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ABSTRACT
Background and Aim: Background and Aim: Grip is the main function of the hand. The aim of
the present study was to investigate the effect of forearm kinesiotaping on maximum power grip
and endurance among female students.
Materials and Methods: In this study a hand dynamometer and a chronometer were used to
evaluate pre and post maximum power grip and endurance in three groups after 24 hours of
forearm kinesiotaping. Forty five healthy female students were investigated in three groups: “1without taping (control group), 2- with upY taping, and 3- down Y taping”.
Results: Following the taping a significant increase was found for maximum power grip in
group three (61.40±10.25 N, P<0.002). Meanwhile no significant differences were seen for
power grip in groups one and two (60.40±8.36 N, P<0.069 and 58.93±12.53 N, P<0.551).
Regarding grip endurance, there was no difference was seen in group one (52.36±14.92 Sec,
P<0.391. However, in groups two and three a significant increase was seen for grip endurance
(58.46±22.62 Sec, P<0.019 and 64.00±28.86 Sec, P<0.002). Post hoc analysis showed no
significant differences among groups.
Conclusion: The findings of the present study showed that after 24 hours of forearm taping,
maximum power and endurance grip increased in healthy females .
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بررسی اثر تیپینگ ساعد بر حداکثر قدرت و تحمل گریپ در دانشجویان دختر دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی
سید مجید حسینی ،1فاطمه رضائیان* ،2خسرو خادمی کالنتری، 3سید مهدی طباطبایی ،2نسرین صالحی
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دهنو2

