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Abstract
Background and Aim: Maintaining balance and postural stability is a complex process
resulting from the interaction of different systems. Kinesiotaping and stretching techniques
are the therapeutic techniques used in physical therapy that are effective in improving the
balance. Given the few studies evaluating the effect of these two therapeutic interventions on
balance and lack of a study comparing them with each other, the present study was conducted
to compare the effect of these interventions on the balance of young individuals.
Materials and Methods: In the current single blind randomized clinical trial, 40 young male
and female volunteers were selected and were randomly assigned into two groups of
Kinesiotaping and stretching. The inhibitory Y-shaped tape with 25% tension was applied on
Gastrocnemius. The muscle was stretched for 60 seconds for 4 times in the stretching group.
Static Balance (COP excursion and velocity) was examined with Force Plate before and after
the interventions. According to abnormal distribution of data based on Shapiro-Wilk test,
Mann-Whitney Test was used for between group and Wilcoxon Test was used for within
group analyses.
Results: Although based on the Wilcoxon test, COP excursion and velocity showed the
decreasing trend before and after the intervention, none of the changes were significant
(P˃0.05). Comparison of the two groups based on Mann-Whitney Test showed no significant
differences in the variables before and after the interventions (Anterioposterior COP
Excursion, Velocity: P=0.3, Mediolateral COP Excursion, Velocity: P=0.1)
Conclusion: According to the results, it seems that none of the kinesiotype and
gastrocnemius stretching had any effect on the balance of healthy young people.
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چکیده
مقدمه و اهداف
حفظ تعادل و ثبات پوسچرال فرآیندی پیچیده و حاصل تعامل سیستمهای مختلف میباشد .کینزیوتیپینگ و کشش عضالنی از تکنیکهای درمانی
مورداستفاده در فیزیوتراپی است که در پیشرفت تعادل موثر هستند .با توجه به تعداد اندک پژوهشهای بررسیکننده تاثیر این دو مداخله درمانی بر روی
تعادل و عدم مقایسه آنها با یکدیگر ،هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه اثر این روشهای درمانی بر تعادل جوانان میباشد.
مواد و روشها
در کارآزمایی بالینی تصادفی یکسویهکور حاضر 44،داوطلب جوان خانم و آقا انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کینزیوتیپ و کششدرمانی قرار
گرفتند .تیپ مورداستفاده به شکل  Yو با کشش  22درصد به صورت مهاری بر روی عضله گاستروکنمیوس چسبانده شد .در گروه کشش نیز این عضله
به مدت  04ثانیه و با  4مرتبه تکرار تحت کشش قرار گرفت .تعادل استاتیک (سرعت و میزان جابهجایی مرکز فشار بدن) افراد با استفاده از صفحهنیرو
قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرارگرفت .با توجه به توزیع غیرنرمال دادهها بر اساس آزمون شاپیرو-ویلک ،برای مقایسه بینگروهی متغیرهای مورد
بررسی از آزمون آماری مانویتنی و برای مقایسه درونگروهی ،از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید.
یافتهها
بر اساس آزمون ویلکاکسون روند کاهش سرعت و میزان جابهجایی مرکز فشار قبل و بعد از انجام مداخله در دو گروه مشاهده شد ،ولی تغییرات معنادار
نشد ( .(P˃4/42در مقایسه بین دو گروه بر اساس آزمون مانویتنی ،هیچ تفاوت معناداری در متغیرهای مورد بررسی (میزان و سرعت جابهجایی قدامی-
خلفی مرکز فشار بدن P=4/3 :و میزان و سرعت جابهجایی داخلی-خارجی مرکز فشار بدن )P=4/1 :در قبل و بعد از مداخله مشاهده نگردید.
