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چکیده
هدف اين پژوهش بررسي اثر کوتاهمدت حرکات کششي ايستا و پويا بر اوج گشتاور برونگراي عضلة همسترينگ و نسبت
عملکردي و رايج عضلة همسترينگ بر چهارسرراني زنان ورزشکار بود .در اين پژوهش 16 ،زن ورزشکار رشتة فوتسال
( 24 ± 4/2سال و وزن  52/65 ± 15/83کيلوگرم) و بدون سابقة آسيبديدگي در اندام تحتاني شرکت کردند .از
آزمودنيها در سه جلسة مختلف در يکي از وضعيتهاي بدون کشش (کنترل) ،کشش ايستا و کشش پويا ،ميزان اوج
گشتاور ايزوکينتيک عضالت چهارسرراني و همسترينگ در انقباضهاي درونگرا و برونگرا اندازهگيري شد .جلسة
تمرينهاي کششي آزمودنيها شامل چهار حرکت کششي براي گروههاي عضالني اصلي در اندام تحتاني (همسترينگ،
چهارسرراني ،نزديککنندههاي ران و عضلة سوئز) بود .حرکات کششي دو بار و هر بار  30ثانيه در وضعيت کشش ايستا
و  15تکرار دوثانيهاي در وضعيت کشش پويا با فاصلة استراحت بهمدت  20ثانيه انجام شد 15 .دقيقه پس از اتمام حرکات
کششي ،آزمونهاي ايزوکينتيک با استفاده از دينامومتر ايزوکينتيک -بايودکس براي تعيين اوج گشتاور برونگرا و
درونگرا و نيز ،نسبت رايج و عملکردي همسترينگ به چهارسرراني در سرعتهاي زاويهاي  60و  180درجه بر ثانيه انجام
شد .دادهها با استفاده از تحليل واريانس با اندازههاي تکراري دوعاملي (سرعت زاويهاي و نوع کشش) در سطح P<0.05
تجزيهوتحليل شد .نتايج نشان داد که  15دقيقه پس از پايان کشش ،کاهش اوج گشتاور برونگراي همسترينگ در وضعيت
کشش پويا معنادار بود .همچنين ،در متغير نسبت رايج قدرت همسترينگ به چهارسرراني ،تغييرات معناداري پس از
انجام کشش ايستا و پويا مشاهده نشد .نتايج در متغير نسبت عملکردي نيز نشاندهندة کاهش معنادار آن در کشش پويا
در مقايسه با وضعيت بدون کشش و کشش ايستا بود ( .)P >0.05براساس يافتههاي حاصل از اين پژوهش ،بهنظر ميرسد
 15دقيقه استراحت غيرفعال ،برخي اثرهاي نامطلوب کشش ايستا را برطرف ميکند؛ اما درزمينة توصيه به استفاده از
حرکات کششي پويا بايد احتياط بيشتري کرد.
واژگان کلیدی :کشش ايستا ،اوج گشتاور ،نسبت رايج اوج گشتاور عضلة همسترينگ به چهارسرراني ،نسبت عملکردي
اوج گشتاور عضلة همسترينگ به چهارسرراني
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مقدمه
بسیاری از ورزشکاران با هدف بهبود عملکرد عضالنی هنگام انجام فعالیتهای ورزشی ،از برنامههای
مختلف گرمکردن پیش از انجام تمرینها یا مسابقهها استفاده میکنند ( .)1گرمکردن معموالً شامل
فعالیتهای هوازی با شدت پایین برای افزایش دمای عضالت و بدن و بهبود عملکرد عصبی -عضالنی
و کشش عضالت اختصاصی درگیر درهنگام فعالیت است .بهطور سنتی و رایج ،بخشی از برنامة
گرمکردن شامل استفاده از تمرینهای کششی (بهویژه ازنوع ایستا) است .اعتقاد بر این است که
افزایش دامنة حرکتی مفصل یا همان انعطافپذیری ،عملکرد ورزشی را ازطریق بهبود عملکرد عضالنی،
ایجاد شلی عضالنی ،کاهش سختی واحد تاندون -عضله و کاهش احتمالی خطر آسیب عضالنی افزایش
میدهد ()2؛ بنابراین ،مربیان و ورزشکاران از انوع مختلف تمرینهای کششی (بهویژه ایستا و پویا)
قبل از تمرینها یا مسابقات استفاده میکنند.
بااینوجود ،نقش انعطافپذیری در عملکرد ورزشی موضوع چالشبرانگیزی در علوم ورزشی است (.)3
در سالهای اخیر ،نظرهای متفاوتی درخصوص باورهای پیشین دربارة حرکات کششی مطرح شده
است .در گذشته اعتقاد بر این بود که کشش قبل از تمرین یا رقابت به پیشگیری از آسیبدیدگی
کمک میکند و منجر به بهبود عملکرد میشود ( .)4همچنین ،بیان میشد که دامنة حرکتی بیشتر
مفصل ظرفیتهای تمرینی فردی را افزایش میدهد ()5؛ اما پژوهشهای حاضر از این عقیده حمایت
نمیکنند (بهخصوص کششهای ایستا) و نظرهای متناقضی ارائه شدهاند ()7-6؛ برای مثال ،مشخص
شده است که انجام کشش عضالنی میزان سفتی عضالنی را کاهش میدهد و با تغییر سیگنالهایی از
دوکهای عضالنی دریافت شده که سرعت کار آهستهتر و کاهش تعداد تارهای عضالنی فعال را ایجاد
میکنند (.)8
براساس شواهد جدید ،استفاده از حرکات کششی ازنوع ایستا قبل از فعالیتهایی که نیازمند نیرو و
توان زیاد هستند ،ممکن است بهطور موقت باعث کاهش عملکرد ورزشی شود و تأثیر منفی بر آنها
داشته باشد ( .)3،9نلسون 1و همکاران ( )10کاهش اوج گشتاور ایزوکینتیک عضالت بازکنندة زانو را
پس از  15دقیقه کشش ایستای عضلة چهارسررانی نشان دادند .پاپادوپلوس 2و همکاران ( )11کاهش
اوج گشتاور ایزوکینتیک را فقط پس از کشش ایستا در سرعتهای  60و  180درجه بر ثانیه در
عضالت بازکنندة زانو نشان دادند .آنها تفاوتی در میزان گشتاور تولیدی پس از کشش پویا مشاهده
نکردند .برخی مطالعات افزایش عملکرد را پس از کششهای ایستا گزارش کردهاند؛ برای مثال ،لیتل

