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Abstract
Background and aim: Muscle strength is a key component of an athlete’s performance and may be
influenced by taping. Kinesio Taping (KT) is an elastic therapeutic tape used to enhance muscle
function. KT has become increasingly popular amongst athletes. The profile of KT was raised after it
was first introduced in 2008 Olympic Games. Despite the increasing use of KT in clinical practice,
uncertainty remains regarding its true merit. The present systematic review evaluates the evidence for
the effectiveness of KT in improving muscle strength.
Materials and Methods: PEDro, Cochrane Library, Medline, Google Scholar, ScienceDirect,
Scopus, Up to Date, and Pubmed databases were searched from 2000 to 2015 in studies published
only in English language. The combination of the terms kinesiology tape, kinesio tape, elastic tape,
tape and muscle, as well as tape and strength were used in the search.
Results: Among 26 obtained studies, 21 most-related studies were selected. Based on the results
reported, these studies were divided into two groups: 1. the studies with the results suggesting that
kinesio tape increases the muscle strength, and 2. the studies with the results suggesting that kinesio
tape dose not increase the muscle strength
Conclusion: Kinesiotape is not effective in changing the height of the jump and functional tests but
can alter the timing of muscle activity and reduce the time to achieve maximum muscle activity.
Kinesio tape effect on EMG activity and muscle strength depends on the use of kinesiotape and can be
effective if used in the right circumstances, yet exactly how to use it requires further high quality
studies.
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بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضالنی :مقاله مروری

سمانه شاکری ،1خسرو خادمی کالنتری* ،2علیرضا اکبرزاده

باغبان3

 1دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان .دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ،کمیته پژوهشی دانشجویی ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران
 2دکترای تخصصی فیزیوتراپی ،استاد گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،مرکز تحقیقات فیزیوتراپی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3دکترای تخصصی آمار زیستی ،استاد گروه علوم پایه ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
قدرت عضالنی یک جز مهم و اساسی در تعیین عملکرد ورزشکاران است که ممکن است با تیپ بهبود یابد .کینزیوتیپ یک نوع تیپ االستیک است که
جهت بهبود عملکرد عضالنی استفاده میشود و برای اولین بار در سال  1970در ژاپن مطرح شد .این نوع تیپ به سرعت در بین ورزشکاران مورد
استفاده قرار گرفت و بعد از المپیک  2008استفاده از آن افزایش یافت .علیرغم استفاده زیاد از کینزیوتیپ ،میزان اثرات آن مورد سوال است .مطالعه
مروری حاضر مطالعات را جهت بررسی میزان اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضالنی ،مورد مطالعه قرار میدهد.
مواد و روشها
برای انجام پژوهش حاضر مقاالت انگلیسی چاپ شده در بانکهای اطالعاتی PEDro, Cochrane Library, Medline, Google
 Scholar, Science Direct, scopus, Up to Date, Pubmedجستجو شدند .در این جستجو که محدود به مطالعات سالهای  2000تا
 2015بود از کلید واژههای ترکیبی Kinesiology Tape, Kinesiotape, Elastic Tape, Tape and Muscle, Tape and
 strengthاستفاده شد.
یافتهها
از میان تقریباً  26مقاله مرتبط با موضوع 21 ،مقاله برای بررسی وارد پژوهش شدند که بر اساس نتایج مطالعات به دو دسته تقسیم شدند :دسته اول
مقاالتی که نتایج آنها نشان می داد کینزیوتیپ بر افزایش قدرت عضالنی موثر است و دسته دوم مقاالتی که نتایج آنها بیان میکرد کینزیوتیپ بر قدرت
عضالنی موثر نیست.
نتیجهگیری
کینزیوتیپ در تغییر ارتفاع پرش و تستهای عملکردی بیاثر است ،ولی باعث تغییر در زمانبندی فعالیت عضله و کاهش زمان رسیدن به حداکثر
فعالیت عضله می شود .اثر کینزیوتیپ بر فعالیت الکترومیوگرافی و نیروی عضله بستگی به نحوه استفاده از کینزیوتیپ دارد و اگر در شرایط صحیح
استفاده شود ،میتواند موثر باشد .بیان دقیق نحوه استفاده صحیح از کینزیوتیپ نیاز به مطالعات با کیفیت باالتر دارد.
واژگان کلیدی
kinesiology tape؛ kinesiotape؛ elastic tape tape and muscle؛ tape and strenght
*آدرس نویسنده مسئول :دکتر خسرو خادمی کالنتری .دکترای تخصصی فیزیوتراپی ،استاد گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی،
مرکز تحقیقات فیزیوتراپی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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مقدمه و اهداف
تیپ به دو دسته االستیک و غیراالستیک تقسیم می شود .نوع االستیک یا کینزیوتیپ ضخامت و االستیسته مشابه پوست دارد و  %100از
کتان ساخته شده است و به اسامی مختلف شناخته می شود مثل:
Curetape®, Elastictape, Kinesio Tex® Tape, Kinesiotape®, Kinetape, K-Tape®,
®Physiotape
اصول تیپینگ اولین بار در سال  1970در ژاپن و کره مطرح شد .از این زمان به بعد روش های مختلفی برای تیپینگ مطرح شد و گسترش
یافت.
اثراتی که برای کینزیوتیپ مطرح می شود عبارتند از :بهبود جریان خون و لنف و در نتیجه کاهش ادم ،کاهش درد ،اثر بر عملکرد عضله از
طریق بهبود تون عضله و قدرت آن ،تحریک حس عمقی و بهبود تعادل و بهبود پوسچر]1[.
تئوریهای مختلفی برای مکانیسم اثر کینزیوتیپ ذکر شده است که عبارتند از:
Lifting Effect1-1
به دلیل خاصیت چسبندگی و االستیک بودن کینزیوتیپ میزان فضای بین بافتی افزایش مییابد و این امر بر میزان گردش خون و لنف اثر
میگذارد.
-2کنترل دروازه درد
در اثر تحریک گیرندههای مکانیکی پوست ،شدت درد کاهش می یابد]2[.
Neurofacilitation2-3
تحریک مکانورسپتورهای پوستی باعث تغییراتی در سیستم عصبی و افزایش تحریکپذیری عضله میشود]3[.
امروزه استفاده از تیپ به خصوص در بین ورزشکاران رواج زیادی یافته و این امر بر محبوبیت آن افزوده است .با این وجود دالیل علمی
استفاده از آن چندان اثبات شده نیست .کارهای انجامشده نتایج متفاوتی را نشان می¬دهد .این امر نیاز به مقاالت مروری بیشتر در این
زمینه و همینطور گاید الینهای معتبرتر را نشان می دهد تا مقاالت موجود از نظر کیفی و کمی بررسی شود .تنوع در نحوه استفاده یا
یکسان نبودن شرایط مطالعه از نظر مشخصات کینزیوتیپ استفاده شده مثل سطح پوشش ،میزان کشش و زمان ارزیابی تاثیرات کینزیوتیپ
باعث می¬شود امکان مقایسه بین مطالعات و نتیجهگیری کاربردی دشوار شود.
اولین قدم برای استفاده موثر از یک تکنیک درمانی ،انجام مقاالت مروری و بررسی نتایج مطالعات درباره عوامل موثر بر تاثیر تیپ و بررسی
نقص مطالعات فعلی ست .در مقاله مروری حاضر سعی بر بررسی مقاالتی شده است که تیپ را با هدف تاثیر بر عملکرد عضله و تغییر تون
و قدرت عضالنی به کار بردهاند.
مواد و روش ها
مقاالت از سال  2000تا کنون بین پایگاههای اطالعاتی مختلف شامل PEDro, Cochrane Library, Medline, Google
 Scholar, Science Direct, Scopus, Up to Date, Pubmedجست و جو شد.
واژههای  Kinesiology Tape, Kinesiotape, Elastic Tape, Tape and Muscle, Tape and strengthبه
عنوان واژههای کلیدی استفاده شدند.
جستجو در مقالههای به چاپ رسیده انگلیسی و فارسی زبان انجام شد که شامل مطالعههای  Clinical Trialبودند.
پس از جستجو  200مقاله به دست آمد که از بین آنها تنها مطالعاتی انتخاب شد که کینزیوتیپ را با هدف بهبود قدرت عضالنی استفاده
کرده بودند و دارای گروه کنترل نیز بودند که تعداد آنها به  26مطالعه رسید .از بین  26مورد 3 ،مطالعه به دلیل اینکه از تیپ نوع ورزشی
استفاده شده بود ،حذف شد و  2مطالعه نیز به دلیل نوع تیپینگ ،که بر روی مفصل انجام شده بود نه عضلهای خاص ،حذف شد و  21مقاله
وارد مطالعه شد.

