كومش -جلد  ،02شماره ( 1پياپی  ،)96زمستان 1969

رزيتا هدايتي  ،(Ph.D)1سيروس تق يزاده  ،(Ph.D)*1حمي ده مش ددي هاش مي  ،(M.Sc)1عاطف اميني انف ر  ،(Ph.D)1راه

ررا ا ي

(Ph.D)2

 -1مرکز تحقيقات توانبخشي عصبي عضالني ،دانشکده توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران
 - -2مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،گروه اپيدميولوژي وآمار زيستي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران

چكيده



)Flexor Digitrum Superficialis Flexor Digitrum Profundus (FDP
)Extensor Carpi Ulnaris (ECU) Extensor Carpi Radialis (ECR) (FDS


FDS ECU
FDP ECR





مقدمه
در پيشگيري از آسيبديدگي و توانبخشي ،قدرت گررتت

در دو دهه ااير نشان داده شده است که ارتعرا

درمراني

با تاثير بر روي سيستمهاي عصبي -عضالني و عصبي -غردد

دست نقش بهسزايي دارد [ ،]2،1به همي روي جهت اترزايش

درونريز ميتواند سبب اتزايش قدرت ،توان و دامنره ررکتري

قدرت گرتت دست به طور سنتي از نيرروي مقراوم ارارجي،

شود [ ،]5-3که همتاي تمرينرات مقراومتي بروده و رتري در

همانند توپهاي مقاوم پالستيکي ،استفاده ميشود.

مقايسه با اي تمرينات عضالت را سريعتر تقويت ميکند [-6
 .]8در همي راستا  Kimو همکاران نشان دادنرد کره تعاليرت
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کومش
الکتريکي عضالني در عضالت تنه و انردام تحتراني در گرروه

دست به طور همزمان با تمرينات ارتعاشي و تکليرف کشريدن

ارتعاشي (ترکانس  20هرتز) نسبت به گرروه کنتررل در اترراد

نوار مرتعش اندازهگيري شده بود ،که ميتوانرد سربب کراهش

سررالم غيرر ورزشررکار اتررزايش مرييابررد [ .]9و هررمچنري

عملکرد عضالني و قدرت گرتت دست شود [ ،]16،15و نيرز

 Rosenbergerو همکرراران درياتتنررد کرره دامنررهي تعاليررت

تمرينات ارتعاشي در يک سمت انجام شده و تغييرات قردرت

الکتريکي عضالني در گروه درياتتکنندهي ارتعا

نسبت بره

گرتت دست در سمت ديگر اندازهگيري شده بود [.]12
لذا بر اساس دانستههاي ما ،تاثير انتقال ارتعا

گررروه کنترررل در مررردان سررالم غي رر ورزشررکار برره ررورت

از رفحه

معنيداري بيشتر است [ .]10البته نتايج متناقضي نيرز وجرود

و نوار ارتعاشي به دست بر قدرت و تعاليت الکتريکي عضالت

کلري

اسرت .بره

دارد به نحوي که  Raysو همکاران درياتتند که ارتعرا

همان سمت پس از قطع منبع ارتعاشري نامشرخ

بدن بر روي تراارواني عضرالت انردام توقراني و تحتراني در

همري روي بررا توجرره برره اهميرت قرردرت گرررتت دسررت در

مردان سالم تاثيري ندارد [ ،]11و نيز  DiGimianiو همکراران

تعاليتهاي روزمره و ارتمال تغييررات مانردگار کوتراهمردت

نشان دادند که تعاليت الکتريکي عضرالني در عضرله دلتو يرد

سهلالو ول و سريعالو لتر از تمرينات مقاومتي در عملکرد

نسبت بره

عصبي-عضالني دست متعاقب تمرينرات ارتعاشري ،مطالعرهي

گروه کنترل در دانشجويان پسر کراهش مرييابرد و آن را بره

تاثير انتقال ارتعا

از فحه و نروار ارتعاشري بره دسرت برر

استگي مرکزي نسبت دادند [.]12

قدرت و تعاليت الکتريکي عضالت همان سمت پرس از قطرع

قدامي و تلکسور کارپي رادياليس در گروه ارتعا

در بيشتر مطالعات ،قدرت گررتت دسرت قبرل و بعرد از
ارتعا

کلي بدن اندازهگيري شده ،و نشان داده شده است کره

ارتعا

کلي بدن بر روي قدرت گرتت دست بيتاثير بوده يرا

منبع ارتعاشي در اتراد سالم غير ورزشکار ضرروري بره نظرر
ميرسد.

