
هي: طهمورث طهماسبي*  E-Mail: Tahmasebi@rehab.mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده علوم توانبخشي،ت علميأعضو
تو: دكتر اسماعيل ابراهيمي-1  انبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايرانعضو هيأت علمي، دانشكده علوم
 عضو هيات علمي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:مهندس اكبر حسن زاده-2

و تابستان/1شماره/3سال/پژوهش در علوم توانبخشي 8641 بهار

اي خصوصيات دو نوع پنجه و آلماني با استفاده از SACH  FOOTبررسي مقايسه  ايراني

و دينامومتر  دستگاه آناليز گيت
2، مهندس اكبر حسن زاده1دكتر اسماعيل ابراهيمي،* طهمورث طهماسبي

 چكيده
پن:مقدمه و درصد باالي قطع عضو زير زانو، جه بكار گرفته شده در پروتز هاي افراد نيازمنـد از با توجه به شيوع قطع عضو اندام تحتاني

و مراكـز تحقيقـاتي.باشد مي SACH Footبيشترين كاربرد پنجه در پروتزهاي زير زانو از نوع. اهميت خاصي برخوردار است شركتها

و مص  و هر كدام در ساختار دروني آن از مواد و طراحي اين نوع پنجه هستند الح مخـصوص خـود اسـتفاده زيادي دست اندركار ساخت

 قطـع عـضو،چهارده نفر از افراد استفاده كننده از اين نوع پنجـه بـه صـورت تـصادفي انتخـاب شـدند كـه همگـي مـرد بـوده. مي نمايند 

.تروماتيك داشتند

و روش و با اندازه گيري مكرر است:ها مواد مب. نوع مطالعه شبه تجربي تال بـه قطـع عـضو زيـر اين مطالعه بر روي چهارده نفر از افراد

و همگي مرد بودند50تا25دامنه سني. زانو انجام گرديد در. سال و اطالعات مربوط به هر شخص پرسشنامه اي از نوع بسته طراحي شد

بو دو هفتـه پـس از نـص) ايراني(دو هفته پس از نصب پنجه نوع اول: در مجموع هر فرد دو جلسه مراجعه نمود. پرسشنامه وارد گرديد 

 پس از ثبت نتايج در هر مرحله توسط دينامومتر نيروهاي وارده،افراد در مقابل دستگاه آناليز راه رفتن عبوركرده). آلماني(پنجه نوع دوم

و ثبت گرديد و سپس آناليز داده ها در نرم افزار ها مقايسه يافته با تكميل پرسشنامه. اندازه گيري . انجام پذيرفتSPSSها

و نيروي تجمع يافته بر روي پنجه در بين مقاي:نتايج  نفر هنگام استفاده از دو پنجه ايرانـي14سه ميانگين سرعت حركت، شتاب حركت

و مچ پا در تمامي موارد در پنجه آلماني به صورت و مشخص گرديد سرعت مفاصل هيپ، زانو  بيـشتر از داريمعنيو آلماني انجام شد

در. نوع پنجه ايراني است . در پنجه آلماني از ايراني باالتر است اما در ثانيه سوم اختالف معنـادار نيـست1و2مفصل هيپ در ثانيه شتاب

و به نفع پنجه آلماني استيشتاب مفصل زانو تنها در ثانيه دوم حركتي معن به. دار بوده توزيع نيرو در قسمت قدامي پنجه در نوع آلماني

.ر استداري از نوع ايراني كمتيصورت معن

و نيرو در مفاصل مختلف نسبت به پنجه ايراني به صورت نسبي بيشتر است: بحث . در مقايسه، خصوصيات پنجه آلماني شامل شتاب، سرعت

ـ دستگاه دينامومترSACH FOOT:ها كليد واژه .ـ دستگاه آناليز گيت

 مقدمه
و غير طبيعي مي تواند مخـاطرات و رويدادهاي طبيعي حوادث

از دسـته ايـن.ن ناپذيري جهت افـراد بـشر داشـته باشـد جبرا
مخاطرات انواع قطع عضوهاست كه بـه صـورت يـك ضـايعه 

و از كار افتادگي انسان مي  . شوند برگشت ناپذير سبب معلوليت
و فوقـاني اين قطع عضوها در سـطوح مختلـف انـدام تحتـاني