 1اثر باال برنده
 2تسهیل عصبی
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مقاالتی که بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه مروری شدهاند ،بر اساس معیاری که فاکتورهای کلیدی مطالعات را بررسی می
کند ،از نظر کیفی رتبهبندی شدهاند .این فاکتورهای کلیدی عبارتند از :تصادفی قرار گرفتن نمونهها در گروهها Blind ،بودن نمونهها و
 Blindبودن فردی که مطالعه را انجام می¬دهد.این سه مورد به عنوان مسائل اساسی در کاهش میزان  Biasدر مطالعات Clinical
][4
 Trialمطرح شده اند.
مطالعات از شماره  1تا 4رتبهبندی شدند که رتبه  4شامل مطالعات  Controlled Experimentalهستند که افراد به صورت تصادفی
در گروه ها قرار گرفتهاند و افراد مورد مطالعه و فردی که مطالعه را انجام می دهد Blind ،هستند .رتبه  3شامل مطالعات Controlled
 Experimentalهستند که افراد به صورت تصادفی در گروه ها قرار گرفتهاند و افراد مورد مطالعه یا فردی که مطالعه را انجام میدهد،
 Blindهستند .رتبه  2شامل مطالعات  Controlled Experimentalهستند که افراد به صورت تصادفی در گروه ها قرار گرفته اند
و هیچ یک از افراد مورد مطالعه و همینطور فردی که مطالعه را انجام می دهد Blind ،نیستند .رتبه  1شامل مطالعات Controlled
 Experimentalهستند که هیچکدام از معیارهای فوق را نداشته باشند.
مشکالت متدولوژیک بسیاری در مطالعات دیده شد از جمله  Blindنبودن افراد و تراپیستها و یا نبودن گروه پالسبو برای کنترل اثرات
پالسبوی کینزیوتیپ و یا بررسی اثرات فوری کینزیوتیپ و در نظر نگرفتن اثر زمان بر میزان تاثیر کینزیوتیپ.
مطالعات در مفاصل و عضالت مختلفی انجام شده است .برای گرفتن یک نتیجه مشخص ،تعداد مطالعات ناکافی به نظر میرسد.
یافتهها
 21مقاله که برای بررسی وارد پژوهش شد ،بر اساس نتایج به دو دسته تقسیم شدند :دسته اول مقاالتی که نتایج مثبتی از اثر کینزیوتیپ بر
قدرت عضالنی به دست آورده بودند و دسته دوم مقاالتی که به این نتیجه رسیده بودند که کیزیوتیپ اثری بر قدرت عضالنی ندارد.
جدول  :1مطالعات دسته اول
نتیجه

روش کار

رتبه

افزایش فعالیت الکترومیوگرافی و آمپلی تود
عضالت در گروه کینزیوتیپ در عضالت
قدام ران و افزایش دامنه حرکتی اکتیو زانو

 ،n=2عضالت قدام ران و همسترینگ و تیبیالیس قدامی ،در سه حالت بدون تیپ و تیپ
ورزشی و کینزیوتیپ بررسی شدند .فعالیت الکترومیوگرافی عضالت قدام و خلف ران و قدام
ساق قبل و بعد از انجام تیپ در یک انقباض حداکثر اکستانسوری بررسی شد.
اندازهگیری دامنه حرکتی حداکثر اکستنشن نیز با گونیامتر انجام شد.

1

 24ساعت بعد افزایش پیک گشتاور عضله
دیده شد و
 72ساعت بعد نیز افزایش گشتاور دیده شد،
ولی به میزانی کمتر از  24ساعت بعد از
انجام تیپ .تا  24ساعت بعد از برداشتن
تیپ هم افزایش گشتاور دیده شد.
در گروه کینزیوتیپ ،میزان ارتفاع پرش
تغییری نکرد ،اما Ground Reaction
 Vectorافزایش یافت.
در گروه تیپ ورزشیGround ،
 Reaction Vectorتغییری نکرد ،اما
ارتفاع پرش کاهش یافت.
در حالت کینزیوتیپ و تیپ پالسبو،
وستوس داخلی در زمان کمتری شروع به
فعالیت می¬کرد.
ورودیهای حسی ناشی از تیپ میتواند بر
توان عضله موثر باشد.
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نویسنده

M.murrary
2000
[]5

 ،n=27در افراد سالم کینزیوتیپ روی سر داخلی عضله کوادریسپس استفاده شد و فعالیت
الکترومیوگرافی عضله با
الکترود سوزنی اندازه گرفته شد .تون عضالنی نیز بررسی شد.

