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ABSTRACT

Background and Aim: Whole Body Vibration (WBV) is more attended as a new exercise
modality helping improvement in neuro-muscular performance, but so far, its immediate effect
indirectly concurrent with different external load (EL) on maximum voluntary contraction
(MVC) and upper limb electromyography (EMG) in not known. The purpose of the spresent
study was to investigate the immediate effect of WBV on maximumisometric contraction and
upper limb EMG indifferent contraction forces.
Materials and Methods: In 15 young healthy men, dominant biceps randomly underwent
isometric contaction with supination of forearm and 90 degrees of elbow flexion while receiving
no WBV or WBV with a frequency of 50 Hz and low amplitude (4 mm) for 60 seconds (i.e. two
thirty-second phase with an interval of 20-second-rest) in three different modes: without EL,
with an EL of 10% of primary MVC, and finally with an EL of 20% of primary MVC. In the
meantime, EMG activity of the muscle was recorded and once the whole exercise protocol was
terminated, MVC was measured and its EMG activity was recorded simultaneously with MVC.
Results: WBV without EL showed a significant increase in biceps MVC compared with no
WBV and no EL(P=0.006), wheras in WBV the comparison of an EL of 10% of primary MVC
and that of 20%, despite rendering higher rate of MVC, is not statistically significant. On the
other hand, WBV without EL revealed a significant improvement in biceps RMS (P=0.001). The
same was true in WBV with an EL of 20% of MVC (P=0.032). The rate of ∆FMED with WBV
or without WBV, and with an EL of 20%, was statistically more significant than without WBV,
with an external load of 10%, and this significancy with vibration was P=0.011 and without
vibration was P=0.016. Meanwhile, ∆FMED was significant with WBV and with an external
load of 20% of MVC compared with WBV and 10% of MVC (P=0.023).
Conclusion: It seems that a single session of WBV reults in an immediate increase of MVC and
EMG of biceps bracheiand applying ELs of 10% and 20% of MVC with WBV did not
significantly increase in the present study, but it leadsto more increase of MVC and EMG. Also,
the effect of an EL of 20% of MVC in this increase is more tangible than 10% of MVC.
Keywords: Whole Body Vibration, Maximum Isometric Strength, Elbow FlexorMuscles,
Surface Electromyography, Dynamometer
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چكیده
مقدمه و اهداف
امروزه ارتعاش کل بدن ( )WBVبعنوان یک مدالیتی جدید ورزشی در بهبود عملکرد عصبی عضالنی بسیار مورد توجه محققین است ولی تاکنون اثرات اعمال فووری آن
به صورت غیر مستقیم ،همراه با اعمال مقادیر مختلف بار خارجی بر حداکثر میزان قدرت انقباض ایزومتریک ( )MVCو فعالیت الکترومیوگرافی ( )EMGعضالت انودام
فوقانی مشخص نشده است .لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات آن یارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک و فعالیت الکترومیوگرافی عضوالت در انودام فوقوانی ،در
قدرت های مختلف انقباض می باشد.
مواد و روش ها
عضله دو سر بازویی سمت غالب  15نفر مرد جوان سالم بطورتصادفی در دو وضعیت بدون ارتعاش کل بدن و با ارتعاش کل بدن با فرکانس  50هرتز و آمپلی تود پائین (4
میلی متر) به مدت  60ثانیه (در دو مرحله  30ثانیه ای و  20ثانیه استراحت در بین دو مرحله) در  3حالت بدون اعمال بار خارجی ،با اعمال بوار خوارجی 10درصود MVC
اولیه و 20درصد  MVCاولیه در زاویه  90درجه فلکشن آرنج و سوپینیشن ساعد ،تحت انقباض ایزومتریک قورار گرفوت و در حوین اناوام تمرینوات و بالفاصوله پوس از
تمرینات نیز فعالیت الکترومایوگرام آن در حین اناام  MVCثبت گردید .پس از ثبت پارمترهای میزان  ، RMS ،MVCو  FMEDمحاسبه و ثبت شدند.
یافته ها
کاربردWBVبدون اعمال بار خارجی باعث افزایش معنی دار میزان  MVCعضله دو سر بازویی نسبت به حالت بدون ارتعاش و بدون بوار خوارجی(  .)P=0/006شود،
درحالیکه کاربرد ارتعاش درحالت های اعمال بارخارجی 10درصد  MVCو 20درصد  ،MVCبا وجود افزایش در میوزان ،MVCدارای اخوتالف معنوی داری نسوبت بوه
حالت های مشابه بدون ارتعاش ،نبودند .ازطرفی،کاربرد ارتعاش بدون اعمال بار خارجی سبب افزایش معنوی دار میوزان RMSعضوله دو سوربازویی گردیود ( .)P=0/001
این وضعیت در حالت کاربرد ارتعاش با اعمال بار خارجی  20درصد  MVCنیز صادق بوده است (  .)P=0/032میزان∆ FMEDنیز ،هم در حالت بوا ارتعواش و هوم در
حالت بدون ارتعاش و با اعمال بار خارجی  20درصد  ،MVCنسبت به حالت بدون ارتعاش ،با بار خارجی 10درصد  MVCدارای اختالف معنی داری بود و ایون میوزان
معنی داری در حالت با ارتعاش با  P=0/011ودر حالت بدون ارتعاش با  P=0/016مشهود بوده است .همچنین∆ FMEDدر حالت با ارتعاش و با بار خوارجی 20درصود
MVCنسبت به حالت با ارتعاش و با بار خارجی  10درصد  MVCمعنی دار بود ( .)P=0/023
نتیجه گیری
بنظر می رسد که اعمال یک جلسه  WBVباعث افزایش آنی MVCو EMGعضله دوسر بازویی میگردد و اعمال بارهوای خوارجی  10درصود و  20درصود MVC
همراه با ارتعاش ،اگرچه در این مطالعه باعث افزایش معنی دار نبوده است اما سبب افزایش بیشتر  MVCو  EMGعضله می شود و اثر بار خوارجی  20درصودMVC
در این افزایش بارزتر از  10درصد  MVCاست .
واژه های کلیدی
ارتعاش کل بدن  ،حداکثر نیروی انقباض ایزومتریک  ،عضله دو سر بازویی ،بارخارجی  ،الکترومایوگرافی سطحی ،دینامومتر
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مقدمه و اهداف
امروزه  ،ارتعاش کل بدن با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد ،که می توان به استفاده از آن به عنوان یک وسیله ورزشی در
ورزشکاران حرفه ای] ،[1و یا درمان پوکی استخوان] [2و یا حتی در درمان کمر دردهای مزمن ] [3نام برد .این وسیله در واقع نوعی محرک
مکانیکی با امواج سینوسی است که باعث حرکات نوسانی تکراری می گردد.طیف فرکانسی این وسیله در محدوده 15-60هرتزودامنه جاباایی
آن بین یک تا  10میلی متر و شتاب ایااد شده توسط آن حووداکثر تا  g( 15gشتاب ناشی از جاذبه زمین و معادل  9/8متر بر ماذور ثوانیه)
می باشد] [4و شدت ارتعاش براساس فرکانس و دامنه آن تعریف می شود .بنابراین واضح است که اثر ارتعاش برروی قدرت عضله و عملکرد
سیستم عصبی -عضالنی ،به ماموعه ای از عوامل فرکانس و دامنه ارتعاش و نیز به مدت زمان استفاده از ارتعاش بستگی داشته باشد .به
عالوه  ،بر اساس آنچه که از تحقیقات اناام شده برمی آید ،به نظر میرسد که عوامل بیومکانیکالی همچون پوسچر فرد درحین اعمال ارتعاش،
میزان انقباض و فعالیت اولیه عضله تحت ارتعاش و همچنین میزان کاهش امواج ارتعاشی در بافت هدف به دلیل پدیده میرایی امواج  ،درمیزان
تاثیر ارتعاش برعضالت نقش داشته باشند].[5
استفاده از این وسیله به عنوان یک روش درمانی از حدود  20سال پیش در روسیه  ،به منظور جلوگیری از کاهش مواد معدنی استخوانی و
آتروفی عضالنی در فضانوردانی که با شرایط بدون جاذبه مواجه بوده اند  ،شروع شد و مطالعات اولیه در مورد اثر ارتعاش کل بدن بر افزایش
قدرت عضالنی درسال  1987نشان داد که  ،استفاده از ارتعاش با دامنه کوتاه  ،می تواند به دلیل همزمانی 1فعالیت واحدهای حرکتی  ،سبب
تقویت عضالت گردد] .[6مطالعات بعدی در اواخر دهه  90میالدی نیز به تایید این نتیاه منار شد].[1،7،8
از آن پس ،مطالعات زیادی در زمینه ارتعاش بر روی عضالت و سیستم های دیگر بدن  ،شامل استخوان ها و بافت های اندوکراینی ونیز برروی
تعادل،در افراد مختلف و با شرایط سنی متفاوت  ،باروش ها و پروتکلهای گوناگون صورت پذیرفت،که گاهی نتایج متناقضی را نشان
دادند] .[9،10،11،12با این حال  ،اکثر این مطالعات به بررسی اثرات ارتعاش کل بدن ،بر قدرت و ثبات عضالت اندام های تحتانی پرداخته و
مطالعات اندکی در مورد اندام های فوقانی موجود می باشد  ،که اکثر این مطالعات نیز به بررسی اثرات اعمال مستقیم ارتعاش بر عضالت اندام
های فوقانی پرداخته اند و با توجه به نتایج اکثر این مطالعات ،ارتعاش کل بدن  ،بعنوان یک مدالیتی جدید ورزشی ،باعث بهبود عملکرد عصبی
عضالنی گردیده است ،ولی تاکنون مطالعه ای که به بررسی اثرات فوری آن به صورت غیر مستقیم ،همراه با اعمال مقادیر مختلف بارخارجی،
برمیزان حداکثرقدرت انقباض وفعالیت الکترومیوگرافی عضالت اندام فوقانی به صورت استاتیک بپردازد ،وجود ندارد.
از آناا که عضالت اندام فوقانی ،برخالف عضالت اندام تحتانی ،بیشتر فانکشنال بوده و در حرکات ظریف 2داخله می نمایند ،لذا  ،این احتمال
وجود دارد که اثر ارتعاش بر این عضالت  ،نتایج متف اوتی با عضالت اندام تحتانی که بیشتر در تحمل وزن مداخله می نمایند ،داشته باشد  .در
این خصوص  ،با توجه به اینکه عضالت و مفاصل ماموعه آرنج در ایااد ثبات و یا دامنه حرکتی الزم جهت ایفای نقش دست  ،از اهمیتی ویژه
برخوردارند] [13وشرایط الزم برای اناام حرکات ظریف و ماهرانه و یا حرکات قدرتی دست را فراهم می نمایند و در این بین ،عضله دوسر
بازویی ،به عنوان یکی ازعضالت مهم قدام ماموعه آرنج  ،به طور اولیه درعملکرد این مفصل مداخله می نماید] ،[14و از طرفی ،با توجه به
اینکه ،مطالعات گذشته نشان دادند که اعمال مستقیم ارتعاش کل بدن با فرکانس  30هرتز  ،درعضالت اندام تحتانی ] [15و با فرکانس  50هرتز،
در عضالت اندام فوقانی] ، [16بیشترین اثرات را برافزایش قدرت عضالت باا خواهند گذاشت ،لذا ،هدف مطالعه حاضر ،تاثیر آنی اعمال غیر
مستقیم ارتعاش کل بدن ،با فرکانس  50هرتز ،بر حداکثر قدرت ایزومتریک و فعالیت الکترومیوگرافی عضله دوسر بازویی ،در شدت های
مختلف انقباض می باشد و چون تاکنون هیچ مطالعه مشابهی در این مورد صورت نپذیرفته است و استفاده از بارهای خارجی زیاد برای اولین بار
بر روی نمونه ها ممکن است سبب آسیب آنها گردد ،لذا بدلیل رعایت اخالق پزشکی و نیز بدلیل جلوگیری از ایااد خستگی زودرس در عضالت
دوسر بازویی که سبب تحت تاثیر گذاشتن آزمایش های بعدی می گردد ،در این مطالعه از بار خارجی  10درصد و  20درصد حداکثر قدرت
ایزومتریک عضله دو سر بازویی و دو دوره زمانی  30ثانیه ای با  20ثانیه استراحت بین آنها استفاده شد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع کارآزمایی کنترل شده تصادفی بود .توسط کمیته اخالقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تایید قرار گرفت15 .نفر از
دانشاویان مذکر سالم وغیر ورزشکار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دامنه سنی  25-18سال ،با روش نمونه گیری
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غیر تصادفی ساده در مطالعه شرکت نمودند .این افراد ،نسبت به استفاده از ارتعاش کل بدن ،هیچ گونه منعی مانند مشکالت تعادلی ،درد یا
سابقه جراحی در اندام فوقانی نداشتند و در صورت نداشتن تحمل ارتعاش و یا نداشتن تمایل به ادامه همکاری در هر مرحله از اناام آزمون ،قادر
به خروج از مطالعه بودند .در ابتدا پس از ارائه خالصه روش کار نحوه استفاده از دستگاه و روش اناام تست ها ،از نمونه ها فرم رضایت کتبی
اخذ گردید.
ابتدا محل نصب الکترود فعال و الکترود زمین مشخص شد .سپس موهای روی پوست درمحل قرارگیری الکترود ها تراشیده شده و چربی
پوست با الکل پاک گردید .برای الکترود گذاری  ،طبق نظر  SENIAMدر حالی که فرد روی صندلی نشسته ،آرنج  90خم و ساعد در وضعیت
سوپینیشن بود ،خط بین اکرومیون و حفره کوبیتال رسم شد .در یک سوم انتهایی این خط ،الکترود های دوقطبی در موازات فیبرهای عضله
دوسر بازویی سمت غالب بدن روی پوست ثابت شد (شکل  .[17]،)1الکترود زمین ،روی سطح قدامی خارجی مچ دست فرد بسته شد .جهت
اناام الکترومایوگرافی(  ، )Data Log, Biometrics Ltd,P3X8,UKاز الکترود های سطحی دوقطبی از جنس نقره –کلریدنقره استفاده
شد و سیگنال های الکترومیوگرافی با پهنای باند  10تا  500هرتز و با فرکانس نمونه برداری  1000هرتز از عضله دوسر بازویی سمت غالب
شرکت کنندگان جمع آوری گردید.

