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چکیده
 بررسی اثر کوفتگی حاصل از تمرینات پالیومتریک بر الگوی فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلیتود) عضله دوقلوی ساق پای افراد،هدف از این پژوهش
 نفر) و12(  تصادفی در دو گروه تجربی،) ماه دور از تمرین6  دانشجوی مرد تمریننکرده (حداقل مدت22 .تمریننکرده پس از انقباضهای ایزومتریک بود
 کاناله11 Biovision  ابتدا در مرحله پیشآزمون فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلیتود) عضله دوقلو آزمودنی ها با استفاده از دستگاه. تقسیم شدند،) نفر12( کنترل
 دادهها با استفاده از نرمافزار. ثبت گردید،) دورسی فلکشن مچ پا/ و حرکت (سیمکش،) پالنتار فلکشن مچ پا/در دو انقباض ایزومتریک در دو حرکت (اسکات
P≤2/20  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون آنوا با اندازه گیریهای مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی نیز در سطح معنیداریMatlab  وDasylab
- دقیقه به تمرین پالیومتریک منتخب پرداخته12  آزمودنیهای گروه تجربی برای مدت، به منظور ایجاد کوفتگی عضالنی.برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد
 فعالیت آمپلیتود عضله دوقلو را، نتایج نشان داد که کوفتگی حاصل از تمرینات پالیومتریک. انجام شد، ساعت پس از تمرین81 اند و پسآزمون بالفاصله و
 در حالیکه در هنگام حرکت پالنتار فلکشن،)P=2/221(  در هنگام حرکت دورسی فلکشن بهطور معنیداری کاهش میدهد، ساعت پس از تمرین81 بالفاصله و
 ریسک پذیری باالی حرکات دورسی فلکشن و، با توجه به نتایج. مشاهده نشد،تاثیر معنیداری در کاهش و یا افزایش فعالیت الکتریکی (آمپلیتود) این عضله
.مشابه آن در مدت انقباض ایزومتریک نسبت به حرکات پالنتار فلکشن و مشابه آن در شرایط کوفتگی در میان افراد تمریننکرده اشاره میگردد
. انقباض ایزومتریک، آمپلیتود عضالنی، الکترومایوگرافی، تمرینات پالیومتریک، کوفتگی عضالنی:کلیدواژهها

The effect of muscle soreness due to the plyometric training on electrical activity
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Abstract
Purpose:The aim of this study was to investigate the effect of muscle soreness due to the plyometric
exercises on leg muscle EMG activity after concentric and eccentric contractions in untrained people. 20
students from untrained male students (at least 6 months out of practice), were randomly assigned to
experimental (n=10) and control (n=10) groups. At pre-test, surface electromyographic activity of
gastrocnemius muscle were recorded using by the Biovision 18 channel device during the both concentric
(squat / plantar flexion of the ankle) and eccentric (wirepuller / ankle dorsiflexion) contractions. Then, in order
to build muscle soreness, experimental group exerted 10 minutes selected plyometric exercises, while the
control group did not have any training. Finally, immediately after protocol training and also after 48 hours the
same record was done. Data were analyzed by Dasylab and Matlab software, and the ANOVA Repeated
Measure and Bonferroni post hoc also were used for statistical analysis at a significance level of P≤0/05. The
results showed that fatigue resulting from plyometric exercises, could have significant reduction in activity of
gastrocnemius muscle immediately and 48 hours after exercise during eccentric contraction (P=0/001), while
it was not true for concentric. According to the results, the risk of eccentric contraction could be considered
for untrained people during training.
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مقدمه
1