1. Nelson
2. Papadopoulos
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و ویلیامز  )12(1در مقایسة بین کشش ایستا ،کشش پویا و فقدان کشش ،بهبود معنادار زمان دوی
سرعت  20متر را پس از کشش ایستا و پویا گزارش کردند .همچنین ،پژوهشهای اندکی درخصوص
تأثیر حاد حرکات کششی پویا بر عملکرد ورزشی انجام شدهاند و گاهی نتایج متناقضی گزارش شده
است؛ برای مثال ،مکمیلن 2و همکاران ( )13در مقایسة تأثیر کشش ایستا و پویا ،بهبود عملکرد در
دوی رفتوبرگشت  ،Tپرتاب توپ طبی از پشت سر و پنج گام پرش پس از  10دقیقه کشش پویا را
گزارش کردند؛ درحالیکه پس از کشش ایستا ،بهبود عملکرد ورزشی در آزمونهای ذکرشده مشاهده
نشد .درمقابل ،بدل 3و همکاران ( )8با انجام سه کشش  15ثانیهای ایستا و سه کشش  30ثانیهای
پویا در عضالت سهسربازویی ،چهارسرران و همسترینگ ،تغییرنکردن یک تکرار بیشینه (5)1RM
عضالت را در مقایسة بین کشش ایستا و پویا گزارش کردند .کاستا و همکاران ( )14نیز اثرهای حاد
کشش پویا در عضالت چهارسررانی و همسترینگ را بر نسبت عملکردی گشتاور برونگرای
ایزوکینتیک عضلة همسترینگ در سرعتهای  60و  180درجه بر ثانیه بررسی کردند .آنها کاهش
نسبت عملکردی و اوج گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ را پس از کشش گزارش کردند.
وود 4و همکاران ( )15بیان کردند برخی مطالعات که به بررسی اثرهای تمرینهای کششی پرداختهاند،
از دستورالعملهای علمی تمرینهای کششی (از منظر شدت ،نوع تمرینها و تکرار) استفاده نکردهاند.
عالوهبراین ،محدودیت دیگر این پژوهشها آن است که شباهت تمرینهای کششی استفادهشده (نوع،
مدت و تکرار) با آنچه در میدان عمل ورزشکاران از آنها استفاده میکردند ،بسیار کم بود()15؛
درنتیجه ،بهنظر میرسد که فرضیههای جدید و توصیههای سنتی درمورد تمرینهای کششی بهدرستی
بررسی و تأیید نشدهاند و نیاز به بررسی دقیقتر دارند.
با توجه به افزایش حضور زنان در رشتههای مختلف ورزشی ،در سالهای اخیر توجه زیادی به شناسایی
عوامل اثرگذار بر وقوع آسیبهای ورزشی آنان شده است .وقوع برخی از این آسیبها در زنان بیشتر
از مردان گزارش شده است .مطالعات انجامشده نشان دادهاند که زنان با مردان تفاوتهای ساختاری
و بیومکانیک دارند که فشار مضاعفی را بر زانوهایشان وارد میکند .این مطلب از دالیل شیوع بیشتر
آسیبهای زانو در زنان است (.)16

