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Abstract
Background and Objectives: In clinical conditions, it has been shown
that Kinesio Taping (KT) is effective for many musculoskeletal
disorders, but its effect on chronic low back pain (CLBP) has not been
well studied. The purpose of this study was to compare the effects of
sham and actual KT in patients with non-specific CLBP.
Methods: In this single-blind controlled clinical trial, the statistical
sample size was 40 patients with non-specific CLBP. The subjects of
experimental group (N=20; mean age, 48.6 years) received KT for
paravertebral muscles with 10-15% tension in 8 sessions (during 4
weeks); while in control group (N=20, mean age, 50.3 years), KT was
applied without tension in the same period of time. The primary
variables included pain intensity and CLBP-related disability following
a 4-week intervention; however, secondary variables were intensity of
pain and disability, 12 weeks after the end of intervention. The data
analysis was performed using descriptive statistical tests and linear
analysis of variance.
Results: In this study, KT application with tension caused no
significant change in pain intensity and disability (4 weeks after
intervention) (p>0.05). Also, no significant between-group difference
was observed for the measured variables (p>0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, application of KT with
tension to generate skin convolutions was not more effective compared
to its application without tension. These results may challenge the
suggested mechanisms for effectiveness of KT. Therefore, further
researches are required to resolve this challenge.
Keywords: Low back pain; Therapeutics; Pain; Disability; A
Randomized Clinical Trial.
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مقایسه اثر کینزیوتیپینگ واقعی و کاذب بر کمردرد مزمن غیراختصاصی :کارآزمایی
بالینی تصادفیشده
وحید مظلوم

*1

اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم

زمینه و هدف :در شرایط بالینی ،نشان داده شده کینزیوتیپینگ برای بسیاری از اختالالت

ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،کرج ،ایران.

عضالنی اسکلتی مؤثر است ،اما تأثیر آن بر روی کمردرد مزمن بهخوبی بررسی نشده است .این
مطالعه با هدف بررسی مقایسه تأثیر کینزیوتیپینگ کاذب و واقعی بر مبتالیان به کمردرد مزمن
غیراختصاصی انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترلی یکسویه کور ،نمونه آماری شامل 40
بیمار مبتال به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود .آزمودنیهای گروه تجربی ( 20نفر با میانگین
سنی  48/6سال) روش کینزیوتیپینگ را با  %10-15تنش بر روی عضالت پاراورتبرال طی 8
جلسه (در طول  4هفته) دریافت کردند ،درحالیکه در گروه کنترل ( 20نفر با میانگین سن 50/3
سال) اعمال کینزیوتیپینگ در همین مدت زمان ،بدون تنش انجام شد .متغیرهای اولیه شامل:
شدت درد و ناتوانی مرتبط با کمردرد مزمن پس از یک مداخله  4هفتهای بود و متغیرهای ثانویه
شدت درد و ناتوانی 12 ،هفته پس از پایان مداخله را شامل میشد.
اطالعات با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیل واریانس خطی تجزیه و تحلیل شدند.

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

یافتهها :در این مطالعه ،اعمال کینزیوتیپ همراه با تنش؛ تغییر معنیداری در شدت درد و ناتوانی

وحید مظلوم ،گروه آسیبشناسی

( 4هفته پس از مداخله) ایجاد نکرد ( .)p>0/05همچنین برای متغیرهای اندازهگیریشده ،تفاوت

ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده

بینگروهی معنیداری مشاهده نشد (.)p>0/05

تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
vahid.mazloum@yahoo.com
تاریخ دریافت94/2/12 :
تاریخ پذیرش95/2/8 :

نتیجهگیری :طبق نتایج این مطالعه ،اعمال کینزیوتیپینگ همراه با تنش جهت ایجاد چین
پوستی ،مؤثرتر از اعمال آن بدون تنش نیست .این نتایج ممکن است مکانیزمهای پیشنهادی
اثربخشی کینزیوتیپینگ را با چالش مواجه کند .لذا تحقیقات بیشتری برای برطرفکردن این
چالش نیاز است.
کلید واژهها :کمردرد؛ درمانها؛ درد؛ ناتوانی؛ کارآزمایی بالینی تصادفیشده.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Mazloum V. The comparison of actual and sham kinesio taping
on chronic non-specific low back pain: A randomized clinical trial.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(2):10-18. [Full Text in Persian
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1گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات

چکیده

مقایسه اثر کینزیوتیپینگ واقعی و کاذب بر کمردرد مزمن غیراختصاصی :کارآزمایی بالینی تصادفیشده

وحید مظلوم

کمردرد مزمن ازجمله مشکالت رایجی است که با تهدید سالمت

مکانیزم اثر کینزیوتیپینگ به جهت اعمال آن بستگی دارد.

