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 .5کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران*  .9دکتری فیزیولوژی ورزشی،
استاد دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران  .3دکتری طب ورزشی ،دانشیار دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران  .4دکتری رادیولوژی ،استادیار مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی ،تهران
(تاریخ دریافت  ،5339 / 70 / 59 :تاریخ تصویب )5339 / 55 / 53 :

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر حاد فعالیتهای ایزومتریک با فشارهای مختلف کاهش جریان خون بر تغییرات الکترومیوگرافی
عضله است .بدین منظور  57مرد دانشجوی سالم با میانگین سن  91/8±7/33سال و قد  507/7±5/70سانتیمتر و وزن 01/9±9/5
کیلوگرم که سابقه تمرین مقاومتی را داشتهاند بهطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند .در ابتدا فشارخون قوزک پا آزمودنیها
بهوسیله دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی و توسط متخصص سونوگرافی تعیین گردید و همین مقدار فشار جهت کاهش جریان خون در
جلسات فعالیت همراه با کاهش جریان خون بهوسیله کاف بر باالترین نقطه ران پای غالب آزمودنیها اعمال شد .پروتکل این تحقیق
شامل  7انقباض ایزومتریک  57ثانیهای و بین هر دو انقباض آزمودنیها  77ثانیه استراحت میکردند .این پروتکل در هر چهار جلسه
فعالیت که با یکی از فشارهای صفر 07،577،و  537درصد فشار سیستولی انجام شد ،عیناً تکرار شد .با استفاده از آزمون کلموگروف
اسمیرنف طبیعی بودن دادهها بررسی شد و سپس از آزمون تحلیل واریانس مکرر یکطرفه جهت تشخیص معنادار بودن تغییرات
(الکترومیوگرافی ادغامی)  iEMGبین چهار جلسه استفاده شد .نتایج دادهها نشان داد که بین جلسات  577و  537درصد فشار
سیستولی در  iEMGتفاوت معنادار مشاهده نشد ( ، )P>7/71ولی بین سایر جلسات تفاوت معنادار در  iEMGمشاهده شد
( .)P<7/71همچنین اگر فعالیت همراه با کاهش جریان خون با بار  71درصد  MVCبا فشاری معادل  577درصد فشار سیستولی انجام
شود ،فعالیت الکتریکی بیشتر از انجام همین فعالیت با بار یکسان و فشارهای کم تر (صفر و  07درصد فشار سیستولی) و برابر با انجام
فعالیت با بار یکسان و فشار  537درصد فشار سیستولی خواهد بود.

واژههای کلیدی
کاهش جریان خون ،فعالیت ایزومتریک ،کاآتسو ،الکترومیوگرافی ،انسداد عروق.

 - نویسنده مسئول  :تلفن73584759711 :

* .محل انجام پژوهش :دانشگاه شهید بهشتی و بیمارستان طالقانی تهران

Email: aref.shim@gmail.com
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وزنههای سنگین استفاده شود ( ،)4بنابراین مشکلی که

مقدمه
بیتحرکی عضو یا مفصل آسیبدیده اغلب پس از
آسیبهای عضالنی اسکلتی یا جراحی موردنیاز است (.)4

اغلب این افراد به آن دچار میشوند ،از دست دادن حجم
عضالنی (آتروفی) است.

