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Abstract
Background and Aims: One of the treatment methods for patients with carpal tunnel syndrome
is kinesio tape. Since there have not been any systematic review on this issue, the present
systematic review was conducted to investigate the effects of kinesio tape in patients with carpal
tunnel syndrome.
Materials and Methods: Using several keywords, including Carpal tunnel syndrome, Median
nerve, Kinesio tape, and Physiotherapy, a literature search was performed for the period between
2000-2018, in Google scholar, Pubmed, PEDro, Science Direct, Springer, Ovid, ProQuest,
Cochrane library, and Scopus databases.
Results: Among the articles found, only those using kinesio tape for the treatment of carpal
tunnel syndrome were included in the study. Out of 50 articles, only 11 were included in the
study and other studies were excluded.
Conclusion: All the papers studied showed pain relief, increased grip and pinch strength,
decreased median nerve cross sectional area, reduced distal latency, increased median nerve
speed, and improvement in the questionnaires. Studies that used kinesio tape along with other
physiotherapy treatments indicated an increased effect on the recovery of patients with carpal
tunnel syndrome, especially in the long term.
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نعیمی و همکاران

میزان اثربخشی تکنیک کینزیوتیپ مچ دست و ساعد در بهبود عالئم مبتالیان به سندرم تونل
کارپال :مروری بر مطالعات گذشته
سارا موقر ،1صدیقه سادات نعیمی* ،4اصغر رضاسلطانی ،3محمدمحسن

روستایی4

 .1کمیته پژوهشی دانشجویان ،دانشجوی کاشناسی ارشد فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4دانشیار گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3استاد گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

