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Abstract
Objectives: Increased strength after a period of resistance training or following
relatively intense contractions (post-activation potentiation) and decreased strength after
repetitive contractions (fatigue) or after static stretching movements (post-activation
depression) are not only related to the muscle but also the nerve system. Over the past
years, numerous methods such as surface electromyography (sEMG), evoked spinal
reflex recording, and single motor unit recording has been used to prove the role of
neurological factors in transient and sustainable changes in strength. Over the past 30
years, new methods such as TMS have been used to investigate neural mechanisms in
response and adaptation to resistance exercise, and the importance of evoked and central
nervous system activation in the occurrence of exercise fatigue and adaptation induced
by resistance training has been demonstrated. Methods & Materials: In this study, the
fundamentals and applications of TMS are briefly discussed. Results: The results
showed that the level of excitability, especially in the motor cortex, increases following
relatively intense contractions and after a period of resistance training but decreases after
exhausting exercise and does not change after static stretching movements. Conclusions:
Although TMS is a valuable method for quantifying the contribution of neurological
factors, it could not uncover whole mechanisms and adaptations that occur following the
intervention, and a combination of methods in the field of neuroscience- should be used
to provide more insight into cortical function and plasticity in response to acute and
chronic exercise.

Keywords: Neural Adaptations, Resistance Training, MEP, Muscle Strength, Fatigue,
Post-activation Potentiation, Post-Activation Depression

1. Email: std_arefbasereh@khu.ac.ir

2. Email: hrajabi@khu.ac.ir
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

Basereh: Application of Transcranial Magnetic Stimulation...

18

Extended Abstract
Background and Purpose
It is well established that the human nervous system is able to modify its
function in response to physical activity or experience (1). It is axiomatic that
changes in the nervous system contribute to the change of muscular strength
following a period of resistance training (2) and other intervention training such
as post-activation potentiation, repetitive contractions and static stretching
movements (post-activation depression). Subtle changes within the nervous
system have been suggested to account for increases in muscular strength
because strength increases occur in the absence of detectable muscle
hypertrophy (3). Various studies have been conducted to evaluate neural
adaptations following exercise interventions. Outside of sEMG and motor unit
studies, there has been some attempt to investigate changes in reflex physiology
following resistance training and other intervention training, providing evidence
for changes in spinal cord excitability/inhibition (4). However, these studies
have limitations. In an attempt to overcome the limitations of reflex studies,
transcranial magnetic stimulation (TMS) has emerged as the leading candidate to
provide insight into the synaptic activity of the cortico-cortical circuitry of the
M1 and of the corticospinal-motoneuronal pathway (1). TMS is a non-invasive
neuro-stimulation technique to study brain behavior and cortical excitability
based on electromagnetic stimulation of an electric field in the brain. It can be
utilized in order to assess the response of cortical and corticospinal pathways
and how they may change throughout an intervention. In the early 1980s,
transcranial magnetic stimulation (TMS) of the brain appeared and promised to
be a major advancement in brain stimulation. Instead of using electrodes to
generate electrical currents in the brain, TMS stimulates the brain using the
principles of electromagnetic induction to generate electrical currents noninvasively. Due to its safety and convenience, TMS has become a popular device
to study human motor control, evaluate corticospinal transmission and perform
the functional mapping. A variety of TMS techniques exist, including singlepulse as well as paired or multi-pulse protocols. In single-pulse, TMS of the M1
induces muscle responses, recorded in the target muscle by surface
electromyography (sEMG) and are termed motor evoked potentials (MEPs) (5).
Typically a variety of parameters of the MEP can be investigated, including
MEP amplitude, motor threshold, corticospinal silent period duration and
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facilitation of the intracortical circuits of the M1. The MEP amplitude evoked by
a single supra-threshold TMS pulse to the motor cortex provides a composite
index of excitability of the entire voluntary motor pathway, as the size of the
response depends upon both cortical and spinal excitability. When evoked
during a voluntary contraction, the MEP is followed by an electrical silent
period (SP), observed as a transient cessation of ongoing EMG activity
consistent with an interruption in the volitional drive to the cortex and
withdrawal of descending input to the spinal motor pool. Although single-pulse
TMS is used to determine synaptic efficacy of the M1 and corticospinal tract, it
does have limitations as it is unable to examine the excitability of the
intracortical micro-circuits of the M1 (4). During paired-pulse TMS two
consecutive pulses are applied with a variable inter-stimulus interval (ISI).
Paired-pulse TMS protocols, including short-interval intracortical inhibition
(SICI) and intracortical facilitation (ICF), provide a strategy to more directly
evaluate the excitability of intracortical interneuron networks within the motor
cortex. TMS can provide an important insight into how the M1 and corticospinal
tract may be modulated following resistance training, post-activation
potentiation, and repetitive contractions (fatigue) and static stretching
movements (post-activation depression), and other intervention training.
Therefore, understanding these changes in response to intervention can play an
important role in the periodization of training and certain movement disorders
and guide neural rehabilitation interventions. Therefore, this study deals with the
fundamentals, principles, and applications of the TMS based on physiological
evidence and methodological considerations of various studies conducted in
sports science.
Materials and Methods
A standardized search strategy (Electronic Supplementary Material) used the
following electronic databases: Cochrane Library, PubMed/MEDLINE, Science
Direct, and Web of Science from inception until January 2021. The search was
conducted by combining “resistance training”, “post-activation potentiation”,
“fatigue” and “post-activation depression” with “neural adaptations” and
“neuronal plasticity” as keywords. The following key terms were searched in
combination with the above terms: ‘transcranial magnetic stimulation’, ‘TMS’,
‘paired-pulse’, ‘motor cortex’, ‘motor evoked potential’, ‘cortical silent period’.
Following the screening of titles and abstracts, studies selected and reviewed all
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included articles. At this point, all duplicated studies were removed. Exclusion
criteria included diseased populations, non-English publications (exception
Persian), non-peer-reviewed proceedings, and theses, which employed
techniques such as superimposed electrical stimulation of the muscle or
transcranial direct current stimulation during the intervention.

Findings
The pooled data of corticospinal adaptations following a period of resistance
training indicated that resistance training increased MEP amplitude, reduce the
cortical silent period, and Short Interval Intracortical Inhibition. Also, the results
of various studies showed that the rate of MEP amplitude increases following
relatively intense contractions, but this increase in the MEP amplitude is not
always associated with increased performance. The pooled data of the various
studies showed that the rate of MEP amplitude increases during submaximal
contractions and decreases after the exhausting protocol. Also, the results of
various studies in static stretching showed that the excitability and inhibitory
factors of the cortical-spinal pathway do not change after long-term contractions.
However, after short-term contractions, the excitability of the cortical-spinal
pathway has increased.

Conclusion
In this article, the fundamental, principles and applications of TMS in various
studies in resistance training, post-activation potentiation, and repetitive
contractions (fatigue), and static stretching movements (post-activation
depression) were discussed. The results showed that the level of excitability,
especially in the motor cortex, increases following relatively intense contractions
and after a period of resistance training but decreases after exhausting exercise
and does not change after static stretching movements. Although TMS is a
valuable method for quantifying the contribution of neurological factors, it could
not uncover whole mechanisms and adaptations that occur following the
intervention, and a combination of methods in the field of neuroscience should
be used to provide more insight into cortical function and plasticity in response
to acute and chronic exercise.

Article Message
Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a suitable device for quantifying
neural adaptations following exercise interventions. The documents collected in
this study provide a valuable source of TMS applications in exercise science
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study. Thus, this study data could be a helpful guide for exercise science,
researchers, to design their studies.
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 .1دکتری فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ
مسئول)
تاريخ دريافت4144/44/14 :

تاريخ پذيرش4144/41/45 :