1. Little, Williams
2. McMillian
3. Beedle
4. Woods
5. One-Repetition Maximum
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قدرت عضالت اطراف مفصل زانو یکی از عوامل اصلی تعیینکننده در آسیب مفصل زانو ازجمله رباط
صلیبی زانو )ACL( 1است .نبود تعادل در قدرت عضالنی ناشی از ضعف عضلة همسترینگ یا قدرت
باالی چهارسرران میتواند ثبات مفصل زانو را برهم زند و احتمال وقوع آسیبهای مفصل زانو ازجمله
 ACLرا در زنان ورزشکار افزایش دهد ( .)17نسبت قدرت بیشینة ایزوکینتیک عضالت همسترینگ
به چهارسررانی ( ،)H:Qبهعنوان یک آزمون غربالگری برای پیشگیری از آسیبهای مرتبط با مفصل
زانو و عضلة همسترینگ استفاده میشود .بهطور متداول ،نسبت  H:Qاز تقسیم حداکثر گشتاور
کانسنتریک فلکسورهای ران بر حداکثر گشتاور کانسنتریک اکستنسورهای ران محاسبه میشود .یانگ
و همکاران ( )17بیان کردند در مرحلة پیش از فصل مسابقات ،دوندگان سرعتیای که نسبت H:Q
کمتر از  0/6در سرعت  180درجه بر ثانیه داشتند ،خطر آسیبدیدگی عضالت همسترینگ آنها 17
برابر افزایش یافت .در حرکات ورزشی ،عضلة همسترینگ برای کنترل حرکات اغلب بهصورت اسنتریک
مقاومت میکند و انقباض قدرتمندی را درمقابل عضلة چهارسررانی طی اکستنشن ران هنگام دویدن،
پرشها و ضربهزدن با پا ایجاد میکند ()14؛ بنابراین ،شاخص نسبت عملکردی که از تقسیم حداکثر
گشتاور اکسنتریک فلکسورهای ران بر حداکثر گشتاور کانسنتریک اکستنسورهای بهدست میآید،
کاربردیتر است .اخیراً برخی مطالعات نشان دادهاند که کششهای حاد ایستا نسبت  H:Qو اوج
گشتاور اکسنتریک را کاهش میدهد (.)18
با توجه به اینکه برخی مطالعات تأثیر منفی کشش قبل از فعالیت را گزارش کرده بودند ،دراینراستا
مطالعاتی دربارة تأثیر کشش ایستا و پویا بر نسبتهای عملکردی و رایج عضلة همسترینگ بر
چهارسرانی انجام شدند .مطالعات انجامشده عمدت ًا تأثیر کششهای ایستا را بر نسبت متداول H:Q
بررسی کردهاند و عموماً کاهش قدرت ایزومتریک و ایزوکینتیک را نشان دادهاند ()19؛ برایناساس،
به ورزشکاران رشتههایی که سطح باالیی از تولید دارند ،توصیه شده است که انجام کششهای ایستا
قبل از رقابت ممکن است تأثیر منفی بر عملکرد ورزشی آنها بگذارد (.)7
عالوهبراین ،در برخی مطالعات ،ایزوکینتیک قدرت فلکسورها و اکستنسورهای ران بالفاصله یا حداکثر
با فاصلة زمانی دو تا سه دقیقه پس از پایان حرکات کششی اندازهگیری شده است ()18،20؛ در
حالیکه حداقل فاصلة زمانی  10تا  15دقیقهای بین پایان گرمکردن و انجام حرکات کششی و شروع
تمرین یا مسابقه در ورزشکاران رشتههایی مانند فوتبال یا والیبال مشاهده شده است .براساس
بررسیهای انجامشده ،تاکنون پژوهشی به ارزیابی قدرت ایزوکینتیک  10تا  15دقیقهای پس از پایان
حرکات کششی که شباهت بیشتری به شرایط تمرین و رقابت ورزشکاران دارد ،نپرداخته است و
چهبسا با گذشت زمان این اثرهای موقتی افت قدرت عضالنی برطرف شود؛ بنابراین ،هدف از انجام
1. Anterior Cruciate Ligament
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این پژوهش اثر کوتاهمدت حرکات کششی ایستا و پویا بر اوج گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ و
نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار بود.
روش پژوهش
در این پژوهش 16 ،زن سالم ورزشکار (با میانگین سنی  24 ± 4/2سال ،وزن 52/65 ± 15/83
کیلوگرم و قد 163/35 ± 5/3سانتیمتر) بدون سابقة آسیبدیدگی در اندام تحتانی (بهویژه مفصل
زانو) شرکت کردند .همة داوطلبان  3-4سال در رقابتهای باشگاهی فوتسال دستة اول کشور ایران
حضور داشتند .فرایند آزمونگیری از پای برتر انجام شد که عالوهبر سؤال از آزمودنیها ،از آنها نیز
خواسته شد توپ فوتبال را با حداکثر دقت و با شدت متوسط بهسمت دروازه بهطول یک متر در فاصلة
 10متر شوت کنند .پای ضربهزننده به توپ پای برتر درنظر گرفته شد .در همة این ورزشکاران ،پای
غالب پای راست بود .علت استفاده از این آزمون اندازهگیری متغیرهای این پژوهش در پای برتر
آزمودنیها بود .افراد درزمینة پژوهش و روشهای آزمون و همچنین ،خطرهای احتمالی که ممکن
است حین اجرای آزمون بهوجود آیند ،مطلع شدند و بعد از آن ،فرم رضایتنامه را با آگاهی کامل
تکمیل کردند .یک جلسه آشناسازی مجدد در محل آزمایشگاه با هدف ثبت اطالعات آنتروپومتریک،
آشنایی مجدد با نحوة کار با دستگاه ایزوکینتیک بایودکس و انجام کششها برای آنها درنظر گرفته
شد .سپس ،آزمودنیها در سه جلسة مختلف با فاصلة زمانی  72ساعت در محل آزمایشگاه حضور
یافتند تا بهصورت تصادفی در یکی از وضعیتهای بدون کشش (کنترل) ،کشش ایستا و کشش پویا،
میزان قدرت ایزوکینتیک عضالت چهارسررانی و همسترینگ آنها اندازهگیری شود .برای کنترل اثر
یادگیری ،دو هفته قبل از اجرای آزمون ،آزمودنیها طی دو جلسه با فاصلة  72ساعات فرایند کامل
کششها و پروتکل را روی دستگاه بایودکس انجام دادند و دوباره نیز یک جلسه آشناسازی  48ساعت
قبل از شروع آزمون اصلی برای آنها درنظر گرفته شد .از آزمودنیها خواسته شد  48ساعت قبل از
جلسات آزمون از انجام فعالیتهای ورزشی سنگین خودداری کنند و درطول دورة زمانی جلسات
آزمون مکملهای ورزشی مصرف نکنند .برای گرمکردن در هر جلسة آزمون ،آزمودنیها قبل از آزمون
ایزوکنتیک ،پنج دقیقه گرمکردن را روی دوچرخة کارسنج با شدت  50وات انجام دادند.
تمرينهاي کششي :در جلسة کشش ایستا ،آزمودنیها چهار حرکت کششی را بدون کمک برای
گروههای عضالنی اصلی در اندام تحتانی (همسترینگ ،چهارسررانی ،نزدیککنندههای ران و عضلة
سوئز) مشابه با تمرینهای کششی که عمدتاً توسط ورزشکاران استفادهمیشود ،اجرا کردند ()14
(شکل شمارة یک) .هر حرکت کششی دو بار (شدت کششها درحد سختی مالیم و تا آستانة درد)
بهمدت  30ثانیه در هر دو پا انجام شد .بین حرکات کششی هر دو پا استراحت درنظر گرفته نشد؛ اما
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 20ثانیه استراحت بین هر حرکت کششی و هر تکرار آن درنظر گرفته شد .کشش پویا نیز شامل 15
حرکت کنترلشده و مداوم پویا از وضعیت ایستاده تا انتهای دامنة حرکتی (هر دو ثانیه یک کشش)
با استفاده از مترونوم و همچنین ،کرنومتر درحد سختی مالیم و تا آستانة درد بود.