تاثير کمي داشته است ،به نظر ميرسرد علرت اير تراثير کرم

مواد و روشها

تضعيف نيروي ارتعاشي منتقل شده به دست باشد [ .]13،7بره

سي و يک نفرر از دانشرجويان سرالم ،غيرر ورزشرکار در

همي روي  Garciaو همکاران در سرال  2012مطالعرهاي را

محدودهي سني بي  18تا  30سال از دانشگاه علروم پزشرکي

طراري کردند که تضعيف نيروي ارتعاشي منتقل شده به دسرت

سررررمنان ( 15مرررررد و  16زن؛ سرر ر  ،22/7±2/5 :وزن:

را تا ردودي برطرف ميکرد ،به نحوي که از طريق يک نروار

 ،67/3±11/7قد 30 ،171/6±10/1 :ترد راستدسرت و 1

بره دسرت منتقرل

ترد چپدست) به ورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند (جدول

متصل به دستگاه ارتعا

کلي بدن ،ارتعا

ميشد [.]12
طراري تمرينات ارتعاشي در انردام توقراني در مطالعرات
قبلي به غير از يک مطالعه [ ]12بره گونرهاي بروده اسرت کره
نيروي ارتعاشي در رالت تضعيف شده به اندام توقراني منتقرل
شده بود ،همچني تغييرات تعاليت الکتريکي عضالني همزمان
با تمرينات ارتعاشي اندازهگيري شده بود که ميتواند برر روي
پايايي و روايي دادهها تاثيرگذار باشد [ ،]12،10از سوي ديگر
اثرات ماندگار کوتاهمدت و يا بلنردمردت تمرينرات ارتعاشري
است که براي متخصصي ورزشي و يا توانبخشري بره لحرا
باليني اهميت دارد .در مطالعرهي قبلري [ ،]12قردرت گررتت

.)1
جدول  .1ميانگين و يک انحراف معيار سن و شاخص توده بدني به
تفکيک جنس
جنس

شاخص توده بدني
(کيلوگرم بر مترمربع)

سن (سال)

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

زن

22/5

3/7

22

2/7

مرد

23/0

2/7

نمونهگيري به رو

21

1/6

سادهي در دسترس انجام شد و رجم

نمونه پس از مطالعه بر روي  10نفر و جايگرذاري نترايج بره
دست آمده در ترمول رجم نمونه محاسبه گرديد .داوطلبي در

رزيتا هدايتي و همکاران

...
ابترردا بررا نحرروهي تمررري و آزمررون آشررنا شرردند و برره کليره

 30درجرره تلکشر قرررار داشررتند [ ،]12در وضررعيت روشر

پرسشهاي آنها پاسخ داده شد ،و سپس رضايتنامه کتبي از

دستگاه ارتعاشي ،اتراد با رداکثر انقباض نوار ارتعاشري را بره

آنها گرتته شد .مشکالت اسکلتي-عضرالني ،ديابرت ،رر،،

مدت يک دقيقه [ ]7با دست غالب در زاويه  90درجه تلکش

سنگ کليه و فرا ،بيماري تعادلي و البيرنتي ،بيماري قلبري-

آرنج [ ]12نگه ميداشتند .دستگاه با دامنهي کم و ترکانس 35

عروقي و ترمبوز ،بيماريهاي نورولوژيکي ،داشرت پروترز ،و

هرتز مرتعش شده بود [ .]18قدرت گررتت دسرت و تعاليرت

شرکت در هر گونه برنامه تقويتي و ورزشي در  2مراه گذشرته

الکتريک ري عضررالني در دسررت غالررب پررس از يررک دقيقرره

به عنوان معيارهاي اروج از مطالعه در نظر گرتته شد.

اندازهگيري شد (شکل .)1

رونررد تمررري شررامل دو مررلرره بررود .در
مررلهي اول آزمودنيها بر روي رفحه ارتعاشري ايسرتاده و
نوار متصل شده به فحهي ارتعاشي دستگاه را با دست غالب
در رالت بردون ارتعرا