یکی از اثرات فعالیتهای بدنی و ورزشی طوالنی و شدید بر عضالت ،ایجاد کوفتگی یا حساسیت موضعی
است ( ،)1که معموال با احساس درد ،سفتی ،ضعف و گرفتگی در عضالت همراه است ( .)2بهطور کلی،
کوفتگی به دو گونۀ کوفتگی تاخیری ،2و کوفتگی حاد 3ظاهر میشود .کوفتگی حاد ،به شکل موقتی ایجاد
میشود و معموالً چند دقیقه تا چند ساعت پس از فعالیت بروز میکند ()3،8؛ در حالیکه ،کوفتگی عضالنی
داشته باشد ( .)1نتایج پژوهشهای گذشته نشاندهندۀ آن است که در فعالیتهای شدید و استقامتی در شرایطی
که عضالت با کوفتگی و خستگی مواجه میشوند ،توانایی آنها در تحمل انقباضات شدید و مداوم کاهش
مییابد ،و این مساله عالوه بر تغییر در فرکانس الکترومایوگرافی عضالت ،به تغییر در میزان توان عضالت و
تولید نیروی عضله منجر میشود ( .)0تغییر در فرکانس الکتریکی عضالت ،اغلب نشانهای از خستگی و کوفتگی
عضالنی محسوب میشود ،و جابجایی به سمت طیف فرکانسهای کمتر طی یک انقباض مداوم ،نشاندهنده
خستگی موضعی عضله است ()0،6؛ همچنین ،همراه با بروز خستگی در عضله و کاهش میزان کشش تارهای
عضله ،اغلب کاهش فعالیت الکتریکی عضله دیده میشود و بخش پر فرکانس سیگنال همراه با خستگی فرد،
افت میکند ،و این افت موجب کاهش فرکانس سیگنالهای عضله میشود ( .)0بر اساس یافتههای پژوهشگران،
میان برخی از انقباضهای عضالنی (انقباضات ایزومتریک ،)8و دامنه سیگنالهای الکترومیوگرافی رابطه مثبتی
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تأخیری ،تا  81ساعت پس از یک فعالیت شدید آغاز شده و بسته به شدت آن ،ممکن است ،تا دو هفته ادامه

هست ()4؛ همچنین ،در بررسی فعالیت یک عضله با توجه به انقباضات درونگرا 0و برونگرا 6مشخص میشود
که انقباضات درونگرا نسبت به انقباضات برونگرا ،فعالیت الکتریکی کمتری در عضله تولید میکنند (.)0
انجام حرکت اسکات در دو حالت پای جمع و پای باز نشان داد که فعالیت الکترومایوگرافی عضالت دو سر
رانی ،پهن داخلی و خارجی در فاز انقباض درونگرا بیشتر از فاز انقباض برونگرا است (.)1
در پژوهشی که روی عضالت موافق و مخالف آرنج انجام شده ،مشاهده شده است ،که تمرین موجب افزایش
فعالیت الکترومیوگرافی در عضالت موافق حرکت و کاهش در عضالت مخالف حرکت هم در عضو تمرینکرده
و هم در عضو تمریننکرده شده است ( .)6گرچه تا کنون پژوهشهای نسبتاً زیادی دربارۀ رابطه میان خستگی و
سطح فعالیت الکتریکی عضالنی انجام شده است ( ،)2،9-11اما دربارۀ کوفتگی عضالنی و فعالیت الکتریکی
عضله در مدت حرکات دورسی فلکشن و پالنتار فلکشن متعاقب انقباضات ایزومتریک ،پژوهش کمی به چشم
میخورد .با توجه به شیوع باالی کوفتگی عضالنی در میان ورزشکاران ،به ویژه در آغاز فصل و شروع تمرینات
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همچنین ،بررسی اثر وضعیت پا بر فعالیت الکترومیوگرافی عضالت بازکننده و خمکننده زانو ،در مدت مراحل

ورزشی ،به نظر میرسد که بررسی تاثیر این آسیب ورزشی در فعالیت الکتریکی عضله میتواند ،نتایج مطلوبی