استادیار گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ،کمیته پژوهشی دانشجویی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استاد فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مربی گروه آمار زیستی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده
مقدمه و اهداف
گریپ عمل اصلی دست در گرفتن و جابجایی اشیاء است .هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تیپینگ ساعد بر روی حداکثر قدرت و تحمل گری پ در دانش جویان دخت ر
بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه با استفاده از دینامومتر و زمان سنج ،قدرت و تحمل گریپ دست غالب  22شرکت کننده در سه گروه " -1گروه شاهد (بدون کینزیوتیپ) -4 ،کینزیوتیپین گ
 Yپایه باال ،و -3کینزیو تیپینگ  Yپایه پایین" قبل و  42ساعت پس ازکینزیوتیپینگ عضالت فلکسور ساعد اندازه گیری شد.
یافته ها
به دنبال کینزیوتیپ ساعد ،حد اکثر قدرت گریپ درگروه سه (نیوتن  )11/21±11/42افزایش یافت ( . (P<1/114در حالیکه گروه دو (نیوتن  )25/33±14/23و گ روه ی ک
(نیوتن  )11/21±5/31هیچ افزایش قدرت گریپ را نشان ندادن د ( P <1/122و .) P<1/13از نظ ر ح داکثر تحم ل گری پ ،گ روه ی ک ه یچ اف زایش معن ی داری (ثانی ه
 )24/31±12/34نشان نداد ( ) P<1/331در حالی که در گ روه دو (ثانی ه )25/21±44/14و س ه اف زایش معن ی دار (ثانی ه  )12/11±45/15تحم ل گری پ مش اهده ش د
( P<1/113و .) P<1/114آنالیز  post hocتفاوت معنی داری بین گروه ها به دنبال مداخله نشان نداد.
بحث و نتیجه گیري
بعد از  42ساعت کینزیوتیپینگ به روش  Yپایه پایین بر روی سطح فلکسوری ساعد حداکثر قدرت و تحمل گریپ در دانشجویان دختر افزایش یافت.
واژگان کلیدي
کینزیوتیپینگ ،قدرت گریپ ،تحمل گریپ
* دریافت مقاله 3292/2/22
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مقدمه و اهداف
در طی حرکات و فعالیت های روزانه تمام عضالت و مفاصل اندام فوقانی طوری کار می کنند که نهایتاً دست را در موقعیتی قرار دهندکه بتواند
عملکرد مناسب خود را انجام دهد .بخش مهمی از عملکرد دست شامل گرفتن اجسام ( )gripیا حفظ حالت گریپ برای مدت زمان معینی
می باشد .در برخی فعالیت ها قدرت گریپ بیشتر مورد توجه است در حالی که در برخی دیگر از فعالیت ها مانند حمل چمدان که مستلزم حفظ
گریپ به مدت طوالنی است؛ تحمل گریپ مطرح می شود .تحمل یا استقامت عضله مسئله مهمی برای ورزشکاران و کسانی که می خواهند
فعالیتی را برای مدت زمان طوالنی نگه دارند می باشد ]4،1 ].بنابراین هم قدرت گریپ و هم تحمل گریپ برای عملکرد مناسب دست ضروری
است .با توجه به نقش مهم اندام فوقانی در فعالیت های روزانه از مهارت های ظریف مانند نوشتن و غذا خوردن گرفته تا حرکات قدرتی و
گرفتن محکم اجسام ،باز گرداندن عملکرد مناسب دست در توانبخشی اهمیت زیادی دارد .همچنین در ورزشکاران قدرت گریپ نقش مهمی در
فعالیت های ورزشی مانند صخره نوردی ،جودو ،وزنه برداری ،تنیس و مانند آن را دارد.
کینزیوتیپ در دهه  1391توسط دکتر  Kenso Kaseاختراع شده[ ]3-9و می تواند  41-21درصد اندازه طولی خودش کشیده شود .عدم وجود
التکس باعث حساسیت زایی پایین این ترکیب شده وآن را برای استفاده در کودکان و افراد مسن مطمئن می سازد  .تیپینگ به روش های
مختلفی قابل انجام است .برای روش های مختلف تیپینگ مکانیسم های متعدد و اثرات مختلفی مانند بهبود حس عمقی ،بهبود تون عضالت،
فراهم آوردن فضای بیشتر برای بهبود گردش خون و لنف ،و تقویت عضالت برای کینزیوتیپ مطرح شده است 3-1[ .و ]5
کینزیوتیپ یکی از روش های رو به گسترش در فیزیوتراپی می باشد که فقط محدود به توان بخشی بیماران نمی شود و برای ورزشکاران و
افراد سالم نیز کاربرد دارد .کاربرد تیپینگ با توجه به نوع ورزش و نیازهای ورزشکار نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای ناشی ازورزش و
حمایت از اندام ها دارد  .اساس فیزیولوژیک تکنیک های تیپینگ این بود که تیپینگ پوست موجب تحریک مکانورسپتورهای جلدی شده و
بنابراین ورودی داده های حسی از محیط به سیستم عصبی مرکزی را افزایش می دهد .این افزایش ورودی های حسی به نوبه خود منجر به
بهبود حس عمقی و عملکرد عضالنی می شود 3-11[ .و  ]3-2سال ها است که استفاده از انواع مختلف تیپ جهت جلوگیری از آسیب دیدگی انجام
می شود ولی در سال های اخیر تکنیک های مختلف کینزیوتیپینگ به منظور افزایش عملکرد عضله نیز مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج
تحقیقات انجام شده در زمینه اثر کینزی وتیپ بر حداکثر قدرت و تحمل گریپ و همچنین جهت زدن تیپ بر روی بدن مبهم و متناقض است.
برخی محققین عقیده دارند کینزیوتیپ می تواند باعث بهبود قدرت و تحمل گریپ شود و همچنین جهت زدن تیپ روی قدرت عضله تاثیر دارد
[ 11-11و 5و ]1در حالیکه نتیجه تحقیقات دیگر محققین نشان می دهد که تیپ در حداکثر قدرت و تحمل گریپ نقشی ندارد .همچنین جهت زدن
تیپ هیچ افزایشی را در قدرت ایجاد نمی کند[14-12و  ]1.4.1کینزیوتیپ روش تیپینگ نسبتا جدیدی است که استفاده از آن رو به گسترش می باشد
ولی اثرات واقعی آن هنوز کامال شناخته شده نیست .بر این اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر دو روش تیپینگ ساعد بر حداکثر قدرت و
تحمل گریپ در افراد سالم انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تعداد  22نفر ( 42/21 ±3/11سال و میانگین شاخص توده بدنی  44/14 ±1/35کیلوگرم بر متر مربع) به روش نمونه گیری
غیر احتمالی از جامعه در دسترس (دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران)انتخاب شدند و پس از کسب رضایت نامه کتبی
برای شرکت در مطالعه مورد آزمایش قرار گرفتند .در صورتیکه شرکت کنندگان سابقه آسیب های عصبی -عضالنی یا شکستگی در ستون
فقرات و اندام فوقانی غالب ،مصرف داروهای استروئیدی یا سایر داروهای محرک سیستم عضالت ،و ورزش خاص با دست داشتند از مطالعه
خارج می شدند [11،12 [.از شرکت کنندگان خواسته شد که تا یک روز قبل از انجام تست از انجام فعالیت های فیزیکی شدید که اندام فوقانی را
درگیر کند دوری نمایند.
قبل از شروع تحقیق ،روند آزمایش به خوبی برای شرکت کنندگان توضیح داده شد .وزن افراد با ترازوی دیجیتال و قد آنها با متر نواری اندازه
گیری شد ،سپس شاخص توده بدنی افراد محاسبه گردید و به صورت تصادفی در سه گروه  -1شاهد (بدون کینزیوتیپ) -4 ،آزمایشی