تصویر  :1نحوه تعیین محل الکترودهای ثبات بر عضله دوسر بازویی بر گرفته از http://www.seniam.org

از نمونه ها خواسته شد تا با استفاده از ارگومتر ( )Monark,Ergomedic 894 E,Switzerlandبا توان  75وات ،و نرخ پدال زدن 50-45
عدد در دقیقه به مدت  3دقیقه به گرم کردن بدن خود بپردازند و پس از آن  5کشش  5ثانیه ای از عضله دوسر بازویی آنها گرفته شد .برای
تعیین  MVCدر حالوووی که نمونه روی صندلوی مخصوصی نشسته بود ،بوووازو و تنه با بستن استرپ بوووی حرکت شد .دستگیره
دینامومووتر(  )ZEMIC,H3-C3-100kg-3bبر روی مچ دست ،درمحل  3سانتی متر باالی چین قدامی مچ قرار داده شد .سپس از آنها
خواسته شد تا در جهت خم کردن آرنج ،با حداکثر نیرو به دستگیره دینامومتر نیرو وارد کند و این حالت را به مدت  5ثانیه حفظ نمایند .در این
مدت با دستگاه الکترومایوگرافی ،فعالیت الکتریکی عضله دو سر بازویی ثبت و عدد نشان داده شده توسط دینامومتر به عنوان مقدار کمی
حداکثر انقباض ارادی عضله( ) MVCیادداشت شد .این روش  3بار (هر بار پس از 30ثانیه استراحت) تکرار و میانگین به عنوان میزان MVC
هر فرد در نظر گرفته شد .چنانچه تفاوت میزان  MVCبین دفعات بیش از  5درصد بود ،آزمون ماددا تکرار شد.
قبل از مرحله اصلی تکرار پذیری شیوه های آزمون (دینامومتری و الکترومایوگرام) بر روی  7نفر با اعمال ارتعاش کل بدن ( FitvibexcelPro
 )Medi,F100407,Belgiumبه همراه بار خارجی معادل  10درصد  MVCو تکرار آن به مدت  3ساعت بعد ،مورد بررسی قرار گرفت .در
مرحله اصلی اجرا برای اجتناب از ایااد خستگی زودرس در عضله دوسر بازویی ( و تحت تاثیر قرار گرفتن نتایج)  ،از بار خارجی  10و  20درصد
حداکثر قدرت ایزومتریک عضله دوسر بازویی استفاده شد.
روش اجرای تحقیق به این ترتیب بود که پس از گرم کردن بدن و اندازه گیری ،MVCترتیب اناام وضعیت های تحقیق برای هر نمونه بطور
تصادفی تعیین شد .در هر یک از وضعیت های ذیل نمونه ها می بایست  2مرحله  30ثانیه ای( با  20ثانیه استراحت بین آنها) ،انقباض
ایزومتریک عضله دوسر بازو را در حالت  90درجه خم شده ی آرنج و سوپینیشن ساعد حفظ می کردند .وضعیت های مورد بررسی عبارت بودند
از:
 .1ایستادن روی دستگاه خاموش لرزش کل بدن و حفظ انقباض ایزومتریک عضله دو سر بازو (بدون تحمل وزنه خارجی)
 .2ایستادن روی دستگاه روشن لرزش کل بدن( با آمپلی تود  4میلی متر وفرکانس  50هرتز) و حفظ انقباض ایزومتریک عضله دوسر بازو
(بدون تحمل وزنه خارجی)
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 .3ایستادن روی دستگاه روشن لرزش کل بدن( با آمپلی تود  4میلی متر و فرکانس  50هرتز) و حفظ انقباض ایزومتریک عضله دوسر بازو
همزمان با تحمل وزنه خارجی معادل  10درصد MVC
 .4ایستادن روی دستگاه روشن لرزش کل بدن( با آمپلی تود  4میلی متر و فرکانس 50هرتز) و حفظ انقباض ایزومتریک عضله دوسر بازو
همزمان با تحمل وزنه خارجی معادل  20درصد MVC
 .5ایستادن روی دستگاه خاموش لرزش کل بدن و حفظ انقباض ایزومتریک عضله دوسر بازو همزمان با تحمل وزنه خارجی معادل  10درصد
MVC