1. Soreness
2. Delayed onset muscle soreness (DOMS).
3. Acute soreness
4. Isometric
5. Concentric
6. Exentric
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را برای این دسته از ورزشکاران ،در رابطه با سطح عملکرد و اجراهای ورزشی فرد داشته باشد .عالوه بر این،
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استفاده از  EMGکه روشی دقیق و قابل اتکا در تجزیه و تحلیل عملکرد عضالت و مهارت ورزشی است،
میتواند کمک موثری برای ارایه روشهای درمانی و همچنین روشهای تمرینی مناسب برای این گروه از
ورزشکاران داشته باشد؛ بنابراین ،شناخت تاثیر کوفتگی و خستگی حاصل از ورزش بر عملکرد و توان عضالت
بسیار مهم به نظر میرسد؛ لذا ،این پژوهش با هدف بررسی اثر کوفتگی حاصل از تمرینات پالیومتریک بر
الگوی فعالیت الکترومایوگرافی عضله دوقلوی ساق پای مردان تمریننکرده پس از انقباضهای ایزومتریک در

روششناسی

جامعه آماری این پژوهش نیمه آزمایشی را تمام دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه بیرجند با دامنه سنی 22
تا  20سال تشکل دادند .از درون جامعه آماری  22نفر به صورت هدفمند و براساس معیارهای این پژوهش
(عدم فعالیت ورزشی در  6ماه اخیر ،و داشتن سالمتی جسمی و عدم هرگونه درد ،سوختگی و جراحی در اندام
تحتانی) ،برای نمونه آماری انتخاب شدند ،و سپس براساس توده خالص بدنی  BMIهمگنسازی و در دو
گروه ( 12نفر گروه تجربی) 12( ،نفر گروه کنترل) ،قرار گرفتهاند .تمام آزمودنیها پیش از آزمون پرسشنامۀ
سالمت فردی ( )SF36و فرم رضایتنامه شرکت در آزمون را تکمیل کردهاند .سپس برای ایشان نحوه انجام
تمرینات شرح داده شد ،برای ثبت فعالیت الکتریکی عضله دوقلو در حرکت پالنتار فلکشن از حرکت اسکات با
استفاده از هالتر و وزنه استفاده شد ،و برای ثبت فعالیت الکتریکی این عضله در حالت دورسی فلکشن از
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دو حرکت دورسی فلکشن و پالنتار فلکشن انجام شد.

دستگاه چند منظوره بدنسازی (سیمکش) پس از تعیین میزان  1RM1هر فرد در دو حرکت استفاده شد .در این
پژوهش به منظور بررسی فعالیت الکترومیوگرافی (آمپلیتود) از دستگاه ( )Biovisionساخت کشور آلمان
 EMGاز نرمافزار  Dasylabنسخه  12و  Matlabنسخه  R2009aاستفاده شد .هنگام اندازهگیری برای
جلوگیری از ایجاد نویز و اختالل در اندازهگیری متغیرها و نیز آمادهسازی پوست ،موهای نواحی منظورشده در
روز پیش از آزمون تراشیده میشد ،و با استفاده از یک پنبه الکلی نقطه مورد نظر هنگام اندازهگیری تمیز می-
گردید .معیار رسیدن به سطح مطلوب امپدانس پوست (مقاومت کم پوست) تغییر رنگ پوست به رنگ قرمز
روشن بود؛ همچنین ،برای کاهش نویز ،دیگر دستگاههای برقی از دستگاه اندازهگیری دور نگه داشته شد و
دمای اتاق نیز تا حد امکان ثابت ( 20درجه سانتیگراد) بود .محل عضالت بررسیشده مطابق دستورالعمل
نرمافزار  SENIAMاز سوی پژوهشگر تعیین و عالمتگذاری شد ،و الکترودها در محل مورد نظر (در فاصله
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استفاده شد .این دستگاه  11کانال دارد و دادهها را همزمان نشان میدهد .برای ثبت و تجزیه و تحلیل دادههای

یک سوم خط واصل میان سر نازكنی و پاشنه) نصب شدند .الکترودها از جنس کلریت -نقره Ag-AgCl
دوقطبی فعال و با فاصله مرکز داخلی دو سانتیمتر در محلهای تعیینشده قرار گرفتند .جهت الکترودها موازی
نصب شد (( .)12تصویر شماره .)1
1. One-Repetition Maximum