دو(کینزیوتیپ به صورت  Yپایه باال) و -3آزمایشی سه (کینزیوتیپ به صورت  Yپایه پایین) قرار گرفتند .تمامی مراحل تحقیق روی دست
غالب شرکت کنندگان صورت گرفت .با سوال از افراد دست غالب آنها مشخص می شد .برای اندازه گیری حداکثر قدرت گریپ از دستگاه
دینامومتر دستی و برای اندازه گیری تحمل گریپ از زمان سنج استفاده شد. .
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اندازه گیری ها :حداکثر قدرت و تحمل گریپ با استفاده از دینامومتر دستی مدل JAMAR 5030J1 hydraulic dynamometer
) (Sammons Preston Inc, Bolingbrook, ILانجام شد.
مطالعات متعددی پایایی و روایی این دستگاه را تایید کرده است .قبل از شروع تست دینامومتر و زمان سنج از نظر کالیبراسیون بررسی شدند.
نتایج حداکثر قدرت گریپ بر حسب (نیوتن) و تحمل گریپ بر حسب ثانیه ثبت گردید .در هنگام انجام تست و اندازه گیری قدرت و تحمل
گریپ ،شرکت کننده می ایستاد ،بازو محکم در کنار بدن قرار می گرفت ،آرنج  31درجه خم ،ساعد در مید پوزیشن و مچ دست در کمی
اکستنشن بود .از شرکت کننده خواسته می شد سه مرتبه دینامومتر را با حداکثر قدرت فشار دهد و هر مرتبه آن را به مدت  2ثانیه نگاه دارد و
بعد رها کند .بیشترین مقدار به عنوان حداکثر قدرت گریپ در نظر گرفته می شد .در حین انجام تست شرکت کننده بطور شفاهی تشویق می شد
تا حداکثر تالش خود را انجام دهد .در طی انجام تست ،آزمونگر دقت می کرد که شرکت کننده در هنگام انجام گریپ حرکت اضافی شانه یا تنه
را انجام ندهد.
برای اندازه گیری تحمل گریپ ابتدا  21درصد شاخص پایه را مشخص  ،سپس عقربه متحرک داینامومتر را روی آن ثابت نموده و از فرد
موردآزمون خواسته می شد که داینامومتر را تا حدی در کف دست بفشارد تا عقربه نیروسنج روی عقربه متحرک قرار گیرد و تا حد امکان
داینامومتر را در همین درجه نگه دارد .مدت زمان انقباض ایزومتریک که فرد می توانست داینامومتر را در این درجه نگه دارد توسط یک زمان
سنج (کرنومتر) سنجیده و به عنوان تحمل گریپ ثبت گردید.
در این مطالعه حداکثر قدرت و تحمل گریپ شرکت کنندگان در سه گروه و د ر دو مرحله (قبل و  42ساعت بعد از تیپینگ) اندازه گیری شد .به
منظور کاهش ا ثر ریتم سیرکادین ( )circadian rhythmتمام اندازه گیری ها در یک زمان از روز (بین  2تا  9عصر) صورت گرفت]19[ .
روش تیپینگ
شرکت کنندگان بطور تصادفی در یکی از سه گروه (شاهد Y ،پایه باال ،و  Yپایه پایین) قرار گرفتند و کینزیوتیپ بر روی عضالت فلکسور
ساعد دست غالب اعمال شد .برا ی تعیین دست غالب از شرکت کنندگان سوال می شد با کدام دست می نویسد ]15[ .روش انجام کینزیوتیپ بر
روی عضالت فلکسور ساعد بر اساس روش پیشنهادی دکتر Kaseبود]1[ .
برای تمام شرکت کنندگان از کینزیوتیپ بژ رنگ استفاده شد .کینزیوتیپ مورد استفاده در این تحقیق از نوع  epatoisnik serAساخت کره
جنوبی ،کارخانه  Ares custom logoو به عرض  2سانتیمتر بود .قابلیت کشسانی طولی این کینزیوتیپ  31تا  21درصد طول اولیه اش
بود.
قبل از انجام تیپینگ اندازه آن از دو بند انگشت (حدود  2سانتیمتر) پایین تر از اپی کوندیل داخلی بازو تا دو بند انگشت باالتر از چین مچ
دست شرکت کننده اندازه گیری و مقدار مورد نظر از کینزیوتیپ بریده می شد .سپس بطور طولی از قسمت وسط برش داده شد تا پایه های Y
را تشکیل دهد .هنگام اندازه گیری و تیپینگ ،آرنج در وضعیت صاف شده کامل ،ساعد در سوپیناسیون کامل و مچ دست در وضعیت صاف شده
کامل قرارداشت .برای چسباندن کینزیوتیپ به روش  Yپایه باال ( از ابتدا به انتها یا همان  )origin to insertionکینزیوتیپینگ طوری
انجام شد که پایه آن روی اپی کوندیل داخلی بازو و دنباله های آن در مچ دست قرار می گرفت .اولین بازوی  Yدر امتداد کنار داخلی ساعد از
باال به پایین تا مچ دست چسبانده شد .بازوی دوم  Yنیز به همین ترتیب از باال به پایین چسبانده شد طوری که عضالت فلکسوری را در بر می
گرفت .کینزیوتیپ  Yشکل همچنین بر روی تاندون مشترک فلکسورها از انتهای عضله تا ابتدا زده شد .برای چسباندن کینزیوتیپ به روش Y
پایه پایین (از انتها به ابتدا) پایه Yبر روی سطح قدامی مچ دست (انتهای تاندون فلکسوری) قرار گرفت .اولین بازوی  Yدر امتداد کنار داخلی
ساعد از پایین به باال تا آرنج به طرف اپی کوندیل داخلی بازو چسبانده شد .بازوی دوم  Yنیز به همین ترتیب از پایین به باال چسبانده شد
طوری که عضالت فلکسوری را در ی گرفت.
کینزیوتیپ در تمام طول ساعد از ابتدا به انتها و از انتها به ابتدا طوری بکار رفت که حتی االمکان تمام سطح فلکسوری ساعد را می پوشاند و
کششی معادل 31-32درصد طول اولیه خود را داشت .انتها های تیپ بدون هیچ تنشنی به ساعد چسبانده شدند و به عنوان تکیه گاه عمل
کردند .در گروه کنترل هیچگونه تیپی اعمال نشد .مدت زمان قرار گرفتن تیپ بر روی ساعد  42ساعت در نظر گرفته شد [13،4[.قبل از شروع
آزمایش حد اکثر قدرت و تحمل گریپ در گروه شاهد ،گروه دوم ،و گروه سوم سنجیده و بعد از  42ساعت نیز این ارزیابی ها مجددا تکرار شد.
آنالیز آماری
پس از ثبت اطالعات در نرم افزار  spss 18جهت توصیف متغیر های کمی از شاخص های میانگین و انحراف معیار و برای نمایش آن ها از
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جدول استفاده شد.
در این تحقیق متغیرهای مستقل وضعیت کینزیوتیپ شرکت کنندگان (گروه شاهد Y ،پایه باال ،و Yپایه پایین) بود .متغیرهای وابسته شامل
حداکثر قدرت گریپ و حداکثرتحمل گریپ بود .توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف بررسی شد .تمام داده ها توزیع نرمال
داشتند .میانگین و انحراف معیار تمام متغیرها در هر سه حالت (گروه شاهد (بدون کینزیوتیپ)Y ،پایه باال ،و  Yپایه پایین) قبل و بعد از مداخله
محاسبه شد .برای مقایسه قبل و بعد گروه ها از آزمون  tزوجی و برای ارزیابی تفاوت های بین سه گروه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
استفاده شد .سطح معنی داری آزمون های آماری  1/12در نظر گرفته شد.
یافتهها
اندازه گیری های انجام شده از تمام شرکت کنندگان در محاسبات آماری لحاظ شد .هیچ شرکت کننده ای از مطالعه خارج نگردید .آزمون آماری
تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان در هر سه گروه همگن بود و از نظر سن ،شاخص توده بدنی،
قدرت گریپ و تحمل گریپ در شروع مطالعه اختالف معنی داری نداشتند (( (P> 1/12جدول .)1
جدول :3خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان ( )n=54
گروه

