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روش کار  :در اين پژوهش به بررسی علمی اثر کينزيوتيپ بر خستگی گردن که نقطه ای جهـت
شروع آسيب ديدگی عضله محسوب می گردد ،پرداخته شده است .به همين منظور سيگنال های
 EMGعضله گردن در اثر يک فعاليت ايستايی مشخص در دو گروه ،شامل استفاده کنندگان از
چسب های KTو گروهی که از اين چسب ها استفاده نمی کنند مورد بررسی قرار گرفته است.
يافته ها :بررسی و مقايسه فرکانس ميانه سيگنال های  EMGبه عنـوان شـاخـص ارزيـابـی
خستگی عضله و مقايسه زمان رسيدن به خستگی در دو گروه مورد نظر بوده است .همـچـنـيـن
برای بررسی اثر آنی چسب های KTدر گروهی که از اين چسب ها استفاده نکرده اند بالفاصـلـه
بعد از رسيدن به خستگی ،چسب ها متصل ،و شدت خستگی مورد بررسی قرار گرفته است.

 Email:نتیجه گیری  :با اندازه گيری خستگی عضالنی ،نتايج حاصل از اين تحقيق نيز اثـرات مـفـيـد
 amir.shojafard@gmail.comکينزيوتيپ ها را بطور مشهودی نشان می دهد؛ بطوريکه در اغلب اسـتـفـاده کـنـنـدگـان از
کينزيوتيپ خستگی عضالنی کاهش داشت.
مقدمه
نوار درمانی کشی که با عنوان نوار کينزيو تيپ شناخته میشود،
يک نوار پارچهای همراه با چسب اکرليک است که معـمـوال بـه
منظور درمان آسيبهای ورزشکاران و اخـتـالالت فـيـزيـکـی
گوناگون مورد استفاده قرار میگيرد)1(.
اين نوارها در سال  1173اولين بار توسط يک پزشـک ژاپـنـی
دانش آموخته آمريکا به نام دکترکنزوکيسی کـه مـتـخـصـص
فيزيوتراپی و طب سوزنی است ،در ژاپن مطرح شد .ايده استفاده
از پارچههای االستيک همراه با چسب ،پس از يـک دهـه از
معرفی اين مـحـصـول در سـال  1183ارتـوپـديسـتهـا،
کايروپراکتيستها ،پزشکان طب سوزنی و ديگر پزشکان در ژاپن
اصلیترين مصرف کنندههای اين نوارها بودند.
اين محصـول در واقـع يک نوار باريـک است نواری کـه ادعــا
می شود قادر است  %143-123بيشتر از طول خـودش کـش
بيايد .اين نوار درمقايسه با نوارهای ورزشی سفيد سـنـتـی بـه
مفصل اجازه حرکت در دامنه حرکتی بزرگتری را می دهد و از
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دوام باالتری برخوردارند)2(.
مکانيزم عملکرد نوارهای کينزيوتيپ به شرح زير است:
 اصالح مکانيکی؛ کينزيوتيپ با فيکس کردن بـافـت نـرم ومفصل باعث تحريک مکانورسپتورها و بروز آثار درمانی مطلـوب
می شود .اين مکانيسم در بيماران مبتال بـه آسـيـب ACLو
بيماران Patella tracking syndromeکاربرد دارد.
 تصحيح حجم؛ کينزيوتيپ با اعمال فشار و جـلـوگـيـری ازافزايش حجم بافت نرم در کاهش درد و التهاب بکار می رود .در
اين روش تحـريک مکانورسپتورها منـجـر بـه فـعـال شـدن
سيستم Gate Controlدر مسير انتقال درد و سرکوب پـيـام
های دردناک به مراکز عصبی می شود و بنابراين ميـزان درک
درد کاهش مييابد
 اصالح عملکرد؛ استفاده از کينزيوتيپ در اطراف مفـصـل بـاتحريک مکانورسپتورها و ساير گيرنده های پـوسـتـی حـيـن
حرکات اکتيو باعث کنترل حرکات مفاصل می شود و از انـجـام
حرکت در دامنه های فراتر از دامنه طبيعی جلوگيری می کنـد.
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شکل  :1نحوه نصب چسب کینزيوتیپ

در روز آزمايش مطابق با روش مورد نظر جهت ايجاد خستـگـی
ايستا ،افراد مورد آزمايش به مدت  23دقيقه قبل از آزمايش در
حالی که بر روی صندلی نشسته بودند سر و گردن خود را پايين
نگه داشته و در حال انجام مطالعه يا کار با گوشی بودند سپـس
جهت انجام آزمايش بر روی صندلی در مقابل دستـگـاه EMG
مارک  Bio Packمدل NP100قرار گرفتند (.شکل)2
شکل :2دستگاه  rMGاستفاده شده در آزمون برند
 BewPackمارک NP100