 .6ایستادن روی دستگاه خاموش لرزش کل بدن و حفظ انقباض ایزومتریک عضله دوسر بازو همزمان با تحمل وزنه خارجی معادل  20درصد
MVC

در هر یک از وضعیتهای مورد بررسی به طورهمزمان ،سیگنال های الکترومایوگرام ثبت شد تا در  5ثانیه ابتدا و انتهای هر دوره  60ثانیه ای
تمرین مورد بررسی قرار گیرد .حفظ زاویه  90درجه خم شده ی آرنج با استفاده از گونیامتر و زمان نیز توسط زمان سنج دیایتال پایش می شد .
پس از اناام هر وضعیت مورد بررسی مادداً میزان  MVCنمونه ها مطابق روش قبلی اندازه گیری و امواج الکترومایوگرام عضله دوسر
بازویی نمونه ها ثبت گردید .بین مراحل مختلف 15دقیقه استراحت به نمونه ها داده شد .
پس از اناام آزمون ها ،داده های الکترومایوگرام توسط نرم افزار Data Logاستخراج گردید .این داده ها شامل  ،RMSحد اکثر انقباض
ایزومتریک و  FMEDدر  5ثانیه ابتدا و انتهای تمرین با ارتعاش وبدون ارتعاش بودند .اندازه گیری  RMSدرپناره های 10میلی ثانیه درزمان
های  5ثانیه ای تست MVCو همچنین اندازه گیری  FMEDدر پناره های  64میلی ثانیه دردوره های زمانی  5ثانیه ابتدا و انتهای هر دوره
از تمرین 60ثانیه ای صورت پذیرفت.
پس از استخراج این داده ها به وسیله نرم افزار ،برای بدست آوردن  ،RMSمیانگین  3مرحله  RMSبدست آمده محاسبه شد و همچنین،
تفاضل FMEDمربوط به  5ثانیه انتهای  30ثانیه دوم تمرین از 5ثانیه ابتدای  30ثانیه اول تمرین بدست آمدو سپس داده ها در جداول مربوط
ثبت گردیدند .داده های  RMSبر اساس MVCنرمالیزه شد Normalised RMS [18].سپس داده های  MVCو  RMSنرمالیزه شده (بر
اساس درصوودی از مقادیر اولیه آن) به همراه داده های FMEDدرنوورم افزار  SPSS18با دو عامل درون موردی وضعیت ارتووعاش (بدون
ارتعاش و با ارتعاش) و بار خارجی ( بی وزنه ،با وزنه10درصد MVCو  20درصد )MVCقرارداده شد تا به بررسی روابط داده ها پرداخته شود.
برای توصیف متغیر ها از شاخص های میانگین و انحراف معیار و همچنین از جداول و نمودارهای آماری کمک گرفته شد .ارزیابی میزان
انطباق توزیع متغیرها با توزیع نرمال داده ها از طریق آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف به اثبات رسید .برای مقایسه متغیرها ،از آزمون تحلیل
واریانس ،با اندازه های مکرر ،با دو عامل درون موردی وضعیت ارتعاش (با و بدون ارتعاش) و بار خارجی ( بدون بار 10 ،درصد MVCو 20
درصد  )MVCاستفاده گردید .همچنین مقایسه های دو به دو ،به کمک آزمون تی زوجی اناام شد .خطای نوع اول در این آزمون ها  0/05در
نظر گرفته شد.
یافته ها
مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در جدول  1آورده شده است ،همه نمونه ها در این مطالعه مرد وسمت غالب آنها راست بوده است:
جدول  :1مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان ()n=15
متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

قد (متر)

1/72

1/88

1/78

2/16

وزن (کیلوگرم)

56/00

82/70

71/26

7/41

سن (سال)

18

25

21/67

2/16

شاخص توده بدنی()BMI

18/73

24/45

22/57

2/00

در جدول ،2میزان  MVCو فعالیت الکتریکی عضله دوسر بازویی و همچنین میزان تفاوت  FMEDدر  5ثانیه انتها و  5ثانیه ابتدای تمرینات
در وضعیت های مختلف آزمایش نشان داده شده است.

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

69

فکری راد و همکاران.................

جدول  :2شاخص های آماری متغیرهای ΔFMED,MVC,RMSبه تفکیک وضعیت ارتعاش و میزان بار خارجی()n=15
)MVC(kg

میانگین
)انحراف معیار(

100/00
()00/00

0/70
()0/38

3/13
()1/63

100/00
()00/00

-

116/40
()19/35
116/15
()21/37
118/26
()21/88
116/11
()14/26
119/34
()17/37

0/79
()0/36
/34(0/80
)0
/39(0/84
)0
0/83
()0/36
/33(0/87
)0

0/37
()0/68
(0/36
)1/07
0/59
()1/20
0/56
()0/90
(0/70
)1/12

111/82
()41/72
111/50
()65/64
118/85
()73/62
117/89
()55/21
122/36
()68/71

0/18
()2/13
-6/48
()2/17
0/62
()1/77
2/82
()1/82
-9/03
()2/31

(انحراف معیار)

با بارخارجی  20درصدMVC

میانگین به درصد

با ارتعاش

با بارخارجی  10درصد MVC

میانگین
(انحراف معیار)

بدون بار خارجی

میانگین نرمالیزه
)انحراف معیار(

با بارخارجی  20درصدMVC

میانگین به درصد
(انحراف معیار)

بدون ارتعاش

با بارخارجی  10درصد MVC

)RMS(ms

میانگین
)انحراف معیار)