فرد همراه بوده و باعث تحمیل هزینههای درمانی باال میشود (.)1

 Luque-Suarezو همکاران (سال  )2013در مطالعهای با بررسی

پیشآگهی ( )Prognosisکمردرد حاد با کاهش درد و ناتوانی در

تأثیر جهت اعمال کینزیوتیپینگ نشان دادند جهت اعمال آن،

طول  6هفته نخست خوب است و پس از این مدت زمان ،بهبودی

حایز اهمیت نیست ( .)11با این حال ،این ابهام که چینهای پوستی

آهستهتری در عالئم تا یکسال مشاهده میشود ( .)2درمانهای

ایجادشده در اثر اعمال تیپ مهم هستند یا خیر؟ همچنان وجود

بسیاری برای کمردرد مزمن وجود دارد .این درمانها شامل:

دارد؛ زیرا این نظریه که چینهای پوستی ،مکانیزم اثر

( ،)4درمانهای

کینزیوتیپینگ میباشند تاکنون طی مطالعات تصادفی کنترلشده و

برنامههای آموزشی

( ،)3دارودرمانی

الکتروفیزیولوژیکال ( ،)5درمان دستی ( ،)6تمرین درمانی ( )7و

با کیفیت باال مورد بررسی قرار نگرفته است.

سایر روشهای درمانی میباشد .این روشهای درمانی در بهترین

بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف یافتن پاسخ این دو پرسش طراحی

شرایط با اثرات متوسطی همراه است ،بنابراین درمانهای مؤثرتری

و اجرا گردید -1 :آیا کینزیوتیپینگ براساس اثر درمانی (بهمعنی

برای کمردرد مورد نیاز است .کینزیوتیپینگ (،)Kinesio Taping

ایجاد چین پوستی از طریق اعمال کینزیوتیپینگ با تنش )%10-15

روش درمانی جدیدی محسوب میشود که در محیطهای ورزشی

مؤثرتر از اعمال همین تکنیک بهصورت کاذب (بهمعنی عدم

بسیار محبوب بوده و برای مبتالیان به کمردرد نیز پیشنهاد شده

ایجاد چین پوستی از طریق اعمال تیپ بدون تنش) در بیماران

است .این تکنیک درمانی شامل استفاده از تیپ (نوار) االستیک

مبتال به کمردرد مزمن میباشد؟؛  -2آیا اثرات این روش پس از 4

چسبنده است که بر روی پوست بیمار و تحت تنش ()Tension

هفته درمان تا  12هفته بعد نیز وجود خواهد داشت؟

قرار داده میشود .تیپ االستیکی که در این تکنیک مورد استفاده
قرار میگیرد میتواند تا  %140طول اصلی ،تحت کشش قرار

روش بررسی

گیرد ( .)8تیپ سبک و با ضخامت کم بوده و بهطور کامل از

این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترلی یکسویه کور در آبان و

