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چكیده
هدف این پژوهش بررسي ارتباط بين عملکرد سرعتي شنای کرال سينه و طول فاسيکل عضالني در 13
شناگر پسر نوجوان بود .آزمودنيها بر اساس عملکرد شنوای کرال سينه  10متر سرعت به دو گروه
 21/6 -20/7ثانيه ( ، S1تعداد=  22نفر) و  20/1 -27ثانيه ( ، S2تعداد=  21نفر) تقسيم شدند.
شاخصهای معماری عضالني ضخامت عضالني ،زاویه پنيت و طول فاسيکل با استفاده از تواویر
اولتراسونوگرافي نوع  Bدر عضالت دوسر بازویي ،سهسر بازویي ،پهن خارجي ،دوقلوی مياني و دوقلوی
خارجي اندازهگيری شد S1 .به طور معنيدار دارای ضخامت بيشتر در عضالت پهن خارجي ،دوقلوی
خارجي و سهسر بازویي بود .زاویه پنيت تنها در عضله سهسر بازویي به طور معنيدار در گروه S1
کوچكتر بود S1.به طور معنيدار در عضالت پهن خارجي ،دوقلوی خارجي و سهسر بازویي دارای طول
فاسيکل مطلن بلندتر و در عضالت پهن خارجي و سهسر بازویي دارای طول فاسيکل نسبي (نسبت به
طول اندام) بلندتری بود .بين عملکرد سرعتي شنای کرال سينه  10متر و طول فاسيکل مطلن و نسبي
عضالت پهن خارجي (مطلن ، r = -5/11 :نسبي )r = -5/13 :و دوقلوی خارجي (مطلن، r = -5/17 :
نسبي )r = -5/11 :ارتباط معنيداری وجود داشت .به نیر ميرسد طول فاسيکل عضالني یکي از عوامل
تأثيرگذار بر عملکرد شنای کرال سينه سرعتي شناگران نوجوان باشد.
واژگان کلیدي :معماری عضالني ،طول فاسيکل ،اولتراسونوگرافي ،شنای سرعتي ،کرال سينه.

بررسي ارتباط بين عملکردسرعتي شناي کرال سينه و طول...

مقدمه
ویژگيهای عضالت اسکلتي و چگونگي عملکرد آنها طي قرن گذشته بارها مورد آزموایش و بررسوي قورار
گرفته است .در این ميان مطالعات کالسيك بيشتر به بررسوي خووصويات ميکروسوکوپيك و فراسواختاری

2

(سلولي) عضالت اسکلتي و فيبرهای آنها پرداخته اند که به بينش وسيعي در ارتبواط بوا چگوونگي کوارکرد
آنها منار شده است .با این حال مطالعات مختلف توجه کمتوری بوه ویژگيهوای ماکروسوکوپيك عضوالت
اسکلتي داشتهاند .این آرایش و ترکيب ماکروسکوپي فيبرهای عضالني (در ميان عضوله) معمواری عضوالني
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ناميده ميشود ( .)2از نیر تاریخي مطالعه و تحقين درباره تغييرات در معماری عضالني باز آنهوایي کوه در
ارتباط با اجساد صورت ميگرفت ناممکن بود .اما اخيراً و بوا گسوترش تکنيكهوای تووویربرداری همچوون
تشدید مغناطيسي ( )1( )MRIو توویربرداری فراصوت ( 3و  )1امکان بررسي این شاخصها همچون طول
فاسيکل و زاویه آن حتي در حالت زنده نيز فراهم شده است ( .)0معماری عضالني در واقع "آرایش تارهوای
عضالني در ميان عضله نسبت به راستای اعمال نيوروی آن" ميباشود ( ،)6کوه در درجوه اول شواخصهایي
همچون ضخامت عضله ،3زاویه پِنيت 1و طول فاسيکل را شامل ميشود و بر اساس آن عضالت بوه دو دسوتة
دوکي شکل و بالي شکل تقسيم ميشوند .اگرچه اینگونه انگاشته ميشود که عضالت مختلف مقدار نيوروی
متفاوتي را به دليل تفاوت در اندازه فيبرهای عضالني توليد ميکنند ،در واقع اندازه فيبر عضالني بين عضالت
اندکي تفاوت دارد .در نتياه تفاوت معماری بين عضالت بهتورین شواخص بورای بررسوي چگوونگي توليود
نيروی آنها است ( .)2به عنوان یك قانون کلي عضالت با زاویه پنيت کوچك و طول فاسيکل بلند بوه دليول
داشتن تعداد زیاد سارکومرهای قرارگرفته در یك ردیف که به طور همزمان فراخوواني و منقوبض ميشووند،
برای حرکات با سرعت باال در دامنة حرکتي زیاد و عضالت با زاویه پنيت بوزرك و طوول فاسويکل کوچوك
برای حرکات با قدرت زیاد در دامنة حرکتي کوچك مناسب هستند (.)1
توافن بسياری وجود دارد که عملکرد سرعتي نيازمند توليد انقباضات با سورعت بواال در عضوالت درگيور در
حرکت است .سرعت انقبا

عضالني به وسويلة خووصويات بيوشويميایي (فعاليوت ميووزین  )ATPaseو

شاخصهای معماری عضله (طول فيبر عضالني :تعداد سارکومرهای قرارگرفته در ردیفهوا) تعيوين ميشوود
( .)1اگرچه خووصيات بيوشيميایي در تعيين سرعت انقبا

حداکثری عضوله اهميوت بواالیي دارنود (،)22

نشان داده شده است که شاخصهای معماری عضالني نقوش مهموي در تنیويم و تعودیل ایون خووصويات
بيوشيميایي ایفا ميکنند ( 21و  )23و تفاوت در حداکثر سرعت انقبا

بين عضوالت بيشوتر در اثور تفواوت

طول فيبر عضالني در عضالت تعيين ميشود تا خووصيات بيوشيميایي آنها .با این حال مطالعات اندکي بوه
بررسي ارتباط بين طول فيبر عضالني و سورعت انقبوا