قدرت گرتت دست به کمرک
دينامومتر با دقت اندازهگيري نيمپوند بر اينچ مربع
PSI,

30

Dynamometers

Squeeze

(Baseline
Pneumatic

مريکشريدند ،و پرس از  10دقيقره

) Fabrication Enterprises Inc, USAاندازهگيرري شرد .در

استرارت [ ]13در مررلهي دوم آزمودنيها همران کرار را در

ابتدا چگرونگي دسرتگرذاري برر روي ربرا دينرامومتر و

انجام ميدادند .متغيرهاي قدرت گرتت دست و

داده شد تا اطاي

رالت ارتعا

چگونگي تشردن آن به آزمودنيها آموز

تعاليت الکتريکي عضرالني قبرل و بعرد از تمرري در هرر دو

ناشي از تشردن نادرست کاهش يابد ،به همري روي از اترراد

آمراري

اواسته ميشد که تشردن در رد يرادگيري باشرد و عضرالت

مررله اندازهگيري شد ،و تفاوت بي آنهرا بره رو

دست را استه نکنند .سپس به منظور گرم کردن بدن از اترراد

محاسبه شد.
پرس از سره دقيقره گررم

اواسته ميشد تا دو دقيقه آرام بدوند ،چهار ررکرت پويراي

کردن بدن و جايگذاري الکترودهاي الکتروميوگراتي سرطحي

 squat, knee to chest, pull back, butt kicksرا ده برار

در دست غالب ،قردرت گررتت دسرت و تعاليرت الکتريکري

تکرار نمايند ،و سپس تشردن دست با رداکثر قردرت را پرنج

عضالني به طور همزمان اندازهگيري شد [ .]17سپس اتراد برا

بار تکرار کنند [ .]12پس از جايگذاري الکترودهراي سرطحي

پاي برهنره در رالرت نيمره اسرکات روي رفحه ارتعاشري

ثبات تعاليت الکتريکي عضالني ،از آزمودنيها اواسته ميشد

ميايستاند ،به نحوي که پاها هم عرض شرانههرا از هرمديگرر

تا بر روي ندلي بنشينند ،و مفصل ران در  90درجه تلکش ،

تا له داشته و زانوها در  30درجه تلکش قرار داشتند [،]12

مفصل شانه در وضعيت انثي ،آرنرج در  90درجره تلکشر ،

دستگاه ارتعاشي ،اتراد با رداکثر انقباض

ساعد در وضعيت انثي ،و مچ دست در وضعيت انثري و 15

نوار ارتعاشي را به مدت يک دقيقره [ ]7برا دسرت غالرب در

درجه راديال دوييش قررار داده مريشرد [ .]19آزمرودنيهرا

زاويه  90درجه تلکش آرنج [ ]12نگره مريداشرتند .قردرت

روبروي مانيتور ثبت تعاليت الکتريکي عضالني قرار گرتتره و

گرتت دست و تعاليت الکتريکي عضالني در دست غالب پس

از آنها اواسته ميشد تا پس از ظاهر شدن اط پايه

از يک دقيقه اندازهگيري شد.

بر روي مانيتور به مدت دو ثانيه [ ]12با رداکثر قدرت ،ربا

در وضعيت اامو

EMG

پس از ده دقيقه استرارت متعاقرب

دينامومتر را تشار دهنرد ،سرپس عردد روي دينرامومتر ثبرت

مررلهي اول ،قدرت گرتت دست و تعاليت الکتريکي عضالني

ميشد .زمان دو ثانيه روي مانيتور مشخ

بود اما اي مردت

به طور همزمان اندازهگيري شد .سپس اتراد با پاي برهنره در

توسط آزمونگر نيز گوشزد ميشد تا دقيقاً دو ثانيه تشرار داده

رالت نيمه اسکات روي فحه ارتعاشي ميايستاند ،به نحوي

شود .جهت پرهيز از استگي عضالني ،قدرت گررتت دسرت

که پاها همعرض شانهها از همديگر تا له داشته و زانوهرا در
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تقط يک بار قبل از مداالره و يرک برار يرک دقيقره بعرد از

دادههاي تعاليت الکتريکي عضالني از طريرق  RMSمحاسربه

مدااله اندازهگيري شد.