چکیده
اهداف :افزايش قدرت پس از يک دورۀ تمرين مقاومتي و چند انقباض نسبتاً شديد (توانمندسازي
پسفعالي) و همچنين کاهش قدرت بعد از انقباضهاي تکراري (خستگي) و حرکات کششي ايستا (ناتواني
پسفعالي) ،فقط به عضله مربوط نيست؛ بلکه ساير عوامل نيز مانند سيستم عصبي در اين امر دخيل
هستند .در سالهاي گذشته روشهاي مختلفي همچون الکترومايوگرافي سطحي ،ثبت بازتاب نخاعي و ثبت
تکواحد حرکتي براي اثبات نقش عوامل عصبي در تغييرات زودگذر و ماندگار قدرت به کار برده شده است.
در سي سال گذشته روشهاي نويني همچون  TMSبراي بررسي سازوکارهاي عصبي ،در پاسخ و سازگاري
بهدنبال فعاليت مقاومتي به کار گرفته شده است و اهميت برانگيختگي و سطح فعالسازي عصبي مرکزي در
رخداد خستگي ورزشي و سازگاريهاي حاصل از تمرين مقاومتي نشان داده شده است .مواد و روشها :در
اين مقاله به مباني دستگاه  TMSو سطوح کاربرد اين تکنيک بهطور اجمالي اشاره شده است.
یافتهها :نتايج نشان داد سطح برانگيختگي ،بهويژه در قشر حرکتي پس از تکرارهاي مقدماتي با بار نسبتاً
شديد و پس از يک دوره تمرين مقاومتي افزايش ،پس از جلسات تمريني خستهکننده کاهش مييابد و بعد
از حرکات کششي ايستا تغيير نميکند .نتیجه گیری :هرچند  TMSابزاري ارزشمند براي تعيين کميت
سهم عوامل عصبي است ،اما بهتنهايي توانايي پاسخگويي به تمام سازوکارها و سازگاريهاي رخداده پس از
مداخله را ندارد و ترکيبي از تکنيکهاي موجود در حيطة علوم اعصاب ،بينش بيشتري دربارۀ عملکرد مغز
و انعطافپذيري سيستم عصبي-عضالني در پاسخ به ورزش حاد و مزمن فراهم ميکند.
واژگان کلیدی :سازگاريهاي عصبي ،تمرين مقاومتي ،پتانسيل برانگيختة حرکتي ،قدرت عضالني،
خستگي ،توانمندسازي پسفعالي ،ناتواني پسفعالي.
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مقدمه
در سی سال گذشته ،حدود پنجاه مقالۀ مروری و فراتحلیل به بررسی سازگاریهای عصبی بهدنبال
مداخالت مختلف (تمرین ،فعالیت ،استرس ،جنسیت ،بیماریها و غیره) پرداختهاند که سهم
مطالعات انجامشده دربارۀ تغییرات حاصل از فعالیت یا تمرین قدرتی ،بیش از سایر موارد است.
مطالعات بیانگر آن است که عوامل مختلفی در افزایش قدرت ناشی از تمرینات دخیل هستند و
سازگاریهای عملکردی سیستم عصبی نقش بسزایی در توسعۀ قدرت ،بهویژه در اوایل دورۀ تمرینی
دارند .وجود سازگاریهای عصبی در خالل تمرینات کوتاهمدت ،از برخی مشاهدات رفتاری
سرچشمه میگیرد؛ برای مثال ،افزایش قدرت در غیاب تغییرات ساختاری معنادار در عضله (،)1
نبود تناسب بین قدرت عضالنی و اندازۀ آن در اوایل تمرین مقاومتی ،پدیدۀ انتقال عرضی 1و افزایش
ظرفیت تولید نیرو بعد از تصویرسازی ذهنی 2بیانگر آن است که مفاهیم عصبی در افزایش قدرت
عضالنی اوایل تمرین بیشتر دخیل هستند ()3 ,2؛ برای مثال ،ماسون 3و همکاران نشان دادند که دو
هفته تمرین مقاومتی سبب افزایش  11درصدی قدرت عضالنی میشود ( .)4این افزایش سریع در
قدرت ،سریعتر از آن است که تنها با مکانیسمهای عضالنی توضیح داده شود (.)3 ,1 ,6
تغییرات ساختاری عضالنی بهوسیلۀ تکنیکهایی همچون  4FMRIو  1CTاندازهگیری میشود؛ با
وجود این ،برخی تغییرات حاد و مزمن (بهخصوص در اوایل تمرین) تمرین مقاومتی که بیشتر بر
جنبههای سیستم عصبی تأکید دارند ،با اینگونه تکنیکها ارزیابیشدنی نیستند ( .)7تا سالهای
نهچندان دور سردرگمیهایی برای این نکته وجود داشت که بین افزایش قدرت و هایپرتروفی
عضالنی در مراحل اولیۀ تمرین ،تطابق کافی وجود ندارد و در طول ده سال گذشته مطالعات
بسیاری دربارۀ روشهای نوروفیزیولوژیک نوین برای بررسی جنبههای مختلف سیستم عصبی
بهدنبال مداخلۀ تمرینی انجام شده است .شواهد مبتنی بر تغییرات سیستم عصبی مرکزی در خالل
تمرینات مقاومتی ،براساس نتایج الکترومیوگرافیکی سطحی ( ،)sEMG6ثبت بازتابهای نخاعی و
ثبت تکواحد حرکتی به دست آمده است ( .)11-8تغییر در امپلیتود (افزایش)  sEMGبیانکنندۀ
است
عصبی
برونده
افزایش
1. Cross-Education
2. Imagined Contractions
3. Mason
4. Functional Magnetic Resonance Imaging
5. Computed Tomography
6. Surface Electromyography
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( )12 ,13که این تغییر امپلیتود میتواند با تغییرات عضالنی یا بدون آن اتفاق بیفتد ،با وجود این،
نبود تغییرات  sEMGنیز در خالل تمرینات مقاومتی گزارش شده است ( )11 ,14 ,6که کارایی این
روش را با چالش روبهرو میکند .با توجه به اینکه اندازهگیری  sEMGدر خالل تمرینات مقاومتی
به تغییرات کوچک حساس نیست ( ،)16از روشهای دیگری مانند ثبت تکواحد حرکتی برای
بررسی سازگاریهای عصبی تمرین استفاده شده است ( .)17پژوهشهایی که از این روش استفاده
کردهاند ،نشان دادهاند که میزان فعالیت واحدهای حرکتی ،بعد از تمرینات مقاومتی افزایش یافته
است ( .)6متغیرهای ارزیابیشده در این روش شامل میزان نرخ آتشباری ،1تخلیۀ جفتی 2و
تغییرپذیری تخلیۀ واحدهای حرکتی است .نتایج پژوهشها نشان داده است که میزان توسعۀ نیرو
( ،3)RFDنرخ آتشباری و تخلیۀ جفتی افزایش یافت ،ولی میزان تغییرپذیری واحدهای حرکتی
کاهش پیدا کرد ( .)17بههرحال ،دل 4و همکاران نشان دادند که نرخ آتشباری واحدهای حرکتی با
قدرت اولیه ارتباط معنادار ندارد (.)18
جدا از نتایج  sEMGو ثبت تکواحد حرکتی ،پژوهشهای متعدد از ثبت بازتابهای نخاعی برای
بررسی تغییرات تحریکی و مهاری سطح نخاع استفاده کردهاند .بازتابهای نخاعی مانند بازتاب
هافمن )H( 1و موج  V6در خالل تمرینات مقاومتی اندازهگیری شدهاند ( .)11 ,11بازتاب  Hبرای
ارزیابی سطح تحریکپذیری موتونورونهای آلفا و کارایی سیناپسی آورانهای نوع  Iaاستفاده
میشود ( .)6نتایج پژوهشها در زمینۀ بازتاب  Hمتناقض است؛ بهطوریکه بعضی پژوهشها افزایش
( )21 ,21و بعضی دیگر تغییرنکردن بازتاب  Hپس از تمرینات مقاومتی را گزارش کردهاند (،21
 .)11 ،17عالوه بر این ،موج  Vدر خالل تمرینات مقاومتی که بازتابی از برونده وابران
موتونورونهای آلفاست ،اندازهگیری شده است ( .)6نتایج پژوهشها نشان داده است که میزان موج
 Vپس از تمرینات مقاومتی افزایش داشته است .افزایش موج  Vبهطور غیرمستقیم نشاندهندۀ
افزایش برونده سیناپسی از مراکز فوقنخاعی است ( .)6سطح فوقنخاعی ،قشر حرکتی اولیه ()M1
و مسیر قشری-نخاعی نیز ممکن است در افزایش قدرت اولیۀ تمرینات مقاومتی نقش داشته باشند؛

1. Firing Rates
2. Double Discharges
)3. Rate Of Force Development (RFD
4. Del
5. H-Reflex
6. Volitional Wave
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برای مثال ،دل و همکاران افزایش قدرت اولیه بعد از چهار هفته تمرین را به مراکز فوقنخاعی ربط
دادهاند ()18؛ با وجود این ،هنوز تعیین مکان دقیق این سازگاریها محل بحث است.
یکی از ابزارهای استفادهشده برای مطالعۀ عملکرد قشر حرکتی و مسیرهای قشری-نخاعی در خالل
تمرینات مقاومتی ،استفاده از دستگاه تحریک مغناطیسی فراجمجمهای ( 1)TMSاست ( .)14 ,6در
ده سال گذشته مقاالت بسیاری (بیش از دو هزار مقاله) از تکنیک  TMSبرای ارزیابی سازگاریهای
عصبی استفاده کردهاند .استفاده از شاخصهای  TMSمیتواند بهطور ویژه به توصیف کمّی
سازگارهای عصبی در نواحی قشری و زیرقشری بپردازد ( )17 ,22و این امکان را به پژوهشگران
میدهد که مکان دقیق سازگاریهای عصبی در خالل تمرین را بیابند ( .)6تغییراتی که در
شاخصهای  TMSدر خالل تمرین یا فعالیت رخ میدهد ،میتواند تأییدکنندۀ تغییراتی باشد که در
مدار فوقنخاعی رخ میدهد؛ بنابراین درک صحیح اینگونه تغییرات در پاسخ به تمرینات ورزشی
میتواند در برنامهریزی و زمانبندی تمرینات نقش مهمی ایفا کند؛ ازاینرو در ادامۀ این پژوهش به
مبانی و اصول و کاربردهای دستگاه  TMSبراساس شواهد فیزیولوژیک و مالحظات روششناختی
مطالعات انجامگرفته در حیطۀ علوم ورزشی و تمرینات مقاومتی پرداخته میشود.
روش پژوهش
در این پژوهش ،ازجستوجوی الکترونیکی در پایگاههای دادهای Cochrane Library,
 PubMed/MEDLINE, Science Direct and Web of Scienceو همچنین برای یافتن مقاالت
منتشر شده در مجالت پژوهشی داخل ایران ،از پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

( Scinentific

 )Information Database: SIDتا پایان دیماه  1311استفاده شد .کلیدواژههای جستوجوشده
برای این پژوهش، “fatigue” ،“post-activation potentiation” ،“resistance training” ،
” “Post-activation depressionدر ترکیب با ”،“neuronal plasticity” ،“neural adaptations
’‘motor ،‘motor cortex’ ،‘paired-pulse’ ،‘TMS’،‘transcranial magnetic stimulation
’ evoked potentialو ’ ‘cortical silent periodبود .بعد از جستوجو در پایگاههای دادهای ،عنوان
و چکیدۀ مقاالت بررسی شد و مقاالت تکراری حذف شد .معیارهای خروج مقاالت از این پژوهش
شامل نمونۀ آماری بیمار ،مقاالت غیرانگلیسی (جز فارسی) ،مقاالت در دست داوری و رسالههای

1. Transcranial Magnetic Stimulation
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دکتری و مقاالتی بود که از تکنیکهایی مانند تحریک مستقیم مغزی یا  1tDCSاستفاده کرده
بودند.
تحريک مغناطيسي فراجمجمهاي ()TMS
مباني و کاربرد تحريک مغناطيسي در مطالعات ورزشي
 TMSیک روش تحریک غیرتهاجمی مغز است و براساس اصل علمی القای الکترومغناطیسی است
که فارادی 2در سال  1831کشف کرد .درواقع ،این روش از یک میدان مغناطیسی که بهسرعت در
حال تغییر است (میدان  )Bبرای القای یک میدان الکتریکی (میدان  )Eدرون مغز استفاده میکند
که بیشتر به قسمتهای سطحی قشر محدود میشود .میدان  Eجریانهای یونی را هدایت میکند
که باعث هایپرپالریزاسیون یا دپالریزاسیون غشای تحریکپذیر سلولهای عصبی میشود.
دپالریزاسیون غشای بزرگ باعث شلیک پتانسیل عملهای رو به پایین میشود؛ بنابراین بهرغم نام
آن TMS ،اساساً تحریک الکتریکی است؛ جایی که انتقال یک میدان الکتریکی به مغز توسط یک
میدان مغناطیسی انجام میشود (شکل شمارۀ یک).