* دریافت مقاله 3117/60/31

بازنگری مقاله 3119/63/31

پذیرش مقاله * 3119/61/39

چکیده
مقدمه و اهداف
یکی از روش های درمانی در بیماران مبتال به سندرم تونل کارپال استفاده از کینزیوتیپ است .باتوجه به اینکه تاکنون هیچ مطالعه مروری در این زمینه انجام
نشده است ،هدف از مطالعه مروری نظاممند حاضر بر مطالعات گذشته بررسی تاثیر کینزیوتیپ در افراد مبتال به سندرم تونل کارپال میباشد.
مواد و روشها
با استفاده از کلیدواژههای سندرم تونل کارپ ،عصب مدیان ،کینزیوتیپ و فیزیوتراپی ،جستجو در بانکهای اطالعاتی Google Scholar, PubMed,
 PEDro, Science Direct, Springer, Ovid, ProQuest, Cochrane Library, Scopusدر فاصله زمانی  4222تا  4218انجام شد.
یافتهها
از بین مقاالت بهدستآمده تنها مقاالتی که از کینزیوتیپ در درمان سندرم تونل کارپ استفاده کرده بودند ،وارد مطالعه شدند؛ بدینترتیب از  22مقاله به-
دستآمده تنها  11مقاله وارد مطالعه شد و بقیه حذف شد.
نتیجهگیری
تمامی مطالعات حاکی از کاهش درد ،افزایش قدرت گریپ و پینچ ،کاهش سطح مقطع عرضی عصب مدیان ،کاهش تاخیر انتهایی و افزایش سرعت عصب
مدیان ،و بهبودی در پرسشنامهها بود .مطالعاتی که از کینزیوتیپ در کنار سایر درمانهای فیزیوتراپی استفاده کرده بودند ،نشاندهنده افزایش تاثیر در بهبودی
مبتالیان به سندرم تونل کارپ بهخصوص در طوالنیمدت بود.
واژههای کلیدی
سندرم تونل کارپ؛ عصب مدیان؛ کینزیوتیپ؛ فیزیوتراپی
نویسنده مسئول :دکتر صدیقه سادات نعیمی .دانشیار گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران
آدرس الکترونیکی naimi.se@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
سندرم تونل کارپ ) (CTSیکی از شایعترین نوروپاتیهای فشرده شدن عصب در اندام فوقانی است و حدود  %02از نوروپاتیهای گیرافتادگی
عصب را به خود اختصاص میدهد ]1[.سندرم تونل کارپ در  %2از جمعیت عمومی و در  %12از جمعیت مشغول به کار رخ میدهد ]4[.نسبت زن
به مرد از  3به  1تا  12به  1متغیر است ]3[.علل  CTSدر اغلب موارد ناشناخته است ،اما  CTSممکن است با تروما و یا هر شرایطی که باعث
فشار روی عصب مدیان در مج دست شود (دیابت ،آرتریت ،بارداری و غیره) در ارتباط باشد]2[.
درمانهای بسیاری تاکنون برای  CTSمطرح و استفاده شده است .این درمانها را میتوان به دو گروه تهاجمی و غیرتهاجمی تقسیم کرد:
درمانهای تهاجمی شامل جراحی و تزریق کورتون و درمانهای غیرتهاجمی شامل دارودرمانی و فیزیوتراپی است .هزینههای سالیانه مربوط به
جراحی این سندرم در آمریکا دو میلیارد دالر عنوان شده است و سالیانه  460000مداخله جراحی در این مورد انجام میگیرد ]2[.درمانهای
فیزیوتراپی متنوعی برای درمان  CTSو جلوگیری از مداخله جراحی وجود دارد که کینزیوتیپ یکی از درمانهای مطرح است .کینزیوتیپ به-
عنوان یک درمان کشش مالیم برای بسیاری از اختالالت بافت نرم و صدمات کشیدگی مکرر به کار میرود .کینزیوتیپ ،افراد مبتال به CTS
را قادر به دسترسی به مهارت طبیعی میسازد و با هزینه مناسب و بدون از کارافتادگی و با راحتی و آسایش انجام میشود ]2[.مزایای کینزیوتیپ
بسته به مقدار استرچ بهکاربردهشده در  CTSعبارتند از ارائه محرک موضعی برای ایجاد فضای بیشتر بهوسیله بلند کردن فشیا و بافت نرم
باالی منطقه درد/التهاب ،کمک به از بین بردن ادم بهوسیله هدایت ترشحات به سمت مجرای لنفاوی ،تسکین درد از طریق تئوری دروازه درد و
بازگرداندن عملکرد صحیح عضله]2[.
در طی جستجویی که انجام شد ،هیچ مطالعه مروری در مورد درمان کینزیوتیپ سندرم تونل کارپ یافت نشد؛ بنابراین ارائه یک مطالعه مروری
میتواند در بحث درمان کینزیوتیپ در سندرم تونل کارپ موثر باشد .اگر در مطالعه مروری اثر ضدفشاری و کاهش درد کینزیوتیپ مشخص
شود ،بهطوری که فشار از روی عصب مدیان برداشته شود و به دنبال آن درد و التهاب کاهش پیدا کند و بیمار به فعالیتهای روزانه خود برگردد
(بدون هزینه گزاف جراحی که عالوه بر تهاجمی بودن به دلیل دوره نقاهت زمانبر میباشد ).و کارآیی کینزیوتیپ در درمان  CTSتایید شود،
کمک شایانی به درمان این عارضه و جلوگیری از مداخالت پرهزینه جراحی میشود .به این منظور مقاله مروری حاضر انجام شد که به این
سوال پاسخ دهد آیا کینزیوتیپ میتواند موجب همافزایی سایر روشهای درمان روتین فیزیوتراپی شود یا خیر .در کل  11مطالعه یافت شد که از
کینزیوتیپ برای درمان سندرم تونل کارپ استفاده شده بود.
مهمترین متغیرهایی که بهمنظور ارزیابی و تاثیر درمان کینزیوتیپ در سندرم تونل کارپ استفاده شده بود ،شامل موارد زیر بود:
الکترومیوگرافی شامل  Distal Latencyعصب حرکتی مدیان و سرعت هدایت عصب حسی مدیان[]7

اولتراسونوگرافی سطح مقطع عرضی عصب مدیان[]8

پرسشنامه بوستون جهت سنجش شدت سمپتومها یا ( SSSشامل  11سوال) و وضعیت عملکردی یا ( FSSشامل  8سوال)[]0