يكي از سطـوح قطــع عـضو انـدام تحتــاني. شونـدانجام مي 
ع عضو از زير زانو مي باشد كه نسبت به ساير سطوح قطـع قط

).1(در اندام تحتاني از شيوع بيشتري برخوردار است
از جمله اقدامات توانبخشي جهت افراد قطع عـضو زيـر زانـو

يكـي از مهمتـرين. باشـد هـاي ايـن ناحيـه مـي استفاده از پروتز 
و راه رفتن فاكتورهاي تاثير  فرد قطع عضو، گذار بر عملكرد پروتز
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و همكاران مقايسه خصوصيات دو نوع پنجه پروتز  طهمورث طهماسبي

و تابستان/1شماره/3سال/پژوهش در علوم توانبخشي 42 86بهار

 هـاي يكي از شايعترين پنجه).2( باشدنوع پنجه استفاده شده مي
 SACH foot (Solid Ankle)اســتفاده پنجــه ســاچ فــوت مــورد

Cushion Heel)) كه متخصصـان ايرانـي اقـدام بـه)3( باشدمي
.مشـابه سـازي آن نموده اند

و تاكنون مطالعات زيادي در مورد پنجـه هـاي مختلـف
و كينتيكــيم قايــسه آنهــا از لحــاظ معيارهــاي كينمــاتيكي

ليكن در مورد مقايسه پنجه ساچ).4و6(صورت گرفته است 
و پنجه ساچ فوت ساخت) ساخت كشور آلمان(فوت خارجي 

آن. اي صورت نگرفته اسـت مطالعه) بيوفوت(داخل لـذا بـر
دو شديم تا با انجام اين مطالعه به بررسي مقايـسه  اي ايـن

ه از لحاظ تاثير بر برخي معيارهاي كينماتيكي راه رفتن پنج
.ها بپردازيمبرخي خصوصيات فيزيكي اين پنجهو

و ها روشمواد
اين مطالعه يك تحقيق شبه تجربي از نوع اندازه گيـري مكـرر

جامعه مورد مطالعه چهـارده نفـر بـوده كـه بـا انجـام. باشد مي
اين افـراد. دست يافتيممشاوره با متخصصين آمار به اين تعداد 

عبارت بودند از جامعه افراد مبتال به قطع عضو زير زانو كـه بـه 
و شـهيد خـرازي اصـفهان  مركز ارتوپدي فني بيمارستان امين

و افـراد 1384اين مطالعه در سال. مراجعه نمودند   انجـام شـد
و شـركت در خود پس از توضيح مراحل كـار آمـاده همكـاري

. زير در شركت كنندگان مشترك بود مطالعه شدند مشخصات 
.قطع عضو در سطوح مياني ساق انجام شده باشد-1
هـاي ديگـر مستندات كلينيكي مبني بر عدم وجود بيمـاري-2

و  .نظير بيماري هاي متابوليكي، عضالني استخواني ... 
.علت قطع عضو تروماتيك باشد-3
. قطع عضو يك طرفه باشد-4
. باشدPTBاستفاده از نوع سيستم پروتز مورد-5
. عدم وجود دفورميتي در هر دو اندام تحتاني-6
. سال50تا25دامنه سني بين-7

كه ها پرسشنامه آوري داده به منظور جمع اي طراحي گرديد
و اطالعـات مربـوط بـه آزمونهـا نظيـر  اطالعات دموگرافيـك

و شتاب لحاظ گرديده بود  ه دو جلـس از مجموعـه.سرعت، نيرو
:گرديدجهت هر فرد تشكيل مي

 دو هفته پس از نصب پنجه نوع اول-1
).4( دو هفته پس از نصب پنجه نوع دوم-2

اشخاص در هنگام مراجعه داراي پنجه آلماني بودند ولي به
و راستاي عملكرد آن  به لحاظ آنكه حفظ االيمنت پنجه آلماني

ميطور كامل  ا،باشدمشابه پنجه ايراني ين پنجه با نوع تعويض
و اختالل عملكـرد ايراني در عملكرد پروتز ايجاد تغيير نمي  كند

در. روي پروتز ندارد  و پنجه مورد نظر تحت بررسي قرار گرفت
،گيري در مورد پنجه اوليه انجام شـده صورت سالم بودن تست 