شد و بيشينه مقدار  RMSدر هر انقباض در نظر گرتته شد.
تعاليت الکتريکي عضالت

دادههاي به دست آمرده برا برنامره

ECR, ECU, FDPو  FDSدسرت غالرب در رري تشرردن

آماري  SPSS 16.0تجزيه و تحليل شدند .به منظرور ارزيرابي

دينامومتر توسط دستگاه الکتروميوگراتي هشت کاناله با دقرت

انطباق توزيع متغيرهاي کمي با توزيع نرمال ،از آزمون شاپيرو

(MT-M6T8-0-1-0EN, Mega

ويلک استفاده شد .از آزمون  tزوجري يرا ويلکاکسرون برراي

) Electronics Ltd, FINLANثبت گرديد .سيگنالهاي اام

مقايسه قبل و بعد دادههاي کمي استفاده شد .سطح معنريداري

اندازهگيري يک ميکروولرت

EMGدر محدودهي ترکانس  20الي  250هرتز تيلتر شرده و

 %5در نظرررر گرتتررره شرررد .ضرررريب همبسرررتگي درون

نرخ نمونهگيري 2000هرتز برود .دسرتگاه  EMGبره مرانيتور

گروهرري Intraclass Correlation Coefficient (ICC),بررا

متصل شده بود و پارامترهاي دادهها همزمان با ثبت به کمرک

تا له اطمينان  %95جهت ارزيابي تکرارپذيري مطالعره در ده

نررماترزار

نمونه انجام شد ICC .برابر بود با %95( 0/998

(FINLAN, Kuopio ,ME6000-T, VERSION

Confidence

) 3.9قابل مشاهده بود .الکترودهاي کوچک يکبار مصرف از

 )p<0/001 ،0/997-0/952 Interval:کرره بررر اسرراس

جنس نقره-کلريد نقره به انتهاي کابلها بره رورت دکمرهاي

طبقهبنردي  0/25-0/00( Munroايلري کرم0/26-0/29 ،

و ل شده بود .سيگنالهاي الکتريکي چهرار عضرلهي مزبرور

پايي  0/50-0/69 ،متوسط 0/70-0/89 ،ارو -0/100 ،

توسط چهار کانال ثبت شد .قبل از جايگذاري الکترودها ،بره

 0/90عالي است) از تکرارپذيري عالي براوردار بود.

جهت کاهش مقاومت پوست ،موهاي ناريه کوتاه شده و سپس
با الکل پاک شده بود .الکترودها برر روي بالرک عضرله و بره

نتايج

موازات تيبرهاي عضالني طبق دستورالعمل تو يه شده توسط
ميانگي تغييرات تعاليت الکتريکي عضالني در

SENIAM (Surface ElectroMyo-Graphy for the Non-

) Invasive Assessment of Musclesگذاشته شد [.]12

عضلهي ECU

در رالررت کنترررل ( )-0/012و مداالرره (  )0/025برره طررور
معنيداري با يکديگر متفاوت برود ( ،)P=0/01و هرمچنري
ميانگي تغييرات تعاليت الکتريکي عضالني در

عضرلهي FDS

در رالت مدااله ( )0/022به طور معنيداري نسبت به رالت
کنترل ( )-0/016بيشتر بود ( .)P=0/002ميانگي تغييررات
تعاليت الکتريکي عضالني ،عضرالت  ECRو  FDPدر رالرت
کنترل (به ترتيب  -0/003و  )-0/007و مدااله (به ترتيرب
 0/006و  )0/002تفاوت معنريداري برا هرمديگرر نداشرتند
(جدول .)2
ميرانگي تغييررات
قدرت گرتت دست سمت غالب در رالت مدااله ( 0/37پوند

شکل  .1وضعيت افراد بر رويWBV

.
دادههاي اام توسط نرماتزار تجزيه و تحليل گرديد .ميرانگي

بر اينچ مربع) و کنترل ( -0/23پوند بر ايرنچ مربرع) بره طرور
معنيداري ( )P=0/00با يکديگر متفاوت بود (جدول.)3

رزيتا هدايتي و همکاران

...

جدول .2ميانگين و يک انحراف معيار تغييرات فعاليت الکتريکي عضالني ،عضالت  ECR, ECU, FDSو  FDPدر دست غالب در دو حالت کنترل ومداخله
حالت مورد بررسي

تغييرات فعاليت
الکتريکي
عضالني(ميلي
ولت)

ميانگين
تغييرات

انحراف معيار
تغييرات

فاصله اطمينان
%55

ميانگين
تغييرات

انحراف معيار
تغييرات

فاصله اطمينان
%55

ECR

-0/003

0/000

 -0/037و 0/031

0/006

0/075

-0/022و0/035

0/535

ECU

-0/012

0/076

-0/022و0/012

0/025

0/001

-0/005و0/057

0/017

FDS

-0/016

0/063

-0/021و0/007

0/022

0/022

0/007و0/021

0/002

FDP

-0/007

0/027

-0/025و0/011

0/002

0/070

-0/022و0/030

0/577

تغييرات در حالت مداخله (تمرين با ارتعاش)

تغييرات در حالت کنترل (تمرين بدون ارتعاش)

P-value

جدول .3ميانگين و يک انحراف معيار تغييرات قدرت گرفتن دست سمت غالب در دو حالت کنترل ومداخله
حالت مورد بررسي

