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ABSTRACT
Background and Aim: Kinesio-Taping is a new therapeutic method for musculoskeletal
disorders including low back pain. The purpose of this study was to examine the effect of six
weeks kinesio taiping on pain and disability in male subjects with non-specific chronic LBP.
Materials and Methods: Twenty four patients diagnosed with non-specific chronic low back
pain underwent a six week treatment with Kinesio-Taping by a sports therapist. The amount of
pain and functional disability were measured using visual analogue scale (VAS) and Oswestry
disability index (ODI) questionnaire respectively before, after and Four months after the
intervention. Data were analyzed using independent T and paired T. Statistical significance was
set at p≤0.05.
Result: Our finding showed that immediately after six-week kinesio-taping, the amount of pain
and functional disability was improved in participants with non-specific chronic low back pain
(p<0.01). The results obtained from Four-month follow-up did not indicate any significant
reduction in pain and improvement in functional disability in patients compared to the baseline
(p>0.05).
Conclusion: Based on current results, Kinesio-taping could have temporary and short-term
effect in rehabilitation of subjects with chronic low back pain.
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بررسی اثر چهار ماه پیگیری متعاقب شش هفته کینزیوتیپ بر میزان درد و ناتوانی عملکردی
مردان مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی
مهدی مهجور* ،1حسین یعقوبی ،2سعید ایل بیگی 3علی ثقه
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کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصالحی ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد .مشهد ،ایران.
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند .بیرجند ،ایران.
استادیار بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند .بیرجند ،ایران.
استادیار رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند .بیرجند ،ایران.