متأسفانه ،حتی یک دوره کوتاهمدت بیتحرکی (ناشی از

یکی از روشهایی که جهت جلوگیری از آتروفی

آسیب ،شکستگی) منجر به کاهش قابلتوجهی در عملکرد

عضالنی در افراد بیتحرک استفاده میشود ممانعت از

عضو موردنظر میشود که اغلب یک دوره طوالنیمدت از

رسیدن خون به اندام موردنظر است ( .)2،47،42تاکارادا و

توانبخشی نیاز است تا بازیافت صورت گیرد (.)44

همکاران ( )9777aنشان دادند که با مسدود کردن عروق

ازآنجای که آتروفی و کاهش قدرت ناشی از بیتحرکی اثر

خون رسان بهپای ورزشکارانی که بعد از پارگی رباط

بسیار منفی در عملکرد ورزشی و زندگی روزانه دارد ،به

صلیبی قدامی  (ACL)3تحت عمل جراحی قرارگرفته و

حداقل رساندن چنین آثاری در طی دوره بیتحرکی بسیار

بعدازآن مجبور به استراحت در بستر بودهاند ،میتوان از

مطلوب خواهد بود .در حال حاضر تمرین مقاومتی

آتروفی عضالنی آنها جلوگیری کرد ()40؛ اما در زمان باز

بهعنوان یک بخش کامل و جداییناپذیر برنامههای

توانی یا در تمرینات مقاومتی برای افراد مسن عالوه بر

توانبخشی و ارتقای سالمتی در یک طیف وسیعی از

جلوگیری از آتروفی عضالنی ،افزایش حجم و قدرت نیز

حوزههای بالینی مورداستفاده قرار میگیرد (.)92

یکی دیگر از اهداف مهم است؛ بنابراین تاکارادا و

تمرین مقاومتی واژهای کلی است که شکلها و

همکاران( )9777bدر ادامه تحقیقات خود پیشنهاد کردند

روشهای گوناگون فعالیت را شامل میشود .هدف از

که اگر کاهش جریان خون به عضو موردنظر همراه با

تمرین مقاومتی میتواند پیشگیری از آسیب و باز توانی،

تمرین مقاومتی برای همین عضو انجام شود عالوه بر

بهبود توان ،قدرت ،استقامت عضالنی و حجم عضالنی

جلوگیری از آتروفی ،افزایش اندازه و قدرتی که

باشد ( .)4،92بهطورکلی فعالیت مقاومتی که جهت

قابلمقایسه با تمرین مقاومتی با شدت باال است مشاهده

افزایش حجم و قدرت عضالنی انجام میگیرید ،باید شدتی

میشود (.)42

در حدود  07درصد یک تکرار بیشینه  )4-RM(4یا 07

یکی از مکانیسمهایی که بیشترین تأثیرگذاری را

درصد حداکثر انقباض ایزومتریک  (MVC)9داشته باشد

داشته و در اکثر منابع بهعنوان دلیل اصلی تأثیرگذاری

( .)4،9اگرچه استفاده از وزنههایی سنگین تأثیر مثبتی

تمرین همراه با کاهش جریان خون برافزایش حجم و

دارد ،اما استفاده از این وزنهها برای افراد پیر یا افراد در

قدرت عضالنی بیانشده است ،فراخوانی بیشتر تارهایی

حال باز توانی به دلیل فشاری که این وزنهها بر مفاصلشان

نوع  IIدر این تمرینات است ( .)44در تمرین با شدت کم

وارد میکند و صرفاً به استفاده از وزنههای سبک محدود

به همراه کاهش جریان خون به دلیل کمبود خون در

میشوند ،توصیه نمیشود .باوجوداینکه انجام تمرینات

عضله و درنتیجه کمبود اکسیژن در دسترس ،فشار

سبک برای این افراد بهتر از بیتحرک بودن است ،اما

متابولیکی افزایشیافته و عضالت نوع اول خیلی زود

جهت افزایش حجم و قدرت عضالنی باید حتماً از

خسته میشوند و درنتیجه تکیه بر عضالت نوع  IIو
متابولیسم غیر هوازی بیشتر میشود ( )44،40،97که این

1. One-repetition maximum
2. Maximal voluntary isometric contraction

3. anterior cruciate ligament
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درگیری بیشتر تارهای عضالنی نوع  IIباعث پاسخهایی

