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Abstract
Background and Aim: Stroke is a major cause of disability. Upper extremity motor impairment is
one of the most common consequences after stroke. The purpose of the present study was to
investigate the effect of Kinesiotape (KT) on hand function dexterity and activities of daily living as
well as spasticity in stroke patients.
Materials and methods: Eight individuals with stroke, and the mean age of 50-63 years, participated
in the present clinical trial and pretest-posttest study. An I strip taping was placed on extensor muscles
of the participants' forearms. Spasticity, activities of daily livings, and hand function dexterity were
evaluated immediately and one month after kinesiotaping using the Modified Ashworth Scale
(MMAS), Barthel Index, and Nine Holle Peg test.
Results: At the immediate assessment, there were signiﬁcant differences between hand dexterity
function and Barthel Index in the pre-test and post-test (P- value ≥ 0/001). Secondary assessment was
done after one month and the results showed similar signiﬁcant differences but there was no
significant change in flexor muscles spasticity of the hand after the intervention.
Conclusion: The current preliminary study indicated that KT in the direction of the extensor muscle
could result in better hand function and recovery activities of daily living.
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غفاریزاده و همکاران

بررسی تاثیر کینزیوتیپ بر زبردستی حرکات ظریف و فعالیتهای روزمره زندگی در
بیماران سکته مغزی( :مطالعه مقدماتی)
فتحاهلل غفاریزاده ،1مینو کالنتری ،2نورالدین نخستین انصاری ،3علیرضا اکبرزاده باغبان ،4امین غفاری ،5علیاصغر