قدرت گرفتن
دست
(پوند بر اينچ
مربع)

ميانگين
تغييرات

انحراف معيار
تغييرات

فاصله اطمينان
%55

ميانگين
تغييرات

انحراف معيار
تغييرات

فاصله اطمينان
%55

Pvalue

دست غالب

-0/23

0/50

-0/025و-0/005

0/22

0/37

0/20و0/57

0/00

حالت مداخله (تمرين با ارتعاش)

حالت کنترل (تمرين بدون ارتعاش)

بحث و نتيجهگيري

سيناپسهاي داال نخاعي و اتزايش پتانسيل پرس سيناپسري

مهمتري ياتته ما در اي پژوهش اي اسرت کره ميرانگي

نسبت داده ميشود [ .]28به همي روي ميتروان  PAPرا بره

تغييرات قدرت گرتت دست سمت غالب (دستي که تمرري را

عنوان ساز و کاري در اتزايش ظرتيت توليد نيرروي عضرالني

انجام ميدهد) بعد از تمري با ارتعا  ،در مقايسره برا رالرت

در يک جلسه  WBVمطرح نمود ،ولي چگونگي آن در پررده

کنترل (تمري بدون درياتت ارتعا ) بيشتر ميشود.

ابهررام اسررت ،ترضريهي مطرررح در اير اصرروم مسريرهاي

در مورد اثر  WBVبر اتزايش قدرت عضرالت مطالعرات

رتلکسررري مونوسررريناپتيک و پلررريسررريناپتيک برررا نرررام

زيادي ورت گرتته که اکثر اي مطالعات [ ]25-20اثر مثبت

“ “Tonic Vibration Reflexمريباشرد ،کره از آورانهراي

 WBVرا بر روي قدرت عضالني نشران دادهانرد و براري از

تسهيلي و مهراري در دوک عضرالني ،گيرنردههراي مکرانيکي

مطالعررات [ ]27،26ني رز  WBVرا بررر روي قرردرت عضررالني

مفصررلي ،گيرنرردههرراي رررس عمقرري در درم و اپرريدرم و

بيتاثير ديدهاند .عمده مطالعاتي که به بررسي تاثير ارتعا

برر

قدرت عضالت اندام توقاني پردااتهاند ،از رو هاي ارتعرا
موضعي با زمان طوالنيتر و يا ارتعا

کلي بدن استفاده شرده

گيرندههاي درد منشا ميگيرد.
پايانههاي اوليره دوک عضرالني (تيبرهراي آوران  )Iaبره
سبب ارتعا

عضله و تغييرات طول عضله و تسرهيل تعاليرت

است .اگر چه مکانيسمهاي تيزيولوژيکي که منجرر بره بهبرود

آلفاموتور نورونها به سبب انقباض رتلکسي عضله ،تحريرک

عملکرد عضالني ميشوند ،تاکنون بره طرور واضرح مشرخ

ميشوند ،و سبب اترزايش تعاليرت موتوريونيرتهرا ،اترزايش

نشده است.