عضوالني پرداختهانود .نشوان داده شوده اسوت کوه
1. Ultra structural
2. Muscular architecture
3. Muscle thickness
4. Pennation angle
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دوندگان سرعتي در مقایسه با دوندگان استقامتي و افراد تمرینندیوده دارای فاسويکل بلنودتر و زاویوه پنيوت
کوچكتری در عضالت موثر پای خود (پهن خارجي و دوقلو) هستند ( .)25همچنين طول فاسيکل بلندتر بوا
بهترین عملکرد دو سرعت ارتباط معنيداری دارد ( 1و  .)27این امر نشوان ميدهود کوه تفواوت در عملکورد
سرعتي ميتواند با تفاوت در طول فاسيکل عضالني مرتبط باشد .بر اساس این اطالعات فر

کوردهایم کوه

طول فاسيکل عضالني نقش مهمي در عملکرد شنای سرعتي در انسان ایفا ميکند .بور اسواس اطالعوات موا،
تاکنون مطالعهای به بررسي شاخصهای معماری عضالني در شناگران نوجووان و ارتبواط آنهوا بوا عملکورد
سرعتي شنای کرال سينه نپرداخته است .بنابراین هدف این مطالعه بررسي ارتباط بين طول فاسيکل عضوالت
مختلف بدن با عملکرد سرعتي شنای کرال سينه در شناگران نوجوان بوده است.
روششناسي
نمونه 13 :شناگر پسر نوجوان (سن 23/16 ±5/16 :سال) با  1تا  6سال سابقه تمرین منیم بوورت  3جلسوه
 1ساعته در طول هفته در این تحقين حضور داشتند .پس از اناام رکوردگيری شنای  10متور سورعتي کورال
سينه که در بازهای بين  21/61تا  26/11ثانيه قرار داشت ،برای مقایسه و بر اساس رکوردهوا شوناگران بوه دو
گروه  21/6 -20/7ثانيه ( ، S1تعداد=  22نفر) و  20/1 -27ثانيه ( ، S2تعداد=  21نفر) تقسيم شدند.
عملکرد شنا :رکوردگيری در استخر  10متری و با استفاده از تواویر فيلمبرداری شده با سرعت  35فوریم در
ثانيه از نمای کنار شناگران اناام گرفت .پس از گرمکردن به مدت  20دقيقه ،تمامي شوناگران دوبوار مسوافت
 10متر را با  20دقيقه استراحت فعال بين دو تکرار از طرین شنای کرال سينه با حداکثر فشار و با اسوتارت از
درون آب شنا کردند .تکرار بهتر بعنوان عملکرد شناگر در نیر گرفته شد (.)21
اندازهگيری طول اندامهای بدن :برای محاسبه طول فاسيکل نسبي عضالت تحت بررسي ،طول اندامهای بودن
با استفاده از متر نواری و از طرین برجستگيهای آناتوميکي بدن در حالت ایسوتاده و از طورف راسوت بودن
بدین صورت اندازهگيری شد :طول ران ،فاصلة بين برآمدگي خاصرهای و اپي کندیل خوارجي اسوتخوان ران،
طول ساق ،فاصلة بين قوزك خارجي نازك ني و اپي کندیل خارجي استخوان درشت نوي ( )1و طوول بوازو،
فاصلة بين زايدة آخرومي کتف و اپي کندیل خارجي استخوان بازو ( .)21اندازهگيری شواخصهای معمواری
عضالت اسکلتي :در این مطالعه  0عضله شامل عضله پهن خوارجي (در نقطوة وسوط طوول اسوتخوان ران)،
دوقلوی خارجي (در نقطة  35درصدی طول ساق از سر فوقاني) و دوقلوی مياني (در نقطهای مشابه دوقلوی
خارجي) در اندام تحتاني ( )1و عضالت سهسر بازویي (سر خارجي) (در نقطة وسوط طوول بوازو) و دوسور
بازویي (در نقطهای مشابه سهسر بازویي) از اندام فوقاني ( )21مورد بررسي قرار گرفت .این عضالت به دليل
به کارگيری آنها برای پيشروی شناگر در آب با توجه به الگووی حرکتوي شونای کورال سوينه ( 35و  )31و
همچنين قابليت توویربرداری توسط دسوتگاه اولتراسوونوگرافي انتخواب شودند .انودازهگيوری شواخصهای
معماری عضالني مشابه روش ارايهشده در تحقيقات قبلي اناام گرفت ( 1و  .)21بوه طوور خالصوه ،پوس از
مشخصکردن نقاط اندازهگيری و آغشتهکردن آنها به ژل مخووا بورای ارتبواط صووتي مطلووب ،پوروب
05
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اولتراسونوگرافي ابتدا به صورت عمود بر عضله برای داشتن توویری از سط مقطع عضله جهت اندازهگيری
ضخامت عضالني در محل مورد نیور قورار گرفوت .پوس از تووویربرداری و نشوانهگوذاری توواویر بورای
بررسيهای بعدی ،پروب در همان نقطه به صورت هم جهت با عضله قرار ميگرفت توا تووویری طوولي از
عضله گرفته شود .با استفاده از تواویر برداشتهشده ،فاصلة بين نيام عمقي 2و نيام سطحي 1عضله در توواویر
سط مقطعي بعنوان ضخامت عضالني (شکل  )2و زاویه حاده بين نيام عمقي عضله و راستای فاسيکلهوا در
تواویر طولي بعنوان زاویة پنيت عضله در نیر گرفته شد (زاویه  αدر شکل  .)2ضخامت عضوالني بوا دقوت
 5/52ميليمتر با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافي و زاویه پنيت با دقت  5/2درجه با اسوتفاده از نورم افوزار
اتوکد اندازهگيری شد.
برای برآورد طول فاسيکل نيز از فرمول هندسي روبرو استفاده شد ×(Sin (α))−1 :ضخامت عضله = طول
فاسيکل ،که  αزاویه پنيت عضله موردنیر بود ( .)1اندازهگيریهای اولتراسونوگرافي زاویه پنيت تنهوا  5توا 2
درجه با اندازهگيری به طور دستي در اجساد تفاوت دارد ( .)21تمامي اندازهگيریها در هنگام صوب  ،قبول از
اناام هرگونه فعاليت عضالني ،از طرف راست بدن و با شرایطي یکسان برای تمامي آزمودنيها اناام گرفت.
توویربرداری از عضالت دوسر بازویي ،پهن خارجي در حالت دراز کشويده بوه پشوت و عضوالت سوهسور
بازویي ،دوقلوی مياني و خارجي در حالت درازکشيده روی شکم اناام گرفت .با توجه به اینکه عضله دوسر
بازویي در دسته عضالت دوکيشکل قرار دارد ،تنها شاخص معماری ضخامت عضالني در این عضله انودازه
گيری شد .همچنين تواویر با استفاده از دستگاه اولتراسوونوگرافي  Hitachi EUB-405نووع  ،Bسواخت
کشور ژاپن با پروب آرایه خطي  7.5 MHzاناام گرفت.
روشهای آماری :مقادیر به صورت انحراف معيار ±ميانگين ارايه شده است .نرموال بوودن توزیوع دادههوا بوا
استفاده از آزمون کلموگروف اسميرنف مورد بررسي قرار گرفت و دادهها در تمامي زیرگروهها دارای توزیوع
نرمال بودند .آزمون تي استيودنت برای گروههای مستقل برای بررسي تفواوت بوين گروههوا و بورای بررسوي
ارتباط بين شاخصهای معماری عضالني با عملکرد سرعتي شنای کرال سينه از ضریب همبستگي گشوتاوری
پيرسون در نرمافزار  SPSSنسخه  27استفاده شد .در تمامي تحقين سط معنيداری  5/50در نیر گرفته شد.