شاهد

آزمایشی 3

آزمایشی 2

متغیر

(بدون تیپ)

)Yپایه باال)

)Yپایه پایین)

سن(سال)

42/13±2/22

42/33±3/92

42/41±3/19

1/944

توده بدنی (کیلوگرم /متر مربع)

44/21±1/92

44/13±4/33

41/91±1/99

1/123

قدرت گریپ (نیوتن)

25/51±5/39

29/33±11/52

29/33±3/55

1/324

مدت تحمل گریپ ( ثانیه)

23/33±11/29

29/33±44/35

25/11±49/12

1/929

P-VALU

بعد از مداخله ،در گروه شاهد که هیچ کینزیوتیپی دریافت نکرده بود مقادیر قدرت و تحمل گریپ قبل و بعد تفاوت معنی داری نداشت
( . )P<1/12در گروه  Yپایه باال نیزدر قدرت گریپ به دنبال کنزیوتیپ تغییری مشاهده نشد ( )P<1/12در حالی که تحمل گریپ بیشتر شده
بود ( .) p<1/12در گروه  Yپایه پایین هم قدرت و هم تحمل گریپ به دنبال کینزیوتیپ افزایش معنی داری نشان داد (( ) p1</12جدول .)4
جدول  :2حداکثر قدرت وتحمل گریپ در هر سه گروه قبل و بعد از کینزیوتیپ( )n=54
قدرت (نیوتن)

