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چکیده
هدف از انجام دادن این مطالعه ،بررسی اثر انقباض ایزومتریک در تولید اسید الکتیک بر روی عضو
فعال و بررسی تاثیر آن بر میزان اسید الکتیک عضو غیر فعال است .به منظور انجام دادن پژوهش ،تعداد
 12نفر از دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در دامنه سنی 20الی22
سال ( )21/8±4/12که سابقه تمرین ورزشی منظم طی دو سال اخیر را نداشته اند ،با توجه به تمایل
شخصی برای شرکت در پژوهش ،حاضر شدند .برای اجرای برنامه پژوهش در آغاز ،میزان اسید الکتیک
در زمان استراحت پیش از اجرای آزمون در دست فعال و غیر فعال اندازه گیری شد آزمودنیها در یک
جلسه توجیهی شرکت کردند و روش کار برای آنان شرح داده شد و برای انجام دادن آزمون در جلسه
بعدی آماده شدند .پیش از آغاز آزمون ،ابتدا میزان اسید الکتیک خون آزمودنیها در حالت استراحت
اندازه گیری شد تا اطمینان حاصل شود که آزمودنیها پیش از اجرای آزمون ،فعالیتی نداشته اند؛ سپس
هر یک از افراد ،انقباض ایزومتریک را تا سرحد خستگی انجام دادند .شیوه اجرای انقباض ایزومتریک به
این شکل بود که دمبل با وزنهای معادل %70حداکثر قدرت عضالت خم کننده آرنج برای هر آزمودنی
انتخاب شد و تا سر حد خستگی وزنه را در زاویه  90درجه آرنج نسبت به بازو براي مدت  45ثانيه نگه
داشتند و این کار با استراحتهای  15ثانیهای تکرار شد تا مدت کل فعالیت به دو دقیقه برسد .بالفاصله
پس از پایان فعالیت ،میزان اسید الکتیک در عضو فعال و غیر فعال اندازه گیری شد .اطالعات جمع آوری
 - 1عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج
 -2عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
 -3دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
 -4دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج
 -5دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج
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شده از طریق آزمون تی همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که پس از
انقباض ایزومتریک الکتات در عضالت فـعال انباشته شده است ( .)α= 1%با توجه به اینکه اندازه گیری
اسید الکتیک در عضو غیر فعال بالفاصله پس از پایان دوره تمرینی صورت گرفت نتایج به دست آمده
بیانگر این موضوع است که انتقال الکتات در خون به عضو غیر فعال به اندازهای نیست که بتواند عضو را
تحت تاثیر قرار دهد ( .)α= 1%از سویی ،آزمودنیها پس از پایان دوره تمرینهای ایزومتریک در عضو
غیرفعال اظهار خستگی نکردند که نتایج آماری به دست آمده در این پژوهش را مورد تایید قرار میدهد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش آثار تجمع الکتات در عضو فعال و انتقال آن به عضو غیرفعال را تایید
نمیکند و با نظریه انتقال قدرت و استقامت عضالنی از عضو تمرین کرده به عضو تمرین نکرده (انتقال
عرضی) همخوانی ندارد.
واژههای کلیدی :عضو فعال ،عضو غیرفعال ،اسید الکتیک ،انتقال عرضی
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مقدمه
یکی از عوامل مهم ایجاد خستگی و ناتوانی عضالت برای ادامه فعالیت ،تجمع
اسید الکتیک در خون و عضالت است که امکان ادامه فعالیت را از عضالت سلب
میکند( .)1فعالیتهایی که در مدت  1تا  3دقیقه با بیشترین سرعت و قدرت انجام
میگیرند ،موجب تحریک دستگاه اسید الکتیک برای تولید انرژی میشوند .در این
وضعیت ،مواد قندی ذخیره شده در عضالت به سرعت و بدون حضور اکسیژن تجزیه
و سپس به اسید الکتیک تبدیل میشوند که در نتیجه مقدار کمی انرژی برای انجام
دادن فعالیت در اختیار عضله قرار میگیرد( .)3روند تولید اسید الکتیک محدود است
و طی چند دقیقه فعالیت شدید و تجمع بیش از حد آن در بدن موجب بروز خستگی
و ناتوانی عضالت برای ادامه فعالیت میشود و فرد از فعالیت باز میماند (واماندگی).
