la relació molt positiva i significativa, aixf com les

diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (valors en vermeJl).
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Resultats
------------------------------------------------------------------------------

E

T DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

NEUTRE PRONAT MOlT PRONAT SU PI Al OlT SUPI Al

RECOLZAMENT

MOMENT FASE ESTAOfsTICS N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

1,5950

DESCR1PTIUS E

7,99082

o E

5,59932

o E

5,49658

o E

24,63

o

Mitjana 1,1939 1,7939 ,7271 2,6348 2,1786 2,1250 1,2470

o

2,9580 ,1750

Mediana ,0000 ,4600 ,0000 1,3200 ,4750 ,3750 ,1200 1,0250 ,0000 ,3700

o 2,20809
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Desv. Tip. 2,25767 2,44589 1,55593 3,51761 3,74966 3,71805 2,04178 4,01561 ,27421

Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

8,60 8,55 5,71 14,27 11,32 10,94 6,37 11,10 ,59 4,65

Mitjana 3,6961 4,7172 2,7610 4,1533 4,1321 4,6686 3,8790 4,1710 2,1967 3,3700
Mediana 1,6300 4,8350 1,3100 3,0500 3,4900 4,7550 2,0700 3,3100 1,8450 1,3450

10 4,55717

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tlp. 4,09743 4,22519 3,76165 4,68657 4,52733 3,89262 4,80343 4,04644 2,48094

Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

10,45 11,18 16,02 18,49 16,41 13,77 13,92 10,48 6,62 11,37

Mitjana 8,3639 8,9072 6,2805 8,1505 7,9550 8,1786 7,3940 8,3320 5,9250 4,8883
Mediana 8,4000 9,6700 5,6100 6,7400 8,5650 8,2250 7,2600 10,1800 5,9550 3,3300

20 5,67238

Moda ,00 ,00 ,00 .oo' ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 5,72608 4,88513 5,35042 6,51433 3,28720 3,46180 5,02498 4,94298 5,98293
Mln. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

9,0110 9,9080

,00 ,00 ,00

21,58 17,60 23,30 27,48 12,40 12,80 14,11 14,11 15,93 14,77

Mitjana 9,5906 9,8833 8,4576 9,6657 9,7186 10,0429 8,3883 6,7033
Mediana 9,5300 9,8950 7,0100 7,5400 8,9300 9,8850 8,0200 10,9100 6,6050 5,5900

30 6,58125

Moda ,00 ,00 ,00 ,OO' ,DO ,37 ,DO ,DO ,OO' ,14'
Desv. Tip. 5,42639 4,98257 5,95072 7,16168 5,36943 5,61762 6,51529 6,03911 9,39529

Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,37 ,00 ,00 ,00 ,14
22,22 19,97 24,32 27,30 22,64 23,67 21,17 20,00 26,16 17,64

Mltjana 9,5911 10,1256 8,8929 9,0119 9,4593 10,1514 8,9490 9,3060 9,4600 7,5967
Mediana 8,6200 9,6400 7,0400 8,7400 8,2550 8,6700 9,4650 9,5500 6,3300 5,9700

40 7,67298

Moda ,00 ,00 ,00 ,50' 1,13 1,32 ,00 ,00 ,00 .otr
Desv. Tip. 5,72303 5,21608 5,93139 5,74140 6,35943 6,56623 5,46005 5,46318 12,78355
Mln. ,00 ,00 , ,00 ,50 1,13 1,32 ,00 ,00 ,00 ,00

20,63 19,83 22,14 22,81 27,64 27,94 16,47 16,47 34,30 19,60

Mitjana 9,7833 10,2722 9,1662 8,4624 9,5857 12,7814 9,7570 9,5410 9,7067 8,1733
Mediana 9,6650 9,6750 7,1300 7,6800 9,0850 10,0550 10,9550 10,0950 6,0350 7,5150

50 7,53988

Moda ,00 ,00 1,00 ,38' 2,55 2,77 ,00 ,00 ,OO' ,oo'
Desv. Tip. 5,88156 6,14754 6,01398 4,97246 6,80444 8,52422 5,98618 5,72490 13,20515
Mín. ,00 ,00 1,00 ,38 2,55 2,77 ,00 ,00 ,00 ,00

20,80 20,97 22,11 21,60 29,41 32,10 17,45 17,05 35,69 19,60

Mitjana 10,5244 10,6678 9,7090 8,2771 9,9050 11,1350 10,2110 9,8390 8,6033 8,0867
Mediana 10,4050 10,2400 7,6800 7,6400 9,5450 9,4450 10,2250 10,0950 5,2900 7,6100

60 7,45493

Moda ,00 .oo' 5,09 7,64 ,85 2,22 ,12 ,12 ,OO' ,OO'
Desv. Tip. 6,09384 6,23574 6,15401 5,43071 6,59026 6,71677 6,69839 5,68976 10,81440
Mín. ,00 ,00 2,03 ,00 ,85 2,22 ,12 ,12 ,00 ,00

22,38 22,69 22,43 22,98 27,35 26,91 19,76 19,76 29,53 19,74

Mitjana 10,8606 10,5522 10,2681 8,3352 8,8193 9,6879 9,9210 9,8370 8,4333 8,4483
Mediana 10,2050 8,9600 7,2400 7,6400 8,2050 8,8350 8,0650 8,9600 5,7150 8,9150

70 7,03336

Moda .oo' .oo' ,61 ,19 ,10 ,75 ,25 ,36 .oo' ,OO'
Desv. Tip. 7,66556 7,27897 6,66016 8,33651 7,02903 9,76472

Mín.

Max.
,00

28,20
,00

28,30
,61
26,99

,19

23,50
,10

19,11 18,23
,75 ,25

24,63

,36 ,00

26,16

,00

19,74

Taula 5.34A. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la loealització MIGPEU amb la mostra agrupada segons el tipus
de peu (O% al 70%).
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Resultats

E

T DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TlPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

E

3,37091

NEUTRE PRONAT MOlT PRO Al SUPI Al OlT SUP] Al

DESCRIPTIUS oRECOlZAMENT

MOMENT FASE ESTAOfsTICS N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

7,4583

E o D E D E D

Mitjana 13,6756 8,6461 6,9657 6,1333 6,4771 6,8064 6,7730 7,1860 6,1683
Mediana 9,8500 7,6300 4,9300 5,1600 7,1200 7,2950 6,0750 7,0900 5,0700 7,5300

80 5,67861

Moda ,00 ,00 ,14 ,16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00'
Desv. Tip. 20,08642 7,88654 6,69012 4,74409 4,50731 4,49155 5,54006 5,36231 6,47029

Min. ,00 ,00 ,14 ,16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

87,77 25,25 28,31 20,22 13,91 14,80 16,27 16,27 15,11 16,73

Mitjana 8,5178 6,5467 3,8190 3,8748 5,4357 4,8150 7,1440 7,5440 4,1333 5,0017
Mediana 5,0150 5,0950 2,9500 3,1100 4,1200 4,1200 6,5150 6,2900 4,5500 4,2650

90 3,91698

Moda ,00 ,00 ,00 ,83 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,23"
Desv. Tip. 11,86163 6,37965 5,43775 3,61790 6,21048 3,67790 6,86813 6,93058 3,55059
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,23

47,75 21,58 24,14 13,13 23,92 10,59 19,27 20,72 8,50 12,15

Mitjana 3,5183 4,4283 2,4452 2,8719 3,6286 3,7414 5,7640 6,5260 1,2050 2,3383
Mediana 1,2950 3,8200 ,7300 1,6100 2,9250 3,4050 4,2800 5,2350 ,4650 ,6700

100 3,24214

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 4,59646 4,66798 4,63371 3,02318 3,42492 6,54640 7,10657 1,75969
Mín. ,00

14,12

,00

17,46 20,41

,00 ,00 ,00

9,99
,00

9,62

,00 ,00

20,34 21,34 4,47

,00 ,00

7,58

Taula 5.348. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localització MIGPEU amb la mostra agrupada segons el tipus
de peu (8o% al 100%).

8,81

COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

MOMENT

FASE
RECOlZAMENT

MIGPEU

APARElLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kPa/N)
OESV.
TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU ORET

P

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

,743 ,462 1-_4�,7_>_72_+_4�,2-2-5-'9___<
4,1533 4,68657

Neutre (n=18)
Pronat (n=21)
Neutre (n=18)

Molt Pronat (n=14)
Neutre (n=18)
Supinat (n=10)
Neutre (n=18)

Molt Supinat (n=6)
Neutre (n=18)
Pronat (n=21)
Neutre (n=18)

Molt Pronat (n=14)
Neutre (n=18)
Supinat (n=10)
Neutre (n=18)

Molt Supinat (n=6)

MITJANA OESV.

(kpa/N) TlP,
P

1,1939 2,25767

,7271 1,55593
181,000 ,835 I-_'�'7_9_39_+_2�,4-4-5-89___<

2,6348 3,51761
·,852 ,400

O

,684,7271 1,55593
2,1786 3,74966

99,000 ,319 1-_2�,6�3_48�+_3�,5�1-7-6-'-<
2,1250 3,71805

,411

1,1939 2,25767
1,2470 2,04178

81,000 ,689 1-�1�,7�9�39�+_'2�,4�4�5�89'_1
2,9580 4,01561

',958 ,347

1,1939 2,25767

,1750 ,27421
48,000 ,721 1-�1�,7�9�39�+_'2�,4�4�5�89'_1

1,5950 2,20809
,176 ,862

3,6961

2,7610
4,09743
3,76165

,392 ,697

10

,7362,7610 3,76165
4,1321 4,52733

-,974 ,337 1-_4�,'�5�33�+_4�,6�8�6�57___l
4,6686 3,89262

',340

3,6961 4,09743
3,8790 4,80343

',106 ,916 1--,4�,7""'.,-72�+-4�,2�2�5�19'_1
4,1710 4,04644

,333 ,742

3,6961 4,09743
2,1967 2,48094

1,071 ,301 1-.,-4�,7�1�72�+-4�,2�2�5�19'_1
3,3700 4,55717

,664 ,513

Taula 5.35A. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització MIGPEU, el tipus de peu i el
moment de la fase de recolzament (0% al 10%).
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Resultats

eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

MIGPEU PEU ESQUERRE PEU DRET

MOMENT T U T U

FASE
APARElLAMENT MITJANA DESV.

Student- Mann- P
MITJANA DESV.

Student- Mann- P
TIPUS DE PEU (kpa/NJ TIP. (kpa/NJ TIP.

RECOlZAMENT Fisher Whitney Fisher Whltney
Neutre (n=18) 8,3639 5,72608 1,174 ,248 8,9072 4,88513 ,405 ,688
Pronat (n=211 6,2805 5,35042 8,1505 6,51433
Neutre (n=18) 6,2805 5,35042 -1,044 ,304 8,1505 6,51433 ·,015 ,988

Molt Pronat (n=14) 7,9550 3,28720 8,1786 3,46180
20

Neutre (n=18) 8,3639 5,72608 ,448 ,658 8,9072 4,88513 ,297 ,769

Supinat (n=10) 7,3940 5,02498 8,3320 4,94298
Neutre (n=18) 8,3639 5,72608 ,894 ,381 8,9072 4,88513 1,680 ,107

Molt Supinat (n=6) 5,9250 5,98293 4,8883 5,67238

Neutre (n=18) 9,5906 5,42639 ,617 ,541 9,8833 4,98257 ,108 ,914
Pronat (n=21) 8,4576 5,95072 9,6657 7,16168

Neutre (n=18) 8,4576 5,95072 -,638 ,528 9,6657 7,16168 -,166 ,869

30
Molt Pronat (n=14) 9,7186 5,36943 10,0429 5,61762

Neutre (n=18) 9,5906 5,42639 ,252 ,803 9,8833 4,98257 -,012 ,991

Supinat (n=10) 9,0110 6,51529 9,9080 6,03911

Neutre (n=18) 9,5906 5,42639 ,390 ,700 9,8833 4,98257 1,252 ,224
Molt Supinat (n=6) 8,3883 9,39529 6,7033 6,58125

Neutre (n=18) 9,5911 5,72303 ,372 ,712 10,1256 5,21608 ,630 ,533
Pronat (n=21) 8,8929 5,93139 9,0119 5,74140

Neutre (n=18) 8,8929 5,93139 -,269 ,790 9,0119 5,74140 -,543 ,591

40
Molt Pronat (n=14) 9,4593 6,35943 10,1514 6,56623

Neutre (n=18) 9,5911 5,72303 ,289 ,775 10,1256 5,2[608 ,392 ,698

Supinat (n=10) 8,9490 5,46005 9,3060 5,46318
Neutre (n=18) 9,5911 5,72303 ,035 ,972 10,1256 5,21608 ,915 ,370

Molt Supinat (n=6) 9,4600 12,78355 7,5967 7,67298

Neutre (n=18) 9,7833 5,88156 ,323 ,749 10,2722 6,14754 1,016 ,316
Pronat (n=21) 9,1662 6,01398 8,4624 4,97246
Neutre (n=18) 9,1662 6,01398 -,192 ,849 8,4624 4,97246 -1,896 ,067

50
Molt Pronat (n=14) 9,5857 6,80444 12,7814 8,52422

Neutre (n=18) 9,7833 5,88156 ,01il. ,991 10,2722 6,14754 ,309 ,760

Supinat (n=10) 9,7570 5,98618 9,54[0 5,72490
Neutre (n=181 9,7833 5,88156 ,020 ,984 10,2722 6,14754 ,686 ,500

Molt Supinat (n=6J 9,7067 13,20515 8,1733 7,53988

Taula 5.358. Taula de compareció de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització MIGPEU, el tipus de peu i el

moment de la fase de recolzament (20% al 50%).
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Resultats

eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

MOMENT

FASE

RECOLZAMENT

MIGPEU

APARELLAMENT
TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kpa/NI
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU ORET

MITJANA

(kPa/N)
DE5V.

TlP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney
P P

Neutre (n=18) 10,5244 6,09384
Pronat (n=21) 9,7090 6,15401

,414 ,681 10,6678
8,2771

6,23574

5,43071
1,280 ,209

60

,175Neutre (n=18) 9,7090 6,15401
Molt Pronat (n=14) 9,9050 6,59026

-,090 ,929 8,2771

11,1350

5,43071

6,71677

-1,387

Neutre (n=18) 10,5244 6,09384

Supinat (n=10) 10,2110 6,69839
,126 ,90;¡ o-_10�,6_6_7_8_+�6,-23-5-7-4_i

9,8390 5,68976
,347 ,731

Neutre (n=18) 10,5244 6,09384
Molt Supinat (n=6) 8,6033 10,81440

,548 ,589 o-_10�,6_6_7_8_+�6,-23-5-7-4_i
8,0867 7,45493

,838 ,411

Neutre (n=18) 10,8606 7,66556
Pronat (n=21) 10,2681 7,27897

,247 ,806 o-_10�,5_5_2_2_+�7,-99-0-8-2_i
8,3352 5,59932

1,015 ,317

70

,486Neutre (n=18) 10,2681 7,27897
Molt Pronat (n=14) 8,8193 6,66016

,596 ,555 o-_8�,3_3_52_+_�5,-59-9-3-2_i
9,6879 5,49658

-,705

Neutre (n=18) 10,8606 7,66556

Supinat (n=10) 9,9210 8,33651
,301 ,766,1-_1�0,_5_52_2_'t-7�,9-9-08-2_,

9,8370 7,02903

,236 ,815

Neutre (n=18) 10,8606 7,66556
Molt Supinat (n=6) 8,4333 9,76472

,629 ,536 o-_10�,5_5_2_2_+�7,-9-90-8-2_i
8,4483 7,03336

,573 ,572

Neutre (n=18) 13,6756 20,08642
Pronat (n=21) 6,9657 6,69012

1,443 ,157 1-�8"',6,,4�61�+_�7,�8�86�5,,4__1
6,1333 4,74409

1,181 ,248

80

,677Neutre (n=18) 6,9657 6,69012
Molt Pronat (n=14) 6,4771 4,50731

,239 ,813 o-_6�,'_3_33_+_�4,-74_4_0_9_i
6,8064 4,49155

-,420

Neutre (n=18)
Supinat (n=10)

13,6756 20,08642
6,7730 5,54006

1,056 ,300 o-_8�,6�4_61_+_�7,-8-86-5-4_i
7,1860 5,36231

,520 ,607

Neutre (n=18)
Molt Supinat (n=6)

13,6756 20,08642

6,1683 6,47029
,888 ,384 o-_8�,6_4_61_+_�7,-88-6-5-4_i

7,4583 5,67861
,339 ,738

Neutre (n=18) 8,5178 11,86163
Pronat (n=21) 3,8190 5,43775

1,547 ,135 o-�6�,5-4-67�+_�6,�37-9�6-5_i
3,8748 3,61790

1,573 ,128

90

,460Neutre (n=18) 3,8190 5,43775
Molt Pronat (n=14) 5,4357 6,21048

-,814 ,421 o-_3�,8_7_48_+_�3,-6-17-9-0_i
4,8150 3,67790

',748

Neutre (n=18) 8,5178 (V1,86�63

Supinat (n=10) 7,1440 6,86813
,335 ,7�!l. 11-_6�,5_4_6_7_,-6�,3-7-96-5_,

7,5440 6,93058

-,385 ,704

Neutre (n=18) 8,5178 11,86163
Molt Supinat (n=6j 4,1333 3,55059

,880 ,388 o-_6�,5_4_67_+_�6,-37-9-6-5_i
5,0017 3,91698

.554 ,585

Neutre (n=18) 3,5183 4,59646
Pronat (n=21) 2,4452 4,63371

,724 ,47 4 1-_4�,4�2�83�+_�4,�66�7�9�8__1
2,8719 3,02318

1,253 ,218

100

,435Neutre (n=18) 2,4452 4,63371
Molt Pronat (n=14) 3,6286 3,37091

',820 ,418 o-_2�,8_7_19_+_�3,-0-23-1-8_i
3,7414 3,42492

-,791

Neutre (n=18) 3,5183 4,59646

Supinat (n=10) 5,7640 6,54640
-�,064 ,297 o-_4�,4_2_83_+_�4,-66-7-9-8_i

6,5260 7,10657
-,944 ,354

Neutre (n=18)
Molt Supinat (n=6)

3,5183

1,2050

4,59646

1,75969
1,189 ,247 o-_4�,4_2_83_+_�4,-6-67-9-8_i

2,3383 3,24214
1,011 ,323

Taula 5.35(. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localitzaeió MIGPEU, el tipus de peu i el
moment de la fase de reeolzament (60% al 100%).

