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 تمرین و تمرین مجدد برونگرا بر کوفتگي عضالني تاخیری در مردان جوان غیر فعالر یاثت با هدف بررسي حاضر تحقیق    

)با  نداشتند يعضالن يوفتگک سابقه قبل ماه شش تا کهمرد جوان غیرفعال سالم  40تعداد  روش تحقیق: .انجام شد

ی کیلوگرم( به عنوان نمونه 75/421 ± 36/5: کیلوگرم و قد 26/ 20 ± 47/8: سال، وزن 07/74 ± 4/ 29: میانگین سن

نفر( تقسیم شدند. پروتكل  8گروه تجربي تعداد  ،نفر 8گروه )گروه کنترل تعداد  7تحقیق انتخاب و به صورت تصادفي به 

بود. قبل از انجام  یک دمبل با استفاده از آرنج یکنندهخمبرونگرا در عضالت انقباض  26مورد نظر  ایجاد کوفتگي عضالني

ساعت بعد از ایجاد کوفتگي عضالني، دامنه حرکتي مفصل آرنج، قدرت برونگرا، میزان درک  27و  18، 70، 71، 4، پروتكل

( به عنوان متغیرهای وابسته LDHو الکتات دهیدروژناز ) (CKهای کراتین کیناز )کوفتگي، تورم بازو، سطوح سرمي آنزیم

 گروهيبا عامل بینهای مكرر گیریاندازهتحلیل واریانس در آماری  ها از آزمونگیری شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهاندازه

 همچنین، از .شد استفادهگیری بونفروني برای مشخص نمودن تفاوت بین مراحل مختلف نمونه و سپس از آزمون تعقیبي

ر نتایج تحقیق حاضر نشان داد د ها:یافته .شد استفاده زماني مرحله هر در گروه دو نتایج مقایسه برای مستقل تي آزمون

داری مشاهده تفاوت معني ساعت پس از تمرین 18در تنها ( بین دو گروه کنترل و تجربي CKکیناز )تغییرات کراتین

-( بین دو گروه در مراحل مختلف نمونهLDHشد در تغییرات الکتات دهیدروژناز )همچنین مشخص  .(P≤ 0/001شد )

تنها در یک ساعت بعد از فعالیت  حداکثر قدرت برونگراتغییرات وجود ندارد. در  داریتفاوت معنيگیری بعد از تمرین 

ساعت  18در تنها ی حرکتي آرنج از نظر تغییرات دامنه. (P≤ 0/034)داری مشاهده شد برونگرا بین دو گروه تفاوت معني

با  تغییرات سطح درک عضالني. در (P≤ 0/003)مشاهده شد  داریمعنيتفاوت  بعد از فعالیت برونگرا بین دو گروه 

مشاهده نشد. همچنین در  داریمعنيتفاوت  گیریاندازهبین دو گروه در مراحل مختلف  VASاستفاده از مقیاس 

داری مشاهده شد معنيتفاوت ساعت بعد از فعالیت برونگرا بین دو گروه  70تنها در  زومحیط )تورم( دور باتغییرات 

(P<0/05.) در مردان بر درمان کوفتگي عضالني تاخیری  این تحقیق نشان داد، تمرین مجدد برونگرانتایج : گیرینتیجه

  .جوان غیر فعال تاثیری ندارد.
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  مقدمه -1-1

تررین عامرل پیشرگیری از برروز      بدني و ورزش بر کسي پوشیده نیست و از آن به عنوان مهم امروزه نقش فعالیت   

-های بدني سرازمان اند که انجام فعالیتشود و محققان زیادی گزارش داده ها و داشتن زندگي سالم یاد مي بیماری

های مختلف بدن و از ایرن رو سرالمتي و ارتقرای کیفیرت زنردگي      ته، اثرات مثبتي بر ساختار و عملكرد دستگاهیاف

ی های آمادگي جسماني و مهارتهاها و برنامهآمیز طرحشناخت تمرینات مناسب برای پیشبرد موفقیتافراد دارد. 