این موضوع در افرادی که دارای فعالیتهای بدنی با یک عضو خاص هستند (به عنوان
مثال فعالیت فقط با دست راست) نیز صدق میکند .با توجه به وضعیت ایجاد شده
برای دست راست ،این پرسش مطرح میشود که آیا عضو مقابل (دست چپ) نیز تحت
تاثیر این فعالیت قرار میگیرد و تجمع اسید الکتیک به واسطه جریان خون در این
عضو نیز جریان دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش ،موضوع انقباضهای عضالنی به شیوههای گوناگون
مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین پرسشی که پیش میآید این است که انقباض
ِ
الکتیک عضو مخالف ایجاد کند و آیا
ایزومتریک چه آثاری را میتواند در تجمع اسید
جریان خون در این نوع انقباض در انتقال اسید الکتیک عضو مخالف میتواند تاثیر
گذار باشد یا خیر؟
ميزان جذب و خروج اسيد الكتيك از عضالت و رسيدن اكسيژن به آنها به حجم خوني
بستگي دارد كه در واحد زمان از شبكه عروق ماهيچهها ميگذرد؛ از اين رو وقتي افراد در دوره
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بازگشت به استراحت ،قدم ميزنند و يا به آهستگي راه ميروند ،ميزان حذف اسيد الكتيك از
گردش خون آنها بيشتر از افرادي است كه در اين دوره استراحت ميكنند)2(.
این واقعیت که تمرین دادن عضالت یک اندام (مربوط به یک سمت بدن) سبب بهبود
قدرت استقامت عضالنی و حتی یادگیری مهارتهای حرکتی در سمت دیگر (سمت مخالف)
میشود ،عالقه و توجه پژوهشگرانی را به خود جلب کرده که در زمینه تربیت بدنی ،پزشکی،
انتقال قرینهای
ورزشی ،درمانی و بازتوانی به کار مشغول هستند .حتی امروزه اساس منطقی این
ِ
کام ً
ال شناخته نشده است .بسیاری از پژوهشگرانی که اساس تئوریک این پدیده را مطالعه
میکنند ،معتقد هستند که توضیح این انتقال به حوزه عصب شناسی مربوط است.
از گذشتههاي دور تا به امروز پديده انتقال عرضي مورد توجه بسیاری از پژوهشگران
قرار گرفته كه ميتوان به هلبرانت 1و همكارانش اشاره كرد .آنها در سالهاي ،1947
 1950و  1951پژوهشهای چشمگیری را در اين زمينه انجام داده اند.
همچنين هتينگر 2و مولر در سال  1955طی پژوهشهایی كه انجام دادند به اين
نتيجه رسيدند كه تاثير متقابل در طرف ديگر بدن و انتقال خستگي زماني رخ میدهد
كه از تمرينهای ايزومتريك استفاده شود.
آرای 3پژوهشی را انجام داد که در آن شش نوع گوناگون از تمرین را در مورد افرادی
به کار برد که قادر به حرکت دادن پای خود نبودند و نتایج استفاده از الکتروکاردیو
گرافی نیز نشان داد که انتقال عرضی قدرت از پای تمرین کرده به پای تمرین نکرده
صورت گرفته است.انتقال برخی فاکتورها نظیر؛ قدرت عضالنی از یک عضو به عضو
مقابل بر اثر تمرینهای با وزنه مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است .نتایج
نشان میدهد که هر گاه فردی که به دلیل صدمه در یک عضو قادر به انجام دادن
1-Hellebrandt
2-Hettinger
3- Arai
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فعالیت با آن نباشد ،اجرای تمرینهای مستمر با عضو مخالف از آتروفی و کاهش
قدرت عضالنی جلوگیری میکند .نتایج پژوهشهای کلمن 1در سال  2004نشان داد
که با استفاده از تمرینهای ایزومتریک و ایزوتونیک عالوه بر افزایش قدرت در عضالت
تمرین کرده ،افزایش قابل توجهی نیز در قدرت عضالت عضو مقابل مشاهده میشود.