فابریک کتون ( )Cotton fabricساخته شده که منفذدار میباشد و

آذرماه سال  1394در شهرستان تهران انجام گرفت .یک

دامنه حرکتی را محدود نمیکند .تیپ چسبنده با گرما فعال

فیزیوتراپیست ماهر و با تجربه ،وظیفه ارزیابی مراجعین به

میشود ،از التکس تشکیل نشده و االستیسیتی آن مشابه پوست

کلینیکهای فیزیوتراپی و توانبخشی را برعهده داشت تا از این

است .تیپ را میتوان به مدت  3-5روز؛ حتی در آب نیز استفاده

طریق افراد مناسب برای ورود به مطالعه انتخاب شوند .اخذ سابقه

کرد (.)8

پزشکی دقیق و معاینات جسمانی توسط فیزیوتراپیست جهت

در طول ارزیابی بیمار ،درمانگر تصمیم میگیرد به چه میزان تنش

ارزیابی افراد صورت گرفت .افراد منتخب در جریان روند و

را در تیپ مدنظر قرار دهد .ترکیب خاصیت کشسانی تیپ و

اهداف مطالعه قرار گرفتند و بیماران داوطلب برای شرکت در

اعمال آن بر روی عضله کشیدهشده باعث میشود که هنگام

مطالعه ،فرم رضایتنامه کتبی را تکمیل و امضا کردند .سپس،

بازگشت به وضعیت نوترال ،چینهایی بر روی سطح پوست شکل

یک متخصص آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی متبحر

بگیرد .این چینهای پوستی که بر اثر اعمال این تکنیک ایجاد

که نسبت به گروهبندی آزمودنیها بیاطالع بود ،اطالعات اولیه را

میشوند ،فشار مکانورسپتورهای زیر الیه درم پوست را کاهش

جمعآوری کرد و آزمون حساسیتپذیری فرد به تیپ را انجام

داده و از تحریکات درد نیز میکاهند ( .)8-10عالوه بر این،

داد؛ بدین منظور یک برش کوچک کینزیوتیپ بر روی پوست

عنوان شده است اعمال کینزیوتیپینگ باعث تغییر در فراخوانی

قرار داده شد و از فرد خواسته شد تا به مدت  24ساعت این تیپ

( )Recruitmentعضله از طریق مکانیزمهای مهاری و تحریکی

را بر روی بدن خود حفظ کند و سپس آن را برداشته و درصورت

عصبی عضالنی میشود (.)9

وجود هرگونه واکنش حساسیت پوستی ،آزمونگر را مطلع سازد.
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مقدمه

براساس نظریه ابداعکنندگان این روش ،مهاری یا تسهیلی بودن

مقایسه اثر کینزیوتیپینگ واقعی و کاذب بر کمردرد مزمن غیراختصاصی :کارآزمایی بالینی تصادفیشده

وحید مظلوم

افرادیکه دچار این مشکل نشدند ،بهصورت تصادفی در دو گروه

کردند؛ با این تفاوت که تنش در نوارها وجود نداشت .تیپ ابتدا

قرار گرفتند و جلسه اول درمان خود را دریافت کردند.

بدون کشش (صفر درصد کشش) در نزدیکی ستیغ خاصره خلفی

آزمودنیهای دو گروه ( 20نفر گروه کینزیوتیپینگ واقعی 20 ،نفر

فوقانی چسبانده شد .سپس از بیمار خواسته شد تا در وضعیت

گروه کینزیوتیپینگ کاذب) درمان مختص خود را توسط

ایستاده باقی بماند و نوارهای کینزیوتیپ بر روی هرکدام از

فیزیوتراپیست دریافت کردند .ارزیابیهای مربوط به آزمونهای

عضالت ارکتور اسپاین دو طرف ستون فقرات تا سطح مهره

بالینی نیز توسط متخصص آسیبشناسی ورزشی که در مورد نوع

قرار داده شد( .در این روش ،درمانگر کاغذ پشت کینزیوتیپ را

درمان دریافتشده توسط آزمودنی اطالعی نداشت ،پس از 4

جهت خارجکردن تنش از نوار ،بهطور کامل برمیدارد).

هفته اعمال مداخله و  12هفته بعد از پایان مطالعه انجام گرفت.

در مورد محدودشدن حرکت کمر بر اثر اعمال تیپینگ از بیمار

همچنین به بیماران توضیح داده شد که یکی از دو نوع تکنیک

سؤال میشد و درصورتیکه این محدودیت وجود داشت،

کینزیوتیپینگ برای آنها استفاده خواهد شد ،اما اطالعاتی در مورد

عملیات تیپینگ دوباره انجام میگرفت تا هیچگونه محدودیتی در

فرضیهها و سؤاالت مطالعه در اختیار آنها قرار نگرفت .انتخاب

دامنه حرکتی مشاهده نشود .از بیماران خواسته شد تا طی  2روز

آزمودنیها براساس سابقه کمردرد (برای مدت حداقل  3ماه و

متوالی نوارهای کینزیوتیپ را بر روی بدن خود حفظ کنند و پس

سن بین  18-80سال) از هر دو جنسیت صورت گرفت .آندسته از

از این مدت زمان ،نوارها را از روی سطح پوست بردارند ،ناحیه را

افرادیکه استفاده از تمرینات جسمانی برای آنان (طبق کالج

تمیز کرده و با یک محلول مرطوب آن را شستوشو دهند .جهت

آمریکایی پزشکی ورزشی) ممنوع بود ،از مطالعه خارج شدند.