یكري از مسرائلي کره در ایرن      باشد.وم ورزشي ميورزشي، یكي از اهداف مهم تحقیقات در زمینه تربیت بدني و عل

باشد که گاه موجب صدمات ورزشي و دورشدن ورزشكار از محریط  زمینه مطرح است، فشارهای ناشي از تمرین مي

 .(4980نیا و همكاران، )رحماني . یكي از صدمات کوفتگي عضالني استشودورزشي مي

که در هر فردی با توجه به سطح آمرادگي وی و اغلرب در   اختاللي است  4(DOMSکوفتگي عضالني تأخیری )   

برداری و دیگر موارد مشابه تمرینات وزنه تمرینات برونگرا مانند دویدن در سراشیبي، گام برداشتن روی پله،ه نتیج

-شود و پاسخ(. این تمرینات به آسیب دیدگي غشای سلولي منجر مي4980نیا و همكاران، افتد )رحمانياتفاق مي

این نوع کوفتگي نره فقرط در افرراد غیرر ورزشركار بلكره در افرراد ورزشكار نیز هنگرامي  ای التهابي در پي دارد. ه

در افرراد معمرولي و    DOMS (.7663 ،7خراني کنرد )قرره  د یرا جدیررد انجرام دهنرد، برروز مري     که فعالیرت شردی

کره درورزشركاران نخبره یرا     ي باشد، حال آنورزشكاران مبتدی ممكن است ناشي از اجرای یک جلسه فعالیت بدن

   (.4923، طالبي گرگانيشود )گهاني حجم یا شدت تمرین ایجاد ميای، اغلب به دلیل افزایش ناحرفه

افتد در حالي که احسراس  آسیب عضالني اساساً به وسیله فشارهای مكانیكي و انتقال هموستاز کلسیم اتفاق مي   

و  کنرد  مري  برروز  فعالیرت  از پرس  ساعت 12-6 معموال DOMS عالئمسعه یابد. ناراحتي در عضله ممكن است تو

 نراتوان  و حتري شراید   شدید یک درد با بعد روز صبح و روند مي رختخواب به مالیم ناراحتي یک با افراد معموال 

 71عرد از  یابرد و اوج آن ب ساعت اول بعد از تمرین افزایش مي 71شدت ناراحتي طي . خیزندبرمي خواب از کننده

ای که از آن به عنوان کوفتگي عضرالني  شود، پدیدهروز بعد ناپدید مي 2تا  5کند و نهایتا ساعت فروکش مي 27تا

شروند  های التهابي در خون مري شود. در نتیجه، این تمرینات باعث ایجاد التهاب و افزایش شاخصیاد ميتأخیری 

معمول اغلب پس از  درکل فعالیت عضالني سنگین، جدید و غیر (.1،7646چتزینیكوالوو و همكاران ؛7665 ،9کلوز(

از جملره   نمایرد.  چند ساعت ایجاد درد، حساسیت غیرطبیعي به فشار یا لمس و سرفتي در عضرالت اسركلتي مري    

هرای ظراهری، عملكرردی وبیوشریمیایي کوفتگي عضالني تاخیری کرره در بسریاری از تحقیقررات بررسرري     نشانه

-هش قدرت عضالني و کاهش انعطاف پذیری، سفتي و خشكي عضله، درد، تورم و التهاب، آسریب شرده اسرت، کرا

و الکتررررات   Creatine kinase(CK))هرای کرراتین کینرراز    های ریرز در سررطح میكروسرركوپي، ترشرح آنرزیم    

                                                
1. Delayed onset muscle soreness (DOMS). 

2. Gharekhani. 

3. Close. 

4. Chatzinikolaou et al. 
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ت بعررد از  سراع  71الري   47( در پالسما است. عالئرم معموال Lactate dehydrogenase (LDH)دهیررردروژناز 

  ؛7664  ؛خراني قرره   ؛7،7646نرانن   ؛7644، 4ورزش برروز مري کند و معموال برای افراد خوشایند نیسررت )ویسرز  