انجام دادن فعالیتهای شدید و خسته کننده موجب تجمع اسید الکتیک در عضله
و خون میشود و این موضوع ادامه فعالیت را برای فرد دشوار میسازد تا جایی که قادر
به انجام دادن فعالیت نخواهد بود .از سوی دیگر ،تمرینهای پیاپی باعث افزایش تحمل
اسید الکتیک میشود و خستگی را به تعویق میاندازد .در مورد انتقال اسید الکتیک
از یک عضو به عضو مقابل و آثار آن برای بروز خستگی در عضو مخالف ،ابهاماتی وجود
دارد .موضوع فوق به این دلیل حائز اهمیت است که نتایج پژوهشها در این زمینه
میتواند اطالعات مفیدی را در مورد چگونگی انتقال عرضی به واسطه جریان خون به
عضو مخالف بدن در اختیار پژوهشگران و عالقه مندان قرار دهد.
راجر جي استون  )2011(2پژوهشی در مورد اثر تمرينهای انقباض برونگرا در
عضالت تا كننده آرنج و تاثير آن بر نگهداری اثر تمرينهای انجام شده در دست طرف
مقابل (كه دچار آسيب شده بودند) انجام داد و اعالم کرد که ميزان قدرت و اسيد
الكتيك در عضو مقابل (كه فاقد تمرين بوده) به طور مشخص افزايش يافت.
ماگنوس 3و همکاران ( )2010به بررسی انتقال عرضی در حین  4هفته تمرین
در ناحیه شانه با ارزیابی قدرت ،اندازه و میزان فعالیت عضله در سمت تمرین کرده و
تمرین نکرده پرداختند .نتایج نشان داد که انتقال عرضی در اندام بی تحرک پس از
تمرین باز کردن آرنج موثرتر بود و همچنین تمرین قدرتی در اندازه و قدرت برای اندام
1- Coleman
2- Eston
3- Magnus
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فعال مفیدتر از اندام بدون تحرک بود.
كولمن )1969( 1به اين نتيجه رسيد که تاثير متقابل و ايجاد خستگي و انتقال آن
در هر دو روش ايزومتريك و ايزوتونيك به يك اندازه حاصل ميشود.
اوتوویچ و همکارانش پژوهشی را انجام دادند که در آن ،تاثیر انقباض درونگرا در عضالت
باز کننده ران را بر روی عضو تمرین کرده و تمرین نکرده اندازه گیری میکرد.نتایج نشان داد
که  12هفته تمرین تاثیر قابل توجهی هم بر روی عضو تمرین کرده و هم بر روی عضو تمرین
نکرده داشته است.
بزیرا 2و همکاران ( )2009به بررسی انقباض ایزومتریک در پای راست پرداختند و
بیان داشتند که افزایش قدرت ،بدون هایپرتروفی در پای تمرین نکرده" ،نظریه انتقال
عرضی" را تایید میکند .همچنين در پژوهشی ديگري كه پيتر جي مارتين 3و همكاران
انجام دادند ،تاثير انجام دادن تمرين بر روي عضالت چهارسر راني ،ميزان خستگي و
اثر آن در عضالت چهارسر ران پاي مقابل در مردان و زنان را مورد ارزيابي قرار دادند.
نتايج نشان داد كه ميزان خستگي در اندام مقابل براي مردان بيشتر از زنان بوده است؛
در واقع مشاهده شد كه انتقال عرضي در بين زنان و مردان متفاوت است.