جامهبزرگی6

 .1کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دکتری تخصصی کاردرمانی ،هیئت علمی گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3دکتری تخصصی فیزیوتراپی ،هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4دکتری آمار زیستی ،استاد گروه علوم پایه ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .5کمیته تحقیقات دانشجویان .دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .6کارشناسی ارشد کاردرمانی ،هیئت علمی گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
سکته مغزی باعث ناتوانایی زیادی میشود ،اختالل حرکتی اندام فوقانی یکی از شایعترین مشکالت بعد از سکته مغزی است .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر
کینزیوتیپ بر زبردستی حرکات ظریف دست ،فعالیتهای روزمره زندگی و اسپاستیسیتی در بیماران سکته مغزی بود.
مواد و روشها
هشت بزرگسال سکته مغزی با محدوده سنی  50-63سال ،در مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی آزمون-پسآزمون شرکت کردند .کینزیوتیپ به صورت  I stripبر روی
عضالت اکستانسور ساعد قرار داده شد .اسپاستیسیتی ،فعالیتهای روزمره زندگی و زبردستی حرکات ظریف دست بالفاصله بعد از کینزیوتیپ و یک ماه بعد با مقیاس
اصالحشده آشورث ،پرسشنامه بارتل ،و  Nine Hole Peg Testاندازهگیری شد.
یافتهها
در ارزیابی آنی ،تفاوت معناداری در پیشآزمون و پسآزمون برای زبردستی حرکات ظریف دست مشاهده شد ) .)P-value≥0/001ارزیابی ثانویه پس از یک ماه نیز
بیانگر نتایج مشابه و تفاوت معنادار نسبت به پیشآزمون بود ،اما تغییر قابل توجهی در اسپاستیسیتی عضالت فلکسور بعد از مداخله وجود نداشت.
نتیجهگیری
مطالعه حاضر مقدماتی نشان داد که کینزیوتیپ در جهت عضالت اکستنسور ،میتواند زبردستی حرکات ظریف دست و فعالیتهای روزمره زندگی را بهبود بخشد.
واژگان کلیدی
سکته مغزی؛ کینزیوتیپ؛ زبردستی حرکات ظریف؛ فعالیتهای روزمره زندگی؛ اسپاستیسیتی
نویسنده مسئول :علیاصغر جامهبزرگی ،کارشناسی ارشد کاردرمانی ،هیئت علمی گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیaas.bozorgi@yahoo.com :
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مقدمه و اهداف
سکته مغزی یک بیماری شایع در سراسر جهان است ،به صورت تخمینی تعداد آنها  150در  100000نفر در کشورهای در حال توسعه می-
باشد [1].بسیاری از بیماران از لحاظ حرکتی ،شناختی ،زبانی و اختالالت روانی دارای محدودیت فعالیت پس از سکته مغزی میباشند[3-2].
زندگی با این مشکل ،روی فعالیتهای روزمره فرد تاثیر میگذارد ،در نتیجه کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی ( )HRQOLدر بسیاری از
این بیماران کاهش مییابد [4].اختالل حرکتی علت اصلی ناتوانی پس از سکته مغزی است که منجر به مشکالت عمده سالمتی می-
شود [6-5].تحقیقات نشان داده است که رایجترین مشکل سکته مغزی ،فلج اندام است که حدود  ٪70-60بازماندگان سکته مغزی از فلج
اندام فوقانی خود رنج میبرند [7].توانایی مستقل زندگی کردن پس از سکته مغزی ،بستگی به بهبود عملکرد حرکتی ،به ویژه اندام فوقانی
آنها دارد [8].چندین مداخله برای توانبخشی اندام فوقانی وجود دارد که هر یک اثر بالقوه دارد .این مداخالت شامل حرکت درمانی به وسیله
محدودیت ( ،)Constraint-Induced Movement Therapyالکترومیوگرافی ( )Electromyographyبیوفیدبک ،تمرین ذهنی با
تصاویر حرکتی و رباتیک میباشد .عالوه بر این ،آموزش دوطرفه همزمان ،آموزش کار تکراری و تحریک الکتریکی اثر مرزی نشان داده-
اند[9].
مداخله کینزیوتیپ به طور گسترده ای در زمینه توانبخشی ،برای درمان و پیشگیری از آسیبهای مرتبط با ورزش استفاده میشود[10].
استفاده از آن به عنوان یک روش درمانی در کلینیک شامل استفاده از نوار چسب سفت یا االستیک بر روی پوست برای کاهش درد،
نزدیکی مفاصل و بهبود در دامنه حرکتی ( ،)Range Of Motionقدرت و حرکت میباشد [15-11].مطالعات بالینی متعددی استفاده از
مداخله تیپینگ به عنوان روش درمانی در افراد مبتال به سکته مغزی را بررسی کردهاند که نتایج مختلفی نشان دادهاند .برخی از مطالعات
گزارش کردند که استفاده از کینزیوتیپ برای اندام فوقانی ممکن است باعث بهبود عملکرد و کاهش سفتی شود [17-15].برخی از مطالعات
دیگر تاثیر قابل توجهی را پس از استفاده کینزیوتیپ در این جمعیت نشان ندادند [19-18].تنها تحقیقات مربوط به مطالعه حاضر شامل دو
مطالعه بود که اثر کینزیوتیپ بر عملکرد دست افراد سکته مغزی را بررسی کرده بودند .یک مطالعه کاربرد استفاده از کینزیوتیپ برای
بیماران سکته مغزی همیپلژی گزارش داد که منجر به بهبود قابل مالحظه در فعالیتهای روزمره زندگی ،بهبود دامنه حرکتی و حرکات
دست افراد سکته مغزی شد [20].مطالعه دیگری گزارش داده است که مداخله کینزیوتیپ همراه با بوتولینیوم توکسین نوع  Aمیتواند تاثیر
بهتری در کاهش اسپاستیسیتی داشته باشد [16].شواهد موجود استفاده کینزیوتیپ پس از سکته مغزی را به طور کافی ،حمایت نمیکند؛ لذا
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات کینزیوتیپ بر زبردستی ظریف دست و فعالیتهای روزمره زندگی بیماران سکته مغزی طراحی شده
است.
مواد و روش ها
در مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی آزمون-پسآزمون ،در مجموع  8نفر با همیپارزی پس از سکته مغزی ،انتخاب شدند .شرکتکنندگان از
مرکز توانبخشی سرپایی سکته مغزی تبسم در شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از:
 )1گذشتن حداقل  6ماه پس از وقوع آخرین سکته مغزی  )2اطمینان از عدم وجود بدشکلی مفاصل در اندام فوقانی  )3توانایی گرفتن
وضعیت نشسته روی صندلی  )4عدم وجود نقصهای شناختی  )5عدم مصرف داروهای ضد اسپاستیسیتی  )6نداشتن مشکالت نورولوژی
دیگر و  )7داشتن حداقل مرحله  4برانستروم
مطالعه حاضر توسط کمیته اخالق "دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" با کد  IR.SBMU.RAM.REC.1394.311به تصویب
رسید .تمام ارزیابیها توسط یک کاردرمانگر به صورت جداگانه در یک جلسه که حدود  1ساعت به طول انجامید ،اجرا شد .به شرکت-
کنندگان در مورد اهداف ،منافع ،و ناراحتیهای موجود که ممکن است در ارتباط با پروتکل پژوهش رخ دهد ،اطالع داده شد .به آنها
اطمینان داده شد که مشارکت آنها در تحقیقات ،داوطلبانه میباشد و آنها میتوانند هر زمان که بخواهند از مطالعه خارج شوند .پس از اخذ
رضایتنامه کتبی از شرکتکنندگان ،مداخله تیپینگ به صورت یکسو کور انجام شد و ارزیابیها توسط درمانگری به غیر از فرد مداخلهگر
صورت گرفت .پس از انجام ارزیابیهای اولیه ،مداخالت به مدت  4هفته اجرا گردید .تعداد جلسات درمانی  3بار در هفته به مدت یک ماه
بود و در هر جلسه درمان برای هر دو گروه مداخله و کنترل مداخالت رایج کاردرمانی که شامل تکنیکهای بوبت ،رود ،برانستروم و PNF
بود ،به مدت  45دقیقه ارائه گردید ،سپس برای گروه مداخله به مدت  4هفته  24ساعته ،کینزیوتیپ استفاده شد و هر سه روز یک بار
تعویض شد .افراد با توجه به روش  Kenzo Kase’sکینزیوتیپ شدند .مداخله در وضعیت نشسته انجام شد .تیپینگ به صورت I strip
بر روی عضالت اکستانسور ساعد که تقریبا با  150درصد حداکثر طول آن کشیده شده ،برای یک ماه انجام شد.
ابزارهای ارزیابی