ریکاوری مطلوب پوست ،فرد به مدت  24ساعت بدون تیپ بود و

برخی از این موارد شامل :آسیبهای جدی و شدید ستون فقرات،

سپس عملیات کینزیوتیپینگ مجدداً اجرا میشد.

تحت فشار قرار گرفتن ریشه عصبی ،اختالالت قلبی ریوی شدید،

آزمودنیهای هر دو گروه 2بار در هفته و در طی  4هفته (مجموعاً

بارداری یا هرگونه موارد منع کاربرد تیپینگ (از قبیل حساسیت

 8مرتبه اعمال کینزیوتیپینگ) درمان مربوط به خود را دریافت

پوستی) بود (.)12

کردند .به بیماران توضیح داده شد داروهای تجویزشده توسط

نوارهای کینزیوتیپ را برای بیماران مبتال به کمردرد میتوان

پزشک خود را تغییر ندهند و هیچگونه درمان دیگری از قبیل

بهصورت موازی با ستون فقرات یا براساس الگوی ستارهای

فیزیوتراپی یا ورزشدرمانی ،در طول اجرای پژوهش انجام ندهند.

( )Asterisk Patternقرار داد .در این مطالعه ،هر دو نوع روش

فعالیتهای فیزیکی منظم توسط آزمودنیها دنبال میشد و در

اعمال کینزیوتیپینگ بهصورت دوطرفه بر روی عضالت ارکتور

طول جلسات درمانی تحت نظر قرار میگرفت.

اسپاین (موازی با زواید خاری مهرههای کمری) انجام گرفت و

در این مطالعه چهار متغیر شامل :شدت درد (براساس مقیاس

محل شروع آن در نزدیکی خار خاصره خلفی فوقانی

درجه بندی عددی) ،ناتوانی مرتبط با درد کمر (براساس پرسشنامه

( )Posterior Superior Iliac Spineتعیین شد .آزمودنیهای

 ،)Roland Morris Disabilityاحساس کلی از ریکاوری

متعلق به گروه تجربی (کینزیوتیپینگ همراه با تنش) براساس

(براساس مقیاس  )Global Perceived Effectو عوارض جانبی

دستورالعمل  Kenzo Kase’s Kinesio Tapingتحت درمان قرار

اندازهگیری شد.

گرفتند .برای این منظور ،یک قطعه برش  Iشکل کینزیوتیپ بر

متغیرهای اولیه شامل شدت درد و ناتوانی مرتبط با کمردرد بودند

روی هرکدام از عضالت ارکتور اسپاین دو طرف با تنش %10-15

که بالفاصله پس از اعمال مداخله درمانی ( 4هفته) ارزیابی شدند.

(ابتدا و انتهای تیپ بدون تنش) در وضعیت تحت کشش عضله

متغیرهای ثانویه نیز متشکل از شدت درد و ناتوانی مرتبط با

مورد نظر قرار داده شد تا از این طریق هنگام بازگشت بیمار به

کمردرد 12 ،هفته پس از اعمال مداخله بررسی شدند .همچنین

وضعیت اولیه ایستاده چینهای پوستی ایجاد گردد (.)13،8

احساس کلی از ریکاوری ،بالفاصله پس از درمان به کار رفته

آزمودنیهای گروه کنترل همین روش کینـزیوتیپینگ را دریافـت

( 4هفته) و  12هفته پس از اعمال آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

T8
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وحید مظلوم

احساسشده توسط فرد میپردازد .این مقیاس شامل  11درجه

 =nتعداد؛

است که در آن عدد صفر ،بیانگر عدم احساس درد و عدد ،10

 =S1انحراف معیار متغیر مورد مطالعه در گروه اول؛

نشاندهنده بدترین درد ممکنی است که فرد تجربه میکند .از

 =S2انحراف معیار متغیر مورد مطالعه در گروه دوم؛

آزمودنیها تقاضا گردید سطح درد خود را براساس میزان آن در

 =u1میانگین متغیر مورد مطالعه در گروه اول؛

طول  7روز گذشته گزارش داده و عدد مناسب آن را انتخاب

 =u2میانگین متغیر مورد مطالعه در گروه دوم؛

کنند (.)14

 =αخطای نوع اول؛

پرسشنامه  :Roland Morris Disabilityاین پرسشنامه جهت

 =βخطای نوع دوم.

