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چکیده
مطالعات بسیاری اثر مثبت و منفی حرکات کششی را بر کارآیی حرکتی مطالعه کردهاند و اکثر این مطالعات ،سازوکارهای عصبی را مسئول این تغییرات معرفی
کردهاند ،اما به نظر میرسد عوامل سوختوسازی و قلبی و تنفسی نیز با تغییرات کارایی حرکتی ارتباط داشته باشند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط
بین تغییرات برخی متغیرهای قلبی ـ تنفسی طی فعالیت زیربیشینه با مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی به دنبال کشش ایستا و پویا در  61دانشجوی زن رشته
تربیتبدنی با سن  ،62/78±6/16قد  612/61±1/62سانتیمتر ،وزن  78/62±8/76کیلوگرم ،چربی 62/61±6/82درصد و حداکثر اکسیژن مصرفی 66/67±2/66
میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه بود .آزمودنیها در سه جلسه جداگانه (در یک طرح متقاطع) ،دو پروتکل کشش (ایستا و پویا) و بدون کشش را قبل از فعالیت
زیربیشینه ( 1دقیقه دویدن روی نوارگردان با شدت 82درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) ،انجام دادند .تمام متغیرها بهوسیله گازاناالیزر جمعآوری و نمودار پویایی
اکسیژن مصرفی ثبت شد .نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره ،همبستگی مثبت بین اکسیژن مصرفی مؤلفه آهسته با تغییرات تهویه ریوی ( ،)2/81تواتر تنفسی
( ،)2/67حجم جاری ( ،)2/18ضربان قلب ( ،)2/66ثابت زمانی  ،)2/66( 6ثابت زمانی  )2/76( 6و ثابت زمانی  )2/61( 2نشان داد که تهویه ریوی باالترین
همبستگی را داشت .بهطورکلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که بخشی از تغییرات در مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی بهدنبال حرکات کششی به عوامل
سوختوسازی و قلبی ـ تنفسی وابسته است.
واژههای کلیدی :متغیرهای قلبی ـ تنفسی ،مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی ،کشش ایستا و پویا ،فعالیت زیربیشینه.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between changes of some of the
cardiorespiratory factors during submaximal activity with slow component of Vo 2 after static and dynamic
stretching in 16 active women from physical education college ( Mean ± SD : age, 23.87± 1.62 yr ; weight,
57.20 ± 7.84 kg ; height, 163.46 ± 6.23 cm; body fat % ,23.96 ± 2.70 and Vo2max, 42.15 ± 3.41 ml.kg-1.min1). After measurement of Vo max and LT , the subjects performed two protocols of stretching (static and
2
)dynamic) and one protocol without stretching before submaximal activity (treadmill running at 70% Vo 2max
in three separate sessions. Respiratory gas exchange and HR was measured by gas analyzer and polar
and time constants (τ1- τ2 - τ3) were calculated from O2 kinetics graph. Results revealed a positive correlation
between slow component of Vo2 with changes of VE (0.76), Fb (0.48), Tv (0.67), HR (0.41), τ1 (0.49) ,τ 2
(0.52) , τ 3 (0.46) and steady state oxygen uptake increased significantly after static stretching (P=0.031).
Therefore, results of this study showed that some of changes in slow component of Vo 2 after static and
dynamic stretching related to metabolic and cardiorespiratory factors.
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مقدمه
در شروع تمرینات زیربیشینه با فشار ثابت ،اکسیژن مصرفی پس از تأخیر حدوداً  62ثانیهای ،که نشاندهنده
زمان انتقال جریان خون از عضالت فعال به ریههاست و مستقل از مصرف اکسیژن در عضالت است (فاز Ι
پویایی اکسیژن مصرفی) ،به طور تصاعدی افزایش مییابد .این مرحله ،از زمانی که خون سیاهرگی از عضالت
درحال ورزش به ریهها میرسد شروع میشود و دقیقاً مطابق با پویایی اکسیژن مصرفی عضالت در حالت
طبیعی است و با نامهایی چون مؤلفه سریع ،مؤلفه اولیه یا مؤلفه اساسی نیز خوانده میشود (فاز  )ΙΙو پس از
دو تا سه دقیقه از شروع تمرین تا پایان تمرین ثابت میماند .یا درصورت طوالنی یا شدیدبودن فعالیت ،به
صورت آهسته افزایش مییابد (فاز  )ΙΙΙکه به آن مؤلفه آهسته میگویند ( .)6هرچند اجرای تمرین در مرحله
یکنواخت بهمدت نسبتاً طوالنی امکانپذیر است ،سطوح باالی اکسیژن مصرفی در مرحله یکنواخت (مؤلفه
آهسته) موجب کاهش تحمل تمرین به دلیل افزایش میزان سوختوساز میشود ( .)6بنابراین ،تالش برای
کاهش مؤلفه آهسته یکی از راهکارهای مفید و مقبول در عملکرد ورزشی طوالنیمدت قلمداد میشود .هرچند
سازوکار فیزیولوژیایی تغییر مؤلفه آهسته بهطور دقیق مشخص نیست ،به نظر میرسد با عواملی مثل تغییر کار
سیستم قلبی ـ تنفسی ،تغییرات هورمونی ( )2و عوامل درونسلولی ،ازجمله تغییر استفاده از سوبسترا ،تغییر در
فراخوانی نوع تار عضالنی (افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی نوع  Ιیا  ،)6( )Пافزایش دمای عضالنی و
اسیدوز سوختوسازی ( )6ارتباط داشته باشد .در بین این عوامل ،به نظر میرسد عوامل عضالنی وابستگی