2

Slupik A
2007
[]6

 ،n=31در افراد سالم در دو مرحله ،تیپ ورزشی و کینزیوتیپ در عضالت کاف انجام شد و
میزان پرش عمودی و  Ground Reaction Vectorقبل و بعد از انجام تیپ
اندازهگیری شد .عالوه بر این فعالیت الکترومیوگرافی عضله نیز بررسی شد.

2

T.S Hsieh
2007
[]7

در 10فرد سالم و  15بیمار مبتال به درد قدامی زانو ،از کینزیوتیپ در عضالت وستوس
داخلی و خارجی استفاده شد .وستوس داخلی از دیستال به پروگزیمال و وستوس خارجی از
پروگزیمال به دیستال تیپ شد.
در گروه پالسبو از تیپ ورزشی استفاده شد.
فعالیت الکترومیوگرافی و  Timingعضالت وستوس داخلی و خارجی حین باال رفتن از

2

Wen-chi
chen
2007
[]8

Review Article

قدرت گریپ در هر سه حالت افزایش یافته
است به خصوص در تیپ ناحیه
اکستانسوری.
در خانمها مدت زمان بیشتری طول کشید
تا قدرت افزایش یابد ،اما میزان افزایش
قدرت بیشتر از اقایان بود.

تیپ در جهت فیبرهای عضله چهار سر
قدرت اکسنتریک را افزایش می¬دهد.

تنها تغییری که دیده شد در گروه سالم و
بعد از برداشتن تیپ بود که آمپلی تود
رفلکس هافمن در سولئوس و
گاستروسولئوس افزایش یافت.
عضالت گاستروسولئوس افراد سالم با
کینزیوتیپ تسهیل میشوند.
در گروه تیپ غیراالستیک کاهش ارتفاع
پرش دیده شد و در گروه کینزیوتیپ
افزایش  GRVو فعالیت الکترومیوگرافی
عضله گاستر داخلی بالفاصله بعد از تیپ
دیده شد.
در گروه گاستروسولئوس افزایش پیک
نیروی گاستروسولئوس بالفاصله و دو روز
بعد ،افزایش بالفاصله در دامنه پسیو میزان
بلند شدن پا به صورت مستقیم و دورسی
فلکشن و افزایش دامنه اکستنشن زانو 2روز
بعد
و افزایش مشخص پیک نیروی
همسترینگ نیز دو روز بعد دیده شد.
در گروه همسترینگ :افزایش پیک نیروی
همسترینگ دو روز بعد دیده شد.
نیروی کوادریسپس اندازهگیری شد که
تغییری نداشت.
افزایش پیک گشتاور عضله در انقباض
کانسنتریک عضله در مقایسه با حالت بدون
تیپ و افزایش مشخص پیک گشتاور عضله
در انقباض اکسنتریک در مقایسه با حالت
پالسبو دیده شد.
پیک گشتاور اکسنتریک در حالت پالسبو
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پله ،در  3حالت بدون تیپ و تیپ پالسبو و کینزیوتیپ اندازه گرفته می¬شود.
 ،n=20طی سه روز پشت سر هم دو گروه  20نفره آقا و خانم مورد بررسی قرار گرفتند .در
اندام فوقانی غالب ،سه نوع تیپ فلکسوری؛ اکستنسوری و هر دو با هم ،با  50درصد تنشن
و از پروگزیمال به دیستال ،انجام شده و قدرت گریپ طی  3ثانیه با داینامومتر مورد ارزیابی
میگیرد.
ارزیابی در  0.5ساعت 1 ،ساعت 1.5 ،ساعت و  2ساعت بعد تیپ و بعد از برداشتن تیپ
انجام میشد.
 ،n=20افراد سالم و غیرورزشکار در دو گروه پالسبو و کینزیوتیپ مورد بررسی قرار گرفتند.
شکل تیپ در گروه کینزیوتیپ :از سه نوار تیپ استفاده شد و تیپ اول به شکل  Yبود که
از خار خاصرهای قدامی تحتانی و  2یا  3انگشت خارجتر از آن به لبه فوقانی پتال کشیده
می¬شود .نوار دوم از قسمت تحتانی خط اینترتروکنتریک به سمت لبه داخلی پتال .نوار
سوم از تروکنتر بزرگ فمور به لبه خارجی پتال.
در گروه پالسبو دو نوار  5سانتیمتری کینزیوتیپ باال و پایین خط میانی فمور به صورت
عرضی ،استفاده شد.
قدرت کانسنتریک و اکسنتریک عضالت فلکسور و اکستنسور زانو در سه حالت بدون تیپ
و تیپ پالسبو و کینزیوتیپ
با ایزوکینتیک داینامومتر اندازهگیری شد.
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 ،n=24دو گروه افراد سالم وافراد با تاندونیت آشیل مورد بررسی قرار گرفتند و کینزیوتیپ
بر عضله گاستروسولئوس قرار گرفت و میزان پرش و درد و تحریکپذیری موتور نورون
عضله از طریق بررسی رفلکس هافمن قبل و بعد از تیپ و بعد از برداشتن تیپ اندازه گرفته
شد.

2

 ،n=31در افراد غیرفعال به صورت تصادفی دو نوع تیپ ،کینزیوتیپ و تیپ غیراالستیک،
به فاصله  3روز در عضالت گاستروسولئوس انجام شد و میزان ارتفاع پرش افراد و فعالیت
الکترومیوگرافی عضله گاستر داخلی ،تیبیالیس قدامی ،سولئوس و Ground Reaction
 Vectorقبل و نیم ساعت بعد از انجام تیپ ،بررسی شد.

2

 ،n=18دو گروه  18نفره در این مطالعه بررسی شدند .در یک گروه همسترینگ و در گروه
دیگر گاستروسولئوس با  30درصد تنشن تیپ شدند.
در گروه گاستروسولئوس ،دامنه پسیو بلند شدن پا به طور مستقیم ،اکستنشن زانو و دامنه
دورسی فلکشن مچ پا و پیک نیروی عضالت همسترینگ و گاستروسولئوس در دو زاویه
 45و  90درجه اندازه گرفته شد و در گروه همسترینگ ،دامنه پسیو بلند شدن پا به صورت
مستقیم و اکسنتشن زانو و پیک نیروی همسترینگ و کوادریسپس در  2زاویه  45و 90
درجه اندازه گرفته شد.
ارزیابیها قبل از انجام تیپ 15 ،دقیقه و  48ساعت بعد از انجام تیپ صورت گرفت.