ترکانس آترش کرردن آنهرا ،و اترزايش هرمزمراني تعاليرت
کل بدن به ورت

موتوريونيتها ميشوند ،در همي راستا راههاي مونوسيناپسي

راد ،عملکرد عضالني وابسته اسرت بره اسرتگي و  ،PAPو

و پليسيناپسي [ ]29تعال ميگردد ،و پيامهايي به طور مستقيم

همچني اتزايش ظرتيت توليد نيرو پس از هر انقباض به سبب

به کورتکس رسي-پيکري اوليه و کورتکس ررکتي ترسرتاده

 PAPنيز به اتزايش رساسيت اکتي  -ميوزي به کلسريم آزاد

ميشود که سبب تسهيل آلفا موتور نورونهاي هومونيمروس و

شده از شبکهي سارکوپالسمي و يا اترزايش تحريرکپرذيري

وارده غيرر

نشان داده شده است که پس از ارتعا

اتزايش تعاليت عضله هدف ميشود [ .]30ارتعا

از تغييرات ارتمالي در طول عضله [ ]31نيروي تحميرل شرده

جلد  ،20شماره ( 1پياپي  ،)69زمستان 1396

کومش
به عضالت و مفا ل را به سبب شتا وارده اتزايش ميدهد و

ورزشي به ورت عمومي بره تررد ورزشرکار روي دسرتگاه

موجررب اتررزايش بررازاورد از پروپريوسررپتيوها و اتررزايش

ارتعا

کلي بدن داده ميشد ،تمرکرز اير مطالعرات برر روي

ترااواني واردهاي ررکتي ميشود [ .]30هرمچنري نوسران

انتقال ارتعا

مستقيم سر سبب تعاليت وستيبوالر شده و ارتمال دارد کره در

قدرت گرتت دست و عضالت درگيرر در گررتت دسرت نيرز

پاسخ رتلکسي به نوسان نقش داشته باشد [.]29
تاثيرات ارتعا

به دست نبوده و هدف آنها بررسي ااتصا ري

نبوده است ،در تمام اي مطالعات ارتعا

بستگي به ويژگيهاي ارود عضرله مثرل

کلري بردن برر روي

قدرت گرتت دست بيتاثير بوده يا تاثير کمي داشته است ،بره

محل مکانورسپتورها و در د تيبرهاي نو ،سوم (سريعترري

نظر ميرسد علت اي تاثير کم تضعيف نيروي ارتعاشي منتقرل

تيبرهاي عضالني) نيز دارد ،به همي دليل پاسخ اتراد مختلرف

شده به دست باشد.

و عضالت مختلف بره ارتعرا

ممکر اسرت متفراوت باشرد

[.]33،32

در سال  Garcia 2012و همکاران [ ]12مطالعهاي طراري
کردند که در آن ارتعا

در تعدادي از مطالعات هيچگونه اتزايش قدرت و تواني به

به واسطهي يک نوار متصل شرده بره

فحهي ارتعاشري (ترکرانس  50هرترز و آمپلريترود 2/51

سبب اعمال  WBVمشاهده نشده است ،نتايج متناقض در اي

ميليمتر) به دست غيرغالب منتقل شده و قدرت گرتت دسرت

گروه از مطالعات ميتوانرد ترا رردودي ناشري از تفراوت در

سمت غالب با دينامومتر به طور همزمان اندازهگيري شده بود،

کرل

و نيز تعاليت الکتريکري عضرالت ارمکننرده و راسرتکننرده

باشرد .در واقرع يکري از

اندازهگيري شرده

تنظيمات دستگاه ،وضعيت ترد در ري درياتت ارتعرا
بدن و مدت زمران اعمرال ارتعرا

انگشتان دست غالب در ري انتقال ارتعا

مسايلي که بايد در بيان اثرات  WBVدر نظرر داشرت ،اشراره

بود .بر اساس آگاهي ما اي تنها مطالعهاي است که اثر

دقيق به دوز اعمال آن ميباشد .بديهي اسرت کره هماننرد هرر

را به ورت ااتصا ي بر روي دست بررسي کرده اسرت .در

مداليته ديگري دوزهاي درماني متفاوت ميتوانند اثرات باليني

اي مطالعه اتراد در سه وضعيت ( .1بدون ارتعرا  .2 ،انتقرال

مختلفي بر جاي گذارند .دليل عمده تعداد انردک مطالعرات در

ارتعا

به دست و قرارگيري ترد

زمينه  WBVدر اندام توقاني ضعيف شردن محررک ارتعاشري

بر روي دستگاه ارتعا

رسيده به اندام توقاني به علت تا رله بري سرطح ارتعرا

به دست ،و  .3انتقال ارتعا

WBV

به طور همزمان) تمري کررده بودنرد،

و

بي وضعيتهاي آزمايش  10دقيقه استرارت در نظرر گرتتره

عضالت اندام توقاني است .اوام باتت نرم در بردن انسران،

شده بود و بيشينه قدرت گررتت دسرت در ده تکررار تشرردن

وارده به بدن به

اندازهگيري شده برود .آنهرا

همراه با عملکرد عضالني جهت کنترل ارتعا

دينامومتر در ري انتقال ارتعا

واسطهي سيستم عصبي مرکزي سبب تضعيف محرک ارتعاشري

درياتتند که رداکثر قردرت گررتت دسرت در وضرعيت سروم

در بخشهايي بااليي بدن در رالرت ايسرتاده برر روي سرطح

مقداري بيشتر بود اگرچه اي مقدار معنيدار نبود ،در وضعيت

ارتعاشي ميشود [ .]12دست به سبب آن که در انتهراييترري

سوم هم انقباضي عضالت بازکنندهي انگشتان در ري انقباض

بخش قرار گرتته ،ارتعاشري کره از سرطح ارتعاشري درياترت

عضالت امکنندهي انگشتان نسبت به وضعيت اول و دوم کمتر

ميکند ،بسيار کم است ،لذا تمرکز بيشتر مطالعرات در زمينره

بود ،و تعاليت الکتريکي عضالني در وضعيت سوم بيشتر بود.

