مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،5زمستان 9713

پریسا صداقتی  ،* 9فرزانه ساکی  ،2بهار

محمدی 7

 .9استادیار ،دکترای آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .2استادیار ،دکترای آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
 .7دانشجوی کارشناسی ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدۀ تربیتبددنی ،دانشدگاه آزاد اسدالمی ،واحدد کدر ،
کر  ،ایران.
تاریخ دریافت 9713/09/26:تاریخ پذیرش 9713/08/01 :

چکیده
مقدمه :مقدمه :سالمندی سبب تغییراتی در پاسچر بدن و افزایش شیوع کیفوز ستون فقرات پشتی میشود .در تحقیق حاضدر ،تدثییر شدش
هفته کینزیوتیپینگ فانکشنال بر وضعیت پاسچر و عملکرد ستون فقرات زنان سالمند بررسی شد.
مواد و روشها :مطالعۀ حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی با پیشآزمون و پسآزمون بود .جامعۀ آماری آن ،شدامل کدل زندان سدالمند
هایپرکایفوتیک مراجعهکننده به پنج مرکز ورزشی شهر پاوه با میانگین سنّی  69/20 ± 2/60سال و شاخص تودۀ بدنی  27/96 ± 7/98بود.
سی نفر بهطور در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه «مداخله و کنترل» قرار گرفتند .از همۀ افدراد رضدایتنامدۀ کتبدی
گرفته شد .آزمودنیهای گروه مداخله به مدت شش هفته ،هفتهای سه روز کامل از کینزیوتیپ استفاده کردند .میدزان زاویدۀ کیفدوز ،فاصدلۀ
زائدۀ آکرومیال ،اتساع قفسۀ سینه و اکستنشن قفسۀ سینه قبل و بعد از مداخله اندازهگیری شد .دادههدا بدا آزمدون تحلیدل کوواریدانس ،تدی
وابسته و مستقل در سطح معناداری  4%تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :میانگین زاویۀ کیفوز ( ،)p=0/009اتساع قفسۀ سینه ( )p=0/002و اکستنشن ستون فقرات ( )p=0/009زنان سالمند بهبود معنادار
یافت .مقایسۀ میانگین نتایج دو گروه ،تفاوت معناداری را در زاویۀ کیفوز ( )p=52%و اتساع قفسۀ سینۀ ( )p=57%زنان سالمند نشان داد.
نتیجهگیری :بهکارگیری کینزیوتیپ با بهبود عملکرد عضالنی می تواند سبب قرارگیری عضالت تراپزیوس در وضعیت کوتاه شود ،کده بده
دنبال آن راستای ستون فقرات پشتی نیز تصحیح می گردد .بنابراین ،با بهکارگیری کینزیوتیدپ مدیتدوان از مزایدای آن در اصدال پاسدچر
استفاده کرد.
کلیدواژهها :ستون فقرات؛ سالمند؛ کینزیوتیپ؛ کیفوز.
*نویسنده مسئولE.mail: sedaghati@guilan.ac.ir :
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تأثیر شش هفته کینزیوتیپینگ فانکشنال بر وضعیت پاسچر و عملکرد ستون فقرات زنان سالمند
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طب مکمل

افزایش انحنای عملکردی ستون فقرات در صفحۀ ساژیتال

مهارت های عملکرد حرکتی (تعادل ،آمدادگی جسدمانی) و

یا کیفوز پشتی یک ناهنجاری پدیشرونددۀ سدتون فقدرات

کمک به کنترل حرکتی بهکداربرده مدیشدود ( .)4در ایدن

است که حدود  44%از بدزر سدانن را درگیدر مدی کندد.