مدت تحمل (ثانیه)

P

قبل

بعد

گروه شاهد

29/51 ±5/39

11/21±5/31

1/113

گروه(Y )2باال

29/33±11/52

25/33±14/23

1/221

29/33±44/35

گروه( Y)2پایین

29/33 ±3/55

11/21 ±11/42

*1/114

25/11 ±49/12

قبل

بعد

23/33 ±11/29

24/31±12/34

1/331

25/21±44/14

*1/113

12/11 ±45/51

*1/114

تفاوت قبل و بعد هر گروه برای قدرت و تحمل گریپ در نمودار شماره  1و  4نشان داده شده است.
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نمودار  :3قدرت گریپ قبل و بعد از کینزیوتیپ در سه گروه ( )n=54

نمودار  :2تحمل گریپ قبل و بعد از کینزیوتیپ در سه گروه ( )n=54

قبل از شروع تست و انجام مداخله ،هر سه گروه با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه برای متغیرهای حداکثر قدرت و تحمل
گریپ بررسی شدند و مشخص شد که قبل از شروع تست هیچ تفاوت معنی داری در قدرت و تحمل گریپ هر سه گروه وجود ندارد .مقایسه
گروه ها بعد از مداخله نیز تفاوتی بین گروه ها نشان نداد ( جدول .)3
جدول  :2مقایسه بین گروه ها از نظر حداکثر قدرت و تحمل گریپ قبل و بعد از مداخله( )n=54
گروه

شاهد

آزمایشی 3

آزمایشی 2

(بدون تیپ)

)Yپایه باال)

)Yپایه پایین)

قدرت گریپ (نیوتن)

25/51±5/39

29/33±11/52

29/33±3/55

1/324

تحمل گریپ(ثانیه)

23/33±11/29

29/33±44/35

25/11±49/12

1/929

قدرت گریپ (نیوتن)

11/2±5/31

25/33±14/23

11/21±11/42

1/513

تحمل گریپ(ثانیه)