جودي راتي 4و همكارانش در پژوهش دیگری اثر انقباضهای ايزومتريك در عضالت
باز كننده ساق پا و ايجاد خستگي در همان گروه از عضالت در پاي مقابل را مورد
سنجش قرار داد .ارزیابی دستگاه الكتروميوگراف در عضو غالب نشان داد كه ميزان
تنش در عضو غالب به طور قابل مالحظهاي كاهش يافت؛ ولي در عضو غير غالب تغيير
قابل توجهي ديده نشد.
فارتینگ و همکارانش پژوهشی را بر روی انتقال قدرت عضالنی در افراد راست
دست انجام دادند که نتایج به دست آمده نشان داد انتقال قدرت در افراد راست دست
1- Coleman
2- Bezerra
3- Martin
4- Rattey
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به نسبت افراد چپ دست بیشتر بوده است.
بعضی از پژوهشگران از جمله "لی "1تاثیر انتقال عرضی را با گیرندههای عصبی

مرتبط میدانند .این گیرندهها در پایه مغز وجود دارند و باعث میشوند هرگاه در
عضوی ،تمرینی مقاومتی اعمال شود؛ آثار آن تمرین مقاومتی نه تنها در عضو تمرین
کرده بلکه به دلیل همین گیرندههای عصبی به عضو تمرین نکرده نیز منتقل میشود.
از دیگر پژوهشگران در این عرصه میتوان به ژو 2اشاره کرد که انتقال قدرت از عضو
تمرین کرده ،به عضو تمرین نکرده را در نتیجه سازگاری عضبی میداند.
گابريل تاد 3و همكارانش ( )2003اثر تمرينهای انقباضي بر روي دست را به دو
شكل مورد ارزيابي قرار دادند .گروه اول  4دقيقه انقباضهای متوالي و گروه دوم نیز
به همين تعداد و همان شكل انقباض را اجرا کردند با این تفاوت كه بين هر دقيقه
فعاليت یک دقيقه استراحت در نظر گرفته شده بود .نتايج حاصل نشان داد كه گروه با
خستگي عضو
انقباضهای یک دقيقه استراحت ،تغيير قابل مالحظهاي در ميزان ايجاد
ِ
طرف مقابل نداشتند و در هر دو گروه دست طرف مقابل دچار خستگي شده بودند.
شیما 4و همکاران ( )2002اعالم کردند که انتقال عرضی و افزایش قدرت در اندام
قرینه میتواند به عوامل دستگاه عصبی مرکزی وابسته باشد و فقط منحصر به دوران
بی تمرینی نیست.
هارتوباگی 5و همکاران ( )1997.1999پژوهشی را بر اساس اثر بیشتر انتقال عرضی
به دنبال تمرین در عضلهای که ابتدا طویل و سپس کوتاه شده ،انجام دادند .این
پژوهش بر روی عضالت دوسر رانی و پهن خارجی با استفاده از الکترومیوگراف صورت
گرفت .آنها پی بردند که انتقال عرضی بیشتر به دنبال تمرین عضلهای که طویل شده
1- Lee
2-Zhou
3- Todd
4- Shima
5-Hartobagyi
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صورت میگیرد؛ زیرا ساخت و کار پیامهای آوران و وابران ،عضالت بدون تمرین (سمت
قرینه) را بیشتر فعال میکند.
در سال  1992میالدی گارفینکل 1پژوهشی را انجام داد که هدف آن بررسی اثر
تمرین با یک پا بر روی قدرت ،توان و استقامت پای سمت مقابل بود .منظور این امر
ابتدا قدرت و عمل عضالت اکستنسور و همچنین عضالت فلکسور زانو با استفاده از
سایبکس داینامومتر مورد اندازه گیری قرار گرفت .در هر دو عضله چهارسر رانی و
همسترینگ اثر انتقال عرضی فاکتورهای مورد نظر از عضو تمرین کرده به عضو تمرین
نکرده میتوان مالحظه کرد؛ حتی استقامت نیز در عضالت مذکور به خوبی قدرت و
توان منتقل شده بود.