195



________________________________________________________________
Resultats

GRAFIC MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU
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Grafic 5.52. Representació gráfica de les mitjanes � deis tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu esquerre) de
tata la fase de recolzament de la localització MIGPEU. La Hnla puntejada és la representació gráfica de la corba mitjana de

tata la mostra.
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Gráflc 5.53. Representació gráfica de les mitjanes ¡ deis tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu dret) de tata

la fase de recalzament de la localització MIGPEU. La línia puntejada és la representa ció gráfica de la corba mitjana de tata la

mostra.
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Resultats

5.10 Retropeu lateral

RETROPEU LATERAL - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kPa/N)
MOMENT FASE ESTAO(STICS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 23,5138 22,2093
Mediana 20,6800 20,7600

O Moda 5,73" 1,40'
pesv. Tip. 12,12288 11,35194
Mín. 5,73 1,40

Max. 66,57 55,52

Mitjana 47,6980 44,8093
Mediana 45,5200 43,1600

10 Moda 17,70' 44,44
Desv. Tip. 18,04792 18,40435
Mín. 17,70 17,20
Max. 103,33 102,00

Mitjana 50,2368 46,9212
Mediana 49,2900 42,5600

20 Moda 27,52 18,05"
Desv. rtp. 18,58058 20,26566
Mln. 23,71 18,05
Max. 116,83 116,33

Mitjana 39,0990 35,1800
Mediana 37,6100 33,1100

30 Moda 22,60 16,85
Desv. lip. 15,24098 16,64966
Mín. 13,61 10,48
Max, 87,00 84,83

Mitjana 22,5864 20,8655
Mediana 20,4000 18,4600

40 Moda 1,66" 2,22'
Desv. Tip. 11,68825 11,43270
Mín. 1,66 2,22
Max. 65,00 61,72

Mitjana 12,8507 13,3735
Mediana 11,5400 11,5500

SO Moda ,00 ,OO'
Desv. Tip. 8,33370 10,42393
Mín. ,00 ,00
Max. 36,61 64,70

Mitjana 7,6381 7,9016
Mediana 6,0300 7,2600

60 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 7,33620 6,24397

Mín. ,00 ,00
Max. 47,05 38,79

Taula 5.36A. Estadística descriptiva del pic ponderat de pressió plantar
de la localització RETROPEU LATERAL del peu dret i esquerre de tata la
mostra (00/0 al 600/0).
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Resultats
--------------------------------------------------------------------

RETROPEU LATERAL - ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpafN)
MOMENT FASE ESTAOfSTlCS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTlUS N=69 N=69

Mitjana 3,4704 4,2814
Mediana 1,1700 2,9800

70 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 5,09929 4,63633
Mín. ,00 ,00
Mi.,(, 24,00 23,62

Mitjana 2,2438 2,7106
Mediana ,0000 ,4400

80 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 5,10695 4,20775

Mín. ,00 ,00
Mill(, 32,76 19,84

Mitjana 1,9694 2,4448
Mediana ,0000 ,0000

90 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 4,84943 4,08323

Mín. ,00 ,00
Max. 30,15 21,85

Mitjana ,8612 2,0148
Mediana ,0000 ,0000

100 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,28902 3,64381
Mín. ,00 ,00
Max. 12,83 17,29

Taula 5.36B. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització RETROPEU LATERAL del peu dret j esquerre de tota la
mostra (700/0 al 100010).

Mitjana i Oesviació Típica Pie Ponderat Pressió Plantar
RETROPEU LATERAL E-O

100

90
Z
-
•

80�

"'-
"'

70ró
z

:3 60e,

-o
v; SO
:a
"'
� 40

s
w
o
z
o
�

u
¡¡:

10

N=69

MOMENT FASE RECOlZAMENT (%)

o MITJANA PEU E V DESV. TIP. PEU E o MITJANA PEU D V· DESV. TIP. PEU D

Gráflc 5.54. Representació gráfica deis valors de la mitjana i desviació típica del pie ponderar de pressló
plantar de la localització RETROPEU LATERAL deis dos peus j de tota la mostra. la hnia rosa mostra el
moment de la fase de recolzament on hi ha hagut diferencies estadísticament significatives entre ambdós

peus (10%,20%, 30%, 40 i 50% ¡lOO). Els valors superposats s'han extret de les taules 5-36A ¡ 5.36B.
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Resultats

RETROPEU LATERAL - COMPARACIÓ MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR PEU

ESQUERRE - DRET

N = 69
ESTAOfsTICS RELAClÓ COMPARACIÓ MITJANES
DESCRIPTlUS

Coef. Diferencia Tde
MOMENT FASE

PEU Mitjana Desv. Tip. Correl. Sigo de les Desv. Tip. Student- Sigo
RECOLZAMENT (kPa/N)

Pearson Mitjanes Fisher

E 23,5138 12,12288 ,813 ,000 1,30449 7,21915 1,501 ,138

O

O 22,2093 11,35194

E 47,6980 18,04792 .823 ,000 2,88870 10,84606 2,212 ,030
10

O 44,8093 18,40435

E 50,2368 18,58058 ,817 ,000 3.31565 11,85314 2,324 ,023
20

46,9212 20,26566O

E 39.0990 15,24098 ,768 ,000 3,91899 10,93069 2,978 ,004
30

35,1800 16,64966O

E 22,5864 11,68825 ,831 ,000 1,72087 6,72168 2,127 ,037
40

20,8655 11,43270O

E 12,8507 8,33370 .609 ,000 -,52275 8,50234 -,511 ,611
50

13,3735O 10,42393

E 7,6381 7,33620 ,468 ,000 -,26348 7,06339 -,310 ,758
60

7,9016 6,24397O

E 3,4704 5,09929 ,430 ,000 -,81101 5,21003 -1,293 ,200
70

O 4,2814 4,63633

E 2,2438 5,10695 ,672 ,000 -,46681 3,86276 -1,004 ,319
80

2,7106 4,20775O

E 1,9694 4,84943 ,373 ,002 -,47536 5,04059 -,783 ,436
90

O 2,4448 4,08323

E ,8612 2,28902 ,501 ,000 -1,15362 3,18845 -3,005 ,004
100

2,0148 3,64381O

Taula 5.37. Taula de comparacló de les mitjanes del pie ponderar de pressió plantar entre el peu dret ¡

esquerre de tota la mostra de la localització RETROPEU LATERAL En blau es pot observar la relació molt

positiva i significativa, aixi com les diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (valors en

vermell).
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Resultats
--------------------------------------------------------------------

E

RAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS EL TlPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

NEUTRE PRO Al OLT PRO Al SU PI Al OlT SUPINAT

RECOlZAMENT

MOMENT
ESTAOfSTIC5

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
DESCRIPTIUS E

3,80808

D E

3,33738

D E D E

5,91829

D D

Mitjana 20,3322 20,4578 27,8548 25,9848 20,9557 19,6500 23,9440 23,7330 23,1167 17,6817
Mediana 20,2750 18,6200 28,2900 25,2100 18,3450 18,8800 22,6450 24,3050 23,5000 18,9400

o 8,37771

Moda 11,53 9,84 5,73 7,01 9,90 1,40 13,65 13,27 9,53 7,09

Desv. Tip. 5,26860 9,22524 17,58795 14,96250 9,42541 10,70712 8,70543 6,70704 12,85034
Mín. 11,53 9,84 5,73 7,01 9,90 1,40 13,65 13,27 9,53 7,09
Max. 30,42 42,03 66,57 56,52 45,66 37,95 37,61 32,92 36,46 29,07

Mitjana 45,8061 41,6711 50,0124 44,6686 44,5757 42,6143 51,1890 52,0660 46,7400 47,7433

Mediana 43,6550 38,1100 45,0200 43,1600 41,5350 41,9450 50,0550 50,4250 53,2400 40,5900

10 27,96396

Moda 24,32 18,56 23,44 19,87 21,15 21,02 23,13 23,85 17,70 17,20

Desv. Tip. 13,87527 16,10813 22,58337 19,82986 17,53656 15,28045 16,97347 18,22320 18,13748

Mín. 24,32 18,56 23,44 19,87 21,15 21,02 23,13 23,85 17,70 17,20

Max. 75,55 76,11 103,33 102,00 79,14 62,12 82,51 82,51 66,30 88,30

Mitjana 48,4778 43,6306 52,5652 46,5719 46,2407 43,9657 54,2150 55,8220 50,0583 50,0767
Mediana 46,9500 35,2250 46,1200 41,9500 45,5200 45,3750 53,1850 54,8100 54,5350 38,1800

20 30,46599
Moda 26,12 19,85 26,06 18,05 23,71 23,97 25,78 25,66 24,40 23,95

Desv. Tip. 16,98687 19,51464 23,00911 21,56746 15,17165 13,00639 17,01520 21,44382 19,14599
Mín. 26,12 19,85 26,06 18,05 23,71 23,97 25,78 25,66 24,40 23,95
Mh 85,00 86,57 116,83 116,33 73,61 64,39 87,22 94,54 70,46 91,84

Mitjana 38,8217 34,1939 41,0643 35,9538 35,1171 32,3364 40,4040 35,4730 40,1683 41,5767
Mediana 38,2500 27,6550 37,6100 30,4400 34,1700 33,9350 38,2450 36,3050 42,2500 30,4950

30 28,09037

Moda 13,61 13,61 17,97 10,64 20,68 19,31 19,87 10,48 19,06 16,04
Desv. np. 17,22852 18,41104 16,80120 17,18037 10,64164 7,96389 13,39011 15,00052 18,38351

Mín. 13,61 13,61 17,97 10,64 20,68 19,31 19,87 10,48 19,06 16,04

82,14 78,85 87,00 84,83 61,70 48,51 63,14 56,31 67,41 84,31

Mitjana 22,1428 19,8639 24,5938 21,7214 18,7671 17,6907 23,8330 22,2540 23,7250 25,9683
Mediana 21,8650 17,1750 23,0400 20,1600 18,3700 17,0650 19,8050 18,2500 22,1700 18,5600

40 19,73171

Moda 1,66 2,22 7,75 5,19 8,75 7,63 9,80 10,90 11,51 10,69
Desv. Tip. 12,80652 11,49241 12,63419 11,88629 6,96554 6,34352 12,50603 10,52614 13,82177

Mín. 1,66 2,22 7,75 5,19 8,75 7,63 9,80 10,90 11,51 10,69
Max. 44,28 41,00 65,00 50,83 31,48 29,72 50,74 41,64 49,13 61,72

Mitjana 12,7039 11,3556 12,9500 12,3371 11,1521 15,7421 14,2960 13,4480 14,4983 17,4033
Mediana 12,9550 11,0900 10,5000 10,9200 11,0100 12,0750 10,9800 12,7400 12,2150 11,4850

50 16,13319

Moda ,00 ,00 2,92 ,19 1,25 1,11 3,20 4,10 5,58 6,27
Desv. Tip. 8,85366 7,15159 8,08698 8,28036 6,39726 15,42888 10,27259 7,30348 10,21904

Mln. ,00 ,00 2,92 ,19 1,25 1,11 3,20 4,10 5,58 6,27
30,50 22,99 34,00 32,66 22,70 64,70 36,61 30,83 34,31 48,79

Mitjana 6,6183 7,0839 5,5990 7,1829 10,6179 8,0771 8,3010 8,2720 9,7767 11,8433
Mediana 6,0450 7,2900 4,5100 7,2800 8,4600 8,0950 5,5900 5,9650 5,8850 7,4800

60 13,41720

Moda ,00 ,00 ,29 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2,09 2,61
Desv. Tip. 5,11280 4,35436 4,49366 5,11097 11,81633 5,77691 6,84012 6,27601 7,91336
Mln. ,00 ,00 ,29 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2,09 2,61

15,11 13,87 14,85 16,81 47,05 17,70 21,62 20,39 21,20 38,79

Mitjana 4,3961 3,6872 2,4186 3,8552 3,6929 4,3393 2,5020 3,9270 5,4700 7,9767
Mediana 1,7450 2,8800 ,6500 3,7300 2,1900 2,9600 ,3250 ,7550 1,9600 5,8400

70 8,05891

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,44 1,56
Desv. Tip. 6,18455 3,64240 4,42378 4,46544 3,39415 9,18489
Mín.

Max.
,00
22,37

,00

12,30
,00

12,83
,00

8,73 13.20
,00 ,00

13,01

,00

7,86 17,29

,00 ,44
24,00

1,56
23,62

Taula 5.38A. Estadística descriptiva del p¡c ponderat de pressió plantar de la localització RETROPEU LATERAL amb la mostra agrupada
segons el tipus de peu (0% al 70%).
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Resultats
-------------------------------------------------------------------------------

E

_DESCRIPTIVA
PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

RECOlZAMENT
DESCRIPT1US E o E

7,03

o

12,83

E

12,45

E o o

3,6350

• •• .' • NEUTRE PRONAT MOlTPRQNAT SUPINAT MOlTSUPI Al

MOMENT
ESTAOfsTICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE

Mitjana 2,5089 3,1617 1,5167 1,6376 1,9671

o

1,8307 1,7510 3,9990 5,4600 5,0183
Mediana ,2050 1,8250 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,6100 ,5600 .oooo

80 5,06462

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,10
Desv. Tip. 4,03710 4,00602 3,47258 2,59348 3,96077 4,08516 2,96338 6,36110 13,37421
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,10

11,73 13,26 14,36 8,09 12,64 13,01 8,55 19,84 32,76 13,69

Mitjana 1,2794 2,4289 1,4329 1,3248 2,3750 1,8964 1,9370 4,8340 5,0250 3,7100
Mediana ,0000 1,4150 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,2400 1,2000 ,DaDO 4,1250

90 2,61769

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
nesv. Tip. 2,43952 2,78679 3,85200 2,55690 4,60598 4,48388 3,24828 7,28846 12,30869
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

8,40 8,35 15,79 8,57 14,90 14,90 8,37 21,85 30,15 6,62

Mitjana ,8211 2,4928 ,3633 1,2338 1,8879 1,4693 1,0580 3,6570 ,0000 1,8500
Mediana ,0000 ,7950 .oooo ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,5000 ,0000 ,0000

100 2,90196

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 2,03398 3,01122 1,31606 2,19264 3,94953 3,74275 1,62312 6,49897 ,00000
Mln. ,00

7,60 7,84

,00

6,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

4,37

,00

17,29

,00 ,00

,00

Taula 5.38B. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localitzacló RETROPEU LATERAL amb la mostra agrupada
segons el tipus de peu (80% allOO%).

COMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

RETROPEU LATERAL

MOMENT

FASE

RECOlZAMENT

APARElLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kPa/N)
DESV.

TlP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU DRET

MITJANA

(kpa/N)
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

-1,409

-1,562

P P

Neutre (n=18) 20,3322 5,26860
Pronat (n=21) 27,8548 17,58795

-1,865 ,074 20,4578 9,22524

25,9848 14,96250

,229

,168

O

,820Neutre (n=18)
Molt Pronat (n=14)

20,3322

20,9557
5,26860
9,42541

-,238 ,814 20,4578
19,6500

9,22524
10,70712

Neutre (n=18)
Sup-inat (n=10)

20,3322 5,26860
23,9440 8,70543

-1,196 ,253 20,4578 9,22524
23,7330 6,70704

-,984 ,334

Neutre (n=18)
Molt Supinat (n=6)

20,3322 5,26860

23,1167 12,85034
-,516 ,625 20,4578 9,22524

17,6817 8,37771
,651 ,521

Neutre (n=18)
Pronat (n=21)

45,8061 13,87527

50,0124 22,58337
-,711 ,482 41,6711 16,10813

44,6686 19,82986
-,512 ,611

10

,868Neutre (n=18)
Molt Pronat (n=14)

45,8061 13,87527
44,5757 17,53656

,222 ,826 41,6711 16,10813

42,6143 15,28045

-,168

Neutre (n=18)
Supinat (n=10)

45,8061 13,87527

51,1890 16,97347
-,909 ,372 41,6711 16,10813

52,0660 18,22320
,130

Neutra (n=18)
Molt Supinat (n=6)

45,8061 13,87527
46,7400 18,13748

-,133 ,896 41,6711 16,10813

47,7433 27,96396
-,662 ,515

Taula 5.39A. Taula de compareció de les mitjanes del pic ponderat de pressió plantar de la localttzació RETROPEU LATERAL, el tipus de

peu i el moment de la fase de recolzament (0% al 10%).
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Resultats
------------------------------------------------------------------------------

eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

RETROPEU LATERAL PEU ESQUERRE PEU ORET

MOMENT T U T U
APARELLAMENT MITJANA DESV.

Student- P
MITJANA DESV.

Student- Mann- PFASE
(kpa/N)

Mann-
(kpa/N) TIP.

RECOlZAMENT
TIPUS DE PEU TlP.