24/31±12/34

25/21±44/14

12±45/51

1/359

متغیر
قبل
بعد

P-value
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بحث
هدف از این مطالعه بررسی اثر کینزیوتیپ عضالت ساعد بر روی حداکثر قدرت وتحمل گریپ در افراد سالم بود.
به توانایی دست و انگشتان برای تولید نیرو و قدرت عضالنی  grip strengthمی گویند  ]1[ .طبق مطالعات الکترومیوگرافی ،عضالت ساعد و
دست در گریپ قدرتی فعالند .گریپ به وسیله عضالت داخلی و خارجی(extrinsicو  )intrinsicناحیه دست انجام می شود .در این عمل
عضالت فلکسور انگشتان یک نیروی قوی برای گرفتن فراهم نموده و به عنوان عضالت اصلی حرکت عمل می کند [41،11[ .دست انسان با
تواناییهای خاص خود نشانه ای از سیر تکاملی موجودات زنده می باشد ]1،41،3،1[ .مراکز پیشرفته سیستم عصبی در کورتکس و عقده های
قاعده ای مغز هماهنگی و ریتم نرمال و نرمی حرکت دست را کنترل می نماید ]11] .کاهش قدرت گرفتن به طور معمول در برخی از بیماران
دچار اختالالت عضالنی-اسکلتی در اندام فوقانی دیده می شود .استفاده از کینزیوتیپ در ناحیه ساعد می تواند از طریق تحریک گیرنده های
مکانیکی پوست و به دنبال آن افزایش فیدبک حسی ناحیه تیپ شده به تسهیل انقباض عضالنی کمک کند .با وجود آنکه کینزیوتیپ بطور روز
افزونی به ویژه در مشکالت عضالنی استخوانی مورد استفاده قرار می گیرد بسیاری از اثراتی که برای آن پیشنهاد شده است هنوز حالت فرضیه
دارند و شواهد کافی آنها را تایید نمی کند .تاثیرات واقعی کینزیوتیپ بر روی عملکرد عضالت هنوز مورد بحث است.
هرچند نتایج این تحقیق نشان داد که به دنبال  42ساعت تیپینگ عضالت ساعد حداکثر قدرت و تحمل گریپ در یک گروه ازدانشجویان دختر
افزایش یافت ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که به هر حال در مورد اثر قطعی کینزیوتیپ هنوز اتفاق نظرکامل وجود ندارد .نتایج
مطالعه  ) 4114( Donceو  Slupikدر ( )4119نشان داد که به دنبال کینزیوتیپ قدرت عضالت افزایش می یابد .تحقیق  Donceنشان
داد به دنبال نیم ساعت و یک ساعت کینزیوتیپ قدرت گریپ افزایش می یابد ]5] .همچنین  Slupikدر مطالعه ای که بر روی  49نفر انجام
داد؛ مشاهده کرد که بعد از  42ساعت کینزیوتیپ فعالیت الکتریکی عضله چهار سر رانی افزایش می یابد]13[ .
از طرفی نتایج برخی دیگر از تحقیقات مانند  Changو  Fuاین مطلب را تایید نمی کند .تحقیق چانگ نشان داد که کینزیوتیپ منجر به
افزایش قدرت گریپ نمی شود ]1[.با وجود این که تحقیق وی با تحقیق حاضر از این نظرکه هر دو تحقیق بر روی قدرت گریپ دانشجویان
انجام شده است؛ شباهت دارد ولی نتایج دو تحقیق یکسان نیست .علت این امر می تواند به خاطر روش کار و شرکت کنندگان باشد .تحقیق
حاضر بر روی دانشجویان دختر انجام شد در حالی که تمام شرکت کنندگان در تحقیق چانگ مرد بودند .بطور طبیعی قدرت عضالنی مردان
بیشتر از زنان است ،لذا این احتمال وجود دارد که کینزیوتیپ در شرکت کنندگان خانم اثرات خودش را بیشتر نشان دهد هر چند این مطلب
نیازمند بررسی بیشتری است .به عالوه میزان استرچ کینزیوتیپ در تحقیق حاضر( 31-32درصد) بیشتر از میزان استرچ کینزیوتیپ در تحقیق
چانگ ( 12-41درصد) بود .در تحقیق حاضر کینزیوتیپ به مدت  42ساعت بر روی ساعد باقی می ماند ولی درتحقیق چانگ اثر آنی تیپینگ
بررسی شده است .در تحقیق حاضر فردای همان روز اندازه گیری ها انجام می شد درحالی که در تحقیق چانگ یک هفته بین اندازه گیری های
حالت تیپینگ و حالت بدون تیپینگ فاصله بود.
فو و همکاران در تحقیق خود تاثیر کینزیوتیپ بر عملکرد ورزشکاران را مورد بررسی قرار دادند ]12[ .آنها پس از تیپینگ سطح قدامی ران تاثیر
احتمالی آنی و کوتاه مدت کینزیوتیپ بر قدرت عضالنی چهار سر رانی و همسترینگ را در سه وضعیت بدون تیپ ،بالفاصله بعد از تیپ ،و 14
ساعت بعد از تیپ بررسی کردند .نتایج هیچ تفاوتی در قدرت عضالت ورزشکاران سالم به دنبال تیپینگ را نشان نداد .نتایج تحقیق فو با تحقیق
حاضر همخوانی ندارد .مطالعه فو بر روی ور زشکاران انجام شده بود که همگی در سطح خوبی از عملکرد عضالنی بودند .بنابراین نمی توان
انتظار داشت درجات اندکی از تغییرات قابل اندازه گیری (مانند افزایش قدرت عضالت) در آنها مشخص شود .تحقیق حاضر اثرات کینزیوتیپ را
در افراد غیر ورزشکار که انتظار می رود افزایش قدرت عضالت در آنها بهتر قابل تشخیص باشد ،بررسی نمود .به عالوه تمام شرکت کنندگان
در تحقیق حاضر دانشجویان دختر بودند .همچنین تکنیک تیپینگ در مطالعه حاضر می تواند تفاوت بین نتایج این مطالعه و مطالعه فو را توجیه
نماید .مطالعه حاضر بر روی عضالت اندام فوقانی و با  31درصد کشش کینزیوتیپ انجام شد ولی مطالعه فو بر روی عضالت اندام تحتانی و با
 141درصد کشش کینزیوتیپ صورت گرفت .به عالوه در مطالعه حاضر کینزیوتیپ که به شکل  Yآماده شده بود تقریبا تمام عضله را در بر
می گرفت ولی در تحقیق فو یک برش کینزیوتیپ به شکل  Iروی عضله چهارسررانی زده شد .در تحقیق حاضر کینزیوتیپ طوری بر روی
ساعد چسبانده شد که تقریبا سطح وسیعی از عضالت فلکسور را در بر گرفته بود در حالی که در اندام تحتانی چون عضالت بزرگ تر و حجیم
تر هستند کینزیوتیپ اعمال شده به آنها نمی تواند سطح وسیعی از عضله را بپوشاند .در نتیجه ورودی حسی کمتر برای فرد فراهم می آورد .کم