ایزومتریک برای اینگونه افراد کم آسیب تر بوده و قابلیت

هورمونی شدیدتر ( ،)0افزایش فشار مکانیکی و افزایش

اجرای راحتتر دارد؛ بنابراین در این تحقیق تالش کردیم

انباشت متابولیتها میشود ( .)5افزایش انباشت

اوالً مشخص کنیم که آیا بستن کاف میتوانند تأثیری بر

متابولیتها به نوبه خود باعث تحریک تولید فاکتورهای

فعالیت عضالنی در حین فعالیت ایزومتریک داشته باشد و

رشد محیطی و موضعی میگردد و درنتیجه همانندسازی

ثانیاً اینکه در صورت وجود تأثیر ،کدام فشار کاهش جریان

و ترجمه پروتئینها افزایش مییابد ( )45،97که افزایش

خون میتواند تأثیر بیشتری بر فعالیت عضله داشته باشد؟

همانندسازی و ترجمه ،باعث افزایش تولید پروتئین و
نهایتاً افزایش حجم و قدرت عضالنی میگردد (.)43
مطالعات انجامگرفته تاکنون دارای محدودیتهای

روششناسی
نمونه تحقیق

بودهاند ،مانند چینوهارا و همکاران ( )4220که در مطالعه

آزمودنیهای این تحقیق را  47مرد فعال ( 4تا 3

خود فشار اعمالشده جهت کاهش جریان خون بیشتر از

جلسه فعالیت در هفته) با میانگین سن  95/0±7/33سال

 957میلیمتر جیوه بوده است که اول اینکه فشاری

 ،قد  402/2±4/20سانتیمتر و وزن  05/9±9/4کیلوگرم

باالست و دوم اینکه مقدار کاهش جریان خون بدون هیچ

که سابقه تمرین مقاومتی را داشتند ،تشکیل دادند.