تحریک الکتریکی

تحریک مغناطیسی

2. Transcranial Direct Current Stimulation
1. Faraday

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License
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شکل  -4تفاوت نحوۀ القاي جريان الکتريکي در  TMSو  TMS .TESبرخالف دستگاه شوك ( )TESکه جريان برق
را مستقيم از مغز عبور ميدهد ،هيچگونه جرياني را وارد مغز نميکند و تنها با کمک ميدان مغناطيسي به تحريک
سلولهاي عصبي ميپردازد .در اين حالت درد و ساير عوارض جانبي دستگاه شوك وجود ندارد.
Figure 1. Differences in electric current within TMS and TES. Unlike electrical stimulation
(TES), which conducts electricity directly through the head, TMS does not penetrate any
current into the brain and only stimulates nerve cells with the help of a magnetic field. In
that case, there is no pain and other side effects of the electrical stimulation.

 TMSبهطورکلی ،یک سیمپیچ تحریککننده 1است که در مجاورت جمجمه قرار میگیرد و میدان
مغناطیسی با پالسهای زمانبندیشده تولید میکند .این کار باعث القای جریانات یونی در بافت
عصبی میشود و درنتیجه تحریک یا مهار فعالیت عصبی ناحیۀ مدنظر را به دنبال دارد .عمق ناحیۀ
فعالشده معموالً دو تا سه سانتیمتر است؛ بنابراین تنها بخشهایی از قشر مغز که در مجاورت
هستۀ مغناطیسی قرار گرفتهاند ،در معرض میدان مغناطیسی تولیدشده قرار خواهند گرفت (.)23
ازآنجاکه نورون های متصل به عضالت در مناطق مشخص بدن موقعیت جغرافیایی خاص خود را در
سراسر قشر حرکتی دارند (معروف به همونوکلئوس حرکتی ،)2میتوان محرکهای مغناطیسی را به
مجموعههای مجزا از طریق سلولهای عصبی مربوط به گروههای عضالنی خاص منتقل کرد ( .)7از
 TMSبرای مطالعۀ سیستم عصبی انسان در مطالعات بالینی ( ،)24 ,21مکانیسمهای خستگی
(جدول شمارۀ پنج) ( ،)26نقش مسیر قشری-نخاعی در افزایش قدرت ناشی از تمرین مقاومتی
(جدول شمارۀ یک) یا پس از چند انقباض نسبتاً شدید (توانمندسازی پس فعالی) (جدول شمارۀ
چهار) استفاده میشود.

1. Stimulator Coil
2. Motor Cortex Homunculus
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شکل  - 1نمونه موج پتانسيل برانگيختة حرکتي ( )MEPکه نشاندهندۀ امپليتوده  ،MEPدورۀ سکون
قشر مغز و بازگشت  EMGبه حالت قبل از تحريک است.
Figure 2. Example of a motor evoked potential (MEP) waveform showing MEP
amplitude, silent period and return of EMG.

 TMSبهصورت تکپالس ،1جفتپالس 2و پالس مکرر 3اعمال میشود TMS .تکپالس ( )SPروی
ناحیۀ حرکتی اولیه ( )M1اعمال میشود و سبب ارسال ولتاژهای پایینرونده (پتانسیل عمل)
میشود .این ولتاژها از مسیر قشری-نخاعی ارسال میشوند و سبب پاسخ در سطح عضالنی خواهند
شد که به پتانسیل برانگیختۀ حرکتی )MEP( 4معروف است که در سطح عضالت توسط دستگاه
 sEMGاندازهگیری میشود ( .)6 ,14پارامترهای مختلفی را میتوان از  MEPبه دست آورد که
بخشی از این پارامترها در شکل شمارۀ دو نشان داده شده است .استفاده از  TMSتکپالس دارای
محدودیتهایی است؛ از جملۀ این محدودیتها آن است که اطالعاتی در زمینۀ عوامل مهاری یا
تحریکی بین دو قشر مغزنمیدهد؛ بنابراین برای ارزیابی این عوامل میتوان از  TMSجفتپالس
( )PPاستفاده کرد ( TMS .)6جفتپالس امکان ارزیابی پاسخهای قشر حرکتی ،مانند شکلپذیری
نورونی و تغییرات فعالیت سیناپسی را میدهد که نشاندهندۀ تغییرات ناحیۀ  M1در نتیجۀ
تمرینات یا اختالالت جسمانی است ( .)27از  TMSمکرر ( )rTMSنیز بیشتر برای درمان
1. Single-Pulse
2. Paired-Pulse
3. Repeat-Pulse
4. Motor Evoked Potential
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عصبی

و

روانی

استفاده

میشود

بیماریهای
(.)24 ,21
1
اولین کاربرد  TMSدر مطالعات ورزشی به پژوهش هولگ و همکاران بر میگردد ،در این پژوهش
میزان  MEPبعد از فعالیت کاهش نشان داد که از آن بهعنوان خستگی مرکزی یاد شده است ( .)7از
 TMSمیتوان در مطالعات ورزشی در مفاهیمی غیر از خستگی نیز استفاده کرد؛ برای مثال ،افزایش
حاد ( )28یا مزمن (جدول شمارۀ یک) قدرت در پژوهشهای مختلف اثبات شده است؛ بنابراین
افزایش قدرت چه بهصورت حاد و چه بهصورت مزمن (بهخصوص در اوایل دورۀ تمرینی) بیانگر آن
است که سهم عوامل عصبی از سایر عوامل بیشتر است .درمجموع TMS ،از طریق تحریک ناحیۀ
حرکتی ( )M1و مسیر قشری-نخاعی ،امکان ارزیابی عوامل تحریکی و مهاری را به پژوهشگر
میدهد.
سنجش سازگاريهاي قشري-نخاعي با  TMSبهدنبال يک دوره تمرين مقاومتي
پتانسيل برانگيختگي حرکتي ()MEP
از امپلیتودۀ ( MEPاوج به اوج ،شکل شمارۀدو قسمت  )bبهعنوان شاخصی برای سنجش
تحریکپذیری مسیر قشری-نخاعی استفاده میشود ( MEP .)21بازتابی از یکپارچگی مسیر قشری-
نخاعی ،تحریکپذیری ناحیۀ  M1و کارایی هدایتی مسیر حرکتی است .عالوه بر این نشان میدهد
که سلولهای مسیر قشری-نخاعی برونده یا پرتاب پتانسیل عمل قدرتمندی به سمت نخاع
2
داشتهاند ( .)27افزایش برونده قشری-نخاعی سبب فشردهشدن دامنۀ فراخوانی واحدهای حرکتی
میشود که نتیجۀ آن کاهش آستانۀ فراخوانی واحد حرکتی است (.)31 ,31
الگوی مشخصی برای  MEPبعد از فعالیت یا تمرین مقاومتی کوتاهمدت (کمتر از چهار هفته) وجود
ندارد؛ برای مثال ،برخی از مطالعات افزایش ،کاهش یا نبود تغییر را گزارش کردهاند ()36-32؛ با
وجود این ،نتایج فراتحلیلها نشان میدهد بعد از یک دوره تمرین مقاومتی اندازۀ امپلیتودۀ MEP
افزایش مییابد ( .)6دالیل گوناگونی برای اختالف نتایج پژوهشها وجود دارد .شاید مهمترین این
دالیل ،تفاوت در پروتکل های تمرینی ،گروه عضالنی هدف ،شدت تحریک  TMSو ارزیابی  MEPدر
حالتهای مختلف (استراحت یا فعالیت عضله ،بیان  MEPبه موج  Mیا  EMGپایه) باشد ()17؛
بهطور مثال ،دو هفته تمرین ایزوتونیک سبب افزایش معنادار  MEPشد ()4؛ درحالیکه این تغییر
5. Hollge et al
2. Compress Motor Unit Recruitment Range
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در دو هفته تمرین ایزومتریک دیده نشد ( .)32بهطورکلی ،محرک تمرینی باید عالوهبر اصل ویژگی،
توانایی تعدیل در سیستم عصبی را نیز داشته باشد؛ بهعبارتی هرچه بار سیستم عصبی تمرین بیشتر
باشد ،تعدیل تحریکپذیری مسیر قشر-نخاعی بیشتر است؛ بهطور مثال ،انقباض برونگرا در مقایسه
با انقباض درونگرا محرک قویتری برای سیستم عصبی است (.)37

جدول  -4مطالعات در زمينة  TMSو تمرين مقاومتي
Table 1- Studies on TMS and resistance training

مطالعات

Studies

Training

تمرين

TMS
Variable measured
by TMS

متغير اندازهگيريشده با

Muscle

عضلة هدف

stimulator output
intensity

شدت تحريک دستگاه

TMS measurement
method

حالت اندازهگيري TMS
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خمکنندۀ مچ
دست

Research results

ماسون و
همکاران
()4

 2هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه فعالیت
ایزوتونیک

RMT, AMT
I/O MEP, I/O
CSP ICF,
SICI, LICI

 131تا 171
درصد آستانۀ
حرکتی

اعمال  TMSدر
خالل  1درصد
RMS EMG

افرایش 44
درصدی
 ،MEPکاهش
 14درصدی
 CSPو 31
درصدی
 ،SICIبدون
تغییر در
 LICIو
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ICF

لنگ و
همکاران
()38

لنگ و
همکاران
()38

ماسون و
همکاران
()36

 4هفته
تمرین و هر
هفته  3جلسه
فعالیت
مقاومتی
ایزوتونیک
 4هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه فعالیت
مقاومتی
ایزوتونیک با
مترونوم
 3هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه فعالیت
مقاومتی
ایزوتونیک

I/O MEP,
SICI

دوسربازویی
()BB

 11تا 141
درصد آستانۀ
حرکتی
(رسیدن به
فالت)

اعمال  TMSدر
خالل  1درصد
RMS EMG

I/O MEP,
SICI

دوسربازویی
()BB

 11تا 141
درصد آستانۀ
حرکتی
(رسیدن به
فالت)MEP

اعمال  TMSدر
خالل  1درصد
RMS EMG

I/o MEP, I/O
CSP

دوسربازویی
()BB

 111تا 171
درصد آستانۀ
حرکتی

اعمال  TMSدر
خالل  1درصد
RMS EMG

بدون تغییر در
هر دو متغیر

افزایش 41
درصدی I/O
 MEPو
افزایش 61
درصدی
SICI
 41درصد
افزایش
تحریکپذیری
و  17درصد
کاهش مهار
قشری

ادامة جدول  -4مطالعات در زمينة  TMSو تمرين مقاومتي
Table 1- Studies on TMS and resistance training

مطالعات

Studies

Training

تمرين

TMS
Variable measured
by TMS

متغير اندازهگيريشده با

Muscle

عضلة هدف

stimulator output
intensity

شدت تحريک دستگاه

TMS measurement
method

حالت اندازهگيري TMS

MEP, CSP,
SICI

بازکنندۀ مچ
دست ()ECR

نتايج پژوهش

کومب و
همکاران
()33

MEP

Research results

تلنت و
همکاران
()37

 4هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه فعالیت
مقاومتی
اکسنتریک
 3هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه فعالیت