Fisher Whitney Flsher Whitney

Neutre (n=18) 48,4778 16,98687 -,622 ,538 43,6306 19,51464 -,443 ,660
Pronat (n=21) 52,5652 23,00911 46,5719 21,56746

Neutre (0=18) 48,4778 16,98687 ,387 ,702 43,6306 19,51464 -,055 ,956
Molt Pronat 10=14) 46,2407 15,17165 43,9657 13,00639

20
Neutre (0=18) 48,4778 16,98687 -,856 ,400 43,6306 19,51464 -1,530 ,138
Supinat (0=10) 54,2150 17,01520 55,8220 21,44382

Neutre (n=18) 48,4778 16,98687 -,192 ,850 43,6306 19,51454 -,608 ,549
Molt Supinat (0=6) 50,0583 19,14599 50,0767 30,46599

Neutre (0=18) 38,8217 17,22852 -,411 ,684 34,1939 18,41104 -,309 ,759
Pronat (n=21) 41,0643 16,80120 35,9538 17,18037

Neutre (n=18) 38,8217 17,22852 ,705 ,486 34,1939 18,41104 ,384 ,704

30
Molt Pronat (n=14) 35,1171 10,64164 32,3364 7,96389

Neutre (n=18) 38,8217 17,22852 -,251 ,804 34,1939 18,41104 -,187 ,853

Supinat (n=10) 40,4040 13,39011 35,4730 15,00052

Neutre (n=18) 38,8217 17,22852 -,163 ,872 34,1939 18,41104 -,746 ,464
Molt Supinat (n=6) 40,1683 18,38351 41,5767 28,09037

Neutre (n=18) 22,1428 12,80652 -,600 ,552 19,8639 11,49241 -,494 ,624
Pronat (n=21) 24,5938 12,63419 21,7214 11,88629

Neutre (n=18) 22,1428 12,80652 ,952 ,350 19,8639 11,49241 ,680 ,502

40
Molt Pronat (n=14) 18,7671 6,96554 17,6907 6,34352

Neutre (n=18) 22,1428 12,80652 -,337 ,739 19,8639 11,49241 -,543 ,592

Supinat (n=10) 23,8330 12,50603 22,2540 10,52614
Neutre (n=18) 22,1428 12,80652 -,257 ,799 19,8639 11,49241 -,938 ,358

Molt Supinat (n=6) 23,7250 13,82177 25,9683 19,73171

Neutre (n=18) 12,7039 8,85366 -,091 ,928 11,3556 7,15159 -,393 ,697
Pronat (n=21) 12,9500 8,08698 12,3371 8,28036
Neutre (n=18) 12,7039 8,85366 ,552 ,585 11,3556 7,15159 -1,071 ,293

50
Molt Pronat (n=14) 11,1521 6,39726 15,7421 15,42888

Neutre (n=18) 12,7039 8,85366 -,431 ,670 11,3556 7,15i59 -,736 ,468

Suplnat (n=10) 14,2960 ilO,27259 13,4480 7,30348

Neutre (n=18) 12,7039 8,85366 -,415 ,682 11,3556 7,15159 -1,292 ,210
Molt Supinat (n=6) 14,4983 10,21904 17,4033 16,13319

Taula 5.39B. Taula de cornparactó de les mitjanes del pie panderat de pressió plantar de la lacalització RETROPEU LATERAL, el tipus de

peu i el mament de la fase de recalzament (20% al 50%).
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COMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

RETROPEU LATERAL

MOMENT

FASE

RECOlZAMENT

APARElLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU ESQUERRE

MITJANA

(kPa/NI
DE5V.
TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU ORET

P
MITJANA

(kpa/NI
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney
P

Neutra (n=18) 6,6183 5,11280
Pronat (n=21) 5,5990 4,49366

,663 ,512 1-_7�,0_8_39_+_4�,-3S-4-3-6_i
7,1829 5,11097

',064 ,949

60

,583Neutre (n=18) 6,6183 5,11280

5,11280

Molt Pronat (n=14) 10,6179 11,81633

6,84012

-1,293 ,206 1-_7�,0_8_39_+_4�,-3S-4-3-6_i
8,0771 5,77691

-,555

Neutre (n=18) 6,6183

Supinat (n=101 8,3010
-,739 ,466 7,0839 4,35436

6,276018,2720
,,590 ,560

Neutre (n=18) 6,6183 5,11280
Molt Suplnat (n=6) 9,7767 7,91336

-1,142 ,266 7,0839

11,8433

4,35436
13,41720

-,854 ,430

Neutre (n=18) 4,3961 6,18455
Pronat (n=21) 2,4186 3,64240

1,238 ,224 3,6872
3,8652

3,80808
3,33738

-,156 ,877

70

,659Neutre (n=18) 4,3961 6,18455
Molt Pronat (n=14) 3,6929 4,42378

,359 ,722 3,6872

4,3393
3,80808
4,46544

-,446

Neutre (n=18) 4,3961 6,18455
Supinat (n=10)
Neutre (n=18)

2,5020

4,3961

3,39415

6,18455
Molt Supinat (n=6)
Neutre (n=18)

5,4700

2,5089

9,18489

4,03710
Pronat (n=21) 1,5167 3,47258

,892 ,381 1-_3�,6_8_72_+_3�,-80-8-0-8_i
3,9270 5,9!l.829

-,131 ,897

-1,786 ,088

144,000 ,213

80

Neutra (n=18) 2,5089 4,03710
Molt Pronat (n=14)
Neutre (n=18)

1,9671

2,5089

3,96077

4,03710

Supinat (n=10) 1,7510 2,96338

-,326 ,74 7 1-_3�,6_8_72_+_3�,-80-8-0-8_i
7,9767 8,05891

148,500 ,257 1-_3�,1_6_'7_+_4�,-OO-6-0-2_i
1,6376 2,59348

102,500 ,377 1-_3�,1_6_'7_+_4�,-OO-6-0-2_i
1,8307 4,08516

-,429

112,000 ,613

,672

Neutre (n=18) 2,5089 4,03710
Molt Supinat (n=6) 5,4600 13,37421

89,000 ,981 1-_3�,1_6_'7_+_4�,-00-6-0-2_i
3,9990 6,36110

35,500 ,224 1-_3�,1_6_'7_+_4�,-00-6-0-2_i
5,0183 5,06462

-,922 ,366

Neutra (n=18) 1,2794 2,43952
Pronat (n=21) 1,4329 3,85200

172,500 ,646 1-_2�,4_2_89_+_�2,-78-6-7-9_i
1,3248 2,55690

1,290 ,205

90

,683Neutre (n=18) 1,2794 2,43952
Molt Pronat (n=14) 2,3750 4,60598

123,000 ,925 1-_2�,4_2_89_+_�2,-78-6-7-9_i
1,8964 4,48388

,413

Neutra (n=18) 1,2794 2,43952
Supinat (n=10) 1,9370 3,24828

78,500 ,588 1-_2�,4_2_89_+_�2,-78-6-7-9_i
4,8340 7,28846

-1,004 ,338

Neutre (n=18) 1,2794 2,43952
Molt Supinat (n=6) 5,0250 12,30869

45,500 ,581 1-�2�,4�2�89�+_�2,-78�6�7�9__!
3,7100 2,61769

-,988 ,334

Neutre (n=18) ,8211 2,03398
Pronat (n=21) ,3633 1,31606

163,000 ,477 1-_2�,4_9_28_+_�3,-0-"-2-2_i
1,2338 2,19264

1,471 ,152

100

,398Neutre (n=18) ,8211 2,03398
Molt Pronat (n=14) 1,8879 3,94953

121,000 ,866 1-_2�,4_9_28_+_3�,-0-"-2-2_i
1,4693 3,74275

,858

Neutre (n=18) ,8211 2,03398

Supinat (n=10) 1,0580 1,62312
80,000 ,654 1-_2�,4_9_28_+_�3,-O-"-2-2_i

3,6570 6,49897
-,535 ,603

Neutre (n=18) ,8211 2,03398
Molt Supinat (n=6) ,0000 ,00000

39,000 ,343 1-�2�,4�9�28�+_�3,�0�11�2,,2_1
1,8500 2,90196

,457 ,652

Taula 5.39C. Taula de cornparació de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització RETROPEU LATERAL, el tipus de

peu ¡ el mament de la fase de reeolzament (60% al 100%).
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GRAFIC MITJANES PIC PONDERAT PRESSló PLANTAR SEGONS TIPUS PEU
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Gráfic 5.55. Representació gráfica de les mitjanes i dels tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu esquerre) de
tota la fase de recolzament de la localltzació RETROPEU LATERAL. la línia puntejada és la representació gráfica de la corba

mitjana de tota la mostra.
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Grafic 5.56. Representació gráfica de les mitjanes
í dels tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu dret) de tata

la fase de recolzament de la localització RETRQPEU LATERAl. la línia puntejada és la representació gráfica de la corba

mitjana de tata la mostra.
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5.11 Retropeu Medial

RETROPEU MEDIAL- ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kPa/N)
MOMENT FASE ESTAOfsTICS ESQUERRE ORET

RECOLZAMENT DESCRIPTIUS N=69 N=69

Mitjana 23,6545 24,3294
Mediana 20,2900 22,6000

O Moda 2,00' 8,57
Desv. Tip. 12,85924 13,07394
Mín. 2,00 5,34

Max. 66,13 66,68

Mitjana 49,2339 47,3784
Mediana 48,5300 47,9400

10 Moda 17,70' 21,42"
Desv. Tip. 19,41116 18,69362
Mín. 17,70 21,42
Max, 101,83 113,00

Mitjana 52,1193 50,2117
Mediana 51,7700 47,8700

20 Moda 30,11 58,26
Desv. Tip. 19,57742 20,02663
Min. 23,83 20,51
Max, 113,33 132,33

Mitjana 40,7267 38,3642
Mediana 38,3400 35,6600

30 Moda 29,41 29,41
nesv. Tip. 16,17102 16,31081
Mín. 17,08 11,94
Max, 92,83 97,33

Mitjana 23,0059 22,7048
Mediana 21,1100 19,4500

40 Moda 10,00 18,51
Desv. Tip. 11,47383 13,27002
Mín. 2,22 1,66
Max. 58,33 77,00

Mitjana 13,0833 12,6304
Mediana 12,0600 11,2900

50 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 9,09757 9,52467
Mín. ,00 ,00
Max. 39,48 47,93

Mitjana 6,3232 7,0581
Mediana 4,9200 5,7600

60 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 6,18127 6,93811

Mín. ,00 ,00
Max. 27,64 36,89

Taula 5.40A. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització RETROPEU MEDIAL del peu dret i esquerre de tata la
mostra (0°/0 al 60°10).
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RETROPEU MEDIAL- ESTADíSTICA DESCRIPTIVA

Pie ponderat pressió plantar (kpa/N)
MOMENT FASE ESTAOfsTICS ESQUERRE ORET

RECOlZAMENT DESCRIPTlUS N=69 N=69

Mitjana 2,3950 2,7888
Mediana ,5250 ,4400

70 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 3,90939 4,24163
Mín. ,00 ,00
Max, 18,79 18,96

Mitjana ,7952 ,7894
Mediana ,0000 ,0000

80 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 2,36896 1,98202
Mín. ,00 ,00
Max. 12,00 10,40

Mitjana ,4651 ,5010
Mediana ,0000 ,0000

90 Moda ,00 ,00
nesv. Tip. 1,50179 1,60203

Mín. ,00 ,00
Max. 9,24 9,81

Mitjana ,4243 ,4333
Mediana ,DaDO .oooo

100 Moda ,00 ,00
Desv. Tip. 1,72029 1,88754

Mín. ,00 ,00
Max. 11,50 11,13

Taula 5.408. Estadistica descriptiva del pie ponderat de pressió plantar
de la localització RETROPEU MEDIAL del peu dret i esquerre de tota la

rnostra (700/0 al 100°10).

Mitjana i Desviació Típica Pie Ponderat Pressió Plantar
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Gráflc 5.57. Representacló gráfica deis valors de la mitjana i desviació típica del pie ponderat de pressió plantar de la
Jocalització RETROPEU MEDIAL deis dos peus i de tata la mostra. La línia rosa mostra el moment de la fase de recolzament
on hi ha hagut diferencies estadísticament significatives entre ambdós peus (30%). Els valors superposats s'han extret de les
taules 5.40A i 5.40B.
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RETROPEU MEDIAL- COMPARACIÓ MITJANES PIC PONDERAT PRESSló PLANTAR PEU

ESQUERRE - DRET

N = 69
ESTAOíST1CS RELACIÓ COMPARACIÓ M1TJANE5
DESCRIPTlUS

Coef. Diferencia Tde
MOMENT FASE

PEU Mitjana Desv. Tip. Correl. Sigo de les nesv. Tip. Student- Sigo
RECOlZAMENT (kPa/N)

Pearson Mitjanes Fisher

E 23,6545 12,85924 ,774 ,000 -,67493 8,72823 -,642 ,523
O

D 24,3294 13,07394

E 49,2339 19,41116 ,860 ,000 1,85551 10,09800 1,526 ,132
10

47,3784 18,69362D

E 52,1193 19,57742 ,846 ,000 1,90754 10,99261 1,441 ,154
20

50,2117 20,02663D

E 40,7267 16,17102 ,843 ,000 2,36246 9,09751 2,157 ,035
30

38,3642 16,31081D

E 23,0059 11,47383 ,635 ,000 ,30116 10,68861 ,234 ,816
40

22,7048 13,27002D

E 13,0833 9,09757 ,841 ,000 ,45290 5,27160 ,714 ,478
SO

12,6304D 9,52467

E 6,3232 6,18127 ,787 ,000 ',73493 4,33966 -1,407 ,164
60

7,0581 6,93811D

E 2,3950 3,90939 ,586 ,000 -,43485 3,72828 -,962 ,340
10

D 2,8299 4,25936

E ,7952 2,36896 ,604 ,000 ,00580 1,96657 ,024 ,981
80

,7894 1,98202D

E ,4651 1,50179 ,673 ,000 -,03594 1,25809 -,237 ,813
90

D ,5010 1,60203

E ,4243 1,72029 ,553 ,000 -,00899 1,71125 -,044 ,965
100

,4333 1,88754D

Taula 5.41. Taula de comparació de les mitjanes del ole ponderat de pressió plantar entre el peu dret i

esquerre de tota la mostra de la localització RETROPEU MEDIAL En blau es pot observar la relació molt

positiva i significativa.
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E

RAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS EL TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

NEUTRE PRONAT OlT PRONAT SUPINAT OlT SUPINAT

RECOlZAMENT

MOMENT
ESTAOfsTICS

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE
DESCRIPTIUS E

2,84448

o E

3,96317

o E

3,60406

o E

16,34

o o

Mitjana 19,4628 22,3961 28,8019 28,4629 20,2393 20,4686 24,3990 25,4230 24,9417 22,8483
Mediana 20,3700 18,2500 28,2900 23,6600 17,9300 18,6400 23,1350 26,8300 24,2350 19,4350

o 16,29536

Moda 2,00 9,68 6,40 8,57 7,50 5,90 13,47 12,70 8,25 5,34
Desv. Tlp. 7,39023 10,20906 17,22476 17,55072 10,52292 9,62006 9,72498 7,45390 14,42232

Mín. 2,00 9,68 6,40 8,20 7,50 5,90 13,47 12,70 8,25 5,34

32,69 43,S1 66,13 66,68 52,28 36,85 42,68 36,41 42,15 51,72

Mitjana 45,9044 44,9900 53,9762 49,4195 47,4793 46,2764 47,8210 49,8850 49,0733 45,7933
Mediana 48,7850 43,8350 48,7800 51,1100 43,5700 44,1000 47,7150 49,7800 53,6650 41,4050

10 24,02590

Moda 20,76 24,87 25,00 21,42 24,61 24,35 23,01 23,73 17,70 21,60

Desv. Tip. 13,74824 13,46186 24,04557 22,73983 18,98665 18,16476 18,12966 17,88596 22,20493
Mín. 20,76 24,87 25,00 21,42 24,61 24,35 23,01 23,73 17,70 21,60

M�I)I. 75,74 75,74 101,83 113,00 79,31 81,95 86,12 86,12 78,76 76,15

Mitjana 48,8317 47,7672 56,3338 51,8438 49,6736 48,2307 52,0070 54,6410 53,1250 49,0733

Mediana 50,3100 43,6450 52,8900 50,4000 47,0250 46,4700 51,2700 51,9300 55,4350 40,5150

20 25,94608
Moda 23,83 24,16 27,54 20,51 27,17 27,30 27,59 27,71 24,40 21,62

Desv. Tip. 16,21219 16,05574 23,77817 24,36440 17,28965 16,43159 17,55176 20,32859 24,37337
Min. 23,83 24,16 27,54 20,51 27,17 27,30 27,59 27,71 24,40 21,62
Max 82,71 84,57 113,33 132,33 89,69 87,43 88,79 88,79 85,53 83,23

Mitjana 38,4889 37,0644' 44,8590 40,0429 37,1186 34,8471 39,8120 40,1480 42,9200 41,6217
Mediana 35,1150 33,9500 41,6900 36,0200 37,0050 34,4950 38,0950 36,1350 43,3100 32,8250

30 25,91582

Moda 17,08 17,08 19,88 11,94 21,26 19,88 20,30 20,60 17,32 14,18
Desv. Tip. 15,88195 15,25681 18,84284 18,63470 10,98092 9,58133 14,10294 15,91272 21,75882
Mín. 17,08 17,08 19,88 11,94 21,26 19,88 20,30 20,60 17,32 14,18
Max. 78,71 75,14 92,83 97,33 57,44 52,11 59,09 63,88 70,00 80,34

Mitjana 21,0544 20,6756 26,5167 23,9414 19,5379 18,0021 22,4470 28,747Q 25,5967 25,3667
Mediana 20,7400 20,8650 24,8500 22,3700 19,8950 18,3500 18,2850 21,4650 25,6950 20,5100

40 18,93899

Moda 2,22 1,66 10,00 4,80 8,39 7,47 7,00 12,56 9,41 8,25
Desv. np. 11,64804 10,45854 11,96487 12,23489 7,50576 7,14430 12,28746 20,65760 15,17948

Mín. 2,22 1,66 10,00 4,80 8,39 7,47 7,00 12,56 9,41 8,25

42,13 40,18 58,33 53,00 30,59 31,30 47,17 77,00 51,89 58,79

Mltjana 11,3356 11,3372 15,3105 13,9281 10,7643 10,1457 13,8850 12,2040 14,6067 18,4767
Mediana 12,4150 11,8600 13,6000 11,9700 11,6250 9,0950 10,2500 8,6400 11,1850 14,8350

50 15,50086

Moda ,00 ,00 3,11 ,76 ,00 ,00 2,20 2,30 3,48 2,48
Desv. Tip. 7,69512 6,78723 9,10828 10,16527 8,00551 7,50000 10,87026 10,68595 12,73429
Mín. ,00 ,00 3,11 ,76 ,00 ,00 2,20 2,30 3,48 2,48
Max. 25,34 23,99 35,83 37,00 25,08 25,59 37,34 38,57 39,48 47,93

Mitjana 4,7333 5,6194 6,8033 8,0186 6,7550 5,9707 7,1800 5,8850 6,9767 12,5050
Mediana 3,5800 4,8150 5,5900 8,1200 6,6200 4,9900 3,7500 1,8350 5,1100 9,3750

60 12,60960

Moda ,00 ,00 ,51 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,13
Desv. Tip. 4,28992 4,21355 5,38006 6,05105 6,18322 6,00668 8,92193 8,88324 9,27484
Mln. ,00 ,00 ,51 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,13
Max. 13,49 14,00 20,19 20,39 19,37 20,08 27,64 28,50 25,17 36,89

Mitjana 1,4011 1,9050 2,4700 2,7333 2,7557 2,9029 4,2711 1,9980 1,4583 6,6867
Mediana ,1750 ,1200 ,5000 ,5000 2,0550 1,2600 ,0000 ,0000 ,7400 5,7550

70 7,08276

Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. Tip. 2,06985 4,18333 2,80784 7,30397 5,16747 1,74400
Mín.