بودن ورودی حسی نیز به نوبه خود اثر کمتر ی بر روی عضله هدف می گذارد و تغییرات ناشی از تیپ کمتر خواهد بود.
مشکل بودن تفسیر درست تغییرات عصبی عضالنی ناشی از کینزیوتیپ ناشی از مشخص نبودن مکانیسم اثر واقعی آن است .هرچند که بیان
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مکانیسم های اثرات تیپینگ موضوع اصلی این تحقیق نیست به منظور روشن شدن مطلب می توان توجیهاتی را درمورد افزایش قدرت و تحمل
عضله به دنبال کینزیوتیپ ساعد مطرح کرد.
فرضیه های مختلفی برا ی توجیه این تناقضات مطرح شده است Slupik et alپیشنهاد کردند که اثرات کینزیوتیپ ناشی از افزایش به کار
گیری واحد های حرکتی عضله است .محققین دیگری مانند  Riddingو همکاران[ ]44و  Simoneauو[ ]43همکاران این فرضیه را مطرح
کردند که ورودی های حسی با تغییر میزان تحریک پذیری سیستم عصبی مرکزی بر روی کنترل حرکت اثر می گذارند .علت تاثیرکینزیو تیپ
در افزایش قدرت عضالنی را این گونه می توان توجیه کرد که کینزیوتیپ با اعمال کشش پوستی باعث افزایش تحریک گیرنده های مکانیکی
پوست و افزایش فیدبک حسی ناحیه تیپ شده می شود و به دنبال آن انقباض عضالنی را تسهیل می کند[. ]42
به عالوه عضال ت اندام فوقانی نسبت به اندام تحتانی قدرت کمتری دارند و تغییرات اندک در قدرت عضالت اندام فوقانی به دنبال یک مداخله
(کی نزیوتیپ) راحت تر قابل تشخیص است در حالی که همین مقدار تغییر در عضالت قوی اندام تحتانی احتماال موجب بروز تغییرات قابل توجه
و معنی داری نخواهد شد.
در سال های اخیر استفاده از نوع جدیدی از تیپ که به کینزیوتیپ شناخته می شود؛ بیشتر شده است .این تیپ با تیپ قبلی از نظر میزان
االستیسیتی متفاوت است طوری که می تواند قبل از این که روی پوست چسبانده شود 121تا 141درصد طول اولیه خودش کشیده شود [ ]42و به
این ترتیب یک نیروی کشش دایمی به پوست اعمال کند .همچنین این فرضیه مطرح است که کینزیوتیپ فاصله بین فاسیا و بافت نرم زیرین را
افزایش می دهد ]41،49[ .و به عالوه کینزیوتیپ حرکت مفصل را مانند تیپ های قبلی محدود نمی کند و می تواند مدت طوالنی تری روی
پوست و بدن فرد بماند بدون اینکه نیاز به تعویض داشته باشد [43،45[ .برخی محققین عقیده دارند که کینزیوتیپ می تواند جریان لنف و خون را
بهبود بخشد]31[ .
نتایج مطالعه حاضر در مورد تحمل گریپ با نتایج برخی از تحقیقات هم خوانی دارد .به عنوان مثال  Zanchetو همکاران ( )4113در مطالعه
خود تاثیر تیپینگ روی تحمل گریپ در ورزشکارانی که با راکت سر وکار دارند نشان داد که کینزیوتیپ کاهش تحمل گریپ را در این
ورزشکاران مهار می کند []1
 Stedgeدر سال(  )4114برخالف نتایج مطالعه حاضر گزارش کرد که کینزیوتیپ هیچ تا ثیری روی تحمل عضله گاستروکنمیوس و
همچنین هیچ تاثیری روی گردش خون آن ندارد ]4[.نتایج تحقیق  Stedgeبا تحقیق حاضر همخوانی ندارد .مطالعه حاضر از این جهت که
تیپینگ بر روی عضالت اندام فوقانی انجام شده بود ،با مطالعه فوق که تیپینگ بر روی عضالت اندام تحتانی (گاستروکنمیوس) انجام شده
است؛ فر ق دارد .این احتمال وجود دارد که افزایش بهبود عملکرد عضله به دنبال کینزیوتیپ آنقدر قابل توجه نباشد که در انقباض یک عضله
قوی اندام تحتانی تغییری ایجاد کند ولی توانسته باشد روی عضالت ظریف تر اندام فوقانی تاثیر گذار باشد .به عالوه برخی منابع این احتمال را
مطرح کرده اند که شاید کینزیوتیپ ویژگی  muscle specificداشته باشد]19[ .
نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که به دنبال کینزیوتیپ بین دو گروه مورد آزمون تفاوتی مشاهده نشد در حالی که بین قبل و بعد
(کینزیوتیپ) گروه ها تفاوت وجود دارد .این امر نشان می دهد که به دنبال کینزیوتیپ تغییری در هر گروه ایجاد شده و بنابراین قبل و بعد
هرگروه با خودش فرق دارد ولی مقدار تغییر ایجاد شده در هرگروه به دنبال کینزویوتیپ تقریبا یکسان بوده است ،لذا تفاوتی بین گروه ها
مشاهده نمی شود.
 Yuna-yuanleeدر ( )4114که تاثیر جهت مختلف کینزیوتیپ روی حرکت و قدرت عضله پشت پا(ماهیچه  )flacبررسی کرد و هیچ
تفاوتی را در  4جهت ابتدا به انتها و انتها به ابتدای عضله مشاهده نکرد .اگر جهت تیپ از انتها به ابتدای عضله باشد جهت انقباض عضله در
خالف جهت برگشت تیپ به حالت اولیه می باشد .بنابراین تیپ پوست و فا سیای زیر پوست را در جهت مخالف می کشد و باعث افزایش
انعطاف پذیری می شود]14[ .
 )4111( Vitoulkنشان دادکه کینزیوتیپ باعث افزایش قدرت اکسنتریک کوادریسپس طی انقباض ایزوکینتیک در زنان سالم غیر ورزشکار
می شود اما روی انقباض کانسنتریک تاثیر چندانی ندارد .در این مطالعه حجم نمونه  41نفر و نسبت به مطالعه ما کمتر بود و روش زدن تیپ
پالسبو با تیپ واقعی یکی نبود و تیپ پالسبو به صورت عرضی زده شد .تیپ واقعی از ابتدا به انتهای رکتوس فموریس زده شد .همانطور که
می دانیم جهت اعمال تیپ نیز روی تون عضالنی تاثیر دارد.به این صورت که اگر از ابتدا به انتهای عضله زده شود باعث افزایش قدرت
انقباض عضله می شود (چین های پوستی که بعد از چسباندن تیپ ایجاد می شود باعث کشیده شدن انتهای عضله به سمت ابتدای آن شده و
به افزایش تون عضله کمک می کند) و اگر از انتها به ابتدای وصل شود باعث ریلکس شدن عضله می گردد .یکی دیگر از علل متفاوت بودن