چکیده
مقدمه و اهداف
کینزیوتیپ از روشهای جدید درمانی برای اختالالت اسکلتی – عضالنی بخصوص کمردرد به حساب میآید .در این مطالعه برای دستیابی به نتایج قطعی تر در این زمینه
تأثیرات این روش بر درمان کمردرد و همچنین پیگیری عالئم بیماران به بررسی اثرات شش هفته کینزیوتیپ و همچنین  4ماه پیگیری بر میزان درد و ناتوانی مردان مبتال
به کمردرد مزمن غیراختصاصی پرداخته شد.
مواد و روش ها
بیست و چهار بیمار مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاصی به مدت شش هفته تحت درمان با وسیله کینزیوتیپ زیر نظر درمانگر ورزشی قرار گرفتند .میزان درد با استفاده از
مقیاس عینی درد و میزان ناتوانی عملکردی با استفاده از پرسشنامه استاندارد اوسستری 1قبل ،بعد و چهار ماه بعد از انجام مداخله اندازهگیری شد .داده ها با استفاده از آزمون
های تی زوجی و تی مستقل در سطح معنیداری ( )P >0/05آنالیز شدند.
یافته ها
نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار درد و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بالفاصله بعد از شش هفته کنزیوتیپ بود(.)p<0/001
همچنین نتایج بدست آمده از چهار ماه پیگیری بیماران نشان دهنده عدم بهبود معناداری در درد و ناتوانی عملکردی بیماران نسبت به پیش آزمون بود(.)P> 0/05
نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق حاضر کینزیوتیپ می تواند در توانبخشی بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی اثرات موقتی و کوتاه مدت داشته باشد به طوری که بعد از
چهار ماه پیگیری دوباره عالئم درد و ناتوانی عملکردی در بیماران مشاهده شد.
واژگان کلیدی
کینزیوتیپ ،کمردرد مزمن غیراختصاصی ،پیگیری ،درد ،ناتوانی
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مقدمه و اهداف
کمردرد به عنوان یک مشکل بهداشتی ،درمانی در جوامع مختلف مطرح میباشد که فکر بیماران پزشکان و سیاستگذاران بخش بهداشت و
درمان را به خود مشغول داشته است .کمردرد شایعترین اختالل اسکلتی – عضالنی و همچنین علت بارز ناتوانی و غیبت از کار در افراد
میباشد[ .]1توجه به مطالعات زیادی که زمینه علت کمردرد انجام شده است ولی هنوز آسیب شناسی دقیق آن به درستی مشخص نشده است.
به نظر میرسد در اغلب موارد کمردرد ناشی از ضعف و عدم توازن عضالت و پوسچر نامناسب بدن میباشد[ .]2یافته ها نشان میدهند که درد
در بیماران مبتال به کمردرد مزمن موجب نقص در کنترل حرکتی شده و ترس از تکرار درد ،در زمانهای مختلف موجب افزایش ناتوانی و
همچنین محدود کردن فعالیت فرد میشود[ .]3در تحقیقات انجام شده به درمانهایی نظیر دارو ،برنامه های آموزشی ،تمرین درمانی ،آب درمانی،
ماساژ ،مانیپولیشین و درمان های رایج در فیزیوتراپی مانند الکتروتراپی و لیزر جهت درمان کمردرد اشاره شده است .امّا هنوز توافق کلی بر اینکه
کدام یک از این روش ها در درمان قطعی کمردرد موثرتر است ،وجود ندارد[.]4-5
با توجه به عوارض ناشی از کمردرد ،درمان به موقع و پیشگیری از بروز مجدد عوارض و ناتواناییهای ناشی از آن از اهمیت ویژهای برخوردار
است .لذا تسکین کمردرد و کاهش ناتوانیهای ناشی از آن یکی از اولویتهای مهم درمان میباشد .اکثر بیماران مبتال به کمردرد مزمن مایلند
تا برای درمان خود از روش های غیرتهاجمی و غیردارویی استفاده کنند .از جمله درمانهای طب مکمل و حمایتی استفاده از نوار بندی به وسیله
کینزیوتیپ میباشد .کینزیوتیپ یک تکنیک جدید در برنامه های درمانی و بالینی برای اختالالت اسکلتی  -عضالنی است که توسط کنزو کیس
ژاپنی در سال  1996ابداع گردید[ .]6کینزیوتیپ نواری نازکی است که دارای خواص االستیکی شبیه به پوست میباشد و به آن اجازه میدهد که
در دامنه حرکتی طبیعی خود حرکت کند .از ویژگی های این روش درمانی میتوان به بهبود در عملکرد و تقویت عضالت ،فعال شدن گردش
خون از طریق بلند شدن پوست در مناطق دارایی التهاب و درد ،غیرفعال کردن سیستم درد با تحریک گیرندههای پوستی ،پیشگیری از آسیب،
حمایت از مفاصل بدن و بهبود حس عمقی اشاره کرد[.]6-7
اخیراً چندین مطالعه به بررسی اثرات درمانی کینزیوتیپ بر روی بیماران مبتال به کمردرد پرداخته اند .کاسترو سانچز ( )2012در مطالعه ای به
بررسی اثرات کینزیوتیپ بر روی بیماران مبتال به کمردرد مزمن پرداختند .نتایج آنها بهبود درد و ناتوانی را بعد از یک هفته نواربندی به وسیله
کینزیوتیپ نشان داد[ .]8همچنین لی و همکاران ( ) 2011نیز در مطالعه ای دیگر در بررسی اثرات کنزیوتیپ بر درمان مبتالیان به کمردرد حاد
دریافتند که از این روش می توان در درمان بیماران کمردرد استفاده کرد[ .]9در تنها پژوهش داخل کشور نیز شجاع الدین و همکاران ( )1392به