بیشتری داشته باشند ،زیرا پژوهشگران بیان کردهاند که  71درصد مؤلفه آهسته از عضالت فعال ناشی میشود
( )7و در تأیید این موضوع پژوهشهای بسیاری همبستگی معکوس بین درصد تار نوع  Іو مؤلفه آهسته را
نشان دادهاند ( .)6،1برای مثال ،کارتر نشان داد که کاهش فراخوانی تارهای عضالنی نوع  Пو افزایش اتکا به
تارهای نوع  Ιبه افزایش اولیه در اکسیژن مصرفی و کاهش در مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی مربوط است (.)1
همچنین در پژوهشها بر ارتباط قوی بین میزان مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی و تغییرات عوامل قلبی ـ تنفسی
بین دقایق سه و شش تأکید کردهاند ( .)7،8نتایج این پژوهشها نشان داد که افزایش میزان تهویه در طول
فعالیت (افزایش تواتر تنفسی و کار عضالت تنفسی) با افزایش هزینه اکسیژن مصرفی ارتباط پیدا میکند و از
تعیینکنندههای اصلی مولفه آهسته قلمداد میشود ( .)7این موضوع با توجه به اینکه در حین تمرین 62درصد
از مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی در عضالت تنفسی مصرف میشود منطقی به نظر میرسد ( .)6توماس و
همکارانش نیز در بررسی تأثیر پنج کیلومتر دویدن بر اکسیژن مصرفی مرحله یکنواخت ،ارتباط معناداری بین
تهویه با اکسیژن مصرفی نشان دادند ( .)62برنارد گزارش کرد که تغییرات ضربان قلب62-67 ،درصد کل مؤلفه
آهسته را تشکیل میدهد ( .)66بنابراین ،تغییرات ضربان قلب نیز میتواند از عواملی باشد که با تغییرات مؤلفه
آهسته ارتباط پیدا میکند.
ازطرف دیگر ،برخی مطالعات نیز باالتربودن اکسیژن مصرفی در دقیقه  2تمرین را عامل تغییر در مؤلفه آهسته
دانستهاند و بیان کردهاند که افزایش اکسیژن دردسترس طی مؤلفه سریع در کاهش مؤلفه آهسته مؤثر است.
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بنابراین ،کسر اکسیژن ممکن است مستقیماً به مرحله یکنواخت اکسیژن مصرفی (مؤلفه آهسته) پیوند یابد،
بهاینمعنی که اگر مرحله یکنواخت سریعتر بهدست آید ،کسر اکسیژن بسیار کاهش مییابد ( .)31کاهش در
کسر اکسیژن (افزایش دامنه مؤلفه سریع) با کاهش مؤلفه آهسته توأم میشود ( .)3بنابراین ،کاهش ثابتهای
زمانی 3در نمودار پویایی اکسیژن مصرفی و درنتیجه کاهش کسر اکسیژن میتواند با کاهش اکسیژن مصرفی
همراه شود .بههرحال ،برخی دیگر از پژوهشها نشان دادند که بهبود مؤلفه آهسته بدون تغییر در مؤلفه سریع
صورت میگیرد و افزایش دمای بدن یا عضله ،کار عضالت قلبی و تنفسی و افزایش تحریک سوختوساز
بهعلت افزایش الکتات ،غلظت کاتکوالمینها و فراخوانی تار تندانقباض را از عوامل مؤثر بر تغییر مؤلفه آهسته
پیشنهاد کردند ( .)31با توجه به اینکه این عوامل به فعالیتهای ورزشی وابسته هستند ،به نظر میرسد تمرینات
مقدماتی (گرمکردن) نیز ،بهویژه ازطریق تغییر برانگیختگی عصبی ـ عضالنی و تأثیر بر متغیرهای قلبی ـ تنفسی،
باعث تغییر پویایی اکسیژن مصرفی و اجرای فعالیت ورزشی نسبتاً طوالنیمدت میشود ( .)7درحقیقت،
گرمکردن قبل از فعالیت ،باعث کاهش اختالالت سوختوسازی ازطریق افزایش دمای بدن میشود که ممکن
است عامل تعدیلکننده اکسیژن مصرفی کل بدن باشد ( .)31کوگا نیز نشان داد که افزایش دمای عضله اگرچه
تأثیری بر پاسخ اکسیژن مصرفی اولیه نداشت ،اما باعث کاهش معناداری در مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی شد
( .)31ازجمله آثار مفید گرمکردن ،تأثیر آن بر شاخصهای تنفسی است (.)7
با وجود فعالیتها و روشهای متنوعی که برای گرمکردن به کار میرود ،اما معموالً اکثر ورزشکاران مبتدی و
نخبه حرکات کششی را به منزله بخشی از برنامه گرمکردن قبل از فعالیت اصلی بهمنظور افزایش جریان خون،
تمرکز و هماهنگی ( ،)31افزایش انعطافپذیری و دامنه حرکتی ،کاهش سفتی عضله ،جلوگیری از آسیب و
بهبود اجرا ،بهکار میبرند ( .)37،31بااینحال به تأثیر حرکات کششی در برنامه گرمکردن بر کارآیی تنفسی در
مرحله آهسته کمتر توجه شده است .درمجموع ،با وجود پژوهشهایی که تأثیر شدت گرمکردن را بر مؤلفه
آهسته نشان می دهند ،پژوهشی که نقش کشش بر پویایی اکسیژن مصرفی را هدف توجه قرار داده باشد ،صورت
نگرفته است .اما پژوهشهایی وجود دارند که به بررسی تأثیر حرکات کششی بر اقتصاد دویدن (هزینه اکسیژن
مصرفی حالت یکنواخت) پرداختهاند که نتایج متناقضی را نشان میدهند ( .)11،13،11،31،32،37،31بنابراین،
با وجود اهمیت و ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی ،تأثیر حرکات کششی بر مؤلفه
آهسته اکسیژن مصرفی و متغیرهای قلبی ـ تنفسی به دلیل محدود و متناقضبودن پژوهشها در این زمینه هنوز
کامالً تأیید نشده است .با توجه به یافتههای پژوهش قبلی ما ( ،)11که افزایش معنادار در اکسیژن مصرفی و
تهویه ریوی بعد از کشش ایستا را نشان داد ،به نظر میرسد ارتباطی بین عوامل قلبی-تنفسی با مؤلفه آهسته
وجود داشته باشد ،اما در این خصوص مطالعهای صورت نگرفت ه است .پژوهش حاضر با طرح این سؤال که
چه ارتباطی بین تغییرات متغیرهای قلبی– تنفسی با مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی فعالیت زیربیشینه وجود دارد