2

 ،n=20به فاصله  5روز و به صورت تصادفی با کینزیوتیپ و تیپ پالسبو در عضله بایسپس
بریکیی با ایزوکینتیک داینامومتر قدرت عضله اندازه گرفته شد .در گروه کینزیوتیپ نوار I
شکل از دیستال به پروگزیمال عضله قرار گرفت .در گروه پالسبو 10،سانتیمتر تیپ در
ابتدا و انتهای عضله به صورت عرضی قرار گرفت.
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در مقایسه با حالت کینزیوتیپ ،کاهش
یافته بود.
با اعمال ویبریشن بر عضله موادریسپس،
میزان قدرت عضله کاهش می¬یابد و
عضله دچار ضعف می¬شود که میزان این
ضعف در گروه کینزیوتیپ به خاطر تحریک
پوستی ناشی از تیپ ،کمتر است.
تیپ فلکسوری :افزایش قدرت گریپ
تیپ اکستنسوری :کمی افزایش قدرت
گریپ و پینچ
تیپ رینگ :افزایش مشخص هر دو

 ،n=10تیپ روی پوست زانو ،از توبروزیته تیبیا تا  5سانتیمتر باالی لبه فوقانی پتال بدون
تنشن قرار داده شد و اندازهگیری قدرت با دستگاه ایزوکینتیک در زاویه  0تا  90درجه با
سرعت  60درجه بر ثانیه انجام شد و بیشترین گشتاور ثبت شد.
انقباض اکسنتریک ماگزیمم و فعالیت الکترومیوگرافی کوادریسپس اندازهگیری شد .این
تغییرات قبل و بعد از اعمال ویبریشن بر عضله کوادریسپس در دو حالت با تیپ و بدون
تیپ بررسی شد.
 ،n=45به صورت تصادفی سه نوع تیپ فلکسوری ،اکستنسوری و رینگ در ناحیه ساعد
انجام شد و با داینامومتر دستی قدرت گریپ و پینچ اندازه گرفته شد.
فعالیت الکترومیوگرافی عضالت فلکسور کارپی اولناریس و فلکسور کارپی ریدیالیس و
پالمریس النگوس نیز بررسی شد.
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جدول  :2مطالعات دسته دوم
نتیجه

روش کار

هیچ تفاوتی در قدرت عضله دیده نشد.

 ،n=14کینزیوتیپ  Yشکل روی عضله کوادریسپس با  120درصد تنشن ،استفاده شد .با
ایزوکینتیک داینامومتر قدرت کانسنتریک و اکسنتریک کوادریسپس و همسترینگ در
سرعت  60و  180درجه بر ثانیه اندازه گرفته شد.
در سه حالت بدون تیپ بالفاصله بعد تیپ و  12ساعت بعد از تیپ اندازهگیریها انجام شد.

تیپ بدون تنشن اثری بر عملکرد افراد در
پرش نخواهد داشت .چه ارتفاع پرش و چه
ایمپالس [تکانه یا ضربه] آن.
ممکن است در فعالیت عضله در اثر
کینزیوتیپ تغییراتی دیده شود ،اما انقدر
نیست که بر یک حرکت فانکشنال اثر
بگذارد.
تفاوتی بین گروه¬ها دیده نشد .کینزیوتیپ
نمیتواند بر عملکرد نوروماسکوالر عضله
کوادریسپس اثر بگذارد و احتماال این نظریه
که کینزیوتیپ باعث افزایش فضای بین
بافتی و جریان خون عضله می¬شود و از
این طریق فعالیت عضله را افزایش
می¬دهد ،درست نباشد و تغییرات فشار
ایجاد شده برای افزایش جریان خون عضله
کافی نباشد.

در هر سه حالت تغییری دیده نشد.

کینزیوتیپ نمی¬تواند پیک گشتاور و کار
کلی انجام شده را به طور مشخصی بهبود
دهد.
البته زمان تولید بیشترین گشتاور را کاهش
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 ،n=23افراد در دو گروه کنترل و مداخله مورد بررسی قرار گرفتند و کینزیوتیپ روی
عضالت وستوس داخلی و خارجی قرار داده شد .قبل و بعد از انجام تیپ میزان ارتفاع پرش
عمودی افراد اندازهگیری شد و همینطور با  Force Plateاندازهگیری Ground
 Reaction Vectorانجام شد.

 3گروه  20نفره .گروه کنترل و گروه کینزیوتیپ و گروه تیپ غیراالستیک.
در گروه کینزیوتیپ عضالت وستوس داخلی و خارجی و رکتوس فموریس با  %50تنشن از
پروگزیمال به دیستال تیپ شدند .در گروه تیپ غیراالستیک ،تیپ در
مسیری مشابه گروه کینزیوتیپ انجام شد.
پیک گشتاور عضالت اکستانسور [کانسنتریک و اکسنتریک] و فعالیت الکترومیوگرافی
وستوس خارجی و باالنس استاتیک و پرش سه تایی
قبل و بعد از تیپ بررسی شد.
 ،n=36افراد در سه حالت تیپ پالسبو و دو نوع تیپ مهاری و تسهیلی مورد بررسی قرار
گرفتند.
اثر فوری کینزیوتیپ بر قدرت کوادریسپس غالب با دستگاه ایزوکینتیک در دو سرعت  60و
 180درجه بر ثانیه اندازه گرفته شد و همینطور حس قدرت افراد با Global Rating
of Change Scale
و عملکرد اندام با سه پرش با یک پا اندازه گرفته شد.
 ،n=30افراد در  2مرحله به فاصله  7روز به صورت تصادفی یکبار بدون تیپ و یک بار با
تیپ روی پای غالب عضله وستوس داخلی بررسی شدند .تیپ با  75درصد تنشن از ابتدا به
انتهای عضله قرار داده شد .با دستگاه ایزوکینتیک در  3سرعت  60و  120و  180درجه بر
ثانیه قدرت عضله اندازه گرفته شد.
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می¬دهد.

تفاوتی در میزان قدرت عضله دیده نشد.
فقط خانمها در جهت داخلی و خلفی داخلی
 24ساعت بعد از انجام تیپ بهبود تعادل
داشتند.

تفاوتی قبل و بعد از انجام تیپ دیده نشد.
تفاوتی بین گروه کینزیوتیپ و پالسبو دیده
نشد.
کینزیوتیپ به عملکرد افراد آسیبی وارد
نمی¬کند پس اگر خود ورزشکار با
کینزیوتیپ احساس بهتری دارد میتوانیم از
آن استفاده کنیم.