عضلۀ
ساقیقدامی
()TA

 121درصد
آستانۀ
استراحت

اعمال  TMSدر
خالل استراحت

بدون تغییر
MEP

 111تا 141
درصد آستانۀ
حرکتی

اعمال  TMSدر
خالل  1درصد
RMS EMG

بدون تغییر در
 MEPو
 SICIو 11
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کامان ()32

التالیا و
همکاران
()31
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مقاومتی
ایزوتونیک
 2هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه تمرین
مقاومتی
ایزومتریک
 3هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه تمرین
مقاومتی
ایزوتونیک

میلیثانیه
کاهش CSP

MEP, CSP

MEP, CSP

عضلۀ
ساقیقدامی(TA
)

راست رانی()RF

از آستانۀ
استراحتی تا
فالت در
MEP

اعمال  TMSدر
خالل  11درصد
MVC

از آستانۀ
حرکتی تا
فالت در
MEP

اعمال  TMSدر
خالل 10درصد
RMS EMG

کاهش 1/4
درصد MEP
و کاهش 11
میلیثانیهای
CSP
کاهش 1/3
درصدی
 MEPو
کاهش 17/7
میلیثانیهای
CSP

ادامة جدول  -4مطالعات در زمينة  TMSو تمرين مقاومتي
Table 1- Studies on TMS and resistance training

مطالعات

Studies

Training

تمرين

TMS
Variable measured
by TMS

متغير اندازهگيريشده با

Muscle

عضلة هدف

stimulator output
intensity

شدت تحريک دستگاه

TMS measurement
method

حالت اندازهگيري TMS

ویر و
همکاران

 4هفته تمرین
و هر هفته 3

MEP, SICI

راست رانی
()RF

از آستانۀ
حرکتی تا 41

اعمال  TMSدر
خالل 10درصد
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MEP, SICI

راست رانی
()RF

اعمال  TMSدر
خالل 10درصد
MVC

Research results

گود ویل و
همکاران
()31

 3هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه تمرین
مقاومتی
ایزوتونیک

از آستانۀ
حرکتی تا
فالت در
MEP

افزایش 16
درصدی
 MEPو
کاهش 1/8
درصدی
SICI
 116درصد
افزایش MEP
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()41

کیدجل و
همکاران
()41

کیدجل و
پیرس ()34

هورت بگی
و همکاران
()42

جلسه فعالیت
مقاومتی
ایزوتونیک
 4هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه فعالیت
مقاومتی
ایزوتونیک
 4هفته تمرین
و هر هفته 3
جلسه فعالیت
مقاومتی
ایزومتریک
 4هفته تمرین
و  11جلسه
فعالیت
ایزومتریک

MEP, CSP,
MT

MEP, CSP

MEP

دوسربازویی
()BB

عضلۀ کف دست
()FDI

بازکنندۀ انگشتان

درصد باالتر

MVC

از آستانۀ
حرکتی تا
فالت در
MEP

اعمال  TMSدر
خالل 10درصد
RMS EMG

 11درصد
بیشتر از
آستانۀ
حرکتی

اعمال  TMSدر
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عوامل

نخاعي

تحريک پذيري آکسونهاي
حرکتي

کارايي
سيناپسي

فعاليت عضالني
قبلي
تصويرسازي
ذهني
آمپيدانس و محل قرار
گيري الکترود دستگاه
EMG

حالت آناتوميکي و عملکردي مدارهاي
نخاعي

عوامل اثر گذار
بر MEP

ويژگي ذاتي سلولهاي مسير قشري
نخاعي ،نرخ آتش باري و ويژگيهاي
غشايي آنها

نوع انقباض
عضالني
شدت تحريک
دستگاه TMS

عضله هدف و سطح فعاليت
آن

شکل  -5عوامل اثرگذار بر MEP
Figure 3- Factors affecting the MEP

امپلیتودۀ  MEPرا میتوان در زمان استراحت یا در حین فعالیت انقباضی عضله اندازهگیری کرد.
تلنت 1و همکاران زمانی که  MEPرا در حالت استراحتی گزارش کردند ،تفاوتی در  MEPمشاهده
نکردند؛ ولی زمانی که آنها  MEPرا براساس موج  Mو  EMGپایه نرمال کردند ،تفاوت معنادار در
 MEPمشاهده کردند ( .)37تغییر اندازۀ امپلیتودۀ  MEPدر شرایط استراحتی بیانکنندۀ تغییرات
پایه در مسیر قشری-نخاعی است؛ بنابراین تغییرات ایجادشدۀ  MEPدر زمان استراحت ،بازتابی از
سازگاریهای عصبی (کارایی سیناپسی و تحریکپذیری سلولی) در ناحیۀ قشری یا زیرقشری است
( .)17اندازهگیری  MEPدر شرایط استراحتی در غیاب فعالیت موتونورونی است (بدون )EMG
()37 ,42؛ با وجود این ،اندازۀ امپلیتودۀ  MEPدر شرایط استراحتی تحتتأثیر مفاهیم شناختی مغز
مانند تصویرسازی ذهنی و فعالیت عضالنی قبلی (بهطور مثال  )PAPقرار خواهد گرفت ()17؛
بنابراین سازگاری های کوچک عصبی در خالل تمرین ممکن است در شرایط استراحتی نادیده
گرفته شوند .از طرفی اندازهگیری  MEPدر شرایط فعالیت عضالنی نیز نتایج متفاوتی به دنبال

1. Tallent
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داشته است؛ بهطوریکه در پژوهشها افزایش ( ،)4 ,34 ,36 ,31کاهش ( )31 ,32و تغییرنکردن
( )33 ,38نشان داده شده است.
اندازهگیری  MEPدر شرایط فعالیت عضالنی (براساس شدتی از  MVCیا درصدی از )EMGmax
همانند شرایط استراحتی ،تحتتأثیر عوامل شناختی قرار میگیرد؛ با وجود این ،اندازۀ  MEPدر
شرایط فعالیت عضالنی بیشتر تحتتأثیر نرخ آتشباری و ویژگیهای ذاتی موتونورونها قرار میگیرد
( .)17میزان فعالیت عضله بر اندازۀ امپلیتودۀ  MEPاثرگذار است؛ بهطوریکه اگر شدت فعالیت
عضالنی از  11درصد  MVCبیشتر شود ،میزان امپلیتودۀ  MEPکاهش مییابد که مکانیسم اصلی
برای این اتفاق به عوامل نخاعی برمیگردد ()43؛ بنابراین بیان  MEPدر حالتهای مختلف مفاهیم
و نتایج متفاوت به دنبال دارد و الزم است پژوهشگران این نکات را دربارۀ تفسیر نتایج به یاد داشته
باشند (شکل شمارۀ سه) .اعمال  TMSدر شرایطی که عضله در حالت استراحت است ،در مقایسه با
زمانی که عضله در حال فعالیت (با شدت کم) باشد ،اندازۀ امپلیتودۀ  MEPکمتر خواهد بود.
انقباض ارادی سبب تحریکپذیری بیشتر نورونهای قشری و نورونهای حرکتی نخاع میشود که
این امر سبب افزایش اندازۀ  MEPخواهد شد .تریشا 1و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که
میزان  MEPدر عضلۀ ساقی-قدامی در حال فعالیت بیشتر از حالت استراحتی است .از طرفی آنها
نیز نشان دادند که همفعالی عضلۀ آگونیست-آنتاگونیست سبب افزایش بیشتر  MEPحتی در
مقایسه با فعالشدن یک عضله بهتنهایی میشود ( .)44نقش عضالت همکار در تحریکپذیری مسیر
قشری-نخاعی بررسی شده است ( ،)36اما هنوز دربارۀ نقش عضلۀ آنتاگونیست در افزایش قدرت
ناشی از تمرین و  TMSمطالعهای انجام نشده است.
شدت اعمال ( TMSبراساس توان دستگاه یا آستانۀ تحریک استراحتی یا حرکتی) در عضلۀ هدف بر
میزان  MEPاثرگذار خواهد بود ()46 ,41(43 ،44؛ برای مثال ،کومب 2و همکاران در پژوهش خود
نشان دادند اعمال  TMSتا  141درصد آستانۀ حرکتی سبب افزایش  MEPدر عضالت مچ دست
نشد ()33؛ این در حالی است که ماسون و همکاران در پژوهش خود با افزایش میزان آستانۀ
حرکتی تا  171درصد ،افزایش معنادار  MEPدر عضالت مچ دست را نشان دادند ( .)4ارتباط بین
شدت اعمال  TMSو امپلیتودۀ  MEPرا میتوان براساس منحنی شدت-پاسخ ( )I/O MEPسنجید.
 I/O MEPرا میتوان از طریق افزایش  1تا  11درصدی بهصورت پلهای در شدت اعمال TMS

1. Trisha
2. Coombs
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(براساس توان دستگاه ،آستانه حرکتی یا استراحتی فرد) به دست آورد (شکل شمارۀ چهار) .استیج
و همکاران نشان دادند که بین شیب منحنی شدت-پاسخ  MEPو سطوح گلوتامات قشر مغز
همبستگی مثبت وجود دارد .هرگونه تغییر در تحریکپذیری مسیر قشری (ناشی از انقباض ارادی،
یادگیری حرکتی ،تمرین ،بیماری ،دارو و غیره) ممکن است این منحنی را به سمت چپ یا راست
متمایل کند یا در شیب 1آن تغییر ایجاد کند (.)47

شکل  -1منحني شدت-پاسخ  MEPعضلة راست راني .اين منحني از سه بخش تشکيلشده است :بخش
اول ( )aکه از صفر شروع ميشود؛ بخش دوم ( )bکه بهصورت شيب خطي با افزايش شدت اعمال TMS
امپليتودۀ  MEPافزايش مييابد ( 444تا  454درصد آستانة حرکتي)؛ بخش سوم ( )cکه در اين بخش با
افزايش بيشتر در شدت اعمال  TMSتغييري در امپليتودۀ  MEPديده نميشود (.)13
Figure 4- The input-output (I/O) curve of MEP the Rectus femoris muscle. This
)curve consists of three parts: The first part (a) begins at zero. The second part (b
which increases linearly with raising the intensity of TMS output (110 to 130% of
motor threshold) and the third part (c) is no change in the MEP amplitude with an
additional increase in the intensity of TMS output (43).