ارزیابی میزان ناتوانی مرتبط با کمردرد مورد استفاده قرار میگیرد

بررسی توزیع طبیعی نمرات از طریق مشاهده نمودارهای

و مشتمل بر  24آیتم بوده که فعالیتهای رایجیکه فرد به دلیل

هیستوگرام انجام گرفت و برهمین اساس تمام متغیرها از توزیع

درد کمر بهسختی انجام میدهد توصیف میکند .نمرات باالتر در

طبیعی برخوردار بودند.

این پرسشنامه ،نشاندهنده سطح باالتری از ناتوانی بیمار است.

ویژگیهای آزمودنیها براساس روشهای آماری توصیفی مورد

در این مطالعه ،از فرد خواسته شد که آیتمها را براساس شرایط

بررسی قرار گرفت .تفاوتهای بینگروهی و  %95فاصله اطمینان

روزیکه پرسشنامه را تکمیل میکند ،پاسخ دهد ( .)15روایی و

( )Confidence Intervalمرتبط با آن ،با به کار بردن مدلهای

پایایی این پرسشنامه در کشور مورد بررسی قرار نگرفته است.

خطی ترکیبی با استفاده از عوامل گروه ،زمان و تعامل گروه در

شاخص  :Global Perceived Effectاین شاخص نوعی مقیاس

مقابل زمان با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای

 11نقطهای است که در آن عدد  ،-5نشاندهنده بدترین شرایط،

تکراری بررسی شد .دادهها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل

 ،+5بیانگر ریکاوری کامل و عدد صفر نیز نشاندهنده عدم تغییر

(جهت مقایسه اطالعات اولیه دو گروه و تعیین همسانی آنها ،برای

است .برای تمامی ارزیابیهای صورتگرفته توسط این شاخص

متغیرهای کمّی) و آزمون مجذور کای (برای متغیرهای اسمی) و

(در ابتدا و انتهای درمان و طی دوره پیگیری) ،این سؤال از

نرمافزار  SPSSنسخه  21آنالیز شدند.

آزمودنی پرسیده میشد که "شرایط کمردرد خود را در حال
حاضر در مقایسه با ابتدای مطالعه چگونه تشریح میکنید؟".

یافتهها

باوجود اینکه روایی و پایایی این روش در کشور مورد بررسی

تعداد  89مراجعهکننده به کلینیکها ،مراکز فیزیوتراپی و

قرار نگرفته ،لیکن از اعتبار قابلقبول و خوبی برخوردار است

توانبخشی تهران به دلیل ابتال به کمردرد ،مورد بررسی اولیه قرار

(.)16

گرفتند .از این میان 49 ،نفر به دالیلی مانند فشردگی ریشه عصبی

هرگونه عوارض جانبی مانند واکنشهای حساسیتزا یا مشکالت

( 14نفر) ،عدم تمایل و رضایت به شرکت در مطالعه ( 10نفر)،

پوستی ،با پرسش از آزمودنی در مورد احساس خارش یا سوزش

حساسیت پوستی نسبت به کینزیوتیپینگ ( 8نفر) ،سابقه جراحی

در طول مدت زمان اعمال تیپ ،ثبت میشد.

ستون فقرات کمری ( 8نفر) و دریافت مداخله فیزیوتراپی پیش از

تعیین حجم نمونه براساس مطالعات مشابه قبلی و با استفاده از

مراجعه ( 7نفر) از مطالعه خارج شدند و  2نفر نیز بهصورت

رابطه زیر با توان آماری  %80و سطح آلفای  0/5و با احتمال از

داوطلبانه و به دالیل شخصی قادر به ادامه همکاری نشدند .در

دست دادن نمونهها برای دوره پیگیری به میزان  %15تعیین گردید

نهایت ،تعداد  40بیمار مبتال به کمردرد مزمن بهعنوان نمونه آماری

(:)11،10،6

در نظر گرفته شدند 40 .نفر مابقی پس از  4هفته اعمال مداخله و
 12هفته پس از پایان دریافت روش درمانی مورد ارزیابی قرار
گرفتند و تمام آزمودنیها در طی مطالعه تا اتمام آن حضور

14

داشتند.
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مقیاس درجهبندی عددی برای شدت درد به ارزیابی میزان درد