40
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با جهت فیبرهای عضله مذکور تنظیم شد .الکترود صفر (زمین) در نزدیکترین برجستگی استخوانی برای عضله
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برای ثبت فعالیت الکتریکی عضله دوقلو در هر دو گروه از حرکت اسکات با انجام 42درصد حداکثر قدرت آنها
وزنه تعیین شد؛ سپس آزمودنی ها به آرامی با تحمل وزنه روی انگشتان و سینۀ پای خود قرار میگرفتند و از
لحظه ایجاد تعادل کامل در فرد فعالیت الکتریکی عضله دوقلو وی در حالت انجام حرکت پالنتار فلکشن به
مدت  10ثانیه ثبت شد و این عمل برای هر آزمودنی سهمرتبه انجام شد ،و میانگین آنها ثبت میشد ،پس از هر
بار اجرای آزمون ،فرد  32ثانیه در حالت خنثی آناتومیکی استراحت میکرد .برای عمل دورسی فلکشن با وزنه-
حالتی که پاهای آزمودنی در وضعیت کشیده و کامالً صاف بود و کنار این دستگاه قرار داشت ،حلقه دستگاه
چندکاره بدنساز بر سر انگشتان و مچ پای وی قرار می گرفت .سپس آزمودنی با فرمان آزمونگر ،انگشتان پا را با
تحمل وزنه به ساق پای خود نزدیک کرده و این عمل را سهمرتبه و هر مرتبه به مدت  10ثانیه انجام داد و
میانگین برای هر فرد ثبت میشد (مرحله پیشآزمون) .پس از انجام مراحل پیشآزمون ،گروه کنترل آزمایشگاه را
ترك کردند و هیچ گونه تمرین را انجام ندادند ،در حالیکه گروه آزمایشی ،پروتکل تمرین پالیومتریک مطابق
پروتکل تمرینی توفاس و همکاران ( )2221را اجرا کردند .این پروتکل شامل  96پرش ،از روی مانع 02
سانتیمتری (هشت ست با  12تکرار) ،و  96جهش از روی جعبه  02سانتیمتری (هشت ست با  12تکرار) بود؛
که فاصله استراحت میان ستها 92 ،ثانیه ،و یک فاصله زمانی استراحت سهدقیقهای ،میان مجموع پرشها و
جهشها؛ در نظر گرفته شد ( .)13بالفاصله دوباره میزان فعالیت الکتریکی عضالت دوقلو آنها در سهمرتبه انجام
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ای برابر با 42درصد حداکثر نیروی یکبار جابجایی ( )1RMبا دستگاه چندکاره بدنسازی (سیمکش) ،ابتدا در

و میانگین آنها ثبت شد 81 .ساعت بعد دوباره هر دو گروه به آزمایشگاه آمدند ،و مجدداً میزان فعالیت الکتریکی
عضالت دوقلو آزمودنیها مشابه قبل انجام شد (پسآزمون) .سیگنالهای جمعآوریشده با نرمافزار ،Dasylab
دادههای اصلی با در نظر گرفتن  RMSکل سیگنال در  10ثانیه مورد نظر ،و ماکزیمم ( )RMSاز سه مرتبه
تکرار حرکاتی که انجام شده بود ،بدست میآمد .مقدار آمپلیتود فعالیت عضله نیز ،از تقسیم  RMSکل به
 RMSماکزیمم محاسبه شد؛ همچنین ،به منظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها ،از آزمون آنالیز واریانس با
اندازهگیریهای مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنیداری  α≥2/20استفاده شد.