اثرات مثبت این روش درمانی بالفاصله بعد از مداخله در درمان کمردرد اشاره کردند[.]10
ماندگاری و دوام اثرات برنامه های درمانی بعد از انجام مداخالت در بیماران مبتال به کمردرد بسیار با اهمیت بوده است .در مورد این اثرات و
انجام مدالیته های گوناگون بر درمان بیماران مبتال به کمردرد بین محققین اختالف نظر وجود دارد .در بعضی از این تحقیقات محققان به این
نتیجه رسیدند که متدهای درمانی مانند ماسا ژ ،مانیپولیشن ستون فقرات ،لیزر و آب درمانی اثرات کوتاه و زودگذر دارند و بعد از گذشت دوره
درمانی دوباره نشانه های درد و ناتوانی در بیماران ظاهر میشود و بعضی روشهای دیگر مانند انجام تمرینات ثباتی در خشکی اثرات بلند مدت
و ماندگاری در درمان کمردرد دارد[ .]11درتحقیقی کانکانپا و همکاران به بررسی اثرات پیگیری بعد از شش ماه و یک سال از تمرین درمانی در
درمان مبتالیان به کمردرد پرداختند .نتایج آن ها نشان داد که اثرات مثبت در درد ،ناتوانی و استقامت عضالت تنه بعد از این مدت نیز در
بیماران باقی مانده است[.]12در مقابل جورجن و همکاران به بررسی اثرات طوالنی مدت آب درمانی در مبتالیان به کمردرد پرداختند و نتایج
نشان داد که آب درمانی اثراتی کوتاه مدت و موقتی در درمان کمردرد دارد[.]13
همان طور که از پیشینه پژوهش بر میآید ،علی رغم آنکه تحقیقات بسیار ارزنده ای در زمینه تأثیرات کنزیوتیپ در درمان افراد مبتال به کمردرد
در سال های اخیر انجام شده است ،بیشتر مطالعات نتایج متناقضی را گزارش کرده اند .از طرفی مطالعه ای که به اثرات طوالنی مدت و ماندگار
این روش در درمان مبتالیان به کمردرد پرداخته باشد یافت نشد و از آنجایی که یکی از مشکالت احتمالی بیماران مبتال به کمردرد مزمن عود
دوباره عالئم بیماری بعد از درمان های فیزیکی است ،بنابراین هدف اصلی از این مطالعه بررسی اثر چهار ماه پیگیری متعاقب شش هفته
کینزیوتیپ بر میزان درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی میباشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی  24بیمار مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاصی از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک های درمانی شهرستان قائن
در سال  1392توسط پزشک متخصص ارتوپدی انتخاب و به طور تصادفی و هدفمند در دو گروه مداخله ( 12نفر) و شاهد ( 12نفر) تقسیم شدند.
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معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از سن بین  20تا  40سال ،مزمن بودن بیماری (درد بیش از سه ماه) ،عدم هر گونه پاتولوژی خاص در
ستون فقرات مانند فتق دیسک شدید ،سابقه شکستگی و جراحی ستون فقرات ،تومور ،سرطان و روماتیسم بود .پس از انتخاب نمونه ها و اخذ
رضایت نامه متغیرهای شدت درد و ناتوانی عملکردی به ترتیب توسط مقیاس عینی درد ( )Visual Analog Scoreو پرسشنامه استاندارد
ناتوانی اوسستری ( )Oswestry Disability Indexاز هر دو گروه تحقیق اندازهگیری شد .پیش از شروع اندازهگیری ها نحوه پرکردن
پرسشنامه ناتوانی او سستری و مقیاس عینی درد به بیماران آموزش داده شد .ارزیابی شدت درد به وسیله معیار بصری درد ( )VASانجام شد .از
بیماران خواسته می شد که بر اساس یک مقیاس صفر تا ده امتیازی (صفر = بدون درد و ده = حداکثر درد) شدت درد خود را بیان کنند.
همچنین از پرسشنامه استاندارد اوسستری ( )ODIبرای ارزیابی ناتوانی ناشی از کمردرد استفاده شد .این پرسشنامه شامل  10بخش می باشد
که به بررسی شدت درد ،مراقبت شخصی ،بلند کردن اشیا ،راه رفتن ،نشستن ،ایستادن ،خوابیدن ،زندگی اجتماعی ،مسافرت و تغییر میزان درد
میپردازد .هر بخش شامل  6گزینه (حداقل ناتوانی صفر و حداکثر ناتوانی  )5است .ناتوانی کلی با حاصل ضرب مجموع نمره های هر قسمت در
عدد  2محاسبه می شود .در مطالعات گذشته پایایی پرسشنامه مقیاس شدت درد و اوسوستری به ترتیب  %91و  %84ذکر شده و مورد تأیید قرار
گرفته است[.]14-15
گروه مداخله به مدت  6هفته و هفته ای  3بار در هفته نواربندی میشدند .پروتکل نواربندی به وسیله کینزیوتیپ به این صورت بود که ابتدا فرد
جهت کشش عضالت پشتی و کمری به جلو خم میشد .سپس نوارهایی با عرض  5سانتی متری به صورت  Iبرش داده میشد و بدون ایجاد
کشش در نوار ،چسباندن را پایین تر ا ز استخوان لگن آغاز و در طول عضالت ارکتوراسپاین در دو طرف ستون فقرات با کشش مالیم ادامه
می دادیم .سپس نوار دوم را در همان وضعیت به صورت افقی و باالتر از ستیغ استخوان لگن موازی با دو نوار عمودی می چسباندیم .در طول
هفته  3بار نوار توسط درمانگر تعویض می شد [( ]16تصویر .)1