در رابطه باال هریک از حروف ،معرف این پارامترها میباشد:

وحید مظلوم
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اغلب بیماران ( )%72/5شرکتکننده در مطالعه مرد بودند .در

با یکدیگر پیش از اعمال مداخله مورد تأیید قرار گرفت (جدول

قیاس دو گروه از حیث متغیرهای دموگرافیک ،همسـانـی گـروهها

شماره .)1

جدول شماره  :1ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها
تجربی

کنترل

متغیر

( 20نفر)

( 20نفر)

گروه
جنسیت ،تعداد مردان (درصد)

سطح معنیداری

سن (سال) ،میانگین±انحراف معیار

48/6±12/3

50/3±10/5

0/182

وزن (کیلوگرم) ،میانگین ±انحراف معیار

75/8±14/7

72/2±13/9

0/573

قد (سانتی متر) ،میانگین ±انحراف معیار

168/4±9/2

166/1±10/3

0/604

)4-165( 28/2

)3-172( 31/7

0/079

مصرف دارو ،تعداد (درصد)

)60( 12

)75( 15

0/139

مصرف سیگار ،میانگین (درصد)

)10( 2

)20( 4

0/082

مدت ابتال (ماه) ،میانه (*)IQR

(* )Inter-Quartile Range

برای متغیرهای شدت درد و ناتوانی در هفته چهارم ،تفاوت

همچنین تعامل بین گروه و زمان نیز معنیدار نبود (.)p>0/05

بینگروهی معنیداری وجود نداشت ،اما برای متغیر احساس کلی

عالوه بر این ،تأثیر عامل گروه بر میزان ناتوانی و احساس کلی از

از ریکاوری در هفته چهارم ،تفاوت معنیدار کمی یافت شد؛

ریکاوری نیز معنیدار نبود ( .)p>0/05از طرف دیگر ،تعامل بین

درحالیکه این موضوع در هفته  12مشاهده نشد .همچنین

گروه و زمان برای این دو متغیر معنیدار نبود (( )p>0/05جدول

تفاوتهای بینگروهی سایر متغیرها نیز معنیدار نبود ()p>0/05؛

شماره .)2

به عبارت دیگر میتوان گفت تأثیر عامل گروه و زمان بر شدت
درد معنیدار نبوده است (.)p>0/05
جدول شماره  :2میانگین±انحراف معیار تمامیمتغیرهای ارزیابیشده برای هرکدام از گروهها (میانگین ±انحراف معیار) تفاوتهای درونگروهی و میانگین ( %95فاصله اطمینان) تفاوتهای بینگروهی
گروهها
ابتدا

متغیر

تفاوتهای درونگروهی

هفته چهارم

هفته دوازدهم

تفاوتهای بینگروهی

تفاوت هفته چهارم و

تفاوت هفته دوازدهم و

تفاوت هفته

تفاوت هفته

ابتدا

ابتدا

چهارم و ابتدا

دوازدهم و ابتدا

تفاوت تجریی

تفاوت تجریی و

و کنترل

کنترل

-0/9

-1/0

( -1/3تا )0/9

( -1/4تا )0/8

تجربی

کنترل

تجربی

کنترل

تجربی

کنترل

تجربی

کنترل

تجربی

کنترل

درد ()0-10

7/4±2/1

6/7±2/2

4/5±2/6

4/7±2/3

5/3±2/4

5/6±2/8

-2/9±2/5

-2/0±2/3

-2/1±2/7

-1/1±2/9

ناتوانی ()0-24

11/2±7/4

10/1±6/4

8/5±6/7

7/3±6/1

8/2±7/9

7/7±7/3

-2/7±5/8

-2/8±6/4

-3/0±5/1

-4/2±4/4

-1/0±3/3

-0/2±3/1

2/5±2/6

1/9±2/8

1/3±2/7

1/7±2/0

3/5±3/7

2/1±3/4

2/3±3/5

1/9±3/7

احساس کلی از
ریکاوری ( -5تا )5

-0/2

0/3

( -1/9تا )1/3

( -1/9تا )1/3

1/2

0/4

( 0/3تا )2/5

( -0/6تا )1/5

بحث

یافتههای حاصل از این پژوهش با نتایج دو مطالعه دیگر در زمینه

در این پژوهش پس از  4هفته درمان ،هر دو گروه بهطور مشابهی

استفاده از کینزیوتیپینگ در افراد مبتال به کمردرد مزمن همخوانی

کاهش معنیداری در متغیرهای شدت درد و میزان ناتوانی داشتند

داشت .در یکی از این مطالعات توسط  Luque-Suarezو

و تفاوت معنیداری در بین دو نوع مداخله به کار رفته یافت نشد.

