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تأثیر تمرینات کششی بر شدت درد و تواتر گرفتگی
عضالت پا در زنان میانسال مبتال به سندرم متابولیک
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دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی
شاهرود ،شاهرود ،ایران.
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
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مقدمه :گرفتگی عضالت پا با مقادیر باالی گلوکز خون ،تری گلیسیرید ،فشارخون ،چاقی و کاهش  HDLدر زنان
میانسال در ارتباط است که انقباضات دردناکی را به همراه دارد و منجر به اختالل راهرفتن و سالمت فرد میشود.
ازاینرو با توجه به این اختالالت ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات کششی عضالت ساق و همسترینگ بر
شدت درد و گرفتگی عضالت پا در زنان مبتال به سندرم متابولیک انجام شد.
روشکار :این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل در سال  1394بر روی  24نفر از
بیماران سندرم متابولیکی شهرستان فومن انجام شد .پس از اندازهگیریهای شاخصهای سندرم متابولیک و گرفتگی
عضالت پا ،افراد به روش تصادفیسازی ساده به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند .برنامه تمرین کششی به مدت
 6هفته ،هفتهای  5روز و هر روز  45-50دقیقه انجام شد .شدت و تواتر گرفتگی عضالت توسط مقیاس سنجش
بصری بررسی شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )20و آزمونهای تی همبسته و
تحلیلی کوواریانس انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها :تمرینات کششی باعث کاهش معنادار شدت و تواتر گرفتگی عضالت پا شد ()p>0/05؛ این درحالی است
که بین دو گروه تغییرات شدت درد معنادار نبود ( .)p<0/05همچنین تغییرات شاخصهای سندرم متابولیک و
اندازهگیریهای آنتروپومتریک قبل و بعد از تمرین در گروه تجربی معنیدار نبود (.)p<0/05
نتیجهگیری :شش هفته تمرینات کششی میتواند سط ح گرفتگی عضالت پا را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه در
بهبود شاخصهای گرفتگی عضالت پا (شدت و تواتر) مفید واقع شود .بنابراین بر اساس نتایج بهدست آمده زنان مبتال
به سندرم متابولیک برای پیشگیری احتمالی از اختالالت گرفتگی عضالت پا و کاهش عوارض ناشی از آن در زندگی
روزمره ،میتوانند از تمرینات کششی استفاده کنند.
کلمات کلیدی :تمرینات کششی ،زنان میانسال ،سندرم متابولیک ،کلسیم و منیزیم ،گرفتگی عضالت پا
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مقدمه
در طی دو دهه اخیر ،شیوع عوامل خطرزای متابولیک
همراه با شیوع چاقی در کل جهان افزایش فزایندهای
یافته است و در حال حاضر یکی از جدیترین مسائل
مربوط به سالمت عمومی است ( .)1شیوع سندرم
متابولیک در بزرگساالن ایرانی باالست ،در مطالعات ،این
شیوع بین  %20-35/8به دست آمده است ( .)2سندرم
متابولیک به وجود چندین عامل خطرزای متابولیک
اطالق میشود که شامل چاقی (عمدتاً در ناحیهای
مرکزی بدن) ،فشارخون و چربی خون باال و مقاومت
انسولینی هستند ( .)3درباره تعریف سندرم متابولیک تا
حدودی تفاوت نظر وجود دارد .سندرم متابولیک بر
اساس مالک  )2001( 1ATPIIIبهعنوان وجود  3تا 5
شاخص خطر متابولیکی در فرد شناخته میشود .دور
کمر (بیشتر از  88سانتیمتر در زنان) ،کلسترولHDL-
(کمتر از  50میلیگرم بر صد میلیلیتر) ،تری گلیسیرید
(بیشتر از  150میلیگرم بر دسیلیتر) ،فشارخون (بیشتر
از  130/85میلیمتر جیوه) و گلوکز ناشتا (بیش از 110
میلیگرم بر دسیلیتر ،این مقدار در سال  2004به 100
میلیگرم بر دسیلیتر تغییر یافت) است ( .)4در حال
حاضر مشخص نیست که سندرم متابولیک یک بیماری
یا یک وضعیت پاتوفیزیولوژیک مجزاست .به هر حال
سندرم متابولیک اصطالحی بالینی است که از آن در
مراکز بالینی ،سالمتی و آمادگی استفاده میشود (.)5
اختالل تنظیم متابولیک همراه با دیابت موجب تغییرات
پاتولوژیک ثانویه در اعضای متعدد بدن میگردد که بار
عظیمی به فرد مبتال به سندرم متابولیک و بر سیستم
مراقبتی بهداشتی تحمیل مینماید .بروز عوارض سندرم
متابولیک با مقادیر باالی گلوکز خون ،تری گلیسیرید،
فشارخون و کاهش  HDLارتباط دارد ( ،)6به همین
دلیل بیماران سندرم متابولیکی بیشتر از افراد عادی در
معرض عوارض شناخته شده و نشده این بیماری قرار
میگیرند .از جمله عوارضی که کمتر به آن توجه شده
است گرفتگی عضالت پا است .نتایج مطالعات متعددی
نشان میدهد که گرفتگی عضالت پا در میان زنان
میانسال مبتال به سندرم متابولیک به میزان باالیی شایع
)Adult treatment panel (III
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 تأثیر تمرینات کششی بر شدت درد و تواتر گرفتگی عضالت پا