قاعده خاصی و صرفاً با توجه به تحقیقات قبلی تعیینشده

آزمودنیها از طریق اطالعیه و بهصورت هدفمند جهت

است ( .)0کاربولت و همکاران ( )9772تحقیقی بهمنظور

حضور در این تحقیق انتخاب شدند .آزمودنیها سابقه

بررسی فعالیت ایزومتریک با کاهش جریان خون بر روی

اختالالت عصبی-عضالنی -اسکلتی ،سابقه ضربه یا

فعالیت عضالنی انجام دادند .در این مطالعه میزان فشار

شکستگی در اندام تحتانی ،فشارخون کم یا زیاد ،مصرف

کاف برای انسداد جریان خون بهطور میانگین 407

دارو یا مکمل نداشتند .از آزمودنیها خواسته شد تا

میلیمتر جیوه بود و مقدار کاهش جریان خون بدون هیچ

هیچگونه فعالیت ورزشی را در طول دوره تحقیق انجام

قاعده خاصی و صرفاً با توجه به تحقیقات قبلی تعیینشده

ندهند تا بدینوسیله از تداخل اثرات ورزش با جلسات

است (.)2

آزمون جلوگیری شود .آزمودنیها در پنج جلسه مجزا به

با توجه تحقیقات انجامشده درگیری تارهایی نوع دوم

آزمایشگاه مراجعه کردند .جلسه اول باهدف آشنایی با

در فعالیت یا تمرین همراه با کاهش جریان خون بیشتر

محیط آزمایشگاه ،اندازهگیری ویژگیهای آنتروپومتریک

بوده و همین عامل باعث میشود که این فعالیت اگرچه با

(قد با استفاده از قد سنج سکا مدل  020با دقت 4

بار کمتر از  07درصد ([ )4-RMحداقل بارکار الزم جهت

میلیمتر ،ساخت کشور آلمان ،وزن با استفاده از ترازوی

افزایش حجم و قدرت عضالنی( ])4انجام شود ولی باعث

دیجیتالی سکا مدل  970با دقت  7/4کیلوگرم ،ساخت

افزایش حجم و قدرت عضالنی میشود .این افزایش حجم

کشور آلمان و همچنین فشارخون با استفاده از فشارسنج

و قدرت میتواند برای کسانی که به دالیلی نمیتوانند از

دیجیتال بازوی ساخت کشور چین) ،تکمیل فرم

وزنههایی سنگین استفاده کنند مثل ورزشکاران ،بیماران

رضایتنامه ،پرسشنامه و سابقه پزشکی و آشنایی با روند

در حال باز توانی مخصوصاً افرادی با مشکل پارگی، ACL

اجرایی پروتکل تمرین و روش کاهش جریان خون برگزار

افراد مسن و حتی فضانوردان مفید باشد .انجام تمرینات

شد .بعد از این مراحل آزمودنیها در بخش رادیولوژی
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بیمارستان طالقانی تهران حضور یافتند و مقدار فشار
سیستولی پا آزمودنیها توسط متخصص رادیولوژی و با

پردازش سیگنال

دادههای

مورداستفاده

از

سیگنال

ثبتشده

کمک دستگاه داپلر رنگی (دستگاه سونوگرافی داپلر مدل

الکترومیوگرافی شامل الکترومیوگرافی ادغامی) IEMG(4

 MP4ساخت کشور فرانسه) برآورد شد تا در جلسات

بود که پس از یک فیلتر پایین گذر جهت حذف نویز،

فعالیت همراه با کاهش جریان خون مورد استفاده قرار

یکسویه شد و بهصورت میانگین برحسب میکرو ولت در

گیرد.

ثانیه به دست آمد .دادههای  IEMGبر اساس  MVCهر

ثبت الکترومیوگرافی

آزمودنی نرمالسازی شد .دادهها پس از فرایندهای

بهمنظور ثبت دادههای الکترومیوگرافی از دستگاه

فیلترینگ با برنامه مگاوین و نرمالسازی دریافت و سپس

 ME6000مدل  MT-M6T16استفاده شد .این دستگاه

برای تحلیل وارد  spssشد.

دارای  42کانال است که قادر بهاندازه گیری فعالیت

ابزار کاهش جریان خون

الکتریکی  4تا  0عضله بهطور همزمان است برای تجزیه و

در این پژوهش جهت کاهش جریان خون در ناحیه

Software

ران از ترکیب یک کاف به عرض  0سانتیمتر و فشارسنج

تحلیل نتایج آن از نرمافزارMEGAVIN

 Version 3.1استفاده شد.

دستی جهت اعمال فشار استفاده شد .بدینصورت که این

بهمنظور ثبت اطالعات ابتدا محل الکترود گذاری را با

کاف در باالترین نقطه ران بسته میشود و با فشارسنج تا

حذف موهای زائد و سپس با الکل تمیز گردید .الکترودها

فشار موردنظر بر ران فشار وارد میشود تا جریان خون آن

را بر روی عضله راست رانی قرار داده و با حصول اطمینان

کاهش یابد.

از اینکه الکترودها بر روی شکم عضله قرار دارد ،الکترودها

روش اندازهگیری فشار سیستولی پا

موازی با جهت تارهای عضالنی و به فاصله دو سانتیمتر

برای تعیین مقدار فشار کاف در جلسات همراه با

(مرکز تا مرکز) از هم بر روی برآمدگی مرکز عضله قرار

کاهش جریان خون ابتدا آزمودنیها در حالت خوابیده قرار

داده شدند .الکترودهای خنثی نیز روی زوائد استخوانی

گرفتند و سپس همان کافی که در جلسه فعالیت جهت

متصل شده بودند.