1. Root Mean Square

46
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تصویرشماره  .7محل قرارگیري الکترودها در عضله دوقلو
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به منظور پردازش به وسیله الگوریتم  RMS1وارد نرمافزار  Matlabنسخه  R2009aشدند .نرمالیزه کردن
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یافتهها

جدول زیر نشاندهنده میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی آزمودنیها است (جدول .)1
جدول  .7ویژگيهاي فردي آزمودنيها (میانگین  ±انحراف استاندارد)
2

گروه تجربی

28/22±1/23

144±2/08

61±9/22

21/01±2/01

گروه کنترل

20/21±2/24

141±2/32

48/8±9/28

23/31±1/96

جدول شماره  ،2نشاندهنده نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیریهای مکرر در خصوص فعالیت
الکترومایوگرافی عضله دوقلو در سه مرحله قبل از انجام تمرین ،بالفاصله پس از انجام تمرین و  81ساعت پس
از انجام تمرین در هر دو گروه تجربی و کنترل در دو حرکت دورسی فلکشن و پالنتار فلکشن میباشد.
همانگونه که مشاهده میشود ،میان فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلیتود) عضله دوقلوی ساق پای آزمودنیهای
گروه تجربی در هنگام حرکت دورسی فلکشن میان مراحل مورد بررسی اختالف معنیداری وجود دارد؛
همچنین ،میان فعالیت آمپلیتود عضله دوقلوی ساق پای آزمودنیهای این گروه در هنگام حرکت پالنتار
فلکشن ،میان مراحل مختلف مورد بررسی اختالف معنیداری مشاهده نشد ،این در حالی است که بهطور کلی
میان فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلیتود) عضله دوقلوی ساق پای آزمودنیهای گروه کنترل در هر دو حرکت
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متغیر

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

( BMIکیلوگرم بر متر )

دورسی فلکشن و پالنتار فلکشن بین مراحل مورد بررسی اختالف معنیداری مشاهده نشد .عالوه بر این بهطور
کلـی از لحاظ تغییرات میان گروهی بین میانگین فعالیت آمپلیتود عضله ساق پای آزمودنیهای دو گروه

جدول  .0نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیري مکرر عضله دوقلو
گروه

انقباض

برونگرا
تجربی
درونگرا

برونگرا

عضله

کنترل

پیش از تمرین

02/99±1/09

بالفاصله پس از تمرین

20/14±1/26

81ساعت پس از تمرین

81/49±1/12

پیش از تمرین

86/20±1/90

بالفاصله پس از تمرین

31/01±1/80

81ساعت پس از تمرین

30/09±1/61

پیش از تمرین

04/14±2/31

بالفاصله پس از تمرین

62/19±2/31

81ساعت پس از تمرین

04/14±2/33

پیش از تمرین

02/99±1/02

بالفاصله پس از تمرین

31/14±2/03

81ساعت پس از تمرین

81/49±1/19

*سطح معنيداري ( )p≤2/20در نظر گرفته شده است.
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درونگروهی – بینگروهی
*2/223

2/291

*2/2221

2/699

2/424
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درونگرا

زمان (منبع تغییر)

میانگین و انحراف استاندارد آمپلیتود

P Value
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اختالف معنیداری وجود دارد (.)P=/2221

بررسي اثر کوفتگي حاصل از تمرینات پالیومتریک بر الگوي فعالیت...

با توجه به وجود اختالف معنی دار در میان گروه تجربی در حرکت دورسی فلکشن ،به منظور بررسی جزئیات
میان مراحل از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاد شد .نتایج این آزمون در جدول  ،0گزارش شده است .با توجه به
نتایج گزارششده ،آزمون تعقیبی بونفرونی نشاندهنده این موضوع است که میان فعالیت الکترومایوگرافی
(آمپلیتود) آزمودنی های گروه تجربی در هنگام حرکت دورسی فلکشن ،در دو مرحله پیش از تمرین وامانده
ساز و  81ساعت پس از انجام تمرین واماندهساز تفاوت معنیداری وجود دارد P≥2/20؛ بهطوری که این

جدول  .9نتایج آزمون بونفروني درباره فعالیت الکترومایوگرافي در انقباض برونگرا (گروه تجربي)
گروه