ازو دوبارهشد پنجه شخص با پنجه نوع دوم تعويض مي پـس
و بـا ايـن پنجـه نيـز تـستهاي الزم بـا دو هفته مراجعه كـرده 

مي دستگاههاي .آمد مربوطه به عمل

 هاي كينماتيكي راه رفتنهاي ارزيابي معيارآزمون
 Kin matrixها توسط دستگاه آنـاليز گيـت از نـوع اين آزمون

مي) ساخت كشور انگلستان(B2مدل ابتـدا محـور. گرفت انجام
ي قدام تروكانتر، محـور متر سانتي2دقيق مفصل هيپ واقع در 

و وسط قـوزك خـارجي پروتـز عالمـت زده شـده ، مفصل زانو
سپس ماركرهاي مربوطه بر روي شـش نقطـه از انـدام يعنـي

محور مفصل هيپ، ران، محور مفصل زانو، ساق، وسط قـوزك 
و محل سر متاتارس پنجم روي پنجـه مـصنوعي  خارجي پروتز

ق بـر پرتـاب اشـعه اساس كار دستگاه منطبـ.شدقرار داده مي 
و دريافت آن توسط دوربين مي مادون قرمز اطالعـات. باشـد ها

 سـپس نـرم،ها به رايانه انتقال داده شده دريافتي توسط دوربين 
و و تحليل ايـن اطالعـات مـي پـردازد افزار مربوطه به تجزيه

و تحليل خود را در قالب نمودارهايي بـه نمـايش  حاصل تجزيه
.رها قابليت تبديل به مقادير عددي را دارنداين نمودا. گذارد مي

و فضاي كاليبراسيون سـبب وجود سه دوربين در زواياي مختلف
و  مي شود كه تمامي معيارها از قبـل بـراي دسـتگاه تعريـف گـردد

هـاي دستگاه در فضاي كاليبره به تصوير برداري سه بعدي از مـاركر 
دو مقايسه.نصب شده به مفاصل مختلف بدن بپردازد  مابين صـفحه

و سه بعدي توسط نرم افـزار دسـتگاه انجـام شـده   خطاهـاي،بعدي
از هـر شـخص چنـد نوبـت.رسـد آوري اطالعات به صفر مـي جمع
.گيري انجام شد تا اعداد كسب شده بدون خطا باشد تست

و15سالن اجراي مطالعه و فاصله مابين خط شـروع  متر طول
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و همكاران  مقايسه خصوصيات دو نوع پنجه پروتز طهمورث طهماسبي

و تابستان/1شماره/3سال/وم توانبخشيپژوهش در عل 8643بهار

ع13پايان حركت بـارتي فـضاي كـاليبره متـر طـول داشـت بـه
و پايان قرار گرفت .دستگاه در وسط فاصله، مابين خط شروع
و در هر تست دوربينها در يك سمت بدن قرار مـي گرفتنـد

آمد مدت زمـان راه رفـتن هاي متعدد از بيمار به عمل مي تست
و سومي ثانيه،كه منجر به ثبت اطالعات گرديد  هاي اول، دوم

ك ميبود كه شخص از فضاي . نموداليبره عبور
و شـتاب در اين مطالعـه از اطالعـات مربـوط بـه سـرعت

و قـسمت  مفصل هيپ، ران، مفصل زانـو، سـاق، مفـصل مـچ
و همچنـين زوايـاي انـدام در سـه ثانيـه اول حركـت  جلوي پا

هر فرد چهار مرتبه در يك نوبت مورد ارزيـابي.شداستفاده مي 

و ميزان متوو تست .سط مربوطه كسب گرديدگيري قرار گرفت

ها هاي مربوط به اندازه گيري نيرو در قسمت قدام پنجه آزمون
 مـدل Zevexها توسط دستگاه دينامومتر ديجيتـال اين آزمون

O157G-C 500استراليا انجـام شـد كـه حـدود ساخت كشور 
سنسور دستگاه داراي يـك پـد نـرم. كندنيوتن نيرو را ثبت مي
 نمايشگر دستگاه ميـزان آن را بـه،نمودهبوده كه نيرو را جذب 

اين اندازه گيري. دهدصورت عددي با واحـد نيوتن نمايش مي
و Mid Stanceو در مرحلـه  Stanceدر فـاز   انجـام پـذيرفت