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر به نظر میرسد که هیچیک از مداخالت کینزیوتیپینگ و کشش عضله گاستروکنمیوس اثر فوری بر روی تعادل افراد
جوان سالم ندارد.
واژههای کلیدی
تعادل پوسچرال؛ کینزیوتیپینگ؛ کشش عضالنی؛ گاستروکنمیوس
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کنترل پوسچرال اساس حفظ تعادل است[ ]1و تعادل نیز جزو ضروری همه فعالیتهای روزانه در وضعیت نشسته و ایستاده میباشد ]2[.حفظ
تعادل در حالت ایستاده میتواند معیاری برای کنترل فعالیتهای روزمره و تواناییهای حرکتی باشد ]3[.حفظ ثبات پوسچرال ،1فرآیندی
پیچیده است که حاصل تعامل سیستمهای بینایی ،وستیبوالر و سوماتوسنسوری میباشد ]0-4[.معموال مرکز فشار 2به عنوان معیاری از ثبات
پوسچرال فرد در وضعیت ایستاده میباشد ]7[.میزان 3و سرعت جابهجایی مرکز فشار ،4دو برآیند 2ثبات پوسچرال هستند ]8[.اختالل در کنترل
وضعیت میتواند منجر به کاهش محدودهی ثبات ،عدم تقارن در توزیع وزن ،اختالل در توانایی انتقال وزن و اختالل در واکنشهای تعادلی
شود که همهی این عوامل فرد را مستعد خطر زمین خوردن میکند]12-9[.
روشهای گوناگونی برای بهبود تعادل و پیشگیری از زمین خوردن وجود دارد که شامل انجام تمرین درمانی ،تقویت عضالت اندام
تحتانی ،کشش عضالنی ،0ورزشهای استقامتی 7و استفاده از کفش مناسب است ]12-13[.به نظر میرسد یافتن روشی که اثر فوری بر
ارتقای تعادل داشته باشد ،میتواند موجب تسریع روند درمانی فیزیوتراپی شده ،میزان زمین خوردن فرد را کاهش داده و امکان اجرای
تمرینات عملکردی و پیچیده تعادلی را تسهیل نماید .محققان بیان کردهاند که گیرندههای حسی اطراف مفصل مچ پا ،تنها منبع اطالعاتی
هستند که به طور مستقیم بر روی نوسانات پوسچرال و تعادل اثر دارند ]10[.همچنین عضالت پالنتار فلکسور مچ پا به عنوان عضالت
تونیک پوسچرال شناخته شدهاند؛ به طوری که میتوانند از طریق استراتژی تعادلی مچ پا 8بر روی کنترل پوسچرال تاثیرگذار باشند ]2[.به
نظر میرسد تغییر در دروندادههای حسی مچ پا منجر به تغییرات قابل مالحظه در اطالعات حسی ارسالی به سیستم عصبی مرکزی
میشود که می تواند افزایش نوسانات پوسچرال را به دنبال داشته باشد]17[.
کینزیوتیپینگ ( 9)KTیکی از تکنیکهای درمانی مورد استفاده در فیزیوتراپی است که بر اساس ویژگیهایی که دارد منجر به ایجاد اثراتی
همچون افزایش دامنه حرکتی مفصل ،کمک به حمایت و مهار عملکرد عضله ،بهبود تون عضالنی و عملکرد آن ،حمایت از ساختار مفصل،
فرستادن بازخورد به عضالت برای حفظ راستای مورد نظر ،ایجاد اثر مثبت بر روی سیستم حس پیکری و حس عمقی مفاصل و افزایش
قدرت عضالت میگردد ]19 ,18[.بر اساس جستوجوی انجامشده تا به امروز ،بیشتر مطالعات به بررسی اثرات  KTبر کنترل وضعیت افراد
مبتال به سکته مغزی[ ،]24 ,19فلج مغزی 14و مالتیپل اسکلروزیس ]23-21[11پرداختهاند .بر اساس این مطالعات استفاده از  KTبر روی عضله
گاستروکنمیوس در بیماران مالتیپل اسکلروزیس ،تفاوت معناداری را در میانگین میانگین نوسان و سرعت نوسان صفحه قدامی-خلفی قبل
و بعد از  KTنشان داد ]24[.در بررسی اثر  KTمچ پا قبل از تمرینات  PNFدر افراد دچار سکته مغزی ،افزایش معناداری در مقیاس تعادلی
برگ 12و کاهش معناداری در زمان انجام تست  14متر راه رفتن در مقایسه با گروهی که  KTدریافت نکرده بودند ،دیده شد]22[.
 Tamburellaو همکارانش[ ]20در سال  2414در بررسی اثر  KTبر روی تعادل و راه رفتن افراد دچار آسیب نخاعی مزمن اعالم کردند
که  KTاثر درمانی قابل توجهی روی این افراد دارد Bicici .و همکاران[ ]27در پژوهش خود به بررسی تاثیر  KTمهاری بر تعادل
بسکتبالیستهای دچار پیچخوردگی مچ پا پرداختند و عدم پیشرفت و یا مهار تعادل و عملکرد را در افراد مبتال به ضایعات اسکلتی-عضالنی
مزمن نتیجهگیری کردند.
از طرفی دیگر ،کششدرمانی که از تکنیکهای موثر در کاهش تون عضالنی است ،یکی دیگر از روشهای مناسب برای افزایش میزان