Max.
,00
7,42 9,87

,00 ,00
17,33

,00

15,70

,00

8,37 11,52

,00 ,00

18,79

,00 ,00

4,00
,00

18,96

Taula 5.42A. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressió plantar de la localització RETROPEU MEDIAL amb la mostra agrupada
segons el tipus de peu (0% al 70%).
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�RAT
DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS EL TlPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT DE LA FASE DE

RECOLZAMENT

NEUTRE PRONAT MOLT PRONAT SUPINAT MOlTSUPINAT

MOMENT
ESTADíSTIC5

N=18 N=21 N=14 N=10 N=6

FASE

RECOLZAMENT
DESCRIPTIUS E O E O E O E O E O

Mitjana ,1794 ,1761 1,4395 1,0143 ,9243 ,9607 ,8470 ,7810 ,0000 1,4567
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,2000
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

80 Oesv. Tip. ,61071 ,56359 3,42444 2,44470 2,08609 2,08331 2,67845 1,66102 ,00000 3,16330

Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. 2,59 2,40 12,00 10,40 7,54 7,54 8,47 4,37 ,00 7,90

Mitjana ,0889 ,0822 ,5329 ,2357 1,0893 1,0964 ,4050 ,7100 ,DaDO ,9483
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

90 Desv. Tip. ,34832 ,34884 1,37740 ,72590 2,61891 2,76156 1,28072 1,65188 ,00000 2,32293
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Máx. 1,48 1,48 4,80 2,85 9,24 9,81 4,05 5,28 ,00 5,69

Mitjana ,0511 ,0511 ,3971 ,0581 1,0093 ,9664 ,5890 1,0980 ,0000 ,5417
Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,DaDO ,0000
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

100 Desv. Tip. ,21685 ,21685 1,39242 ,26623 3,06061 2,95933 1,86258 3,38869 ,00000 1,32681
Mín. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Max. ,92 ,92 6,33 1,22 11,50 11,13 5,89 10,74 ,00 3,25

Taula 5.428. Estadística descriptiva del pie ponderat de pressló plantar de la localitaacló RETROPEU MEDIAL amb la mostra agrupada
segons el tipus de peu u (80% al 100%).

COMPARACIÓ DE MITJANES DEL PIC PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE RECOLZAMENT

RETROPEU MEDIAL PEU ESQUERRE PEU DRET

MOMENT T U T U

FASE
APARELLAMENT MITJANA DESV.

Student-
MITJANA DESV.

Student-
TlPUS DE PEU (kPa/N)

Mann- P
(kPa/N)

Mann- P

RECOLZAMENT
TIP.

Fisher Whitney
TIP.

Fisher Whitney
Neutre (n=18) 19,4628 7,39023 -2,254 ,032 22,3961 10,20906 -1,341 ,189
Pronat (n=21) 28,8019 17,22476 28,4629 17,55072

Neutre (n=18) 19,4628 7,39023 -,245 ,808 22,3961 10,20906 ,543 ,591

O
Molt Pronat (n=14) 20,2393 10,52292 20,4686 9,62006
Neutre (n=18) 19,4628 7,39023 -[,513 ,142 22,3961 10,20906 -,821 ,419

Supinat (n=10) 24,3990 9,72498 25,4230 7,45390

Neutre (n=18) 19,4628 7,39023 -,892 ,407 22,3961 10,20906 -,081 ,936
Molt Supinat (n=6) 24,9417 14,42232 22,8483 16,29536

Neutre (n=18) 45,9044 13,74824 -1,309 ,200 44,9900 13,46186 -,724 ,474
Pronat (n=21) 53,9762 24,04557 49,4195 22,73983
Neutre (n=18) 45,9044 13,74824 -,262 ,796 44,9900 13,46186 -,230 ,819

Molt Pronat (n=14) 47,4793 18,98665 46,2764 18,16476
10

Neutre (n=18) 45,9044 13,74824 -,315 ,755 44,9900 ;1.3,46186 -,820 ,420
Supinat (n=10) 47,8210 18,12966 49,8850 17,88596
Neutre (n=18) 45,9044 13,74824 -,418 ,680 44,9900 13,46186 -,103 ,919

Molt Supinat (n=6) 49,0733 22,20493 45,7933 24,02590

Taula 5.43A. Taula de comparació de les mitjanes del pic ponderat de pressió plantar de la localització RETROPEU MEDIAL, el tipus de

peu i el moment de la fase de recolzament (0% al 10%). En vermell poden observar-se les diferencies estadístieament signifieatives que
s'han trobat (0%).
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eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kPa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP-6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

RETROPEU MEDIAL PEU ESQUERRE PEU ORET

MOMENT T
U

T U

FASE
APARELLAMENT MITJANA DESV.

Student-
Mann-

P
MITJANA DESV.

Student- Mann- P

RE(OlZAMENT
TIPUS DE PEU (kPa/N) TIP.

Fisher
whttne (kpa/N) TIP.

Fisher Whitney
y

Neutre (n=18) 48,8317 16,21219 -1,131 ,265 47,7672 16,05574 -,606 ,549
Pronat (n=211 56,3338 23,77817 51,8438 24,36440

Neutre (n=18) 48,8317 16,21219 -,142 ,888 47,7672 16,05574 -,080 ,937

20
Molt Pronat In=14) 49,6736 17,28965 48,2307 16,43159

Neutre (n=18) 48,8317 16,21219 -,482 ,634 47,7672 16,05574 -,987 ,333

Supinat (n=101 52,0070 17,55176 54,6410 20,32859

Neutre (n=18) 48,8317 16,21219 -,495 ,625 47,7672 16,05574 -,148 ,884
Molt Supinat (n=6) 53,1250 24,37337 49,0733 25,94608

Neutre (n=lS) 48,8317 16,21219 -1,130 ,266 37,0644 15,25681 -,540 ,592
Pronat (n=21) 44,8590 18,84284 40,0429 18,63470

Neutre (n=lS) 38,4889 15,88195 ,275 ,785 37,0644 15,25681 ,475 ,638

30
Molt Pronat (n=14) 37,1186 10,98092 34,8471 9,58133

Neutre (n=18) 38,4889 15,88195 -,219 ,828 37,0644 15,25681 -,SOS ,618

Supinat (n=10) 39,8120 14,10294 40,1480 15,91272

Neutre (n=lS) 38,4889 15,88195 -,540 ,594 37,0644 15,25681 -,530 ,601
Molt Supinat (n=6) 42,9200 21,75882 41,6217 25,91582

Neutre (n=lS) 21,0544 11,64804 -1,439 ,159 20,6756 10,45854 -,888 ,380
Pronat (n=21) 26,5167 11,96487 23,9414 12,23489

Neutre (n=18) 21,0544 11,64804 ,423 ,675 20,6756 10,45854 ,818 ,420

40
Molt Pronat (n=14) 19,5379 7,50576 18,0021 7,14430

Neutre (n=18) 21,0544 11,64804 -,297 ,769 20,6756 10,45854 -1,382 ,179

Supinat (n=10) 22,4470 !l2,28746 28,7470 20,65760
Neutre {n=18} 21,0544 11,64804 -,768 ,450 20,6756 10,45854 -,772 ,448

Molt Supinat (n=6) 25,5967 15,17948 25,3667 18,93899

Neutre {n=18J 11,3356 7,69512 -1,458 ,153 11,3372 6,78723 -,919 ,364
Pronat (n=21) 15,3105 9,10828 13,9281 10,16527

Neutre (n=lS) 11,3356 7,69512 ,205 ,839 11,3372 6,78723 ,471 ,641

50
Molt Pronat (n=14) 10,7643 8,00551 10,1457 7,50000

Neutre (n=lS) 11,3356 7,69512 -,724 ,475 11,3372 6,78723 -,263 ,794

Suplnat (n=10) 13,8850 10,87026 12,2040 10,68595

Neutre (n=18) 11,3356 7,69512 -,763 ,453 11,3372 6,78723 -1,595 ,125
Molt 5upinat (n=6) 14,6067 12,73429 18,4767 15,50086

Taula 5.438. Taula de compareció de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització RETROPEU MEDIAL, el tipus de peu
i el moment de la fase de recolzament (20% al 50%).
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eOMPARAeló DE MITJANES DEL Pie PONDERAT DE PRESSIÓ PLANTAR (kpa/N) SEGONS TIPUS DE PEU (IPP·6) I MOMENT

DE LA FASE DE REeOLZAMENT

RETROPEU MEDIAL

MOMENT

FASE

RECOlZAMENT

APARElLAMENT

TIPUS DE PEU

PEU E5QUERRE

MITJANA

Ikpa/N)
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney

PEU DRET

P
MITJANA

(kPa/N)
DESV.

TIP.

T U

Student- Mann-

Fisher Whitney
P

Neutre (n=18) 4,7333 4,28992
Pronat (n=21) 6,8033 5,38006

-1,313 ,197 1-�5�,6�1�94�+_�4,=2=13�5�5__1
8,0186 6,05105

-1,413 ,166

60

,847Neutre (n=18) 4,7333 4,28992
Molt Pronat (n=14) 6,7550 6,18322

-1,092 ,284 1-�5�,6�1�94�+_�4,=2=13�5�5__1
5,9707 6,00668

-,194

Neutre (n=18) 4,7333 4,28992
Supinat (n=10) 7,1800 8,92193

-,816 ,43il. 5,6194 4,21355

5,8850 8,88324

',108 ,915

Neutre (n=18) 4,7333 4,28992
Molt Supinat (n=6) 6,9767 9,27484

-,819 ,422 5,6194 4,21355

12,5050 12,60960

-1,313 ,242

Neutre (n=18) 1,4011 2,06985
Pronat (n=21) 2,4700 4,18333

-,984 ,331 1,9050 2,84448

2,7333 3,96317
-,738 ,465

70

,388Neutre (n=18) 1,4011 2,06985
Molt Pronat (n=14)

Neutre (n=18)

2,7557

1,4011

2,80784

2,06985

Supinat (n=10) 4,2711 7,30397

-1,572

-1,156

,126 1,9050 2,84448

,279

2,9029 3,60406

1,9050 2,84448

169,000 ,587

,952

1,9980 5,16747

-,876

67,000 ,286

Neutre (n=18) 1,4011 2,06985
Molt Supinat (n=6)
Neutre (n=18)

1,4583

,1794

1,74400

,61071
Pronat (n=21) 1,4395 3,42444

-,061 1,9050 2,84448

6,6867 7,08276

,1761 ,56359
1,0143 2,44470

-1,611

169,000 ,587

,162

80

Neutre (n=18) ,1794 ,61071
Molt Pronat (n=14)

Neutre (n=18)

,9243

,1794

2,08609

,61071

Supinat (n=10)
Neutre (n=18)

,8470

,1794

2,67845

,61071
Molt Supinat (n=6)
Neutre (n=18)

,0000

,0889

,00000

,34832
Pronat (n=21) ,5329 1,37740

96,000 ,267

85,500

45,000

,1761 ,56359

,832

,9607 2,08331

,1761 ,56359

180,000 ,813

,581

,7810 1,66102

,1761 ,56359

1,4567 3,16330

,0822 ,34884

,2357 ,72590

112,000 ,613

88,000 ,944

35,000 ,224

172,000 ,646

90

Neutre (n=18) ,0889 ,34832
Molt Pronat (n=14)

Neutre (n=18)

1,0893

,0889

2,61891

,34832

Supinat (n=10)
Neutre (n=18)

,4050

,0889

1,28072

,34832
Molt Supinat (n=6)
Neutra (n=18)

,0000

,0511

,00000

,21685
Pronat (n=21) ,3971 1,39242

122,000 ,896 ,0822 ,34884

1,0964 2,76156

90,000 1,000 1-�,0_8_2_2__+__�,3�4-88�4_,___1
,7100 1,65188

48,000 ,721 ,0822 ,34884

171,000 ,626

,9483 2,32293

,0511 ,21685

,0581 ,26623

97,000 ,283

68,500 ,308

47,500 ,673

188,000 ,989

100

Neutre (n=18) ,0511 ,21685
Molt Pronat (n=14)

Neutre (n=18)

1,0093

,0511

3,06061

,21685

Suplnat (n=10)
Neutre (n=18)

,5890

,0511

1,86258

,21685
Molt Supinat (n=6) ,0000 ,00000

113,000 ,639

85,500

51,000

,0511 ,21685

,832

,9664 2,95933

,0511 ,21685

,871

1,0980 3,38869

,0511 ,21685

,5417 1,32681

105,500 ,442

77,000 ,555

47,500 ,673

Taula 5.43(. Taula de comparació de les mitjanes del pie ponderat de pressló plantar de la localltzació RETROPEU MEDIAL, el tipus de

peu i el moment de la fase de recolzament (60% al 100%).
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GRAFIC MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR SEGONS TIPUS PEU

RETROPEU MEDIAL (E)
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Grafie 5.58. Representació gráfica de les mitjanes l dels tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu esquerre) de
tata la fase de recolzament de la localització RETROPEU MEDIAL La Hnla puntejada és la representació gráfica de la corba

mitjana de tota la mostra.
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Gráflc 5.59. Representació gráfica de les mitjanes t dels tipus de peu del pie ponderat de pressió plantar (peu dret) de tota
la fase de recolzament de la localització RETROPEU MEDIAL. La linla puntejada és la representa ció gráfica de la corba

mitjana de tota la mostra.
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DIFERENCIES ESTADrSTlCAMENT SIGNIFICATIVES MITJANES PIC PONDERAT PRESSIÓ PLANTAR

SEGONS TIPUS PEU NEUTRE I PRONAT RETROPE U MEDIAL (E)
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Grafie 5.60. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de crcssró plantar de la localització

RETROPEU MEDIAL, deis tipus de peu neutre i pronat (peu esquerre) on la línia vertical en blau mostra el moment on s'hi
han trobat diferencies estadísticament slgnlficatives (0%).
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Grafic 5.61. Representació gráfica de les corbes de les mitjanes del pie ponderat de pressió plantar de la localització

RETROPEU MEDIAL, deis tipus de peu neutre i pronat (peu dret).
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6 DISCUSSIÓ

6.1 . Sobre el plantejament del treball

L'análisi de la marxa és una de les activitats principals en el camp de la podologia.

l.'anállsi detallada de quins són els successos que caracteritzen la dinámica humana, basant

nos en parárnetres clnetlcs, aporten informació suplementaria aplicable, donada la

possibilitat de poder quantificar-Ios més objectivament i amb més precisió. El poder utilitzar

el pic de pressió plantar com el parárnetre que descrigui les característiques de la dlnárnica

en funció del tipus de peu té doncs utilitat clínica (Albert et al, 2013) tant pel que fa el

recolzament dlagnóstic com el disseny del tractament.

La recerca plantejada en aquest treball es basa en fer una descripció i anallsi del pic

de pressió plantar durant la marxa, dividint-Ia en subperíodes, i fent-ne una associació entre

aquests valors i el ti pus de pe u, utilitzant un sistema de classificació validat (IPP-6). El primer

punt que cal plantejar és I'estandardització del calcat a utilitzar, ja que hem decidit que les

persones participants utilitzin les própíes sabates. Hi ha recerques que opten per unificar el

tipus de sabata (Martínez, 2007), pero no s'ha trobat cap referencia ni estudi previ que

demostri ser millor l'ús d'una sabata estandard per tots els participants, per la qual cosa

nosaltres hem optat per recollir les dades fent el registre amb les sabates propies de cada

participant donat que d'aquesta forma ens aproximem més a cada situació real de

deambulació individual.