همکاران (سال  ،)2013آزمودنیها در یکی از این سه گروه قرار

از سوی دیگر ،تأثیر اعمال کینزیوتیپینگ همراه با تنش در نوارها

گرفتند -1 :گروهی که فقط کینزیوتیپینگ را دریافت کردند؛ -2

بر احساس کلی از ریکاوری در مقایسه با اعمال همین تکنیک

گروهی که فقط تمرینات را بهعنوان مداخله درمانی خود پشت

بدون تنش پس از  4هفته بیشتر بود ،اما این اثر تا هفته  12باقی

سر گذاشتند و  -3گروهی که هر دو نوع مداخله کینزیوتیپینگ و

نماند.

تمریندرمانی را دریافت کردند.
15
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وحید مظلوم

و فعالیت عضالت ناحیه کمر بود که از طریق الکترومیوگرافی

تنش مطلوب یکی از عوامل کلیدی برای یک درمان مؤثر به

اندازهگیری شدند .نتایج این مطالعه هیچگونه تفاوت بینگروهی

حساب میآید .با این حال ،چین ایجادشده در گروه تحت درمان

را نشان نداد (( Castro-Sanchez .)11سال  ،)2012اثر

با کینزیوتیپینگ واقعی در مقایسه با استفاده از همین روش

کینزیوتیپینگ را با شرایط کنترلی مانند مطالعه حاضر

بهصورت کاذب دارای برتری نبوده و بههمین دلیل بهبودی

(کینزیوتیپینگ بدون تنش) بر شدت درد ،ناتوانی و دامنه حرکتی

مشاهدهشده در هر دو گروه نمیتواند به دلیل تنش تیپ باشد

فلکشن تنه مورد مقایسه قرار دادند .اعمال تیپ برای آزمودنیهای

( .)22،19نتایج این مطالعه این نظریه را که این چینها بخشی از

شرکتکننده در این مطالعه فقط یکمرتبه انجام گرفت .این

مکانیزم اثربخشی کینزیوتیپینگ هستند ،با چالش مواجه کرده

مطالعه نیز هیچگونه تفاوتی در اثرات کینزیوتیپ نشان نداد (.)17

است.