ثبت قدرت  Gripeو  Pinchبهوسیله دینامومتر و پینچمتر[]12
تعیین شدت درد از طریق مقیاس بصری درد یا  VASتوسط بیمار بین درجات یک تا ده[]2

مقیاس ]0[)Douleur Neuropathique) DN4

 تست کلینیکی فالن و بروز عالئم با ایجاد فشار پاسیو بر عصب مدین با خم کردن مچ دست به مدت  60ثانیه و تست کلینیکی
تینل و بروز عالئم با ضربه چکش معاینه بر سطح قدامی مچ دست[]2
مواد و روشها
در ابتدا جستجو در مورد درمانهای فیزیوتراپی بر روی سندرم تونل کارپ در بانکهای اطالعاتی Google Scholar, Pubmed, PEDro,
 Science Direct, Springer, Ovid, ProQuest, Cochrane Library, Scopusدر فاصله زمانی  4222تا  4218با کلیدواژههای
سندرم تونل کارپ ،عصب مدیان ،کینزیوتیپ و فیزیوتراپی انجام شد (سندرم تونل کارپ یا عصب مدیان ،سندرم تونل کارپ و کینزیوتیپ،
عصب مدیان و کینزیوتیپ ،سندرم تونل کارپ و فیزیوتراپی ،عصب مدیان و فیزیوتراپی Carpal Tunnel Syndrome OR Median
Nerve, Carpal Tunnel Syndrome AND Kinesio Tape, Median Nerve AND Kinesio Tape, Carpal Tunnel
Syndrome AND Physiotherapy, Median Nerve AND Physiotherapy).در جستجوی اولیه (توسط دکتر نعیمی و موقر)

 42222مقاله یافت شد که  17222بر اساس عنوان حذف شد .در جستجوی دوم (توسط دکتر سلطانی و موقر)  4222مقاله بر اساس
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 Abstractحذف شد و در جستجوی نهایی (توسط دکتر روستایی و موقر)  202مقاله بهدلیل درمانهایی غیر از فیزیوتراپی حذف شد و در
نهایت  22مقاله باقی ماند (در نتیجه جستجوی سندرم تونل کارپ+کینزیوتیپ+فیزیوتراپی 1112 :مقاله ،کینزیوتیپ+عصب مدیان 1032 :مقاله
به دست آمد که فصل مشترک این مقاالت  22مقاله بود) .با توجه به معیارهای ورود به مطالعه حاضر که شامل استفاده از کینزیوتیپ در درمان
سندرم تونل کارپ ،نبود دابل کراش سندرم ،نداشتن دیابت ،نداشتن آرتریت روماتوئید ،نداشتن سابقه آسیب ناشی از تروما در عصب مدیان یا مچ
دست مثل کوفتگی و شکستگی بود ،از بین مقاالت بهدستآمده فقط آنهایی که از کینزیوتیپ در درمان سندرم تونل کارپ استفاده کرده بودند،
وارد مطالعه شدند .درمانهای جراحی و تزریق کورتیکواستروئید ،اسپلینت و سایر درمانهای فیزیوتراپی نیز از معیارهای خروج از مطالعه بودند؛
بدینترتیب از  22مقاله بهدستآمده تنها  11مقاله با معیار ورود تطابق داشتند و بقیه حذف شدند .الزم به ذکر است که سطح مطالعات واردشده
به مطالعه یکسان نبود ،مقاالتی که بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه مروری شدند ،بر اساس معیاری که فاکتورهای کلیدی
مطالعات را بررسی میکند ،از نظر کیفی رتبهبندی شدند .این فاکتورهای کلیدی عبارتند از تصادفی قرار گرفتن نمونهها در گروههاBlind ،
بودن نمونهها و  Blindبودن فردی که مطالعه را انجام میدهد.این سه مورد بهعنوان مسائل اساسی در کاهش میزان  Biasدر مطالعات
Clinical Trialمطرح شده است ]11[.مطالعات از شماره  1تا  2رتبهبندی شدند که رتبه  2شامل مطالعات Controlled
 Experimentalاست که افراد بهصورت تصادفی در گروهها قرار گرفتهاند و افراد مورد مطالعه و فردی که مطالعه را انجام میدهد،
Blindاست .رتبه  3شامل مطالعات  Controlled Experimentalاست که افراد بهصورت تصادفی در گروهها قرار گرفتهاند و افراد
مورد مطالعه یا فردی که مطالعه را انجام میدهد Blind ،است .رتبه  4شامل مطالعات  Controlled Experimentalاست که افراد
بهصورت تصادفی در گروهها قرار گرفتهاند و هیچیک از افراد مورد مطالعه و همینطور فردی که مطالعه را انجام میدهد Blind ،نیستند .رتبه
 1شامل مطالعات Controlled Experimentalاست که هیچکدام از معیارهای فوق را نداشته باشند .همچنین شایان ذکر است که
مطالعه  Ziębaو همکاران در سال  4212از سطح کیفی پایین برخوردار بود ،این مطالعه به مقایسه اثر نوروموبیلیزیشن و کینزیوتیپ در درمان
سندرم تونل کارپ پرداخته بود ،ولی مطالعه خیلی ضعیف بود و هیچ توضیحی راجع به شیوه مطالعه و نتیجهگیری داده نشده بود.
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یافتهها
بیشترین تعداد مقاالت در درمان غیرتهاجمی  CTSمربوط به اسپلینت بود که حذف شد .از  22مقاله بهدستآمده درمانهای اولتراسوند ،لیزر،
دیاترمی و غیره نیز حذف شد و تنها  11مقاله با معیار ورود تطابق داشتند که عبارتند از  2مورد  3 ،RCTمورد نیمهتجربی بهصورت Pre-
 1 ،post Testمورد ( Pilot Studyآیندهنگر و  1 ،)RCTمورد  Clinical Trialبهصورت  Case Seriesو  1مقاله که حتی
اطالعات اولیه را نداشت.
شاخصهای مورد بررسی ،تعداد نمونهها ،مداخالت درمانی ،مدت پیگیری و نتایج کسبشده در دو جدول زیر آمده است.
جدول  :3تعداد نمونهها و شاخصهای مورد بررسی
 Pinchتست
تعداد
&
FSS SSS VAS
فالن
نمونه
Grip