شمار در این زمینره هنروز در مرورد سرازوکار کروفتگي عضرالني        با وجود مطالعات بي (.9،7664اسنایدر و همكاران

ی گونراگوني بررای توضریح کروفتگي عضرالني ترأخیری و       هرا  تاخیری اتفاق نظر وجود ندارد. با ایرن حرال، نظریره   

هایي است که تا به حال از  ی التهاب یكي از جدیدترین و معتبرترین نظریه های آن ارائه شده است، اما نظریه پیامد

، عایردی های مختلف به توضیح سازوکار و پیامدهای کوفتگي عضرالني تراخیری پرداختره اسرت )     بسیاری از جنبه

ها در تبیین علل بروز کوفتگي عضالني تأخیری رویكردهای مختلفري بررای    ی این نظریه ین وجود، ارائهبا ا(. 4988

   کاهش و برطرف کردن کوفتگي عضالني تأخیری پیشنهاد شده است.

 

 بیان مسئله -1-2

هرای جسرماني اسرت کره بره طرور       ای معمرول و شرایع پرس از انجرام فعالیرت     کوفتگي و درد عضالني، تجربره    

( Acuteلي با توجره بره زمران بررروز کرروفتگي عضررالني مرري تروان بره دو نروع کرروفتگي عضررالني حرراد )             ک

معمرروال  (. کررروفتگي حررراد مرروقتي برروده و 7646، 1( اشرراره کرررد )طرراهری و همكرراران Dilatoryو ترراخیری )

حرراد   برره همررین دلیررل برره آن کرروفتگي  چنررد دقیقررره ترررا چنرررد سررراعت پررس از فعالیررت بررروز مرري کنررد و  

(Acute sorenesمرري )      گوینررد. علرررت اصررلي کرروفتگي حرراد را کررم خرروني موضرررعي و تجمرررع تولیرردات

(. کرررروفتگي 7661، 5پرروراسررید الکتیرررک وپتاسررریم( دانسرررته انرررد )صررالح     ) اضررافي سرروخت و سررازی  

رب عضررررالني ترررراخیری حررالتي ناخوشررایند همررراه برررا درد در عضرررالت اسررركلتي اسررت کررره عمررردتا متعاقرر 

شرررود )ماریرررداکیس و ( یرررا غیرمعمرررول ایجررراد مررريEccentric) فعالیررررت عضررررالني پررفشررررار بررونگرررررا

(. ایرررن پاسرررخ بررره ویررژه در افررراد غیرفعررال و تمرررین     7665، 2دین و همكررارانالرر؛ زیررن7662، 0همكرراران

اران، هررای ورزشرري شررایع اسرررت )ماریررداکیس و همكرر  نكرررده متعاقررب شرررکت در جلسررات ابترردایي برنامرره  

 (.  7668، 8؛ اولكینا و همكاران7662

هررای سررنگین و غیررر دهررد کرره اغلررب برروز کرروفتگي پررس از انجررام فعالیررت هررای موجررود نشرران مرريگرزارش    

شرود. امرا در عرین حرال، شردت و مردت کروفتگي        عرارض مري   هرای برونگررا اسرت،   معمول که همراه با انقبراض 

(. 7663و همكرراران،  3بینري باشرد )سروئر   توانرد قابرل پریش   هرای برونگررا نمري   عضرالني تراخیری بعرد از تمررین    

-هررای بیوشرریمیایي تخریررب سررلول ( و میوگلرروبین شرراخصLDH(، الکتررات دهیرردروژناز)CKکررراتین کینرراز )

                                                
1. Vaiczi. 

2. Nunan. 

3. Snyder et al. 

4. Taheri et al. 

5. Salehpoor. 
6. Marikakis et al. 

7. Zainuddin et al. 

8. Olcina. 
9. Soer. 
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آیرد کره   هرا از طریرق ترنش شردید عضرالني ناشري از انقبراض بره وجرود مري          ند. تراوش این آنرزیم اهای عضالني

هررا تحررت شرررایط مختلررف ماننررد مرردت تمرررین، شرردت تمرررین،  یررن آنررزیمشررود. مقرردار ابرره آسرریب منجرمرري