انقباض

تجربی

برونگرا

منبع تغییر
2

1
3

1

2

1
2

58/11

2/26

p=2/81

82/98

2/22

p=2/24

58/88

2/26

p=2/81

*

3
3

اختالف میانگینها

خطای معیار اختالفها

سطح معنیداری

6/12

2/21

p=2/221

82/94

2/22

p=2/24

*

2/21

6/82

p=2/221

بحث
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اختالف موجب کاهش معنیداری در فعالیت آمپلیتود این عضله در مراحل پس از تمرین شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کوفتگی حاصل از تمرینات پالیومتریک بر الگوی فعالیت الکترومایوگرافی
(آمپلیتود) عضله دوقلوی ساق پای مردان تمریننکرده پس از انقباضهای ایزومتریک در حرکات دورسی
تاخیری بر فعالیت الکتریکی عضالت اثر معنیداری دارد .بهطوری که فعالیت الکتریکی (آمپلیتود) عضالت
بالفاصله پس از تمرین بیشنه با حداکثر کاهش مواجه خواهد شد و با گذشت زمان در  81ساعت پس از
تمرین ،مجددا نزدیک به سطوح پایه (قبل تمرین) نزدیک میشود .کوفتگیهای عضالنی یکی از شایعترین و
پرتکرارترین آسیبهای عضالنی است که با توجه به ادغام نظریههای مختلف میتوان شروع آن را بر اساس
نیروی زیاد کششی به همراه فعالیت برونگرا مانند تمرینات پالیومتریک معرفی کرد که موجب آسیب بافت
عضالنی و بافت همبند میگردد ( .) 18در رابطه با دلیل ایجاد کوفتگی و درد ناشی از آن ،چند نظریه از جمله
آسیب بافت همبند و عضالنی ،التهاب و نظریه برداشت آنزیم با هدف توضیحدادن محركهای درد همراه با
گوفتگی عضالنی بیان شده است اما ،توافق عمومی میان پژوهشگران وجود دارد که یک نظریه واحد نمیتواند
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فلکشن وپالنتار فلکشن ،انجام گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که بهطور کلی خستگی و کوفتگی حاد و

به درستی و کامل ارائهدهنده مکانیزم کوفتگی باشد ( .)10لذا ،محققان توالی واحدی از رویدادها را به منظور
برونگرا به عضالت اعمال میشود ،آسیب بافت عضالنی و بافت شروع میشود .این آسیب ساختاری
ایجادشده ،موجب تغییر در نفوذپذیری غشای سلول و انتشار کلسیم به داخل سلول میگردد .سپس ،آنزیمهای
تجزیهکننده پروتئین بر اثر کلسیم فعالشده تجزیه پروتئینهای سلولی را آغاز میکنند و تخریب تدریجی
41
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توضیح پدیده کوفتگی پیشنهاد کردهاند که با توجه به آن؛ زمانی که نیروی زیاد کششی به همراه فعالیت
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غشای سلول عضالنی موجب انتشار ترکیبات داخلی سلول کراتین کیناز 1و هیدروکسی پرولین 2به فضای میان
بافتی و پالسما میشود .این مواد  6الی  12ساعت گلبولهای سفید را به سمت خود میکشانند و
ماستوسیتها 3و هیستامیها 8را در محل آسیبدیده فعال میکنند (.)18،10
چند ساعت پس از آسیب تعداد گلبولهای سفید ،در محل آسیبدیده افزایش مییابد و به دلیل عمل
بیگانهخواری و از میان رفتن سلولی ،هیستامینها و پتاسیم در فضای میانبافتی تجمع مییابند .سرانجام ،این
بر گیرندههای درد افزایش یابد ( .)18تمرینات پالیومتریک یکی از انواع تمریناتی است که با اعمال نیروی
سریع هنگام انجام فعالیت و انجام تمرینات درونگرا و برونگرا موجب تغییر در گیرندههای عضالنی و مفصلی،
تغییر در رفلکس کششی ،فعالیت فیدفورواردی 0و بازخوردی 6و ایجاد کوفتگیهای عضالنی میشود ()10؛ این
تمرینات ،نقش مهمی را در فعالشدن گیرندههای عضالنی و فعالیت پیشبین ایفا میکنند و اگر طوالنی مدت،
سنگین و بدون آمادگی بدنی انجام شود ،فرد را با کوفتگی عضالنی و احساس درد مواجه خواهند کرد (.)10،16
نتایج پژوهشهای انجامشده در این زمینه نشاندهنده این است که بهطور کلی ،کوفتگی عضالنی تأخیری از
الگوی ( )Uوارونه پیروی میکند ،به این ترتیب که  28ساعت پس از تمرین افزایش پیدا میکند و در  28تا 81
ساعت به اوج خود رسیده و پس از  0تا  4روز کاهش مییابد ( .)16،14که در واقع این نیز ،در آمپلیتود عضله
دوقلوی آزمودنیهای بررسی شده در این پژوهش ،از این قاعده پیروی کرده است و با نتایج پژوهشهای مسچی
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رویدادها موجب احساس کوفتگی میشوند و درد ممکن است با تحریک بر اثر فشار متأثر از تورم و فشار