نویسنده و سال انتشار
 Mindy Louو همکاران

تینل

[]36

2

3636
 Koseryو همکاران

تست

EMG

سونوگرافی

DN4

*

[ ]3

12

3633
 Ahmed Mohamedو

*

32

همکاران[3633 ]33

*

*

*

 Ziębaو همکاران[3633 ]31
 Raniaو همکاران[3631 ]0
 Oncuو همکاران

22

*

*

*

*

[]31

22

3631
 kulcuو همکاران

*

*

*

[ ]1

22

3630
[ ]7

 Dong parkو همکاران 3637
 Mansiz Kaplanو همکاران

*
*

42

[ ]9

3639
 Güner Aو همکاران[3639 ]31
Indah Septia Novilia

*

*

*

*

[]30

112

*

*

*

*

*

22

*

*

*

*

*

18

*

*

*

3639
VAS: Visual Analog Scale; SSS: Symptom Severity Scale; FSS: Functional Status Scale; EMG:
Electromyography; DN4: Douleur Neuropathique 4

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود در مجموع  11مطالعه کینزیوتیپ در درمان  CTSلیست شده است .تعداد نمونهها در اکثر
مطالعات مناسب میباشد .تعداد نمونه در مطالعه  Kaplanبیشترین تعداد میباشد و حتی بیشترین مدت زمان پیگیری ( 2ماه) نسبت به سایر
مطالعات را داشت[ ،]8در صورتی که مطالعه  Louکمترین تعداد نمونه را داشت و تنها اثرات آنی کینزیوتیپ را بررسی کرده بود .بیشترین
شاخص مورد بررسی در مطالعات فوق مربوط به الکترومیوگرافی بود که یکی ابزارهای دقیق تشخیص  CTSبا حساسیت  %84/0و ویژگی
 %03/2میباشد[ ]17و کمترین شاخصی که مورد بررسی قرار گرفته بود ،مربوط به تستهای فالن و تینل[ ،]2پرسشنامه  ]0[DN4و
اولتراسونوگرافی[ ]8که چندین سال است وارد حیطه تشخیص سندرم تونل کارپ شده است ،میباشد.
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جدول  :3مداخالت درمانی ،مدت درمان و نتایج
نویسنده و سال
انتشار