روش کار
مطالعه حاضر از نوع مـداخلـه ای بـوده و در آزمـايشـگـاه
الکتروفيزيولوژی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقيقات تهران به انجام رسيد .معيارهای ورود بـه
مطالعه عدم وجود سابقه ی گردن درد در  6ماه گذشتـه ،عـدم
انجام ورزش های حرفه ای مرتبط با اندام فوقانی ،عدم سـابـقـه
انجام عمل جراحی ،شکستگی ،عفونت يا بدخيمی در نـاحـيـه
گردن ،عدم سابقه صدمات و ضربه به ناحيه گردن و عدم وجـود
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اين مکانيسم در ضايعاتی Ankle sprainارزش بالينی زيـادی
دارد.
 تصحيح راستای فاسيا؛ خاصيت االستيک کينزيوتيپ فاسيا رادر يک راستای مناسب قرار می دهد .اين فرآيند در ارتقـاء اثـر
ال در درمـان trigger pointيـا
مـثـال
ً
تکنيک های دسـتـی
sublaxating pattellaکاربرد فراوانی دارد.
 اصالح جريان لنفاوی؛ اصالح بافت نرم با مـکـانـيـسـم هـایپيشين به طور کلی می تواند باعث کاهش فشـار روی عـروق
لنفاوی و کمک به گردش لنف شود(.)3
درمطالعات خستگی بااستفاده ازالکترومايوگرافی ،تـمـرکـز بـر
تغييرات پارامترهای دامنه وپارامترهای طيف الکترومايوگـرافـی
است  .پارامتر رايـج بـرای بـررسـی تـغـيـيـرات دامـنـه در
الکترومايوگرافی ،مجذور ميانگين ريشه ))RMSيا فـعـالـيـت
الکتريکی عضله ))EAاست .پارامترهای رايج بـررسـی طـيـف
فرکانس از سيگنال های ثبت شده از الکترومايوگرافی ،نيزشامل
فرکانس ميانه ))MFو فرکانس ميانگين توان ))MPFهستند.
عالوه براين ،متغيرهای وابسته به دامنه ،مثل شاخص فعـالـيـت
عضله ) ))RMS) Rectified Mean Squareنيز در آناليـز
حرکت وبررسی جنبه های فعاليت عضالنی و ايـجـادخسـتـگـی
استفاده می شوند .با افزايش نيرو  RMSافزايش می يابد.
فرکانس ميانه طيف و  RMSبا تغيير وضعيـت الـکـتـرودروی
پوست نسبت به عضله و تغيير وضعيت اندام ،تغيير می کنـنـد .
همچنين ،با سن فرد و  ...تحت تاثير قرار می گيرند.
به خاطر ارتباط ضعيف بين دامنه و گشتاور و نيز تفـاوت هـای
بين فردی زياد ،فرکانس ميانه ،هنگام تجزيه و تحليل خستگـی
عضله در يک انقبا طوالنی و کم شدت ديناميک ،معتبرتـر و
مناسب تر می باشد4(.و)5
براساس نتايج مطالعات قبلی تاثير چسب های کنزيوتـيـپ بـر
بهبود عملکرد عضالت مختلف پوشيده نيست (6و )7و بـديـن
سبب و جهت بررسی بيشتر ابعاد آن در روش پيشـنـهـادی بـا
توجه به تعداد باالی گروه های درگير فعاليت های ايسـتـايـی،
آزمايشی به منظور بررسی اثر چسب ها ی کنزيوتيپ بر مـيـزان
خستگی عضله گردن در اثر يک فعاليت ايسـتـايـی طـراحـی
گرديده است.

ديسفانکشن های پوسچرال و ساختاری ستون فقرات و مـعـيـار
خروج ايجاد ناراحتی يا درد راديکوالر هنگـام انـجـام آزمـون،
مصرف داروهای آرام بخش يا شل کننده عضله ،افت فشار بيمار
هنگام انجام آزمون ،عدم همکاری فرد درانجام حداکثـر تـالش
بود  .ابتدا به وسيله پرسشنامه ،اطالعات اوليه ثبت شـد .سـپـس
فرد مورد آزمايش رضايتنامه شرکت آگاهانه در انجام آزمـون را
مطالعه و امضا نمود .برای فرد ،هدف انجام اين آزمايش و نـيـز
الکترومايوگرافی سطحی به طور مختصر توضيح داده شد.
از ده نفر از افراد خواسته شد تا سه روز قبل از انجام آزمـايـش
ضمن تراشيدن موهای زايد ناحيه گردن ،جـهـت چسـبـانـدن
کينزيوتيپ توسط پژوهشگران همکاری الزم را داشته باشند .اين
چسب ها طبق دستورالعمل(8و)1و مطابق شکل 1بر روی گردن
افراد نصب شد.