شکل  -1کشش عضالت چهار سر (راست) و سوئز خاصرهاي (چپ)

شکل  -2کشش عضالت نزديککنندة ران (چپ) و همسترينگ (راست)

در جلسة بدون انجام کشش ،پس از رکابزدن و نیز در جلسة انجام حرکات کششی ،پس از پایان آن،
آزمودنیها بهصورت غیرفعال  15دقیقه استراحت کردند و سپس ،آزمونهای ایزوکینتیک انجام شدند.
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2

آزمون قدرت بيشينة ايزوکينتيک :با استفاده از نیروسنج ایزوکینتیک ،1برای تعیین اوج گشتاور

( )PTبرونگرا و درونگرا فلکسورها و اکستنسورهای زانو با پای برتر انجام شد .بعد از استقرار زانو
روی صفحة اکستنشن و فلکشن سیستم بایودکس ،دامنة حرکتی مفصل زانو صفر تا  90درجه (صفر
درجه اکستنشن کامل) روی دستگاه تنظیم شد .سرعت اجرای آزمونهای ایزوکینتیک  60و 180
درجه بر ثانیه بود که در مطالعات پیشین ،این دو سرعت برای ارزیابی خطر آسیبدیدگی زانو و
عضالت اطراف آن استفاده شدهاند ( .)17برای گرمکردن ،آزمودنیها دو تکرار زیربیشینه با  %50قدرت
را انجام دادند و سپس ،سه تکرار بیشینه برای هر آزمون را در دو سرعت  60و  180درجه بر ثانیه
انجام دادند (کانسنتریک /کانسنتریک) و (اکسنتریک /اکسنتریک) .بین هر سرعت ،یک دقیقه و بین
آزمونها ،پنج دقیقه استراحت برای حذف آثار خستگی درنظر گرفته شد .مقادیر مربوط به اوج گشتاور
عضالت چهارسررانی و همسترینگ توسط دستگاه محاسبه و ثبت گردید .همچنین ،نسبت  H:Qبه
دو روش تقسیم اوج گشتاور کانسنتریک عضلة همسترینگ به اوج گشتاور کانسنتریک عضلة
چهارسرران و نیز تقسیم اوج گشتاور اکسنتریک عضلة همسترینگ به اوج گشتاو ر کانسنتریک عضلة
چهارسررانی (شاخص عملکردی) محاسبه شد.