رتبه

مدت درمان

گروه درمان

گروه کنترل

 Mindy Louو
همکاران

[]36

1

یک دقیقه

کینزیوتیپ

بدون کینزیوتیپ

3636
 Koseryو
همکاران

[ ]3

3633
Ahmed
 Mohamedو
همکاران

[]33

1

4

 2هفته

 2هفته

کینزیوتیپ

کینزیوتیپ

نتیجه
درمان کینزیوتیپ بر روی دست مبتال به سندرم تونل کارپ میتواند
سازگار با عملکرد پینچ بهوسیله کاهش نرخ  Recruitmentعضالنی
باشد .کینزیوتیپ توانایی کاهش موتور نورونهای تامینشده توسط
سیستم مرکزی را افزایش میدهد.

_

مقدار میانگین زمان تاخیری دیستال عصب حرکتی قبل از درمان  2622و
بعد از درمان  3622بود و درصد بهبودی  43687بود.

اولتراسوند

در هر دو گروه از نظر آماری بهبودی بسیار معنیدار بود ،ولی در گروه
کینزیوتیپ در مقایسه با گروه اولتراسوند بهبودی بسیار معنیدار و قابل
توجهتر بود.

3633
 Ziębaو
همکاران

[]31

-

-

کینزیوتیپ

نوروموبیلیزیشن

-

3633
 Raniaو
همکاران

[ ]0

4

 2هفته

3631
Oncuو
همکاران

[]31

3

کینزیوتیپ و گالید
تاندون و عصب

 2هفته

کینزیوتیپ و
اسپلینت

-1کینزیوتیپ
-4اسپلینت
-3کنترل

نتایج گروه درمان در مقایسه با گروههای دیگر در همه پارامترهای
کلینیکی موفقتر بود .یک بهبودی معنیداری همچنین در گروههای  1و
 4کنترل فقط برای  4ماه ثبت شد.

 2هفته

کینزیوتیپ

-1کینزیوتیپ
پالسبو
-4اسپلینت

همه گروهها در این مدت  2هفته تمرینات تاندون گالید را در خانه انجام
دادند .همه گروهها بهطور معنیداری در مقیاس  ،VASمقیاس DN4
و مقیاس بوستون بهبود پیدا کردند .قدرت گریپ تنها در گروه اسپلینت
بهبود پیدا کرد.

3631
 kulcuو
همکاران

[ ]1

4

گالید تاندون و
عصب

3630
 Dong parkو
همکاران[3637 ]7

4

 2هفته

کینزیوتیپ

بدون کینزیوتیپ

Mansiz Kaplan
و همکاران[3639 ]9

3

 3هفته و 3
ماه و  2ماه

کینزیوتیپ و
اسپلینت

-1اسپلینت
-4اسپلینت و
پارافین

3

 3هفته و 14
هفته

کینزیوتیپ و لیزر
کمتوان

-1لیزر کمتوان
-4لیزر شم

4

 3هفته

کینزیوتیپ

 Güner Aو
همکاران[3639 ]31

Indah Septia
3639 ]30[Novilia

سطح درد و تاخیر انتهایی حسی و حرکتی عصب مدیان در گروه درمان
نسبت به کنترل کاهش معنیدار داشت.