بدون بار خارجی

19/69
()4/61
22/43
()4/30
69(22/42
)4/
22/67
()3/98
22/53
()4/54
23/15
()4/91

)ΔFMED(Hz
_(FMED2
)FMED1

در بررسی تکرارپذیری ،ضریب همبستگی 3برای متغیر  MVCمعادل 0/96و برای متغیر RMSمعادل  0/80بودند که بر اساس تقسیم بندی
روسنر [19]4در سطح عالی طبقه بندی شده و بیان کننده تکرارپذیری باالی دینامومتر و الکترومایوگرام بودند .همچنین مقادیر  Pبدست آمده از
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف در همه آزمون ها برای متغیر های MVCو  RMSکمتر از  0/05بودندو انطباق مناسب توزیع متغیر ها با
توزیع نرمال و امکان استفاده از آزمون های پارامتریک برای تازیه و تحلیل متغیر ها را اثبات نمودند.
تغییرات  MVCبا توجه به جدول  ،2میانگین MVCدر حالت با ارتعاش نسبت به حالت بدون ارتعاش  ،افزایش یافت  ،که میزان این افزایش
در حالت با ارتعاش و بدون بار خارجی در حدود بیش از  18درصد نسبت به حالت بدون ارتعاش و بدون بار خارجی (حالت اولیه ) بود  ،اما با
افزایش بارهای خارجی  ،درحالت با ارتعاش ،تغییر چندانی در میزان MVCصورت نپذیرفت  .اناام تست های درون گروهی برای بررسی اثر
بارهای مختلف خارجی برحاالت با ارتعاش وبدون ارتعاش نیز این مسئله را به اثبات رساندونشان داد که با افزایش اعمال بار خارجی در حالت
بدون ارتعاش ،شاهد تغییرات معنی داری در میزان  MVCخواهیم بود ،بر این اساس ،در بررسی  MVCحالت های بدون ارتعاش ،با بارهای
خارجی  ،وضعیت بدون ارتعاش و بدون بار خارجی نسبت بهحالت بدون ارتعاش و با بارخارجی  10درصد و  20درصد،MVCدارای اختالف
معنی داری بود (P=0/016برای حالت اول و  P=0/033برای حالت دوم) و میانگین  MVCافزایش داشت  .درحالت با بارخارجی 10
درصد  MVCنسبت به بار خارجی  20درصد، MVCاگرچه با افزایش میزانMVCدر حالت بار خارجی  20درصد مواجه بودیم  ،اما این
اختالف  ،معنی دارنبود .در حالی که ،در وضعیت با ارتعاش،با افزایش میزان بارخارجی ،با وجود افزایش جزئی در میزان  ،MVCشاهد
هیچگونه اختالف معنی داری در میزان افزایش  MVCنبودیم و میزان بار خارجی در افزایش  MVCبی تاثیر بود.این وضعیت درجدول 3
نشان داده شده است.
از طرفی ،در مقایسه حالت های تمرینی با بارهای خارجی مشابه در وضعیت های بدون ارتعاش و با ارتعاش ،با استفاده از ،T-Testحالت با
ارتعاش و بدون بارخارجی  ،تفاوت معنی داری با حالت بدون ارتعاش و بدون بار خارجی داشت( ) P=0/006و میزان میانگین آن درحدود 18
درصد بیشتر بود .حالت با ارتعاش و با بارخارجی  10درصد MVCنسبت به حالت بدون ارتعاش و با بارخارجی  10درصد  MVCدارای

16. ICC: Intraclass correlation coefficient
 .17تکرار پذیری نسبی  :ضریب همبستگی کمتر از  0/40به عنوان تکرارپذیری ضعیف  ،بین  0/40و  0/75متوسط و بیش از  0/75عالی
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افزایش بود  ،ولی این میزان افزایش معنی دار نبود ( .) P=0/914این وضعیت در مورد حالت با ارتعاش و با بارخارجی 20درصد  MVCنسبت
به حالت بدون ارتعاش و با بارخارجی  20درصد  ، MVCنیز صادق بود
جدول  :3مقایسه تغییرات  MVCدروضعیت های مختلف بار خارجی
مقایسه حالت:

تفاوت میانگین

انحراف معیار

میزان معنی
داری()P

بدون ارتعاش و بدون بار خارجی
و
بدون ارتعاش وبا بار خارجی

-16/40

5/00

0/016

10درصدMVC
بدون ارتعاش و بدون بار خارجی
و
بدون ارتعاش وبا بار خارجی

-16/15

5/52

0/033

20درصدMVC
بدون ارتعاش و با بار خارجی
10درصدMVC
و

0/25

1/97

NS

بدون ارتعاش و با بارخارجی 20درصد
MVC

و در هر دو مورد با وجود افزایش میزان میانگین  MVCدر حالت با ارتعاش نسبت به حالت بدون ارتعاش ،تفاوت معنی داری به چشم نخورد،
که در نمودار 2نمایش داده شده است.این نمودار نشان داد که حالت با ارتعاش همیشه و در همه وضعیت های بار خارجی از میانگین MVC
نسبتا بیشتری ،نسبت به حالت بدون ارتعاش برخوردار بوده است.
تغییرات RMS
درمورد RMSنیز ،چنانچه از جدول  2برمی آید ،مشخص شدکه حالتهای با ارتعاش نسبت به حالت های بدون ارتعاش از میانگین RMS
باالتری برخوردار بودند  ،به طوریکه حالت با ارتعاش و بدون بار خارجی دارای میانگین  RMSبیش از 18درصد نسبت به حالت بدون ارتعاش
وبدون بارخارجی بود،ولی با افزایش بارهای خارجی  ،در حالت با ارتعاش تغییر چندانی در میزان  RMSصورت نپذیرفت .به این منظور تست
های درون گروهی برای بررسی اثر بارهای خارجی در حالت با ارتعاش وبدون ارتعاش اناام شد  ،و ثابت شد که افزایش بار خارجی سبب
افزایش معنی دار میزان RMSدر حالت بدون ارتعاش خواهد گشت ،به طوریکه در وضعیت بدون ارتعاش و بدون بارخارجی نسبت به وضعیت
بدون ارتعاش و با بار خارجی 10درصد  ،MVCدارای اختالف معنی دار ( )P=0/001و همچنین ،با حالت بدون ارتعاش و با بارخارجی 20
درصد نیز ،دارای اختالف معنی دار( )P=0/002بود و میزان  RMSافزایش داشت.در حالیکه  ،حالت بدون ارتعاش و با بارخارجی 10درصد
MVCنسبت به حالت بدون ارتعاش و با بار خارجی  20درصد  MVCبا وجود افزایش در میزان  ،RMSدارای اختالف معنی داری نبود ،با
این حال ،میزان افزایش  ،RMSبا افزایش بارخارجی درحالت با ارتعاش  ،معنی دار نبود.این وضعیت در جدول  4شرح داده شده است:
جدول  :4مقایسه تغییرات  RMSدروضعیت های مختلف بار خارجی
مقایسه حالت
بدون ارتعاش و بدون بار خارجی و
بدون ارتعاش و بار خارجی 10درصدMVC
بدون ارتعاش و بدون بار خارجی و
بدون ارتعاش و بار خارجی 20درصدMVC
بدون ارتعاش و بار خارجی 10درصد MVCو
بدون ارتعاش وبارخارجی 20درصد MVC

تفاوت میانگین

انحراف معیار

میزان معنی داری() Sig.

2/763

0/505

0/00

2/772

0/625

0/002

0/009

0/196

NS
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در مقایسه حاالت مختلف تمرین با ارتعاش و بدون ارتعاش با بارهای خارجی همانند ،که توسط T-Testبه اناام رسید مشخص شد
که RMSدرحالت با ارتعاش و بدون بارخارجی نسبت به حالت بدون ارتعاش و بدون بار خارجی دارای افزایش معنی داری بوده
است(،)P=0/001در حالیکه  ،درحالت با ارتعاش و با بارخارجی 10درصد MVCنسبت به بدون ارتعاش و با بارخارجی  10درصد ،MVCبا
وجود اینکه شاهد افزایش درمیانگین  RMSبودیم ،اما این افزایش معنی دارنبود  .این درحالی است که ماددا در حالت با ارتعاش و با
بارخارجی  20درصد MVCنسبت به حالت بدون ارتعاش و با بارخارجی  20درصد  MVCشاهد افزایش معنی داردرمیانگین  RMSبودیم
( .)P=0/032نمودار 2نشان می دهدکه میزان  RMSدرهنگام اعمال بارهای مختلف خارجی دروضعیت با ارتعاش از میانگین بیشتری نسبت
به حالت بدون ارتعاش برخورداربوده و از آناا که اثر بارخارجی برحالت ارتعاش معنی دارنبود ،لذا افزایش میزان  ، RMSمدیون ارتعاش بوده
است .به عبارت دیگر ،افزایش میزان بار خارجی اعمال شده به همراه ارتعاش ،سبب افزایش میزان  RMSشد،که البته اثر متغیر ارتعاش واضح
تر از متغیر بار خارجی بود.
بطورکلی در مقایسه  MVCو RMSحالت های مختلف ،با حالت اولیه بدون ارتعاش وبدون بارخارجی ،مشخص شد که میزان  MVCو
 RMSدر کلیه تمرینات نسبت به حالت اولیه و همچنین در حالت های با بار خارجی  20درصد  ،MVCنسبت به بار خارجی 10درصد
 ، MVCافزایش داشت و این افزایش  ،در تمریناتی که با ارتعاش همراه بودند ،بیشتر از حالت های بدون ارتعاش بود ،اگرچه این افزایش در
بعضی موارد معنی دار نبودند .به عبارت دیگر ،از یک طرف ،اعمال بارهای خارجی،سبب افزایش میزان MVCو  RMSشدند  ،و ازطرفی
دیگر  ،اعمال ارتعاش نیز  ،سبب افزایش در میزان  MVCو RMSگردید  ،که سهم ارتعاش،دراین افزایش به مراتب بیشتراز بارخارجی بود.
نمودار ،2درصدافزایش درهر دو مورد را مشخص می نماید:

نمودار :2مقایسه  MVCو  RMSدر حاالت مختلف  6گانه با یکدیگر

( :I0بدون ارتعاش و بدون بار خارجی :I1 ،بدون ارتعاش و با بار خارجی  10درصد  :I2، MVCبدون ارتعاش و با بارخارجی  20درصد
 :I3 MVCبا ارتعاش و بدون بار خارجی :I4 ،با ارتعاش و با بار خارجی  10درصد  :I5 ، MVCبا ارتعاش و با بار خارجی  20درصد
)MVC
این نمودارنشان داد که  ،انقباض عضله دوسر بازویی با بارخارجی درحین اعمال ارتعاش غیر مستقیم با فرکانس باال  ،باوجود افزایش جزئی در
میزان  MVCو  ، RMSاثر معنی داری بر آنها نداشت  ،در حالیکه اثر بار خارجی مشابه  ،بر افزایش  MVCو  ، RMSدر حالت بدون
ارتعاش  ،معنی دار بود و همچنین ،افزایش شدت انقباض به میزان 10درصد و20درصد  MVCدرحین اعمال ارتعاش ،سبب افزایش معنی دار
قدرت عضله دوسر بازویی ،نسبت به حالت بدون بار خارجی نشد ،اما  ،افزایش شدت انقباض در حالت بدون ارتعاش ،اثر معنی داری بر افزایش
قدرت انقباضی عضله بدوسر بازویی داشت .ازطرفی،اثر ارتعاش بر افزایش قدرت عضله وفعالیت الکتریکی آن درحین اعمال بارهای خارجی،
بیشتر از حالت بدون ارتعاش بود ،که این مسئله در بار خارجی  20درصد  MVCبارزتر بود .
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تغییرات FMED
برای این منظور  ،تفاضل  FMEDدر  5ثانیه دوم تمرین  60ثانیه ای از FMEDدر  5ثانیه اول آن زیر عنوان ∆FMEDبه عنوان داده
اصلی در نرم افزار SPSSقرار گرفت  ،الزم به ذکر است ،که درحالت بدون ارتعاش وبدون بار خارجی که در واقع تمرینی صورت نپذیرفته
است،میزان ،∆FMEDمعادل صفر درنظر گرفته شد .نتایج حاصل از مقایسه میزان  ∆FMEDدر حالت های مختلف تمرین  ،با استفاده از
آزمایش بون فرونی نشان داد که میزان  ∆FMEDدرحالت بدون ارتعاش و با بار خارجی  10درصد  ،MVCنسبت به حالت بدون ارتعاش و
با بارخارجی 20درصد  ،MVCمعنی دار( )P=0/016وهمچنین نسبت به حالت با ارتعاش و با بار خارجی 20درصد MVCنیز ،معنی
دار( )P=0/011بود  ،ازطرفی ،حالت باارتعاش و با بار خارجی  10درصد  MVCنسبت به حالت با ارتعاش و با بار خارجی  20درصد، MVC
دارای اختالف معنی دار بود )P=0/023( ،ولی در سایر حالت ها روابط معنی داری برقرار نبود.
مقایسه ∆FMEDدر حالت های با ارتعاش و بدون ارتعاش با یکدیگر ،در حین اعمال بارهای خارجی متفاوت ،نشان داد که در زمان اعمال
بارهای خارجی  20درصد  ، MVCمیزان  ∆FMEDچه درحالت با ارتعاش و چه درحالت بدون ارتعاش ،دارای سیر نزولی بوده است که،
موید میزان خستگی موضعی عضالنی می باشد ،که البته این میزان ،در حالت با ارتعاش ،نسبت به حالت بدون ارتعاش محسوس تر بود.
بحث
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که اعمال غیر مستقیم ارتعاش کل بدن با فرکانس  50هرتز و دامنه  4میلی متر به عضله دو سر
بازویی  ،سبب افزایش آماری معنی دار در میزان فعالیت الکتریکی این عضله می شود .بطوریکه میزان  MVCو  RMSنسبت به حالت
بدون ارتعاش تا  18درصد مقدار اولیه آن افزایش می یابد ( PMVC=0/006و .)PRMS= 0/001همچنین  ،استفاده از بارهای خارجی10
درصد و  20درصد  MVCبرای ایااد شدت های مختلف انقباض در عضله دوسر بازویی توانست به افزایش میانگین فعالیت الکتریکی این
عضله کمک نماید ،اما این میزا ن افزایش از نظر آماری معنی دار نبود  ،که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد .در
بررسی پارامتر وابسته به فرکانس  ، FMEDمشخص شد که ارتعاش کل بدن بخصوص زمانی که با بار خارجی همراه بود ،در ایااد خستگی
عضالنی موثر بوده است که خود نشان دهنده فعالیت بیشتر عضالت می باشد .این مسئله پیشتر توسط Rittwegerو همکاران ] [20در مورد
اندام های تحتانی گزارش شده بود .
از آناا که بسیاری از محققین در گذشته معتقد بودند که اعمال ارتعاش کل بدن بصورت غیر مستقیم بر روی عضالت اندام فوقانی بی اثر
میباشد ،لذا مطالعات زیادی در این مورد اناام نشده بود  Rubin.و همکاران ] [21با استفاده از شتاب سنج 5نشان دادند که مفاصل ران و ستون
مهره ها تا میزان  30درصد از امواج ارتعاشی با فرکانس های  15تا  35هرتز را در حالت نیمه اسکات با زانوهای  20درجه خمیده بر روی
دستگاه ارتعاش تقلیل می دهند و این مسئله سبب کاهش انتقال امواج ،قبل از رسیدن به اندام های فوقانی خواهد شد.همچنین Mester ،و
][23
همکاران ] [23گزارش کردند که امواج ارتعاش کل بدن در عبور از بافت های بدن در یک الگوی خطی کاهش نمی یابد و  Luoو همکاران
بیان نمودند که امواج ارتعاش ک ل بدن در عبور از بافت های بدن به حدی کاهش می یابند که قادر به افزایش فعالیت عضالت در اندام های
فوقانی نمی باشند .در مطالعه حاضر مشخص شد که امواج ارتعاش کل بدن با فرکانس  50هرتز و دامنه  4میلی متر باوجود کاهش فرکانس
ودامنه ارتعاش واصله به عضالت اندام های فوقانی ،قادر به افزایش معنی دار فعالیت الکتریکی این عضالت خواهند شد  .این مطالعه از این نظر
با مطالعات  Hazellو همکاران ]24و [14مطابقت دارد که بیان نمود که استفاده از فرکانس  45هرتز و دامنه  4میلی متر درحالت ایستاده بر روی
دستگاه ارتعاش کل بدن در حالت نیمه اسکات سبب افزایش فعالیت الکترومایوگرافی عضالت سه سر بازویی در اندام فوقانی و نیز واستوس
خارجی و دوسر رانی در اندام تحتانی خواهد شد  .در واقع  ،داده های بدست آمده در مطالعه حاضر ،اولین گزارش در مورد فعالیت
الکترومایوگرافی عضالت دوسر بازویی با اعمال بارهای خارجی و ارتعاش غیر مستقیم با فرکانس  50هرتز و دامنه  4میلی متردر حالت ایستاده
بر روی صفحه ارتعاش می باشد .به نظر می رسد که فرکانس  50هرتز بخصوص وقتی که با انقباض عضالت اندام فوقانی علیه بار خارجی
همراه باشد سبب افزایش انتقال تحریکات ارتعاش به قسمت های باالتر بدن گردیده و در نتیاه سبب افزایش عملکرد عضالت می شود.