در جستجوی مستندات پیشین ،مطالعهایکه به تأثیر روش

تاکنون ،این مطالعه یکی از باکیفیتترین پژوهشهای بالینی

کینزیوتیپینگ بر شاخص احساس کلی از ریکاوری پرداخته باشد،

انجامگرفته در ارتباط با اثربخشی کینزیوتیپینگ میباشد و یکی از

یافت نشد و تعداد  5مطالعه مروری نظاممند وجود داشت که به

ویژگیهای آن این است که هیچگونه انحرافی از پروتکل درمانی

ارزیابی اثرات روش کینزیوتیپینگ پرداخته بودند .یکی از این

اولیه تعریفشده توسط ابداعکنندگان کینزیوتیپینگ انجام

مطالعات در مورد درمان و پیشگیری از صدمات ورزشی بود

نگرفته است .عالوه بر این ،تمامی شرکتکنندگان در این مطالعه

( ،)18دو مقاله دیگر نیز تفاوتهای بالینی را مورد بررسی قرار

پروتکل درمانی خود را به اتمام رسانده و همگی نیز در دوره

داده بودند ( ،)20،19و دو مورد دیگر نیز نگاهی به اختالالت

پیگیری حضور داشتهاند .در مطالعه حاضر ،تمامی مراحل

عضالنی اسکلتی داشتند ( .)22،21قابلتوجه است که هیچکدام از

متدولوژیک جهت به حداقل رساندن خطر احتمالی سوگیری با

این مطالعات مروری ،اثرات مفید بالینی را برای این مداخله

دقت ،مدنظر قرار داده شد و انجام گرفت .با این حال ،به دلیل

گزارش نکردهاند .مطالعات موجود ،کینزیوتیپینگ را با تعدادی از

ماهیت مطالعه ،امکان کورسویه بودن درمانگر و آزمودنیها وجود

درمانها ،همچنین عدم اعمال درمان و استفاده از همین تکنیک

نداشت که همین مورد میتواند یکی از محدودیتهای مطالعه

بهصورت کاذب مورد مقایسه قرار دادهاند .این مطالعات بهطور

حاضر باشد .همچنین فقط از یک مارک کینزیوتیپینگ برای

میانگین از حیث روش بررسی دارای کیفیت متوسط

تمامی آزمودنیها استفاده گردید .بنابراین ،بهنظر میرسد این

( )Methodologyبا حجم نمونه کم میباشند و دوره پیگیری نیز

مطالعه بهترین مداخله را تاکنون دربرداشته است.

در آنها بسیار کوتاه بوده است .صرفنظر از مقایسههای انجامشده
(همچنین متغیرهای بررسیشده) ،در نتایج مطالعات بالینی

نتیجهگیری

هیچگونه تفاوت معنیداری در استفاده از کینزیوتیپینگ مشاهده

براساس نتایج این مطالعه ،هیچ مزیتی در اثر استفاده از

نشده است Parreira .و همکاران (سال  ،)2013در یک مطالعه

کینزیوتیپینگ همراه با چین پوستی برای بیماران کمردرد مزمن

مروری نظاممند به بررسی بیشترین تعداد پژوهشهای بالینی در

غیراختصاصی وجود ندارد .در شرایط بالینی ،بستگی به شخص

زمینه اختالالت عضالنی اسکلتی پرداختند ( )13که نتایج حاصل

فیزیوتراپیست دارد که به بیماران خود اطالع دهد و با آنها در

با یافتههای دیگر مطالعات مروری همخوانی داشت.

مورد مزایا و معایب احتمالی این روش صحبت کند و ترجیح بیمار

یافتههای پژوهش پیشرو ،اهمیت اثربخشی چینهای پوستی

را برای تصمیمگیری در نظر بگیرد .در مطالعات پیشین ،مستنداتی

حاصل از اعمال کینزیوتیپینگ در درمان مبتالیان به کمردرد

در زمینه مقایسه کینزیوتیپینگ و عدم اعمال مداخله بهعنوان

مزمن را زیر سؤال برده است .براساس نظر ابداعکنندگان

شرایط کنترلی ،مشاهده نشده است .بنابراین ،این موضوع میتواند

کـینـزیوتیپینگ ،این چیـنهای پوستـی ،جـریـان خـون و لـنـف را

بهعنوان یک مطالعه ارزشمند در آینده مطرح باشد.
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متغیرهای اندازهگیریشده در این مطالعه شامل شدت درد ،ناتوانی

افزایش داده و به کاهش درد کمک میکنند ( .)13بنابراین ،اعمال

وحید مظلوم

 کارآزمایی بالینی تصادفیشده:مقایسه اثر کینزیوتیپینگ واقعی و کاذب بر کمردرد مزمن غیراختصاصی

استفاده از کینزیوتیپینگ در کنار سایر روشهای درمانی پیشنهادی

در بررسیها تنها در یک مطالعه به مقایسه کینزیوتیپینگ با عدم

برای کمردرد (مانند درمان دستی و تمریندرمانی) در

 آزمودنی مبتال به درد20 اعمال درمان پرداخته شده بود که شامل

.پژوهشهای آینده پیشنهاد میشود

 نتایج این پژوهش نشان داد تأثیر کینزیوتیپینگ بیشتر از.زانو بود
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 این مطالعه از کیفیت، با این حال.)23( عدم اعمال مداخله است

تشکر و قدردانی

مناسبی برخوردار نبوده و مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز

بدین وسیله از تمامی بیماران و همکاران فیزیوتراپیست که ما را در

.است

 همچنین از. تشکر به عمل میآید،اجرای این مطالعه یاری نمودند

مطالعه حاضر محدود به اعمال کینزیوتیپینگ به تنهایی بود که

جناب آقای میرمحمدی و سرکار خانم سپاسیمجد به جهت

ممکن است در شرایط بالینی توسط فیزیوتراپیستها این کار

.فراهمنمودن کینزیوتیپ با کیفیت مرغوب قدردانی میشود

صورت نگیرد و از کینزیوتیپینگ بهعنوان یک مداخله ایمن در

Irct: شماره ثبت

.کنار سایر روشهای درمانی استفاده شود

IRCT=201406169440N4
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