 WBVبر روي عضالت اندام تحتاني بوده است [ ]32،13،7به

اگرچه مطالعهي راضر از نظر متدولوژي با مطالعه Garcia

همي روي قدرت گرتت دست قبل و بعد از مدااله به عنروان

متفاوت است ،به نحوي که ارزيابيها در مطالعهي راضر قبرل

يک آزمون از آزمرونهراي عمرلکرردي (آزمرون نشسرت و

و بعد از تمري بوده است ،در رالي که در مطالعهي ذکر شرده،
بوده است ،برا اير ررال

رساندن دست به پا ،آزمون قدرت گرتت دست و آزمون پر

ارزيابيها در ري درياتت ارتعا

عمودي) اندازهگيري شده بود ،در اي مطالعرات چنرد ررکرت

نتايج اتزايش تعاليت الکتريکي عضالني در مطالعهي راضر با

رزيتا هدايتي و همکاران

...
ياتتههاي آنها همراستا است .ولي قردرت گررتت دسرت در

اي تغييرات در تعاليت الکتريکي عضرالني تقرط در عضرالت

به طور معنريداري اترزايش

 )P=0/01( ECUو  )P=0/002( FDSمعنيدار بروده اسرت،

نياتته بود ،در رالي که در مطالعهي راضر قدرت گرتت دست

شايد معنيدار نشدن اتزايش تعاليت الکتريکي در دو عضرلهي

به طور معنيداري بريشترر شرده

ديگر به سبب دورتر بودن بالک دو عضله از نوار مرتعش و در

مطالعه  Garciaدر رالت ارتعا
سمت غالب پس از ارتعا

مورد  FDPعمقيتر بودن عضله بروده اسرت ،بالرک عضرالت

بود.
به نظر ميرسد که نتايج متناقض بري مطالعرهي راضرر و

 FDPو  ECRنزديک آرنج قرار گرتته در رورتي کره بالرک

مطالعه  Garciaبه سربب دو مرورد زيرر باشرد ،اول آنکره در

عضالت  ECUو  FDSنزديک مچ قرار گرتته اسرت [ ]38در

مطالعهي آنها دو تکليف تشرردن دينرامومتر و کشريدن نروار

همي راستا  Roelantو همکاران [ ]39نشران دادنرد کره اثرر

مرتعش با هم انجام شده بود .هنگامي که تررد در يرک زمران

ارتعا

در عضالت نزديکتر به منبع ارتعاشي بيشتر است.

وارد به انجام دو تکليف مبادرت ميورزد ،تکاليف با هم ديگر

مطالعاتي که در زمينهي  WBVتعاليت الکتريکي عضالني

تداال مينمايد ،اي تداال در طي چند دهه اايرر در قالرب

را اندازهگيري نمودهاند را ميتوان به دو دسته کلي تقسيم کرد:

الگوي دوره تحريکناپذيري روانشنااتي مورد مطالعره قررار

مطالعاتي کره در رري درياترت ارتعرا

تعاليرت الکتريکري

گرتته است ،به نحوي که در هر تعاليتي که داراي دو کوشش و

عضالت را ثبت کردهاند و مطالعاتي که قبل و بعرد از درياترت

دو پاسخ مستقل از هم باشد ،تداال بي دو تکليف بره شرکل

ارتعررا

تعاليررت الکتريکرري عضررالني را ثبررت کررردهانررد.