نتایج این مطالعه با یافته های  Boscoو همکاران] [7و نیز با یافته های  Mischiو همکاران] [25که افزایش فعالیت الکترومایوگرام عضله
دوسر و سه سر بازویی را عنوان نمودند ،مطابقت دارد .در مطالعه  Boscoو همکاران] ، [7فعالیت الکترومایوگرام عضالت دوسر و سه سر
بازویی با  5مرحله  60ثانیه ای ارتعاش با فرکانس  30هرتز که بصورت موضعی اعمال می شد  ،نسبت به فعالیت الکتریکی این عضالت قبل از
18. Accelerometer
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اعمال ارتعاش تغییر معنی داری نداشته ولی وقتی فعالیت الکتریکی عضله دوسر بازویی به توان مکانیکی ( )Pکه به عنوان شاخص کفایت
عصبی 6محسوب می گردد ؛ تقسیم شد  ،شاهد افزایش آماری چشمگیری در میزان فعالیت الکترومایوگرافی این عضله در حین ارتعاش بودند که
تا سطح دوبرابر مقادیر اولیه بود.در مطالعه  Mischiو همکاران ] [25نیز برای اعمال ارتعاش موضعی از فرکانس  28هرتز در عضالت دوسر و
سه سر بازویی در حین حرکات فلکشن و اکستنشن ایزومتریک استفاده گردیدکه این محققین نیز افزایش فعالیت الکتریکی هر دو عضله  ،هم
در حرکات فلکشن و هم در حرکات اکستنشن را گزارش نمودند Hazell .وهمکاران] [26در مطالعه دیگری که بر روی اندام های تحتانی اناام
دادند نیز بیان کردند که ارتعاش کل بدن با فرکانس  45هرتز و دامنه  4میلی متردر حالت همراه با بار خارجی و یا بدون آن سبب افزایش
فعالیت عضالنی در عضالت اندام تحتانی می گردد Gerard .و همکاران ] [15نیز در مطالعه خود از حالت بدون ارتعاش و با ارتعاش بافرکانس
های  30و  35و 40و  50هرتز و بارهای خارجی 20و 30و 40و  50کیلوگرم به مدت  10ثانیه در وضعیت نیمه اسکات و بصورت استاتیک ،
برای عضالت اندام تحتانی استفاده کردند و نتایج حاصل از این مطالعه نیز حاکی ازافزایش فعالیت الکتریکی عضالت چهارسر ران بوده است و
در ضمن نشان داد که صرف نظر از اعمال یا عدم اعمال ارتعاش ،یک رابطه خطی بین افزایش بار خارجی و میزان افزایش فعالیت الکتریکی
عضالت وجود دارد Wirth .و همکاران] [27نیز در مطالعه ای به بررسی اثر مستقیم ارتعاش کل بدن بر قدرت عضالت پشتی و شکمی پرداخته
و نتایج مشابهی در راستای افزایش فعالیت این عضالت ارائه نمودند .این محققین میزان افزایش فعالیت عضالنی را به فاصله عضله از محل
اعمال ارتعاش و میزان تاثیر وضعیت قرارگیری بدن در برهم زدن تعادل در حین ارتعاش عنوان کردند.
آنچه از این تحقیقات و تحقیقات مشابه بر می آید حاکی از آن است که غیر از عوامل وابسته به ارتعاش نظیر فرکانس و دامنه ارتعاش ،عوامل
دیگری همچون فاصله عضله از محل اعمال ارتعاش] [28و میزان تعادل بدن ] [29و نیز میزان انقباض عضله که توسط وضعیت های مختلف و یا
با اعمال بارهای خارجی تامین می گردد؛ قادر است در نتایج حاصل از اعمال ارتعاش بر فعالیت الکترومایوگرافی عضالت اثر گذار باشد .در این
باره ،توانایی بدن در انتقال تحریکات ارتعاش به همه گروه های عضالنی با اعمال بار خارجی ممکن است به دلیل افزایش سفتی 7در عضله یا
مفصل ،افزایش یابد] .[22مطالعات قبلی درباره تمرینات تقویتی با استفاده از بار خارجی و ارتعاش کل بدن نشان دادند که ارتعاش ،سبب سازگاری
معنی دار درعضالت می گردد Issurin .و همکاران ] [30ثابت کردند که ادغام ارتعاش و بار خارجی با استفاده از کابل های ارتعاشی می تواند
نتایج معنی داری در افزایش عملکرد عضالت در مقایسه با اناام همان تمرین بدون ارتعاش داشته باشد Rittweger .و همکاران ][20گزارش
کردند که اسکات دینامیک با بار خارجی به میزان  40درصد وزن بدن همراه با ارتعاش کل بدن سبب ایااد خستگی سریع تر نسبت به حالت
اسکات بدون ارتعاش می گردد .این مطالعات نشان دادند که ارتعاش کل بدن به همراه بار خارجی سبب تسهیل انتقال تحریکات ارتعاش به همه
گروه های عضالنی شده و درافزایش عملکرد عضالت موثرتر می باشند .اگرچه در مطالعه حاضر استفاده از بار های خارجی قادر به افزایش
معنی دار در میزان فعالیت الکتریکی عضله دوسر بازویی نبوده است  ،ولی از نظر میزان تغییرات  FMEDبا این مطالعه مشابهت داشته و
انتظار می رود که با افزایش میزان بار های خارجی بتوان به نتایج دقیق تری دست یافت.
یکی از تئوری هایی که در ارتباط با افزایش فعالیت عضالت به دنبال اعمال ارتعاش مطرح می باشد  ،بیان می کند که اعمال ارتعاش بر روی
عضله یا تاندون سبب ایااد انقباضات کوچک رفلکسی در عضله می گردد که تحت عنوان رفلکس کششی تونیک [31]8شناخته شده است .از
آناا که دوک های عضالنی 9مسئول دریافت اطالعات مربوط به تغییر طول عضله می باشند  ،بنابراین به دنبال اعمال ارتعاش ،تغییرات
کوچکی در طول عضله ایااد می گردد که سبب فعال شدن آوران های  1aدر دوک های عضالنی می شود و به این ترتیب ارتعاش سبب
ایااد تغییرات الکترومایوگرافی وفعالیت واحد های حرکتی منفردمی گردد]34و33و ،[32بنابراین  ،می توان افزایش فعالیت عضله در حین اعمال
ارتعاش را اساسا به فعال شدن رفلکسی نورون های حرکتی مرتبط دانست].[35
نظریه دیگری مطرح است که بیان می کند ،چنانچه ارتعاش کل بدن پاسخی شبیه به TVRرا ایااد نماید  ،ممکن است با افزودن بار خارجی
فعالیت عضالنی نیز بیشتر از سطح قبلی که با ارتعاش افزایش یافته بود؛ فزونی یابد]38و37و36و [34یافته های مطالعه حاضر نیزنشان داد که
افزودن بار خارجی سبک سبب افزایش معنی دار فعالیت الکتریکی عضله که از قبل به دلیل ارتعاش افزایش یافته بود  ،نگردید .این مسئله ابراز
می دارد که احتماال افزایش در میزان پایه فعالیت عضالنی ،حساسیت آوران های 1aرا افزایش نداده است و ممکن است پاسخ عضالت اسکلتی
به ارتعاش ،پاسخی شبیه به TVRنباشد ] .[31این مسئله بصورت غیر مستقیم از این ایده دفاع می کند که ممکن است افزایش فعالیت
19.Neural efficiency
20- Stiffness
)21- Tonic Vibration Reflex(TVR
22-Muscle Spindle