پس از کندن چسب کنزيوتيپ ،الکترودهای دستگاه به دو طرف
گردن فرد مورد آزمايش وصل گرديد و در همان حالی که فـرد
گردنش پايين قرار داشت سيگنال EMGگرفته شد (.شکل)3

شکل  :5سیگنال بدست آمده از فردی که از کینزيوتیپ
4

استفاده نکرده است (واحد  11هرتز)

شکل :3نحوه اتصال الکترود های دستگاه به گردن فرد
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بمنظور بررسی ديتای بدست آمده برنامه ای توسط نـرم افـزار
متلب نوشته شد تا ضمن رسم سـيـگـنـال EMGفـرد مـورد
آزمايش بر اساس نتايج ذخيره شده در آزمـايشـگـاه ،مـقـدار
فرکانس ميانه هر شخص محاسبه گردد.
 در نرم افزار موارد زير مورد توجه واقع شدند: ذخيره سازی ديتای خام را در فايلی بنام فرد مورد آزمايش رسم سيگنال ای ام جی يکسوسازی سيگنال و حذف مقدارDC استفاده از فيلتر باالگذر  5هرتز و فرکانس نـمـونـه بـرداری 2333هرتز در ثانيه
 -بدست آوردن فرکانس ميانه

در ادامه به منظور بررسی اثر آنی استفاده از کينـزيـوتـيـپ ،از
افرادی که از اين چسب ها استفاده نکرده بودند خواسته شد تـا
پس از اينکه گردن خود را به مدت  5دقيقه پايين نگه داشتنـد،
کينزيوتيپ بر روی گردن آنها نصب شود و سپـس سـيـگـنـال
 EMGآنها ثبت گردد در آزمون اخير نکته مورد توجه اين بـود
که هر چند عضالت گردن آنها به خستگی رسيده و افـزايـش
دامنه فرکانس ها مشهود بود ،ولی سطح سيگنال آن ها بسـيـار
پايين تر از سطح سيگنال گروه قبلی بود .نتايج اين بررسـی در
شکل 6نشان داده شده است.
شکل  .6سیگنال بدست آمده از فرد استفاده کننده از

يافته ها

کینزيوتیپ در مرحله دوم (واحد  114هرتز)

فرکانس ميانه ،زمان رسيدن به خستگی و دامنه فـرکـنـس در
سيگنال ای ام جی سه پارامتر ارزيابی تحقيق بشمار می رود بـه
گونه ای که افزايش سطح دامنه به منزله خستگی عضله است و
به دنباله آن بايد فرکانس ميانه فرد مورد آزمايـش در صـورت
رسيدن به خستگی کاهش يابد.
شکل های4و 5نمونه ای از سيگنال های بدست آمده از نمونه هـای
استفاده کننده از کينزيوتيپ و نمونه های فاقد کينزيوتيپ را نشان می دهد.
شکل :4سیگنال بدست آمده از فرد استفاده کننده از
کینزيوتیپ (واحد  114هرتز)
فرکانس ميانه از رايج ترين و حساس ترين شاخص های منفـرد
مورد استفاده در بررسی تغييرات طيف چگالی می باشد .بـديـن
منظور فرکانس ميانه افراد مورد آزمايش در دو گروه مختلف در
جدول زير مشاهده می گردد و نتايج نشان می دهد فـرکـانـس
ميانه گروهی که فاقد چسب بودند پايين تر از فرکانس مـيـانـه
استفاده کنندگان از چسب های کنزيوتيپ است.
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نمودار  :1مقايسه فرکانس میانه میان افراد استفاده کننده

جدول  .1مقايسه فرکانس میانه گروه ها

4

با واحد ( 114هرتز)

از کینزيوتیپ و افراد بدون کینزيوتیپ با واحد (  11هرتز)