تفاوتی در تون عضالت و قدرت و انعطاف-
پذیری عضله قبل و بعد از تیپ ،دیده نشد.

در  2گروه  27نفره یک گروه کینزیوتیپ و یک گروه پالسبو ،روی مچ پای غالب افراد،
تیپ انجام شد.
در گروه کینزیوتیپ ،تیپ به حالتLat.Ankle Sprain
و روی عضالت تیبیالیس انتریور ،گاستروسولئوس و پرونئوسها
با  140درصد تنشن انجام شد.
در گروه پالسبو همان تیپ بدون تنشن انجام شد.
پرش عمودی با یک پا و داینامیک پوسچرال کنترل با تست
Star Excursion Balance
قبل ،بعد و  24ساعت بعد از انجام تیپ انجام شد.
 ،n=52در  4حالت تیپ تسهیلی-تیپ مهاری-تیپ ورزشی و بدون تیپ
روی عضله کوادریسپس و همسترینگ انجام شد.
حداکثر گشتاور کانسنتریک و اکسنتریک عضله کوادریسپس و همسترینگ با دستگاه
ایزوکینتیک و میزان پرش عمودی قبل و بعد از تیپ اندازه گرفته شد.
 ،n=20افراد ورزشکار در دو مرحله بررسی شدند.
تیپ  Yشکل از ابتدا به انتهای عضله ترایسپس سوره با تنشن  %50انجام شد و در گروه
پالسبو دقیقا مثل گروه کینزیوتیپ ولی از نوع غیراالستیک انجام شد.
 10پرش ساب ماگزیمال [ 5ورتیکال و  5تا هوریزنتال] و بررسی ارتفاع آن و همینطور
اندازهگیری داینامیک باالنس با Star Excursion Balance Testقبل و بعد از
انجام تیپ ،انجام شد.
 11خانم و  9آقا در این مطالعه بررسی شدند.
تیپ از پاشنه پا تا دو سر داخلی و خارجی عضله گاستر قرار داده شد.
تیپ پالسبو به صورت  12سانتیمتر روی سر داخلی و خارجی و  5سانتیمتر در انتهای
عضله انجام شد.
با یک کاور غیرفشرده هر دو طرف مطالعه  Blindبودند.
گشتاور عضله در  2سرعت  10و  180درجه بر ثانیه و نیروی ماگزیمال ایزومتریک در
پلنتار فلکشن و دورسی فلکشن اندازه گرفته شد .همینطور با الکترود سطحی فعالیت
الکترومیوگرافی تیبیالیس انتریور و گاستر داخلی اندازه گرفته شد .اندازهگیریها قبل تیپ،
 10دقیقه و  24ساعت بعد از انجام تیپ انجام شد.
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بحث
از مجموع  21مقاله 12 ،مقاله در مجموع کینزیوتیپ را در افزایش قدرت عضالنی موثر دانستهاند و  9مقاله این نتیجه را عنوان کردهاند که
کینزیوتیپ بر قدرت و عملکرد عضله بیاثر است .روش¬های انجام مطالعه و متغیرهای مورد اندازهگیری ،در مقاالت مختلف ،متفاوت
است .به طور کلی سه متغیر در مقاالت مختلف بررسی شده است .برخی تغییرات الکترومیوگرافی عضالت را قبل و بعد از تیپ بررسی
کردهاند و برخی دیگر از یک تست عملکردی مثل پرش و اندازه¬گیری ارتفاع آن قبل و بعد از تیپ استفاده کردهاند .در برخی مطالعات نیز
به طور مستقیم نیروی عضله با دینامومتر اندازه گرفته شده است.
اثر کینزیوتیپ بر فعالیت الکترومیوگرافی عضالت
در بررسی اثر کینزیوتیپ بر فعالیت الکترومیوگرافی عضله ،به نظر میرسد کینزیوتیپ می¬تواند بر فعالیت الکترومیوگرافی عضله موثر باشد،
اما این تاثیر در عضالت مختلف ،متفاوت است .اکثر مطالعاتی که فعالیت الکترومیوگرافی عضله را بعد از استفاده از کینزیوتیپ بررسی
کرده¬اند در عضله کوادریسپس مطالعه را انجام داده اند]5 ،6 ،8 ،15 ،19[.
موارد محدودی از مطالعات نیز در عضالت کاف انجام شده است ]7 ،25].در عضالت اندام فوقانی تنها یک مطالعه انجام شده است که
تغییرات الکترومیوگرافی عضالت را بررسی کرده است ]16[.در این مطالعه فعالیت عضالت فلکسور کارپی ریدیالیس و فلکسور کارپی
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اولناریس و پالماریس النگوس در گریپ ،با انجام تیپ در عضالت قدام و خلف ساعد بررسی شده است و دیده شده که پیک گشتاور این
عضالت با انجام تیپ ،افزایش می¬یابد.
]
7
،
25
[
و یا تنها در یک بخش از عضله
در مورد عضالت کاف تغییرات ناچیزی در فعالیت الکترومیوگرافی بعد از انجام تیپ دیده شده است
مثل سر داخلی گاستروکنمیوس ،تغییر فعالیت الکترومیوگرافی دیده شده است ]12[.البته در یکی از این مطالعات کمی کاهش قدرت عضالت
آنتاگونیست عضالت کاف دیده شد ]25[.در یک مطالعه که عالوه بر کوادریسپس ،عضالت همسترینگ و قدام ساق نیز بررسی شده¬اند،
تنها عضلهای که فعالیت الکترومیوگرافیاش تغییر کرد ،عضله کوادریسپس بود]5[.
این موضوع تفاوت پاسخ عضالت مختلف را به کینزیوتیپ نشان می¬دهد .بخشی از این تفاوت به تفاوت در روش اجرای مطالعه و به کار
بستن تیپ مربوط است و بخش دیگر را می¬توان به تفاوت در آناتومی عضالت و میزان گیرندههای پوست روی عضالت و فاشیای آنها و
میزان نقش گیرندههای پوستی در  Sensory-Motor Controlعضله ارتباط داد.
به نظر میرسد در عضالت اندام تحتانی ،فعالیت الکترومیوگرافی عضله کوادریسپس بیشتر از عضالت کاف ،تحت تاثیر کینزیوتیپ قرار
میگیرد .این تغییرات شامل افزایش آمپلی تود و کاهش زمان رسیدن به حداکثر فعالیت عضله میباشد ]8 ،6 ،5[.زمان رسیدن به حداکثر
گشتاور عضله کوادریسپس می تواند با کینزیوتیپ کاهش  3.4تا  10میلیثانیهای داشته باشد]21[.