انعطافپذیری میباشد[]29 ,28؛ به طوری که اعمال کشش عضالنی به صورت آرام و ممتد با هدف افزایش طول بافتهای کوتاهشده توصیه
شده است ]34[.کشش استاتیک شایعترین فرم کشش عضالنی است و جهت افزایش طول بافت نسبت به کشش دینامیک ارجحیت دارد.
بهبود تعادل ،یکی از اثرات مثبتی است که برای این روش درمانی ذکر میشود ]31[.در مطالعه  Handrakisو همکاران که بر روی 14
شرکتکننده  44-04سال انجام گرفت ،مشخص گردید اعمال کشش استاتیک باعث افزایش تعادل دینامیک 13میگردد ]32[.نتایج پژوهش
 Hanو همکاران که به بررسی تاثیر کشش استاتیک عضالت پالنتار فلکسور مچ پا بر روی تعادل و راه رفتن سالمندان پرداختند ،حاکی از
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بروز مشکالت موقت در حفظ تعادل استاتیک بالفاصله بعد از کشش عضالنی بود؛ در حالی که تعادل دینامیک و راه رفتن تحت تاثیر قرار
نگرفت]31[.
با توجه به آن که بیشتر پژوهشها بر تاثیرات  KTبر روی درد و درمان شرایط بالینی خاص تمرکز داشتهاند ،به نظر میرسد بررسی
تاثیرات این روش درمانی بر سیستم اسکلتی-عضالنی در حاالت طبیعی و بدون دیسفانکشن به منظور فهمیدن اثرات آن در بالین ،دارای
اهمیت است .در صورتی که اعمال  KTبر روی قدرت و انعطافپذیری عضالت موثر باشد ،میتواند در افرادی که دچار ایمباالنس
عضالنی هستند نیز موثر باشد و این نکته مهمی در پیشگیری و یا درمان مشکالت سیستم اسکلتی-عضالنی است ]33[.همچنین تاکنون
پژوهشهای محدودی درباره تاثیر  KTو کشش عضالت پالنتارفلکسور مچ پا بر روی تعادل انجام شده است؛ در حالی که بر اساس
یافتههای تحقیق حاضر هیچ مطالعهای به مقایسه این دو روش درمانی با یکدیگر نپرداخته است؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی و
مقایسه اثر این روشهای درمانی بر روی تعادل جوانان است .نتایج پژوهش حاضر میتواند به ارتقاء سطح درمانهای فیزیوتراپی به ویژه در
حوزه تعادل و زمین خوردن کمک نماید.
مواد و روشها
در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یکسویه کور حاضر 44 ،داوطلب جوان سالم به صورت غیراحتمالی ساده انتخاب شدند .هیچکدام از
شرکتکنندگان دارای مشکالت قلبی-ریوی ،نورولوژیک ،روماتولوژیک و ارتوپدیک موثر بر راهرفتن و تعادل نبوده و حساسیت پوستی یا
زخم که مانع استفاده از  KTشود ،نداشتند [34 ،21].مطالعه حاضر در مرکز تحقیقات اختالالت اسکلتی-عضالنی دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با تائید کمیته اخال ق این دانشگاه انجام گرفت (کد اخال ق  .)IR.MUI.REC.1394.1.082ضمن
آنکه در مرکز بینالمللی ثبت کارآزماییهای بالینی ایران به ثبت رسیده است (کد  .)IRCT2016042327554N1شرکتکنندگان
پس از امضای فرم رضایتنامه آگاهانه ،به صورت تصادفی در دو گروه  KTو کششدرمانی قرار گرفتند .در گروه کینزیوتیپ ،تیپ مورد
استفاده بر اساس شیوه مطرحشده از سوی انجمن بینالمللی کینزیوتیپینگ ( )kinesiotaping.comو به صورت مهاری چسبانده شد
(تصویر  1الف)؛ بدین ترتیب که شرکتکننده به صورت دمر بر روی تخت خوابید ،تیپ (مدل  ،TEMTEXساخت کشور ژاپن) به شکل
 Yبریده شد و بخشی از ابتدای تیپ (پایه آن) در کف پا و بدون هیچ کششی چسبانده میشد .در ادامه مچ پا به صورت پاسیو در دورسی
فلکشن قرار گرفت تا عضله گاستروکنمیوس تحت کشش قرار گیرد و ادامه تیپ روی تاندون آشیل با کشش  22درصد چسبانده شود .دو
سر برش  Yو انتهای تیپ نیز بدون هیچگونه کششی نصب گردید .طول تیپ به نحوی تعیین شد که انتهای تیپ در دیستال حفره
پوپلیتئال قرار گیرد ]34 ,33[.الزم به توضیح است بر اساس پژوهشهای صورتگرفته بیشترین میزان اثر  KTبعد از  12دقیقه به دست می-
آید؛ بنابراین آزمون تعادل پس از  12دقیقه در افراد صورت گرفت]33[.
همچنین در گروه کشش ،عضله گاستروکنمیوس به مدت  04ثانیه و با  4مرتبه تکرار در حد احساس مقاومت ،توسط فیزیوتراپیست تحت
کشش پاسیو قرار گرفت و بین هر بار تکرار زمان استراحت  14ثانیهای لحاظ شد[( ]30 ,32 ,13تصویر  1ب).
(الف)