راستا محققان تثییر یدک دوره تمدریندرمدانی بدا و بددون

اختالنت پاسدچرال معمدونن ناشدی از ارتبدار بیرطبیعدی

کینزیوتیددپ را در درمددان اسددکولیوز در دختددران نوجددوان

سگمان های مختلف بدن بوده و بهطور شایعی باعث ایجاد

بررسی کردند .نتایج نشدان داد تحدت تدثییر شدش هفتده

مشکالت اسدکلتی عضدالنی در افدراد مدی شدود .ازجملده

تمرین درمانی با و بددون کینزیوتیدپ زاویدۀ کدوب تفداوت

پاسچرهای بیرطبیعدی ،کیفدوز پشدتی اسدت کده یکدی از

معنددادار یافددت؛ ولددی تفدداوت میددزان درد فق د در گددروه

شدای تددرین اخدتالنت پاسددچرال در سدالمندان محسددوب

تمریندرمانی با کینزیوتیپ معنادار بود (.)6

میشود ( .)9کیفوز ناشی از افزایش قدوس سدتون فقدرات

در تثیید تثییر کینزیوتیپ میتوان به برخی مطالعات اشداره

پشتی (هایپرکایفوتیک زاویۀ بیش از  52درجه) بده همدراه

کرد .ازجمله ،حیددری و همکداران در مطالعدۀ خدود تدثییر

کوتاهی عضالت ناحیۀ سینهای و طویلشدگی عضالتی از

تمرینات یباتی و تیپینگ را بر اصال وضعیت سر مقایسده

قبیل تراپزیوس فوقانی ،بازکنندههای ستون فقرات گردندی

کردند .نتایج نشان داد شش هفته تمرینات یباتی و تیپینگ

و سینهای و رومبوئید است (.)2

تددثییر معندداداری بددر زاویددۀ کرانیددوورتبرال گذاشددت (.)3

مطالعات نشان میدهدد عوامدل متعدددی در بدروز کیفدوز

حدداجیباشددی و همکدداران تددثییر دو هفتدده کینزیوتیددپ و

افزایش یافته دخیدل هسدتند کده شدامل تغییدر در سداختار

تمرینات کششی را بر زاویۀ شانهبهجلو در زنان دارای شانۀ

استخوانی ،عضالنی ،لیگامنتی و پاسدچر اسدت و برخدی از

گرد بررسی کردند .در این مطالعه بیست دانشدجوی دختدر

این عوامل قابل اصال هستند .هنگدام ایسدتادن ،نیدروی

 98تا  24ساله با شانۀ گرد در دو گروه تمرینات کششدی و

جاذبه ستون فقرات را به سدمت جلدو مدیکشداند و سدبب

تمرینات کششی به همراه کینزیوتیپ شرکت کردند .نتدایج

می شود که ناهنجاری در قسمت بدنۀ مهره و دیسک بدین

نشددان داد تحددت تددثییر تمرینددات کششددی بدده همددراه

مهددرهای بیشددتر در قسددمت قدددامی ر دهددد .کیفددوز

کینزیوتیپ ،بهبود بیشتری در زاویۀ شانهبهجلو مشاهده شد

افزایش یافته نیز نیرو و فشار زیادی را روی ساختار قددامی

( .)8در مطالعۀ گریگ و همکداران تحدت تدثییر پاسدچرال

ستون فقرات وارد میآورد ( .)7کیفوز بدهتددریج منجدر بده

تیپ ،زاویۀ کیفوز کاهش یافدت ولدی در تعدادل و فعالیدت

ایجاد عوارضی از قبیدل کوتداهی عضدالت بدین دنددهای،

الکترومیوگرافی عضالت ناحیۀ تنه تغییری ایجاد نشدد (.)1

کاهش اتساع قفسۀ سینه ،فرورفتگی سینه ،گدردی شدانه،

ابراهیم و همکاران ایر  92هفته تیپینگ بدر پاسدچر تنده و

محدودیت حرکات اندام فوقانی ،اشکانت تنفسی ،خستگی

کنترل در کودکان فلج مغزی اسپاستیک را بررسی کردندد.