 .1ثابت زمانی  ،(τ1(1زمان رسیدن به  %36کل اکسیژن مصرفی ،ثابت زمانی  ،) τ2( 2زمان رسیدن به  %63کل اکسیژن مصرفی و ثابت زمانی ،) τ3( 6زمان
رسیدن به  %59اکسیژن مصرفی (.)1
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و چقدر از تغییرات ایجادشده در مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی به دنبال کشش ،مربوط به تغییرات عوامل قلبی
ـ تنفسی و سوختوسازی است ،مطالعه شد .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،تعیین ارتباط تغییرات برخی
متغیرهای قلبی-تنفسی با مؤلفه آهسته پویایی اکسیژن مصرفی بهمنظور روشنشدن عوامل فیزیولوژیایی مؤثر
بر مؤلفه آهسته بود.
روششناسی
پژوهش حاضر با روش نیمهتجربی و طرح درون گروهی با آزمون تکراری انجام گرفت که در آن یک گروه
آزمایشی ( 61نفر) درمعرض متغیرهای مستقل به صورت متقاطع ( )Cross Over designدر سه روز مختلف
قرار گرفتند.
 61دانشجوی زن رشته تربیتبدنی دانشگاه خوارزمی در سال  ،6931با میانگین سنی  ،69/78±6/16میانگین
وزن  78/61±8/78کیلوگرم ،میانگین قد 619/81±1/69سانتیمتر ،درصد چربی ،69/31 ±6/81شاخص توده
بدنی  66/97 ± 6/18کیلوگرم بر مترمربع و حداکثر اکسیژن مصرفی 86/67±9/86میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه
که به طور متوسط هفتهای  61/7ساعت فعالیت ورزشی متنوع شامل :پیادهروی ،دویدن ،شنا ،فعالیت موزون،
والیبال ،بدمینتون ،بسکتبال ،هندبال و ...داشتند ،داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند.
برای اجرای تحقیق ،ابتدا در یک جلسه جداگانه هدف پژوهش و نحوه اجرای آن برای آزمودنیها شرح داده
شد و پس از پرکردن پرسشنامه سالمت عمومی (محققساخته) و امضای رضایتنامه ،هریک از آزمودنیها
چهارجلسه جداگانه به آزمایشگاه آمدند .در جلسه اول قد بهوسیله قدسنج 6و وزن ،درصد چربی و شاخص
توده بدن آزمودنیها با استفاده از دستگاه سنجش ترکیب بدن 6اندازهگیری شد و تمام آزمودنیها آزمون فزاینده
را تا حد واماندگی برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی و آستانه الکتات روی نوارگردان 9انجام دادند .برای
سنجش  VO2maxو دیگر گازهای متابولیکی از دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی 8استفاده شد .پروتکل
اندازهگیری  VO2maxبهصورت دویدن روی نوارگردان ،ابتدا با سرعت  1کیلومتر بر ساعت به مدت  9دقیقه
و سپس افزایش سرعت به میزان یک کیلومتر بر ساعت بهازای هر دقیقه تا رسیدن به درماندگی بود (با توجه
به استفاده از این پروتکل در برخی منابع ( .))68،8از طرفی ،رسیدن منحنی اکسیژن مصرفی به سطح یکنواخت،
رسیدن به ضربان قلب بیشینه پیشبینیشده براساس سن و نسبت تبادل تنفسی بیشتر از  ،6/6مقیاسهای معتبری
بودند ( )67که نشان می دادند اکسیژن مصرفی به حد نزدیک به بیشینه رسیده است .سپس آزمودنیها در سه
جلسه جداگا نه ،سه پروتکل کشش ایستا ،کشش پویا و بدون کشش را قبل از فعالیت زیربیشینه ،که شامل 1
دقیقه دویدن روی نوارگردان با شدت  %81حداکثر اکسیژن مصرفی بود ،انجام دادند .در هرجلسه آزمودنیها
بعد از  7دقیقه گرمکردن روی نوارگردان با سرعت  8/7کیلومتر ( ،)61حرکات مربوط را (کشش ایستا ،کشش
پویا یا کنترل (غیرفعال)) اجرا میکردند و در نهایت بعد از سه دقیقه استراحت (نصب ماسک و ambient
)3. Technogym, Med,(Italy
–4. Gas Analayzer (Cortex
)Metalayzer 3B, Germany