(ب)

تصویر ( :9الف) کینزیوتیپینگ عضله گاستروکنمیوس و (ب) کشش عضله گاستروکنمیوس

تعادل استاتیک (سرعت و میزان جابهجایی مرکز فشار بدن) شرکتکنندگان با استفاده از صفحه نیرو (Portable Kistler Force
) plate, 9260AA6, Kistler Instruments, Switzerlandو با فرکانس  144هرتز قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار
گرفت .از شرکتکنندگان خواسته شد در حالی که روبرو را نگاه میکنند و دستها در کنار بدن قرار دارد ،به مدت  04ثانیه بر روی این
صفحه بایستند ]38 ,37[.هر آزمون تعادل 3 ،بار تکرار شد و بر اساس نتایج آزمون تکرارپذیری دادهها ( ،)ICC˃4/7میانگین سه آزمون برای
گزارش نهایی مورد استفاده قرار گرفت؛ دادهها توسط نرمافزار  QTMجمعآوری شد و  12ثانیه ابتدا و انتهای بازه  04ثانیهای حذف و
 3444داده توسط فیلتر پائینگذر  Butterwortدر فرکانس 14هرتز فیلتر شد .الزم به توضیح است که نحوه انتخاب مداخالت
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

4

Research Article

Published Online: 2018.September.13

(کینزیوتیپینگ و کشش عضله) به صورت تصادفی و از طریق قرعهکشی برای هر فرد انتخاب شد ]39[.همچنین محقق ارزیابیکننده تعادل
نسبت به گروه مداخله ناآگاه بود.
با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها بر اساس تست  ،Shapiro-wilkاز آزمون مانویتنی 1برای مقایسه بین گروهی و از آزمون
ویلکاکسون 2برای مقایسه درونگروهی به منظور مشاهده اثر مداخله در هر گروه ،قبل و بعد از درمان استفاده گردید .از نرمافزار SPSS
) (SPSS, version 16, SPSS Inc. Chicago, IL, USAنسخه  10و در سطح معناداری  4/42برای تحلیل دادهها استفاده
شد.
یافتهها
در مطالعه حاضر  44فرد جوان ( 24نفر گروه کینزیوتیپینگ و  24نفر گروه کشش عضالنی) وارد شدند .ویژگیهای دموگرافیک افراد
شرکتکننده در جدول  1نشان داده شده است .آزمودنیهای شرکتکننده در پژوهش حاضر از نظر مشخصات دموگرافیک ،همگن
بودند( P=4/3و  P=4/1و  P=4/0به ترتیب برای سن ،قد و وزن(.
جدول  :9ویژگیهای فردی آزمودنیها
گروههای آزمودنی

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

گروه کینزیوتیپینگ

21/17±4/98

172/42±14/33

09/44±14/3

گروه کشش عضالنی

21/42±1/0

108/24±8/49

02/32±14/44

تکرارپذیری دادهها در صفحه داخلی-خارجی در تست  ICCبا استفاده از آلفای کرونباخ باالی  4/8و در صفحه قدامی-خلفی باالی 4/7
بود؛ بنابراین برای هر متغیر در هر فرد از میانگین آزمونها استفاده شد .پیش از اعمال مداخله ،تعادل در دو گروه بررسی شد و تفاوت
معناداری در هیچیک از متغیرهای مورد بررسی مشاهده نگردید .بر اساس اطالعات صفحه نیرو ،میزان جابهجایی مرکز فشار بدن در گروه
کینزیوتیپ بعد از اعمال مداخله در سمت داخلی-خارجی و قدامی-خلفی به ترتیب  4/14±4/44و  4/14±4/44بود ( P=4/1و  P=4/3به
ترتیب( ،در حالی که در گروه کشش عضالنی مقادیر  4/13±4/43و  4/12±4/43به دست آمد ( P=4/4و  P=4/2به ترتیب( .همچنین
سرعت جابهجایی مرکز فشار پس از اعمال مداخله در سمت داخلی-خارجی و قدامی-خلفی به ترتیب  14/42±4/8و  13/82±2/0مشاهده
گردید ( P=4/1و  P=4/3به ترتیب( ،در حالی که در گروه کشش عضالنی مقادیر  13/3±2/8و  12/21±2/7به دست آمد ( P=4/2و
 P=4/2به ترتیب( .هرچند نتایج آزمون غیرپارامتری ویلکاکسون نشاندهنده کاهش میزان و سرعت جابهجایی مرکز فشار بدن پس از
استفاده از کینزیوتیپینگ و کشش عضالنی بود ،ولی این تغییرات از لحاظ آماری معنادار نبود (نمودار  1و .)2
بر اساس یافتههای آزمون مان ویتنی در مقایسه بین گروهی در قبل و بعد از مداخله ،در هیچ کدام از متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه
کینزیوتیپ و کشش عضالنی تفاوت معناداری مشاهده نشد ( P=4/1 ،P=4/3 ،P=4/1و  P=4/3به ترتیب برای میزان جابهجایی در سمت
داخلی-خارجی و قدامی-خلفی و سرعت جابهجایی در سمت داخلی-خارجی و قدامی-خلفی( (نمودار  1و  .)2الزم به توضیح است نتیجه
بررسی و تست تفاوت میانگینها 3بیانگر معنادار نبودن تفاوت میانگین متغیرهای مورد بررسی در قبل و بعد از اعمال مداخالت بین دو گروه
بود ( .)P˃4/42ضمن آن که اعداد منفی بیانگر کاهش میانگین متغیرها و به عبارتی بهبودی تعادل ،پس از اعمال مداخله نسبت به قبل از
استفاده از آن میباشد.