1. Deep aponeurosis
2. Superficial aponeurosis
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شکل  .2توویر اولتراسونوگرافيك عضله پهن خارجي .سمت چ  :توویر سط مقطع عضله که موقعيت آنرا نشان ميدهد.
سمت راست :توویر طولي عضله که زاویه پنيت ) (αو طول فاسيکل ) (Lدر آن نمایش داده شده است.

نتايج
خووصيات بدني آزمودنيها :تفاوت معنيداری بين گروههای  S1و  S2از نیر شاخصهای قد (بوه ترتيوب:
 272±0و  275±6سانتيمتر) ،وزن (به ترتيب 07/1±6 :و  01/1±6کيلوگرم)( BMI ،به ترتيوب21/6±2/0 :
و ( 15/01±2/1متر مربع/کيلوگرم)) ،طول ران (به ترتيب 15/51±1 :و  31/70±2/1سوانتيمتر) طوول سواق
(به ترتيب 12/1±1/1 :و  15/6±2/1سانتيمتر) و طول بازو (به ترتيوب 37/0±2/6 :و  36/1±2/1سوانتيمتر)
وجود نداشت ( .)P>5/50اما تفاوت بين بهترین عملکورد سورعتي شوناگران گروههوای  S1و  S2بوه ترتيوب
( 20/57 ±5/37دامنووه 21/6 -20/7 :ثانيووه) و ( 26/32 ±5/15دامنووه 20/1 -27 :ثانيووه) ثانيووه ،معنوويدار بووود
(.)P>5/552
شاخصهای معماری عضالني :ضخامت عضالني در عضالت پهن خارجي ،دوقلوی خارجي و سهسر بازویي
به طور معنيداری در گروه  S1بيشتر از گوروه  S2بوود ،اموا تفواوت معنويداری از نیور ضوخامت عضوالني
عضالت دوسر بازویي و دوقلوی مياني بين دو گروه مشاهده نشد (جدول  .)2گوروه  S1دارای زاویوه پنيوت
کوچكتری در تمامي عضالت پهن خارجي ،دوقلوی مياني ،دوقلوی خارجي و سهسر بازویي نسبت به گروه
 S2بود ،که این تفاوت تنها برای عضله سهسر بازویي معنيدار بود (جدول  .)2به جز عضله دوقلوی مياني در
تمامي عضالت پهن خارجي ،دوقلوی خارجي و سهسر بازویي گوروه  S1بوه طوور معنويدار دارای فاسويکل
بلندتری نسبت به گروه  S2بودند (جدول  .)2طول فاسيکل نسبي (نسبت به طوول انودام) در عضوالت پهون
خارجي و سهسر بازویي در گروه  S1به طور معنيداری بيشتر از گروه  S2بود و عليرغم برتری گروه  S1در
عضالت دوقلوی مياني و خارجي ،تفاوت بين دو گروه معنيدار نبود (جودول  .)2پوس از بررسوي دادههوای
بدست آمده از تمامي شناگران مشاهده شد که در تمامي عضالت سهسر بازویي ،پهن خارجي ،دوقلوی مياني
و دوقلوی خارجي ارتباط منفي ،قوی و معنيداری بين زاویه پنيت و طوول فاسويکل نسوبي برقورار بوود (بوه
ترتيب r = -5/11، r = -5/11 ، r = -5/13 :و  ، r = -5/75همگي  .)P >5/552همچنين در تمامي عضالت
ارتباط مثبتي بين ضوخامت عضوالني و طوول فاسويکل نسوبي برقورار بوود کوه ایون ارتبواط بورای عضوالت
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سهسربازویي ،پهن خارجي و دوقلوی خارجي معنيدار (به ترتيب ، r = 5/02، r = 5/03 :هر دو  P >5/50و
 )P >5/552 ، r = -5/15و برای عضله دوقلوی مياني معنيدار نبود (.)P <5/50 ، r = 5/33
جدول  .2پارامترهای معماری در عضالت پهن خارجي ( ،)VLدوقلوی مياني ( ،)GMدوقلوی خارجي ( ،)GLسهسر بازویي
( )TBو دوسر بازویي ( )BBدر گروههای  S1و . S2
S1
متغیر