زودرس و کاهش ظرفیتهای ریوی میشود (.)5

نتایج نشان داد وضعیت پاسچر تنه یعنی تعدادل آن ،تیلدت

طبق نظر محققان ،کینزیوتیپ 9برای بهبود تون عضدالت

خلفی لگن ،چرخش جدانبی و افقدی لگدن ،عملکدرد رشدد

مهارشده بده کدار گرفتده مدیشدود .طریقدۀ اتصدال آن از

حرکتی و تعادل عملکردی این کودکدان نسدبت بده گدروه

دیستال به پروگزیمال ناحیۀ هر عضو میشود برای تسهیل

کنترل بهبود معنادار یافت ( .)90نتدایج تحقیقدات مختلدف

عملکرد عضلۀ ضعیفشده است .همچنین این روش بدرای

نشان میدهد بهبود در کنترل حرکتی مدیتواندد از طریدق

افزایش تحریک حسّی ،تقویت عضالت ضعیف شده ،مهدار

بهبود راستای پاسچرال ،تسهیل سیستم حسّی  -حرکتی و
تحریک تون عضالنی به دست آید ( 1و .)90

1

Kinesio tap: Elastic therapeutic tape, kinesiology
tape
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مقدمه

عضددالت سددفتشددده ،افددزایش یبددات مفاصددل ،افددزایش

پریسا صداقتی و همکاران

تثییر شش هفته کینزیوتیپینگ فانکشنال بر...

تیپینگ در اختالنت پاسچرال را تثییدد کدردهاندد ( 3و )1

کینزیوتیپ ،وجود کیفوز ساختاری ،اسکولیوز ،درد ،جراحدی

همچنان نکدات مبهمدی در مدواردی چدون ندوع و مددت

ستون فقرات ،سابقۀ ضربه به ستون فقرات ،بیمداریهدای

مناسب تیپینگ و انواع اختالنتی که می تدوان تیپیندگ را

سیستم عصبی مرکزی و عالئم عصبی و عضالنی بود.

در آنها به کار برد وجود دارد .ازاینرو با توجه بده مزایدای

آزمون اتساع قفسۀ سینه :ابتدا محی قفسۀ سینه در محل

اسدتفاده از ایدن روش و خد تحقیقداتی موجدود درزمیندۀ

لندمارک مزواسترنال با متر نواری در پایان بازدم

کاربرد کینزیوتیپ در اصال پاسچر سالمندان ،محقق تثییر

اندازهگیری شد .سپس از آزمودنی خواسته شد دم عمیق

شش هفته کینزیوتیپینگ فانکشنال را بر وضعیت پاسچر و

انجام دهد .مجددان محی قفسۀ سینه اندازهگیری و اختالف

عملکرد ستون فقرات زنان سالمند بررسی کرد.

دو اندازهگیری یبت شد ( .)92برای ارزیابی عملکرد ستون

مواد و روشها

فقرات پشتی از آزمون اکستنشن ستون فقرات استفاده شد.