1. Seca
2. Body Composition Analyzer (X
)Pluse ,Korea
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دستگاه) ( ،)68آزمون مورد نظر ،که  1دقیقه دویدن روی نوارگردان با سرعت  81درصد حداکثر اکسیژن مصرفی
بود ،اجرا میشد .این شدت با توجه به استفاده در برخی منابع ( ،)68به منزله شدت زیربیشینه برای دویدن و
اطمینان از رسیدن به حالت یکنواخت و مدت  1دقیقه نیز با توجه به استفاده در برخی منابع ( )61،8و مطالعه
راهنما (پایلوت) جهت اطمینان از رسیدن به حالت یکنواخت (قبل از حداکثر  9/7دقیقه) و نیز کاهش تأثیر
خستگی ناشی از طوالنیتر شدن مدت آزمون بر نتایج پژوهش ،انتخاب شد .آزمون روی نوارگردان متصل به
دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی اجرا شد .شاخصهای تنفسی در تمام مراحل آزمون جمعآوری شد.
ضربان قلب نیز با استفاده از ضربانسنج پوالر اندازهگیری شد .درنهایت ،با توجه به اینکه مرحله یکنواخت
فعالیت زیربیشینه معموالً بعد از  6تا  9دقیقه از شروع فعالیت حاصل میشود ( )6و نیز با توجه به نتایج حاصل
از مطالعه راهنما (پایلوت) و نیز منبعی که در این خصوص وجود داشت ( ،)61دو دقیقه آخر فعالیت ،مرحله
یکنواخت فعالیت در نظر گرفته شد و برای تغییر هرمتغیر ،اختالف بین میانگین دادههای این دو دقیقه و حالت
پایه ( 91ثانیه قبل از شروع دویدن) ثبت شد و ثابتهای زمانی (ثابت زمانی  ،(τ1(6زمان رسیدن به 19درصد
کل اکسیژن مصرفی ،ثابت زمانی  ،)τ2( 6زمان رسیدن به 71درصد کل اکسیژن مصرفی و ثابت زمانی،)τ3( 9
زمان رسیدن به 37درصد اکسیژن مصرفی ( ))6از روی نمودار پویایی اکسیژن مصرفی محاسبه شد .بین هرنوبت
آزمون  68ساعت فاصله بود تا اثر تمرین قبلی از بین برود و از آزمودنیها خواسته شده بود که در این مدت
از فعالیت بدنی خودداری کنند ( ) 63،61و قبل از آزمون از مصرف غذاهای چرب ،پرکربوهیدرات ،گوشتی
غیرمعمول و کافئین و هرگونه دارو و مکمل اجتناب کنند .در هر روز ،زمان مشابهی با روزهای قبل برای
هرآزمودنی به منظور کاهش اثرات تغییر شبانهروزی در نظر گرفته شده بود و هیچکدام از آزمودنیها در مرحله
خونریزی قاعدگی قرار نداشتند.
پروتکل کشش  :کشـش ایسـتا شـامل پنج حرکت روی گروه عضـالت اصلی دویدن  :چهارسر ،همسترینگ،
خمکنندههای ران ،بازکنندههای ران و عضـالت پالنتار فلکسور بود ( .)68هر حرکت در کشش ایستا  91ثانیه
طول میکشـید (کشش تا نقطه مالیمی از درد (ناراحتی)) ( )68،63و در دو نوبت اجرا میشد .در هر حرکت
ابتدا پای راسـت و سـپس پای چک کشـش داده میشد و بعد حرکت دوم اجرا میشد و بعد از اتمام هر پنج
حرکت ،نوبت دوم به همان ترتیب نوبت اول اجرا میشـد ( .) 63کشش پویا نیز روی همان گروه عضالت و
به همان ترتیب ،در پنج حرکت ،هرکدام با  67تکرار در مدت  91ثانیه ( )68و درقالب دو نوبت اجرا میشـــد
و سرعت حرکت و تعداد آنها بهوسیله مترونوم کنترل میشد .گروه کنترل نیز به همان مدتی که دو گروه دیگر
حرکات کشـشـی را اجرا میکردند ،غیرفعال مینشـسـتند .در کل ،روند کشش61دقیقه (بهعالوه  6دقیقه زمان
صـرفشده برای تعویض اندام و تبدیل از یک حرکت به حرکت بعدی) بود و درنهایت  9دقیقه پس از اتمام
کشش آزمون اجرا میشد.
برای تحقیق آماری ،نرمالبودن دادهها با اســتفاده از آزمون آماری کلموگراف – اســمیرنوف تأیید و میانگین و
انحراف اسـتاندارد متغیرها اراهه شـد .ابتدا برای تأیید تأثیر کشـش بر مؤلفه آهسـته اکسـیژن مصرفی از آزمون
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تحلیل واریانس با اندازههای تکراری ( ) repeated measures ANOVAو آزمون تعقیبی  LSDاستفاده
شــد .برای بررســی میزان همبســتگی بین تغییرات تهویه دقیقه ای ،حجم جاری ،تواتر تنفس ،ضــربان قلب و
ثابتهای زمانی با مؤلفه آهسـته اکسـیژن مصرفی از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .عملیات آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSS 16انجام شد و سطح معناداری آزمونها کمتر از  1/17در نظرگرفته شد.
یافتهها
نتایج پیشفرض پژوهش درباب مقادیر مربوط به اکسیژن مصرفی و متغیرهای تحت بررسی (درحالت پایه،
یکنواخت و تغییرات آنها) در جدول  6و نتایج آزمون همبستگی در جدول  6و  9اراهه شده است.
جدول  .3نتایج متغیرهای پژوهش