زمان رسیدن به حداکثر گشتاور تحت تاثیر فیبرهای نوع  IIاست و  60درصد فیبرهای سطحی کوادریسپس از نوع  IIاست ،شاید به این
دلیل است که کینزیوتیپ در افزایش برانگیختگی فیبرهای کوادریسپس موثر میباشد]21[.
حتی در یک عضله نیز قسمتهای متفاوت عضله ،پاسخ متفاوتی به کینزیوتیپ میدهند .در مورد عضله کوادریسپس ،قسمت داخلی آن
یعنی وستوس داخلی تغییرات بیشتری در فعالیت الکترومیوگرافی در اثر کینزیوتیپ داشته است ،اما مطالعاتی که در وستوس خارجی انجام
شده است تغییراتی را نداشته است]19 ،8[.
همه مطالعاتی که فعالیت الکترومیوگرافی عضالت را بررسی کرده¬اند ،با الکترود سطحی انجام شده¬اند ]18 ،15 ،8-6[.تنها دو مطالعه با
الکترود سوزنی انجام شده است و می¬توان گفت ثبت دقیقتری داشته اند [25 ،5].در یکی از این دو مورد دیده شده  24ساعت بعد از انجام
تیپ در عضله کوادریسپس ،پیک گشتاور عضله افزایش می یابد و تا  72ساعت بعد این اثر البته به میزانی کمتر باقی میماند .تا  24ساعت
بعد از برداشتن تیپ نیز کمی افزایش در حداکثر گشتاور عضله دیده شد ]25[.در مطالعه دوم با الکترومیوگرافی سوزنی ،اثرات فوری و
][5
بالفاصله کینزیوتیپ در عضالت قدامی ران بررسی شد و افزایش امپلی تود عضله کوادریسپس دیده شد.
از مجموع مطالعات به نظر میرسد که کینزیوتیپ می تواند بر فعالیت الکترومیوگرافی عضله اثر بگذارد و باعث افزایش گشتاور عضله و یا
کاهش زمان رسیدن به حداکثر گشتاور عضله شود ،اما نیاز به مطالعات بیشتری هست تا نحوه دقیق اثر کینزیوتیپ بر عضالت مختلف،
مشخص شود .به احتمال زیاد میزان پاسخ و میزان سرعت تغییر در عضالت مختلف ،متفاوت است.
اثر کینزیوتیپ بر تستهای عملکردی
در بررسی یک تست عملکردی مثل میزان پرش بعد از انجام کینزیوتیپ نیز دو مورد ارتفاع پرش و Ground Reation Vector
) (GRVبررسی شده است .در این مطالعات عضالت کاف[ ]23 ،12 ،11 ،7و یا کوادریسپس[ ]23 ،20-18تیپ شده¬اند و در تمامی مطالعات
ارتفاع پرش تغییری نکرده است ،اما میزان  GRVافزایش یافته است .البته این تغییرات در مواردی دیده شده است که عضالت کاف تیپ
شده¬اند و در مواردی که عضله کوادریسپس مورد تیپ قرار گرفته است تنها ارتفاع پرش افراد و یا مسافت پرش مورد ارزیابی قرار گرفته
است .در یک مطالعه نیز مچ پا به صورت  lat Ankle Sprainتیپ شده است و ارتفاع پرش افراد بررسی شده است که در این مطالعه
نیز ارتفاع پرش افراد تغییری نکرد]22[.
در اکثر این مطالعات کینزیوتیپ با تیپ ورزشی مقایسه شده است ]24 ،19 ،12 ،7[.به جز یکی از آنها[ ]19که در عضله کوادریسپس انجام شده
است و عدم تغییر ارتفاع پرش را در گروه تیپ ورزشی گزارش کرده است ،بقیه در عضالت کاف انجام شده¬اند و کاهش ارتفاع پرش و
عدم تغییر  GRVرا در گروه تیپ ورزشی ،گزارش کرده¬اند.
]
22
،
16
،
7
[
در یک
می¬توان گفت کینزیوتیپ ظرفیت انقباضی عضله را باالتر میبرد ،ولی به طور محسوس بر بهبود پرش افراد اثری ندارد.
مطالعه که در عضالت کاف انجام شد ،رفلکس هافمن عالوه بر ارتفاع پرش مورد ارزیابی قرار گرفت ،ارتفاع پرش تغییری نکرد ،اما آمپلی
تود رفلکس هافمن افزایش یافت ]17[.این مسئله در کنار تغییرات  GRVنشاندهنده تغییر در میزان تحریکپذیری عضله است .افزایش
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ورودیهای حسی باعث افزایش تحریکپذیری موتور کورتکس می شود و همینطور در اثر تحریک اعصاب حسی ،آستانه تحریک اعصاب
حرکتی کاهش می یابد و موتور یونیتها راحتتر به کار گرفته میشوند]21[.
اثر کینزیوتیپ بر میزان نیروی تولیدی عضله و قدرت آن
]
25
،
23
،
21
،
19
،
13
17
،
10
،
9
[
از
دسته سوم ،مطالعاتی هستند که میزان قدرت عضالت را با دینامومتر قبل و بعد از انجام تیپ ،اندازه گرفته¬اند.
این مقاالت ،سه مطالعه در اندام فوقانی انجام شده است که دو مورد در عضالت قدام و خلف ساعد[ ]16 ،8و یک مورد در عضله دو سر
بازویی انجام شده است ]14[.در این سه مطالعه افزایش قدرت بعد از انجام تیپ دیده شده است.
تیپ کردن عضالت قدام و خلف ساعد در افزایش قدرت گریپ موثر است ]16 ،9[.البته در مورد محلی که بیشترین اثر در افزایش قدرت
گریپ را دارد اختالف بین مقاالت وجود دارد .در یکی از مطالعات بیان شده است تیپ کردن عضالت خلف ساعد بیشترین اثر در افزایش
قدرت گریپ را دارد و دلیل آن را اینگونه بیان کرده است که عضالت با آستانه تحریک پایینتر بهتر تحت تیپ تاثیر قرار میگیرند و
عضالت تونیک و پوسچرال از جمله عضالت اکستانسور ،آستانه تحریک پایینتری دارند و دلیل بعدی را وجود فولیکولهای موی بیشتر در
ناحیه اکستانسوری ساعد نسبت به فلکسوری بیان کرده است[ ،]9اما مطالعه دیگری با روش مشابه اثر کینزیوتیپ را بررسی کرده است و
بیان می¬کند در حالتی که هر دو ناحیه فلکسوری و اکستانسوری تیپ شوند ،اثر بیشتری در افزایش قدرت وجود خواهد داشت]16[.
در عضله دوسر بازویی نیز افزایش قدرت هم در انقباض کانسنتریک و هم اکسنتریک ،بر اثر استفاده از کینزیوتیپ دیده شده است ]14[.به