مطالعۀ حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود .جامعۀ

آزمون اکستنشن با اندازهگیری فاصلۀ مهرههای پشتی

آماری آن شامل کل زنان سالمند دارای هایپرکایفوتیک

یکم تا دوازدهم در وضعیت اکستنشن کامل انجام شد

بیش از  52درجه ( )99بود که به تعدادی از سالنهای

( .)97برای ارزیابی وضعیت پاسچر شانه از آزمون فاصله از

ورزشی شهر پاوه در پنج ماه ابتدای سال  9713مراجعه

سطح زائدۀ آکرومیال استفاده شد (تصویر شمارۀ .)9

کردند .برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز این تحقیق بر

میانگین فاصله از سطح دو زائدۀ آکرومیال با خ کش در

اساس نتایج تحقیقات مشابه ( )6از نرمافزار آماری برآورد

حالت خوابیده اندازهگیری شد (.)95

حجم نمونۀ جیپاور استفاده شد .حجم نمونه با در نظر

نحوۀ انجام تیپینگ فانکشنال :تیپینگ فانکشدنال همیشده
بر روی یک ساختار استخوانی اعمال می شود تدا موقعیدت
آن را اصال کند؛ بنابراین اندازۀ تیدپ از عضدالت قفسدۀ
سینه ،سطح قدامی مفصدل آکرومیوکالویکدونر و از روی
عضلۀ ذوزنقۀ فوقانی و سپس به صدورت مدورب تدا زائددۀ
خاری مهرۀ ششم پشتی گرفته شد .پایۀ تیپ ابتدا بدر روی
عضالت قفسۀ سدینه قدرار گرفدت .آزمدودنی در وضدعیت
کامالن قائم قرار گرفت .سپس در ناحیۀ شانه از روی سدطح
قدامی مفصل آکرومیوکالویکونر و از روی عضلۀ ذوزنقدۀ
فوقانی عبور کرده به زائدۀ خاری مهرۀ پشتی چسبانده شد.
برای چسباندن تیپ در ناحیۀ زائدۀ خاری مهرۀ پشتی ابتددا
زائدۀ خاری مهدرۀ هفدت گردندی شناسدایی و بدا شدمارش
زائدههای خاری مهره های پشتی زائدۀ ششم شناسایی شد.
سددپس تیددپ بددا  40%تنشددن و حرکددات ریتمیددک از روی
آکرومیون و شانه بهطور متقداط بده سدمت زائددۀ خداری
مهرۀ ششم پشدتی کشدیده و بده شدکل  Vچسدبانده شدد
(تصویر شمارۀ  .)2انتهای تیپ بدون تنشدن چسدبانده شدد
( .)1در ایددن تحقیددق از کینزیوتیددپ ژاپنددی بددا عددر 4
سانتی متر و ظرفیت کشسانی  50%به رنگ مشکی استفاده
شد ( .)94قبل از انجام تیپینگ بهمنظدور بررسدی هرگونده
حساسیت یکتکه تیپ به مدت  25ساعت بدر روی ناحیدۀ

گرفتن سطح اطمینان  14%و توان آزمون  80%حداقل 92
نفر در هر گروه تعیین شد .با احتساب ریزش احتمالی
نمونهها ،برای هر گروه  94نفر در نظر گرفته شد .سطح
معناداری  4%بود .از بین افراد مراجعهکننده به پنج باشگاه
ورزشی 70 ،نفر بهصورت در دسترس انتخاب شدند و
بهطور تصادفی (قرعهکشی) در دو گروه مداخله و کنترل
قرار گرفتند .محدودیتهای قابلکنترل شامل محدودۀ
سنّی ،نداشتن فعالیت منظم بدنی یا اصال

پاسچر،

جنسیت ،عدم ابتال به بیماری و فقدان اختالل شناختی
بود .قبل و بعد از شش هفته تیپینگ ،هر دو گروه ازنظر
زاویۀ کیفوز ،فاصلۀ زائدۀ آکرومیال ،اکستنشن شانهها و
اتساع قفسۀ سینه ارزیابی شدند.
تمام افراد پس از آشنایی با اهداف و نحدوۀ انجدام فرایندد
تحقیق و آزمونها ،رضایت نامۀ کتبی را امضا کردندد .ایدن
تحقیق در کمیتۀ اخالق پژوهشگاه تربیتبدنی تثیید شد.
معیارهای ورود زنان به مطالعه شامل سنّ  60تا  64سال و
داشتن کیفدوز پشدتی بدا زاویدۀ  52درجده بده بدان بدود و
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بنابراین به ربم مطالعاتی کده تداکنون تدثییر بده کدارگیری

معیارهای خرو نیدز شدامل بدروز هرگونده حساسدیت بده
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انعطاف پذیری یا اکستنشن ستون فقرات در گدروه مداخلده

پشتی بدن آزمودنیها قرار گرفت .در صورت بروز هرگونده
حساسیت ،فرد از تحقیق خار شد .برای اعمال تیپ ،ناحیه
با آب و صابون شسته شد و سپس محقق یکبار در هفتده
به مدت سده روز کامدل و متدوالی بدرای  6هفتده از تیدپ
استفاده و بهطور دورهای آن را تعویض کرد .گدروه کنتدرل
در طی شش هفته هیچ گونه مداخلهای را دریافت نکردندد.
پس از شش هفته اندازهگیریها تکرار شد.
برای بررسی توزی نرمال متغیرهای کمّی از آزمون آماری
شاپیرو  -ویلک استفاده شد .برای مقایسۀ متغیرهای اصلی
مطالعه قبل و بعد از تیپینگ بین و درون گروهها از
آزمونهای تی وابسته و آنالیز کوواریانس و برای کنترل
همسان بودن متغیرهای زمینهای از آزمون تی مستقل در
نرمافزار  SPSS21استفاده شد.