مولفه آهسته

کنترل
M ± SD

کشش ایستا
M ± SD

کشش پویا
M ± SD

6/77±1/677

* 6/31±1/687

6/77±1/687

1/186

()S

11/16 ± 7/87

17 ± 69/71

11/67 ± 8 /31

1/177

()S

38/66 ± 61/66

618/11 ± 61/16

38 ±66/ 91

1/669

()S

676/87 ± 68/38

677/71 ± 67/68

686/76 ± 69/17

1/616

)L/min( VE

68/39±9/18

67/98±8/78

68/73±9/87

1/138

) L ( Tv

1/76±1/66

1/76±1/69

1/77±1/137

1/869

) breaths/ min( Fb

67/91±8/67

61/69±7/66

61/37±8/13

1/176

(bpm) HR

73/11±3/68

38/67±1/81

38/66±66/86

1/111

)L/min( VE

18/67 ±61/67

* 81/11 ±61/71

* 81/99 ± 61/18

1/199

) L ( Tv

6/761 ±1/67

6/719 ± 1/69

6/711 ± 1 /68

1/138

) breaths/ min( Fb

81/18 ± 8/11

88/97 ± 8 /79

88/73 ± 8/86

1/817

(bpm) HR

613/18±67/63

613/67 ± 61/76

681/89 ± 66/68

1/788

)L/min( VE

76/63±3/68

78/96±66/73

76/87±61/66

1/768

) L ( Tv

6 ±1/68

1/33 ±1/66

1/37 ±1/61

1/868

) breaths/ min ) Fb

66/97±7/97

66/61±3/63

61/87 ± 1/91

1/376

(bpm) HR

76/16±61/96

87/13±66/37

89/96±61/88

1/618

) L/min( VO2
τ1
τ2

مولفه سریع

حالت پایه

حالت یکنواخت

تغییرات
(اختالف حالت
یکنواخت و پایه)

سطح
معناداری

τ3

* تفاوت معنادار با گروه کنترل

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،افزایش معناداری در اکسیژن مصرفی طی فعالیت زیربیشینه بعد از
کشش ایستا نسبت به کنترل وجود داشت (کاهش مؤلفه آهسته) ( ،)P=1/196درحالیکه ،بعد از کشش پویا
( ) p=1/678تغییر معناداری یافت نشد .تهویه ریوی نیز بهطور معناداری در هر دو وضعیت کشش ایستا
( )p=1/167و پویا ( )p=1/188نسبت به کنترل افزایش یافت .این یافتهها پیشفرض پژوهش را تأیید کرد که
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حرکات کششی میتواند مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی را تحت تأثیر قرار دهد .نتایج آزمون رگرسیون ،همبستگی
مثبت بین متغیرهای پژوهش با اکسیژن مصرفی مؤلفه آهسته را نشان داد ،که تهویه ریوی باالترین همبستگی
را با اکسیژن مصرفی مؤلفه آهسته داشت.
جدول  .2نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش درحالت یکنواخت
گروه کنترل