موریتانی 2و همکاران ( )1979پژوهشی را براساس هایپرتروفی عضله به دنبال 8
هفته تمرین قدرتی ایزوتونیک انجام داد .نتایج مشخص کرد که هایپرتروفی پس از
 3الی  5هفته نمایان میشود و همچنین عضالت خم کننده دست مخالف ،فرضیة
انتقال عرضی را تایید کرد و مشخص ساخت که این تمرینها با سطوح مختلف تحریک
دستگاه عصبی میتواند باعث افزایش حداکثر میزان فعالیت عضله شود.
کسب پرست( )1373پس از پژوهشی اظهار کرد اگر فردی دچار شکستگی یا در
رفتگی یا هر عامل دیگری شود که به محدودیت حرکتی در یکی از اندامهای فوقانی و
یا تحتانی بینجامد ،نباید نگران این نکته باشد که بی حرکتی عضو آسیب دیده ،دچار
آتروفی شود؛ بلکه با انجام دادن تمرينهای قدرتي -درماني و استفاده از یک برنامه
منظم و مناسب جهت عضو طرف مقابل نه تنها میتوان از آتروفی شدن عضو جلوگیری
کرد؛ بلکه نسبت به تقویت آن نیز میتوان اقدام کرد و اظهار داشت که”تمرینهای
قدرتی در عضالت یک عضو میتواند باعث افزایش قدرت همان عضالت در عضو طرف
1- Garfinkel
2- Moritani
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مقابل شود ”.با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده ميتوان چنين بيان کرد كه
اين پديده فيزيولوژيك كه با اسامي مختلف ازجمله؛ اثر متقابل عضو ،انتقال قرينه
اي ،انتقال عرضي ،تاثير متقابل و پرورش عرضي معرفی شده ،امري است كه به طور
قطع اتفاق ميافتد و افزایش قدرت ،استقامت و توان در عضو تمرین نکرده در نتیجه
افزایشی است که در فاکتورهای مذکور در عضو تمرین کرده به وجود میآید؛ ولي
با توجه به كيفيت انجام دادن تمرينها و اجراي برنامههاي مختلف ،اختالف هایي
مشاهده ميشود كه شايد تناقض هایي را ایجاد کنند .در مورد با انتقال اسيد الكتيك
نيز اين امر صدق ميكند و پژوهشهای مختلف نتايج گوناگونی را نشان ميدهد.
روش شناسی پژوهش:
در این پژوهش که نیمه تجربی است ،یک گروه نمونه آماری انتخاب شد تا آثار
انقباض عضالنی ایزومتریک بر روی تجمع اسید الکتیک در عضو فعال و غیرفعال مورد
بررسی قرار گیرد.
جامعه آماری پژوهش را دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب ،تشکیل دادند ( .)N= 54برای اجرای پژوهش ،پژوهشگر تعداد  12نفر از
دانشجویان پسر غیر ورزشکار (بدون سابقه بیماری خاص) در رده سنی  20الی 22سال
طی دو سال اخیر نداشتند ،با
را که همگی راست دست بوده و سابقه ورزشی منظم در ِ
توجه به تمایل آنها برای شرکت در پژوهش ،انتخاب کردند.
جدول :1مشخصات فردي آزمودني ها
¾µZ

«|f¼Ìf¿Z

¹³Â¸Ì¯½Á

21.8± 4.12
177.6 ±6.8
82.3±2.2
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آزمودنیها در یک جلسه توجیهی شرکت کردند و روش کار برای آنان شرح داده شد و
سپس برای انجام دادن آزمون در جلسه بعدی آماده شدند .پیش از آغاز آزمون ،ابتدا میزان
اسید الکتیک خون آزمودنیها در حالت استراحت اندازه گیری شد تا اطمینان حاصل شود که
آزمودنیها پیش از اجرای آزمون ،فعالیتی نداشته اند؛ سپس هر یک از افراد ،انقباض ایزومتریک
را تا سرحد خستگی انجام دادند .شیوه اجرای انقباض ایزومتریک به این شکل بود که دمبلی با
وزنهای معادل %70قدرت بیشینه عضالت خم کننده آرنج برای هر یک از آزمودنیها انتخاب
شد؛ آنگاه آنان تا سر حد خستگی وزنه را در زاویه  90درجه آرنج نسبت به بازو براي مدت 45
ثانيه نگه داشتند و این کار با استراحتهای  15ثانیهای تکرار شد تا مدت کل فعالیت به دو
دقیقه برسد .بالفاصله پس از پایان یافتن فعالیت ،اندازه گیری میزان اسید الکتیک در عضو
فعال و غیر فعال به مرحله اجرا درآمد.