بهبود یافت.
به دلیل تغییرات سالمندی در پاسدچر ،تدنش عضدالنی در
ناحیۀ پشتی ،شانه و گردن دستخوش تغییر میشدود .ایدن
ازآنجاکه در ابلب موارد ،اختالنت راستای استخوانی ناشی
از ایجاد انقبا های شدید یا استرینهای عضالنی ،تدنش
و یددا آتروفددی عضددالنی اسددت و تقریب دان در همددۀ مددوارد،
اختالنت پاسچرال منجر به عدم توازن یا تعادل عضدالنی
بین عضالت آگونیست و آنتاگونیسدت مدی شدود هددف از
به کارگیری تیپینگ عالوه بدر تصدحیح فاشدیایی ،اصدال
فانکشنال در بدراستاییهای استخوانی است؛ بهطوریکه با

یافتهها

صاف کردن ستون فقرات فشار از روی عضدالت برداشدته

آزمون شاپیرو  -ویلک حاکی از توزی نرمال دادهها در

شود .تکنیک تصحیح فانکشنال تیپینگ از دو طریق ایفای

همۀ متغیرها در گروهها بود ( .)P>4%آزمون تی مستقل

نقش میکند؛ ازیکطرف با ایجاد تصحیح مکانیکدالی کده

تفاوت معناداری را در متغیرهای زمینهای بین گروهها

ناشی از جابه جایی پوستی است و از طرف دیگر با تحریک

نشان نداد (جدول شمارۀ  .)9آزمون تی وابسته تحت تثییر

گیرندههایی که در تعامل با ساختارهای عضالنی و تاندونی

شش هفته کینزیوتیپینگ ،تفاوت معناداری را در میانگین

درگیر در حفظ پاسچر مناسب ،مؤیر هستند (.)96

پیشآزمون و پسآزمون زاویۀ کیفوز ،اتساع قفسۀ سینه و

بر اساس گزارش مطالعات مختلف ،مزایایی را که میتدوان

اکستنشن ستون فقرات زنان گروه مداخله نشان داد

با استفاده از تیپینگ به دسدت آورد شدامل تسدهیل حدسّ

(جدول شمارۀ  .)2برای مقایسۀ میانگین نتایج بین دو

عمقی ،یبات مفصلی ،تغییر و کنتدرل وضدعیت در مفصدل،

گروه با در نظر گرفتن پیشآزمون بهعنوان عامل کوواریت

مهار فعالیدت عضدالنی ،تسدهیل سدینرژی هدای حرکتدی

از آزمون کوواریانس استفاده شد که تفاوت معناداری را در

بیرفعال ،کاهش درد ،افزایش تحریکپذیری ندورونهدای

زاویۀ کیفوز و اتساع قفسۀ سینۀ زنان سالمند نشان داد

حرکتی و کداهش خسدتگی عضدالنی اسدت .همچندین از

(( )P≤4%جدول شمارۀ .)7

طریدق اعمددال فشدار و کشددش پوسدت مکانورسددپتورهای

بحث
در این مطالعه ،مقایسۀ میانگین پیشآزمون و پدسآزمدون

پوستی تحریک و درنتیجه حسّ عمقدی افدزایش مدییابدد
()93؛ بنابراین برای توجیه نتایج این تحقیق می توان گفت