کینزیوتیپ
پالسبو

در گروه درمان تاخیر انتهایی حرکتی کاهش و سرعت هدایت عصب
حسی افزایش یافت.
 VASدر گروه کینزیوتیپ نسبت به  4گروه دیگر در هفته  3و ماه 2
کاهش بیشتری داشت (در ماه  3نسبت به گروه اسپلینت کاهش بیشتری
داشت) .سطح مقطع عرضی در گروه کینزیوتیپ کاهش بیشتری در هفته
سوم نسبت به گروه اسپلینت ،کاهش بیشتری در ماه  3نسبت به گروه
پارافین و کاهش بیشتری در ماه  2نسبت به هر دو گروه داشت داشت.
در مقایسه گروه کینزیوتیپ و لیزر با گروه لیزر کمتوان تفاوت آماری
معنیدار در هیچکدام از پارامترها در هفته  3وجود نداشت ،اما در هفته 14
تفاوت آماری معنیداری در افزایش قدرت گریپ و پینچ در گروه
کینزیوتیپ و لیزر نسبت به گروه لیزر وجود داشت .در مقایسه گروه درمان
و گروه لیزر کمتوان با لیزر شم بهبودی در همه پارامترها در هفته  3و 14
در گروه درمان و گروه لیزر کمتوان وجود داشت.
در گروه درمان کاهش درد و افزایش عملکرد دست حاصل شد.
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همانطور که در جدول فوق مشخص میباشد ،در  7مطالعه اثر کینزیوتیپ به تنهایی بررسی شده است ،ولی در  2مطالعه دیگر در گروه درمان
عالوه بر کینزیوتیپ یک درمان دیگر نیز در نظر گرفته شده است .در مطالعه  Raniaدر گروه درمان عالوه بر کینزیوتیپ از گالید تاندون و
عصب نیز استفاده شده بود ،در گروه دیگر نیز فقط از گالید تاندون و عصب استفاده شده بود .این مطالعه نشان داد که کینزیوتیپ بهعنوان یک
ابزار درمانی در بیماران سندرم تونل کارپ یک ابزار شدنی ،ایمن و ارزان است و کینزیوتیپ بههمراه تمرینات گالید تاندون و عصب در درمان
خیلی موثر است ]2[.در مطالعه  Oncuدر گروه درمان از اسپلینت بههمراه کینزیوتیپ استفاده شده بود ،سه گروه دیگر کینزیوتیپ بهتنهایی،
اسپلینت به تنهایی و گروه کنترل نیز وجود داشت .نتایج گروه درمان در مقایسه با گروههای دیگر موفقتر بود .یک بهبودی معنیداری همچنین
در گروههای کینزیوتیپ و اسپلینت فقط برای  4ماه ثبت شد که نشان میدهد کینزیوتیپ بهتنهایی فقط در اوایل دوره درمان موثر است ،اما
ترکیب آن با اسپلینت شبانه در درمان افراد مبتال به  CTSخفیف موثر است ]12[.در مطالعه  Kaplanنیز اسپلینت به کینزیوتیپ اضافه شده
بود ،دو گروه دیگر بهصورت اسپلینت-پارافین و اسپلینت بهتنهایی نیز وجود داشت .نتایج نشان داد که در گروه کینزیوتیپ و اسپلینت کاهش
بیشتری در دو متغیر  VASو سطح مقطع عرضی مدیان در زمانهای مختلف پس از درمان وجود داشت .این مطالعه نشان داد که کینزیوتیپ
بههمراه اسپلینت شبانه در رسیدن به بهبود ساختاری و عالمتی در بیماران با  CTSخفیف نسبت به اسپلینت بهتنهایی یا اسپلینت و پارافین به-
همراه یکدیگر موثرتر است ]8[.در مطالعه  Gunerلیزر کمتوان به کینزیوتیپ اضافه شده بود و در دو گروه دیگر از لیزر کمتوان بهتنهایی و لیزر
شم استفاده شده بود ،گروه درمان نسبت به گروه لیزر شم بهبودی معنیدار در همه پارامترها در هفته  3و  14نسبت به شروع درمان را نشان داد،
اما هنگامی که گروه درمان با گروه لیزر کمتوان مقایسه شد ،تفاوت آماری معنیدار در هیچکدام از پارامترها در هفته سوم بعد از درمان وجود