اکسیژن
مصرفی در
مولفه آهسته

گروه ایستا

بدون درنظر گرفتن کشش

گروه پویا

میزان

سطح

میزان

سطح

میزان

سطح

میزان

سطح

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

تهویه ریوی

* 1/81

1/116

1/116

* 1/81

1/119

* 1/867

1/000

تواتر تنفسی

1/87

1/188

1/81

1/668

1/86

1/666

* 1/868

1/116

حجم جاری

* 1/798

1/116

* 1/837

1/116

* 1/796

1/116

* 1/761

1/000

ضربان قلب

1/91

1/617

1/97

1/681

1/89

1/137

* 1/971

1/118

1/86

*

*همبستگی معنادار
جدول  .1نتایج همبستگی بین تغییرات متغیرهای پژوهش
گروه کنترل

تهویه
ریوی
تواتر
تنفسی
حجم
اکسیژن

جاری

مصرفی

ضربان

در مولفه

قلب

آهسته

ثابت
زمانی 0
ثابت
زمانی 2
ثابت
زمانی 3

گروه ایستا

بدون در نظر گرفتن کشش

گروه پویا

میزان

سطح

میزان

سطح

میزان

سطح

میزان

سطح

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

* 1/81

1/119

1/71

*

1/116

* 1/76

1/116

* 1/819

1/116

* 1/71

1/188

* 1/83

1/17

* 1/79

1/199

* 1/877

1/116

* 1/11

1/117

* 1/88

1/116

* 1/17

1/111

* 1/187

1/116

1/86

1/611

1/89

1/131

1/88

1/116

* 1/869

1/119

* 1/79

1/199

* 1/78

1/191

* 1/71

1/187

* 1/838

1/116

* 1/71

1/188

* 1/78

1/166

* 1/76

1/197

* 1/763

1/116

1/88

1/111

* 1/71

1/183

* 1/76

1/193

* 1/816

1/116

*همبستگی معنادار
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بحث و نتیجهگیری
یافته پژوهش این پیشفرض را تأیید کرد که اکسیژن مصرفی حالت یکنواخت فعالیت زیربیشینه (مؤلفه آهسته)
بعد از کشش ایستا را افزایش میدهد .شاید یکی از سازوکارهای احتمالی در توجیه افزایش اکسیژن مصرفی
بعد از کشش ایستا ،فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی و کاهش سفتی و درنتیجه کاهش ذخایر و آزادسازی
انرژی االستیک و افزایش فعالیت عضالت ثابتکننده لگن برای جلوگیری از حرکات اضافی ،به دنبال اجرای
کشش ایستا و افزایش انعطاف حاصل از آن باشد .درواقع ،احتمال دارد که کاهش در سفتی تاندون ـ عضله
بعد از کشش ایستا باعث بهکار گیری تعداد واحدهای حرکتی بیشتر برای انجام کار یکسان شود .این عامل
باعث افزایش هزینه انرژی و خستگی زودرس ،افزایش مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی و درنتیجه کاهش اقتصاد
دویدن میشود ( .)66افزایش معنادار مؤلفه آهسته بعد از کشش ایستا در این پژوهش ممکن است به دلیل
فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی تندانقباض باشد .زیرا شواهد نشان میدهد سوختوساز اکسیداتیو در تارهای
نوع  6نسبت به نوع  6کمتر است ،بنابراین فراخوانی بیشتر این تارها در ادامه فعالیت مسئول گسترش دامنه
مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی است ( .)8بههر حال ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،کشش ایستا با افزایش
معنادار در تهویه ریوی باعث افزایش اکسیژن مصرفی شده است .نتایج پژوهش حاضر ،همبستگی باال و معنادار
بین تهویه ریوی با مؤ لفه آهسته اکسیژن مصرفی را نشان داد .براساس این یافته ،یکی از دالیل فیزیولوژیکی
افزایش اکسیژن مصرفی طی فعالیت را میتوان افزایش میزان تهویه ریوی دانست .این نتیجه با یافته پژوهشهای
پول ( ،)7رضایینژاد ( ،)8توماس( )61و زوالدز ( )8همخوانی دارد .البته در پژوهشهای پول و رضایینژاد
ارتباط بین مؤلفه آهسته با تغییرات تهویه بین دقایق  9و  1تمرین گرفته شده است .این پژوهشها تغییر در
تهویه ریوی را میانجی مهمی در بررسی تغییرات مؤلفه آهسته دانستهاند .برای مثال نشان دادهاند که کاهش در
میزان تهویه ( 661میلی لیتر) باعث کاهش 66درصد در مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی میشود (  .)8کاهش
تهویه ممکن است به علت تأثیر بر کاهش ویسکوزیته عضله و درنتیجه بهبود اقتصاد حرکتی و کارآیی مکانیکی