است ( .)7گرفتگی عضالت پا که اغلب با نام گرفتگی
شبانه عضالت خوانده میشود ،فشردن یا انقباض ناگهانی
و ناخوشایند یک عضله است که از عضالت ساق پای
کوتاه شده منشأ میگیرد و منجر به اسپاسمهای ناگهانی
عضالنی میشود و معموالً بین چند ثانیه تا چند دقیقه
به طول میانجامد .اغلب گرفتگیها به صورت غیر ارادی
و دردناک ،بهسرعت در طول عضله گسترش مییابد و با
سختی قابل لمسی همراه هستند که در برخی موارد
حتی در عضله قابل رؤیت میباشند ( .)7-9در واقع اوج
شروع گرفتگی عضالت در دوره میانسالی است ،اما در
میان زنان مسن و همچنین افرادی که از بیماریهای
عصبی و قلبی عروقی رنج میبرند ،شایعتر است (.)10
نتایج مطالعات مقطعی ،مؤید گرفتگی عضالت پا در
افراد مبتال به اختالالت سندرم متابولیک است (.)11
سازوکار گرفتگی عضالت پا در اختالل سندرم متابولیک
هنوز به طور کامل شناخته شده نیست؛ اما نتایج
مطالعات پاتوفیزیولوژیکی نشان میدهد علت گرفتگی
عضالت پا در افراد مبتال به سندرم متابولیک ،بر هم
خوردن تعادل الکترولیتهای خون نظیر کلسیم و
منیزیم است که سرعت ایمپالسهای عصبی و انقباض
عضالت را در اندام تحتانی را دچار اختالل میکند
( .)12مشاهدات بالینی نیز نشان میدهند که
هیپرگالیسمی ،بیماریهای عروقی و اختالالت غدد
درونریز محیطی مؤثر بر تیروئید ناشی از سندرم
متابولیک میتواند با گرفتگی عضالت پا همراه باشد
( .)13پژوهشها نشان میدهد سندرم متابولیک با
ایجاد اختالل در انقباض عضالت ،باعث گرفتگی
عضالنی میشود؛ در این میان عدم تعادل میان جذب و
دفع الکترولیتها و اختالل در عملکرد کلسیم و منیزیم
سرم پالسما میتواند مستعد کننده گرفتگی عضالت پا
باشد (.)14
بر اساس شواهد پژوهشی موجود میتوان از روشهای
درمانی دارویی و غیر دارویی برای بهبود گرفتگی
عضالت استفاده کرد ( .)15از جمله درمانهای دارویی
میتوان به مصرف گیاه گنه گنه (کینین) ،2ویتامین B
کمپلکس ،مسدودکنندههای کانال کلسیم ،داروهای ضد

 رقیه قلی زاده و همكاران

ورود به مطالعه شامل :غیرفعال بودن ،ابتالء به سندرم
متابولیک (مالک  ))2001( ATPIIIبه تشخیص
پزشک و بر اساس مدارک پزشکی ،دامنه سنی 50-60
سال و عدم مصرف دارویی به جز داروهای تنظیم کننده
شاخصهای خطر سندرم متابولیک بود .بدین ترتیب 24
نفر پس از انجام مصاحبه حضوری و بررسی سوابق
پزشکی به روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .در مطالعه حاضر انتخاب آزمودنی
بر اساس جدول ادینسکی و همچنین بر اساس مطالعات
مشابه گذشته ،در راستای کنترل شرایط اجرای پژوهش
و اعمال متغیر مستقل انجام گرفت که به این ترتیب،
برای هر گروه  12نفر در نظر گرفته شد؛ چراکه تعداد
بیشتر آزمودنیها در هر گروه ،کنترل عوامل مداخلهگر و
محدودکننده را دشوار میکرد و شرایط تمرینی از کنترل
خارج میشد .از سوی دیگر ،عالوه بر عوامل ذکر شده
دسترسی به آزمودنیهایی که مبتال به سندرم متابولیک
باشند و شرایط بیماری یکسان داشته باشند ،دشوار بود.
طی جلسهای ،آزمودنیها با نوع طرح ،اهداف و روش
اجرای آن به طور کتبی و شفاهی آشنا شدند .به
آزمودنیها اطمینان داده شد اطالعات دریافتی از آنها به
طور کامل ،محرمانه خواهد ماند و برای بررسی دادهها از
روش کدگذاری استفاده خواهد شد؛ همچنین به آنها
اطمینان داده شد تا در صورت عدم تمایل به ادامه
همکاری ،میتوانند از ادامه مطالعه انصراف دهند .در
ابتدا ،آزمودنیها آگاهانه برگه رضایتنامه کتبی را امضا
کرده ،پرسشنامههای اطالعات شخصی ،سوابق پزشکی و
ورزشی را تکمیل کردند .در این پژوهش اصول مندرج در
اعالمیه هلسینکی و ضوابط اخالق پزشکی به طور کامل
رعایت شد .پیش از آغاز برنامه تمرینی ،اندازهگیریهای
آنتروپومتریک ،آزمایش شاخصهای سندرم متابولیک و
گرفتگی عضالت پا اندازهگیری شد؛ سپس آزمودنیها به
طور تصادفی در دو گروه تمرین کششی ایستا ( 12نفر) و
گروه کنترل ( 12نفر) قرار گرفتند .در مطالعه حاضر
بهمنظور تصادفیسازی آزمودنیها از روش تصادفی ساده
(قرعهکشی) استفاده شد .در این راستا پس از محرز
شدن شرایط همگن در  24نفر ،مجموع اسامی
آزمودنیها در یک جعبه قرار داده شد و بعد از آن 12