شکل  -3نحوة قرارگرفتن آزمودنيها روي دستگاه بايودکس

برای بررسی تفاوت سه وضعیت بدون کشش ،کشش ایستا و پویا ،از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای
تکراری دوعاملی (سرعت زاویهای و نوع کشش) در سطح معناداری  P<0.05استفاده شد .همة
محاسبات با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 3نسخة  16انجام شد.
1. Biodex System 4, USA
2. Peak Tourque
3. SPSS
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نتایج
جدول شمارة یک میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اندازهگیری شده در این پژوهش را نشان
میدهد.
جدول  -1توصيف شاخصهاي گرايش مرکزي و پراکندگي متغيرهاي پژوهش
متغير اندازه گيريشده

ميانگين

انحراف استاندارد

قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ در سرعت  60درجه بر ثانیه و بدون
انجام کشش
گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ در سرعت  180درجه بر ثانیه و بدون
انجام کشش
گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ در سرعت  60درجه بر ثانیه پس از
کشش ایستا
گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ در سرعت  180درجه بر ثانیه پس از
کشش ایستا
گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ در سرعت  60درجه بر ثانیه پس از
کشش پویا
گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ در سرعت  180درجه بر ثانیه پس از
کشش پویا
نسبت رایج قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت  60درجه بر
ثانیه و بدون کشش
نسبت رایج قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت  180درجه
بر ثانیه و بدون کشش
نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهار سررانی در سرعت 60
درجه بر ثانیه و بدون کشش
نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت 180
درجه بر ثانیه و بدون کشش
نسبت رایج قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت  60درجه بر
ثانیه پس از کشش ایستا
نسبت رایج قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت  180درجه
بر ثانیه پس از کشش ایستا

167/23
65/4136

5/55
15/83066

1/3097

19/48125

1/3326

22/42307

1/2917

26/75693

1/3018

25/35122

1/1253

23/47773

1/1064

25/02411

0/5262

0/07914

0/5378

0/11023

0/9868

0/23243

1/6577

0/43107

0/5261

0/06786

0/5017

0/10469
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ادامه جدول  -1توصيف شاخصهاي گرايش مرکزي و پراکندگي متغيرهاي پژوهش
متغير اندازه گيريشده

ميانگين

انحراف استاندارد

نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت 60
درجه بر ثانیه پس از کشش ایستا

0/9239

0/15960

نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت 180
درجه بر ثانیه پس از کشش ایستا

1/5526

0/47288

نسبت رایج قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت  60درجه بر
ثانیه پس از کشش پویا

0/5005

0/10232

نسبت رایج قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت  180درجه
بر ثانیه پس از کشش پویا

0/8218

0/11585

نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت 60
درجه بر ثانیه پس از کشش پویا
نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در سرعت 180
درجه بر ثانیه پس از کشش پویا

0.11585

0/8218

0/22823

1/2533

جداول شمارة دو ،شمارة سه و شمارة چهار نتایج آزمون تحلیل واریانس را با اندازههای تکراری دوعاملی
(سرعت زاویهای و نوع کشش) در متغیر گشتاور برونگرای همسترینگ ،نسبت رایج و نسبت عملکردی
آزمودنیها نشان میدهد.
جدول  - 2نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازههاي تکراري دوعاملي (سرعت زاويهاي و نوع کشش) در
متغير گشتاور برونگراي همسترينگ زنان ورزشکار
درجة

خطاي درجة

آزادي

آزادي

تأثیر سرعت زاویهای

0/054

1

21

0/818

تأثیر نوع کشش
تأثیر سرعت زاویهای *
نوع کشش

11/419

2

20

0/000

0/553

0/830

2

20

0/451

0/077

آمارة آزمون

ضريب F

معناداري

معناداربودن

توان

عملي ()η

آماري

0/003

0/056
0/983
0/172

جدول شمارة دو نشان میدهد که نوع کشش تأثیر معناداری بر میزان گشتاور برونگرای عضلة
همسترینگ دارد .بهبیاندیگر %55 ،از تغییرپذیری نمرات متغیر گشتاور برونگرای عضلة همسترینگ
ناشی از نوع حرکات کششی اجراشده است .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان میدهد که حرکات
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کششی پویا به صورت معناداری باعث ایجاد اوج گشتاور کمتری نسبت به حرکات کششی ایستا
( )P=0.000و اوج گشتاور بدون انجام حرکات کششی ( )P=0.001شده است.
جدول  -3نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازههاي تکراري دوعاملي (سرعت زاويهاي و نوع کشش) در
متغير نسبت رايج قدرت عضلة همسترينگ به عضلة چهارسرراني زنان ورزشکار
آمارة آزمون