سه ابزار برای جمعآوری دادهها وجود دارد:
پرسشنامه مشخصات فردی :حاوی اطالعات کلی و پزشکی از جمله جنس ،سن و طول مدت بیماری
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مقیاس آشورث اصالحشده (:)Modified Modified Ashworth Scale

این آزمون برای ارزیابی اسپاستیسیتی عضالنی ایجاد شد [21].ارزیابی اسپاستیسیتی  MMASبا توجه به مقیاس زیر میباشد =0 :هیچ
افزایشی در تون عضالنی وجود ندارد؛  =1افزایش اندک در تون عضالنی ،در گرفتن و رها کردن و یا با حداقل مقاومت در پایان دامنه
حرکتی زمانی که قسمت آسیبدیده باز و بسته میشود =2 .افزایش مشخص در تون عضالنی ،به خصوص در میانه دامنه حرکتی و
مقاومت در طول باقیمانده از دامنه حرکتی ،اما قسمت آسیبدیده به راحتی حرکت میکند =3 .افزایش قابل توجهی در تون عضالنی،
حرکت پسیو دشوار است و  =4قسمت آسیبدیده سفت و سخت در باز و بسته کردن است .مطالعات نشان دادهاند که  MMASیک
اندازهگیری قابل اعتماد و معتبر برای اسپاستیسیتی پس از سکته مغزی است .در مطالعه حاضر ،نسخه فارسی  MMASبرای ارزیابی
][22
اسپاستیسیتی استفاده شد.
):Nine Hole Peg Test (NHPT

 NHPTآزمونی است که معموال توسط کاردرمانگران به عنوان ارزیابی مهارت و زبردستی حرکات ظریف انگشتان استفاده میشود [25].از
بیمار خواسته می شود تا نه میخ را از یک سمت صفحه آزمون با ارتفاع مشخص ،با بیشترین سرعت ممکن به نه حفره در صفحه افقی
مجاور قرار دهد [26].قابلیت اطمینانسنجی بسیار باال برای هر دو دست راست و چپ ( R=0/984و  r=0/993به ترتیب) به دست آمد.
][25
ضریب آزمون-بازآزمون روایی آزمون کم تا متوسط برای هر دو دست راست و چپ بود ( R=0/459و  r=0/442به ترتیب).
:Barthel Index
از پرسشنامه بارتل جهت ارزیابی وضعیت عملکردی و استقالل افراد مبتال به سکته مغزی در فعالیتهای روزمره زندگی ( Activities of

 )Daily Livings ADLsاستفاده میشود .این پرسشنامه توسط مانهونی و بارتل نخستین بار در سال  1995جهت بررسی وضعیت
عملکردی و استقالل افراد مبتال به اختالالت نوروماسکوالر طراحی شد .ضریب آلفای کرونباخ گزینهها بین  0/87تا  0/92بود [27].این
][28
پرسشنامه توسط درمانگر تکمیل میشود و ضمن آن که اعتبار و پایایی آن توسط  Grangerو  Hamiltonتایید شده است.
یافته ها
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSSنسخه  18استفاده شد .نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد
آزمایش قرار گرفت .برای مقایسه اختالف گروه ،از آزمون  tزوجی استفاده شد .سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیلها  0/05شده
بود.
هشت نفر ( 4مرد و  4زن) ،با سن متوسط  54/73±4/7و میانگین  18/09±6/7ماه پس از سکته مغزی در مطالعه شرکت کردند 4 .بیمار
همیپلژی راست و  4بیمار همیپلژی چپ بودند .تجزیه و تحلیل آزمون آماری  tزوجی ،تفاوت معناداری برای نمره حاصل از آزمون
زبردستی حرکات ظریف دست بالفاصله پس از استفاده کینزیوتیپ نشان داد.
جدول  :1مشخصات جمعیتشناختی بیماران دارای سکته مغزی
جنس
درصد
زن ()50
مرد ()50