صرع ،سولفات کینین ،مهارکنندهها ،کراتین و منیزیم
اشاره کرد ()15 ،14 ،11؛ که بهزعم مطالعات متعدد
مؤثر نبودند .مطالعه برومبرگ ( )2014نشان داد %51
افرادی که از گنه گنه (کینین) برای درمان استفاده
میکنند ،همچنین از یک یا چند دارو که خود منجر به
گرفتگی میشوند نیز استفاده میکنند که این امر خود
دلیلی بر تشدید گرفتگیها است ( .)11اگرچه کینین
به نسبت سایر داروهایی که مورد آزمایش قرار
گرفتهاند ،تأثیر چشمگیری بر کاهش گرفتگی عضالت
دارد؛ اما خطر باالی استفاده این دارو قابل اغماض
نیست .در اواخر سال  2006سازمان غذا و دارو
( 1)FDAفروش کینین و مشتقات تأیید نشده آن را به
علت خطرات جانبی ممنوع ساخت ( .)7در زمینه تأثیر
روشهای غیر دارویی میتوان به اجرای تمرینات
کششی اشاره کرد که مطالعات محدودی در این رابطه
صورت گرفته که نتایج متناقصی را به همراه داشته
است ( .)11تمرینات کششی به طور گسترده در حیطه
آمادگی جسمانی ،سالمت و توانبخشی با ادعاهایی
نظیر کاهش درد ،بهبود انعطافپذیری ،بهبود عملکرد
ورزشی ،کاهش آسیب دیدگی ،افزایش جریان خون
عضالت اسکتی و افزایش سرعت برگشت به حالت اولیه
مورد استفاده قرار میگیرد ()16؛ این در حالی است که
بر اساس اطالعات پژوهشگران؛ تاکنون تأثیر تمرینات
کششی بر گرفتگی عضالت پا در زنان مبتال به سندرم
متابولیک مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ از این رو،
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات کششی
عضالت درگیر بر درد ،شدت و تواتر گرفتگی عضالت پا
در زنان میانسال مبتال به سندرم متابولیک انجام شد.

روشکار
این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون
با گروه کنترل در سال  1394بر روی  24از زنان مبتال
به سندرم متابولیک شهرستان فومن انجام شد .یک ماه
پس از نصب فراخوان در مطبهای پزشکی ،تعداد 36
زن میانسال داوطلب با عالئم سندرم متابولیک آمادگی
خود را برای شرکت در پژوهش اعالم کردند .معیارهای
Food and Drug Administration
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نفر اول که نام آنها از جعبه خارج شد ،به عنوان گروه
شاهد و  12نفر بعدی به عنوان گروه تمرین در نظر
گرفته شدند .پس از  6هفته تمرین ،تمامی اندازهگیریها
دوباره تکرار گردید .به آزمودنیها توصیه شد که در مدت
زمان انجام پژوهش دوز داروهای مصرفی و رژیم غذایی
خود را تغییر ندهند .برای اطمینان از عدم تغییر رژیم
غذایی در طول مطالعه ،میزان کالری دریافتی از طریق
پرسشنامه ثبت پنج روزه غذایی در دو مرحله پیش
آزمون و شش هفته پس از آغاز تمرین محاسبه شد.
شاخص توده بدنی افراد از تقسیم وزن بدن (کیلوگرم) بر
مجذور قد (متر) محاسبه شد .برای اندازهگیری وزن از
ترازوی دیجیتال ساخت کشور آلمان ( )Beurerبا
حساسیت  100گرم استفاده شد .دور کمر با استفاده از
متر نواری از باریکترین نقطه بین استخوان لگن و دنده
آخر اندازهگیری شد .فشارخون با دستگاه دیجیتال
( )Beurerمدل  SBC21از مچ دست چپ در حالت
نشسته و بعد از  15دقیقه استراحت از بیمار اندازهگیری
شد .خونگیری در دو مرحله ،یک روز قبل از اولین
جلسه تمرین (پیشآزمون) و  24ساعت پس از آخرین
جلسه تمرین در هفته ششم و پس از  12ساعت ناشتایی
(بین ساعت  8-9صبح) ،انجام شد .پس از پایان
خونگیری نمونهها برای مدت  6دقیقه با  3000دور در
دقیقه سانتریفوژ شد .گلوکز ناشتا و لیپیدهای خون (تری
گلیسیرید ،کلسترول )HDL-به روش آنزیمی (کیت
پارس آزمون ،کرج ایران) اندازهگیری شد ( Hitachi,
 .)Tokyo, Japanضریب تغییرات این کیت در هر
سنجش و بین سنجشهای مختلف به ترتیب برای
تریگلیسرید برابر با  %18/2و  ،%1/6برای قندخون برابر
با  %1/74و  %1/19و برای  %2/15 HDLو  %1/28بود.
برای بررسی گرفتگی عضالت پا سطوح الکترولیتهای
کلسیم و منیزیم پالسما اندازهگیری شد .کلسیم با روش
( OCPکیت پارس آزمون ،کرج ،ایران) با استفاده از
دستگاه  Bt 3000و منیزیم با روش کلرومتریک (کیت
زیست شیمی ،تهران ،ایران) اندازهگیری شد .همچنین از
آزمودنیها خواسته شد تا تواتر گرفتگی عضالت را به
مدت یک هفته پیش از شروع پژوهش گزارش کنند.
تواتر گرفتگیها بهصورت میانگین دفعات گرفتگی