S'ha decidit que cada membre anés a la seva propia velocitat de caminar ja que la

modificació d'aquesta, per unificar la situació d'estudi, pot alterar pararnetres de funció

articular (Dubbeldam et al, 2010). A més a més s'ha realitzat aquesta marxa utilitzant el

terra com a superfície on caminar, ja que I'ús d'altres superfícies, com ara cintes sense fl,

alteren de forma evident aspectes clau de la marxa (Lee et al, 2008). Hi ha pero estudis

(Kluitenberg et al, 2012) que demostren que la cinta sense fi és una eina valida per a la

valoració de les forces de reacció del terra en la carrera. La utilització d'un sistema de

mesura (F-Scan) que altera poc la marxa (Catalfamo et al, 2008) també ha ajudat a una

descripció objectiva de la locomoció humana, que s'ha completat amb el fet de poder
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comparar els diferents tipus de peu en funció d'un sistema de classificació específic

(Redmond et al, 2006; Redmond et al, 2008) i validat (Keenan et al, 2007), l'IPP-6.

6.2 Característiques de la mostra

la mostra seleccionada per a aquest treball ha estat de 69 persones, un 39% d'homes i

63% de dones [Gráfic 5.1). Tot i que es pot considerar esbiaixada, cal mencionar que la

dificultat a poder disposar d'una mostra major ha estat marcada no solament pel

compliment deis criteris d'inclusió i exclusió sinó també pel compliment deis requisits de

I'instrument en tant i quant els registres oferissin la fiabilitat requerida. Aquesta distribució

del genere és característica de l'ámbit c1ínic donat que, en aquest, s'accepta que hi ha una

major demanda assistencial per part del sexe femení. la taula 5.1 mostra els descriptius

físics deis participants, destacant les mitjanes de Yedat, pes i altura, com 34,75 anys, 69,82

kilograms, i 1,68 metres respectivament. Respecte de I'índex de massa corporal [Gráflc 5.2)

es destaca que la majoria deis integrants de la mostra (62,3%) posseeixen un normopes,

segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut.

6.3 Edat i pressions plantars

l'edat per si mateixa no ha de ser un factor que alteri les pressions plantars pero és fa

evident que els estats físics i de desenvolupament poden afectar la forma en la qual es

camina i també la distribució de les cárregues, En aquest estudi, la mitjana de 34,75 ± 14,13

anys caracteritza una marxa sense trastorns, com és habitual en aquest interval d'edat, pero

per contra si atenem a tres grans grup d'edat, infant, adult, ancla, i les característiques

própies respecte a la marxa i cárregues plantars, es fa necessari fer alguns comentaris.

Obvlarnent, a la infancia la diferencia de pes i la major elasticitat poden influenciar la

distribució de les árees de cárrega, com es mostra en un estudi de nou anys de duració en el

qual la forca máxima total plantar pot augmentar del 100% al 120% del pes corporal en un

període de 9 anys (Bosch et al, 2010). En les diferents etapes del creixement es pot observar

que les lIeugeres asimetries de longitud poden provocar una diferencia entre les pressions
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entre costats, pero normalment en finalitzar, han de ser similars.

Des deis sis anys en endavant la distribució de les pressions plantars són semblants a

I'edat adulta ja que la morfologia del peu esta configurada tal com sera en el futur (Stebbins

et al. 2005). Un deis factors que poden fer canviar les pressions amb I'augment d'edat és el

canvi en la cadencia i el pes (Menz i Morris, 2006).

Actualment en grups majors de 60 anys hi ha hagut un augment en l'esperanca de vida

que en molts casos suposa també un millor estat general. Des d'un punt de vista funcional es

va mostrar en un grup de majors de 60 anys que els que patien més caigudes

desenvolupaven pies de pressió i integrals de pressió/temps significativament més alts que

aquells que no queien (Menz i Morris, 2006). les caigudes són el principal problema de la

gent gran, sota un punt de vista funcional. Aquestes estan associades amb la perdua de

conñanca, dependencia funcional, lesió i ingrés en una unitat de cures geríátrlques

(Rubenstein, 2006). Aixo també té a veure amb factors intrínsecs, com la perdua de

capacitats cognitives i de forca muscular, i extrínsecs, com la falta d'iHuminació i/o presencia

d'obstacles (Callisaya et al, 2011). Aquest no ha estat el cas deis participants en el nostre

estudi, ja que han desenvolupat una marxa característica d'un adult jove, no existint cap

limitació.

6.4 Efecte del genere

El sexe no és un factor sobre el que s'hi hagi trobat diferencies estadísticament

significatives referenciades en la literatura existent quan s'utilitza el sistema IPP-6, tal i com

s'exposa en el treball original (Redmond, 2008). la qüestió emergeix quan aquesta

classificació es vol relacionar amb la funció. Així com en aquest treball sí s'han trobat

diferencies estadísticament significatives entre sexes en alguns parámetres de localització,

en un treball recent (Phetean et al, 2012) realitzat amb infants on s'avaluava la influencia del

pes corporal, índex de massa corporal i genere sobre les pressions plantars, es va arribar a la

conclusió que, en no haver diferencies en els intervals d' edat estudiats, podien utilitzar-se

conjuntament els valors obtinguts del sexe femení amb els del masculí. les mateixes
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conclusions sobre l'absencía de diferencies entre sexes s'exposen en un treball que estudia

les diferencies estadísticament significatives en la pressió plantar entre adults obesos i no

obesos (Hills et al, 2001). En la mateixa línia tampoc no s'han trobat diferencies entre sexes

en una recerca que tenia com objectiu la comparació de parámetres baropodometrlcs

d'individus amb pre-diabetis respecte de persones sanes i persones amb diabetis mellitus

(Robinson et al, 2013).

Encara que no és comú trobar en la literatura referencies directes a I'estudi de

diferencies entre sexes, un deis pocs treballs que ho fa és un que estudia les diferencies en

parárnetres bíomecánlcs durant la marxa pero utilitzant una sabata inestable, on es conclou

que homes i dones responen de forma diferent a situacions d'inestabilitat dinamica (Nigg et

al, 2010). També s'han trobat diferencies entre homes i dones en la funció del múscul

peroneal llarg, pero en un tipus de carrera específica no en una deambulació flslológlca, on

les dones van mostrar uns nivells de pre-activació més alts com anticipació al contacte amb

el terra (Baur et al, 2010).

En el nostre treball s'han trobat diferencies estadísticament significatives entre sexes

(taula 5.2A i 5.2B), generalment valors més alts en dones, específicament en el primer dit,

retropeu i migpeu en la major part de la fase de recolzament, específicament en el

recolzament total (del 30% al 70%). Aixo pot ser atrlbuíble a que un canvi de posició del

retropeu pot afectar la posició del primer dit, i, per tant de les pressions plantars d'aquestes

zones. Aquestes diferencies podrien ser explicades per la diferencia en el disseny del calcat,

tal i com s'ha mostrar, encara que els estudis hagin estat focalitzats primordialment en

analitzar I'avantpeu (Snow et al, 1992; Ko et al, 2009).

Els resultats deis nostre estudi coincideixen amb una part d'un estudi que comparava

pressions plantars i tipus de sabates amb i sense elements interns, on en una de les

gráfíques es mostra que la sabata més plana obté unes pressions més altes de taló i migpeu

(Yung et al, 2005).
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6.5 IPP-6 la potencialitat predictiva deis valors estátlcs per la

dlnárnlca

Pel que fa a I'utilització del IPP-6, tal i com exposa el seu autor, com a sistema de

classificació de la posició del peu, no es van trobar diferencies respecte del genere, ni de

I'índex de massa corporal (Redmond, 2008). Aquest sistema ha estat utilitzat en tres

intervals d'edat d'infants (Evans et al, 2003; Evans et al, 2012) i en adults (Sánchez et al.,

2012). Encara que ha mostrat una moderada fiabilitat, fet que segons Evans et al (2003) pot

portar a utilitzar amb cautela el sistema en sí mateix, quan compara la posició del peu amb

d'altres parámetres pot inclús ser més fiable, a excepció de la mesura del grau de

desplacarnent del navicular.

Pel que fa a la classificació deis tipus de peus, coincidim amb els estudis més recents i

representatius publicats en que els supinats i molt supinats han estat els menys nombrosos

amb un 9,3% i 0,5% respectivament (Teyhen et al, 20119), un 15,5% i 6,25% respectivament

(Sánchez et al, 2012) i un 14,5% i un 8,7% en aquest treball.

la forma del peu ha estat des de sempre un factor important a I'hora de descriure el

seu funcionament (Root et al, 2012). Prova d'alxó és I'estudi fet per Chuckpaiwong et al.

(2008) de I'efecte que té el tipus de peu calcar en les pressions plantars mentre es camina o

es corre, on el tipus de deambulació va ser el factor determinant de les diferencies en les

pressions plantars més que el tipus de peu. les úniques diferencies estadísticament

significatives van raure en I'augment de l'area de contacte en el peu més aplanat i un

augment de la cárrega de la columna lateral en el peu normal respecte del més pla.

Quan es va voler estudiar aquest mateixos tipus de peu en diferents activitats

atletíques es van trobar que les pressions plantar estaven influenciades pel tipus de peu i

que les diferencies depenien de la tasca realitzada (Queen et al, 2009). El problema en

aquests estudis, a diferencia del nostre, és que només es comparaven dos tipus de peu un

amb I'arc medial normal i I'altre amb un arc medial descendit. la nostra anállsl inclou cinc

tipus de peus, on I'altura de I'arc medial és un deis sis parárnetres d'avaluació.
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El que té de bo l'IPP-6 en si mateix és que permet fer una avaluació tridimensional

del peu de forma unificada. Aquest sistema ha estat proposat per valorar tant la relació amb

altres formes d'avaluació física com per intentar utilitzar-ho com a valor predictiu de la

dinámica (Sánchez et al, 2012).

Tal com s'exposa més endavant en aquest treball hi ha hagut diferencies

estadísticament significatives entre tipus de peu i pressions plantars, i encara que es

coincideixi amb d'altres (Mootanah et al, 2013) en que hi ha relació entre el tipus de peu i la

seva funció, estem d'acord en que es necessita identificar altres parárnetres per poder dotar

d'una millor predictibilitat al sistema, com les característiques del teixit tou o la forma de

control neuromuscular.

En els darrers anys hi ha hagut un creixent interés en dotar d'un valor predictiu els

parárnetres clínics obtinguts sota una situació estática, És més fácil obtenir dades des de

l'estática que des de la dínámlca, per aixó el fet de poder trobar una relació entre aquestes

és torca interessant per la seva aplicabilitat clínica. Dintre de la literatura recent hi ha

exemples d'aquest Interés, encara que no sigui utilitzant l'IPP-6. En un d'ells es mostra que

les mesures en estática de l'alcada de I'arc medial van explicar del 66% al 83% de la variació

associada de les mateixes mesures fetes en la dinámica i la carrera (Franettovich et al, 2007).

Estudis que sí utilitzen l'IPP-6 mostren que la seva capacitat predictiva és pobre quan

intenten predir el deseen s navicular dinámic (Nielsen et al, 2008) o que hi ha una relació

entre els valors i mobilitat (Cornwall et al, 2011). Altres estudis associen el peu pronat amb

una major eversió del retropeu i aixó amb la síndrome de dolor patelo-femoral, pero no

estableixen una relació causal (Barton, 2011). Un deis darrers estudis publicats (Sánchez et

al, 2012) relacionant l'IPP-6 i les pressions plantars mostra una capacitat predictiva de baixa

a moderada pel que fa a la variabilitat d'aquestes pressions mesurades sense calcat utilitzant

una plataforma de pressions, fet diferencial amb aquest estudio

Una de les justificacions que podem aportar respecte d'aquesta limitació en la

predicció ve donada pel mate ix sistema, ja que una posició més pronada o més supinada és

el resultat de totes les forces que afecten directament en el peu, i aquestes són diferents en
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cada persona, tant pel que fa la seva magnitud, com per la capacitat de ser controlades. Aíxó

fa que la posició estática en si mateixa només ens mostri aspectes de rigidesa o flexibilitat.

6.6 índex de massa corporal

plantars

la seva relació amb les pressions

L'índex de massa corporal, i de forma directe el pes, ha estat un resultat inesperat pel

que fa la seva relació amb el pie de pressió plantar i la localització. Donat que el pie de

pressió plantar és un parárnetre representatiu de la pressió máxima que rep una zona

determinada, aquesta pressió esta influenciada per la torca pes, i aquesta última es calcula

en base a dos parámetres, torca de gravetat i massa corporal. Per aixó té sentit estudiar la

relació entre I'índex de massa corporal i la magnitud i localització deis pics de pressió

plantar.

En estudiar aquesta relació s'han trobat relacions estadísticament significatives quan

hi ha hagut un moment de la marxa que justifica la máxima cárrega en les diferents zones

estudiades. Aixo ha succelt en el retropeu en períodes inicial s (del 0% al 30% de la

deambulació) i en les estructures que conformen I'avantpeu (primer dit, dits menor, primer

rnetatarsíá, metatarsians centrals, i cínqué metatarslá) ha passat majcritáriament en

períodes més avancats (del 60% al 100% de la deambulació).

Aquesta relació ha estat moderada en el retropeu (rnáxlm de -0,524) i debíl en la

resta (rnáxlrn de 0,393), sent negativa en la gran majoria d'aquests casos (Taula 5.3). Alxó

voldria dir que a mida que augmenta I'índex de massa corporal es redueixen els pies de

pressió plantar, pero no es un efecte atribuTble a la massa corporal sinó al factor de

ponderació (dividir el valor de pic de pressió plantar per la torca pes) utilitzat per evitar la

influencia del pes respecte de la mesura obtinguda (veure apartat metodologia). Per tant

aquest ti pus de ponderació de dades (pic de pressió plantar/torca pes), tot i que permeten

homogeneTtzar els valors obtinguts en base al pes poden afectar I'estudi de les relacions. La

ponderació és un aspecte on hi ha una falta de consens (Phethean, 2012).
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Així doncs coincidim en el fet de la relació debll de la massa corporal i pic de pressió

plantar que ja s'ha afirmat en un estudi on aquesta va ser de 0,37 y 0,36, en els pacients

dlabetícs i el grup control respectivament, indicant que la massa corporal representava

només el 13,8% de la variació del pic de pressió plantar. Per tant una conclusió va ser que

encara que la relació entre massa corporal i pie de pressió plantar va ser estadísticament

significativa, la relació funcional entre les dues variables va ser debll, ja que pressions

plantars elevades és probable que succeeixin en individus menuts qua n posseeixin una

major massa corporal (Cavanagh et al, 1991). Per aquesta raó és millor utilitzar I'índex de

massa corporal que la massa corporal per si sola.

Per altre costat, en un estudi posterior (Dreup et al, 2003) amb una mostra de

característiques similars, es va plantejar com objectiu entendre millor la relació entre massa

corporal i pic de pressió plantar. Les diferencies principals van ser que en aquest darrer

estudi la valoració de I'augment i descens del pes es va fer amb una armilla preparada a tal fi

i I'ús d'un sistema intern de sensors per valorar les pressions. En aquesta situació artificial

d'increment i perdua de pes, el pic de pressió es va comportar linealment respecte del pes.

Altres treballs han comparat forces de reacció del terra i aquest tipus de cárrega

ocasional (Castro et al, 2013), on es va observar de forma general un increment significatiu

deis parárnetres de la torca de reacció del terra i pressions plantars, així com alteracions en

els patrons de marxa mentre es sotmetia els participants a la cárrega ocasional. Cal

especificar que hi havia diferencies en funció de la localització, sent zones de I'avantpeu (p.e

dits menors) les que van augmentar més i el retropeu el que menys.

En altres estudis on no s'ha estudiat I'increment artificial de pes, sinó la diferencia de

pressions plantars entre obesos i no obesos en situació estática i di namica (Hills et al, 2001;

Birtane et al, 2004), s'ha trobat correlacions positives estadísticament significatives entre

I'índex de massa corporal i pressions plantars.

També cal comentar que algunes d'aquestes relacions positives han estat dependents

de la localització on s'ha mesurat la pressió plantar (Arnold et al, 2010), especialment en el

taló i zona metatarsiana. Aquestes relacions positives entre índex de massa corporal i
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augment de pressions plantars han estat documentades també en edat infantil i juvenil

(Phetean et al, 2012; Song et al, 2013), encara que en molts casos s'especifica el grau de

significació, la diferencia, pero no el tipus de relació. Per altre costat, s'ha trobat una relació

estadísticament significativa com a predicció entre la massa corporal i altes pressions

plantars entre persones dlabetiques (Ahroni et al, 1999).

6.7 Distribució de la cárrega i tipus de peu

En aquest treball mostrem dos aspectes: numenes (respecte de la pressió máxima

plantar ponderada) i gráfics de corbes que volen ser característiques, en funció de les

diferents localitzacions. Aquestes gráfiques poden ser comparades amb les d'un deis primers

treballs fet per Schwartz et al. que és el més representatiu que s'ha trobat al respecte, pero

es tracta d'una publicació molt antiga (1964) i no explicita el sistema de recollida de dades

ni la instrumentació emprada.