. مرتبه اجرا گرديد2براي هر بيمار

طي.1جدول  Cm/s ثانيه3 سرعت حركت در مفاصل مختلف در

 انيپنجه اير پنجه آلماني

 tP-value انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين
10/276/085/177/070/2009/0 ثانيه اول حركت

50/254/020/262/085/2065/0 ثانيه دوم حركت پ
هي
صل

مف

/90/140/054/144/090/3004 ثانيه سوم حركت

35/275/0210288/090/1016/0 ثانيه اول

/90/290/008/287/090/2006 ثانيه دوم زانو
صل

مف
70/297/030/276/020/2022/0 ثانيه سوم

70/270/020/297/040/2016/0 ثانيه اول

80/204/186/126/160/2011/0 ثانيه دوم مچ
صل

مف

62/349/124/331/115/2025/0 ثانيه سوم

طي اندازه گيري شتا.2جدول  Cm/s ثانيه3ب حركت در مفاصل مختلف

 پنجه ايراني پنجه آلماني

 tP-value انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

50/2060/1696/1450/745/107/0 ثانيه اول حركت

70/715/575/690/510/209/0 ثانيه دوم حركت مچ
صل

مف

60/540/1020/0-50/578/0-51/0 ثانيه سوم حركت

80/1527/435/1320/585/1044/0 ثانيه اول

15/910/780/722/690/1040/0 ثانيه دوم زانو
صل

مف

65/820/1132/0-65/690/3-80/1 ثانيه سوم

70/1780/900/1160/0-- ثانيه اول

72/750/526/740/540/2015/0 ثانيه دوم پ
هي
صل

مف

20/425/1115/0-10/434/1-66/0 نيه سومثا
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و همكاران مقايسه خصوصيات دو نوع پنجه پروتز  طهمورث طهماسبي

و تابستان/1شماره/3سال/يپژوهش در علوم توانبخش 44 86بهار

/m2 CN ميزان نيروي وارده به قسمت پنجه.3جدول

 نيرو پنجه ايراني پنجه آلماني
 tP-value ميانگينانحراف معيار ميانگين انحراف معيار

Fo 24/276/2562/265/2650/3002/0

 نتايج
 در طـي دو مرحلـه تحـت5/42 نفر مرد با ميـانگين سـني 14

 مطالعه
كه. قرار گرفتند :نتايج نشان داد

و)1 اطالعات بدست آمده در مورد سرعت مفاصل هيپ، زانـو
مچ پا نشان داد كه در تمامي مـوارد سـرعت ايـن مفاصـل بـا 

داري نـسبت بـه پنجـهياستفاده از پنجه آلماني به صورت معن 
).1جدول(باشد ايراني باالتر مي

كهاط)2 )2جدول(العات مربوط به شتاب مفاصل نشان داد
-ي به صورت معن2و1هاي شتاب مفاصل هيپ در ثانيه-الف

داري با استفاده از پنجه آلماني نسبت بـه پنجـه ايرانـي بـاالتر
در مورد ثانيـه سـوم حركـت نيـز عليـرغم بـاالتر بـودن. است

-ـالف معنيميانگين شتـاب با استفاده از پنجه آلمـاني اين اخت 
.دار نبـوده است

 شتاب مفصل زانو تنها در ثانيـه دوم حركتـي بـه صـورت-ب
داري با استفاده از پنجه آلماني نسبت به پنجه ايراني باالتر معنا
. است
.دار استي شتاب مفصل مچ فقط در ثانيه سوم معن-ج
اطالعات مربوط به نيـرو نـشان داد كـه پنجـه آلمـاني بـه)3

ري در قـسمت قـدامي تحمـل نيـروي كمتـريدايصورت معن 
).3جدول(نسبت به پنجه ايراني دارد 

 بحث
و مهم در پنجه هاي پروتزهـاي زيـر زانـو پنج وظيفه شاخص

:وجود دارد كه عبارتند از
 شبيه سازي حركات مفاصل-1
 جذب ضربات ناشي از راه رفتن از سوي زمين به پروتز-2

 سطح مناسب تحمل وزن-3
 بيه سازي حركات عضالتش-4
 حفظ ظاهري پاي طبيعي-5

با توجه به اين عملكرد پنجه صرف نظـر از وظـايف اسـتاتيك
بايستي بتواند وظايف ديناميك خـود را بـه خـوبي انجـام داده 