ضخامت عضالني
)(cm

S2

انحراف معیار ±

دامنه

انحراف معیار ±

دامنه

* VL

میانگین
1/10
±5/21

1/52 -1/10

میانگین
1/21
±5/22

2/11 -1/32

GM
* GL

2/75±5/12

* TB
BB
VL

2/11±5/21
1/11±5/20
1/51±5/12
26/5±1/6

2/01 -1/20
2/21 -1/53
1/51 -1/11
2/71 -1/17
21/3 -11/3

زاویه پنيت

GM

15/1±3/1

(درجه)

GL
* TB

26/2±2/6
26/1±1/3

21/6 -12/6

* VL

1/35±2/2

6/21 -25/7

GM
* GL

6/23±5/7

طول فاسيکل مطلن
)(cm

* TB
طول فاسيکل نسبي
(طول اندام/طول فاسيکل)
)(cm/cm

* VL
GM
GL
* TB

0/01±2/5

20/1 -17/3
23/3 -21/7

1/13 -1/22
0/23 -7/21

7/16±2/1

0/01 -22/1

5/12±5/53

5/20 -5/11

5/21±5/53
5/20±5/51
5/12±5/53

5/25 -5/12
5/22 -5/21
5/20 -5/11

2/70±5/27
2/02±5/15
1/25±5/23
1/51±5/11
21/3±3/7
12/3±0/2
27/1±1/2

2/12 -1/51
2/51 -1/52
21/1 -1/12
2/71 -1/01
21/0 -10/2
23/3 -11/5
21/2 -12/1

21/2±1/1

23/1 -11/1

7/51±2/1

1/12 -1/26

0/51±2/2
0/13±2/2

3/21 -6/17
3/11 -7/61

6/00±2/2

0/51 -1/11

5/21±5/53

5/22 -5/11

5/21±5/53
5/23±5/53
5/21±5/51

5/57 -5/27
5/51 -5/21
5/21 -5/16

* معني دار در سط .5/50

ضخامت عضالني در عضالت دوقلوی مياني و دوقلوی خارجي به طور معنيداری با عملکرد سرعتي شونای
 10متر کرال سينه ارتباط منفي داشت ( r = -5/12و  ، r = -5/10هر دو  ،)P >5/50اما این ارتباط در موورد
عضالت دوسر بازویي ،سهسر بازویي و پهن خوارجي معنويدار نبوود (بوه ترتيوب r = -5/31، r = -5/52 :و
 ، r = -5/35همگي  .)P <5/50زاویه پنيت در عضله دوقلوی مياني به طور معنيداری بوا عملکورد سورعتي
شنای  10متر کرال سينه ارتباط داشت ( ،)P >5/50 ، r = 5/11اما این ارتباط در مورد عضالت پهن خارجي،
دوقلوی خارجي و سهسربازویي برقرار نبود (به ترتيب r = 5/31 ، r =5/31 :و  ، r =5/21همگوي .)P<5/50
در عضالت پهن خارجي و دوقلوی خارجي ارتباط منفي معنويداری بوين طوول فاسويکل مطلون و عملکورد
سرعتي شنای  10متر کرال سينه وجود داشت ( r = -5/11و  ، r = -5/17هر دو  ،)P >5/50اما ایون ارتبواط
در مورد عضالت سه سر بازویي و دوقلوی مياني برقرار نبود ( r = -5/13و  ، r = -5/21هور دو .)P <5/50
همچنين بين طول فاسيکل نسبي (نسبت به طول انودام) و عملکورد سورعتي شونای  10متور کورال سوينه در
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عضالت پهن خارجي و دوقلوی خارجي ارتباط منفي معنيداری برقرار بود که ایون ارتبواط در موورد دیگور
عضالت تحت بررسي برقرار نبود (شکل .)1

شکل  .1ارتباط بين عملکرد سرعتي شنای  10متر کرال سينه و طول فاسيکل نسبي عضالت سهسربازویي (باال چ ) ،پهن
خارجي (پایين چ ) ،دوقلوی مياني (باال راست) و دوقلوی خارجي (پایين راست).

بحث
سرعت انقبا

فيبر عضالني با توجه به نوع تار عضالني (فعاليت ميوزین  )ATPaseو طول فيبر عضوالني

(تعداد سارکومرهای قرار گرفته در یك ردیف) تعيين ميشود ( .)1بنابراین منطقي به نیور ميرسود کوه ایون
عوامل را تعيينکننده عملکرد سرعتي و همينطور که در این مطالعه بررسي کردیم ،عملکرد شنای کرال سوينه
سرعتي بدانيم .در گذشته ،ارتباط بين ترکيب فيبر عضالني (درصد تارهای تند انقبوا