و همکاران ( ،)2212کوبو و همکاران ( ،)2214برگر و همکاران ( ،)2212دلی و همکاران ( ،)2214گوتیرز و
همکاران ( )2224همخوان میباشد ( .)12،11-21این پژوهشگران نیز ،در پژوهشهای خود کاهش فعالیت
( ،)2212در این زمینه با بررسی اثر خستگی اندام پایینتنه بر الکترومیوگرافی عضالت حرکتدهنده و بدون
حرکت در عضالت پا ،نشان دادند که پس از خستگی فعالیت الکتریکی عضالت پای حرکتدهنده با کاهش
قابل توجهی روبرو شده است ،در حالیکه الکترومیوگرافی عضالت پای طرف مخالف که هیچگونه حرکتی در
هنگام تست ورزشی نداشتند ،با افزایش فعالیت الکتریکی عضالت روبرو میشد (.)19
نتایج بیشتر پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،نشاندهنده این است که بالفاصـله پـس از ایجـاد خسـتگی و
کوفتگی در عضالت میزان فعالیت الکتریکی عضالت کاهش پیدا میکند و هرچه از زمان ایجاد کـوفتگی دورتـر
شویم ،این کاهش کمتر میشود .از آن جایی که فعالیت الکتریکی عضالنی تا حد قابل توجهی متأثر از متغیرهای
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الکتریکی عضالت را متعاقب ایجاد خستگی و کوفتگی عضالنی گزارش کردهاند؛ برای مثال :برگر و همکاران

فراوانی همچون سرعت حرکت ،گشتاورها ،و نیروهای وارده بر مفاصل ،هـمانقباضـی عضـالت ،زاویـۀ کشـش
تارهای عضالنی ( )22واکنشهای آنزیمی (کراتین کیناز ،الکتات دهیـدروژناز 4و آسـپارتات آمینـو ترانسـفراز،)1
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1. Creatine Kinase
2. Hydroxyproline
3. Mastocytes
4. Histamine
5. Feedforward
6. Feedback
7. Pre Activation
7. Lactate Dehydrogenase
8. Aspartate Aminotransferase

بررسي اثر کوفتگي حاصل از تمرینات پالیومتریک بر الگوي فعالیت...