کاهش جریان خون استفاده میشد در نقطه ابتدایی ران

برای ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی از الکترودهای

آزمودنیها بسته شد و زیر نظر متخصص سونوگرافی با

سطحی یکبارمصرف مدل  Lifenساخت کشور چین

دستگاه داپلر فشار سیستولی قوزک پا مطابق مراحل زیر

استفادهشده است .این الکترودها از طریق یک واسط

اندازهگیری شد و در جلسات کاهش جریان خون بکار

هادی ژلمانند که دارای ترکیب نقره/کلرید نقره است

گرفته شد:

امواج را از روی پوست دریافت میکنند .این الکترودها از

مرحله اول :باد کردن کاف به مقدار  57میلیمتر جیوه

نوع نقره/کلرید نقره ،یکبارمصرف با ابعاد 57×55

و نگهداشتن این فشار به مدت  37ثانیه ،سپس خالی

میلیمتر جیوه بوده ،ضد حساسیت هستند و بهراحتی به

کردن باد کاف و  47ثانیه استراحت ،مرحله دوم :باد کردن

پوست چسبیده و از آن جدا میشوند.

کاف به مقدار  437درصد فشار سیستولی گرفتهشده از
بازو و اعمال آن به مدت  37ثانیه ،سپس خالی کردن باد
1. Integrated Electromyography
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کاف و  47ثانیه استراحت ،مرحله سوم :در این مرحله 47

سمت جلو (برگشتن به حالت باز کردن) به دستگاه

میلیمتر جیوه به فشار اعمال شده در مرحله دوم اضافه

سایبکس آیزوکنتیک نیرو وارد کنند.