نتایج حاصل با استفاده از آمارتوصیفی برای تعیین میانگین ،انحراف استاندارد ،نمودارها و
فراوانیها ،آمار استنباطی و آزمون تی گروه همبسته به منظور مقایسه مقادیر پیش از آزمون و
پس از آزمون ،مورد بررسی قرار گرفت.
یافتههای پژوهش:
نتایج آزمون tهمبسته نشان داد که میانگین اسید الکتیک آزمودنیها در زمان
استراحت برای عضو فعال و غیر فعال به ترتیب  2/33و  2/22بود و میانگین الکتات
آزمودنیها پس از انقباض ایزومتریک با پایان یافتن دوره فعالیت در دست فعال 14/93
و در دست غیر فعال  2/51بود.
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شکل :1مقایسه میزان اسید الکتیک در زمان استراحت و پس از انقباض ایزومتریک در عضو فعال و غیرفعال

با توجه به میانگین میزان تجمع اسید الکتیک پس از انقباضهای ایزومتریک در
عضو فعال که  14/93و در زمان استراحت  2/33بود ،نتایج به دست آمده در آزمون
تی همبسته درمیزان تجمع الکتاتِ دست راست یا دست فعال اختالف معنیداری
( )α =0/01را نشان داد.
ِ
الکتیک عضو غیرفعال با توجه به اینکه میانگین میزان
از بررسی میزان تجمع اسید
تجمع اسید الکتیک پس از انقباضهای ایزومتریک  2/51و در زمان استراحت 2/22
بود نتایج به دست آمده در آزمون تی همبسته اختالف معنیداری ( )α =0/01را در
تجمع اسید الکتیک در دست چپ یا دست غیر فعال نشان نداد.
بحث و نتیجه گیری
آثار تجمع اسید الکتیک در خون از جمله؛ احساس خستگی ،ناتوانی یا کاهش
انگیزه برای ادامه فعالیت ،تصمیمهای نادرست و ...بر همگان بویژه" مربیان و ورزشکاران
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روشن است .پژوهشها نشان دادهاند که انجام دادن فعالیتهای شدید با حداکثر شدت
و سرعت به مدت  1الی  3دقیقه ،موجب تجمع الکتات در خون و عضله میشود که
این امر با ایجاد خستگی و در نتیجه ناتوانی در ادامه فعالیت همراه است .اسید الکتیک
انباشته شده در عضالت فعال به تدریج در روندهای مختلفی دفع میشود و پس از چند
ساعت با پایان فعالیت ،میزان الکتات در عضله به مقدار قابل توجهی کاهش مییابد.
از سوی دیگر به علت وجود جریان خون در عضالت بدن ،ممکن است اسید الکتیک
تولید شده از عضو فعال به سایر اندامهای غیر فعال نیز انتقال یابد.
ِ
الکتیک عضو
برای پاسخ به پرسش فوق ،اثر انقباض ایزومتریک بر تجمع اسید
فعال مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به مقایسه انتقال اسید الکتیک به عضو
غیر فعال پس از فعالیت پرداخته شد.نتایج پژوهش نشان داد که پس از انقباض
ایزومتریک ،تجمع الکتات در عضالت فعال مشاهده میشود که آزمون آماری نیز
اختالف معنیداری را نشان داد .این نتیجه با سایر پژوهشهای مشابه انجام شده
همخوانی دارد(کلمن – هتینگر -هلبرانت) .نتایج به دست آمده شاید به این دلیل باشد
که در انقباضهای ایزومتریک به علت کاهش جریان خون در عضله و کمبود اکسیژن،
امکان استفاده از دستگاه گلیکولیز بی هوازی به منظور تامین انرژی افزایش مییابد و
این امر موجب تجمع قابل توجه الکتات در عضالت میشود.