74

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی * دوره چهارم  .شماره چهارم  ،زمستان 1394

تاثیر فوری اعمال ارتعاش کل بدن ..................

الکترومایوگرافی عضله به دنبال اعمال ارتعاش ،بیشتر به دلیل نیاز به ایااد استابیلیتی پوسچرال باشد] [39که در این صورت این احتمال وجود
دارد که استفاده از بار های خارجی سنگین تر با ارتعاش سبب افزایش حساسیت بدن به برهم ریختگی مکانیکی10شده و باعث فعالیت
الکترومایوگرافی بیشتر عضالت گردد.
از طرفی دیگر ،عنوان شده است که بهبود عملکرد عضله بدنبال اعمال ارتعاش را می توان به افزایش فعالیت فاکتورهای عصبی نسبت داد که
در واقع تعیین کننده عملکرد نوروماسکوالر می باشند ،این فاکتور ها شامل فراخوانی واحد های حرکتی ،همزمانی واحدهای حرکتی ،هماهنگی
بین عضالنی و داخل عضالنی و پاسخ های حس عمقی می باشند].[31
با توجه به مطالب باال  ،افزایش میزان  MVCو  RMSو تغییرات  FMEDدر حین استفاده از ارتعاش کل بدن در مطالعه حاضر  ،قابل
توجیه می باشد  .بر اساس این تئوری ها ،ارتعاش کل بدن سبب تحریک رفلکس کششی تونیک و افزایش فعالیت فاکتورهای عصبی گردیده و
در نتیاه باعث افزایش فعالیت الکترومایوگرافی عضلهم ی گردد  ،که این وضعیت با مقایسه حالت بدون ارتعاش و بدون بار خارجی ،با حالت با
ارتعاش و بدون بار خارجی مشهود می باشد.در مورد افزایش میزان فعالیت عضله در حالت بدون ارتعاش و با اعمال بار های خارجی ،در واقع
عامل بار خارجی به دلیل افزایش فعالیت فاکتورهای عصبی  ،مسبب افزایش فعالیت الکتریکی عضله می باشد  .اما در حالت ارتعاش کل بدن و
با اعمال بارهای خارجی ،از آناا که عامل ارتعاش سبب تحریک رفلکس کششی تونیک و افزایش فاکتورهای عصبی گردیده است  ،لذا فعالیت
الکتریکی عضله در ابتدا و توسط عامل ارتعاش افزایش یافته و بارها ی خارجی اعمال شده قادر به افزایش بیشترفعالیت الکتریکی عضله از میزان
پایه که بواسطه ارتعاش افزایش یافته است ،نبوده اند  .با این حال با توجه به افزایش بیشتر فعالیت الکتریکی عضله درحین ارتعاش و با اعمال
بارهای خارجی نسبت به حالت بدون ارتعاش به نظر می رسد چنانچه از بارهای خارجی بزرگتر وبه عنوان مثال  ،بار های خارجی  25درصد و
 50درصد MVCاستفاده گردد ،شاهد افزایش معنی دار در میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضله خواهیم بود.
با اینکه مطالعه حاضر با مطالعات ذکر شده فوق دارای وجوه مشترکی بخصوص در نتایج آنها می باشد ،لیکن در بعضی موارد اختالفاتی نیز
][ 25
داشته اند که آنها را از هم متمایز مینماید .یکی از تفاوت های عمده این مطالعه با مطالعات  Boscoو همکاران] [7و  Mischiو همکاران
در نحوه اعمال ارتعاش می باشد  ،به این ترتیب که در مطالعه  Boscoو همکاران  ،از ارتعاش موضعی از طریق دمبل های ارتعاشی استفاده
گردید و در مطالعه  Mischiو همکاران ،ارتعاش موضعی از طریق دستگاهی که تولید امواج سینوسی ارتعاشی می نمود به همراه وزنه های
معمول استفاده شد و این در حالی است که در مطالعه حاضر از ارتعاش کل بدن که به طور غیر مستقیم و از طریق اندام های تحتانی به وضعیت
استاتیک عضله دوسر بازویی اعمال می گردد؛ استفاده شده است .یکی دیگر از تفاوت های مطالعه حاضر با این مطالعات در فرکانس و مدت
زمان اعمال ارتعاش می باشد ،بطوری که در مطالعه  Boscoاز ارتعاش  30هرتز و با مدت زمان  5مرحله  60ثانیه ای و در مطالعه
Mischiاز فرکانس  28هرتز و با زمان  15ثانیه برای تمرین با بارهای خارجی مختلف استفاده گردید  ،در حالی که در مطالعه حاضر از
فرکانس  50هرتز و با زمان  2مرحله  30ثانیه ای برای تمرین با بارهای خارجی و بدون بار خارجی استفاده شد.
مطالعه دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد ،مطالعه  Hazellوهمکاران] [14می باشد که به بررسی الکترومایوگرام عضالت اندام
فوقانی و تحتانی پرداخته است.یافته های مطالعه Hazellنشان داد که امواج الکترومایوگرام عضله دوسر بازویی در حین اعمال ارتعاش همراه
با انقباض استاتیک این عضله هیچ گونه تغییر معنی داری پیدا نکرد  ،در حالیکه این امواج در عضله سه سر بازویی افزایش معنی داری در حدود
 0/3تا  0/7درصد  MVCرا نسبت به قبل از ارتعاش نشان داد  .بنابراین مشخص است که نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر در مورد عضله
دوسر بازویی متفاوت می باشد ،بطوری ک ه در مطالعه حاضر با افزایش معنی دار این امواج مواجه بوده ایم .با توجه به اینکه وضعیت بدن در حین
اعمال ارتعاش در هر دو مطالعه مشابه بوده و در هر دو مطالعه ،ارتعاش از طریق اندام های تحتانی به اندام فوقانی منتقل گردیده است ،با این
تفاوت که در مطالعه  Hazellاندام تحتانی در وضعیت نیمه اسکات بوده است  ،بنا براین دلیل اختالف نتایج را باید در مسائل دیگری جستاو
نمود  .شاید فرکانس مورد استفاده بتواند دلیل تفاوت در نتایج حاصله باشد ،در مطالعه  Hazellو همکاران از فرکانس  30هرتز استفاده شده
است ،در حالیکه در مطالعه حاضر از ارتعاش بافرکانس  50هرتز استفاده گردید .بر اساس مطالعات گذشته  ،دامنه و فرکانس نوسانات ارتعاش با
عبور از بافت های مختلف بدن از اندام تحتانی به اندام فوقانی کاهش خواهد یافت و اثر میرایی و کاهش موج ارتعاش ،سبب کاهش اثر ارتعاش
بر بافت هدف می گردد ،به نحوی که تاثیر ارتعاش بطور واضحی به فاصله عضله هدف و منبع ارتعاش بستگی خواهد داشت] [28و لذا می توان
نبود تغییر امواج الکترومایوگرام در مطالعه  Hazellرا به پایین بودن فرکانس ارتعاش در مقایسه با مطالعه حاضر  ،نسبت داد .به عالوه ،در
23-Mechanical Perturbation