1. Slope
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دورۀ سکون قشر مغز ()CSP
زمانی که تحریک مغناطیس از طریق  TMSبهصورت تکپالس در خالل فعالیت با شدت کم ( 1تا
 11درصد  MVCیا  )EMGmaxالقا میشود ،بعد از ظهور  MEPمدتزمانی طول خواهد کشید که
سیگنال  sEMGبه میزان قبل از تحریک بازگردد .این مدتزمان ظهورنکردن  MEPرا دورۀ سکون
قشر مغز ( 1)CSPمیگویند (شکل شمارۀ دو قسمت  .)Cطول دورۀ  CSPسطح مکانیسم مهاری
 M1را نشان میدهد؛ با این وجود مکانیسمهای مهاری در سطح نخاع نیز در  61-11میلیثانیۀ اول
آن که ناشی از سلولهای مهاری رنشاو 2هستند ،دخیلاند ( .)14باقیماندۀ این زمان بیشتر
تحتتأثیر گیرندههای گاما آمینوبوتیر یک اسید ( )GABA-Bاست که نقش اساسی در تعدیل این
دوره ایفا میکند (( .)14 ,6نتایج پژوهشها دربارۀ  CSPنشاندهندۀ کاهش این متغیر بعد از یک
دوره تمرین مقاومتی است ( .)4 ,33 ,36(4 ،21 ،31به نظر میرسد با توجه به نتایج  MEPو CSP
از مطالعات مختلف ،کاهش عوامل مهاری همچون  CSPدر اوایل دورۀ تمرین در افزایش اولیۀ قدرت
بیشتر دخیل است ( .)14تمرین مقاومتی با هدف قراردادن نوع خاصی از نورونهای مهاری درون
قشر ،سبب تغییر و تعدیل در عملکرد آنها میشود که این امر سبب افزایش بیشتر برونده عصبی
رو به پایین میشود .این افزایش برونده عصبی با اندازهگیری موج  Vنشان داده شده است (.)37
همچنین افزایش قدرت بعد از یک دوره تمرین با کاهش مدت  CSPهمراستاست .ماسون و
همکاران با رهگیری جلسه به جلسۀ  CSPبهمدت دو هفته نشان دادند این متغیر بعد از دو هفته
تمرین  14درصد کاهش یافت ()4؛ با وجود این ،مشخص نیست که این متغیر در دو هفتۀ دوم چه
تغییری میکند؛ چراکه بیشتر مطالعات بعد از چهار هفته این متغیر را ارزیابی کردهاند (,36-31
 .)34ازآنجاکه تمرین مقاومتی نوعی تمرین مهارتی محسوب میشود ( ،)14به نظر میرسد کاهش
بیشتر  CSPدر اوایل تمرین بیشتر با مفاهیم یادگیری و هماهنگی حرکت مرتبط باشد؛ چراکه بعد
از یک دوره تمرین و بیتحرکی بعد از آن ،میزان  CSPبا تمرین ذهنی کمتر افزایش یافت ( .)48از
طرفی میزان کاهش  CSPبعد از فعالیت مهارتی ،از تمرین قدرتی سنگین نیز بیشتر بود ()41؛ با
وجود این ،زمانی که بار عصبی تمرین افزایش داشته باشد و بازخورد حسی بیشتری به کار گرفته
میشود ،میزان  CSPبیشتر کاهش مییابد؛ بنابراین نوع انقباض و تمرین مقاومتی بر کاهش این

1. Cortical Silent Period
2. Renshaw Cells
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متغیر اثرگذار است؛ برای مثال ،تمرین برونگرا در مقایسه با تمرین درونگرا سبب کاهش بیشتر
 CSPمیشود (.)11
 CSPبهصورت مطلق و بهصورت نسبی بیان میشود .درصورتیکه ( CSPهمانند شکل شمارۀ دو
قسمت  )Cبعد از  MEPاندازهگیری شود ،به آن  CSPمطلق میگویند ،ولی زمانی که این متغیر از
ابتدای ظهور  MEPاندازهگیری شود ،به آن  CSPنسبی میگویند .همانند  MEPدورۀ سکون قشر
مغز نیز تحتتأثیر شدت اعمال  TMSقرار میگیرد؛ بهطوریکه با افزایش شدت اعمال  TMSمیزان
 CSPافزایش مییابد و بعد از آن به فالت میرسد؛ بنابراین همانند  MEPمیتوان از طریق منحنی
شدت-پاسخ ( )CSP I/Oارتباط آن را با شدت اعمال  TMSسنجید .میزان فعالیت عضلۀ آگونیست
بر مدت  CSPاثرگذار نیست؛ بهطوریکه بیشتر مطالعات نشان میدهد مدت  CSPبا افزایش شدت
انقباض عضالت آگونیست تغییر نمیکند ( .)11 ,11در مقابل نیز فعالیت عضلۀ آنتاگونیست سبب
کاهش  CSPمیشود (.)12
آستانة تحريک ()MT
در پژوهشها و مباحث کلینیکی نیز همانند مفاهیم فیزیولوژیک در ورزش که براساس شدت
مشخصی از فعالیت تعدیل میشوند ،ارزیابی  MEPنیز براساس آستانۀ تحریک هر فرد (حرکت یا
استراحت) یا شدت دستگاه  TMSتعدیل میشود تا نتایج بهدستآمده دارای پایایی مناسبی باشد.
آستانۀ تحریک 1نشاندهندۀ حداقل آستانۀ الزم (براساس شدت دستگاه) برای برانگیختگی  MEPدر
عضلۀ هدف است .جدول شمارۀ دو آستانۀ تحریک عضالت مختلف را در افراد سالم نشان میدهد.
در  TMSتکپالس این متغیر نشاندهندۀ تحریکپذیری غشایی مسیر قشری-نخاعی ،نورونهای
رابط ناحیۀ  ،M1موتونورونهای نخاع شوکی ،صفحۀ محرکۀ انتهایی و عضله است .بهعالوه ،آستانۀ
تحریک نشاندهندۀ کارایی زنجیرۀ سیناپسی از نورونهای پیشسیناپسی قشری تا عضلۀ مدنظر نیز
است .افزایش آستانۀ تحریک بیانگر کاهش تحریکپذیری ناحیۀ  M1و کاهش آن بیانگر افزایش
تحریکپذیری ناحیۀ  M1است ( .)14بههرحال ،مطالعات نشان میدهد بعد از یک دوره تمرین
مقاومتی برخالف تمرینات مهارتی ،آستانۀ تحریک ( )MTتحتتأثیر تمرین مقاومتی قرار نمیگیرد
(.)14

1. Motor Threshold
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جدول  -1درصد آستانة تحريک بهدستآمده از  34آزمودني سالم
Table 2- Percentage of stimulation threshold obtained from 50 healthy subjects
درصد آستانة تحريک ()MT%
عضله
Percentage of stimulation threshold
Muscle
عضلۀ دلتوئید
50-60
عضلۀ دوسربازویی
50-60
عضلۀ کوتاه بازکنندۀ انگشتان
38-45
عضلۀ کف دست
39-46
عضلۀ راست شکمی
55-65
عضلۀ چهارسرران
60-80
عضلۀ ساقی-قدامی
60-80
عضلۀ نعلی
70-90
عضلۀ نزدیککنندۀ شست پا
55-75

برای تعیین آستانۀ تحریک از روشهایی مثل روش انطباقی 1و روش تکرار نسبی 2استفاده میشود
( .)13در مطالعات ورزشی آستانۀ تحریک بیشتر بر پایۀ روش تکرار نسبی انجام گرفته است (-34
 .)31 ,36به این روش از تعیین آستانۀ تحریک ،درصورتیکه عضله در حال استراحت (بدون
امپلیتودۀ  )EMGباشد ،آستانۀ تحریک استراحتی گفته میشود .آستانۀ تحریک استراحتی ()rMT
به حداقل آستانۀ الزم برای تولید ( MEPبیشتر از  11میکرو ولت) در  11درصد تحریکات (سه از
پنج تحریک یا پنج از  11تحریک) گفته میشود .درمقابل ،زمانی که عضله در حال فعالیت (برای
مثال ،با  1تا  21درصد  )MVCباشد ،آستانۀ تحریک حرکتی ( )AMTنامیده میشود .آستانۀ
تحریک حرکتی به حداقل شدت الزم برای تولید ( MEPبیشتر از  211میکرو ولت) در  11درصد
تحریکات باشد ،گفته میشود.
سنجش سازگاريهاي قشري-حرکتي با  TMSبهدنبال يک دوره تمرين مقاومتي
اعمال  TMSبهصورت تکپالس محدودیتهایی دارد؛ ازجمله اینکه قادر به ارزیابی سازگاریهای
ناحیۀ قشری نیست؛ ازاینرو پژوهشگران از  TMSجفتپالس برای تعیین سازگاریهای قشر حرکتی
استفاده میکنند TMS .جفتپالس بدینصورت اعمال میشود که در آن ابتدا یک پالس آمادهساز
1. Adaptive Methods
2. Relative Frequency Methods
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( 1)CSقبل از پالس آزمون ( 2)TSبا فاصلۀ زمانی مشخص اعمال میشود .اعمال تحریک زیربیشینه
قبل از تحریک اصلی (آزمون) سبب بیدارشدن مدارهای دارای گیرندۀ خاص میشود .مطالعات از
4
شاخصهای مختلفی مانند تناوب کوتاهمدت مهاری بینقشری ( ،3)SICIتسهیل بینقشری ()ICF
و تناوب بلندمدت مهاری قشری ( 1)LICIبرای تعیین سازگاریهای قشر حرکتی بهدنبال یک دوره
تمرین مقاومتی استفاده کردهاند (جدول شمارۀ یک) .فاصلۀ زمانی اعمال دو پالس مشخصکنندۀ
آن است که کدام گیرندهها فعال خواهند شد؛برای مثال ،اگر فاصلۀ تحریک بین سه تا پنج
میلیثانیه باشد ،تناوب کوتاهمدت مهاری نامیده میشود .این تحریک زیربیشینه قبل از پالس آزمون
سبب بیدارشدن مدارهای مهاری که دارای گیرنده  GABAهستند ،میشود ( .)14درصورتیکه
تناوب بین دو تحریک بین  11تا  11میلیثانیه باشد ،آن را تسهیل بین دو قشر ( )ICFمینامند.
6
این متغیر نشاندهندۀ تحریک مدارهایی است که دارای گیرندۀ گلوتامینرژیک و  NMDAهستند
( .)14 ,1جدول شمارۀ سه ،در پژوهشهای مختلف پروتکلهای استفادهشدۀ  TMSجفتپالس را
نشان میدهد.
جدول  -5پروتکلهاي  TMSجفتپالس
Table 3- Paired-pulse TMS protocols
نوع تحريک
stimulation
type