باشد .افزایش میزان تهویه نیز باعث افزایش کار عضله قلبی ازطریق افزایش نیازهای سوختوسازی عضالت
تنفسی میشود ( )6و نشان داده شده است که کار تهویه حدود  1تا  8درصد از هزینه انرژی فعالیت را شامل
میشود ( .)67بنابراین ،افزایش میزان تهویه در طول فعالیت (افزایش حجم جاری ،تواتر تنفسی و کار عضالت
تنفسی) باعث افزایش هزینه اکسیژن مصرفی میشود و از تعیینکنندههای اصلی مؤلفه آهسته است ( .)7هنگام
اجرای فعالیت ورزشی با شدت کم ،تهویه اغلب ازطریق زیادشدن حجم جاری افزایش مییابد ،درحالیکه با
افزایش شدت فعالیت ،سرعت تنفس (تعداد تنفس) نقش مهمتری را برعهده دارد ( .)67همبستگی باالتر حجم
جاری در این پژوهش نیز نشان میدهد که افزایش حجم جاری در افزایش تهویه مؤثرتر بوده و تغییرات حجم
جاری نسبت به تغییرات تواتر تنفسی ،ارتباط بیشتری با افزایش اکسیژن مصرفی مؤلفه آهسته دارد .بههرحال،
با توجه به نتایج پژوهشهای گذشته ( )66،8و پژوهش حاضر ،که بین میزان ضربان قلب ،تواتر تنفسی و
حجم جاری با مؤلفه آهسته ارتباط مثبتی نشان داد ،میتوان گفت افزایش این عوامل طی فعالیت نیز از دیگر
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عوامل مؤثر بر افزایش مؤلفه آهسته است .تصور میشود افزایش اولیه تهویه ،نتیجه فرمان عصبی و نیز بازخورد
گیرندههای عمقی عضالت اسکلتی فعال و مفاصل و آثار افزایش غلظتهای یون پتاسیم و افزایش تدریجی
دومین مرحله تهویه به علت تغییرات دما و حالت شیمیایی خون سرخرگی باشد ()63؛ زیرا همچنانکه فعالیت
ورزشی پیش میرود ،افزایش متابولیسم عضالت به تولید حرارت ،دی اکسیدکربن و یون هیدروژن بیشتر منجر
میشود .تمام این مواد تخلیه اکسیژن را در عضالت زیاد میکند و تفاوت اکسیژن خون سرخرگی و سیاهرگی
را افزایش میدهد .دیاکسیدکربن بیشتری نیز وارد خون میشود ،که میزان دیاکسیدکربن و یون هیدروژن
خون را زیاد میکند .حساسیت گیرندههای شیمیایی نسبت به این حالت ازطریق تحریک مرکز دمی انجام
می گیرد و دفعات و عمق تنفس (تهویه) را نیز افزایش میدهد ( .)63بنابراین ،شاید کشش ازطریق تأثیر بر
میزان الکتات خون نیز باعث افزایش تهویه و درنتیجه اکسیژن مصرفی شده باشد که برای روشنشدن این
موضوع پژوهشهای بیشتری الزم است.
ازطرفی ،با وجود اینکه در پژوهش حاضر ،تفاوت معناداری در هیچ کدام از ثابتهای زمانی  6 ،6و  9بین سه
وضعیت (کشش ایستا ،کشش پویا و کنترل) به دست نیامد ،هر سه ثابت زمانی در کشش پویا نسبت به ایستا
و کنترل ،کمتر و ثابتهای زمانی در کشش ایستا ،از کشش پویا و کنترل بیشتر بود .بنابراین ،کشش ایستا با
توجه به افزایشی که در تهویه ریوی و میانگین ثابتهای زمانی و درنتیجه کسر اکسیژن ایجاد کرده است،
میتواند باعث افزایش هزینه انرژی (افزایش مؤلفه آهسته) شده باشد .کاهش ثابتهای زمانی به معنی کاهش
کسر اکسی ژن و افزایش پویایی اکسیژن مصرفی است .این اثر ممکن است باعث افزایش تحمل تمرین شود،
زیرا کاهش کسر اکسیژن با کاهش سطح سوبسترای فسفوریالسیون و تجمع متابولیتها مرتبط است (.)91
ارتباط مثبت و معنادار ثابتهای زمانی با مؤلفه آهسته در پژوهش حاضر ،تاحدودی این موضوع را تأیید
میکند که کاه ش در کسر اکسیژن (افزایش دامنه مؤلفه سریع) با کاهش مؤلفه آهسته مرتبط است (.)6
پژوهشهای بسیاری وجود دارند که نشان میدهند گرمکردن سبب کاهش زمان رسیدن به حالت یکنواخت
اکسیژن مصرفی و سریعترشدن پویایی اکسیژن و کاهش کسر اکسیژن ازطریق افزایش جریان خون و افزایش
اکسیژن دردسترس میشود ( .)96ازجمله اثرات گرمکردن بر شتاب پویایی اکسیژن مصرفی ،انبساط عروقی،
بهبود جریان خون ،انحراف منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین به راست ،بهبود جداشدن اکسیژن از هموگلوبین
و افزایش انتشار اکسیژن بین مویرگهای خونی و میتوکندری طی مؤلفه آهسته است ( .)8،96افزایش اکسیژن