اتزايش زمان پاسخدهي به هدف دوم برروز مرييابرد [ ،]35و

 Rosenbergerمعتقد است که ثبت تعاليت الکتريکي عضرالني

تعاليت مغز طي تحقق همزمران دو عمرل جداگانره اساسراً از

در ري درياتت ارتعا

از نظر تکنيکي بحث برانگيز است ،به

را ل جمع تعاليت مغز ،زماني که هر تعاليت بره تنهرايي رخ

اي دليل که ترکانس ارتعاشي ،آرتيفکرتهراي بزرگري ايجراد

م ريدهررد ،کررمتررر اسررت [ ،]36برره طرروري کرره در مطالعررات

ميکند به همي روي باندهاي ترکانسي کمپهنا کره مررتبط بره

[ ]37،16،15نشان داده شده است که عملکرد اتراد در تکاليف

ترکانس ارتعاشي و هرارموني آن اسرت بايرد يرک آرتيفکرت

دوگانه نسبت به تکاليف يگانه کاهش مييابد ،بره همري روي

غالب در نظر گرتته شود [.]10

بر عملکررد عصربي عضرالني در

در مطالعاتي [ ]22-20،13که تعاليت الکتريکي عضرالني

محتمل است که اثر ارتعا

مطالعه  Garciaبه سبب تکليف دو گانهي تشردن دينرامومتر و

را قبل و بعد از ارتعا

اندازهگيري نمودهاند ،نشان دادهاند کره

کشيدن نوار مرتعش کمتر شده بروده اسرت .مرورد دوم آنکره

تعاليت الکتريکي عضرالت مرورد بررسري در گرروه ارتعرا

دسررتي کرره دينررامومتر را گرتترره و قرردرت گرررتت دسررت آن

نسبت به گروه کنترل به طور معنيداري بيشتر مريشرود ،لرذا

را درياتت نکرده

نتايج را ل از مطالعهي راضر با آنهرا هرمارواني دارد .در

اندازهگيري شده بود ،به طور مستقيم ارتعا

بود ،در رالي که در مطالعهي راضر قدرت گررتت دسرت در

براي از مطالعاتي که تعاليت الکتريکري عضرالني را در رري

همان دستي که نوار مرتعش را نگهداشته بود ،اندازهگيري شده

درياتت ارتعا

بود ،که ميبايد يک تمري ايزومتريکي همراه با تمري مستقيم

الکتريکي عضالني به طور معنيداري تغيير نکرده []23،12،11

ارتعا

را در نظر گرتت.

اندازهگيري نمودهاند ،نشان دادهاند که تعاليرت

و در گروهي ديگر نشان دادهاند که تعاليت الکتريکي عضرالني

ياتته بعدي ما در پژوهش راضر اي اسرت کره تغييررات

به طور معنيداري بيشتر ميشود [.]29-23،39،9،6

تعاليت الکتريکي عضرالني در همره عضرالت مرورد بررسري

در مطالعه راضر تعاليت الکتريکي عضرالني در مررلرهي

( )ECR, ECU, FDS, FDPدر دست غالب پس از تمري برا

کنترل به طور غير معنيداري پس از تمري کمتر شده بود ،کره

بيشتر بود ،ولري

علت آن بر اساس مطالعرهي  Rosenbergerو همکراران []10

ارتعا

نسبت به رالت تمري بدون ارتعا

1396  زمستان،)69  (پياپي1  شماره،20 جلد

کومش

مطالعه راضرر در مرکرز تحقيقرات تروانبخشري عصربي

ميتواند به سبب روند بهينرهسرازي و تطرابق سيسرتم عصربي

 از معاونت.عضالني دانشگاه علوم پزشکي سمنان انجام گرديد

 چررا کره،عضالني در برابر تکرار تمري تشردن دسرت باشرد

محترم تحقيقات و تناوري دانشگاه علوم پزشرکي سرمنان کره

،تمري تشردن دست هفت بار (پنج بار در روند گرم کردن بدن

هزينه تحقيق را متقبل شدند و از کليه اترراد شررکتکننرده در

 و يک بار در تمري، يک بار در اندازهگيري در پيش از تمري

.طرح ميمانه تشکر و قدرداني مينماييم

،نگهداشت نوار متصل به فحهي ارتعاشي) تکررار شرده برود
يک برار انجرام شرده
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Introduction: Vibration exercise appears to be matched with resistance exercise, and can strengthen
muscles even at a faster pace. In this way, the present study aimed to assess neuromuscular function
following hand vibration exercise by concurrent transfer of vibration from vibrating plate and its belt.
Materials and Methods: A total of 31 healthy non-athlete volunteers enrolled in the present study.
Firstly, participants stood on the vibrating plate and pulled its belt in a non-vibrating mode using their
dominant hand, and after a ten-minute rest, performed the same task in vibrating mode (at 35 Hz and low
amplitude). Grip strength and electromyography root mean square in flexor digitrum profundus (FDP),
flexor digitrum superficialis (FDS), extensor carpi radialis (ECR), and extensor carpi ulnaris (ECU)
muscles were measured before and after exercise in both phases.
Results: Mean changes in muscular electrical activity in ECU and FDS muscles was significantly higher
in the intervention mode, but no significant change was observed in mean changes in muscular electrical
activity in FDP and ECR muscles. Mean changes in dominant hand's grip strength was significantly higher
in the intervention mode.
Conclusion: Transfer of vibration to hand from vibrating plate and its belt can affect neuromuscular
function of the vibration-receiving hand one minute after termination of vibration.
Keywords: Grip Strength, Vibration, Electromyography.
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