AUTORS

Rodgers Soames Grieve Betts Clarke

'"
1er. dit 219 400 178 432 ----

<t
1- Dits medíais 180 300 ---- ---- 378z
<t
�

Dits laterals 163 200 160e, ---- ----

'o
Vi Ir Metatarsia 245 520 163 353 319Vl
w
'"

2n Metatarsiá"- 336 510 212 392 319
w
o

Metatarsials lat.o 312 550 151 281 324
::l
t: Migpeu Med. 60 ----- 68 ---- 43
z
'"
<t Migpeu Lat. 103 150 6 ---- 95
s
-

Retropeu Med. 337 363'o 780 208 443

lB
w Retropeu Lat. 333 450 208 363 391'"

Taula 6.1. Regló ¡ magnitud del pie de pressions plantars (kPa) aportat per Rodgers (1988). Es pot observar la gran diferencia

que hi ha en una mateixa localització frult de les diferents tecnlques utilitzades i per la variacló entre les mostres utilitzades

pels diferents autors.

La quantificació és important ja que hi ha treballs (Rodgers, 1988) on es mostren

taules de valors de pressions plantars en funció de localitzacions, (Taula 6.1) i es fa

referencia a que s'accepta que el taló és la localització de les pressions plantar més altes,
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pero alxó difereix amb els nostres resultats ja que aquestes pressions máxlrnes han

ocorregut en I'avantpeu (70 kpa/Kg) i no en el retropeu (52 kPa/Kg).

Quan s'intenta establir valors de referencia, a I'hora de poder comparar aquests

valors amb d'altres que puguin existir, ens trobem amb el problema que els valors de

referencia que existeixen en la literatura són valors no corregits, obtinguts amb sistemes

diferents que només especifiquen el pic de pressió máxima per zona seleccionada, sense

diferenciar quin tipus de peu es tracta i que no tenen en compte quan succeeixen ni quina

progressió de cárrega segueixen. Així doncs la Taula 6.2 és una mostra deis valors de

referencia proposats pels autors comparats amb els d'aquest treball i especificant el sistema

utilitzat, si esta n ponderats o no, i la zona específica. Es pot observar la divergencia de valors

oferts en funció del sistema, unitats i de la seva ponderació o no, mostrant la necessitat de

una ponderació estandaritzada.

AUTORS

Bryan et al. Putti et al. Martínez et Sánehez et Vergés
2000 2007 al. 2007 al. 2012 2014

Sabata no estándar estándar no propia
plataforma plantilles plantilles plataforma plantilles

... Sistema pressions sensors sensors pressions sensors
o

(EMED-SF4) (Pedar® ) (BioFoot® ) (FootSean®) (F-Sean® )�
.... Parámetre pie pressió pie pressió pie pressió pie pressió pie pressió
:¡

Unitat N/em2 kPa kPa kPa/Nxl00 kpa/Nxl00

Ponderaeió no especifica no no si si

Ir dit 44,2±19,7 280,4±83 S08,8±46,1 18,6±7,3 44,41±23,83

2n dit 22,3±9,3 138,9±SS,3
443,4±SS,9 4,1±3,3 24,17±13,42

3r-Se dits lS,9±7.8 121,3±4S,S

Ir Metatarsia 29±11,6 248±70,1 S8S,8±96,7 12,6±12 64,14±52,7S

'Q 2n Metatarsia 42±14,7 246,5±48,3 845,1±79,9 21,7±9,4
<!'
... 3r Metatarsia 36,6±11,4 224,7±50,4 638,3±49,4 34,2±1O,9 84,85±20,28'"

4t Metatarsia 25,1±10,3 161±49,7 392,6±45,1 19,7±7,2

Se Metatarsia 24,9±20,7 141,6±58,4 231,6±31,7 6,9±7 48,39±17,82

Migpeu 7,3±3,1 109±38,S 400,2±48,7 4,7±1,9 13,67±20,08

Retropeu 35±7.8 264,3±44,1 750,1±67,4 24,9±9 56,33±23,77

Taula 6.2. En aquesta taula es pot observar la divergencia deis valors en fundó del la utilització del tipus de sabata,
tipus de sistema, unitat del parámetre, ponderació deIs valors i localitzacions possibles. A més a més no queda
especificat quan han aparegut aquestes pressions.
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A I'hora de poder comparar les corbes també hi ha I'impediment del sistema, donat

que la separació deis intervals s'ha fet en base al temps, no fent referencia a percentatge del

període complert de recolzament.

Analitzant els valors de tota la mostra de la localització PETJADA TOTAL, tal i com era

d'esperar, els valors obtinguts de les mitjanes deis pics de pressió plantar en cadascun deis

subperíodes de la marxa mostren una distribució equiparable a les corbes de forca habitual

en un pas normal, mostrant dos cims i una zona de vall. Alxó coincideix amb les dades

previes de torca quan es descriu que, per exemple, en els primer 100 mseg la torca supera el

120% del pes corporal (Perry, 2010). També es pot observar com el cim que correspon a la

cárrega de I'avantpeu és de més magnitud que el del retropeu [Gráflc 5.4). En comparar

aquests valors entre ambdós peus, no s'han observat diferencies estadísticament

significatives (p>O,OOS), i sí una relació molt positiva i significativa entre ells (r=0,7S0 - 0,849)

(Taula 5.5).

Si es comparen les dades entre el peu normal i els diferents tipus de peus, (taula

S.7A-B-e), podem veure que les diferencies han aparegut de forma diferent entre peu dret i

peu ESQUERRE. Alxó és un fet que pot ser explicat per diferents factors com la possible

presencia de lIeugeres asimetries de longitud, per la lateralitat normal de cada persona

(dominancia dreta vers I'esquerre) o pel tipus de calcat utilitzat.

El que s'esperava és que no hi hagués diferencies estadísticament significatives en els

moments inicials (contacte de taló), independentment del tipus de peu, pero que sí n'hi

hagués més endavant, especialment entre els valors que representen posicions extremes

(molt pronat i molt supinat) i posicions contraries (supinat i molt supinat). Aixo s'ha complert

en part, donat que s'ha trobat (taula S.7A-B-e) que en aquesta mostra les diferencies

estadísticament significatives han aparegut només entre peu neutre - supinat , i neutre -

molt supinat, no trobant cap diferencia entre peu neutre - pronat i peu neutre - molt

pronat. Aixó ho podem explicar ja que la posició neutre, donada que és una situació

d'equilibri de forces del peu en cárrega, és de fet una posició en pronació. Aixo explica el

perqué no s'han trobat diferencies entre els peus neutre - pronat i neutre - molt pronat, i sí
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que s'hi han trobat entre supinat i molt supinat, ja que són posicions contraries. En les

gráflques 5.5 i 5.6 es pot veure com les corbes del peu neutre, pronat i molt pronat

segueixen trajectóríes molt semblants, mentre que les de supinat i molt supinat es

diferencien més.

Encara que hi ha certa assimetria dret - esquerre, pel que fa al moment on aquestes

diferencies han succe'it, han estat entre el 50% i el 80% (gráfics de 5-7 a 5.10), és a dir, entre

la segona meitat del període de recolzament total i I'inici de la propulsió, que és el període

on el pes corporal es situa progressivament més en I'avantpeu, després d'haver estat

traslladat des del darrere cap al davant.

Si analitzem les dades obtingudes agafant les grans árees del peu (retropeu, migpeu i

avantpeu), veiem que:

- en el RETROPEU tant lateral com medial s'han trobat diferencies puntuals entre peu dret i

ESQUERRE, més en el retropeu lateral (10%-20%-30%-40%-100%) (taula 5.37) que en el

medial (30%) (taula 5.41). Aquestes diferencies s'evidencien més en veure les gráflques

corresponents (gráñques 5.54 i 5.57).

També era esperable el fet que les diferencies s'hagin presentat principalment en el

moment inicial de la fase de recolzament donat que és qua n hi ha més cárrega en el

retropeu. Tant en el retropeu lateral (r= 0,373 - 0,831, P = 0,000-0,002) com en el medial (r=

0,553 - 0,860, P = 0,000) hi ha hagut una relació de moderada a alta positiva i molt

significativa entre dret i ESQUERRE. En cap de les dues localitzacions del retropeu hi ha hagut

diferencies significatives en comparar els pics de pressió plantar entre els tipus de peu, a

excepció del retropeu medial ESQUERRE entre peu normal i pronat (t=-2,254 p=0,032) en el

moment 0%. No hem trobat cap explicació per a aquesta única diferencia.

Aquesta absencla en trobar diferencies concorda amb treballs previs (Sánchez et al,

2012) on es suggereix que el taló segueix una clnetica molt semblant en tots els tipus de

peus o que el sistema no pot detectar les possibles diferencies. Tal i com es pot veure en els
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gráfics deis pics de pressions del peu dret i ESQUERRE de tots els tipus de peu mostren unes

distribucions molt similars (grafics 5.55 - 5.56 - 5.58 - 5.59).

RETROPEU - moment d'aparició i magnitud del pie de pressió plantar
NORMAL PRONAT MOlTPRONAT SUPINAT MOlT 5UPINAT

E O E o E E O E O E

RETROPEU LATERAL 48,477 43,630 52,565 46,571 46,240 48,477 43,630 52,565 46,571 46,240

(kPa/N - %) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

RETROPEU MEDIAL 48,831 47,767 56,333 51,843 49,673 48,230 52,007 54,641 53,125 49,073

(kPa/N - %) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Taula 6.3. Magnitud del pie de pressió plantar máxim l valor percentual del moment del període de la fase recolzament on han

aparegut .

La taula 6.3 mostra el moment en que ha succe'it el pic rnaxím de pressió, juntament

respecte el tipus de peu (dret-ESQUERRE) encara que aquestes diferencies no hagin estat

estadísticament significatives. Com era d'esperar, es pot veure que s'ha trobat que en tots

els tipus de peu el pic rnáxlrn de pressió plantar ha succert en el 20% de la fase de

recolzament, independentment del tipus de peu el máxim valor apareix en el mate ix

momento Aixó té lógica donat que és el final del període de contacte (0% al 27% segons la

classificació tradicional) on la torca pes esta principalment alineada sobre el taló.

Donada l'absencia de bibliografia que descrigui les pressions en base a cada moment

en la fase de recolzament no podem establir una comparació en aquestes situacions. Només

el treball de Sánchez et al. (2012) també utilitza una ponderació del valor de máxima pressió

(pressió/massa X 100), i descriu valors de pressió plantar en cadascuna de les árees del taló,

pero no especifica quan succeeixen i a més a més empra un sistema de mesura diferent.

Tenint en compte aixo, la taula 6.4 mostra els valors maxims que es descriuen en el seu

treball juntament amb els que s'han obtingut aquí de cada tipus de peu. Només s'inclouen

els valors rnáxims, sense especificar si són del peu dret o ESQUERRE, o quan han succert.

RETROPEU - Valors del pie de pressió plantar ponderats i DE en funció del ti pus de peu i autors

TIPUS DE PEU NORMAL PRONAT MOlT PRONAT SUPINAT MOLT SUPINAT

AUTORS
Sánche

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
z et al et al et al et al et al

RETROPEU
21,7

LATERAL
48,42 21,2 52,56 19,5 46,24 21,6 55,82 22,9 50,07

(kPa/N xioo ± DE)
±6.8 :t16,98 ±7,1 ±23,OO ±5,6 ±15,17 ±8,3 ±21,44 ±8,3 ±30,46

RETROPEU

MEDIAL
24,2 48,83 24,7 56,33 24,9 49,67 22,4 54,64 20,6 53,12

(kpa/N xlOO ± DE)
±7,3 ±16,21 :t7,4 ±23,77 ±9 ±17,28 ±7,1 :t20,32 ±5,4 ±24,37

'rauta 6.4. Magnitud deis valor del pie de pressió plantar máxim del retrope u lateral i medial trobats en aquest treball en

comparació deis que ex posa Sánchez et al (2012).
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Aquests valors difereixen molt deis máxírns trobats en aquest treball. És molt

probable que el fet que les nostres dades siguin utilitzant calcat i amb els sensors dins

justifiquin aquesta diferencia. l'IMC seria un factor diferenciador d'aquest valors pero no

són tan diferents, sent 24,29± 3,95 per a aquest treball i de 23,7±3,5 per al treball

mencionat.

- en el MIGPEU s'ha mostrat presencia de pressions pero d'una magnitud molt menor si ho

comparem amb altres zones del peu (Taula 5.32A - 5.328). S'han trobat diferencies

estadísticament significatives entre peu dret i peu ESQUERRE (Taula 5.33), atribu"ibles a

factors ja comentats, principalment en els moments inicials del recolzament (del 0% al 20%),

que coincideixen amb els moments on hi ha cárrega solament en el retropeu i en tota la

petjada plantar (50%).

El fet que hi hagi cárrega en el migpeu en moments inicials té a veure amb que la

superfície mesurada és més próxima al taló, que a I'avantpeu, per la qual cosa si es volgués

estudiar la progressió de la cárrega plantar es considera aconsellable dividir la zona de

migpeu en, com a mínim dues porcions, una proximal i una altra distal. També s'ha trobat

una relació de moderada a alta (r= 0,442 - 0,839, P = 0,000) estadísticament significativa

entre ambdós peus, a excepció del moment del 50% en que ha estat molt pobre (r=O,Ol1, p=

0,932).

El fet més rellevant és l'absencla de diferencies estadísticament significatives qua n

comparem els valors del migpeu entre els diferents tipus de peu (TAUlES 5.35A - 5.358 -

5.35C). Per tant, segons els valors trobats en la nostra mostra el migpeu és la zona de menys

valor en la comparació de la funció deis diferents tipus de peus. Aixó es pot observar en

veure les gráfiques 5.52 i 5.53, on la línia deis diferents tipus de peus segueixen

práctlcarnent la mateixa trajectorla. Aquesta mateixa situació es fa patent en el treball de

Sánchez et al (2012), on els valors ponderats del pressió máxima són molt semblants en tots

els tipus de peu (Taula 6.5).
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MIGPEU - Valors máxlms del pie de pressió plantar ponderats i DE en funció del tipus de peu
TIPUS DE PEU NORMAL PRONAT MOlTPRONAT SUPINAT MOlT SUPINAT

AUTORS
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
et al et al et al et al et al

MIGPEU 4,8 13,67 4,6 10,26 4,7 12,78 5,2 10,21 4,9 9,70

(kpa/N xl00:tDE) ±2,6 ±20,O8 ±2,6 ±7,27 ±1,9 ±8,S2 ±2,S ±6,69 ±2,1 ±13,20

Taula 6.5. Magnitud deis valor del pie de pressió plantar rnaxtm del migpeu trobats en aquest treball en comparactó deis que

exposa Sánchez et al (2012).

- en I'AVANTPEU s'han trobat diferencies estadísticament significatives entre peu dret i

ESQUERRE només en el 20% i en el 40% de la fase de recolzament. El 20 % su posa que

encara no tot I'avantpeu esta en contacte amb el terra i el 40% suposa la carrega de

I'avantpeu en la primera meitat del període de recolzament total.

No s'han trobat estudis que incloguin tot I'avantpeu com área d'estudi de pressions

perqué, tal com passa en aquest treball, és inespecífica donat que en I'avantpeu existeixen

estructures que posseeixen mobilitat propia i per tant una área tant gran no pot representar

les dades que s'obtenen en cadascun deis segments rnóbils. Aixó és especialment veritat si

entenem que en el 20% hi ha un contacte major en la cara lateral i en el 40% de la medial de

I'avantpeu.

La relació i la significació entre peus ha estat positiva pero variable (r= 0,270 - 0,862,

p = 0,000-0,469). Pero sí que s'ha considerat interessant com área general d'estudi en funció

del tipus de peu, on s'han trobat diferencies primordialment entre peu normal i supinat i

normal i molt supinat del 40% al 80%; i només s'han observat diferencies entre normal i molt

pronat en el 100% de la fase de recolzament (taules 5.31A - 5.31B - 5.31C). És esperable que

les diferencies apareguin en aquests moments donat que són en els que I'avantpeu suporta

més cárrega, fet que s'observa fácilment en les gráfiques 5.43 i 5.44, on es veu a més a més

que els valors del pic de pressió máxima plantar són més grans en el peu supinat i molt

supinat que en la resta. En no haver trobat treballs previs que fessin una descripció de les

pressions en funció del moment de la marxa, es podria justificar aquesta major pressió en

aquests tipus de peu en que una major carrega en supinació es fa sobre estructures més

laterals que, en tenir menys mobilitat, fa que la torca aplicada no pugui ser absorbida en part

pel moviment i així es tradueix amb una major pressió de la zona carregada.
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Pel que fa referencia a les dades observades dins I'avantpeu (primer dit, dits menors,

primer rnetatarsiá, metatarsians centrals i cínque metatarsiá] hem trobat:

- en el PRIMER DIT, com era d'esperar els máxírns valors de cárrega han aparegut al final de

la fase de recolzament, específicament en el 80% i 90% (taula 5.8 A - 5.8B). Només en el 70%

de la fase de recolzament s'han trobat diferencies estadísticament significatives entre peu

dret i ESQUERRE amb valors molt propers de 13,25 pel peu ESQUERRE i de 15,63 pel dret.

També hi ha hagut una relació positiva de moderada a alta i estadísticament significativa

entre els valors d'ambdós peus (r= 0,398 - 0,875, P = 0,001-0,000).

El que no era esperable és que no hi ha hagut diferencies estadísticament

significatives entre els diferents tipus de peus (Taules 5.11A - 5.11B - 5.11C) a excepció del

normal i supinat en el 50% de la fase de recolzament en el peu ESQUERRE. Tot i aquesta

absencla de diferencies, en la mostra s'ha observat uns valors més elevats del pic de pressió

plantar del primer dit [gráflc 5.12 i 5.13 en el període propulsiu (del 60% al 100%). En aquest

període és quan el taló ja s'ha elevat des del terra i tota la cárrega es situa a I'avantpeu. Per

tant davant d'aquesta cárrega, esta augmentada de forma logíca en aquells ti pus de peus on

les forces es desvien medialment (pronat i molt pronat) i on es veu alterada la coordinació

del moviment entre primer dit i primer metatarsiá a través de la primera articulació

metatarsofalánglca, El dit rebrá una pressió més alta com menys moviment de dorsiflexió en

pugui disposar.