گروه مداخله نشان داد شش هفته کینزیوتیپینگ در زاویدۀ

اگر از تیپینگ استفاده شود میتواند نقص حدسّ عمقدی را

کیفوز ،اتساع قفسۀ سینه و اکستنشن ستون فقدرات زندان

به سبب افزایش ورودیهای آورانها و فیدبکهای ارسالی

سالمند تفاوت معناداری را ایجداد کدرد .همچندین مقایسدۀ

تا حدی جبران کند .نهایتان می تواند بر عوامل متثیر از حسّ

میانگین نتایج بین دو گروه تفداوت معنداداری را در زاویدۀ

عمقی ایر بگذارد .درنتیجه ،تیپینگ با ایجاد دائمی فیددبک

کیفوز و اتساع قفسۀ سینۀ زنان سدالمند نشدان داد .تحدت

حسّ عمقی میتواند به اصال راستای بدن کمک کند .یدا

تثییر استفاده از کینزیوتیدپ فانکشدنال ،وضدعیت راسدتای

بهعبارت دیگر ،تیپینگ از طریدق ایجداد فشدار یدا کشدش

کیفددوز پشددتی و وضددعیت اتسدداعپددذیری قفسددۀ سددینه و

پوستی باعث تحریک مکانورسپتورهای پوستی و تغییدرات
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تنظیم تنشن عضالنی و تصحیح عملکرد مفصلی آیار خدود