نداشت ،ولی در هفته  14بعد از درمان تفاوت آماری معنیداری در افزایش قدرت گریپ دست و پینچ انگشتان نسبت به گروه لیزر کمتوان وجود
داشت ]12[.این مطالعه نشان داد که لیزر کمتوان بههمراه کینزیوتیپ هیچگونه فایده اضافه نسبت به درمان با لیزر کمتوان در کوتاهمدت ندارد ،اما
در طوالنیمدت باعث افزایش قدرت گریپ دست و پینچ انگشتان میشود.
بحث
هدف از انجام مطالعه مروری نظاممند حاضر ،نشان دادن تاثیر درمان کینزیوتیپ بر سندرم تونل کارپ بود .تاکنون هیچ مطالعه مروری نظاممند
در این زمینه انجام نشده بود.
همانطور که مشاهده میشود در همه مطالعات از کینزیوتیپ برای درمان استفاده شده بود ،ولی گروههای کنترل متفاوتی داشتند مثل لیزر کم-
توان ،کینزیوتیپ پالسبو ،اسپلینت و غیره .مدت زمان درمان و تعداد جلسات در مطالعات مختلف متفاوت بود (در اکثر مقاالت زمان کلی درمان 2
هفته بود) .در مطالعه  Mindy Louاثرات فوری کینزیوتیپ پس از یک دقیقه بررسی شد که باعث افزایش قدرت پینچ و کاهش نرخ
 Recruitmentعضالنی شد ،ولی اثرات طوالنیمدت بررسی نشد]12[.
از مجموع  11مطالعه در  2مطالعه کینزیوتیپ بههمراه یک درمان دیگر استفاده شده بود ]12-12-8-2[.این مطالعات نشان دادند که ترکیب
کینزیوتیپ بههمراه یک درمان دیگر (اسپلینت ،لیزر کمتوان ،گالید تاندون و عصب) باعث افزایش تاثیر و بهبودی در پارامترهای مورد نظر می-
شود ،بهخصوص که این مطالعات تاکید بر این داشتند که کینزیوتیپ بههمراه دیگر درمانهای فیزیوتراپی باعث اثرات بلندمدت میشود؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که اضافه کردن کینزیوتیپ به سایر درمانهای فیزیوتراپی در درمان  CTSدر طوالنیمدت میتواند بسیار سودمند باشد.
اکثر محققین در مطالعات فوق از پرسشنامه بوستون EMG ،و قدرت  Pinchو  Gripeقبل و بعد از مداخله برای ارزیابی  CTSاستفاده
کردند .در بررسی مطالعات فوق درمییابیم که تنها در مطالعات  ]2[Raniaو  ]7[Dong Parkو  ]12[Günerشدت گرفتاری  CTSدر
انتخاب نمونهها مد نظر بوده است و تنها مبتالیان با شدت گرفتاری خفیف تا متوسط در مطالعه شرکت کرده بودند و موارد شدید جزء
معیارهای خروج از مطالعه بوده است .عدم توجه به شدت درگیری عصب مدین در انتخاب نمونههای مطالعه میتواند منجر به بروز خطا در
نتیجهگیری و قضاوت نادرست در مورد مداخله مورد نظر گردد .بدیهی است تعیین میزان درگیری عصب در نمونههای یک مطالعه و یکسان
بودن نسبی میزان درگیری ،درک روشنتری از تاثیر مداخالت درمانی پیش روی محققین میگذارد.
]
12
13
12
0
[
از
مطالعه ]1[Koseryگروه کنترل نداشت و این از نقاط ضعف مطالعه میباشد .همچنین در مطالعات فوق در چهار مطالعه
الکترومیوگرافی که دارای حساسیت و اعتبار باالیی در تشخیص شدت  CTSمیباشد ،استفاده نشده است که این را میتوان از نقاط ضعف
مطالعاتی دانست که از الکترومیوگرافی برای ارزیابی میزان بهبودی استفاده نکردهاند زیرا دیگر مقیاسهای سنجش و ارزیابی کیفی هستند؛
یعنی به شرایط و نظر بیمار که چه میگوید ،بستگی دارد و از مقیاس دقیقتر که وضعیت واقعی را نشان دهد و امکان مداخله بیمار نباشد (مثل
الکترومیوگرافی) استفاده نشده بود .از طرف دیگر ،در مطالعه  ]8[Mansiz Kaplanعالوه بر  EMGاز اولتراسونوگرافی که شیوهای نوین در