تحریکی
Excitability

مهاری
Inhibitory

نام و مخفف
تحريک
Names and
abbreviations
of
stimulation
تسهیل بینقشری
()ICF
Intracortical
Facilitation
تناوب کوتاهمدت
()SICI
Short-interval
cortical

فاصلة بين
تحريکها
interstimulus
time

پالس
آمادهساز
test
stimulus

پالس اصلي
(آزمون)
conditioning
pulse

گيرندۀ
تحريکشونده
Stimulated
receptor

منابع
References

 11- 11میلیثانیه

 81درصد
AMT

 121درصد
AMT

گلوتامینرژیک و
NMDA

()4 ،12

 3میلیثانیه

71-81
درصدAMT

 121درصد
AMT

 GABAنوع
A

()4 ،34 ،31

3. Conditioning Stimulus
4. Test Stimulus
1. Short-Interval Cortical Inhibition
2. Intracortical Facilitation
3. Long-Interval Cortical Inhibition
4. N-Methyl-D-Aspartate

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License
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inhibition
تناوب بلندمدت
()LICI
Long-interval
cortical
inhibition

 111میلیثانیه

 121درصد
AMT

 121درصد
AMT

 GABAنوع
B

()4

افزایش یا کاهش این متغیرها اطالعات مهمی را دربارۀ سازگاریهای قشری-حرکتی ناشی از
تمرینات مقاومتی در اختیار ما قرار میدهد ،اما با توجه به اثرگذاربودن شدت اعمال ,46( TMS
 ،)41مدتزمان بین دو تحریک ( )14و بهدلیل کمبود پیشینۀ کافی در این زمینه ،نتیجهگیری
دربارۀ سازگاریهای قشری با تمرین مقاومتی کمی دشوار است؛ با وجود این ،نتایج پژوهشها
نشاندهندۀ کاهش تناوب کوتاهمدت قشری بعد از تمرینات مقاومتی است ( .)6شکل شمارۀ پنج
بهطور خالصه سازگاریهای کلی رخداده در قشر و مسیر قشری-نخاعی با تمرین مقاومتی را در
عضالت آگونیست ،آنتاگونیست و همکار نشان میدهد؛ با وجود این ،به انجامدادن پژوهشهای
بیشتر در این زمینه برای نتیجهگیری کلی نیاز است.

شکل  -3سازگاريهاي قشري و قشري-نخاعي در عضالت مختلف بازو بعد از تمرينات مقاومتي کوتاهمدت
Figure 5- Cortical and corticospinal adaptations in arm muscles after short-term
resistance training

سنجش پاسخهاي قشري نخاعي با  TMSبهدنبال چند انقباض نسبتاً شديد ()PAP
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عالوهبر افزایش قدرت به دنبال یک دوره تمرین مقاومتی ،افزایش قدرت بعد از چند انقباض نسبتاً
شدید نیز گزارش شده است ( PAP .)11 ,16سبب بهبود حاد در عملکرد و قدرت عضالنی میشود
( .)17 ,18توانمندسازی در گذشته از طریق افزایش نیروی انقباض تکانهای ایزومتریک عضله بعد از
انقباض آمادهکننده 1سنجیده میشد ،اما بهطورکلی چهار شکل توانمندسازی در مطالعات بررسی
شده است که عبارتاند از :پلکانی2یا سهگانه ،3توانمندسازی پستتانی ( ،4)PTPتوانمندسازی
پسفعالی ( 1)PAPو ارتقای عملکردی پسفعالی ( .)11 ,61( 6)PAPEتفاوت اساسی بین این چهار
شکل توانمندسازی به انقباض آمادهکننده (تحریک الکتریکی یا انقباض ارادی) یا زمان انقباض
بعدی (کمتر یا بیشتر از پنج دقیقه) برمیگردد؛ برای مثال ،در توانمندسازی پلکانی انقباض
آمادهکنندۀ آن شامل تحریک الکتریکی تکراری با فرکانس پایین است که نتیجۀ آن افزایش
امپلیتودۀ انقباض بعدی است؛ با وجود این ،در همۀ اشکال توانمندسازی ،افزایش پاسخ انقباضی
بعدی در عضله (از طریق تحریک عضله یا واحدهای حرکتی آن قبل یا بعد از انقباض آمادهکننده)
دیده میشود (.)11
در پژوهشهای مختلف مکانیسمهای متعددی برای توضیح پدیدۀ  PAPبیان شده است .برونده
نهایی این رویکرد سبب افزایش نیرو یا عملکرد ورزشی میشود ،اما تفاوتهای اساسی در
مکانیسمهای توانمندسازی تکانۀ انقباضی در پاسخ به تحریک الکتریکی یا انقباض ارادی وجود دارد
()61؛ برای مثال ،افزایش تکانۀ انقباضی با تحریک عضالنی در غیاب هرگونه افزایش در عملکرد
عضالنی ( )62و برعکس ( )61مشاهده شده است؛ بنابراین بیان مکانیسمها برای توضیح پدیدۀ PAP
را میتوان براساس دو رویکرد مکانیسمی و عملکردی تقسیمبندی کرد .شکل شمارۀ شش
مکانیسمهای دخیل در هر دو رویکرد را بهطور خالصه به تصویر کشیده است.

1. Conditioning Contraction
1. Staircase
2. Treppe
3. Post-Tetanic Potentiation
4. Post-Activation Potentiation
5. Post-Activation Performance Enhancement
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شکل  -0مکانيسمهاي دخيل در پديدۀ توانمندسازي پسفعالي براساس دو رويکرد عملکردي و مکانيسمي
Figure 5- Mechanisms involved in the phenomenon of PAP based on performance
and mechanistic approaches

افزایش تحریکپذیری سیستم عصبی از مکانیسمهای توانمندسازی پسفعالی است ( .)64 ,63از
 TMSبهعنوان ابزاری برای بررسی پاسخهای سیستم عصبی بهدنبال چند انقباض شدید استفاده
شده است ( .)1 ،14 ،11 ،63مطالعات بسیار محدودی در زمینۀ  PAPو ابزار  TMSوجود دارد
(جدول شمارۀ چهار) .با نگاه اجمالی به نتایج پژوهشها درمییابیم که میزان امپلیتودۀ  MEPبعد از
انقباض آمادهساز در بعضی پژوهشها افزایش نشان داده است؛ با وجود این ،دالیل مختلفی ازجمله
شدت ،حجم و اصل ویژگی انقباض آمادهساز ،حالت اندازهگیری ( TMSاستراحت یا در خالل
فعالیت) ،خستگی و زمان بین انقباض آمادهساز و آزمون اصلی سبب تناقض در نتایج بهدستآمده
شده است.
افزایش فعالیت عضالنی بعد از چند انقباض نسبتاً شدید بیانکنندۀ افزایش برونده عصبی از مراکز
عصبی است و این امر میتواند توسط  EMGیا  TMSیا هر ابزار دیگری بررسی شود .افزایش برونده
عصبی همیشه با افزایش عملکرد همراه نیست؛ برای مثال ،توماس و همکاران افزایش در عملکرد
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پرش ضدحرکت ( )CMJ1را بعد از سه ست سه تکرار اسکوات مشاهده کردند؛ این در حالی است که
برونده عصبی ( )MEPهیچ تغییری نداشت ( .)61مهمترین دلیل برای افزایشنیافتن  MEPرا
میتوان به این امر نسبت داد که  CMJهشت دقیقه بعد از اعمال  PAPاندازهگیری شده است؛ این
در حالی است که نیمۀ عمر  PAPنزدیک به  31ثانیه بیان شده است ( .)61از طرفی این
افزایشنیافتن برونده عصبی بیانگر آن است که به احتمال زیاد ویژگی و الگوی انقباض آمادهساز
عامل اثرگذاری بر برونده عصبی است ( .)17از طرفی نتایج پژوهش اسمیت و همکاران بیانگر آن
بود که با وجود افزایش عوامل مهاری ( )CSPبعد از فعالیت آمادهساز ،نیروی ارادی افزایش یافته
است ( .)16این امر میتواند از این تفسیر حمایت کند که عضله توانمندسازی را در سطح عضالنی
تجربه کرده است که این افزایش قدرت و عملکرد عضالنی بدون افزایش برونده عصبی است .این
امر بیان میکند سایر عوامل مانند بازتابهای نخاعی ،پاسخهای هورمونی (مانند تستوسترون)،
افزایش دمای عضله و انگیزش فرد میتوانند در افزایش قدرت بعد از چند انقباض آمادهساز در سطح
عضالنی (رویکرد عملکردی) اثرگذار باشند؛ بنابراین ،به انجامدادن پژوهشهای بیشتری در زمینۀ
 PAPو  TMSنیاز است تا مفاهیم عصبی احتمالی درگیر در این پدیده بهخوبی درک شود.
جدول  -1مطالعات در زمينة  TMSو PAP
Table 4- Studies on TMS and PAP
فاصلة انقباض
مطالعات

فعاليت آمادهساز

آمادهساز و
آزمون اصلي

Studies

Conditioning
Exersice

The time
between the
conditioning
exercise and
the main test

کولین و
همکاران
()11

 1انقباض  2ثانیهای با
 11درصد MVC

-

متغير
اندازهگيريشده

شدت
عضلة

تحريک

هدف

دستگاه

Variable
measured
by TMS

Muscle

stimulator
output
intensity

MEP,
CMEP,
Mmax

دوسربازویی
()BB

با TMS

121
درصد RMT
و AMT 121

حالت اندازهگيري
TMS

نتايج پژوهش

TMS
measurement
method

استراحت و  1درصد
MVC

Research
results

افزایش تکانۀ نیرو،
افزایش  MEPفقط
در حالت استراحت.
کاهش  CMEPدر
هر دو حالت
اندازهگیری

)1. Counter Movement Jump (Cmj
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ادامة جدول  -1مطالعات در زمينة  TMSو PAP
Table 4- Studies on TMS and PAP
فاصلة انقباض
مطالعات