الف

ب

ج

د

تصویر  .1مراحل چسباندن نوار کینزیوتیپ

گروه شاهد نیز در این مدت به فعالیت های روزمره خودشان میپرداختند و مداخله ای برروی آنها انجام نمیشد .بالفاصله بعد از اتمام مدت
مداخله و همچنین در پی گیری  4ماهه دوباره شدت درد و ناتوانی عملکردی مانند پیش آزمون تکرار شد تا اینکه تغییرات ناشی از مداخله و
همچنین اثرات آن در پیگیری  4ماهه مشخص شود .برای انجام محاسبات دادههای خام ،از نرم افزار  SPSSنسخه  18و برای تعیین نرمال
بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف استفاده شد .همچنین برای تفسیر داده ها و اختالفات میانگین درون گروهی و بین
گروهی نیز از آزمونهای  tزوجی و مستقل استفاده شد.
یافته ها
خصوصیات دموگرافیک هر یک از دو گروه شامل قد ،وزن و شاخص توده بدنی در جدول  1آورده شده است .تفاوت معنی داری از نظر شدت
درد و میزان ناتوانی نیز قبل از انجام مداخله وجود نداشته است .تغییرات درون هرگروه با استفاده از  tزوجی نشان داد که میزان درد و ناتوانی
عملکردی در گروه مداخله به ترتیب از  6/5±0/84و  28±40در پیش آزمون به  2/7±0/67و  16±2/82در پس آزمون بطور معنی داری
کاهش یافته بود .)p>0/05( .در صورتی که در گروه شاهد تغییر معنی داری در میزان درد و ناتوانی عملکردی مشاهده نشد .بررسی مقایسه ای
بین دو گروه با استفاده از آزمون  tمستقل نشان داد که بهبودی میزان درد و ناتوانی ناشی از کمردرد در گروه مداخله به مراتب بیشتر از گروه
کنترل بوده است و این اختالف از نظر آماری معنیدار بوده است .همچنین پیگیری نمونه ها در چهار ماه بعد از انجام مداخله نشان میدهد که
اعمال کینزیوتیپ اثرا ت موقتی و کوتاه مدتی بر روی شدت درد و ناتوانی بیماران داشته است .بطوری که نمونه ها در گروه مداخله اختالف
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معنیدار آماری با گروه کنترل در میزان درد و ناتوانی نشان ندادند .نمودار شماره  1و  2به ترتیب نشان دهنده میانگین نمرات درد و ناتوانی
عملکردی در پیش آزمون ،بالفاصله بعد از مداخله و  4ماه پیگیری در بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاص می باشد.
جدول :1خصوصیات دموگرافیک آزمودنیها ()n=24
گروه

کینزیوتیپ()12

کنترل()12

سن (سال)

2/99±27/40

3/89±28/40

قد (سانتی متر)

7/35±176/12

4/84±176/50

وزن (کیلوگرم)

10/63±67/80

5/15±70/10

متغیرها

جدول  :2اختالف میانگین شدت درد و ناتوانی عملکردی پیش آزمون ،پس آزمون و  4ماه پیگیری ()n=24
متغیر

گروه

اختالف میانگین
Sig

مرحله

(پیش آزمون و پس آزمون)

تجربی

3/8±0/61

کنترل

0/51±0/47

ناتوانی

تجربی

12/25±0/81

عملکردی

کنترل

2/6±0/129

شدت درد

اختالف میانگین
Sig
(پیش آزمون و پیگیری)
0/9±0/66
0/001

0/03

0/2±0/35
2/8±0/112
1/4±0/74

نمودار  :1میانگین های میزان درد دو گروه در پیش آزمون ،بالفاصله بعد از مداخله و چهار ماه پیگیری
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نمودار  : 2میانگین های ناتوانی عملکردی دو گروه در پیش آزمون ،بالفاصله بعد از مداخله و چهار ماه پیگیری