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ارزیابی اعصاب محیطی است ،استفاده شده که حتی حساسیت باالتری نسبت به  EMGدارد .در کل این مطالعه تعداد نمونه باال ،مدت پیگیری
خوب و سطح کیفی باالیی دارد.
مدت دوران پیگیری درمان از سوی محققین و بررسی میزان ماندگاری بهبودی در بیماران از نکات حائز اهمیتی میباشد که میتوان گفت به-
طور نسبی تنها در مطالعه  ]8[Mansiz Kaplan ،]12[Oncuو  ]12[Günerبدان توجه شده است و میتواند در تحقیقات بعدی در مورد اثر
کینزیوتیپ در  CTSمورد توجه قرار گیرد.
کینزیوتیپ باعث فعال کردن حس بازآموزی ،به دست آوردن فعالیت حرکتی ،بهبود جریان خون و لنف ،از بین بردن تنشن عضالنی پاتولوژیک و
بهبود حس عمقی میشود ]13[.تسکین درد از طریق به کار بردن کینزیوتیپ ناشی از مدوالسیون درد از طریق تئوری دروازه درد است ،تیپ
دردهای نوروماسکوالر را از طریق افزایش سراسری فیدبک آوران و افزایش تخلیه گیرندههای مکانیکی به طناب نخاعی متوقف میکند.
کینزیوتیپ از طریق ایجاد فضای بیشتر بهوسیله بلند کردن فشیا و بافت نرم باالی منطقه درد/التهاب به درمان  CTSکمک میکند]2[.
نتیجهگیری
همانطور که مشاهده شد ،این مطالعات درمانهای کینزیوتیپ بودند که بر روی  CTSانجام شده بود و تعداد محدودی مطالعه در این زمینه
وجود دارد .بررسی مقاالت ذکرشده نشان میدهد که تیپینگ بهعنوان یک روش غیرتهاجمی مؤثر و قابل قبولی در درمان سندرم تونل کارپ
است؛ بنابراین با توجه به کمهزینه بودن و ایمن بودن درمان کینزیوتیپ و سهولت بکارگیری آن و ترکیب آن با سایر مداخالت فیزیوتراپی مفید
بوده و ممکن است باعث به تاخیر افتادن نیاز به جراحی گردد .پیشنهاد میشود که بهعنوان یک مدالیته درمانی برای  CTSدر نظر گرفته شود.
در سالهای اخیر اولتراسونوگرافی در حیطه تشخیص سندرم تونل کارپ وارد شده است (در یکی از مطالعات فوق نیز از اولتراسونوگرافی بهعنوان
ابزار ارزیابی استفاده شده بود) ]8[.اکثر مطالعات از اولتراسونوگرافی جهت تشخیص و ارزیابی  CTSحمایت کردهاند و حتی آن را بهعنوان آزمون
خط اول جهت تشخیص  CTSمعرفی کردهاند ]10-18].اولتراسونوگرافی وسیله تشخیصی ایمن و غیرتهاجمی است و از این رو میتواند وسیله
تشخیصی مناسبی برای ( CTSخصوصا  CTSبارداری به علت حساس بودن زنان باردار) باشد .حساسیت اولتراسونوگرافی بسیار باالتر از
حساسیت الکترومیوگرافی میباشد ( ]42[.)Sensitivity=99.2%همچنین یک مطالعه یافتههای مثبت اولتراسونوگرافی را در بیماران با نتایج
بالینی مثبت ،با یافتههای الکترودیاگنوز منفی در  %3262بیماران نشان داد[]41؛ بنابراین استفاده از اولتراسونوگرافی و جایگزین شدن آن بهجای
الکترومیوگرافی در ارزیابی و تشخیص  CTSو انجام مطالعات  RCTبهعنوان پیشنهاد مطرح میشود.
از محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به عدم دسترسی به متن کامل مطالعه (]14[Ahmed Mohamedاین مطالعه پایاننامه بود ).و
همچنین عدم دسترسی به متن کامل انگلیسی مطالعات ( ]12[Oncuمطالعه ترکی) و [( Indah Septia Novilia]12اندونزیایی) اشاره کرد.
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