MC GILL
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عضالت در طول یک هفته بهعنوان مقادیر اولیه و به
همین ترتیب در انتهای هفته ششم بهعنوان مقادیر
ثانویه در نظر گرفته شد .برای اندازهگیری درد ناشی از
گرفتگی عضالت از پرسشنامه درد مک گیل 1استفاده
شد .این پرسشنامه معتبرترین ابزار سنجش درد است
( .)17برای اندازهگیری شدت گرفتگی در ابتدا و انتهای
شش هفته از مقیاس آنالوگ بصری با اعداد بین 0-10
استفاده شد که صفر نشاندهنده عدم گرفتگی و 10
بیانکننده بیشترین میزان گرفتگی است که آزمودنی
احساس میکند .شدت گرفتگی همانند تواتر بهصورت
میانگین شدت در طول یک هفته پیش از شروع پژوهش
بهعنوان مقادیر اولیه و در انتهای هفته ششم بهعنوان
مقادیر ثانویه در نظر گرفته شد.
در این مطالعه تمرینات کششی به منظور کشش عضالت
کوتاه شده بخش خلفی پایین تنه مانند عضالت دوقلو و
افزایش دامنه حرکتی مفاصل زانو و کمربند لگنی انجام
شد 10 .روز پیش از شروع پژوهش آزمودنیها ،ابتدا در
یک جلسه آشنایی شرکت کردند و با روش صحیح
اجرای تمرینات آشنا شدند.
گروه تمرین در یک برنامه تمرین کششی ایستا 6
هفتهای شرکت کردند ،درحالیکه از گروه کنترل
خواسته شد در مدت پژوهش روش زندگی معمول خود
را حفظ کنند و از انجام فعالیت بدنی غیرمعمول منظم
اجتناب کنند .آزمودنیهای گروه تجربی طی  6هفته5 ،
روز در هفته (حداقل دفعات تمرین در هفته سه روز) ،به
مدت  45-50دقیقه در غالب  3ست  15دقیقهای ،به
انجام تمرینات منتخب کششی ایستا پرداختند .در
فرآیند اجرا نیز حجم تمرینات (تکرار و مدت زمان) به
صورت تدریجی در طول مدت زمان تمرینات و با توجه
به ویژگیهای فردی هر آزمودنی افزایش یافت .به
آزمودنیها گفته شد که حرکات کششی را به گونهای
انجام دهند تا از حالت استراحتی فراتر رفته و در قسمت
خلفی پای خود احساس کشش کنند (تا آستانه درد).
سپس وضعیت مذکور را به مدت  10-15ثانیه حفظ
کرده و سپس به وضعیت شروع بازگردند و پس از مکثی
با توجه به مدت زمان نگهداری ،حرکت را مجدداً تکرار

 رقیه قلی زاده و همكاران

تشویقهای الزم بهصورت کالمی به آزمودنیها ارائه
میشد .نوع تمرینات و نحوه اجرا در جدول  1ارائه شده
است.
نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .پس از
اطمینان از نرمال و همگن بودن گروهها ،برای بررسی اثر
متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از آزمون تی همبسته
استفاده شد و برای مقایسه تفاوتها در پایان تمرین
میان دو گروه از آزمون تحلیلی کوواریانس استفاده شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )20انجام شد .میزان  pکمتر از 0/05
معنادار در نظر گرفته شد.