شماره نفر

های کنزيوتیپ

کنزيوتیپ
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43

34

7

53
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8

47

26

1

45

26٠5

13

55

35٠7

بحث و نتیجه گیری
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل سيگنال ها نشان می دهـد در
طی يک زمان تمرينی مشخص(23دقيقه) در گـروه آزمـايشـی
فاقد چسب در طی بررسی سيگنال بدست آمده از ای ام جـی
افراد 1 ،نفر از  13نفر مورد آزمايش با افزايش سطح سيـگـنـال
همراه بودند و همچنين مقدار فرکانس ميانه آن ها کاهش پيـدا
کرد که نشانه خستگی عضالنی است و در بين گروه دوم يعنـی
استفاده کنندگان از چسب های کنزيوتيپ تغييرات چندانی در
سطح دامنه سيگنال را نداد و بدين تريتيـب از افـراد مـورد
آزمايش خواسته شد تا  5دقيقه ديگر به تمرين خود اضـافـه و
عمل ثبت سيگنال انجام گردد که در افزايش زمان تمرين افـراد
را به خستگی عضالنی نزديک و سطح دامنه سيگنال افزايش و
فرکانس ميانه آن ها کاهش پيدا کرد ولی با نـگـاه و بـررسـی
بيشتر نتيجه ی ديگری نيز قابل حصول است و آن ايـنـکـه در
گروه فاقد چسب سيگنال ها به عدد 13هرتز نزديک شـده انـد
ولی در گروه دوم يعنی استفاده کـنـنـدگـان ازچسـب هـای
کينزيوتيپ افزايش دامنه نهايت به عدد  3نزديک شـده اسـت.
همچنين فرکانس ميانه آن ها نشان می دهد که گـروه دارای
چسبKTدارای سطح فرکانس ميانه بهتری نسبت به گروه فاقد
چسب است.
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همچنين قابل ذکر است کشش های نسبتا طـوالنـی ايسـتـا،
کاهش عملکرد عضالنی را در پی داشت که استفاده از چسـب
های کينزيوتيپ با افزايش دامنة حرکتی ،تحريک انـدام هـای
وتری گلژی و افزايش دمای عضله در نتيجه افزايش چرخش پله
ای عرضی و بهبود عملکرد عضالنی شده است.
اين نتايج با توجه به يافته های بورگس و همکاران در سـال
 2311که اعالم کرده بودند استفاده از کينزيوتيپ مـی تـوانـد
موجب تقويت عضالت و کاهش فشار وارد بر آن ها شـود هـم
خوانی دارد)13(.
هم چنين به عنوان مقايسه می توان به مقاله آقای بـابـرت و
همکاران در سال 2311که اثر استفاده از کينزيوتيپ را بر روی
خستگی عضالت کوادری سپس هنگام پـرش عـمـودی افـراد
بررسی کرده بودند نيز اين نتايج را تاييد می کند)11(.
لذا می توان گفت استفاده از چسب های کنزيوتيپ نشان دهنده
عملکرد بهتر عضله و کاهش ميزان خستگی در مقايسـه گـروه
ديگر است که اين اثباتی بر تاثير ايـن چسـب هـا و ادعـای
مخترعين آن بوده است که می تواند در اثر افـزايـش جـريـان
عروقی و لنفاوی ،تصحيح تعادل بدن بـا تـنـظـيـم جـريـان
الکترومغناطيسی بر روی پوست و تحريک ماهيچه و اندام ،باعث
عملکرد بهتر عضالت شده و به عبارت ديگر نوار کينـزيـوتـيـپ
جريان خون بيشتری را در ناحيه ای از بدن انتقال می دهد کـه
درد را کم می کند (11و )12کينزيوتيپ اليه های بااليی پوست
را می کشد و فضای بيشتری بين غشای ميانی پوست و عضـلـه
ايجاد می نمايد  .اين فضای ايجاد شده فشار بر روی کانال هـای
لنف درناحيه بين عضله و غشای ميانی پوست را کـاهـش مـی
دهد ،فضای بيشتری برای جريان لنف ايجاد می کند و از اين رو
جريان بهتری دريک منطقه آسيب ديده به وجود می ( 13و)14
لذا اکيدا توصيه می شود برای جلوگيری از خستگی عضـالت و
آسيب های آتی در محيط های اداری از اينگونه نـوارهـا بـهـره
گيری شود تا ضمن کاهش آسيب به پرسنل ،افـزايـش بـازده
کاری را نيز شاهد باشيم.
الزم به توضيح است هزينه صرف شده جهت ايـن نـوارهـا بـه
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Abttract
Backgroued: Changing life style and decreasing activity among office employees and people who
had regular jobs and had un-appropriated cervical situation cause fatigue in cervical muscles and put
them in danger reagent.
KINESIOTAPING is an athletic, medical and rehabilitation method that claims for decrease pain,
inflation, muscle spasm and preventing athletic damages during upper stationary activities, therefore,
this method also use for pain deduction and preventing cervical accidents.
Mnthodt: In this research, we study scientific review of KINESIOTAPE (KT) influence on cervical
fatigue as a point for initial muscle damage. For this purpose, we study EMG signals for cervical
muscles during specific stationary activity in two particular groups, including the one that actually
use KT and the reference group.
Rntultt: Review and compare EMG signal mean frequency as an evaluation index for muscle fatigue
and comparing the arrival time to fatigue in both groups are intended. Also for studying the immediate
effects of KT in group that did not use them, we apply KT after reaching to fatigue and survey the
differences in mean frequency.
noecluteoe: With using muscle fatigue measurement the results are evidently shown the useful
effect of KT; as in most of KINESIO tape users, muscle fatigue decrease.
Kny pordt: KINESIOTAPE, cervical fatigue, EMG signal, muscle pain, mean frequency
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