) و عملکورد سورعتي

شنا مورد بررسي قرار گرفته است و نتایج نشاندهنده آن است که شوناگران سورعتي دارای درصود بواالیي از
تارهای عضالني نوع دوم هستند ( 15و  .)12با این حال درصد نوع تار عضالني ميتواند بين شناگران ،حتوي
شناگران تمریندیده ،برای یك مسافت شنای ویژه بسيار متفاوت باشد ( .)21از طرف دیگر ،به نیور ميرسود
نوع تار عضالني فاکتور مهمي در تعيين خووصيات استقامتي عضله باشد ،در حالي که معمواری فاسويکلهوا
بيشتر خووصيات طول -تنش و نيرو -سرعت عضله را تحت تأثير قرار ميدهد (.)7
نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده آن است که شناگران نوجوان با عملکرد شنای کورال سوينه سورعتي بهتور ،در
عضالت پهن خارجي ،دوقلوی خارجي و سهسر بازویي به طور معنيدار دارای طول فاسيکل مطلن بلنودتر و
در عضالت پهن خارجي و دوقلوی خارجي به طور معنيدار دارای طول فاسيکل نسبي (نسبت به طول اندام)
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بلندتری هستند .با اینکه تاکنون مطالعهای به بررسي تأثير این شاخصها بر عملکرد شناگران نپرداخته اسوت،
مطالعات مشابه این زمينه نشان ميدهد که طول فاسيکل (مطلن و نسبي) در عضالت حرکتدهنده اصولي در
دوندگان سرعتي نخبه با عملکرد دوی سرعت بهتر به طوور معنويداری بلنودتر اسوت ( 1و  .)27ایون نتوایج
نشاندهنده آن است که تفاوت در عملکرد سرعتي شنای سينه ميتواند با تفاوت در طول فاسويکل عضوالت
درگير در حرکت سازگار و هماهنگ باشد .همچنين در مطالعه حاضر بين عملکرد سرعتي شنای کرال سينه و
طول فاسيکل (مطلن و نسبي) در عضالت پهن خارجي و دوقلوی خارجي ارتبواط منفوي معنويداری وجوود
داشت .اما عليرغم ارتباط منفي در عضالت دوقلوی مياني و سهسر بازویي با عملکرد سورعتي شونای کورال
سينه ،این ارتباط معنيدار نبود .در مطالعات اناام گرفته بر روی دونودگان سورعتي مورد ( )1و زن ( )27نيوز
ارتباط منفي معنيداری بين طول فاسيکل (مطلن و نسبي) در عضالت حرکتدهنده اصلي و بهترین عملکورد
دوی سرعت مشاهده شده است.
برای نشاندادن تأثير طول فاسيکل و ضخامت عضالني بيشتر و زاویه پنيوت کوچوكتر بور سورعت انقبوا
عضالني ،کوماگای و همکارانش ( )1555مدلي تئوریکي را ارايه کردند (شوکل  .)3بوا انقبوا

فاسويکل ،آن

حول مبدا خود چرخش ميکند و زاویه پنيت افزایش ميیابد ( ،)1در حالي کوه فاصوله بوين دو نيوام عضوله
(ضخامت عضالني) تغييری پيدا نميکند ( .)1ما نيوز بور اسواس مطالعوه کوماگوای و همکوارانش ( )1555و
استفاده از اطالعات جدول  ،2انقبا

متوسط عضالني معادل  25درصد طوول فاسويکل بورای عضوله پنيوت

دوقلوی خارجي و در مدت زمان  105 msرا در نیر گرفتيم .در این صورت برای  S2انقبا
 5/01است که سير تاندون برابر  5/00 cmرا موجب ميشود .در نتياه سرعت انقبوا

فاسويکل cm

عضوله 1/21 cm/s

است .اما با فاسيکل به طول  6/23 cmبرای عضله دوقلوی خارجي گروه  ، S1سير تاندون برابر  5/61 cmو
سرعت انقبا

عضالني  1/06 cm/sخواهد بود .در نتياه عضله دوقلوی خارجي 21/3 ، S1درصد سریعتر

از  S2منقبض ميشود .این مقدار برای عضله دوقلوی خارجي گروه با عملکرد دوی سرعت بهتور در مطالعوه
کوماگای و همکاران ( )1555برابر  11درصد انقبا

سریعتر بود .این تفاوت به دليول بيشوتربودن ضوخامت

عضالني و طول فاسيکل در گروههای تحت بررسي آن مطالعه نسبت به مطالعه حاضر به وجود آمده است .با
درنیرگرفتن فرضيات باال ،این مقادیر برای عضالت پهن خارجي و سهسر بازویي  21درصد و  20/0درصود
انقبا

سریعتر در  S1نسبت به  S2ميباشد .در نتياه واض است که طول فاسيکل بلنودتر در یوك عضوله

پنيت ،سرعت بيشتر انقبا
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شکل  .3نمایش قياسي سير تاندون ) (∆xعضله دوقلوی خارجي در اثر انقبا

فاسيکل آن .مقادیر ميانگين ضخامت عضالني و

طول فاسيکل برای گروههای  S1و  S2مورد استفاده قرار گرفته است L .نشاندهنده طول فاسيکل در حالت اوليه و ’ Lطول
فاسيکل پس از انقبا

25درصد ( 5/62سانتي متر برای گروه  S1و  5/01سانتي متر برای گروه  )S2ميباشد ∆x .برای ، S1

 5/61سانتي متر و برای  5/01 ، S2سانتي متر بوده است .در نهایت برای انقباضي با زمان  105 msسرعت انقبا

عضالني برای

گروههای  S1و  S2به ترتيب  1/06 cm/sو  1/26 cm/sخواهد بود.

در حالت کلي دو توضي برای توجيه اینکه طول فاسيکل بيشتر به عملکرد سرعتي بهتر منار ميشود وجوود
دارد .اوالً ،همانطور که در باال آنرا بررسي کردیم ،طول فاسيکل بلندتر موجوب حوداکثر سورعت بيشوتر در
انقبا

عضالني ميشود .سرعت بيشتر منار به توان باالتر ميشود که بهبود عملکرد سرعتي را به دنبال دارد.

تام و همکارانش ( ،)1557برآورد کردهاند که کاهش طول فاسيکل در نتياة از دست دادن سارکومرهای قورار
گرفته در یك ردیف ،موجب حدود  05درصد از کاهش کلي در حوداکثر سورعت انقبوا

عضوالني عضوله

دوقلوی مياني در افراد مسن در مقایسه با افراد جوان ميشود .ثانياً بر اسواس رابطوه هيول ،)26( 2بوا افوزایش
سرعت انقبا

عضله نيروی توليدی آن کاهش ميیابد .با این حال زماني که تعداد سارکومرهای بيشوتری در

یك ردیف قرار گرفته باشند ،برای یك انقبا

با سرعت مشخص کل فيبور عضوالني ،سورعت انقبوا

هور

سارکومر در فيبر یا فاسيکل آهستهتر خواهد بود و بر اساس رابطه نيورو -سورعت ،نيوروی سوارکومر مشوابه
افزایش سرعت انقبا