نمایند و تعداد تکرار در هر ست نیز از  3به  6حرکت
افزایش یافت .میزان زمان استراحت بین ستها متناسب
با مدت زمان انجام هر ست تعیین گردید .همچنین
توصیه شد در هنگام انجام حرکات نفس خود را حبس
نکنند و اگر انجام کشش در حالت ایستاده برای
آزمودنیها دشوار بود ،آن را در حالت نشسته انجام دهند
( .)18 ،11 ،10الزم به ذکر است ،مدت زمان نگهداری
در طول  6هفته برنامه تمرینی به تدریج از  10به 15
ثانیه رسید .عالوه بر بررسی روزانه مربی از آزمودنیهای
گروه تجربی ،جهت تداوم و درستی در اجرا ،در ابتدای
هفته چهارم همه آزمودنیهای گروه تمرین مجدداً مورد
بررسی قرار گرفتند و درباره نحوه اجرای تمرینات از آنان
پرسش شد .برای ادامه مطلوب اجرای پروتکل تمرینی

جدول  -1جزئیات برنامه تمرین کششی
نوع کشش

ست

زمان نگهداری
(ثانیه)

تکرار

کشش عضالت ساق پا در حالت ایستاده

3

10-15

3-6

کشش عضالت چهار سر ران

3

10-15

3-6

کشش عضالت همسترینگ

3

10-15

3-6

کشش عضالت همسترینگ در حالت
ایستاده

3

10-15

3-6

کشش عضالت همسترینگ و ساق پا در
حالت نشسته

3

10-15

3-6

تصویر

 77/9±33/31کیلوگرم و گروه کنترل ( 12نفر) با
میانگین سنی  57/91±1/06سال ،قد 153/25±0/04
سانتیمتر و وزن  73/25±9/56کیلوگرم شرکت داشتند.
اطالعاتپایه آزمودنیها در جدول  2ارائه شده است.

یافتهها
در این مطالعه  24زن مبتال سندرم متابولیک در دو
گروه تجربی ( 12نفر) با میانگین سنی 55/83±9/35
سال ،قد  154/92±0/005سانتیمتر و وزن
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گروه
فاکتور

تمرین
میانگین ±انحراف معیار

کنترل
میانگین ±انحراف معیار

55/83±9/35
154/92±/005
77/33±9/31
32/25±3/72

57/91±1/06
153/25±0/04
73/25±9/56
30/11±3/72

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

(وزن و شاخص توده بدنی) ،الکترولیتها (کلسیم و
منیزیم) نشد ( .)p>0/05مقادیر بهدست آمده در جدول
 4گزارش شده است .در جدول  3تأثیر مداخالت تمرینی
بر شاخصهای گرفتگی عضالت پا (شدت ،تواتر و درد
ناشیاز گرفتگی عضالت پا) ارائه شده است .بعد از اجرای
 6هفته تمرین کششی ،تواتر و شدت گرفتگی عضالت پا
کاهش معنیداری یافت ()p>0/05؛ اما تغییرات درد
ناشی از گرفتگی عضالت پا معنادار نبود (.)p>0/05

پیش از اجرای تمرین ،تفاوت معناداری میان
شاخصهای خطر متابولیک (دور کمر ،کلسترول-
 ،HDLتری گلیسیرید ،فشارخون و گلوکز ناشتا)،
آنتروپومتریک (وزن و شاخص توده بدنی) ،الکترولیتها
(کلسیم و منیزیم) و شاخصهای گرفتگی عضالت پا
(شدت ،تواتر و درد ناشی از گرفتگی عضالت پا) مشاهده
نشد ( .)p>0/05تحلیل دادهها نشان داد که تمرین
کششی باعث تغییر معنادار (دور کمر ،کلسترول،HDL-
تری گلیسیرید ،فشارخون و گلوکز ناشتا) ،آنتروپومتریک

جدول -3مقادیر شاخصهای گرفتگی عضالت پا در دو گروه تمرین و کنترل در مراحل پیش و پسآزمون
میانگین  ±انحراف معیار

شدت گرفتگی
عضالت پا
تواتر گرفتگی
عضالت پا
درد ناشی ازگرفتگی
عضالت پا

پیشآزمون

پسآزمون

تمرین

5/83±1/33

3/08±1/34

کنترل

6/00±1/20

6/50±0/90

تمرین

3/16±0/83

1/83±0/83

کنترل

2/75±0/62

2/58±0/79

تمرین

53/33±10/20

47/50±7/94

کنترل

51/58±5/12

52/33±5/21

معنیداری
لون

تغییرات
درون گروهی

بین گروهی

سطح معنیداری

سطح معنیداری

0/561
0/782
0/412

0/001

**0/000

0/053
0/003

**0/006

0/638
0/001

0/194

0/538

* اعداد بهصورت میانگین±انحراف معیار بیانشده است.
** نشانه تفاوت معنادار ( )p>0/05نسبت به قبل از تمرین در گروه مداخله میباشد.
جدول  -4مقادیر شاخصهای سندرم متابولیک ،آنتروپومتریک و الكترولیتهای پالسما در دو گروه تمرین و کنترل در مراحل
پیش و پسآزمون
میانگین  ±انحراف معیار

دور کمر
(سانتیمتر)
فشارخون سیستولی
(میلیمتر جیوه)
فشارخون دیاستولی
(میلیمتر جیوه)