شد و فشار به مدت  37ثانیه حفظ شد و سپس خالی

آزمون حداکثر انقباض ارادی )(MVC

کردن باد کاف و  47ثانیه استراحت داده شد .در مراحل

پس از قرار گرفتن آزمودنی بر روی دستگاه سایبکس،

چهارم ،پنجم و .......هر بار  47میلیمتر جیوه به فشار

حالت آناتومیکی بدن وی با اتصاالت دستگاه هماهنگ

مرحله قبل اضافه میشد و این فشار برای  37ثانیه نگه

میشد و سپس پای آزمودنی در زاویه  07درجه

داشته میشد و سپس  47ثانیه استراحت داده میشد،

سانتیگراد (نسبت به منبع صفر درجه درباز کردن کامل

این کار تا زمانی ادامه پیدا میکرد که خون قابل تشخیص

زانو) قرار میگرفت (که برای تعیین دقیق این زاویه از

از سرخرگ تیبیال که بهوسیله دستگاه داپلر رنگی دیده

گونیامتر استفاده شد) و سپس از آزمودنیها خواسته شد

میشد ،قطع شود .بعد از قطع خون فشار کاف در هر

که بیشترین مقدار نیرو ممکن را بهوسیله عضالت چهار

مرحله  47میلیمتر جیوه بهصورت کاهنده ،کمتر میشد

سر ران و روبهجلو وارد کنند .مدت انقباض  5ثانیه و این

تا جایی که برقراری مجدد جریان خون بهوسیله دستگاه

انقباض دو بار تکرار میشد و بیشترین مقدار نیرویی که

داپلر تشخیص داده میشد و همین مقدار فشار کاف

آزمودنی میتوانست در یکلحظه اعمال کند ،بهعنوان

ثبتشده و در جلسه فعالیت همراه با کاهش جریان خون

 MVCبا استفاده از دستگاه آیزوکنتیک بایودکس سیستم

 47میلیمتر جیوه بیشتر از این فشار جهت کاهش جریان

 ،4ساخت کشور آمریکا اندازهگیری و ثبت میشد

خون مورداستفاده قرار میگرفت (.)49

(.)99،90

گرم کردن

اجرای فعالیت ایزومتریک

آزمودنیها پس از حضور در آزمایشگاه ،از آنها

در هر یک از جلسات بعد از گرم کردن مقدار MVC

خواسته شد تا ابتدا به مدت  97دقیقه در حالت نشسته

با استفاده از دستگاه آیزوکنتیک بایودکس تعیین میشود

استراحت کنند تا بدن به حالت طبیعی برگردد ،سپس

و بعدازآن آزمودنی  5دقیقه استراحت میکرد .سپس کاف

فشارخون و ضربان قلب گرفته شود .در ادامه بعد از 45

بستهشده و تا فشار تعیینشده باد میشود و  5ثانیه این

دقیقه پروتکل گرم کردن که شامل  5دقیقه رکاب زدن

شرایط حفظ میشود تا آزمودنی با این شرایط سازگار

روی دوچرخه کار سنج با بار  07وات و سپس  3نوبت

شود .بعد کاف برداشتهشده و آزمودنی  9دقیقه استراحت

انقباض ایزومتریک زیر بیشینه کمتر از  97درصد MVC

میکند .بعد از  9دقیقه کاف دوباره بستهشده و باد

که مدت هر انقباض  5ثانیه و استراحت بین انقباضها 47

میشود (بهجز در جلسه اول که کاف اعمال میشود ولی

ثانیه بود ،انجام شد ( .)90زاویهای که در آن انقباض

باد نمیشود) و جلسه فعالیت آغاز میشود که شامل 2

ایزومتریک صورت گرفت بدینصورت تعیین گردید که باز

انقباض  47ثانیهای بهصورت ایزومتریک است و بین هر دو

کردن کامل ران صفر درجه فرض شد و با این رفرنس پای

انقباض  27ثانیه قرار داشت و بارکار فعالیت 25 ،درصد

آزمودنی در  07درجه خم کردن قرار گرفت و از آنها

 MVCقبل از فعالیت در نظر گرفتهشده بود .هر جلسه

خواسته شد که با استفاده از عضالت چهار سر ران به

فعالیت با یکی از فشارهای صفر درصد فشار سیستولی،
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 07درصد فشار سیستولی 477 ،درصد فشار سیستولی و

نتایج

 437درصد فشار سیستولی انجام میشود.

ویژگیهای بدنی شامل سن ،وزن ،قد و ترکیب بدن
در جدول  4ارائهشده است .از  49آزمودنی تعداد 9

روش آماری

آزمودنی نتوانستند تا انتهای دورهی تمرینی شرکت کنند

دادهها با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  94تجزیه و

و از تحقیق حذف شدند .دادههای میانگین  2حرکت

تحلیل شدند .برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها از

 IEMGعضلهی راست رانی چهار جلسه فعالیت کاهش

آزمون کلموگروف -اسمیرنف استفاده شد .برای بررسی

جریان خون در جدول  9نشان دادهشدهاست .بهمنظور

پاسخ میانگین  IEMGاز آنوای مکرر یکطرفه استفاده

بررسی تغییرات  IEMGبین جلسات از آنوای مکرر

شد و آزمون بونفرونی نیز بهعنوان آزمون تعقیبی در نظر

یکطرفه استفاده شد .نتایج تجزیهوتحلیل آماری نشان

گرفته شد .مقدار  αدر تمامی آنالیزهای آماری  7/75در

داد که بین جلسات کاهش جریان خون تفاوت معنادار

نظر گرفته شد.

وجود دارد (90=53/59 ،P< 7/774و( )F3شکل الف) .نتایج
مقایسه جفت زوجیها آزمون تعقیبی در جدول زیر نشان
داد شده است:

فعالیت

Sig.

صفر درصد با  07درصد
صفر درصد با  477درصد
صفر درصد با  437درصد
 07درصد با  477درصد
 07درصد با  437درصد
 477درصد با  437درصد

*7/743
*7/777
*7/777
*7/779
*7/777
7/473

عالمت * نشان دهنده افزایش معنادار

جدول  .5ویژگیهای عمومی و آنتروپومتریک آزمودنیها (میانگین  ±انحراف استاندارد)
سن
(سال)

وزن
(کیلوگرم)

قد
(سانتیمتر)

فشارخون
(میلیمتر جیوه)

ضربان قلب
(ضربه در دقیقه)

BMI
(کیلوگرم/متر)9

فشار گرفته شده از
قوزک پا (میلیمتر جیوه)

