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 پلژی همی هب مبتال کودک دست مچ اکستنشن کسب در کينزیوتيپينگ از استفاده تاثير بررسی
  2مباركه صابري پروين ،1مباركه صابري شيرين 
 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -2 توانبخشي، و بهزيستي علوم دانشگاه 1
  ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشگاه توانبخشي، دانشکده دانشجويي، تحقيقات كميته 2
 

 امانج در كودكان كه اين به توجه با. است برخوردار بااليي اهميت از زندگي روزمره هاي فعاليت انجام در فوقاني اندام عملکرد: هدف و مقدمه
 همي به بتالم كودكان فوقاني اندام مورد در شرم احساس يا و يکطرفه غفلت از جلوگيري پردازند، مي محيط با تعامل به اشيا دستکاري با بازي،
 در حيحص وضعيت حفظ طرفه، دو هاي فعاليت اصل گرفتن نظر در و بازي اساس بر درماني تمرينات انجام بر عالوه. ميباشد اهميت حائز پلژي
 همطالع اين از هدف. گيرد قرار وي درمان برنامه در كودک، عالقه و انگيزه گرفتن نظر در با بايستي كه است مهمي اصل استراحت، حالت

  .ميباشد استراحت حالت در دست مچ دهي وضعيت در كينزيوتيپينگ روش از استفاده تاثير بررسي
 مورد در. شد انتخاب دسترس در شيوه به پلژي همي به مبتال كودک گرفت انجام تجربي اي مداخله روش به كه مطالعه اين در: مواد و روش ها

 حركات اني،فوق اندام عضالني قدرت و تون. بود اسپيلنت پوشيدن در كودک مقاومت و فوقاني اندام از غفلت خانواده، اصلي شکايت شده مراجعه
 آرنج، و شانه ثبات كسب فوقاني، اندام تون كاهش شامل درماني تمرينات. گرفت قرار ارزيابي مورد استراحت حالت در دست وضعيت و اندام

 ، جلسه هر انتهاي در و پذيرفت انجام...  و مداد كردن تراش زدن، طبل بازي، توپ مثل هايي بازي از استفاده با ساعد پرونيشن و سوپينيشن
 روش و بود سطمتو استفاده مورد ي درجه. شد انجام سوپينيتوري عضالت جهت در دست مچ اكستنشن وضعيت در فوقاني اندام كينزيوتيپينگ

 رماني،د جلسه پايان در جايزه عنوان به كينزيوتيپ گرفتن نظر ودر محدوديت ايجاد عدم رنگ، جذابيت. گرفت قرار استفاده مورد آي كشش
 بررسي همچنين ساعد سوپيناتور و مچ اكستانسور عضالت قدرت اساس بر نهايي و درمان حين ارزيابي. شد استفاده از كودک استقبال موجب

  .گرفت صورت مبتال دست از كودک استفاده ميزان و استراحت حالت در دست وضعيت حفظ
 از دست مچ فعال اكستنشن انجام به قادر ماه3 مدت طي ساعد و دست مچ كينزيوتيپينگ جلسه 24 از بعد كودک مطالعه اين در: ها يافته

  .گرديد مچ درجه0 وضعيت تا درجه 25 فلکشن وضعيت
 در مچ دهي عيتوض و عضالني قدرت ، حركتي درجه افزايش در كودک انگيزه و عالقه گرفتن نظر در و كينزيوتيپينگ از استفاده: گيري نتيجه

  .بود گذار تاثير شده بررسي مورد
 فوقاني اندام |پلژي همي |كلمات كليدي: كينزيوتيپينگ
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