فيبر ،کاهش نخواهد یافت ( .)1بنابراین در انقباضات بوا سورعت بواال ،فاسويکلهوای

بلندتر قادر به توليد نيروهای بيشتری هستند ( .)7در نتياه توان نيز بواالتر خواهود بوود کوه بوه طوور بوالقوه
عملکرد سرعتي را بهبود ميبخشد.
شواهدی وجود دارد که نشان ميدهد عالوه بر ورزشکاران رشتههای سرعتي ،ورزشکاران رشتههوای نيازمنود
بدن حايم و قدرت باال همچون کشتي گيران سومو و بدنسازان در مقایسه با گروه کنتورل نيوز دارای طوول
فاسيکل بلندی در عضالت خود هستند ( .)7تفاوتي که در این ميان وجود دارد این است که در ورزشوکاران
رشتههای قدرتي برای افزایش طول فاسيکل همزمان با افزایش ضخامت عضالني ،زاویوه پنيوت نيوز افوزایش
ميیابد .در حالي که ورزشکاران رشتههای سرعتي به طور معمول در عضالت موثر خود زاویه پنيت کوچکي

1. Hill
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دارند .بنابراین باید انتیار داشت که افزایش زاویه پنيت با عملکرد سرعتي تداخل ایااد کند که این مطلب در
مورد زاویه پنيت عضله دوقلوی مياني و عملکرد شنای کورال سوينه سورعتي ( )r = 5/11در مطالعوه حاضور
برقرار است .از طرف دیگر اگر طول فاسيکل نسبي را شاخوي بدانيم که ارتباط مثبتي با عملکرد بهتر سرعتي
دارد ( 1و ،)27همانطور که در این مطالعه در مورد عضالت پهن خارجي و دوقلووی خوارجي برقورار بوود،
ارتباط قوی منفي بين زاویه پنيت و طول فاسيکل نسبي در تمامي عضالت تحت بررسي ميتواند نشاندهنده
تأثيرگذاری معکوس افزایش زاویه پنيت بر عملکرد سرعتي شنا باشد و به نوعي مطلب باال را تودین ميکند.
از طرفي ،مطالعات دیگر ارتباط مثبتي بين ضخامت عضالني و طول فاسيکل نسبي در ورزشکاران رشوتههای
قدرتي و سرعتي گزارش کردهاند ( 1و  )27که در مطالعه حاضر نيز این رابطه در مورد تمامي عضالت تحت
بررسي باز عضله دوقلوی مياني برقرار بود .جدا از پويشزمينوههای ژنتيکوي ،ارتبواط بوين طوول فاسويکل و
ضخامت عضالني ميتواند تأیيدی بر این فرضيه باشد که افزایش طول فاسويکل در انسوان ممکون اسوت در
سازگاری به اناام تمرینات رخ بدهد ( .)11با این حال ما اطالعي در مورد شيوه تمرینات آزمودنيهای خوود
نداریم و از طرف دیگر نحوه و ميزان تأثيرگذاری تمرینات ویژه رشوته شونا بور ضوخامت عضوالني و طوول
فاسيکل عضالني تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته است.
مطالعات گذشته ( 10و  )16تفاوت در حداکثر نيروی توليدی و حداکثر سرعت انقبوا

عضوالت دوقلووی

مياني و دوقلوی خارجي را اساساً به دليل تفاوت در معماری عضالني آنها دانستهاند .با اینکوه ترکيوب فيبور
عضالني بين این دو عضله مشابه است ( ،)17طول فاسيکل بيشتر در دوقلوی خارجي آن را بوه طوور بوالقوه
برای انقبا

با سرعت بيشتر مناسب ميسازد .اما عضله دوقلوی مياني با طول فاسيکل کوتاهتر و زاویه پنيت