ضريب

درجة

خطاي درجة

F

آزادي

آزادي

معناداري

معناداربودن

توان

عملي ()η

آماري

تأثیر سرعت زاویهای

0/724

1

21

0/113

0/115

0/352

تأثیر نوع کشش

0/131

2

20

0/878

0/013

0/067

3/507

2

20

0/061

0/260

0/586

تأثیر سرعت زاویهای*
نوع کشش

جدول شمارة سه نشان میدهد که سرعت زاویهای و نوع کشش تأثیری بر میزان نسبت رایج قدرت
عضلة همسترینگ به عضلة چهارسررانی ندارند.
جدول شمارة چهار نشان میدهد که سرعت زاویهای اجرای انقباض عضالنی بر میزان نسبت عملکردی
قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی تأثیر معناداری دارد .انجام آزمون بونفرونی نشان داد که این
تفاوت نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی تنها در مقایسة انجامشده در کشش
پویا وجود دارد ( )P=0.011و در دو مقایسة دیگر ،تفاوتها معنادار نیستند ( .)P>0.05این نتیجه
بدین مفهوم است که نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی در تمرینهای پویا
بین دو سرعت زاویهای  60درجه و  180درجه بر ثانیه با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؛ اما این
تفاوتها در وضعیت بدون کشش و کشش ایستا معنادار نیستند.
همچنین ،ردیف دوم این جدول نشان میدهد که نوع کشش تأثیر معناداری بر نسبت عملکردی
قدرت عضلة همسترینگ به عضلة چهارسررانی دارد .بهعبارتدیگر %61 ،از تغییرپذیری نمرات متغیر
نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی ،ناشی از نوع حرکات کششی اجراشده است.
نتایج آزمون تعقیبی نشان میدهد که نمرات نسبت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی
در دو وضعیت بدون کشش و کشش ایستا با کشش پویا دارای تفــاوت معنادار (  )P<0.05است.
بهبیاندیگر ،فقط کشش پویا نسبت عملکردی را بهطور معناداری در مقایسه با شرایط بدون کشش و
کشش ایستا کاهش داده است.
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جدول  -4نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازههاي تکراري دوعاملي (سرعت زاويهاي و نوع کشش) در
متغير سرعت زاويه اي زنان ورزشکار
آمارة آزمون

ضريب

درجة

خطاي درجة

F

آزادي

آزادي

معناداري

معناداربودن

توان

عملي ()η

آماري

تأثیر سرعت زاویهای

121/74

1

21

0/000

0/853

1

تأثیر نوع کشش

15/739

2

20

0/000

0/611

0/998

تأثیرسرعت زاویهای * نوع کشش 11/660

2

20

0/062

0/538

0/55

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی اثر کوتاهمدت حرکات کششی ایستا و پویا بر اوج گشتاور
برونگرای عضلة همسترینگ و نسبت متداول و عملکردی قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی
زنان ورزشکار بود .نتایج نشان داد که  15دقیقه پس از پایان هر دو نوع کشش ایستا و پویا ،کاهش
اوج گشتاور برونگرای همسترینگ مشاهده میشود؛ هرچندکه این کاهش تنها در کشش پویا در
مقایسه با شرایط بدون کشش و کشش ایستا معناداری را نشان داد (جدول شمارة سه) .این یافته با
نتایج پژوهشهای قبلی که کاهش گشتاور اوج را پس از کششهای ایستا ( )1،21و کشش پویا ()14
گزارش کرده بودند ،همسو است؛ برای مثال ،کاستا و همکاران ( )6،22کاهش  %3تا  %12از قدرت
فلکشن زانو را پس از کشش ایستای همسترینگ گزارش کردند .هردا  1و همکاران ( )23نیز کاهش
اوج گشتاور پس از کششهای پویا را ناشی از کاهش سفتی غیرفعال 2و گشتاور مقاومتی غیرفعال3
دانستند .از عوامل اثرگذار بر کاهش گشتاور مشاهدهشده میتوان به عوامل مکانیکی و عوامل عصبی
اشاره کرد .عوامل مکانیکی شامل تغییرات ارتباط طول -تنش عضله ( )6،24و عوامل عصبی شامل
کاهش فعالسازی عضالنی با تغییر حساسیت بازتابهای عضالنی و در برخی مواقع ،ناشی از
سازوکارهای مهاری سیستم عصبی مرکزی هستند (.)7
دراینراستا ،پژوهشهای انجامشده نشان دادهاند که کاهش گشتاور تولیدی ممکن است ناشی از
ویژگیهای ویسکو االستیک واحد تاندونی عضالنی باشد که میتواند باعث کاهش تنش غیرفعال و
کاهش فعالسازی عضالنی شود (.)25