بحث
مطالعه حاضر با هدف شش هفته کینزیوتیپ و پیگیری متعاقب آن بر روی شدت درد و ناتوانی مردان مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
انجام شد .نتایج مطالعه نشان دهنده کاهش معنادار میزان درد و ناتوانی بیماران بالفاصله پس از شش هفته نواربندی به وسیله کینزیوتیپ بود.
در سال  2011لی و همکاران به بررسی اثرات سه روز و روزی ده ساعت کینزیوتیپ تنه در یک مطالعه موردی بر روی بیمار مبتال به کمردرد
حاد پرداختند[ .]9پس از برنامه کینزیوتیپ مشاهده شد که اعمال این برنامه درمانی باعث کاهش درد در مقیاس  VASو همچنین کاهش
میزان ناتوانی در بیمار می شود که با مطالعه حاضر همسو می باشد .از طرفی پالونی و همکاران ( )2011نیز در یک مطالعه به بررسی اثرات
فوری کینزیوتیپ بر روی درد و میزان فعالیت الکتریکی عضالت بازکننده ستون فقرات پرداختند[ .]16نتایج نشان داد که کینزیوتیپ باعث کاهش
میزان درد و تغییر در فعالیت الکتریکی عضالت بیماران میگردد که از این نظر با یافته های تحقیق حاضر همخوانی دارد .از سویی دیگر بر
خالف این تحقیقات و تحقیق حاضرگونزالو انسیزو ( )2009اختالف معناداری را در میزان درد و عملکرد بیماران مبتال به کمردرد مزمن
غیر اختصاصی مشاهده نکردند که از دالیل احتمالی آن میتوان به حجم نمونه کم ( 4نفر) و مدت زمان کمتر در این پژوهش اشاره کرد [.]17
بر اساس گزارشات مطالعات گذشته بهبودی کوتاه مدت در سطح درد پس از پروتکلهای کینزیوتیپ در بیماران مبتال به کمردرد مزمن میتواند
ناشی از نظریه کنترلی دریچه ای یا دروازه ای درد باشد .بر اساس این تئوری هر گونه تحریک تماسی موجب فعال شدن مکانیسم های عصبی
در شاخ خلفی نخاع میشود که میتوانند مانند یک دروازه یا دریچه عمل کنند و باعث تعدیل جریان عصبی از الیاف محیطی به مرکز گردند .از
این رو کینزیوتیپ نیز با تحریک تماسی که بر روی پوست و عضالت ایجاد میکند میتواند با مکانیزم ترشح هورمونهای سیستم سرکوب
کننده درد مانند اندروفین و انکفالین باعث کاهش درد در بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شود[ .]18از طرفی کینزیوتیپ میتواند
باعث افزایش ثبات در مفاصل و تقویت عضالت ضعیف در بیماران شود که همه این موارد می تواند منجر به کاهش درد و ناتوانی پس از
مداخله گردد[.]19
نتیجه دیگر این تحقیق نشان میدهد که اختالف معناداری بین دو گروه در میانگین شدت درد و میزان ناتوانی در پیش آزمون و بعد از چهار ماه
پیگیری وجود ندارد به طوریکه بعد از چهار ماه پیگیری شدت درد و ناتوانی در بیماران نسبت به ارزیابی بعد از مداخله افزایش یافته بود .از بین
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) نشان دادند که بعد از گذشت2013(  رضوانخواه و همکاران.رفتن اثرات مداخالت متفاوت بر روی افراد نیز در مطالعات دیگر تأئید شده است
.]20[ چهار ماه از تمرینات اصالحی در دختران مبتال به کیفوز قدرت به دست آمده کاهش یافته و عالئم برگشت مییابد
) در2012(  کاسترو سانچز و همکاران.در مورد اثرات پیگیری کینزیوتیپ بر روی بیماران مبتال به کمردرد تنها یک مطالعه جدید یافت شد
 بیمار مبتال به کمردرد مزمن انجام دادند به اثرات کینزیوتیپ و پیگیری یک ماهه بر روی شدت درد و ناتوانی بیماران60مطالعه ای که بر روی
 آن ها گزارش کردند که میزان درد بیماران بعد از مداخله کنزیوتیپ و همچنین بعد از یک ماه پیگیری.]8[مبتال به کمردرد مزمن پرداختند
 نتایج مطالعه فوق با نتایج مطالعه حاضر تا اندازه ای مغایرت دارد که می تواند به علت زمان کوتاه مداخله (یک.کاهش معناداری یافته است
هفته) و همچنین مدت کوتاه پیگیری در مطالعه یاد شده باشد و در واقع تفاوت اساسی مطالعه ما با این مطالعه مدت زمان بیشتر مداخله و
 ماه بعد از مداخله می توان به کاهش در فرکانس های4  از مکانیزم های احتمالی برگشت عالئم.همچنین پیگیری بیشتر (چهار ماه) می باشد
عصبی و ترشح هورمون های ضد درد آندروفین و انکفالین ها و همچنین از بین رفتن اثرات تماسی کینزیوتیپ بعد از گذشت چهار ماه اشاره
.]21[کرد
نتیجه گیری
 اجتماعی و عدم کنترل فعالیت های روزمره افراد نشان،نتایج کلی این تحقیق با توجه به محدودیت های موجود مانند وجود تفاوت های فردی
 اما پیگیری.داد که شش هفته کینزیوتیپ مردان مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاصی موجب کاهش شدت درد و ناتوانی عملکردی می گردد
 ماهه بعد از اتمام زمان مداخله نشان داد که کاهش درد و میزان ناتوانی به وجود آمده در بیماران موقتی بوده و با گذشت این مدت زمان اثرات4
 لذا به کلیه بیماران مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی پیشنهاد میگردد که برای کاهش عالئم بیماری.این روش درمانی نیز کاهش می یابد
.خود به وسیله کی نزیوتیپ استفاده مستمر آن را دستور کار خود قرار دهند و با مشاهده زود هنگام عالئم نباید برنامه درمانی خود را رها کنند
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