فعاليت آمادهساز

آمادهساز و
آزمون اصلي

Studies

Conditioning
Exersice

The time
between the
conditioning
exercise and
the main test

متغير
اندازهگيريشده
با TMS

شدت
عضلة

تحريک

هدف

دستگاه

حالت اندازهگيري
TMS
TMS
measurement
method

Research
results

در خالل MVC
کوتاه

افزایش نیروی ارادی
و افزایشCSP

Variable
measured
by TMS

Muscle

اسمیت و
همکاران
()16

 11ثانیه انقباض با 61
درصد MVC

-

MEP, CSP

عضلۀ کف
دست
()FDI

از آستانۀ
حرکتی تا
فالت در
MEP

توماس و
همکاران
()61

 3ست  3تکرار اسکوات
با شدتها  11 ،81و
 111درصد RM3

 8دقیقه

MEP, ICF,
SICI

راست رانی
()RF

 121درصد
AMT

 21درصد MVC

ابوداردا و
همکاران
()63

 1انقباض  2ثانیهای با
 11درصد MVC

-

MEP, CMEP

دوسربازویی
()BB

 121درصد
RMT

استراحت

 21و  41درصد
EMG

-

MEP

 1ثانیه انقباض با 21
درصدMVC

-

MEP

 11،11و  21درصد
MVC

-

MEP

عضلۀ کف
دست
()FDI
خمکنندۀ
مچ دست
()FCR
عضلۀ کف
دست
()FDI

 31تا 41
درصد برونده
دستگاه
 61تا 11
درصد برونده
دستگاه

تالیس و
همکاران
()64
استارت و
همکاران
()66
بالبی و
همکاران
()67

stimulator
output
intensity

121
درصدRMT

نتايج پژوهش

 21درصد MVC

افزایش  CMJولی
تغییرنکردن
،MVC
ICF،SICI،MEP
بدون تغییر در
 ،MVCافزایش
 ،MEPکاهش
CMEP
افزایش بیشتر
 MEPدر 41
درصد EMG

استراحت

کاهش MEP

استراحت

افزایش MEP

سنجش پاسخهاي قشري-نخاعي با  TMSبهدنبال انقباضهاي تکراري
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همانطور که اشاره شد ،قدرت عضالنی بهدنبال چند هفته تمرین یا چند انقباض نسبتاً شدید
افزایش مییابد .درمقابل ،پژوهشها کاهش قدرت عضالنی را بعد از انقباضها تکراری نشان دادهاند
( .)68خستگی عصبی-عضالنی یکی از اصلیترین دالیل کاهش قدرت عضالنی است .خستگی
واژهای کلی است که به نبود توانایی حفظ برونده نیروی مورد نیاز در حین یک فعالیت یا اختالل
در توانایی کارهای بدنی گفته میشود ( .)61این پدیده بهصورت کاهش توان انقباضپذیری یا
تحریکپذیری عضله یا کاهش توان فعالسازی ارادی بهواسطۀ عوامل نخاعی و فوقنخاعی است
( .)71تقسیمبندیهای مختلفی برای پدیدۀ خستگی در نظر گرفته شده است؛ با وجود این ،خستگی
عمدتاً به خستگی مرکزی (مغز و ذهن) ،محیطی (عضله) و خستگی عفونی (التهابی) تقسیم میشود
( .)71خستگی محیطی بهدلیل محرکهای ناشی از فعالیت طوالنیمدت است که عملکرد جسمانی
را کاهش میدهد و بهطور خاص به خستگی عضالت فعال اشاره دارد ( .)72عوامل مؤثر بر خستگی
محیطی عبارتاند از :اختالل در تأمین انرژی توسط دستگاههای انرژی ( ،ATP-PCrگلیکولیز،
اکسیداسیون هوازی) ،کمآبی و بههمخوردن الکترولیتها ،تجمع فرآوردههای جانبی سوختوساز و
اختالل در سازوکار انقباضی تار عضالنی ( .)73از دهۀ  1181به بعد بیشتر تمرکز مطالعات از
خستگی محیطی به سمت خستگی مرکزی چرخش پیدا کرد؛ بهعبارتی از دیدگاه این مطالعات،
خستگی مرکزی ،خستگیای است که بهوسیلۀ سیستم عصبی درک میشود و بهدلیل تغییراتی است
که در سطح سیستم مرکزی رخ میدهند ( .)74-77تکنیکهای آزمایشگاهی جدید چون TMS
امکان سنجش جنبههای کمتر شناختهشدۀ سیستم عصبی مرکزی را فراهم میآورد .جدول شمارۀ
پنج چندین مطالعۀ انجامشده در حیطۀ خستگی و  TMSرا نشان میدهد.

پروتکل
مطالعات

پژوهشها

Studies

Studies
protocol

کاوه ای و
همکاران
(`)26

 7ست
بارفیکس با 1
دقیقه

جدول  -3مطالعات در حيطة  TMSو خستگي
Table 5- Studies on TMS and fatigue
شدت
متغير اندازه
گيريشده با
TMS
Variable
measured
by TMS
MEP, CMEP

تحريک

عضلة هدف
Muscle

دستگاه
stimulator
output
intensity

ساقیقدامی
()TA

 111برونده
دستگاه

حالت اندازهگيري
TMS
TMS
measurement
method

استراحت
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CMEP

استراحت بین
ستها

پروتکل
مطالعات

پژوهشها

Studies

Studies
protocol

امیری و
همکاران
()68

الواندر و
همکاران
()78

الواندر و
همکاران
()71

 3ست 3
دقیقهای با
 21درصد
یک تکرار
بیشینه با یک
دقیقه
استراحت بین
ستها
 11دقیقه
انقباض با 21
درصد
EMG
بیشینه
 31ثانیه
انقباض با
حداکثر
قدرت بیشینه
بهطور
متناوب در
مدت 11
دقیقه

ادامة جدول  -3مطالعات در حيطة  TMSو خستگي
Table 5- Studies on TMS and fatigue
متغير اندازه
شدت
حالت اندازهگيري
گيريشده با
تحريک
TMS
TMS
عضلة هدف
دستگاه
TMS
Muscle
measurement stimulator
Variable
output
method
measured
intensity
by TMS

نتايج
پژوهش
Research
results

کاهش
 MEPو
CMEP

دوسربازویی
()BB

 111درصد
شدت دستگاه

استراحت

LICI, SICI

عضلۀ کف
دست
()FDI

 11تا 71درصد
 AMTو 111
تا  141درصد
RMT

استراحت و در
خالل فعالیت با
شدت  21درصد
EMGmax

تغییرنکردن
 SICIو
کاهش
LICI

MEP

عضلۀ کف
دست
()FDI

 121درصد
RMT

استراحت

افزایش
MEP

MEP, CMEP
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پروتکل
مطالعات

پژوهشها

Studies

Studies
protocol

میرا و
همکاران
()81

ساندرا و
همکاران
()81

تاکاهاشی
و همکاران
()82

 2دقیقه
حداکثر
قدرت
انقباضی
بیشینه
MVC
 7ثانیه
انقباض
دوسربازویی
به مدت 11
دقیقه با
شدت 21
درصد
EMGmax
 1دقیقه
انقباض
ایزوتونیک با
 11درصد
یک تکرار
بیشینه

ادامة جدول  -3مطالعات در حيطة  TMSو خستگي
Table 5- Studies on TMS and fatigue
متغير اندازه
شدت
حالت اندازهگيري
گيريشده با
تحريک
TMS
TMS
عضلة هدف
دستگاه
TMS
Muscle
measurement stimulator
Variable
output
method
measured
intensity
by TMS