پیشآزمون

پسآزمون

تمرین

108/33±5/72

107/42±5/28

کنترل

106/92±6/82

107/83±2/38

تمرین

131/46±7/53

130/10±9/96

کنترل

142/18±1/50

133/75±1/05

تمرین

81/80±3/09

80/42±5/69

کنترل

91/45±2/95

90/11±2/53
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معنیداری
لون
0/239
0/126
0/060

تغییرات
درون گروهی

بین گروهی

سطح معنیداری

سطح معنیداری

0/067
0/457
0/221
0/090
0/119
0/104

0/114
0/231
0/174
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جدول  -2مقادیر شاخصهای آنتروپومتریک در دو گروه تمرین و کنترل در مراحل پیش و پسآزمون

HDL
(میلیگرم در  100میلیلیتر)
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تری گلیسیرید
(میلیگرم در  100میلیلیتر)
گلوکز ناشتا
(میلیگرم در  100میلیلیتر)
کلسیم
(میلیگرم در )100
منیزیم
(میلیگرم در )100
شاخص توده بدنی
(کیلوگرم بر متر مربع)
وزن (کیلوگرم)

تمرین

51/91±11/31

51/98±10/56

کنترل

50/25±8/36

54/41±3/18

تمرین

204/17±86/72

210/42±13/94

کنترل

181/83±69/86

203/92±65/68

تمرین

138/85±71/69

149/58±59/44

کنترل

127/75±68/17

164/75±82/39

تمرین

9/0±75/28

9/0±57/35

کنترل

9/0±65/35

9/2±70/38

تمرین

13/1±46/53

13/0±10/96

کنترل

14/1±18/50

13/1±75/05

تمرین

32/25±3/72

31/57±4/18

کنترل

30/11±3/72

29/97±4/36

تمرین

77/33±9/31

78/25±11/58

کنترل

69/16±8/25

69/50±9/50

* اعداد بهصورت میانگین±انحراف معیار بیانشده

0/759
0/201
0/255
0/863
0/311
0/599
0/229

0/937
0/335
0/905
0/078
0/641
-1/02
0/059
0/741
0/22
0/90
0/591
0/708
0/538
0/643

0/361
0/144
0/454
0/24
0/309
0/803
0/104

است.

چربی و قندخون دارد ( .)16به عالوه محققان بهبود
شاخصهای خطر متابولیک را بعد از اجرای تمرینات
کششی مشاهده نکردهاند .این یافتهها نتایج پژوهش
حاضر را در خصوص عدم معناداری شاخصهای خطر
متابولیک و اندازهگیریهای آنتروپومتریک گروه تجربی
در مقایسه با گروه کنترل تأیید میکند.
در مطالعه حاضر جهت بررسی تأثیر تغییرات
الکترولیتها بر شدت گرفتگی عضالت پا پس از  6هفته
تمرینات کششی ،سطوح کلسیم و منیزیم سرم پالسما
سنجیده شد .بر اساس نتایج بهدست آمده پس از  6هفته
تمرینات کششی ،تغییر معناداری در سطوح کلسیم و
منیزیم سرم پالسما به دنبال عدم تغییرات معنادار
شاخصهای خطر سندرم متابولیک مشاهده نشد.
تناقضات فراوانی درباره اثر فعالیت بدنی بر تغییر
الکترولیتها وجود دارد ( .)20اکثر تغییرات
الکترولیتهای پالسما ناشی از شدت ،مدت و الگوی
حرکتی بهکار گرفته شده در دوره تمرینی میباشد (.)21
در مطالعه حاضر سطوح کلسیم و منیزیم به دنبال اجرای
تمرینات کششی کاهش یافت که این تغییرات معنادار
نبودند .فعالیت ورزشی درازمدت و سنگین منجر به
کاهش غلظت کلسیم و منیزیم پالسما میشود .به طور
اساسی ،علت این امر توزیع مجدد مواد معدنی به
بخشهای دیگر بافتهای بدن (مانند اریتروسیتها و
لکوسیتها) یا رها شدن پروتئینها از کبد و نوتروفیلها
که الکترولیتها را بهدلیل بخشی از پاسخ مرحله حاد

بحث
در این پژوهش ،اثر تمرین کششی بر اندازههای
آنتروپومتریک ،شاخصهای خطر متابولیک ،شاخصهای
گرفتگی عضالت پا و سطح کلسیم و منیزیم سرم پالسما
مورد بررسی قرار گرفت که این روش تمرینی باعث
کاهش شاخصهای خطر متابولیک و اندازههای
آنتروپومتریک در مقایسه با پیش از تمرین نشد .در
مطالعه حاضر عالوه بر اینکه تمرینات درمانی کششی با
هدف بهبود گرفتگی عضالت پا در طول دوره تمرینی
استفاده شد ،به آزمودنیها توصیه شد که رژیم غذایی
خود را تغییر ندهند .نتایج مطالعات نشان میدهد بهبود
شاخصهای خطر متابولیک مستلزم اجرای تمرینات
بدنی با شدت و حجم باالتر و تغییر رژیم غذایی میباشد
()1؛ در این راستا در مطالعه استاکنت ( )2004با مروری
بر یافتههای شش گزارش پژوهشی ،هزینه انرژی
موشهای نر و ماده پس از ورزش به یک میزان افزایش
یافت؛ اما جذب انرژی موشهای ماده بر اثر تمرین بیشتر
از موشهای نر بود؛ آنها همچنین بیان کردند وزن بدن
موشهای نر بر اثر ورزش کاهش مییابد ،در حالیکه
ورزش به تنهایی نمیتواند وزن بدن موشهای ماده را
کاهش دهد ،لذا تعادل مثبت انرژی در موشهای ماده
تمرین کرده به افزایش وزن منجر میشود ()19؛ از سوی
دیگر تصور میشود رژیمهای تمرینی که منجر به تغییر
توده عضالنی بدن نشود (مانند تمرینات کششی) ،تأثیر
محدودی بر تغییرات وابسته به سالمندی در نیمرخ
56