فعالیتهای متابولیکی و تغییرات هورمونی سنتز و تجزیه آنها است ( .)23،18زوبـک و سـمونیک ( ،)2214در
این رابطه بیان میکنند که تمرین مقاومتی و پالیومتریکی به دلیل تأثیر بر فاکتورهـایی همچـون اسـترسهـای
مکانیکی ،کنترل عصبی ،درخواستهای متابولیکی و فعالیتهای هورمونی منجـر بـه تغییـر در تـار عضـالنی
وابسته به اندازه و قدرت میشود .و مجموع این عوامل ،فرد را با گرفتگـی عضـالنی و کـاهش دامنـه حرکتـی
مواجه خواهد کرد ()14،28؛ بنابراین ،منطقی به نظر میرسد که متعاقب تمرینات پالیومتریک و بـه دلیـل وجـود
از دالیل احتمالی دیگر در کاهش فعالیت آمپلی عضله دوقلو در حرکت دورسی فلکشن نسبت به حرکت پالنتار
فلکشن در پس از تمرین ،میتوان به روی هم افتادگی فیالمانهای اکتین میوزین به دلیل انقباض بیش از حـد
سارکومر ناشی از تمرینات پالیومتریک ( ،)28انقباض ایزومتریک هنگام اجرای حرکـت و رابطـۀ طـول -تـنش،
اشاره کرد .در این رابطه طول بهینه هر واحد حرکتی نیروی بیشتری تولید میکند ،لذا عضله ،واحدهای حرکتی
کمتری را برای تولید مقدار نیروی یکسان نسبت به شرایط نامطلوب ،زمانی که عضله در طول بهینه قـرار نـدارد،
فعال مینماید .کاهش تعداد واحدهای حرکتـی فعـال ،فعالیـت الکترومیـوگرافی سـطحی را کـاهش خواهـد داد
( .)26،20عکس این رابطه نیز ممکن است صدق کند .عالوه بر عواملی که ذکر شد ،احتماالً یکی دیگر از دالیـل
کاهش فعالیت الکتریکی (آمپلی تود) عضالنی در مدت بالفاصله پس از تمرین در عضله دوقلو ،توان بـاالی ایـن
عضله و ساز و کارها و تئوریهای عمل احتمالی (آسیب تزریق مجدد -ایسـکمی) باشـد .بـر طبـق ایـن تئـوری
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این تغییرات فعالیت الکتریکی (آمپلیتود) عضله دوقلو کاهش پیدا کند.

انقباضات عضالنی شدید (در این پژوهش تمرینات پالیومتریک) ممکن است موجب کاهش موقت جریان خون
و در دسترس نبودن اکسیژن و در نتیجه ایسکمی شود ( ،)24که این مساله نیز اساساً بـر فعالیـت الکتریکـی ایـن

نتیجهگیری

براساس یافتههای این پژوهش ضمن تبیین تاثیرپذیری فعالیت الکترومایوگرافی (آمپلیتود) عضالت در نتیجه
خستگی و کوفتگی ناشی از تمرینات پالیومتریک ،چنین به نظر میرسد که انجام ورزشها و تمرینات با
انقباضهای مکرر به ویژه انقباضهای برونگرا و درونگرا (پالیومتریک) ،بر افرادی که سابقه انجام تمرینات
منظم و با برنامه را ندارند ،ممکن است بر ساختار عضالنی این گروه افراد تاثیر گذارد و آنها را با کاهش میزان
آمپلی تود این عضله (دوقلو) مواجه سازد .با توجه به نتایج این پژوهش آمپلیتود عضله دوقلو پس از انجام
تمرینات پالیومتریک و وجود خستگی ،در مدت انقباض ایزومتریک در هنگام اجرای حرکت دورسی فلکشن
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عضله موثر خواهد بود.

نسبت به حرکت پالنتار فلکشن با آمپلیتود عضالنی کمتری مواجه شد که این مساله میتواند به منظور ارایه
برنامههای تمرینی و درمانی کمک قابل توجهی به پزشکان ،فیزیوتراپها و مربیان ورزشی کند .کاهش آمپلیتود
میدانی هنگام جداشدن از تخته استارت از اهمیت ویژهای برخوردار باشد؛ لذا ،بر این اساس پیشنهاد میشود این
گروه از ورزشکاران هنگام کوفتگیهای عضالنی در مدت اجرای حرکات دورسی فلکشن با انقباضهای
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] [ DOI: 10.29252/jsmt.17.17.73

در نتیجه کوفتگی عضالنی میتواند در رشتههای ورزشی با انقباضهای ایزومتریک مانند وزنهبرداری و دو و

7931  بهار و تابستان،71  شماره،پژوهش در طب ورزشي و فناوري

 این حرکات را با احتیاط بیشتری انجام، جهت پیشگیری از هرگونه آسیبدیدگیهای عضالنی،ایزومتریک
.دهند
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