و تسهيل استفاده نهايي است  به نحوي كه وظايف سبب بهبود
).5( از پروتز توسط شخص گردد
مابين نحـوه عملكـرد پنجـه هـاي در مطالعات گذشته كه

هـا در زمينـه مـصرف پروتز انجام شده است عملكرد اين پنجه 
ت  و مواد موردأانرژي در هنگام حركت بيمار تحت ثير ساختمان

).4(استفاده در پنجه بوده است 
 كـــه در patho kinesiology همچنـــين در دو مطالعـــه

بيـشترينتاس انجام پذيرفته  Rancholos Amigasآزمايشگاه
 را هنگـام تحمـل وزن SACH footنيروي وارده به يك پنجـه 

و بازگــشت پنجــه از حالــت تحمــل فــشار را مــستقيم دانــسته
و سرعت pull upزمينه مي خوب پنجه ).8(داند گيري آن

ــه ــاربرد را در SACH Footپنج و ك ــتفاده ــشترين اس  بي
ختمان خـاص اين پنجه با سـا. بيماران قطع عضو زير زانو دارد

و عمر زيادتر از پنجه هاي ديگر بوده ولـي  خود داراي مقاومت
.تحرك آن كم است

و SACH Footو Flex Footدر مقايسه ما بـين  سـرعت
 SACHداري از پنجه به صورت معني Flex Footشتاب پنجه

Foot  10(بيشتر بوده است.(
ات آمـاري در حين اين مطالعه اعداد به دست آمده از عمليـ

و سوم  نشانگر آنست كه سرعت پنجه آلماني در ثانيه اول، دوم
و مچ پا از پنجه ايراني بيـشتر  حركت در سه مفصل هيپ، زانو

05/0P(است در.)> همچنين شتاب حركت در مفصل مچ پـا

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


و همكاران  مقايسه خصوصيات دو نوع پنجه پروتز طهمورث طهماسبي

و تابستان/1شماره/3سال/پژوهش در علوم توانبخشي 8645بهار

05/0P( دارددارييمعنضمن ثانيه سوم تفاوت  در حاليكـه)>
ودر ثانيه و دوم تفاوتي . جود نداردهاي اول

و دوم شــتاب در مــورد مفــصل هيــپ در ثانيــه هــاي اول
كه در ثانيه سـوم در حالي است داشتهمعني داري حركت تفاوت 
.دار نيستياين تفاوت معن

دو در خصوص مفصل زانو نيز شتاب حركـت مـا بـين هـر
. دار نيستيپنجه داراي تفاوت معن

و انجام در مورد ميزان نيروي وارده به قسمت قدام ي پنجه
05/0P(مقايسه مابين آن عدد كسب شده و تفـاوت)>  اسـت

نشان داده مويـد آن اسـت كـه نيـروي وارده بـه داري معنيرا
و بدين  قسمت قدامي پنجه آلماني از نوع ايراني آن كمتر است

.ترتيب عملكرد نوع آلماني از ايراني در اين زمينه بهتر است
پ نجه آلماني در برش عرضي بـا در همين تحقيق ساختمان

يكـي. گرفت ساختمان داخلي ايراني مورد مقايسه ظاهري قرار 
ـ   Rollگـذار اسـت ثيرأاز عواملي كه بر سرعت حركت انسان ت

over و زاويهToe spring ايـن زاويـه در پنجـه. پنجه اسـت
و  ايراني بسيار كم بوده ولي در پنجه آلماني به صورت استاندارد

م  بر. يزان آناتوميك هنگام كفش پوشيدن وجود دارد نزديك به
اساس مطالعات موجود كاهش اين زاويه سبب كـاهش اتـالف

مي،انرژي شده ).7(برد سرعت راه رفتن را باال
هـا بـه نفـع پنجـه شتاب همه چنان كه مشاهده گرديد آن

مي. آلماني نبود  مي به نظر تواند وابـسته رسد كه تغييرات شتاب
و بامپر باشد به ساختما  ولي در مجموع نيـز شـتاب)8(ن پاشنه

از. پنجه آلماني بيشتر از پنجه ايراني بود  زماني كه هر دو پنجه
 داراي مفصل مچ پا نباشد در اين صـورت راه، بوده SACHنوع 

).9(رفتن بيمار تغيير محسوسي از نظر تغيير زواياي اندام ندارد
 پنجه نيز با توجه بـه در مورد نيروي وارده به قسمت قدامي