Per tant és coherent el resultat de les pressions en tant que quanta més torca rebi

plantarment el primer radi, menys plantarflexió podrá realitzar i més pressió rebrá el primer

dlt, donat que la plantarflexió del primer radi és vital per poder facilitar el moviment a nivell

de I'articulació metatarsofalángica del primer dit. Aixo coincide ix amb la justificació que una

disminució de l'alcada de I'arc medial provoca aquesta alteració funcional entre el primer dit

i el primer rnetatarslá (Rao et al, 2011).

la comparació deis valors en funció deis tipus de peus en dades previes aportades a

la literatura (Sánchez et al., 2012) es mostren en la taula 6.6 (no es té en compte la
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comparació entre peu ESQUERRE i dret o quan han succert), on s'observen uns valors molt

més elevats utilitzant el sistema de plantilles amb sensors que amb la plataforma de

pressions.

PRIMER DIT - Valors máxlms del pie de pressió plantar ponderats i DE en fundó del ti pus de peu
TJPUS DE PEU NORMAL PRONAT MOlTPRONAT SUPINAT MOlT SUPINAT

Sánchez
Vergés

Sánchez
Vergés

Sánchez
Vergés

Sánchez
Vergés

Sánchez
VergésAUTORS

et al et al et al et al et al

PRIMER DIT 13,8 30,53 16,4 44,41 18,6 35.93 9,7 25,88 7.9 25,82

(kPa/N xl00±DE) ±9,9 ±20,O8 ±7,7 ±23,83 ±7,3 ±25,73 ±6 ±13,O9 ±6,3 ±20,89

Taula 6.6. Magnitud deis valor del pie de pressió plantar maxtm del primer dit trobats en aquest treball en comparacro deis que

exposa Sénchez et al (2012).

- en els DITS MENORS, al igual que en el primer dit, les pressions més altes també s'han

trobat en moments finals de la fase de recolzament (taules 5.12A i 5.12B). El fet d'agafar tota

l'área digital fa que aquestes pressions siguin molt inespecífiques respecte a poder estudiar

un dit selectivament, i aquestes també són molt variables en funció del moment i del cas

estudiat.

Una altra qüestió és la petita magnitud de les pressions trobades. Aixó pot ser

explicat pel fet que la contribució digital és major com més velocitat de marxa (Rodgers,

1988), mostrant doncs baixes pressions a una velocitat normal.

No hi ha hagut diferencies estadísticament significatives entre peu ESQUERRE i dret

(taula 5.13) i la relació ha estat positiva moderada i significativa (r=0,350 - 0,693, p=O,OOO-

0,003) a excepció del principi de la fase (0% -10%) (r=0,080-0,135, p=0,267-0,515).

Un fet destacable és que el nivell de pressió que exerceixen els dits és baix en tots els

tipus de peu (taula 5.14A i 5.14B) ja que valor maxim obtingut de la mitjana de pressió

plantar ponderat de entre tots els tipus de peus és de 18,78.

El més destacat que s'ha trobat és que en comparar els valors de les mitjanes de la

pressió plantar digital entre el peu normal i la resta de tipus de peus només hi ha hagut

diferencies estadísticament sígnificatíves entre el peu normal i molt pronat í peu normal i

molt supinat. Les dos posicíons extremes molt pronat í molt supínat són les que afecten més
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pel que fa la pressió plantar deis dits menors. Peró com s'ha comentat abans no es pot

relacionar més supinació amb pressió digital més lateral i més pronació amb pressió digital

més medial.

La funció deis dits menors ha fet que aquestes diferencies s'hagin donat en dos

períodes específics: recolzament total i propulsiu. En el peu molt pronat s'ha donat

principalment del 60% al 80% i en el peu molt supinat del 40% al 70% de la fase de

recolzament (taules 5.15A - 5.15B - 5.14C, grafícs de 5.18 a 5.22). Aixó és contrari al que s'ha

trobat en el treball de Sánchez et al (2011), on la máxima diferencia es va trobar en el peu

molt pronat i va ser justificat per una major mobilitat de I'avantpeu en la pronació, que

produeix una major activitat de la musculatura flexora digital per estabilitzar I'avantpeu

(Cornwall et al, 2011).

El fet que les diferencies s'hagin donat només en el peu dret pot estar relacionat amb

un fet de lateralitat més habitual en aquest costat. La comparació deis valors en funció deis

tipus de peus en dades previes aportades a la literatura (Sánchez et al., 2012) es mostren en

la taula 6.7 (no es té en compte la comparació entre peu ESQUERRE i dret .o quan han

succert), on es coincideix pel que fa a valors de menor magnitud, i se segueixen observant

uns valors molt més elevats utilitzant el sistema de plantilles amb sensors que amb la

plataforma de pressions.

OIT MENORS - Valors máxims del pie de pressió plantar ponderats i DE en funció del tlpus de peu
TIPUS DE PEU NORMAL PRONAT MOlTPRONAT SUPINAT MOlT SUPINAT

AUTORS
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergéset al et al et al et al et al

DITS MENORS 3,4 16,21 4,3 18,61 4,1 18,78 2,8 11,65 2,6 24,17
(kPa/N xl00±DE) ±3 :t10,SS ±3,8 ±11,19 ±3,3 ±7,37 ±2,9 ±5,61 ±2,3 ±13,42

Taula 6.7. Magnitud deis valor del pie de pressi6 plantar máxim deis dits menors trobats en aquest trebal! en comparació deis que
ex posa Sánchez et al (2012).

- en el PRIMER RADI, com era d'esperar, i igualment que el primer dit i dits menors, (tota la

mostra) les pressions plantars més altes han coincidit amb el període propulsiu (del 70% al

80%). Ha estat la localització on, amb tota la mostra, hi ha hagut més diferencies

estadísticament significatives entre peu ESQUERRE i dret (taula 5.17 i grafic 5.23). El conflicte

sorgeix quan aquestes diferencies entre peus apareixen on no hi ha una activitat funcional
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més important, que de forma tradicional passa més en la segona meitat del període de

recolzament total i el propulsiu del 50% al 100%, ja que és quan tota la carrega corporal es

transmet a I'avantpeu.

La relació ha estat molt significativa (p=0,017 - 0,000) positiva i de moderada a forta

en I'interval on es descriu tradicionalment la carrega (r=0,434 - 0,874). El que s'ha trobat de

forma inesperada és que només hi ha hagut diferencies estadísticament significatives entre

els diferents tipus de peus quan s'ha comparat el peu normal i el molt pronat, i

específicament al final del període propulsiu (taules 5.19A - 5.19B - 5.19C). Que hagi succeit

en aquest moment i entre aquests ti pus de peu té sentit en tant que el peu molt pronat és el

que desvia més forces plantars medialment, que fa que el primer rnetatarsiá teóricarnent es

sobrecarregui i apareguin les pressions excessives. Pero en aquest cas els valors han estat

menors, el que podria indicar una baixa rigidesa a la dorsiflexió en aquests tipus de peus,

justificant una probable sobrecárrega deis radis centrals.

Tot aixó pot explicar que aquests tipus de peus presentin un primer radi menys

funcional i que al mate ix temps afecti el treball normal d'estructures com I'aponeurosi

plantar. Aquestes diferencies són fácilment observables en els gráfics 5.26 i 5.27. La

comparació deis valors en funció deis tipus de peus en dades prevíes aportades a la

literatura (Sánchez et al., 2012) es mostren en la taula 6.8 (no es té en compte la comparació

entre peu ESQUERRE i dret o quan han succett), on es coincideix amb el valor menor de la

pressió plantar en el peu molt pronat, i se segueixen observant uns valors molt més elevats

utilitzant el sistema de plantilles amb sensors que amb la plataforma de pressions.

PRIMER RADI- Valors máxims del pie de pressió plantar ponderats i DE en fundó del tipus de peu
TIPU5 DE PEU NORMAL PRONAT MOlT PRDNAT SUPINAT MOLT SUPINAT

AUTORS
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

Vergés
Sánchez

et al et al et al et al et al Vergés

PRIMER RADI 24,6 42,99 25,3 39,79 21,7 27,53 10,6 53,53 13,1 64,14
(kPa/N xl00±DE) j:9,S ±1a,63 ±10,3 ±19,49 :<:9,4 ±8,67 ±7,7 ±31,82 :t8,7 ±S2,75

Taula 6.8. Magnitud deis valor del pie de pressió plantar rnaxím del primer metetarsta trobats en aquest treball en comparació
deis que ex posa Sánchez et al (2012).

Per mostrar grMicament la relació mencionada entre disminució de la cárrega sota el

primer rnetatarsíá i augment en els metatarsians centrals en el tipus de peu molt pronat
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s'han confeccionat les gráfiques 6.1 i 6.2 on s'observen les corbes obtingudes pels valors

entre el primer rnetatarsiá i els metatarsians centrals comparant-se amb el peu molt supinat.

Es pot visualitzar en el gráfic 6.1 que les corbes es mantenen molt separades tenint valors

més baixos el primer radi i més alts els metatarsians centrals. Per contra, en el gráfic 6.2, els

valors d'ambdues localitzacions segueixen traiectónes torca paral-leles. la qüestió apareix

quan no es troben diferencies estadísticament significatives entre les cárregues deis

metatarsians centrals, per la qual cosa es podria qüestionar la funció de compartició de la

cárrega que teóricarnent té el primer rnetatarsiá.
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Grafie 6.1. Ccrbes de les localttzactons primer metatarstá i metatarsrans centraJs an es mostra la relació entre les cárregues
d'aquestes zones en el peu molt pronat. Corn es pot observar a mida que augmenta la carrega en l'avantpeu hi ha una mala
dtstnbuctó de les carregues que es tradueix en un augment de la magnitud de les pressions plantars en els metatarstans centrals i

una disminució sota el primer metatarsla.
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aráñc 6.2. Corbes de les localttzacíons primer rnetatarsla i metatarslans centrals on es mostra la relació entre les cárregues
d'aquestes zones en el peu molt supinat. Com es pot observar a mida que augmenta la carrege en l'avantpeu hi ha una distribució

compartida de les carregues que es tradueix en un augment de la magnitud de les pressions plantars tant en els metatarstans
central s com sota el primer metatarsta, seguint unes trajectortes molt paralIeles.

236



_____________________________________________________________________
Discussió

- en els METATARSIANS CENTRALS (taula 5.20A i 5.20B), a I'igual que en altres zones de

I'avantpeu (primer dit, primer rnetatarsiá i clnque metatarsiá) les maxímes pressions s'han

donat en el període propulsiu de la marxa (a partir del 60% de la fase de recolzament). No hi

ha hagut diferencies significatives entre peu ESQUERRE i dret a excepció del moment 50%.

En quasi bé tots els valors hi ha hagut una relació positiva i estadísticament molt

significativa (taula 5.21).

En aquesta localització es reuneixen els tres metatarsians centrals, que són els que

tenen menys moviment de tot I'avantpeu. És per aquesta raó que es donen en aquest Iloc les

xifres de pressió més altes, ja que poden respondre a les forces plantars amb menys

moviment que el primer i el cinque radis, la qual cosa provoca un increment de la carrega en

aquesta zona. Aquesta situació coincideix amb treballs previs (Sánchez et al, 2012). Encara

que aquests treballs apuntin pressions selectives a cadascun deis metatarsians, no es pot

comprovar que aquestes dades siguin exactament d'arees tan especifiques com les que

ocuparia cada metatarsiá. El més probable és que les divisions per zones, que en molts casos

venen determinades pel programa mateix, responguin a superfícies aproximades de difícil

verificació donat el desplacarnent de les estructures óssies sota la pell, i per la propia

influencia que tenen les pressions de les arees vemes,

De qualsevol manera, era esperable que les dades obtingudes fossin les més altes de

tot I'avantpeu. Si tenim en compte els valors de pressió deis diferents tipus de peus i agafem

la zona de valors més alts del treball de Sánchez et al. (2012), que segons aquest es

correspon amb el tercer rnetatarsiá, veurem que les dades obtingudes en el nostre estudi

segueixen la mateixa tendencia de valors més alts amb les plantilles de sensors, tal i com es

mostra a la taula 6.9.

METATARSIANS CENTRALS - Valors máxlms del pie de pressió plantar ponderats i DE en funció del tipus de peu
TIPU5 DE PEU NORMAL PRONAT MOlTPRONAT SUPINAT MOlT SUPINAT

Sánchez
Vergés

Sánchez
Vergés

sánchez
Vergés

Sánchez
Vergés

Sánchez
VergésAUTORS

et al et al et al et al et al

METATARS.

CENTRAlS
35,5 64,78 35,9 65,97 34,2 59,16 33,1 84,85 31,4 69,34

(kpa/N xl00±DE)
:!:12,1 :!:21,41 ±1l,a :!:14,36 :!:10,9 ±25,45 ±11,3 ±20,28 ±11,2 ±41,22

Taula 6.9. Magnitud deis valor del pie de oress¡ó plantar rnaxtm deis metatarstans centrals trobats en aquest treball en

comparació amb els valors més alts trobat en els radis centrals (tercer metatarstal del que ex posa Sánchez et al (2012). No s'ha

especificat ni el peu ni el moment en que han aparegut aquestes oresstons.
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Quan es comparen els tipus de peus (taules 5.23A - 5.23B - 5.23C) s'observa la

mateixa situació que en d'altres localitzacions, que les diferencies estadísticament

significatives han estat presents en el peu dret i en valors contraris (normal - supinat en el

60% / 70% / 80%) o de posició extrema (normal - molt pronat en el 90% - 100%). És lógíc que

hi hagi més diferencies entre normal - supinat que entre normal - molt supinat, perque en

aquest últim les máxímes pressions van en direcció del radi més lateral, no carregant tant els

radis centrals. Per altre costat, no s'esperava que les majors diferencies entre normal i molt

pronat (menors magnituds) hagin aparegut en els percentatges finals de la fase de

recolzament ja que alló més lóglc fóra que la insuficiencia del primer radi per compartir la

cárrega, que habitualment tenen aquest tipus de peus, comportés una major cárrega deis

radis centrals en les etapes finals.

- en el e/NQUE METATARS/A els valors més alts han aparegut, com era d'esperar en la fase

propulsiva, especialment en el 70% i 80% de la fase de recolzament (Taula 5.24A - 5.24B).

Després hi ha un drástic descens de la magnitud de pressió, que es correspon amb les

descripció de la funció del cínque rnetatarslá, donat que com més avanca el període

propulsiu, més plantarflexionat esta el peu i per tant hi ha menys contacte d'aquest

metatarsiá ja que és el mes curt i el que deixa abans el contacte amb el terra. Quan

comparem els valors de la mitjana entre peu ESQUERRE i peu dret (taula 5.25 i gráfíc 5.35),

encara que amb valors molt próxlms, s'han trobat diferencies estadísticament significatives

en el 50% i en el 80%. En quasi bé tots els valors s'ha trobat una relació molt positiva (0,646-

0,811) i estadísticament significativa (0,000), a excepció del 50% de la fase de recolzament.

El metode no ens aporta dades que puguin justificar aquestes dívergencíes.

Quan observem els valors en funció deis diferents tipus de peus (Taula 5.26A - 5.26B)

es confirma el que era d'esperar: en la direcció de pronació (normal, pronat i molt pronat)

els valors han estat molt similars i de baixa magnitud si els comparem amb els de supinació

(supinat i molt supinat) on han estat ostensiblement més elevats, especialment en el molt

supinat. la justificació es fa evident donat que a mida que avanca la cárrega en la fase de

recolzament en els peus en pronació, aquesta es dirigeix cap a la columna medial reduint de

forma important I'aplicació de forces en la columna lateral. A més a més aíxó es veu
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potenciat per la menor longitud del cinque radi que fa que aquesta reducció sigui cada cop

més evident per la plantarflexió progressiva del peu.

En canvi els peus supinats se situen en carrega en aquesta actitud donada la major

rigidesa. Aquesta fa que les forces no es dirigeixin cap a medial sinó que es mantenen en la

columna lateral. En aquest punt s'esperava trobar una prolongació en el temps de la carrega

lateral quan s'observen els valors de la resta de tipus de peus. És a dir, les corbes

d'increment i de reducció deis nivells de carrega no es modifiquen en el temps, el que si ho

fa és la magnitud d'aquesta cárrega (Gráflcs 5.36 - 5.37). Aixo es fa molt evident qua n

s'observen les taules de comparació en funció del tipus de peu (Taules 5.27A - 5.27B -

5.27C), on s'evidencia que les diferencies estadísticament significatives han aparegut només

entre els peus normal i supinat, i normal i molt supinat. Aquestes diferencies, tot i que

desiguals en ambdós peus esta n presents en els tres períodes de la fase de recolzament:

contacte (20% a 30%), recolzament total (30% a 70%) i propulsiu (70% a 90%). Si valorem els

valors de pressió deis diferents tipus de peus del treball de Sánchez et al. (2012), veurem

que a les dades obtingudes en el nostre estudi, tot i que segueixen la mateixa tendencia de

valors més alts amb les plantilles de sensors, hi ha una diferencia evident pel que fa als

valors deis peus pronats respecte del supinats, cosa que no es veu a I'altre treball, tal i com

es mostra a la taula 6.10.