( 1Chelateبیانگر ترکیبی است که حاوی یک لیگاند متصل به
اتم مرکزی فلز در یک یا چند نقطه است).
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التهاب ،کبیلیت 1میباشد ( .)22تغییرات زیاد
الکترولیتها بر اثر فعالیتهای ورزشی میتواند به اجرای
فعالیتهای بدنی لطمه وارد کند و یا حتی منجر به
آسیبهای جسمانی شود .به طور کلی الکترولیتها
وظایف حیاتی و مهمی را در بدن به عهده دارند .تنظیم
نسبت آب در فضاهای سهگانه بدن ،نقش مؤثر در
انقباض عضالت ،آزادسازی عضله بعد از انقباض و به
عنوان هم انتقال برای آنزیمهای سوختوساز درون
سلولی ،بخشی از این وظایف است .عالوه بر این ،کمک
به سوختوساز چربیها و انتقال ایمپالسهای الکتریکی
بر روی رشتههای عصبی و عضالنی از دیگر وظایف مهم
این مواد در بدن و به ویژه هنگام فعالیتهای ورزشی
است ( .)23-26با توجه به نتایج بهدست آمده تغییرات
ناچیز کلسیم و منیزیم پالسما در دامنه طبیعی صورت
گرفته است و این تغییرات منجر به آسیب رساندن به
عضالت بدن نمیشود .از سوی دیگر اجرای تمرینات با
شدت باالتر منجر به افزایش سطح الکترولیتهای پالسما
میشود که اسیدی شدن محیط بدن و تشدید
گرفتگیهای عضالنی را به همراه دارد.
در مطالعه حاضر  6هفته تمرینات کششی در زنان مبتال
به سندرم متابولیک باعث کاهش درد ،تواتر و شدت
گرفتگی عضالت پا شد؛ اما کاهش درد از لحاظ آماری
معنادار نبود .در واقع این بررسی تعامل میان تمرینات
کششی و رهاسازی عضالت ساق پا و کاهش تواتر و
شدت گرفتگیهای پا را در زنان مبتال به سندرم
متابولیک بیان میکند .در مطالعات پیشین تأثیر
روشهای درمانی مختلفی بر گرفتگی عضالت پا مورد
بررسی قرار گرفته است و نتایج متناقصی در این زمینه
گزارش شده است .با این حال ،بسیاری از پژوهشها
تأثیرات مثبت درمانی تمرینات کششی را بر این متغیرها
نشان دادهاند .در مطالعه هالگراف و همکاران ( )2012که
به بررسی تأثیر تمرینات کششی بر عضالت ساق پا و
همسترینگ پرداختند ،تناوب و شدت گرفتگی عضالت
پا در افراد مسن بهطور قابل مالحظهای کاهش یافت
( )10که با مطالعه حاضر همخوانی داشت .در مطالعه