و نوع و شكل قرارگيري اين اجزا عناصر داخلي پنجه آلماني
 نيروي دارد احتمال،تر بوده مواد سازنده تقسيم نيرو منطقي 

اين كـاهش. كمتري به قسمت جلوي پنجه وارد شده است
و عدم تجمع آن در ناحيه قدام پنجه فشار كمتـري بـه  نيرو

 در نتيجه قسمت قدامي پنجه وارد نمودهFore Footناحيه 
هـاي شايد يكي از علل تخريب پنجه. سالمتر باقي مي ماند

ايراني در ناحيه سر متاتارسها تجمع بيش از حد نيرو در اين 
.ناحيه باشد

 گيري نتيجه
تـوان در مجمـوع بـه برتـري با توجه به نتايج بدست آمده مي

بـه. لعه راي داد پنجه آلماني بر ايراني در موارد مورد مطا نسبي
رسد سازندگان داخلي اين نوع پنجه بايستي با در نظـر نظر مي 

.گرفتن تدابيري نسبت به بهبود كيفيت پنجه خود اقدام نمايند
بايد مبذول داشـت نكته ديگري كه به آن توجه خاصي مي

و  اين است كه مي بايستي استانداردي جهت طول عمـر پنجـه
و  و خصوصيات فيزيكي  مكـانيكي آن توسـط دسـت ساختمان

و پروتز در كشور صورت پذيرد در مجموع. اندركاران حرفه ارتز
توان نتيجه گرفت كه پنجه آلماني در سرعت حركت، شتاب مي

.يم نيرو از پنجه ايراني بهتر استو تقس

و پيشنهاد هامحدوديت ها
در اين تحقيق دست يابي به افراد مـورد تحقيـق بـا توجـه بـه

.ن شـده جهـت ايـشان تـا انـدازه اي سـخت بـود شرايط تعيي 
. همچنين ايـن تحقيـق فقـط بـرروي مـردان صـورت گرفـت
دستيابي به انواع پنجه آلماني در ساير بيمـاران يكـي ديگـر از

مي. محدوديت ها بود  در پيشنهاد گـردد تـا مطالعـات بيـشتري
.زمينه مقايسه مابين اين دو پنجه انجام پذيرد

ر مي رسد تغيير در موارد اوليه ساخت در همين راستا به نظ
فوم ضربه پذير پنجه، تغيير در نحوه تزريـق مـواد پالسـتيكي،

 مناسب  Roll  overتغيير در عناصر داخلي پنجه كه سبب ايجاد
.شوند ضروري است

و قدرداني  تشكر
از مسئولين محترم بنياد جانبازان اصفهان، گروه ارتوپـدي

و فني دانشكده توانبخشي دانش  گاه علوم پزشكي اصـفهان
و تشكر  پرسنل بخش توانبخشي مركز پزشكي امين تقدير

 گرددمي
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Comparison between Iranian and German SACH Foot by Gait Analyzer 
and Dynamometer 

 
Tahmasebi T*, Ebrahimi E1, Hassanzadeh A2

Abstract 
 

Introduction: Due to high percentage of lower Limb amputations specially traumatic transtibial sections, 
the application of foot in below knee prosthesis in highly important  are of these foots which are used 
commonly by prosthetics is SACH foot. The aim of this research is to compare the functional moment and 
physics of two SACH foot made by Iran and Germany which have the same Strictures. 
 
Methods: The study was Performed on 14 male individuals with below knee amputation (25 – 50 years 
old). After second references of each patient and completing a questionnaire necessary information 
gathered and recorded by associated instruments such as Gait Analyzer and Dynamometer. Then results 
were analyzed by paired t-test. 
 
Result: It was revealed that velocity of ankle, knee and hip joints in all cases with German prosthesis is 
highly more than Iranian type. Acceleration of hip joint in first and second part of time in German 
prosthesis was more but it was not in the third part. Acceleration of knee joint in German type is more 
only in the second part of movement time. Power distribution in anterior part of German type is 
significantly less than Iranian rival. 
 
Conclusion: The result of this study shows that German prosthesis is superior in forms of power, velocity 
of acceleration measured by gait analyzer and dynamometry 
 
Key Words: SACH foot, prosthesis, gate analyze, dynamometer. 
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