CINQUE METATARSIA - Valors máxlms del pie de pressió plantar ponderats i DE en fundó del ti pus de peu
TIPUS DE PEU NORMAL PRONAT MOlTPRONAT SUPINAT MOLT SUPINAT

AUTORS
Sánchez

Vergés
Sánchez Sánchez sánchez

Vergés
Sánchez

Vergéset al et al Vergés et al Vergés et al et al

CINQUE
METATARSIÁ 10,1 26,58 7.7 26,79 6,9 24,49 13 38,63 17 48,39
(kPa/N x100 ±6,4 ±10,53 ±4,4 ±13,82 ±7 ±11,S8 ±7,4 ±21,47 ±10,7 ±17,82

±DE)

Taula 6.10. Magnitud deis valors del pie de presstó plantar máxrm del ctnqce metatarsfá trobats en aquest treball en comparacró
amb els valors que ex posa Sénchez el al (2012). No s'ha especlficat ni el peu ni el moment en que han aparegut aquestes
presstons.

El treball publicat per Sánchez et al (2012) exposa una absencia de diferencies entre

els peus pronats amb els molt pronats i els supinats amb els molt supinats. Pero aquesta

comparació entre els tipus de peus s'estableix en base als valors rnáxims obtinguts no en

base a quan han succeít. D'altra banda coincidim amb aquest autor, en que les principals
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diferencies s'han trobat en la propulsió, que és el període on les forces verticals són de

major magnitud.

De forma general la literatura descriu, en persones sense patologia, el taló medial, el

primer rnetatarsíá i el primer dit com aquelles arees que presenten pie de pressió plantar

més alt, mentre que les árees de menor pic de pressió plantar se situarien en l'área del

migpeu. Aquest treball coincideix en situar les menors pressions plantars només a nivell del

migpeu, pero no ho fa en la localització el pic máxlm de pressió plantar, que ha estat en els

radis centrals, seguit, aíxó sí, pel primer radi i el retropeu medial. Pero tornem al problema

ja plantejat que és la falta de dades a la literatura respecte al tipus de peu i moment on

apareixen aquestes pressions, encara que coincidim en les dades aportades pels estudis ja

referenciats on les pressions més altes en el taló han aparegut al principi del recolzament

(període de contacte) i en els metatarsians centrals al final del recolzament. (Boulton et al,

1983; Soames, 1985; Rodgers, 1985; Zhu et al, 1991; Hennig et al, 1993; Chang et al. 1994,

Hennig et al,1994; Zhu et al, 1995; Wearing et al, 1999).

6.8 Pressions plantars d'aparició inesperada

La quantificació deis parárnetres de pressió plantar d'aquest estudis mencionats

prevlarnent s'ha fet tant amb els peus calcats (sensors dins el calcat) com descalces

(plataformes de pressions), la qual cosa pot afectar sensiblement la comparació de les dades

obtingudes en els registres per I'efecte de la sola del tipus de calcat utilitzat. En utilitzar el

sistema de sensors dins del calcat, hem detectat pressions plantars de zones que no es

corresponen amb una situació de cárrega descrita com a normal en un moment determinat.

Com es pot observar en comparar el pic de pressió máxima plantar en funció del sexe (Taules

5.2A - 5.2B), hi ha diferencies estadísticament significatives quan es comparen els píes de

pressió máxima plantars deis metatarsians centrals en el 0% de la fase de recolzament. Pero

aquesta pressió no esta causada per la dlnárnlca, ja que en el 0% de la fase de recolzament

només és el taló el que contacta amb el terra.
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No s'ha trobat cap treball, on es faci referencia a aquests tipus de pressions plantars.

S'ha de dir que en tots els casos són pressions de baixa magnitud, i el mate ix sistema ofereix

el fet de escollir un lIindar que elimini directament aquests valors en el moment de ser

avaluats, pero alxó no fa que no existeixin.

Aquestes pressions que s'han detectat i que no concorden amb la descripció de com

el peu augmenta i disminueix les cárregues són per zones:

- primer dit 0% - 10% - 20%

- dits menors 0% - 10%

- primer metatarslá 0% - 10%

- metatarsians centrals 0% - 10%

- clnque rnetatarsía 0%

- migpeu 0%

- retropeu lateral 70% - 80% - 90% - 100%

-retropeu medial 70% - 80% - 90% - 100%

Aquestes pressions que s'observen fora d'una situació normal només poden ser

atribuTdes I'efecte de la torca que exerceix el calcat, En la major part deis estudis consultats

s'ha treballat amb les pressions mitjanes rebudes per cada zona, el que fa que es pugui

avaluar aquests parárnetres pero no el moment on han succeTt (Cavanagh et al, 1991; Santos

et al, 2001; Hessert et al, 2005; Martínez et al, 2007; Arnold et al, 2010). Un deis primers

estudis (Swartz et al, 1964) sobre pressions plantars sí que va incidir en el moment de succés

d'aquestes en la dinámica, pero analitzant dades i imatges de gráflcs obtingudes amb un

sistema oscll-lográfíc, on les dades s'obtingueren rnitjancant la mesura manual de l'alcada de

cada corba dibuixada en paper termográfíc, fruit de la tecnologia de l'epoca,

Com el peu proporciona una font important d'informació sensorial aferent per

I'equilibri i la locomoció, en alterar la sensibilitat es pot alterar la cinetlca de la marxa i

I'activitat muscular (Nurse et al, 2001). El fet d'observar aquesta pressió fora de la descripció

de la marxa, pot fer pensar en un efecte d'estimulació per part de la sabata, donat que en

canviar la textura d'elements dins del calcat sense canviar la geometria pot alterar I'activitat

muscular (Nurse et al, 2005). A més hi ha treballs que han estudiat I'efecte de I'estimulació
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plantar en situació de cárrega dlnárnlca (Gravano et al, 2011), per tant, els nostres resultats

poden donar motius per a un estudi posterior de les pressions que no són degudes a la

marxa i produ"ides únicament pel calcat, ja que I'estimulació en árees determinades pot

modificar sensiblement les pressions plantars (Che n et al, 1995).

6.9 Corol·lari: les diferencies estadísticament significatives.

En reunir el total de les diferencies estadísticament significatives observades, podem

veure, en referencia al tipus de peu [Gráflc 6.3), que el major nombre d'aquestes diferencies

ha estat entre el peu normal i el peu molt supinat, i entre el peu normal i el peu supinat,

sumant un total de més del 80%. És a dir, la majoria de les diferencies que podem detectar

confirmen una dada ja observada, que és la divergencia real entre un peu classificat neutre,

que és en realitat una posició de pro nació, i un peu supinat, posició totalment contraria.

També es pot fácilment deduir que, com la suma deis percentatges de les diferencies del peu

pronat i molt pronat no arriben al 20%, el sistema IPP-6 es mostra menys sensible per poder

diferenciar entre posicions iguals encara que sigui n de diferent magnitud (normal-pronat

molt pronat). Caldria dones introduir altres parárnetres que podrien ajudar a diferenciar

millor els diferents tipus de peus com el grau de rigidesa o flexibilitat.

Pel que fa al període de la marxa (Grafic 6.4), on hi ha hagut menys diferencies

estadísticament significatives ha estat en el període de contacte. El període de recolzament

total s'ha dividit aquí en dues meitats. la primera meitat, del 30% al 50%, es correspon a

I'interval on la major part del pes corporal esta situat pel darrere del peu en contacte, i

segona meitat, del 50% al 70%, on aquest pes esta pel davant d'aquest peu. Com en el

recolzament total i la propulsió hi ha més segments que estan obligats a respondre a les

forces plantars, la variació en la localització de la cárrega determina variacions més

importants en la magnitud d'aquesta. Analitzat d'una altra manera, com més avanca la

cárrega cap a I'avantpeu més diferencies estadísticament significatives es troben. Quan la

cárrega se situa principalment al retropeu (contacte i primera meitat del recolzament total)

s'han trobat una mica més del 30 % (21) de les diferencies, pero quan aquesta cárrega ha

estat localitzada més en I'avantpeu aquest percentatge ha augmentat fins a més del 65 %
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(40). Per tant, en base a les nostres dades, és més fácil trobar diferencies com més pressió

plantar existeixi en I'avantpeu.

NOMBRE DE DIFERENCIES ESTAOiSTlCAMENT
SIGNIFICATlVES ENTRE PEU NEUTRE I PEUS

PATOLÓGICS N=61

100

90

80

70

60

50

40.98
40

30

20

10

1.64
o

%

• MOLT SUPINAT

• SUPINAT
• MOLT PRONAT

• PRONAT

Grafic 6.3. En aquest diagrama de barres es pot observar el nombre de les diferencies estadísticament significatives trobades
entre el peu neutre I el grups patologics , en tants per cent. En la part inferior es mostra el nombre de les diferencies trobades en

cada tipus de peu.

NOMBRE DE DIFERENCIES ESTAOiSTtCAMENT SIGNIFICATIVES EN
CADA PERioDE DE LA MARXA N=61

%

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

• PERloDE CONTACTE D'Yo·30ok
• PER[ODE RECOLZAMENTTOTAL (1- meltaü 30%·50%.
WI PERloDE AECOLZAMENT TOTAL (2- meilal) 50°/0.70'%,
• PERloDE PRDPULSIU

Gráfic 6.4. En aquest diagrama de barres es pot observar el nombre de les diferencies estadísticament signtñcatlves trobades
entre els diferents períodes de la marxa, en tants per cent.
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En observar les grans zones del peu (avantpeu-migpeu-retropeu) [Gráflc 6.5),

I'avantpeu destaca de la resta (26,22%). Aixo concorda amb el que hem dit prevíarnent

respecte del moment de la marxa en el que han aparegut més diferencies. Si observem les

diferencies trobades en el retropeu, el lateral ha reunit més diferencies que el medial. No

hem trobat cap justificació per aquesta observació, especialment tenint en compte que el

retropeu ha estat la zona en que menys diferencies s'han trobat entre tipus de peu,

mostrant que funcionen de forma molt similar independentment de la morfologia del peu.

Dins deis segments estudiats de I'avantpeu, el cinque radi és el que ha reunit més

diferencies estadísticament significatives (29,50%). Aixo pot tenir sentit en observar la

dinámica de I'avantpeu pensant per exemple que:

- el clnque radi és un que fa contacte en moments molt inicials de la fase de recolzament,

dirigint la cárrega de lateral a medial, i deixa de fer contacte cap al final de la fase.

- té moviment autónorn, que fa que aspectes de més rigidesa o flexibilitat segons el peu

modifiqui les pressions plantars.

- en peu amb més supinació pot actuar com a estructura que controli el moviment o les

forces supinadores.

- pot ser un element que presenti una deformació en si mateix

Per tant aquest segment és el que més fácilment pot significarse amb aquest sistema

aquest parárnetre d'estudi.

Pensem que s'hauria d'estudiar no únicament els parárnetres sinó la raó o proporció

del seu canvi en cada moment de la marxa, aíxí com objectivar I'efecte potencial que tenen

les pressions plantars que no estiguin justificades ni per la seva localització ni pel moment

d'aparició.
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NOMBRE DE DIFERENCIES ESTADisTICAMENT SIGNIFICATlVES PER ZONES DE PEU N=ti,
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Grafie 6.5. En aquest diagrama de barres es pot observar el nombre de les diferencies estadísticament significatives trobades entre les
diferents localitzacions, en tants per cent.
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- Utilitzant el pic ponderat de pressió plantar, en aquesta mostra, el sistema d'IPP-6 s'ha

mostrat poc sensible a I'hora de diferenciar de manera estadísticament significativa els tipus

de peus considerats neutres i els patológics, per la qual cosa no s'han pogut mostrar valors

de referencia ponderats que siguin característics de cada tipus de peu.

- De les diferencies trobades, les més importants han estat entre el peu neutre i els peus

amb valors més extrems, especialment si són en direcció contraria com el peu supinat i molt

supinat, sumant el 80,32% de totes les diferencies estadísticament significatives.

- Respecte a la cinetíca de les diferents localitzacions, el taló és la localització on menys

diferencies estadísticament significatives s'han trobat entre el peu neutre i els peus

patológics, a diferencia de I'avantpeu, que ha estat ellloc on més n'hi ha hagut.

- En I'avantpeu la zona que s'ha mostrat mes diferenciadora respecte deis tipus de peu és el

cínque radi, pero els metatarsians centrals són els que han mostrat uns pic ponderats de

pressió plantar més elevats.

- El període de recolzament total és el període de la marxa on hi ha hagut més diferencies

(63,93%) estadísticament significatives del pic ponderat de pressió plantar, seguit del

període propulsiu (29,5%) i finalment pel de contacte (6,56%).
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8 LlMITACIONS DE L'ESTUDII PROPOSTES DE FUTUR

Les limitacions d'aquest estudi han estat influenciades per diferents aspectes:

- la mida mostra és una de les limitacions més ciares. Aquesta ha estat influenciada per la

dificultat per trobar el nombre desitjat participants que fossin representatius de cadascun

deis tipus de peus marcats pel tipus de sistema classificatori escollit (IPP-6), especialment els

tipus de peus supinats, que són més infreqüents que els de tipus pronat. Encara que pugui

semblar extrany tampoc ha estat fácil trobar peus neutres en un ambient de peus patológícs

com és I'Hospital Podológic Universitari, ni encara que part deis participants hagin estat

joves del grup d'estudiants del nostre Grau. A més a més, el poder combinar el temps de

cada participant a I'hora de la realització deis registres ha complicat la planificació.

- també hi ha hagut dificultat de poder aconseguir uns registres, amb el sistema de plantilles

amb sensors, que complissin amb la precisió que marca el protocol de I'empresa, que fa que

sigui difícil poder obtenir uns valors, el més precisos possibles, per garantir la recerca.

- el preu de les plantilles amb sensors també ha jugat un paper important en aquesta

limitació, ja que no hem disposat una font financera important i per tant no hem pogut

disposar d'un gran nombre de plantilles.

- el fet d'utilitzar la sabata de cadascú pels registres de cada participant ha fet que en molts

casos s'hagi hagut de desestimar els registres fets i ha fet necessari la repetició posterior

d'aquests amb unes sabates menys deteriorades i més adients, que no afectessin les dades

que s' obteníen amb els sensors.
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D'altre banda, la realització d'aquest treball ha promogut d'altres idees per poder continuar

la recerca. Aquestes, algunes de les quals ja s'han cornencat a plantejar el seu

desenvolupament són:

- Estudi de la cinética del clnque radi, ja que és el segment on s'hi ha trobat més

diferencies i, després de cercar literatura al respecte prácticament no se'n ha trobat.

- Estudi comparatiu entre registres amb sabata propia i estandarditzada, per avaluar

les possibles diferencies i/o estudiar la millor elecció de la variable calcar en futurs estudis.

- Cerca de parámetres dlnámícs que puguin ser utilitzats com a variables predictives

de patologies relacionades amb la blornecánlca del peu i I'extremitat inferior.

- Definir i mostrar corbes de parárnetres clnetícs deis diferents segments estudiats,

que caracteritzin gráflcarnent la seva interacció funcional.
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Annex 1. Full Comissió Bioetica UB
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UNIVERSITAT DE BARCELONA

COMISSIÓ DE BIOÉTICA

Albert Royes Qui, secretari de la Comissió de Bloetlcc de la Universitot de
Barcelona

CERTIFICA

Que analitzada la sol-licitud presentada pel Sr. Caries Vergés Salas. doctorand en

el departament de Podologia, ¡ referent Q la Tesi intitulada "Estudi sobre

I'associació de I'índex de postura del peu amb el pie de pressió maxima plantar en la

fase de recolzament de la marxa" dirigida pel Dr. Anfoni Valles Segales aquesta

Comissió, ha resolt AUTORITZAR la realització de I'esmentada investigació.

I perqué en quedi constancia a tots ets efectes, signa la present, amb el vist i plau

del presiden+ de la Comissió, a Barcelona 4 de juliol de 2011
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Annex 2. Full Consentiment Informat

FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT

Veste ha estat convidatlda a participar en una investigació sobre els canvis de

pressió que succeeixen a la planta del peu mitjanyant unes plantilles amb sensors.

Aquesta investigació esta realitzada per Caries Vergés Salas, professor del

Departament de Podología de la Universitat de Barcelona.

Si accepta participar en aquesta investigació se li col-locará un cinturó amb un petit
receptor connectat amb un cable a unes plantilles que estaran introdu"ides dintre del
seu calcat. Després haurá de caminar per un passadís amb I'objectiu de que un

sistema inforrnátic gravi les pressions que es generen a la planta deis seus peus. El
sistema utilitzat no emet cap mena d'irradiació ni suposa cap risc per la seva salu!.
La participació en I'estudi durara aproximadament 60 minuts.

La inclusió en este estudio és estrictament voluntaria. La informació que es reculli
sera confidencial y no s'usará per cap altra propóslt fora d'aquesta investigació.

Podrá retirar-se de I'estudi quan així ho decideixi, sense haver de donar explicacions
i sense que repercuteixi en les cures podológiques que pogués necessitar.

En cas de tenir dubtes o desitjar rebre més informació sobre aquest projecte pot
contactar amb el responsable de I'estudi al teléfon 934024296 ó al correu electrónic

cverges@ub.edu

La seva signatura en aquest document vol dir que ha decidit participar després
d'haver lIegit i discutit la informació presentada en aquest full de
consentiment.

Nom del participant

Data: .

Signatura del participant
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Annex 3. Full Registre dades

FULL REGISTRE DE DADES nº identificació

edat genere pes aleada

Índex de Postura del peu (IPP-6)

esquerre dret

ítem 1

ítem 2

ítem 3

ítem 4

ítem 5

ítem 6

Total
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Annex 4. Full Registre Pressions Plantars

FULL REGISTRE PRESSIONS nº identificació

Pie Pressió Plantar

esquerre O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1r. dit

dits menors

primer metatarsíá

metatarsians centrals

cinnué metatarsiá

avantpeu

mízueu

retropeu lateral

retropeu medial

petjada total
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