دنیل ( )1979نیز تأثیر تمرینات کششی بر گرفتگی
عضالت پا مورد بررسی قرار گرفت که تمرینات کششی
کاهش معنیدار تواتر و درد گرفتی عضالت پا را به همراه
داشت ( .)27مطالعه سیلوستری ( )2014نشان داد که
باز کردن قوی کف پا و یک روال منظم از تمرینات
کششی  3بار در هفته با توجه به زمان و مدت
گرفتگیهای عضالت ،کاهش درد را به همراه دارد (.)28
همچنین در مطالعه برومبرگ ( )2014کشش عضالت
درگیر و یا انقباض آنها (عضالت آنتاگونیست) باعث
افزایش سرعت بهبود عضالت در یک سوم از آزمودنیها
شد ( .)11آلن و همکار ( )2012در پژهشی تحت عنوان
گرفتگی شبانه عضالت پا به بررسی علل ایجادکننده و
روشهای درمانی مؤثر در افراد میانسال و مسن
پرداختند .محققان در این پژوهش برخی از شرایط
پزشکی را از جمله سرطان ،بارداری ،تنگی کانال ستون
فقرات و بیماریهای کبدی و کلیوی را بهعنوان عوامل
تشدیدکننده گرفتگی شبانه عضالت پا در میان افراد
میانسال و مسن بیان کردند .آنها اظهار کردند کشش
عضالت درگیر با وجود اثربخشی محدود ،بیخطرترین و
مؤثرترین روش درمانی است و همچنین کشش عضالت
درگیر به مدت طوالنی از گرفتگی شبانه عضالت
جلوگیری میکند ( .)9در مطالعه کوپین و همکاران
( )2005که با هدف مقایسه مصرف کنین و حرکات
کششی بر گرفتگی شبانه عضالت پا انجام شد ،انجام
حرکات کششی منظم روشی مؤثر جهت کاهش تواتر یا
شدت گرفتگی شبانه عضالت پا نبود ( )18که با مطالعه
حاضر همخوانی نداشت .برون ( )2015در مقالهای
مروری بعد از مقایسه چندین روش دارویی و غیر دارویی
بیان کردند ،با توجه به تحقیقات اندکی که در زمینه
استفاده از تمرینات کششی به عنوان روش درمانی انجام
شده است ،نمیتوان تمرینات کششی را روشی کارآمد به
عنوان جایگزین کنین برای رفع گرفتگی شبانه عضالت
دانست و تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است
( .)15علت مغایرت مطالعه حاضر با پژوهشهای پیشین
را میتوان به پروتکل تمرین استفاده شده ،بهرهگیری از
درمان دارویی کنین ،ویژگی آزمودنیها ،سن آزمودنیها
و سطح اولیه گرفتگی عضالت پا مربوط دانست .در
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( .)30گرفتگی معموالً در عضالت و تاندونهای کوتاه
شده رخ میدهد .تمرینات کششی ایستا با افزایش
انعطافپذیری عضالت این کوتاهی را برطرف میکند؛ از
این رو کشش ایستا بهعنوان یک درمان جایگزین حائز
اهمیت است ،زیرا بهآسانی انجام ،خطرات بالقوه آن کم
است و اغلب درد را تسکین میدهد ( .)32عالوه بر این
تمرینات کششی را میتوان بهعنوان نگرش تسهیلدهنده
در جهت بهبود بیماران با اختالل گرفتگی عضالت پا از
طریق ترویج استراتژی رفتاری "حس بهتر و حرکت" در
نظر گرفت ( .)11بر همین اساس میتوان بیان نمود
تمرینات کششی بهعنوان یک استراتژی مؤثر برای
کاهش تواتر و شدت گرفتگی عضالت پا در افراد
میانسال باشد.

مطالعه حاضر آزمودنیها دارای سطوح خفیف تا متوسط
گرفتگی عضالت پا بودند ،در حالی که در پژوهشهای
پیشین روشهای درمانی بر تمام سطوح گرفتگی عضالت
پا صورت گرفته بود .به طور کلی عالوه بر مکانیسمهای
احتمالی ذکر شده ،علت عدم تأثیرپذیری معناداری
شاخص درد از تمرینات کششی در این پژوهش را
میتوان به عوامل دیگری از جمله شرایط زندگی افراد
نسبت داد که ممکن است باعث سوءگیری احتمالی در
پاسخدهی به پرسشنامه شده باشد .با توجه به تحقیقاتی
که زمینه تأثیر تمرینات کششی بر گرفتگی عضالت پا
انجام شده است ،مکانیسمهای تأثیرگذار آن تا حدودی
روشن و مشخص است .یکی از مکانیسمهایی که در
مطالعات برای تأثیر کشش مطرح میشود ،اثر آن بر
حس عمقی مفاصل میباشد .حس عمقی از آن جهت که
در مقابل صدمات حرکتی محافظ خوبی بوده و در ایجاد
ثبات و هماهنگی طبیعی حرکات نقش دارد ،میتواند
باعث کاهش درد و بهبود عملکرد شود .با توجه به
حساسیت دوک عضالنی به کشش و نقش آن در ایجاد
اطالعات حس عمقی ،به نظر میرسد کشش عضالنی
میتواند حس عمقی مفاصلی که از آن عبور میکند را
تغییر دهد ( .)29از سوی دیگر تمرینات کششی تمام
قسمتهای یک ماهیچه را به حرکت وا میدارد و
مخصوصاً برای افراد غیرفعال در محیطهای یکنواخت و
بدنسازها که ماهیچههایشان دچار احساس خستگی
میگردد ،بسیار مفید است .از طرف دیگر در صورت
عارض شدن آسیب و وجود درد و محدودیت در عملکرد
بافت ،انجام کشش و حرکات کششی باعث میشود که
بافت ماهیچهای در امتداد یکدیگر قرار گرفته و بالطبع
فرآیند بهبودی تسریع گردد (.)30
از سوی دیگر ،انعطافپذیری موجب افزایش جریان
خونرسانی به عضله میشود .همچنین سرعت
ایمپالسهای عصبی را افزایش میدهد ( )31و به کاهش
تنش در عضله کمک میکند .تمرینات کششی ایستا تا
آستانه درد موجب بهبود انعطافپذیری عضالت میشود
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اختالالت گرفتگی عضالت پا و کاهش عوارض ناشی از
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