1

Mann-Whitney Test
Wilcoxon Test
3 Mean Difference Test
2

2
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جدول  :2مقایسه تغییرات میانگینها
P-Value

4/23

4/20

4/77

4/02

متغیر

Mean±SD
- 4/41±4/44

کینزیوتیپینگ

-4/447±4/42

کشش عضالنی

-4/41±4/42

کینزیوتیپینگ

-4/44±4/10

کشش عضالنی

-1/40±3/7

کینزیوتیپینگ

ML Excursion Mean Difference

AP Excursion Mean Difference

-2/70±9/92

کشش عضالنی

-1/29±4/02

کینزیوتیپینگ

-4/37±10/3444

کشش عضالنی

ML COP Velocity Mean
Difference

AP COP Velocity Mean
Difference

بر اساس نمودار ،کشش عضالنی در صفحه قدامی-خلفی تاثیر بارزتری در بهبود تعادل نسبت به وضعیت نوسان در صفحه داخلی-خارجی
و یا تاثیر اعمال تیپ در هر دو صفحه داشت .همچنین کشش عضالنی در صفحه داخلی خارجی تاثیر بارزتری در بهبود سرعت نوسان
مرکز فشار نسبت به سرعت نوسان در صفحه قدامی-خلفی و یا تاثیر اعمال تیپ در هر دو صفحه نشان داد .هرچند تفاوتهای گفتهشده از
نظر آماری معنادار نبود.
نمودار  :9میزان جابهجایی مرکز فشار بدن

میزان جابهجایی داخلی-خارجی مرکز فشار قبل از مداخله ML Excursion 1:
میزان جابهجایی داخلی-خارجی مرکز فشار پس از مداخله ML Excursion 2:
میزان جابهجایی قدامی–خلفی مرکز فشار قبل از مداخله AP Excursion 1:
میزان جابهجایی قدامی–خلفی مرکز فشار پس از مداخله AP Excursion 2:
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نمودار  :2سرعت جابهجایی مرکز فشاربدن

سرعت جابهجایی داخلی-خارجی مرکز فشار قبل از مداخله ML COP Velocity 1:
سرعت جابهجایی داخلی-خارجی مرکز فشار پس از مداخله ML COP Velocity 2:
سرعت جابهجایی قدامی–خلفی مرکز فشار قبل از مداخله AP COP Velocity 1:
سرعت جابهجایی قدامی–خلفی مرکز فشار پس از مداخله AP COP Velocity 2:

در تصویر شماره  ،2نحوه تغییرات میزان جابهجایی مرکز فشار بدن در صفحات داخلی-خارجی و قدامی-خلفی بین دو گروه کینزیوتیپینگ و
کشش عضالنی نشان داده شده است.

تصویر  :2تغییرات میزان جابهجایی مرکز فشار بدن

در تصویر شماره  ،3نحوه تغییرات سرعت جابهجایی مرکز فشار بدن در صفحات داخلی-خارجی و قدامی-خلفی بین دو گروه کینزیوتیپینگ
و کشش عضالنی نشان داده شده است.