نظر میرسد در اندام فوقانی کینزیوتیپ در افزایش قدرت ،اثر بیشتری خواهد داشت .در یکی از این مطالعات بیان شده است کینزیوتیپ در
وضعیتهای عدم تحمل وزن ،در افراد سالم قدرت را افزایش می¬دهد و ناحیهای که در آن گیرندههای مکانیکی پوست توسط کینزیوتیپ
تسهیل میشوند ،میانه دامنه مفصل است یعنی جایی است که گیرندههای مکانیکی لیگامانی نسبتا غیرفعال هستند ،میباشد[ ]9که در
مطالعات انجام شده در اندام فوقانی بررسی ماگزیمم نیرو در میانه دامنه مفصل و در حالت عدم تحمل وزن انجام شده است.
در مطالعاتی که در عضله کوادریسپس انجام شده است و با دینامومتر قدرت عضله قبل و بعد از انجام تیپ بررسی شده است [،20-19 ،17 ،10
 ]23تفاوتی در نیروی عضله بعد از تیپ دیده نشده است ،به جز یک مورد که شکل تیپ متفاوتی از بقیه داشته است و نوع تیپ به گونهای
بوده است که سطح پوشش بیشتری داشته است و عضالت وستوس داخلی و وستوس خارجی و رکتوس فموریس جداگانه تیپ شده¬اند[]10
و در بقیه مطالعات فقط در یکی از سرهای عضله کوادریسپس تیپ انجام شده است و عمدتا رکتوس فموریس بوده است به جز یک مورد
که وستوس خارجی به تنهایی تیپ شده است]21[.
مطالعه دیگری نیز سه سر عضله کوادریسپس را تیپ کرده است و بیان کرده است کینزیوتیپ اثری بر قدرت عضله ندارد ]19[.تفاوت این
مطالعه با مطالعه قبلی که سه سر عضله کوادریسپس را تیپ کرده است و بهبود قدرت عضله را گزارش کرده است[ ]10در این است که
مطالعه دوم به طور کامل در مورد خانمها انجام شده است .در مطالعه دیگری که در اندام فوقانی انجام شده است نیز تفاوت در دو جنس
خانم و آقا در میزان اثر تیپ و همینطور زمان الزم برای ایجاد این اثر دیده شده است ]8[.در این مطالعه که افراد بالفاصله ،نیم ساعت ،یک
ساعت 1/5 ،و  2ساعت بعد از انجام تیپ مورد بررسی قرار میگرفتند دیده شد که آقایان نیم ساعت بعد از انجام تیپ و خانمها  1/5ساعت
بعد از انجام تیپ ،به ماگزیمم قدرت خود رسیدهاند و خانم ها به میزان بیشتری افزایش قدرت داشتند .در این مطالعه در مورد جواب بهتر
خانم ها به کینزیوتیپ دلیلی ذکر نشده است ،اما در مورد زمان بیشتر برابر رسیدن به ماگزیمم نیرو در خانم ها این توضیح داده شده است
که در خانم ها کنترل دمایی بهتری وجود دارد و در محیط گرمتر با سرعت کندتری پوست خانم ها گرم می شود ولی نهایتا افزایش دمای
پوست بیشتر از آقایان است و تیپ از انتقال گرمای پوست جلوگیری می¬کند و مثل یک الیه محافظتی عمل می کند ،در نتیجه افزایش
دمای پوست خانم ها دیرتر اتفاق میافتد و زمان بیشتری الزم است تا تیپ به خوبی به پوست بچسبد.
در مجموع می توان گفت در عضله کوادریسپس با سطح بیشتر پوشش احتمال بیشتری وجود دارد که تغییرات نیرو در اندازه گیری با
دینامومتر دیده شود .همینطور احتماال خانم¬ها تغییرات بیشتری در میزان نیرو مورد اندازه گیری با دینامومتر نشان دهند .بیان دقیقتر
تفاوت در پاسخ خانم ها و آقایان به کینزیوتیپ ،نیازمند مطالعات و بررسی بیشتر است.
در اندازه گیری میزان نیرو با استفاده از دینامومتر قبل و بعد از انجام تیپ ،عضله گاستروکنمیوس نیز در موارد محدودی بررسی شده است و
نیروی دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن اندازه گرفته شده است که تغییری در میزان نیروی آن دیده نشده است]25[.
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در یک مطالعه نیز عضله گاستروکنمیوس در یک گروه و عضله همسترینگ در گروهی دیگر بررسی شده است که در هر دو افزایش قدرت
عضله دیده شده است ]13[.تفاوت این مطالعه در بررسی نیروی گاستروکنمیوس با مطالعه قبلی این است که میزان نیروی عضله
گاستروکنمیوس در دو زاویه  45و  90درجه بررسی شده است .پیس پوزیشن و زاویه اندازه گیری نیرو نیز می تواند بر نتایج موثر باشد.
ممکن است عضلهای در اثر کینزیوتیپ در یک زاویه خاص ،بهبود نیرو را نشان دهد ،اما در زاویه دیگری این تغییرات را نشان ندهد.
نکته دیگر در این مطالعه تفاوت بین گاستر و همسترینگ است که در عضله همسترینگ کمی طول کشیده است تا میزان نیرو افزایش
یابد .این موضوع نیز نشاندهنده تفاوت بین عضالت مختلف در پاسخ به کینزیوتیپ است.
نکته دیگر در این مطالعه ،بررسی ارتباط بین عضالت مختلف است .در این مطالعه در گروه گاستر ،عالوه بر قدرت گاستر ،قدرت
همسترینگ هم اندازه گرفته شد و در گروه همسترینگ نیز عالوه بر قدرت همسترینگ ،قدرت کوادریسپس را اندازه گرفتند .در این مطالعه
دیده شد که بعد از دو روز از انجام تیپ در گروه گاستر ،نیروی همسترینگ نیز افزایش می¬یابد ،اما این ارتباط بین همسترینگ و
کوادریسپس ،در گروه همسترینگ دیده نشد.
تقریبا  30درصد فیبرهای یک عضله از فاشیا اطراف عضله و فضای بین عضالت است .ارتباطهای مایو فاشیال عضالت در انتقال نیرو از
یک عضله به عضله دیگر موثر است.