بزركتر برای توليد نيروی بيشتر مناسب است .یافتههای مطالعه حاضور نشوان ميدهود کوه عضوله دوقلووی
خارجي به طور معنيدار دارای ضخامت بيشتری در گروه با عملکرد شنای سرعتي بهتر ( )S1است ،در حالي
که این عامل برای عضله دوقلوی مياني بين دو گروه مشابه است .ضخامت بيشوتر و زاویوه پنيوت کوچوكتر
عضله دوقلوی خارجي موجب فاسيکل بلندتر در گروه با عملکرد شنای سرعتي بهتر شده است ،در حالي که
طول فاسيکل عضله دوقلوی مياني بين دو گروه مشابه است .بنابراین نتایج مطالعه حاضر تفاوت در معمواری
عضالت دوقلوی مياني و دوقلوی خارجي را به نوعي تأیيد کرده و تا اندازهای تفاوت در تأثيرگذاری آنها را
بر عملکرد سرعتي شنای کرال سينه توصيف ميکند .در مطالعه آبه و همکارانش ( ،)1552بين عملکورد دوی
سرعت در زنان و طول فاسيکل (هم مطلن و هم نسبي) عضله دوقلوی خوارجي ارتبواط منفوي و معنويداری
وجود داشت ،در حالي که این ارتباط برای عضله دوقلوی مياني برقورار نبوود .در مطالعوه حاضور نيوز طوول
فاسيکل (مطلن و نسبي) در عضله دوقلوی خارجي ارتباط منفي معنيداری با عملکورد سورعتي شونای سوينه
داشت ،در حالي که این ارتباط برای عضله دوقلوی مياني برقرار نبود .در نتياه به نیر ميرسد طول فاسويکل
عضله دوقلوی خارجي فاکتور مهمتری در تعيين عملکرد سرعتي شنای کرال سينه شناگران نوجوان است.
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با توجه به نقش تعيينکننده عملکرد دست در توليد نيوروی محرکوه بورای پويشروی در شونای کورال سوينه
سرعتي ( 11و  )32عضالت دوسر و سهسر بازویي از عضالت عملکننده بر مفول شانه در این مطالعه تحت
بررسي قرار گرفت .بر این اساس ضخامت عضالني در عضله دوسر بازویي بين گروهها مشابه بود ،اما گوروه
 S1به طور معنيدار دارای ضخامت بيشتری در عضله سهسر بازویي بود .همچنين گوروه بوا عملکورد شونای
سرعتي بهتر به طور معنيدار دارای زاویه پنيت کوچكتر و طول فاسيکل مطلن و نسبي (نسبت به طول بازو)
بلندتر در عضله سهسر بازویي بود .بنابراین به نیر ميرسود شوناگران نوجووان بوا عملکورد سورعتي بهتور از
مزیتهای طول فاسيکل بلندتر عضوله سوهسور بوازویي در توليود تووان بواالتر بهرمنود ميشووند .هواولي و
همکارانش ( )2111ارتباط قوی معنيداری بين توان متوسط عضالت عملکننده روی مفول شانه و عملکورد
شنای کرال سينه سرعتي در گروة از شناگران نوجوان تمرین دیده با ميانگين سوني مشوابه مطالعوه حاضور را
گزارش کردهاند ( .)P<5/52 ، r=5/63از طرف دیگر بيرر ( )2116اهميت عملکرد عضله سهسور بوازویي در
فاز توليد نيروی محرکه تمامي تکنيكهای شنا از جمله کرال سينه را نشان داده است .در نتياه انتیار ميرود
بين خووصيات معماری عضله سهسر بازویي و عملکرد سرعتي شنای کرال سينه ارتباطي برقرار باشد .با این
حال در مطالعه حاضر هيچ ارتباطي بين شاخصهای معماری عضله سهسر بوازویي از جملوه طوول فاسويکل
مطلن و نسبي و عملکرد شنای کرال سينه سرعتي برقرار نبود .این مطلب ميتوانود در نتياوه عوامول متعودد
تأثيرگذار بر عملکرد سرعتي شناگران نوجوان همچون پارامترهای تکنيکي ( 11 ،13و  ،)31شويوه تمرینوي و
پيشزمينههای شناگران ( )21به وجود آمده باشد که تحقيقات مشابه در این زمينه را ضروری ميسازد.
نتیجهگیری
در نهایت ،به نیر ميرسد طول فاسيکل عضالني در شنای کرال سينه سورعت یکوي از عوامول تأثيرگوذار بور
عملکرد شناگران نوجوان است و طول فاسيکل عضالت پهن خارجي و دوقلوی خارجي با عملکرد بهتور در
این زمينه مرتبط است .اما این ارتباط در مورد برخي عضالت دیگر به روشني برقرار نيسوت کوه ميتوانود از
طرفي ناشي از عوامل متعدد تأثيرگذار بر عملکرد شنای کرال سينه و از طرفي به دليل خووصيات ژنتيکوي و
در سازگاری تمرینات خاا ورزشکاران این رشته به وجود آمده باشد که اناوام مطالعوات تکميلوي در ایون
زمينه را ضروری ميسازد.
سپاسگزاری
این مطالعه بدون حمایت و همکاری جناب آقای سيد عبواس موسووی ريويس محتورم هيئوت شونای اسوتان
خراسان جنوبي و دکتر عليرضا احسان بخوش ريويس محتورم بخوش رادیولووژی و سوونوگرافي بيمارسوتان
وليعور بيرجند به اناام نميرسيد ،که از ایشان کمال تشکر و سپاس را داریم.

73

...بررسي ارتباط بين عملکردسرعتي شناي کرال سينه و طول

منابع
1. Lieber, R. L., Fridén, J (2001). Clinical significance of skeletal muscle architecture. Clin
Orthop Relat Res. 38, 140–51.
2. Scott, S. J., Engstrom, C. M., Loeb, G. E (1993). Morphometry of human thigh muscles:
determination of fascicle architecture by magnetic resonance imaging. J Anat. 182, 24957.
3. Kawakami, Y., Abe, T., Fukunaga, T (1993). Muscle-fiber pennation angles are greater
in hypertrophied than in normal muscles. J Appl Physiol. 74(6), 2740-4.
4. Narici, M. V., Hoppeler, H., Kayser, B., Landori, L., Claassen, H., Gavardi, C., Conti, M.,
Cerretelli, P (1996). Human quadriceps cross-sectional area, torque and neural
activation during 6 month strength training. Acta Physiol Scand. 157(2), 175-86.
5. Rutherford, O. M., Jones, D. A (1992). Measurement of fiber pennation using ultrasound
in the human quadriceps in vivo. Eur J Appl Physiol. 65, 433-7.
6. Lieber, R. L (1992). Skeletal Muscle Structure and Function: Implications for Physical
Therapy and Sports Medicine. 1st Ed. Williams & Wilkins publication, USA.
7. Blazevich, A. J (2006). Effects of Physical Training and Detraining, Immobilization,
Growth and Aging on Human Fascicle Geometry. Sports Med. 36(11), 1003-1017.
8. Hamill, J., Knutzen, K. M (2009). Biomechanical Basis of Human Movement. 3rd Ed.
Lippincott Williams & Wilkins publication, USA.
9. Kumagai, K., Abe, T., William, F., Ryushi, T., Takano, S., Mizuno, M (2000). Sprint
performance is related to muscle fascicle length in male 100-m sprinters. J Appl
Physiol. 88(3), 811-6.
10. Abe, T., Kumagai, K., Brechue, W. F (1999). Muscle fascicle length is greater in
sprinters than long-distance runners. Med Sci Sports Exerc. 32(6), 1125-9.
11. Barany, M (1967). ATPase activity of myosin correlated with speed of muscle
shortening. J Gen Physiol. 50, 197–218.
12. Spector, S. A., Gardiner, P. F., Zernicke, R. F., Roy, R. R., Edgerton, V. R (1980).
Muscle architecture and the force-velocity characteristics of cat soleus and medial
gastrocnemius: implications for motor control. J Neurophysiol. 44(5), 951–60.
13. Sacks, R. D., Roy, R. R (1982). Architecture of the hind limb of muscle of cats:
functional significance. J Morphol. 173(2), 185–95.
14. Matta, T., Simao, R., de Salles, B. F., Spineti, J., Oliveira, L. F (2011). Strength
training's chronic effects on muscle architecture parameters of different arm sites. J
Strength Cond Res. 25(6), 1711-7.
15. Friederich, J. A., Brand, R. A (1990). Muscle fiber architecture in the human lower limb.
J Biomech. 23(1), 91–5.
16. Hill, A. V (1970). First and Last Experiments in Muscle Mechanics. Cambridge Univ.
Press, England.
17. Abe, T., Fukashiro, S., Harada, Y., Kawamoto, K (2001). Relationship between sprint
performance and muscle fascicle length in female sprinters. J Physiol Anthropol Appl
Human Sci. 20(2), 141-7.
18. Garrido, N., Marinho, D. A., Barbosa, T. M., Costa, A. M., Silva, A. J., Pérez-Turpin, J.
A., Marques, M. C (2010). Relationships between dry land strength, power variables
and short sprint performance in young competitive swimmers. J Hum Sport Exerc. 5(2),
240-9.
19. Sortwell, A (2012). Strength and Power Training For 100m Front Crawl Swimmers. J Int
Soc Swimming Coach. 2(1), 4-29.
20. Costill, D (1978). Adaptations in skeletal muscle during training for sprint and endurance
training. Swimming Med. 4(6), 59-64.
21. Prins, J (1981). Muscles and their function. In Flavell ER (ed): Biokinetics Strength
Training Albany, CA, Isokinetics, 72-7.
22. Deschodt, V. J., Arsac, L. M., Rouard, A. H (1999). Relative contribution of arms and
legs in humans to propulsion in 25-m sprint front-crawl swimming. Eur J Appl Physiol
Occup Physiol. 80(3), 192-9.