از سوی دیگر ،میزان تجمع اسید الکتیک در عضو غیر فعال به مقدار قابل توجهی
کمتر از عضو فعال در انقباض ایزومتریک بود .نتایج آزمون آماری نیز اختالف معني
داری را در این مورد نشان داد .این موضوع تاییدی است بر این فرضیه که در عضو غیر
فعال آثار خستگی به علت تجمع الکتات وجود ندارد .با توجه به اینکه اندازه گیری
اسید الکتیک در عضو غیر فعال بالفاصله پس از پایان دوره تمرینی صورت گرفت،
نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که انتقال الکتات در خون به عضو غیر
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فعال به اندازهای نیست که بتواند عضو را تحت تاثیر قرار دهد که این یافته با نتیجه
پژوهش (جودی راتی) همخوانی دارد .از سوی آزمودنیها پس از پایان دوره تمرینهای
ایزومتریک ،در عضو غیرفعال اظهار خستگی کردند را نداشتند که نتایج آماری به دست
آمده در این پژوهش را مورد تایید قرار میدهد .نتایج به دست آمده از این پژوهش
آثار تجمع اسید الکتیک در عضو فعال و انتقال آن به عضو غیرفعال را تایید نمیکند
و با پژوهشهای انجام شده در مورد انتقال قدرت و استقامت عضالنی از عضو تمرین
کرده به عضو تمرین نکرده همخوانی ندارد(موریتانی – گارفینکل -کسب پرست) .علت
همخوان نبودن نتایج شاید به این دلیل باشد که اجرای تمرینات ویژه برای افزایش
قدرت و استقامت در مدت زمان طوالنی آثار خود را نشان میدهند و در پی انجام دادن
این تمرینها به مرور زمان افزایش قدرت و استقامت در عضو غیرفعال اتفاق میافتد؛
ولی در مورد میزان انتقال اسید الکتیک از عضو فعال به عضو غیر فعال باید اشاره
کرد که این پژوهش به دنبال یک جلسه تمرین خسته کننده انجام شده است .در
یکی از پژوهشهای انجام شده(فارتنینگ) که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد،
عضو غالب و عضو غیر غالب مطرح بوده است و بر اساس این پژوهش انتقال قدرت در
افرادی که عضو غالب آنها دست راست بوده به نسبت کسانی که عضو غالب آنها دست
چپ بوده است ،بهتر صورت گرفته که شاید نا همخوان بودن این دو پژوهش مربوط به
همین عضو غالب و غیر غالب باشد در واقع در پژوهش حاضر مالک شرکت در آزمون
عضو برتر یا غیر برتر نبوده است
همچنین انتقال عرضی قدرت و استقامت عضالنی (به عضو غیرفعال) به واسطه
جریانهای عصبی نیز انجام میشود؛ ولی در مورد انتقال عرضی الکتات ،جریان خون
میتواند تاثیرگذار باشد؛ بنابراین علت تفاوت را ممکن است بتوان در شیوه انتقال بین
این دو موضوع ذکر کرد.با توجه به اینکه هیچ پژوهش خارجی و داخلی مشابه این
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پژوهش مشاهده نشد و این پژوهش برای نخستین بار انجام شده است ،بنابراین برای
اظهار نظر قطعی و پاسخ به این پرسش که :آیا الکتات انباشته شده از عضو فعال به
عضو غیر فعال پس از پایان فعالیت خسته کننده و شدید انتقال مییابد و باعث ایجاد
خستگی در عضو غیر فعال میشود ،یا نه؟ به پژوهشهای بیشتری در این زمینه
نیازمندیم.
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