1. Herda
2. Passive Stiffness
3. Passive Resistive Torque
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فاول 1و همکاران ( ) 26ماندگاری اثرهای منفی کشش ایستا را تا یک ساعت پس از پایان کشش
گزارش کردند؛ هرچندکه در مطالعة آنها زمان کشش بسیار فراتر از ( 13کشش و  135ثانیه) میزان
توصیهشده بود .این درحالی است که پژوهش حاضر نشان میدهد درصورتیکه مدت زمانهای رایج
توصیهشده  30تا  60ثانیه برای کشش ایستا بهکار رود ،احتماالً اثرهای منفی آن  15دقیقه پس از
پایان کشش ازبین میروند .یکی از عوامل احتمالی کاهش قدرت برونگرا پس از کشش پویا میتواند
تاحدی ناشی از تأخیر الکترومکانیکی باشد که پس از انجام کشش حاد مشاهده میشود (.)14،27
افزایش تأخیر الکترومکانیکی ناشی از شلی بیشتر واحد تاندونی عضالنی است؛ بهگونهای که نیروی
بیشتری در بافتهای مجاور ازدست میرود؛ بهجایآنکه نیرو بهصورت مستقیم از اجزای انقباضی به
استخوان انتقال یابد.
اما نتایج این پژوهش با مطالعاتی که تغییرنکردن گشتاور اوج برونگرای چهارسرران را پس از کشش
گزارش کردهاند ،متناقض است ( .)27ممکن است یکی از دالیل احتمالی این باشد که گروه عضالت
چهارسرران در مقایسه با همسترینگ پاسخ متفاوتی به کشش هنگام اعمال برونگرا میدهند .این
وضعیت ممکن است بهسبب ظرفیت تولید نیروی بیشتر چهارسرران ،سطح مقطع نسبی بیشتر آن و
ساختار هندسی این عضله باشد .عالوهبراین ،عضالت چهارسرران دامنة حرکتی بزرگتری دارند و
درگیری کامل آنها طی حرکات کششی کمی سخت و پیچیده است (.)14
همچنین ،نتایج نشان داد که در مقایسه با وضعیت بدون کشش 15 ،دقیقه پس از پایان حرکات
کششی ایستا و پویا ،تغییرات معناداری در نسبت رایج قدرت عضلة همسترینگ به چهارسررانی
مشاهده نمیشود .همانطورکه قبالً ذکر شد ،نسبت رایج از تقسیم اوج گشتاور درونگرای عضلة
همسترینگ بر اوج گشتاور درونگرای چهارسررانی بهدست میآید .این نتایج با یافتههای پژوهشهای
کاستا 2و همکاران ( ،)6،14سکیر 3و همکاران ( ،)18کرامر  4و همکاران ( )28که کاهش نسبت رایج
را بهویژه پس از کششهای ایستا گزارش کردهاند ،متفاوت است .شاید بتوان مهمترین عامل این
اختالف را ناشی از زمان اندازهگیری دانست .در تمامی مطالعات ذکرشده ،بالفاصله پس از پایان حرکات
کششی نسبت رایج قدرت همسترینگ به چهارسرران اندازهگیری شده است؛ اما در پژوهش حاضر،
پژوهشگران بهدنبال یافتن پاسخ برای این سؤال بودند که آیا با درنظرگرفتن فاصلة استراحت 15
دقیقهای (عموماً زمان رایج بین پایان حرکات کششی و شروع مسابقه یا تمرین) ،همچنان اثرهای
منفی (براساس یافتههای مطالعات قبلی که اثرات منفی را گزارش کرده بودند) حرکات کششی باقی
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میماند؟ براساس این یافتهها ،بهنظر میرسد که  15دقیقه استراحت غیرفعال تأثیر منفی کشش را بر
نسبت رایج ازبین برده باشد .احتمال دارد که درنتیجة این فاصلة  15دقیقهای ،عوامل عصبی و
مکانیکی همچون االستسیتة عضله ،مهار خودبهخودی عضالت مخالف ،عملکرد واحد تاندونی -عضالنی
و رابطة طول تنش که درنتیجة کشش تحتتأثیر قرار میگرفتند ،مجدداً بازیابی شدهباشند و به شرایط
اولیه بازگشته باشند .بااینحال ،نبود مطالعهای مشابه با پژوهش حاضر مقایسه و بررسی دقیقتر
مکانیسمهای احتمالی را دشوار میکند.
افزونبراین ،عمل برونگرای همسترینگ نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای زانو و آسیبهای
بخش خلفی ران دارد .ازآنجاییکه معموالً همسترینگ نسبت به چهارسرران ضعیفتر است ،نبود
تعادل ممکن است خطر آسیبدیدگی را افزایش دهد ()17،29؛ ازاینرو ،بیان شده است که نسبت
بین حداکثر گشتاور برونگرای خمکنندههای پا و حداکثر گشتاور درونگرای بازکنندههای پا ممکن
است شاخص بهتری از تفاوت عملکردی قدرت عضلة همسترینگ و چهارسررانی باشد و بنابراین،
بهعنوان نسبت عملکردی بیان شده است .در رابطه با تأثیر حاد کشش ایستا و پویا بر نسبت عملکردی
نتایج نشان داد که تنها کشش پویا تغییرات معناداری را (کاهش) در مقایسه با شرایط بدون کشش و
کشش ایستا ایجاد کرده است .بهبیاندیگر ،استراحت غیرفعال  15دقیقهای پس از پایان کشش نیز