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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مطالعه حاضر با اناام تمرینات م شابه با اعمال ارتعاش و بدون اعمال ارتعاش ،در واقع از هریک از نمونه ها به عنوان شاخص کنترل همان
نمونه استفاده شده و به این ترتیب مقایسه بین ارتعاش و عدم اعمال ارتعاش را میسر ساخته است .
مطالعه  Gerardو همکاران] [15نیز دارای تفاوت های عمده ای با مطالعه حاضر می باشد ،عالوه بر اینکه این مطالعه بر روی اندام تحتانی
اناام گردید ،مدت زمان استفاده از ارتعاش و نحوه اعمال ارتعاش نیز با مطالعه حاضر متفاوت بوده است .در این مطالعه از زمان  10ثانیه استفاده
شده و نیز ارتعاش از طریق اندام تحتانی بر عضالت چهار سر ران وارد گردیده است و بدیهی است که اثر میرایی ارتعاش بر روی عضالت هدف
در اندام تحتانی به مراتب کمتر از عضله دوسر بازویی در اندام فوقانی که در مطالعه حاضر به عنوان عضله هدف در نظر گرفته شده است ،
باشد.تفاوت دیگر آن مطالعه با مطالعه حاضر در نتایج بدست آمده  ،می باشد .همانطور که گفته شد  ،نتایج آن مطالعه نشان داد که یک رابطه
خطی بین افزایش بار خارجی و میزان افزایش فعالیت الکتریکی عضالت وجود دارد ،در حالی که در مطالعه حاضر ،اثر بارهای خارجی در حالت با
ارتعاش  ،با وجود افزایش در میانگین فعالیت الکتریکی عضله دوسر بازویی ،معنی دار نبوده است .از آناا که در مطالعه حاضر از بارهای خارجی
 10درصد و  20درصد  MVCعضله دوسر بازویی استفاده شده است و این در حالی است که در مطالعه  Gerardو سایر مطالعات ذکر شده،
از بارهای به مراتب بزرگتر نسبت به این مطالعه استفاده شده و همچنین تنوع بیشتر بارهای خارجی در مطالعه  ،Gerardزمینه مناسب تری
برای مقایسه آنها ایااد کرده است و این مسئله در مطالعه حاضر می تواند یکی از ضعف های آن به شمار آید .
دراین مطالعه  ،به بررسی اثرات آنی ارتعاش بر قدرت عضله پرداخته شده است  .لیکن از آناا که افزایش سریع قدرت عضالنی که در هفته
های اول بدنبال اناام تمرینات مقاومتی بوقوع می پیوندد مربوط به تطابق عصبی بوده ،که با کنار گذاشتن تمرینات  ،قدرت عضله نیز به سطح
اولیه اش بازگشت خواهد کرد ،و در عین حال  ،با استمرار این تمرینات به تدریج شاهد هایپرتروفی این عضالت خواهیم بود  ،که اثر
ماندگارتری را باا خواهد گذاشت  ،لذا با توجه به این نکته که تداوم یک تمرین در اثر بخشی آن نقشی اساسی خواهد داشت  ،بنابراین ،این
احتمال وجود دارد که در صورت کاربرد ارتعاش در جلسات متعدد ،شاهد ماندگاری و دوام بیشتر اثر بخشی ارتعاش برقدرت عضالت باشیم.
نکته دیگر اینکه  ،در تحقیقات صورت پذیرفته  ،مشخص شده است که  TVRدر نتیاه اعمال کوتاه مدت ارتعاش با فرکانس باال ،بطور
مستقیم بر تاندون عضله ایااد می گرددو سبب افزایش گذرای فعالیت عضالنی می شود] .[40اما واضح است که ارتعاش کل بدن با ارتعاش
موضعی دارای تفاوت ه ای عمده ای می باشد که از جمله این تفاوت ها می توان فرکانس ارتعاش را نام برد .فرکانس های استفاده شده در
ارتعاش کل بدن در محدوده  15-60هرتز بوده و بسیار کمتر از فرکانس ارتعاش موضعی است که معموال در حدود  100-200هرتزمی باشد.
همچنین  ،مدت زمان اعمال ارتعاش ک ل بدن معموال طوالنی تر از ارتعاش موضعی است ونیز ارتعاش کل بدن عمدتا از طریق اندام های
تحتانی اعمال می گردد .بنابراین انتقال ارتعاش به سمت باال و اندام های فوقانی با کاهش فرکانس و دامنه نوسانات همراه می باشد که
بخصوص در مطالعه حاضر نیز همین وضعیت حاکم است .اما با وجود چنین تفاوت هایی  ،بعضی از مطالعات عنوان می کنند که  TVRدر
حین ارتعاش کل بدن نیز اتفاق می افتد].[28
در زمینه کاربردهای عملی ،یافته های این مطالعه نشان داد که اوال ،اعمال ارتعاش کل بدن ،با یا بدون بارخارجی سبب افزایش فعالیت عضله
دوسر بازویی می گردد که البته اثر استفاده از بارهای خارجی سنگینتر نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و ثانیا ،ارتعاش کل بدن برای افزایش فعالیت
عضالنی بصورت مستقل از بار خارجی عمل می کند .نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که اضافه کردن بار سبک به انقباض استاتیک عضله
دوسر بازویی در حین اعمال ارتعاش کل بدن سبب افزایش شدت تمرینات خواهد شد.از این مسئله می توان دریافت که استفاده از ارتعاش با
بارخارجی سبک برای اناام تمرینات مقاومتی می تواند مفید تر از استفاده از همان تمرینات بدون ارتعاش باشد] [41و اینکه افرادی که از اناام
تمرینات با بار خ ارجی واهمه داشته و یا به هردلیل قادر به اناام آن نمی باشند ،می توانند از برنامه های ترکیب شدهبار های سبک همراه با
ارتعاش استفاده نمایند .این مسئله شامل افراد ورزشکار که در حال بهبودی پس از ضایعات بوده و یا افرادی که به دلیل ضایعات استخوان یا
مفاصل از اناام تمرین با وزنه های سنگین منع شده اند ،نیز خواهدبود.
اگرچه نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در مورد بررسی قدرت عضله دوسر بازویی با استفاده از ارتعاش رضایتبخش باشد  ،اما با نگاه دقیق تر
به این موضوع  ،و توجه به این مسئله که اهمیت این تحقیق در کاربرد کلینیکی آن می باشد ،در می یابیم که زمانی این نتایج ارزشمند خواهند
بود که بتوان آنها را به همه عضالت بدن و به ویژه در ارتباط عضالت با یکدیگر تعمیم داد .واضح است که کلیه فعالیت های روزانه اعم از
حرکات ساده و تکراری و یا فعالیت های پیچیده و یا حرکات ورزشی ،بصورت ایزوله و به تنهایی صورت نمی پذیرند ،بلکه در حین هر فعالیتی ،
گروهی از عضالت به عنوان اگونیست ،آنتاگونیست و سینرژیست عمل می نمایند ،تا در نهایت  ،حرکتی روان و نرم صورت پذیرد .همچنین
درکلیه حرکات طبیعی ،هر عضله بنا به نقشی که در آن حرکت دارد  ،نسبت خاصی از فعالیت عضالنی را نشان می دهد .لذا تقویت یک عضله
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بصورت انفرادی و بدون در نظر گرفتن ارتباط این عضله با سایر عضالت در ایفای نقش در فعالیت های مختلف نه تنها مفید نخواهد بود ،بلکه
ممکن است یک عامل پاتولوژی نیز محسوب گردد که این مسئله در توانبخشی بیماران نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .به طوریکه
امروزه بیشتر از تمرینات فانکشنال برای تقویت عضالت استفاده می گردد و تمرینات ایزوله ،جز در موارد خاص و در چند جلسه اول تمرینات
تقویتی کاربرد دیگری ندارد.در این زمینه  Hazellو همکاران] [26معتقدند که خصوصیت منحصر به فرد ارتعاش کل بدن در این است که نه
تنها عضالت اگونیست مسئول یک حرکت دینامیک را فعال می نماید ،بلکه سبب افزایش فعالیت عضالت سینرجیست نزدیک به محل تحریک
در همه وضعیت های پوسچرال نیز میگردد و این مکانیزم افزایش فعالیت عضالنی ناشی از کاربرد ارتعاش ،سبب بهبود فانکشنال خواهد شد .لذا
با توجه به اینکه بررسی میزان فعالیت عضالت بصورت ایزوله نمی تواند به عنوان یک مسئله کاربردی مطرح شود و به طور حتم می بایست
بصورت گروهی و در کنار سایر عضالت مورد بررسی قرار گیرد ،بنابراین تحقیقات بیشتری در این مورد و با رویکرد بررسی تعامل عضالت در
حین ارتعاش ،الزم و ضروری به نظر می رسد.
نتیجه گیری
بطور کلی،اعمال ارتعاش کل بدن بصورت غیر مستقیم  ،با فرکانس  50هرتز که با زمان  2مرحله  30ثانیه ای که با  20ثانیه استراحت از هم
تفکیک می گردند و با به کاربردن بارهای خارجی  ،قطعا باعث افزایش آنی  MVCو فعالیت الکترومایوگرافی عضله دوسربازویی  ،در مقایسه با
اعمال ارتعاش کل بدن  ،بدون بار خارجی  ،می گردد ،لیکن ،اثر بارهای خارجی  10درصد و  20درصد حداکثر قدرت انقباض ایزومتریک این
عضله  ،در حین اعمال ارتعاش  ،اثر معنی داری بر افزایش قدرت انقباض ایزومتریک عضله دوسربازویی نخواهد داشت.شاید تفاوت  10درصد و
 20درصد  ، MVCقادر به ایااد تاثیرات متفاوت معنی دار در یک جلسه نبوده  ،البته از آناا که تا به حال تحقیق مشابهی بر روی عضله
بایسپس اناام نشده بود ،لذا از نظر اخالقی در اولین مطالعه این زمینه خود را مااز به استفاده از بارهای خارجی بزرگتر ندانسته ایم و با عنایت
به اینکه مطالعه حاضر بدون هرگونه خطر یا عوارض جانبی به اناام رسید  ،پیشنهاد می شود در آینده مطالعه مشابه  ،بارهای خارجی باالتر مثل
 25درصد و  50درصد  MVCمورد بررسی قرار گیرند.
تشكر وقدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود فکری است و با حمایت مالی مرکز تحقیقات فیزیوتراپی به اناام رسیده است.
بدینوسیله از تمامی افرادی که در طراحی ،اجرا و اتمام آن همکاری داشته اند تقدیر به عمل می آید.
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