74

9319  بهار و تابستان،3  شماره،پژوهش در طب ورزشي و فنآوري

23. Jurimae, J., Haljaste, K., Cicchella, A. Latt, E., Purge, P., Leppik, A., Jurimae, T (2007).
Analysis of swimming performance from physical, physiological, and biomechanical
parameters in young swimmers. Padiatr Exerc Sci. 19(1), 70-81.
24. Latt, E., Jurimae, J., Maestu, J., Purge, P., Ramson, R., Haljaste, K., Keskinen, K. L.,
Rodriguez, F. A., Jurimae, T (2010). “Physiological, biomechanical and
anthropometrical predictors of sprint swimming performance in adolescent swimmers”. J
Sports Sci Med. 9; PP: 398-404.
25. Huijing, P. A (1985). Architecture of the human gastrocnemius muscle and some
functional consequences. Acta Anat. (Basel). 12, 101–7.
26. Kawakami, Y., Ichinose, Y., Fukunaga, T (1998). Architectural and functional features of
human triceps surae muscles during contraction. J Appl Physiol. 85(2), 398–404.
27. Johnson, M. A., Polgar, J., Weightman, D., Appleton, D (1973). Data on the distribution
of fiber types in thirty-six human muscles: an autopsy study. J Neurol Sci. 18(1), 111–
29.
28. Kearns, C. F., Brechue, W. F., Abe, T (1998). Training-induced changes in fascicle
length: a brief review. Adv Exerc Sports Physiol. 4(3), 77–81.
29. Thom, J. M., Morse, C. I., Birch, K. M., Narici, M. V (2007). Influence of muscle
architecture on the torque and power-velocity characteristics of young and elderly men.
Eur J Appl Physiol. 100(5), 613-9.
30. Birrer, P (1986). The shoulder, EMG and the swimming stroke. J Swimming Res. 12,
20-3.
31. Sharp, R. L., Troup, J. P., Costill, D. L (1982). Relationship between power and sprint
freestyle swimming. Med Sci Sports Exerc. 14, 53–6.
32. Strzała, M., Tyka, A (2009). Physical endurance, somatic indices and swimming
technique parameters as determinants of front crawl swimming speed at short distances
in young swimmers. Med Sport. 13(2), 99-107.
33. Hawely, J. A., Williams, M. M., Vickovic, M. M., Handcock, P. J (1992). Muscle power
predicts freestyle swimming performance. Br J Sports Med. 26(3), 151-5.
34. McLeod, I (2010). Swimming anatomy. Human Kinetics, USA.

75

19

Research in Sport Medicine & Technology

Relationship between sprint performance of front-crawl
swimming and muscle fascicle length in young swimmers
Nasirzade, A. R.*, Ehsanbakhsh, A. R.**, Ilbeygi, S.***, Arghavani, H.****,
Aliakbari, M.*****
* Master Science in Physical Education and Sport Sciences, Birjand University
** Assistant Professor of Radiology, Birjand University of Medical Science.
*** Assistant Professor of Sport Biomechanic, Birjand University of Medical Science.
****Master Science in Physical Education and Sport Sciences, Esfahan University.
*****Bachelor Science, in Physical Education and Sport Sciences, Birjand University.
Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between sprint
performance of front-crawl swimming and muscle fascicle length in 23 male
young swimmers. The sample was divided into two groups by 25-m sprint
front-crawl swimming performance: 14.6-15.7 s (S1, n=11) and 15.8-17 s (S2,
n=12). Muscle thickness and pennation angle and fascicle length of the Biceps
Brachii (only muscle thickness) and Triceps Brachii and Vastus Lateralis and
Gastrocnemius Medialis and Lateralis muscles were measured by B-mode
ultrasonography. S1 had a significantly greater Vastus Lateralis,
Gastrocnemius Lateralis, and Triceps Brachii muscle thickness. Pennation
angle only in Triceps Brachii was significantly smaller in S1. S1 in Vastus
Lateralis, Gastrocnemius Lateralis, and Triceps Brachii muscles had
significantly absolute longer fascicle length and in Vastus Lateralis and Triceps
Brachii muscles, had relatively (relative to limb length) longer fascicle length.
There was a significant relationship between sprint performance of front-crawl
and absolute and relative fascicle length in Vastus Lateralis (absolute: r = 0.49, relative: r = -0.43) and Gastrocnemius Lateralis (absolute: r = -0.47,
relative: r = -0.42). It is concluded that muscle fascicle length is one of the
effective factors on the sprint front-crawl swimming in young swimmers.
Key words: Muscle architecture, fascicle length, ultrasonography, sprint swimming,
front-crawl.

Second Year, No 3, Spring & Summer 2012