95/0±4/33

05/9±9/4

402/2±4/20

494±4/30

09±2/43

93/70±9/07

977±0/40

جدول  .9میانگین و انحراف استاندارد دادههای iEMG

عضله

متغیر

عضله
راست
رانی

IEMG
(میکرو ولت
در ثانیه)

جلسه

میانگین  ±انحراف استاندارد

صفر درصد فشار سیستولی

4/43±7/53

 07درصد فشار سیستولی

*4/02 ± 7/09

 477درصد فشار سیستولی

*9/23 ± 7/05

 437درصد فشار سیستولی

*3/94± 7/00

عالمت * نشان دهنده افزایش معنادار است
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شکل الف .تفاوت بین جلسات کاهش جریان خون .عالمت* نشاندهنده افزایش معنادار و عالمت  #نشاندهنده تفاوت با جلسات دیگر است.

نتایج مقایسه جفت زوجیها فقط بین فشارهای 477
و  437درصد فشار سیستولی تفاوتی نشان نداد.

شدت فعالیت ،نوع انقباض (متناوب) و روش برآورد میزان
فشار انسداد جریان خون باشد ( .)2در تحقیق وربنوم و
همکاران ( )9772فعالیت عضالنی یکسانی برای هر دو

بحث و نتیجهگیری

جلسه با و بدون انسداد جریان خون مشاهده کردند و به

در این پژوهش تأثیر حاد فعالیتهای ایزومتریک با

نظر میرسد دلیل این امر حداکثر بودن فشار در هر دو

فشارهای متفاوت کاهش جریان خون بر تغییرات

پروتکل باشد ،چراکه هر دو پروتکل تا واماندگی

الکترومیوگرافی بررسیشده است .تحلیل نتایج نشان داد

انجامگرفته بودند ( .)93در تحقیقات گذشته فراخوانی

که  iEMGبا افزایش فشار کاهش جریان خون افزایش

تارهای تند انقباض یک عامل مهم جهت دست یافتن به

مییابد ،این یافتهها با یافتههای برخی تحقیقات قبلی

حجم عضالنی عنوان کردهاند که طبق اصل اندازه با

همسو است ( )3،42،40،94،94،95،90،90اما نتایج

افزایش شدت تمرین این تارها کمکم فراخوانی میشوند،

بهدستآمده با تحقیق کاربولت و همکاران ( )9772و

بنابراین این تارها در تمرین با شدت زیاد بیشترین

ورنبوم و همکاران ( )9772متناقض است .در تحقیق

فراخوانی رادارند ()95؛ اما تحقیقات نشان داده است که

کاربولت و همکاران ( )9772که بهمنظور بررسی تأثیر

تمرینات مقاومتی همراه با کاهش جریان خون اگرچه با

فعالیت ایزومتریک با انسداد جریان خون بر روی عملکرد

بار کم انجام میشود اما واحدهای حرکتی با آستانهباال که

عضالنی بود .نتایج تحقیق نشان داد که  iEMGبین دو

شامل تارهای تند انقباض میشود را فراخوانی میکند (.)44

جلسه با و بدون انسداد جریان تفاوت معناداری وجود

تاکنون تحقیقی در مورد تأثیر فشارهای مختلف

نداشت .به نظر میرسد عامل اصلی معنادار نشدن اختالف

کاهش جریان خون بر عملکرد عضالنی انجام نگرفته است.