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

31

.................رضائیان و همکاران

این مطالع ه با مطالعه حاضر در نوع عضله است که در این مطالعه تاثیر تیپ روی رکتوس فموریس و در مطالعه حاضر تاثیر تیپ روی حداکثر
]11[.قدرت و تحمل گریپ بررسی شده است
13) تاثیر آنی و تاخیری دو جهت مختلف تیپ روی حداکثر قدرت ایزومتریک مچ دست و انگشتان و قدرت گریپ در4113(  درLiang kou
. ساعت بعد نتیجه ارزیابی شد42،  کینزیوتیپ روی ساعد غالب و غیر غالب افراد انجام شد و بالفاصله بعد از تیپ. ورزشکار جوان را بررسی کرد
 حداکثر قدرتI  در طول عضله اکستانسور مچ بسته شد و مشاهده کرد که بالفاصله بعد از استفاده ازکاربرد تیپI وY  روش4 تیپ به
 در مچ و، روش تیپ4  بالفاصله بعد از تیپینگ در هر. ساعت تاثیر آن ادامه می یابد42 ایزومتریک اکستنشن انگشت میانی افزایش و تا
 در توجیه متفاوت بودن، روش مشاهده نشد4 اکستانسور انگشت میانی قدرت افزایش می یابد اما هیچ تاثیر قابل توجهی در قدرت گریپ در
.] اشاره کرد33[این مطالعه با مطالعه حاضر می توان به کم بودن حجم نمونه و اینکه در این مطالعه گروه پالسبو در نظر گرفته نشده بود
نتیجه گیري
، ساعت کینزیوتیپ سطح فلکسوری ساعد قدرت و تحمل گریپ افزایش نشان داد و قبل و بعد گروه مداخله متفاوت بود42 هرچند که به دنبال
 ساعت کینزیوتیپ سطح فلکسوری42 از آنجا که بعد از کینزیوتیپ بین سه گروه تفاوتی مشاهده نگردید؛ نمی توان با قاطعیت بیان کرد که
 برای پاسخ به این سوال تحقیقات بیشتری مورد.ساعد قدرت گریپ را افزایش می دهد همان طور که نمی توان گفت تاثیری هم نداشته است
.نیاز است
تشکر و قدردانی
.این مقاله برگرفته از پایان نامه فاطمه رضاییان با راهنمایی دکتر سید مجید حسینی و دکتر خسرو خادمی می باشد
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