دردسترس در شروع فعالیت درنتیجه گرمکردن ،باعث ثبات سریعتر محیط درونسلولی و کنترل متابولیکی به
نحو بهتری میشود ( .)8گرمکردن همچنین دامنه تخلیه فسفوکراتین طی فعالیت را کاهش میدهد و باعث
افزایش کارآیی مکانیکی عضالت فعال به دنبال افزایش دمای عضالت میشود ( .)96سازگاریهای مطلوب
تمرینات مقدماتی (گرمکردن) بر پویایی اکسیژن مصرفی و کاهش مؤلفه آهسته هنوز کامالً مشخص نشده است،
ولی گفتهاند تجمع محصوالت فرعی ازجمله اسید الکتیک (تحریک اسیدوز متابولیکی) و نیز افزایش جریان
خون عضله موجب افزایش دسترسی آسان عضالت به اکسیژن میشود ( .)96شاید بتوان پایینتربودن میانگین
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ثابتهای زمانی در کشش پویا نسبت به کنترل و کشش ایستا را به دالیل گفتهشده و درنتیجه اثر مثبت کشش
پویا در مقایسه با ایستا نسبت داد .البته برای تأیید این موضوع ،پژوهشهای بیشتری الزم است .افزایش دمای
عضله فعال نیز ممکن است در کاهش مؤلفه آهسته توسط اثر ( Q10اثر افزایشی روی واکنش آنزیمهای کاتاالز)
بر متابولیسم عضله یا با کاهش کارآیی فسفوریالسیون سهیم باشد ( .)6،99بههرحال هنوز علت اثر افزایش دما
بر کاهش مؤلفه آهسته به طور کامل مشخص نیست.
نتیجه این پژوهش درباره تأثیر کشش به مثابه یکی از عوامل مؤثر بر مؤلفه آهسته ،با یافتههای نلسون ( )61و
ویلسون ( )66که در اکسیژن مصرفی بعد از کشش ایستا افزایش داشتند ،مشابه است .درمقابل ،این نتیجه با
نتایج پژوهش گادجس ( ،)67که کاهش اکسیژن مصرفی بعد از کشش ایستا را نشان داد ،و نیز پژوهشهای
آلیسون ( ،)68زیمر ( ،)61هایس ( )63و موجوک ( )66که هیچگونه اثر مفید یا مضر بر اکسیژن مصرفی حالت
یکنواخت گزارش نکردند ،همخوانی ندارد .نتایج پژوهش حاضر درباره تأثیر کشش پویا بر اکسیژن مصرفی نیز
با نتایج حاصل از پژوهشهای زیمر ( )61و هایس ( )63همخوانی دارد .عواملی ازجمله جنس ،تعداد و سطح
آمادگی آزمودنیها ،مرحله گرمکردن قبل از حرکات کششی ،نوع ،شدت و مدت آزمون و پروتکل و مدتزمان
کشش میتواند از دالیل تفاوت در نتایج این پژوهشها باشد .برای مثال ،در اکثر پژوهشها ( )66،66،63،68از
آزمودنیهای دونده استفاده شده است ،درحالیکه آزمودنیهای این پژوهش را زنان فعال که دونده نبودند
تشکیل دادند .ازطرفی ،تفاوت های وابسته به جنس نیز در هزینه انرژی بین آزمودنیهای تمرینکرده و
تمریننکرده وجود دارد ( .)98درنتیجه ،ازآنجاکه سفتی متغیر اصلی است که تحت تأثیر کشش قرار میگیرد،
این امکان وجود دارد که پاسخهای کشش بر عملکرد زنان و مردان متفاوت باشد ( .)66نوع حرکات کششی و
عضالت درگیر در کشش نیز میتواند بر نتایج آزمون مؤثر باشد ،زیرا پژوهشها نشان میدهند که بین سفتی
در عضالت ثابت کننده لگن و قسمت پایینی تنه ،عضالت ناحیه ساق و اطراف قوزک پا و مفصل ران با هزینه
انرژی ارتباط وجود دارد ( .)98،97بنابراین ،کشش عضالت مختلف میتواند نتایج متفاوتی در هزینه انرژی و
اقتصاد دویدن داشته باشد .بهطور خالصه ،میتوان گفت کشش ایستا با توجه به افزایشی که در تهویه ریوی و
میانگین ثابتهای زمانی و درنتیجه کسر اکسیژن ایجاد میکند ،میتواند باعث افزایش مؤلفه آهسته و هزینه
انرژی شود .ارتباط مثبت و معنادار متغیرهای قلبی تنفسی تحت بررسی با مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی تا
حدودی این موضوع را تأیید میکند.
نتیجهگیری
درنتیجه میتوان گفت بخشی از تغییرات در مؤلفه آهسته به دنبال کشش ،به عوامل قلبی تنفسی وابسته است
و ازطرفی با توجه به اثر منفی کشش ایستا توصیه میشود از کشش ایستا در برنامه گرمکردن قبل از فعالیت
زیربیشینه استفاده نشود .با وجود این ،اگرچه نتایج این پژوهش به روشنشدن اثرات کشش قبل از تمرین
زیربیشینه کمک میکند ،برای روشنشدن دقیقتر این اثر ،باید سازوکار مختلف و پروتکلهای کششی متفاوت
بررسی شوند.
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