تصویر  :3تغییرات سرعت جابهجایی مرکز فشار بدن
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بحث
با توجه به وجود مطالعات اندک درباره تاثیر  KTو کشش عضالت پالنتارفلکسور مچ پا بر روی تعادل و عدم مقایسه این دو روش درمانی
با یکدیگر ،هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثر این روشهای درمانی بر تعادل جوانان بود .یافتههای تحقیق حاضر بیانگر عدم وجود
تفاوت معنادار بالفاصله پس از استفاده از هر کدام از این مداخالت درمانی نسبت به قبل از استفاده از آنها بود .همچنین نتایج حاکی از
تفاوت نداشتن تاثیرات درمانی این دو روش با یکدیگر برروی سرعت و میزان جابهجایی مرکز فشار بدن بود.
عضالت پالنتار فلکسور جزء عضالت تونیک پوسچرال هستند که با تاثیر بر استراتژی مچ پا ،پوسچرال کنترل را تحت تاثیر قرار
میدهند ]2[.زمانی که نوسانات پوسچرال اندک باشد ،کنترل پوسچرال خوب خواهد بود[]44؛ هرچند با افزایش سن ،سیستم پوسچرال
دستخوش تغییرات و آسیب شده و احتمال افتادن افزایش مییابد ]42 ,41[.بر اساس مطالعات انجامشده ،شدت نوسانات داخلی-خارجی مرکز
فشار بدن ،منعکسکننده بیثباتیهای جانبی است و نوسانات قدامی-خلفی نیز با جابهجایی قدامی-خلفی مرکز فشار بدن مرتبط میباشد؛
به طوری که این نوسانات با افتادن فرد در ارتباط است]42 ,41[.
تاثیرات  KTبر روی حس عمقی و فعالیت عضالنی مشخص نیست Tamburella ]44[.و همکاران[ ]20به بررسی تاثیر کینزیوتیپینگ بر
روی تعادل بیماران قطع نخاعی پرداختند و بهبود تعادل و کاهش سرعت و جابهجایی مرکز فشار بدن را پس از  48ساعت استفاده از این
روش درمانی ،نتیجه گرفتند .هرچند با اعمال  KTبر روی گاستروکنمیوس در مبتالیان به مالتیپل اسکلروزیس ،تفاوت معناداری در سرعت
و نوسانات صفحه داخلی خارجی مشاهده نشد ،ولی در مورد صفحات قدامی-خلفی تغییرات معنادار بودند ]24[.البته در پژوهش  Tanakaو
همکاران[ ]41که به بررسی ارتباط بین اختالل تعادل با نقا یص کنترل پوسچرال در زنان سالمند با و بدون شکایت از افتادن و بدون اعمال
مداخله پرداخته بودند ،هیچ تفاوتی در متغیرهای تعادل مورد بررسی در صفحات قدامی-خلفی و داخلی-خارجی مشاهده نشد و نتایج آن با
یافتههای تحقیق حاضر همخوانی دارد .یافتههای پژوهش  Biciciوهمکاران[ ]27نیز حاکی از موثر نبودن  KTمهاری بر تعادل
بسکتبالیستهای دچار پیچخوردگی مزمن مچ پا بود .آنها مدت زمان اعمال تیپ را عامل معنادار نشدن نتایج عنوان نمودند .همچنین در
تشابه با نتایج پژوهش حاضر ،میتوان به یافتههای مطالعه  Nakajimaو همکاران[ ]43مبنی بر عدم تاثیر  KTمهاری بر کنترل
پوسچرال پویای افراد جوان سالم اشاره نمود .با وجود آن که  Wilsonو همکاران[ ]10در مطالعه خود به بررسی تاثیرات  KTتسهیلی