 (.  7660، 4یابد )شنكمان و همكارانتمرین، درجه حرارت و ... به آساني تغییر مي چگونگي

ی طبیعري ایررن  داننرد. دامنرره را شاخصرري قروی درتعیرین آسرریب دیردگي عضررله مري     CPKمحققران معمروال      

  (.7646اسررت ) طرراهری و همكرراران،   416U/Lتررا  30و برررای زنرران  U/L 421تررا  98آنررزیم برررای مررردان  

 هرا پروسرتاگالندین  هرا، سرایتوکین  کنرین، بررادی  هیسرتامین،  ماننرد  التهرابي  هرای میرانجي  همچنین آزادسرازی 

 ماکروفاژهرا،  میرزان  تغییرر  جملره  از کنرد  مري  بیشرتر  آسریب  مسرتعد  را فررد  کره  بیوشریمیایي  تغییررات  و

 همچنرین  و(. 7660 ،9گیبسرون  ؛4331 ،7پرین (باشرند  مري  غیرره  هرا و منوسریت  و خرون  سرفید  هرای گلبرول 

 12 ترا  11 معمروالً  کره  قردرت  کراهش  و مفصرل  حرکتري  دامنره  کراهش  ادم، برا  عضرله،  ترأخیری  کروفتگي 

   (.7644، 1هادوی؛ 7646نانن ؛4331 پین،(شود  مي کند شناخته مي بروز ورزش از پس ساعت

هررای پالسرما و   شرود، بره دلیررل مهرراجرت پررروتئین     لیرت برونگررا ایجراد مري    التهاب و ادمي که پرس از فعا    

برره دنبررال آن مررایع برره بافررت آسررریب دیرررده عضرررالني اسررت. تجمررع مررایع در محررل آسرریب سرربب افرررزایش  

 طررور برره(. 7647، 2؛ مررورس7667، 0کالرکسررون؛ 7669، 5چنرر  ؛7646شرررود )نررانن، فشرررار در ناحیرره مرري

 احتمراالً  حرکتري  یکراهش دامنره   اسرت. بنرابراین،   همرراه  عضرله  کروفتگي  برا  رکتيحی دامنه کاهش معمول

 آسریب عضرالني   بهینره  بهبرود  بررای  دامنره  کراهش  ایرن  شراید  همچنرین، . است ادم یا درد احساس ینتیجه

ی  هرای زیررادی ازجملره نظریرره   علررل وقروع کروفتگي عضررالني نظریره     ی دربراره  .(4331)پرین،   باشرد  ضرروری 

ی  مررایع میرران بررافتي، نظریرره   ی ی بافررت همبنررد، نظریرره  ی گرفتگرري عضررالني، نظریرره  نظریررهاسرریدالکتیک، 

 (.  7669چن ، ) ی التهاب و ... وجود دارد های آزاد، نظریه بنیان

برره بسرریار فراگیررر اسررت، روش ثابررت و دقیقرري برررای درمرران آن پیشررنهاد نشررده اسررت.   DOMSبررا اینكرره    

(، حرکررات 7665الرردین، هررای فیزیكرري: ماسرراژ درمرراني )زیررن   رمررانهررای زیررادی از جملرره د  هرحررال، روش

هررای (، طررب سرروزني و امررواج مرراورار صرروت، درمرران 7665، 3(، یررخ درمرراني )تررامس7666، 8کششرري )بررارالس

( و درمرران برره وسرریله  7669،  46توکامیرردوسداروئرري: داروهررای ضرردالتهاب اسررتروئیدی و غیررر اسررتروئیدی )  

هرای غرذایي( بررای کراهش کروفتگي عضرالني تراخیری متعاقرب          هرا، مكمرل   دهاکسراین  های خوراکي: )ضد مكمل

امررا ترراکنون هررید روش درمرراني   .(7662 و همكرراران،ماریررداکیس  (انررد  فعالیررت برونگرررا بكررار برررده شررده  

                                                
1. Shenkman. 

2. Pyne. 

3. Gibson. 

4. Hadavi. 

5. Cheung. 

6. Clarkson. 

7. Murase. 

8. Barlas. 

9. Thames. 

10. Tokmakidis. 
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از آنجررا کرره احسرراس درد و نرراراحتي ممكررن اسررت برره  قطعرري برررای کرروفتگي عضررالني بدسررت نیامررده اسررت. 