می شود؛ بهطوری که این عضله ها در طول کوتاهتری قدرار

را اعمال میکند (.)98

می گیرند .این وضعیت منجر بده شدیفت منحندی طدول -

به ربم تثیید نتایج تحقیق حاضر مبنی بدر بهبدود وضدعیت

تنش به سمت چدپ و تولیدد نیدروی عضدالنی بیشدتر در

کیفوز پشتی به دنبال استفاده از تیپینگ در تحقیقداتی کده

محدودۀ ذاتی آن شده سبب هم پوشانی مطلوبی در اکتدین

تاکنون به آنها اشاره شد ،الکساندر و همکاران ایر تیدپ را

و میوزین در چرخۀ انقباضی عضالت مدیشدود .همچندین

بر روی فعالیت تراپز تحتانی بررسدی کردندد .نتدایج آندان

کینزیوتیپ می تواند عضلۀ بدیش فعدال و کوتداهشدده را در

نشان داد در طدی چهدار موقعیدت قبدل از کداربرد تیدپ و

وضعیت طویل قرار دهدد و منحندی طدول  -تدنش را بده

پس ازآن ،استفاده از تیپ سبب مهار فعالیت عضالت تراپدز

سمت راست منحرف کرده باعث کاهش هم پوشانی اکتین

تحتانی شد ( .)91درحالی که در مطالعۀ فرانزسن ،با مقایسۀ

و میوزین در چرخۀ انقباضی عضالت شود ( .)25با توجه به

سه گروه مودالیته های دستی ،کینزیوتیپ عضلۀ رومبوئید و

تثییر کیفوز روی اتساع قفسۀ سینه این محدودیت میتواند

گروه ترکیبی بهربم ایربخشی هر سه روش در زاویۀ کیفوز

موجب بروز اختالنت تنفسی شود .ارائۀ روشهدایی بدرای

و فاصلۀ کتف ها ،تفاوت معنداداری بدین نتدایج سده گدروه

بهبود عوار

ناشی از کیفوز شامل اتساع قفسدۀ سدینه از

مشدداهده شددد ( .)20شدداه و همکدداران نیددز در مطالعددهای

اهمیددت خاصددی برخددوردار اسددت ( .)24در ایددن رابطدده

گزارش کردند با استفاده از تیپیندگ افدزایش معنداداری در

سخنگویی و همکاران تحت تدثییر تمریندات اصدالحی 94

یبات اسکاپون در بیماران همی پلژی دارای ضعف عضالت

روزه ،افزایش اتساع قفسۀ سینه به میزان  0/8سانتیمتر را

اسکاپون مشاهده شد .همچنین عملکرد انددام فوقدانی بده

در افراد کیفوتیک گزارش کردند ( .)26همچندین کداپالنی

دنبال این تثبیت در مقایسه با گروه کنترل بهبدود معندادار

پس از  94جلسه تمرینات تنفسی افزایش  0/7سانتیمتری

یافت ( .)29کیم و همکاران ایر اسدتفاده از کینزیوتیدپ بدر

را در محی قفسۀ سینۀ افراد ورزشکار گدزارش کدرد (.)23

قدرت عضالت تنفسدی را در بیسدت وپدنج فدرد سدیگاری

ریشددر و همکدداران نشددان دادنددد تحددت تددثییر دو مدداه

بررسی کردند .در مطالعۀ آنان تحت تدثییر تیپیندگ بهبدود

تمرین درمانی افراد دارای اسکولیوتیک  70درجه ،به میزان

معناداری در قدرت عضالت تنفسی و تنفس عمیق در این

 0/5افزایش اتسداع قفسدۀ سدینه داشدتند ( .)28جاندگ و

افراد مشاهده شد ( .)22از سوی دیگر شداهین و همکداران

همکاران گزارش کردند تحت تثییر شدش هفتده تمریندات

اظهار داشتند تیپیندگ اسدکاپون باعدث افدزایش چدرخش

تحرک پذیری ناحیۀ قفسۀ سینه بهوسیلۀ خود فرد ،تفداوت

خارجی ،چرخش بانیی و تیلت خلفدی اسدکاپون در افدراد

معناداری در اتساع قفسۀ سینۀ گروه مداخله در مقایسده بدا

بدون عالمت شد ( .)27از دنیلی که مدیتواندد در تشدابه

گروه کنترل مشاهده شد (.)21

نتایج این تحقیق با تحقیقات مدذکور نقدش داشدته باشدد

ازجملۀ محدودیتهای این مطالعده مدیتدوان بده محددود

مددیتددوان بدده مددواردی چددون تحریددک مکانورسددپتورهای

بودن نمونههای واجد شرای و عدم امکدان کنتدرل دقیدق

پوستی ،تنظدیم تنشدن عضدالنی ،تسدهیل سدینرژیهدای

وضعیت روانی و انگیزشی افدراد در فرایندد تحقیدق اشداره

حرکتی بیرفعال و تصحیح عملکدرد مفصدلی تحدت تدثییر

کرد.

استفاده از تیپینگ اشاره کرد (.)98

نتیجهگیری

در توجیه نتایج این تحقیق در بهبدود وضدعیت اکستنشدن

ایربخشی احتمالی شش هفته کینزیوتیپ در اصال کیفدوز

ستون فقرات میتوان به آیار کینزیوتیپ در اصال پاسدچر

پشتی به این صورت است که میتواند بدا بهبدود عملکدرد

اشاره کرد که می تواند به علت تغییر در عملکرد عضدالنی

عضالنی سبب قرارگیری عضالت تراپزیوس بهویژه بخش
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فیزیولوژیک در ناحیۀ تیپینگ مدیشدود؛ بدهطدوریکده بدا

باشد .این روش در عضالت طویلشدۀ ضعیف بدهکداربرده
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فوقانی ایدن عضدله در موقعیدت کوتداهشددگی و تصدحیح
احتمالی راستای ستون فقرات پشتی شود؛ بنابراین تیپینگ
می تواند با ایجاد ساپورت مکانیکال و فیدبک عمقی و تثییر
بر حسّ عمقی ،بهبود فعالیت عضالت صافکننددۀ سدتوان
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فقرات و تصویر ذهنی از بدن کیفوز را کاهش دهد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامۀ مقط کارشناسی ارشد رشتۀ
تربیدددددددت بددددددددنی بدددددددا کدددددددد اخدددددددالق
 IR.SSRI.REC.1397.233از پژوهشددددددددددگاه
تربیت بدنی و کد کارآزمایی بالینی20960894021737N5
 IRCTاست .از همکاری صمیمانۀ مربیدان باشدگاههدای
ورزشی شهرستان پداوه و از تمدام کسدانی کده در اجدرا و
تدوین این مطالعه شرکت کردند تشکر و قدردانی میشود.
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جدول شمارۀ ( )9مشخصات دموگرافیک دو گروه
شاخص تودۀ بدنی
()kg/m2
میانگین  ±انحراف معیار

گروهها
کنترل

قد ()cm

میانگین  ±انحراف معیار

7/204±27/368
9/828±24/287

میانگین  ±انحراف معیار
6/236±940/50
4/433±940/066

9/341±62/666
9/410±69/600

میانگین  ±انحراف معیار
6/774±45
4/262±46/866

جدول شمارۀ ( )2مقایسۀ نتایج پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای وابسته در دو گروه
متغیرها
فاصلۀ زائدۀ آکرومیال
()cm