گاستروکنمیوس بر تعادل جوانان سالم پرداختند ،عدم تغییرات معنادار تعادل را بالفاصله 24 ،ساعت و  72ساعت پس از اعمال مداخله
مشاهده نمودند؛ بنابراین به نظر میرسد برخالف بیماران ،مدت زمان اعمال تیپ و یا نوع تکنیک مورد استفاده نمیتواند عامل معنادار
نشدن نتایج در افراد جوان سالم باشد .شاید به همین دلیل در ابتدا معرفیکنندگان این مداخله درمانی ،آن را برای بیماران دارای نقایص
سیستم اسکلتی-عضالنی معرفی نمودند]10[.
علیرغم تاثیراتی که برای تکنیکهای کشش عضالنی بیان شده است همچون تغییر در ویژگیهای مکانیکال و نورولوژیکال عضالت
خلفی پا ،1به نظر میرسد تاثیرات فوری کشش استاتیک در مقیاسهای عملکردی همچون نوسانات پوسچرال نامشخص است]31 ,2[.
 Tupimaiو همکاران بهبود تعادل را پس از استفاده از تکنیکهای کششی پاسیو بر روی کودکان فلج مغزی مشاهده نمودند]44[.
همچنین  Hanو همکاران با اعمال کشش استاتیک بر روی عضالت پالنتارفلکسور مچ پا در سالمندان ،بهبود تعادل استاتیک و کاهش
موقتی مشکالت ناشی از آن را مشاهده نمودند ،در حالی که تعادل دینامیک و راه رفتن تحت تاثیر قرار نگرفتند ]31[.در مطالعه  Limaو
همکاران که در سال  2414بر روی جوانان غیرورزشکار انجام گرفت ،عضالت پالنتار فلکسور مچ پا به مدت  42ثانیه مورد کشش قرار
گرفت و تعادل آنها در حالی که به مدت  34ثانیه و بهصورت تکپا 2بر روی صفحه نیرو میایستادند ،مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آن
مطالعه حاکی از افزایش موقتی دامنه حرکتی مچ پا و متعاقب آن افزایش نوسانات پوسچرال و فعالیت عضالنی بود ]2[.در پژوهش حاضر،
شرکتکنندگان به صورت دو پا و به مدت  04ثانیه جهت ارزیابی تعادل بر روی صفحه نیرو قرار میگرفتند که خود منجر به کاهش
نوسانات پوسچرال میشد .متفاوت بودن مقادیر متغیرها در پیشآزمون تحقیق حاضر با سایر پژوهشها به ویژه مطالعه  Limaو همکاران،
میتواند تائیدکننده تاثیر وضعیت شرکتکنندگان و پوزیشن ارزیابی (ارزیابی تکپا و دو پا) بر نتایج نهایی باشد .با وجود آن که در پژوهش
حاضر میزان و سرعت جابهجایی مرکز توده بدن پس از اعمال مداخالت روند کاهشی نشان داد ،ولی از لحاظ آماری معنادار نشد .به نظر
میرسد تفاوت نتایج تحقیق حاضر با سایر مطالعات به دلیل ارزیابی اثرات فوری کینزیوتیپینگ و کشش عضالنی بر روی تعادل جوانان
سالم است که اختاللی در سیستم پوسچرال خود نداشته و سابقه و یا ترس از افتادن نداشتند.
با توجه به محدودیت زمانی و نیز هدف مطالعه که بررسی تعادل در حالت طبیعی و عملکردی بود ،ارزیابی تعادل شرکتکنندگان تنها در
وضعیت ایستاده بر روی دو پا انجام گرفت که تعمیمپذیری نتایج را به سایر وضعیتها تحت تاثیر قرار میدهد .نویسندگان مقاله حاضر
Calf Muscle
Single Leg