مدت زمان پس از سکته مغزی (ماه)

سن
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

54/73

4/7

18/09

6/7

ارزیابی ثانویه پس از یک ماه انجام شد و نتایج تفاوت معناداری برای زبردستی حرکات ظریف دست و فعالیتهای روزمره زندگی را نشان
داد .پس از مداخله ،تغییر قابل توجهی در اسپاستیسیتی عضالت فلکسور وجود نداشت.
جدول  :2مقادیر میانگین و انحراف معیار آزمونهای زبردستی حرکات ظریف و فعالیتهای روزمره زندگی و اسپاستیسیتی
آزمون

نمرات آزمونها قبل از مداخله

نمرات آزمونها بعد از مداخله

سطح معناداری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

فعالیتهای روزمره زندگی

60/11

11/458

74/36

12/18

0/004

زبردستی حرکات ظریف

2/78

1/388

3/78

1/38

0/001

اسپاستیسیتی

2/18

0/78

1/88

0/67

0/12

بحث و نتیجه گیری
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کینزیوتیپ بر زبردستی حرکات ظریف دست ،فعالیتهای روزمره زندگی و اسپاستیسیتی بود .در این
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 اما تغییرات زبردستی ظریف دست و فعالیتهای روزمره زندگی پس، اگر چه اسپاستیسیتی تغییر معناداری پس از مداخله نکرده بود،مطالعه
 در یک مطالعه اثر کینزیوتیپ بر مهارت و چابکی. بسیاری از مطالعات اثرات مطلوب این مداخله را نشان دادند.از کینزیوتیپ معنادار بود
- این مطالعه نشان داد که روش مداخله کینزیوتیپ میتواند تاثیر مثبتی روی دوره درمان در بیمار همی.بهتر و عملکرد دست بررسی شد
[ در مطالعه دیگری نشان داده29]. همچنین میتواند مهارتهای دستی به دست آمده با کمک کاردرمانی را بهبود بخشد.پلژی داشته باشد
 در نتیجه باعث بهبود دامنه،شد استفاده از کینزیوتیپ منجر به کاهش اسپاستیسیتی در اندام فوقانی آسیبدیده بیماران سکته مغزی میشود
، اما نتایج، بر اساس ارزیابی تغییر نکرد،[ اگرچه اسپاستیسیتی عضالت فلکسور در این مطالعه30]. قدرت و عملکرد خواهد شد،حرکتی
 این یافتهها همسو با. به خاطر بهبود در زبردستی حرکات ظریف دست و رها کردن میخها را نشان داد،عملکرد بهتر عضالت اکستنسور
 نشان داد کینزیوتیپ میتواند در بهبود فعالیت عضالنی و حرکت عضالت اکستنسور مچ دستEEG مطالعه دیگری است که با استفاده از
[ با توجه به این یافتهها میتوان گفت کینزیوتیپ میتواند عملکرد عضالت اکستنسور را با اعمال کشش منفعل و طوالنی31].مفید باشد
 مطالعات قبلی نشان دادهاند که استفاده از کینزیوتیپ در جهت الیاف عضالنی به دلیل تحریک گیرندههای، عالوه بر این.تسهیل کند
-[ با توجه به نبود مطالعه33-32].مکانیکی و ایجاد حس عمقی بهتر میتواند منجر به تسهیل عملکرد عضالت و الگوهای حرکتی عضله شود
 در مطالعه حاضر تاثیر آن بررسی شد که با توجه به بهتر شدن عملکرد دست و،ای برای تاثیر کینزیوتیپ در فعالیتهای روزمره زندگی
 تغییراتی در انجام فعالیتهای روزمره زندگی این افراد رخ داد که باعث بهتر انجام دادن آنها شد و با جود این شواهد،نتایج آزمون بارتل
 ممکن است عملکرد عضالت دست و تاثیر آن بر فعالیتهای،میتوان نتیجه گرفت که کینزیوتیپ در جهت عضالت اکستنسور مچ دست
 این روش درمانی میتواند تاثیر بسزایی در درمان و بهبود عملکرد این افراد و مکملی بر مداخالت، در نتیجه. زندگی را بهبود بخشد،روزمره
.کاردرمانی باشد
تشکر و قدردانی
 به ویژه، بدینوسیله از تمام افرادی که در انجام این تحقیق.مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد کاردرمانی میباشد
تمامی مراجعین شرکتکننده در این مطالعه که ما را یاری نمودند و از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای حمایتهای فراوان تشکر و
.قدردانی میگردد
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