گروهها
مداخله
کنترل

اکستنشن ستون
فقرات ()cm

مداخله
کنترل

زاویۀ کیفوز (درجه)

مداخله
کنترل

اتساع قفسۀ سینه
()cm

مداخله
کنترل

مراحل
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

میانگین  ±انحراف معیار
./336 ± 2/947
./624 ± 2/046
./448 ± 2/837
./473 ± 2/36
9/985 ± 75/50
9/356 ± 75/997
2/075 ± 74/266
2/025 ± 74/977
2/379 ± 58/066
2/655 ± 53/647
2/716 ± 58/200
9/226 ± 58/977
./404 ± 9/360
./496 ± 9/130
./537 ± 9/560
./519 ± 9/710

مقدار t
9/594

df
95

معناداری
0/931

2/012

95

0/440

5/202

95

0/009

9/283

95

0/291

4/784

95

0/009

0/574

95

0/630

-7/837

95

0/002

0/558

95

0/669

جدول شمارۀ ( )7مقایسۀ نتایج متغیرهای وابسته بین دو گروه
f
0/256
2/038

معناداری
0/625
0/969

زاویۀ کیفوز (درجه)

0/159

5/436

0/520

اتساع قفسۀ سینه ()cm

0/863

5/164

0/520

متغیرها
فاصله زائدۀ آکرومیال ()cm
اکستنشن ستون فقرات ()cm

مرب میانگین
0/980
0/271

تصویر شمارۀ ( )2نحوۀ اجرای کینزیوتیپ ()94
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مداخله

سن (سال)

وزن ()Kg
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8. Hajibashi A, Amiri A, Sarrafzadeh
J, Maroufi N, Jalae S. Effect of
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and
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exercise on forward shoulder angle
in females with rounded shoulder
posture. Journal of Rehabilitation
Sciences and Research. 2015;
1(4):78-83. (Persian)
9. Greig AM, Bennell KL, Briggs AM,
Hodges PW. Postural taping
decreases thoracic kyphosis but does
not
influence
trunk
muscle
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activity
or
balance
in
women
with
osteoporosis. Manual therapy. 2008
; 13(3):249-57.
10. Ibrahim MM. investigating the
effect of therapeutic taping on trunk
posture and control in cerebral palsy
children with spastic Diplegia.
Journal of Medical Science And
clinical Research. 2015; 3(9):745259.
11. Morningstar
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Cervical
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and lumbar kyphosis correction: A
novel treatment for mid-thoracic
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Abstract
Introduction: Aging causes changes in body posture and increases the incidence of
thoracic kyphosis. Therefore, this study aimed to investigate the effect of six weeks of
functional kinesio taping on body posture and spinal function of elderly women.
Method: In this randomized clinical trial, 30 participants (female: age: 61/20±2/60 years,
BMI: 23/16±3/18, No=30) were selected from the elderly women with a Hyperkyphosis
of more than 42 degrees referring to 5 Sports Centers in the city of Paveh, Iran. After
obtaining written consents, the participants were randomly assigned to two groups of
control and intervention. The intervention group performed a six-week kinesio taping
protocol. Both before and after the intervention, angle of kyphosis, chest expansion,
table-to-acromion distance and spine extension of the participants were measured. The
data were analyzed using dependent and independent t-test and analysis of covariance at
the significance level of 0.05.
Results: The mean angle of kyphosis (p=0.001), chest expansion (p=0.002) and spine
extension (p=0.001) of the elderly women enhanced significantly. There was a significant
difference between the angle of kyphosis (p=42%) and chest expansion (p=43%) of the
participants in the intervention group and those of the participants in the control group.
Conclusion: Improving muscle function, kinesio taping can cause trapezius muscles to be
placed in a short position, which can correct dorsal spine orientation. Therefore, kinesio
taping can be used to correct body posture.
Keywords: elderly, kyphosis, kinesio taping, spine.
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