1
2
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بررسی و مقایسه اثرات فوری و درازمدت کینزیوتیپینگ و کشش عضله گاستروکنمیوس را بر روی تعادل تکپا و دو پا در جوانان و
.سالمندان و به صورت چشمان باز و بسته و با استفاده از ابزارهای بالینی و آزمایشگاهی پیشنهاد میکنند
نتیجهگیری
 باعث بهبود معنادار،بر اساس یافتههای تحقیق حاضر به نظر میرسد اثر کوتاهمدت اعمال کینزیوتیپینگ و کشش عضله گاستروکنمیوس
، البته مشاهده روند کاهشی میزان و سرعت جابهجایی مرکز توده بدن پس ازاستفاده از این مداخالت،تعادل در جوانان سالم نمیشود
-میتواند تا حدودی بیانگر بدون تاثیر نبودن این روشهای درمانی باشد و احتمال اثرگذاری بر تعادل افراد دارای مشکالت اسکلتی
.عضالنی را تقویت نماید که نیازمند پژوهشهای گسترده در این زمینه میباشد
تشکر و قدردانی
) است؛ بدینوسیله از مرکز تحقیقات اختالالت194482 مقاله حاضر قسمتی از یک گرانت تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (کد
 تشکر و،عضالنی دانشکده علوم توانبخشی و همه کسانی که در اجرای این پژوهش همکاری نموده و محققین را یاری رساندند-اسکلتی
.قدردانی به عمل میآید
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