نتايج
پژوهش
Research
results

MEP, CSP

بازکنندۀ زانو

 31تا 81
درصد برونده
دستگاه

 21درصد MVC

افزایش
 MEPو
CSP

MEP, SICI,
ICF

دوسربازویی
()BB

 11و 121
درصد AMT

استراحت و در
خالل فعالیت با
شدت  21درصد
EMGmax

کاهش
SICI, ICF
و افزایش
 MEPدر
خالل فعالیت

MEP, SICI,
ICF

عضالت
چهارسرران
()QF

 81و 121
درصد AMT

استراحت

کاهش
MEP
,SICI
,ICF

نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد میزان  MEPدر خالل انقباضهای زیر بیشینه افزایش
مییابد و بعد از اتمام پروتکل خستگیآور کاهش مییابد .افزایش تحریکپذیری قشری در خالل
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فعالیت خستگیآور بیانگر آن است که سیستم عصبی برای غلبه بر خستگی و حفظ نیرو نیازمند
فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی است و این امر سبب افزایش فعالیت عضالنی میشود که با
 sEMGسنجیده میشود .از طرفی این افزایش تحریکپذیری قشر حرکتی با کاهش فعالیت عوامل
مهاری مانند  SICIهمراه است ( .)81این کاهش عوامل مهاری مدارهای قشر حرکتی ممکن است
بهدلیل مکانیسم جبرانی سیستم عصبی مرکزی بهمنظور افزایش تحریکپذیری و حفظ نیروی
تولیدی در خالل فعالیت خستهکننده باشد؛ بهعنوانمثال ،ساندرا و همکاران نشان دادند در خالل
فعالیت زیر بیشینه میزان امپلیتودۀ  MEPافزایش مییابد ،ولی عوامل مهاری مانند  SICIکاهش
مییابد (.)81
کاهش  MEPبعد از فعالیت میتواند ناشی از دروندادهای آورانهای عضلۀ واماندهشده ،تعدیلهای
صورتگرفته در مدارهای مهاری و تحریکی و کاهش حساسیت سلولهای مسیر قشری-نخاعی باشد
( .)24مدت و شدت انقباض بر القای خستگی اثرگذار است ( ،)68اما با تسهیل عصبی بالفاصله بعد
از انقباض خستهکننده مرتبط نیست ()24 ،81؛ بهعنوانمثال ،الوندر و همکاران در پژوهش خود
افزایش  MEPبعد از انقباض با حداکثر قدرت بیشینه را نشان دادند؛ این در حالی است که
شدتهای زیر بیشینه همچون  21و  11درصد انقباض بیشینه ،کاهش  MEPرا گزارش کردهاند
( .)71به نظر میرسد در انقباضهای زیر بیشینه برخالف انقباضهای بیشینه ،سیستم عصبی زمان
کافی برای دریافت دروندادهای عصبی از آورانها مختلف از عضله را دارد که این امر سبب کاهش
برونده عصبی بعد از انقباض میشود .از طرفی میزان امپلیتودۀ  MEPبهصورت تأخیری بعد از
انقباضهای بیشینه کاهش مییابد .گفتنی است به انجامدادن پژوهشهای بیشتر برای نتیجهگیری
کلی در زمینۀ خستگی و  TMSنیاز است.
سنجش پاسخهاي عصبي بعد از حرکات کششي ايستا (ناتواني پسفعالي)
کشش عضالنی ایستا تا دهۀ  1111میالدی معموالً بهعنوان بخشی از گرمکردن ،قبل از فعالیتهای
بدنی بهمنظور ارتقای انعطافپذیری و افزایش عملکرد ورزشکاران اجرا میشد .پس از دهۀ ،1111
پژوهشگران بحثکردن دربارۀ اثرات منفی این نوع گرمکردن بر عملکرد ورزشکاران را آغاز کردند
( .)83در بعضی پژوهشها کاهش قدرت و عملکرد عضالنی بعد از حرکات کششی ایستا گزارش
شده است ( .)84مقاالت پژوهشی ،مروری و فراتحلیل مختلفی در طی سالیان گذشته به بررسی
اثرات کشش ایستا بر قدرت و توان پرداختند ( .)81 ,83در بعضی از این پژوهشها نشان داده شده
است که کششهای ایستای کوتاهمدت (کمتر از  61ثانیه) در مقایسه با کششهای بلندمدت اثرات
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منفی بسیار کمتری دارند ( .)81از این کاهش قدرت با عنوان «پدیدۀ ناتوانی پسفعالی» 1یاد
میشود و به نظر میرسد این پدیده بیشتر در کششهای بلندمدت (بیشتر از  61ثانیه) سبب
کاهش قدرت عضالنی میشود؛ بهطور مثال ،کالدول و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که
 121ثانیه کشش ایستای عضالت همسترینگ سبب کاهش معنادار قدرت بازکنندههای زانو میشود
( .)86مکانیسمهای مختلفی (محیطی و مرکزی) برای توضیح پدیدۀ ناتوانی پسفعالی بهخصوص
برای کششهای ایستای طوالنیمدت بیان شده است .ازجمله میتوان به تغییر ویژگیهای
وازواالسیته تاندون عضالنی (افزایش اتساع و کاهش سفتی) ( ،)83فعالیت واحدهای حرکتی ،برونده
عصبی (موج  ، )87( )Vتخلیه و حساسیتپذیری تارهای دروندوکی ( ،)88تحریکپذیری نخاعی
( )81و فوقنخاعی ( )11 ,88اشاره کرد.
کشش ایستا توانایی تعدیل عوامل عصبی در سطح نخاع و فوقنخاع دارد؛ برای مثال ،کاهش فعالیت
واحدهای حرکتی ( )EMGو برونده عصبی (موج  )Vنشان میدهد میتوان انتظار داشت که در هر
ناحیه از سیستم عصبی مرکزی (حتی محیطی) تعدیلها بهدنبال انقباضهای ایستا رخ دهد که در
پدیدۀ ناتوانی پسفعالی نقش داشته باشد ()87؛ ازاینرو نتایج بهدستآمده از مطالعاتی که از TMS
برای بررسی پاسخهای سیستم عصبی مرکزی به کشش ایستا استفاده کردهاند (جدول  ،)6نشان
دادند که عوامل تحریکپذیری و مهاری مسیر قشری-نخاعی بعد از انقباضهای طوالنیمدت تغییر
نمیکنند ()11 ,81؛ با وجود این ،پس از انقباضهای کوتاهمدت ،تحریکپذیری مسیر قشری-نخاعی
افزایش نشان داده است ( )12که به نظر میرسد این امر برای غلبه بر سرکوب عوامل نخاعی باشد؛
برای مثال ،بودینی و همکاران نشان دادند انقباض طوالنیمدت (پنج دقیقه) بر تغییرات
تحریکپذیری ( )MEPتأثیر ندارد ()11؛ البته باید به این نکته توجه کرد که  MEPبیانگر تغییرات
در سطح زیر قشری است و این امکان وجود دارد که نواحی درون قشر و سطح نخاعی بیشتر در این
پدیده دخیل باشند .از طرفی ،بهم 2و همکاران در مقالهای مروری نشان دادند که سرکوب رفلکس
 Hبالفاصله بعد از کشش ایستا از بین میرود و بعید به نظر میرسد اثر منفی بر کاهش قدرت بعد
از آن داشته باشد ( .)81همچنین بودینی و همکاران نشان دادند کشش ایستا سبب کاهش
حساسیت تارهای دروندوکی میشود (.)88

1. Post-Activation Depression
1. Behm
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بنابراین با توجه به پژوهشهای محدود در زمینۀ اثرات کشش ایستا ،هنوز مکانیسم دقیقی برای این
پدیده مشخص نشده است .با توجه به کمبود پژوهشهای انجام شده در زمینۀ کشش ایستا و عوامل
عصبی ،به انجامدادن پژوهشها ی بیشتری در این زمینه نیاز است تا نقش تمامی عوامل عصبی،
بهخصوص نقش نواحی قشری در پدیدۀ ناتوانی پسفعالی مشخص شود .با توجه به اینکه کشش
ایستای کوتاهمدت اثر منفی بسیار کمی بر عملکرد و کاهش قدرت دارد ،به نظر میرسد استفاده از
آن در هنگام گرمکردن میتواند مفید باشد؛ اگرچه ورزشکاران نخبه باید با احتیاط با آن برخورد
کنند.

مطالعات

Studies

بودینی و
همکاران
()88
بودینی و
همکاران
()81
بودینی و
همکاران
()11

جدول  -0مطالعات در حيطة  TMSو کشش ايستا ()PAD
)Table 6- Studies on TMS and static stretching (PAD
متغیر اندازه
شدت
پروتکل
حالت اندازهگيري
گیریشده با
تحريک
ایستا
کشش
TMS
عضلة
TMS
دستگاه
هدف
TMS
static
stimulator Muscle
Variable
measurement
stretching
output
measured
method
protocol
intensity
by TMS
نعلی ()sol
و
 61کشش 31
 121درصد
استراحت
MEP
قدامی
ساقی
ثانیهای
RMT
()TA
 1دقیقه
کشش

MEP

نعلی ()sol

 121درصد
RMT

استراحت

 1دقیقه
کشش

MEP

نعلی ()sol

 121درصد
RMT

استراحت

پولورنتی و
همکاران
()11

 1کشش 61
ثانیهای

MEP,
CSP

نعلی ()sol

 121درصد
RMT

 21درصدEMG

جولس و

 1کشش 21

MEP,

نعلی ()sol

 131درصد

 31درصد MVC
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نتايج
پژوهش

Research
results

افزایش
MEP

تغییرنکردن
MEP
تغییرنکردن
MEP
کاهش
 MVCو
تغییرنکردن
 MEPو
CSP
تغییرنکردن

31
همکاران
()12
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ثانیهای

CSP

AMT

،MVC
افزایش
 MEPو
تغییرنکردن
CSP

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله به مبانی ،اصول و کاربردهای دستگاه  TMSدر مطالعات مختلف در حیطۀ تمرینات
مقاومتی ،انقباضهای نسبتاً شدید (توانمندسازی پسفعالی) ،انقباضهای تکراری(خستگی) و
حرکات کششی ایستا (ناتوانی پسفعالی) پرداخته شد .با گذشت نزدیک به سی سال ،هنوز نتایج
همسو و کاملی دربارۀ متغیرهای بهدستآمده از دستگاه  TMSو پروتکلهای تمرینی مختلف وجود
ندارد .گروه عضالنی متفاوت و روشهای پژوهش مختلف از اصلیترین دالیل اختالف نتایج در این
سی سال بوده است .این ابزار اطالعاتی را دربارۀ سازگاریهای قشر حرکتی و قشری-نخاعی بهدنبال
تمرین یا بهدنبال چند انقباض نسبتاً شدید و حتی کاهش قدرت پس از انقباضهای تکراری و
حرکات کششی ایستا در اختیار پژوهشگر قرار میدهد ،ولی باید با محدودیتهای بالقوۀ این ابزار
همانند سایر ابزارهای شناختهشده در حیطۀ علوم اعصاب آشنا باشیم .ترکیبی از تکنیکهای موجود
در حیطۀ علوم اعصاب بینش بیشتری دربارۀ عملکرد دستگاه قشر مغز و انعطافپذیری سیستم
عصبی-عضالنی در پاسخ به ورزش حاد و مزمن فراهم میکند TMS .ابزاری ارزشمند برای تعیین
کمیت سهم عوامل عصبی مرکزی در سازگاریهای ناشی از تمرین و فعالیت است؛ اما به انجامدادن
مطالعات بیشتر در این زمینه نیاز است.
یافتههای مطالعات مختلف نشان میدهد که سطح برانگیختگی بهویژه در قشر حرکتی ،پس از
تکرارهای مقدماتی با بارهای نسبتاً شدید و پس از یک دوره تمرین مقاومتی افزایش ،پس از جلسات
تمرینی خستهکننده کاهش مییابد و پس از حرکات کششی ایستا تغییر نمییابد ،اما کمبود
پژوهشها در زمینۀ  TMSبیانگر آن است که برای نتیجهگیری نهایی به انجامدادن پژوهشهای
بیشتر نیاز است .یکی از رویکردهایی که میتوان برای پژوهشهای آینده از آن استفاده کرد ،نقش
مدارهای قشری (متغیرهایی مانند  )SICI, LICI, ICFدر این پاسخها و سازگاریهاست که بهخوبی
مشخص نشده است .نکتۀ جالبتر آنکه در پژوهشهای حوزۀ  TMSبه نقش عضالت آنتاگونیست و
همکار پرداخته نشده است؛ ازاینرو ضروری است در پژوهشهای آینده بیشتر دربارۀ این مفاهیم
بحث شود.
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پيام مقاله
تحریک مغناطیسیِ فراجمجمهای ( )TMSابزاری مناسب برای تعیین کمیت سازگاریهای عصبی
بهدنبال مداخالت ورزشی است .این پژوهش اطالعات کاربردی دربارۀ کاربرد  TMSدر مطالعات
علوم ورزشی فراهم کرده است که میتواند راهنمای مناسبی برای پژوهشگران حیطۀ علوم ورزشی
در طراحی مطالعات آینده باشد.
مالحظات اخالقي
در پژوهش حاضر از مقاالت پژوهشی که نکات اخالقی و بهداشتی را رعایت کرده بودند،استفاده شد و
تالش شد که نتایج مطالعات پیشین،بدون هیچ تعریفی در نتایج به صورت واقعی گزارش گردد و به
دیدگاههای نویسندگان به طور دقیق اشاره شود .همچنین تالش گردید تا در انتقال نتایج مطالعات
پیشین ،شفافیت الزم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج هیچگونه سوگیری انجام نشود.
صداقت و امانت داری نیز در تحلیل متون و استناددهی رعایت شده است.
حامي مالي
این پژوهش هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای تأمین مالی در بخشهای عمومی  ،تجاری یا
غیرانتفاعی دریافت نکرد.
مشارکت نويسندگان
تمام نویسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدرداني
بر خود الزم میدانیم از تمامی کسانی که در انجام دادن این مطالعه ما را یاری نمودند ،قدردانی و
سپاسگزاری کنیم.
منابع
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