میان دو نوع فعالیت کم بودن شدت فعالیت ( 97درصد

میزان فشار کاهش جریان خون یکی از عوامل تأثیرگذار بر

 )MVCباشد که احتماالً اگر این تحقیق با درصد بیشتری

فراخوانی تارهای تند انقباض است ،در پژوهش حاضر از

از  MVCانجام میگرفت تفاوت معنادار میشد .دلیل

فشارهای صفر 07،477،و  437درصد فشار سیستولی

تفاوت نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر عالوه بر کم بودن

جهت کاهش جریان خون استفادهشده است .مطالعات
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انجامگرفته نشاندهنده افزایش  iEMGبا افزایش فشار

تحقیقات انجامشده در مورد تمرینات همراه با کاهش

کاهش جریان خون است .در این زمینه میتوان به دو

جریان خون افزایش حجم عضالنی مستقل از شدت

تحقیق یاسودا ( )9772و تاکاردا ( )9777اشاره کرد.

تمرین و به دلیل فراخوانی تارهای تند انقباض اتفاق

یاسودا و همکاران ( )9772تحقیقی بهمنظور بررسی

میافتد (.)95

فعالیت عضالنی در طی یک فعالیت با شدت کم با چندین

نتایج این تحقیق نشان داد که در بارکار برابر ،فعالیت

سطح فشار خارجی (کاهش جریان خون) عضو انجام

الکتریکی عضالنی که با شاخص iEMGنشان داده شد،

دادند .در این تحقیق از چند فشار متفاوت

در فعالیت ایزومتریک همراه با کاهش جریان خون بیشتر

( 440،494،20،7میلیمتر جیوه) برای کاهش جریان

بود است ،بنابراین اگر فعالیت همراه با کاهش جریان خون

خون استفاده نمودند .فعالیت عضالنی  iEMGدر همه

با  477درصد فشار سیستولی گرفتهشده از قوزک پا انجام

فشار افزایش معنادار نشان داد ،ولی در  440میلیمتر

شود ،فعالیت الکتریکی عضالنی مشابه ای با فشارهای

جیوه بیشتر بود .از این تحقیق چنین میتوان نتیجه

باالتر و فعالیت الکتریکی عضالنی بیشتری نسبت به سایر

گرفت که در فشار  440میلیمتر جیوه تغییر جریان ورود

فشارهای کاهش جریان خون پایینتر از خود خواهد

و خروج خون و هایپوکسی ناشی از آن سبب افزایش

داشت .اگرچه انجام فعالیت با  437درصد فشار سیستولی

فعالیت عضالنی بدون کاهش در عملکرد فرد در طول

سبب فعالیت الکتریکی عضالنی بیشتری میشود ،اما به

فعالیت میشود ( .)90تاکارادا و همکاران ( )9777اثر حاد

دلیل درد ایسکیمی ناشی از آن سبب میشود که کاربرد

و طوالنیمدت فعالیت مقاومتی با کاهش جریان خون

آن به انگیزه باالی نیاز داشته باشد؛ بنابراین افرادی که

موردبررسی قراردادند .تغییرات  iEMG 5آزمودنی مرد در

قادر به استفاده از وزنههای سنگین نیستند میتوانند از

حین و بعد از خم کردن بازو با کاهش جریان خون که

وزنه سبکتر با کاهش جریان خون استفاده نمایند.

فشار کاهش جریان خون  7،57،477میلیمتر جیوه بود با
شدت کم اندازه گرفتند .نتایج تحقیق نشان داده با افزایش
کاهش جریان خون میانگین  iEMGافزایش معنادار
داشت ،اما تغییر در فاکتور ذکرشده در شدتهای باال
فعالیت با افزایش کاهش جریان خوندیده نشد .افزایش
 )42،97،92( iEMGو جدا شدن فسفات غیر آلی
( )40،94بیشتر به دلیل کاهش اکسیژن و نتیجتاً تجمع
متابولیتها در طول تمرین مقاومتی همراه با کاهش
جریان خون بوده است .کاهش اکسیژن و تجمع
متابولیتها باعث افزایش فراخوانی تارهای عضالنی
میشود که این کار از طریق تحریک آورانهای  IIIو IV

انجام میشود و درنهایت باعث افزایش فراخوانی تارهای
عضالنی نوع  IIجهت حفظ نیرو میشود ( .)92بنا بر
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