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 مدت کینزیوتیپینگ و کشش عضله پالنتار فلکسور مچ پا بر رويکوتاه مقایسه اثر
 کنترل پوسچرال مردان سالمند

  4 نژاد ، نیلوفر فرشته 3، حمزه بهارلوئی2زادگان زهره شفیع* ،  1امید خشاوي

  ایران  زشکی اصفهان ، اصفهان،دانشجوي کارشناسی فیزیوتراپی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پ - 1
دانشگاه علوم پزشکی ،  دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات اختالالت اسکلتی و عضالنی، کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، مربی گروه فیزیوتراپی  -2

  ایران  اصفهان، اصفهان،
 شاپور اهواز، اهواز، ایران کی جنديدانشجوي دکتري تخصصی فیزیوتراپی، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزش - 3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات اختالالت اسکلتی و عضالنی، کارشناسی ارشد ارتوپدي فنی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی،  -4
  ایران  اصفهان،

رل پوسچرال اساس حفظ تعادل بوده و الزمه انجام کنت.خوردن است ترین مشکالت سالمت سالمندان، عدم تعادل و زمین یکی از عمده: مقدمه
با . موثرند هاي درمانی مورد استفاده در فیزیوتراپی هستند که در پیشرفت تعادل  از تکنیک کشش عضالنیکینزیوتیپینگ و .باشد هاي روزمره می فعالیت

دو روش درمانی بر روي کنترل پوسچرال به مقایسه اثر این پا در حفظ وضعیت پوسچرال، این مطالعه توجه به نقش موثرعضالت پالنتار فلکسور مچ
  .پردازد مردان سالمند  می

انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کینزیوتیپ و سال  60مرد سالمند باالي  20 ٬کورسویه در یک کارآزمائی بالینی تصادفی یک:مواد و روش کار
 60در گروه کشش نیز این عضله  به مدت . شد صورت مهاري بر روي عضله گاستروکنمیوس چسباندهتیپ مورد استفاده به . درمانی  قرار گرفتندکشش

افراد با استفاده از صفحه نیروقبل و بعد از ) سرعت و میزان جابجایی مرکز فشار بدن(تعادل استاتیک. گرفت ش قرار ر تحت کشمرتبه تکرا 4ثانیه و با 
  .مداخله مورد بررسی قرار گرفت

 .داري در متغیرهاي مورد بررسی بین دو گروه تیپ و کشش در قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد ویتنی، تفاوت معنی براساس آزمون مان:  نتایج
خله داري را در سرعت و میزان جابجایی مرکز فشارقبل و بعد از انجام مدا گروهی با استفاده از آزمون ویلکاکسون هیچ تغییر معنی همچنین آنالیز درون

  ).  P˃0.05(در دو گروه نشان نداد

مدت تیپ و کشش عضله پالنتارفلکسور، باعث بهبود معنادار کنترل پوسچرال در مردان ثر کوتاهاهاي مطالعه حاضرنشان میدهد  یافته: گیري نتیجه
  .شودسالمند نمی

  ا، سالمنديکنترل پوسچرال ، کینزیوتیپینگ، کشش عضالنی، پالنتار فلکسور مچ پ: کلمات کلیدي
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