نتوانسته است اثرهای منفی کشش پویا را بر نسبت عملکردی از بین ببرد .در مطالعة مروری بهم1
( )9فقدان تأثیر منفی یا بهبود عملکرد نسبت رایج و عملکردی قدرت همسترینگ به چهارسرران پس
از کششهای حاد پویا و تأثیر منفی کششهای حاد ایستا گزارش شده است؛ ازاینرو است که توصیه
به جایگزینی کششهای پویا بهجای کششهای ایستا در جلسات گرمکردن قبل از تمرین یا مسابقه
شده است.
2
همة مطالعات ،بهبود قدرت را پس از کشش پویا گزارش نکردهاند؛ برای مثال ،بدل و همکاران ()8
در مقایسة بین کشش ایستا و پویا نبود بهبود در قدرت را مطرح کردند .کاستا 3و همکاران ()14
اثرهای حاد کشش پویا را بر نسبت عملکردی و گشتاور برونگرای آیزوکینتیک عضلة همسترینگ را
در دو سرعت  60و  180درجه بر ثانیه بررسی کردند .آنها کاهش نسبت عملکردی و اوج گشتاور
برونگرای عضلة همسترینگ را پس از کشش گزارش کردند و بیان نمودند که هنگام توصیه به انجام
کششهای پویا بهجای کششهای ایستا قبل از فعالیت ورزشی ،باید احتیاط کرد .آیاال  4و همکاران
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( )1نیز تأثیر حاد نداشتن کشش پویا را بر قدرت برونگرای ایزوکینتیک همسترینگ و نسبت
عملکردی آن بیان کردند.
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج گزارش مطالعة سکیر 1و همکاران ( )18متفاوت است .سکیر در
مطالعة خود بهبود نسبت عملکردی را پس از کششهای پویا گزارش کرده است .این اختالف ممکن
است ناشی از نوع کششهای مورداستفاده باشد که در مطالعة وی کششهای پرقدرت و با حداکثر
سرعت استفاده شدهاند؛ درحالیکه در مطالعة حاضر کششهای پویا و کنترلشده در مدت  30ثانیه
بهکار برده شدهاند.
در رابطه با تأثیر کشش ایستا بر نسبت عملکردی ،نتایج این پژوهش با پژوهش زاکاس2و همکاران
( )30همراستا است .آنها در مطالعة خود نشان دادند که کششهای حاد ایستا بهمدت  60ثانیه در
مقایسه با مدت زمان  8دقیقه تأثیری منفی بر اوج گشتاور و نسبت عملکردی قدرت ندارند.
همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای کاستا 3و همکاران ( )6و کرامر 4و همکاران
( )24،27ناهمسو است .پژوهشگران ذکرشده در مطالعات خود کاهش اوج گشتاور و نسبت عملکردی
را گزارش کرده بودند .در بررسی چرایی تفاوت در یافتهها میتوان نوع انقباض استفادهشده در مطالعات
ذکرشده را بهعنوان یکی از دالیل احتمالی و اثرگذار دانست .در مطالعات کاستا و کرامر ،گشتاور اوج
همسترینگ در انقباض درونگرا سنجیده شده است؛ درحالیکه در پژوهش حاضر ،گشتاور اوج
بهصورت برونگرا (با توجه به نقش عضله بهصورت برونگرا در هنگام اکستنشن زانو) اندازهگیری شده
است .مطالعات نشان دادهاند که عمل عضالنی بیشینة برونگرا نیازمند سطح پایینتری از فعالسازی
عضالنی است؛ اما در مقایسه با انقباض درونگرا گشتاور بیشتری را تولید میکند ()27؛ بنابراین،
تغییرنکردن گشتاور برونگرا میتواند احتماالً ناشی از راهبردهای کنترل حرکتی منحصربهفردی باشد
که برای تعدیل و تنظیم گشتاور تولیدی هنگام انقباضهای برونگرا استفاده میشود؛ هرچندکه
اثرهای احتمالی استراحت غیرفعال  15دقیقهای پس از پایان کشش ایستا را نیز باید مدنظر قرار داد.
با توجه به اینکه بیشتر مطالعات انجامشده در گذشته اثرهای حاد منفی حرکات کششی بهویژه ازنوع
ایستا را بر قدرت عضالت و متعاقباً افزایش خطر آسیبدیدگی گزارش کرده بودند ،در این پژوهش
استراحتی  15دقیقهای پس از حرکات کششی ،فقدان تأثیر نامطلوب آن را بر برخی متغیرهای مهم
شامل اوج گشتاور برونگرا پس از کشش ایستا ،نسبت رایج قدرت پس از کشش ایستا و پویا و نیز
نسبت عملکردی قدرت پس از کشش ایستا را نشان داد؛ هرچندکه اثرهای منفی کشش پویا بر نسبت
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 درزمینة توصیه به استفاده از،عملکردی و اوج گشتاور برونگرا همچنان باقی مانده بود؛ بنابراین
.حرکات کششی پویا بهجای ایستا باید احتیاط بیشتری کرد
تشکر و قدردانی
این مطالعه با حمایت مالی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی انجام شده است که بدینوسیله از
 از همکاری صمیمانة آزمودنیها تشکر و، همچنین.معاونت پژوهشی پژوهشگاه تشکر میشود
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