یک مطالعه متفاوت نیز وجود دارد که اثر تیپ در مقابله با کاهش قدرت عضله کوادریسپس بعد از انجام ویبریشن را بررسی کرده است]15[.
در این مطالعه با کینزیوتیپ پوست زانو پوشیده شده است و بیان شده است تحریک پوست زانو با افزایش فیدبک های اورانهای  Iaبا
ضعف ناشی از ویبریشن مقابله می کند.
این موضوع نشان می دهد اثر تیپ می توان در عضالت مختلف متفاوت باشد که با توجه به تفاوت شکل عضالت مسئلهای قابل انتظار
است .به نظر میرسد باید برای هر عضله یک روش خاص تیپ وجود داشته باشد تا بیشترین اثر دیده شود و نمیتوان برای همهی
عضالت نسخهای واحد داشت.
اشکاالت مطالعات کنونی
اشکال مطالعاتی که تاکنون انجام شده است تفاوت بسیار در روش اجرای مطالعات است .در این مطالعات از روش¬های مختلفی برای
انجام تیپ استفاده شده است .به طور مثال در یک مطالعه از  120درصد تنشن استفاده شده است[ ]17و در مطالعهای دیگر از  75درصد
تنشن استفاده است[ ]21و در برخی نیز میزان تنشن تیپ ذکر نشده است]20[.
مارک تیپ مورد استفاده ،نقاط آ ناتومیکی شروع و پایان تیپ ،پوزیشنی که فرد حین تیپینگ دارد و میزان تنشن تیپ برای فهم دقیق
مطالعه ضروری ست .به طور مثال اگر تیپ مورد استفاده مرغوب نباشد می تواند در نتایج مطالعه اثر بگذارد و تاثیری یافت نشود و یا حتی
معکوس اثر کند.
در برخی مطالعات ذکر شده است که کینزیوتیپ از ابتدا به انتهای عضله با  75-50درصد تنشن بر اساس طول اولیه باعث تسهیل عضله و
کینزیوتیپ از انتها به ابتدای عضله با 25-15درصد تنشن طول اولیه باعث مهار عضله میشود ]21[.در صورتی که درصد تنشن به کار رفته
در مطالعات نیازمند به بیان دقیقتری است .روش گزارش درصد تنشن در مطالعات مختلف متفاوت است .مثال تیپ  Kinesio Texبا
تنشن حدود  %25به کاغذ زیرین خود متصل میشود که این حالت  Paper Off Tensionمحسوب می شود .از الیه زیرین خود که
جدا شود از طول تیپ کم میشود که این حالت طول استراحت تیپ است و تنشن آن صفر محسوب میشود .از طول استراحت خود-55 ،
 %60میتواند استرچ یابد که می تواند به عنوان تنشن  %100گزارش شود (از میزان استرچ ممکن برای تیپ) یا  %160-155گزارش شود
(از طول استراحت تیپ) یا ( %35با تنشن  Paper Offتیپ جمع می¬شود) یا  %60-55به طول استراحت تیپ اضافه می شود.
روش ها و واژه های مختلف برای بیان میزان تنشن فهم تنشن واقعی را برای خواننده مشکل ساخته است و به دنبال آن مقایسه مقاالت
با هم نیز سخت خواهد شد.
نتایج حاضر نشان می دهد که میزان مقاالت در زمینه کینزیوتیپ هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت مطالعه پایین است .در تمامی
مطالعات تعمیمپذیری نتایج مطالعه به جامعه مشکل است .اکثر مطالعات در افراد زیر  30سال صورت گرفته است و مشخص نیست آیا
همین اثر در افراد میانسال نیز دیده میشود یا خیر .آیا پاسخ به تیپ با افزایش سن تغییر می کند یا خیر .به عنوان مثال آیا تغییر در بافت
پوست و ساختار آن که با افزایش سن رخ می دهد ،بر میزان تحریکگیرندههای پوستی به وسیله تیپ اثر می گذارد یا خیر.
در اکثر این مطالعات نمونهها افراد سالم بودند و مشکل می¬توان بیان کرد آیا این اثر در بیماران نیز دیده میشود یا خیر.
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] در این موارد سه25 ،22 ،17 ،13 ،10 ،6[. تنها در چند مورد نتایج به مدت بیشتری بررسی شده است.در اکثر مطالعات نتایج آنی بررسی شده است
. نتایج بررسی شده است،] از انجام تیپ24 ،22[] و یک روز بعد17[ ساعت بعد12 ،]13[ دو روز بعد،]9[ دو ساعت بعد،]6[روز بعد
]25 ،24[. بودن مطالعات است که تنها در دو مطالعه دیده شدBlind ] مسئله دیگر19 ،18[.تنها دو مورد از مطالعات دارای گروه کنترل هستند
 کرده¬اند که البته این سوال مطرح است که آیا این نوع تیپBlind  افراد شرکتکننده در مطالعه را،Sham برخی با استفاده از تیپ
 آیا تحریک مکانیکی پوست با این نوع تیپ ایجاد نمی شود؟ در برخی از مطالعات تکنیک اجرای.واقعا فاقد اثرات فیزیولوژیکی است یا خیر
]25 ،14[. به طور مثال درصد تنشن تیپ ذکر نشده است.تیپ به خوبی توضیح داده نشده است
نتیجه گیری
 ولی باعث تغییر در زمانبندی فعالیت عضله و کاهش زمان رسیدن به،کینزیوتیپ در تغییر ارتفاع پرش و تستهای عملکردی بیاثر است
.حداکثر فعالیت عضله می شود
در مورد اثر کینزیوتیپ بر فعالیت الکترومیوگرافی و نیروی عضله می توان گفت میزان اثر آن بستگی به نحوه استفاده از کینزیوتیپ و عضله
. بیان دقیق نحوه استفاده صحیح از آن نیاز به مطالعات بیشتر دارد. می تواند موثر باشد،مورد نظر دارد و اگر در شرایط صحیح استفاده شود
.مطالعاتی که کیفیت باالتری داشته باشد
 استفاده از گروه های کنترل و پالسبو و انجام مطالعه در عضالت متنوعتر و در نظر گرفتن تفاوت در،گزارش کامل نحوه استفاده از تیپ
. به فهم دقیقتر از نحوه اثر کینزیوتیپ کمک میکند،زمان استفاده از تیپ و توع انقباض مورد بررسی
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