هرای مربیران،   اند، جلروگیری و درمران کروفتگي عضرالني تراخیری یكري از دغدغره       اجرای تمرینات آسریب برسر  

هررای درمرران کرروفتگي عضررالني اشرراره ورزشرركاران و درمررانگران اسررت. بررا اینكرره در تحقیقررات زیررادی برره روش

ی درمراني )تراثیر تمررین و تمررین مجردد برونگررا برر کروفتگي عضرالني          شده، امرا ترا بره حرال بره ایرن شریوه       

( توجرره نشررده اسررت. در تحقیررق حاضررر تررالش شررده از تمرررین مجرردد برونگرررا برررای درمرران یررا     ترررراخیری

 کاهش عالئم کوفتگي عضالني ترراخیری استفاده شود.

 هرا  سندرم این تمامي بررسي مجال و بوده زیاد عضالني تأخیری کوفتگي ها و نشانگرهایسندرم اینكه دلیل به   

 عضرالني  کروفتگي  فاکتورهای بوده ممكن که آنجا تا اما ،ندارد وجود حاضر قتحقی در وابسته متغیر یک عنوان به

آرنج و حرداکثر قردرت برونگررای     مفصل حرکتي دامنه تغییرات تحقیق این در .دادیم بررسي قرار مورد را تأخیری

 بره  تورم بازو  و10 تا 0 آنالوگ درد بصری مقیاس از استفاده عملكردی، نشانه عنوان ی عضالت آرنج بهکنندهخم

-نشانه عنوان به (LDHدهیدروژناز )الکتات ( وCPKکراتین کیناز ) هایآنزیم سرمي سطوح، ظاهری عالئم عنوان

 دلیرل  .گرفرت  قررار  و ارزیرابي  مطالعه تمریني برونگرای بازوی غیر برتر مورد برنامه یک متعاقب بیوشیمیایي های

 بیشتر آمده عمل تحقیقات به پیشینه به توجه با فوق عالئم که باشد يم دلیل این به هانشانه و عالئم این انتخاب

تمررین و   ترأثیر  بررسري  و تحقیرق،  کرار  نمودن تكمیل برای نیز (، و7669اند )توکامیدوس، گرفته قرار توجه مورد

گررفتن   نظرر  در با بنابراین .گرفت قرار بررسي مورد های کوفتگي عضالني تاخیریتمرین مجدد برونگرا بر شاخص

 ها نقشآن های برونگرا درانقباض که هایيورزش و غیر معمول های ورزش در که تأخیری عضالني کوفتگي اثرات

تمرین و تمرین مجردد   تأثیر با رابطه در و خارجي داخلي علمي مستند مدارک فقدان دلیل به نیز و دارند ایعمده

 لرذا  .آیرد مري  نظر به زمینه این در تحقیقي کار اولین نوانبه ع حاضر تحقیق، برونگرا بر کوفتگي عضالني تاخیری

 اسرت  امیرد  و گشرود خواهد ایترازه  براب  برونگرا هایفعالیت برونگرا درجریانتاثیر تمرین و تمرین مجدد بررسي 

 .سرازد  فرراهم  را ورزشي فیزیولوژی حیطه در خارجي و داخلي پژوهشگران و محققان برای ایتازه تحقیقاتي زمینه

باشرد کره اجررای تمررین و تمررین      گویي به این سروال مري  توجه به این موضوع هدف از انجام این تحقیق پاسخبا 

 .مجدد برونگرا چه تاثیری بر عالئم کوفتگي عضالني تاخیری خواهد داشت

 ضرورت و اهمّیت تحقیق -1-۳

دهنده در بدن است، ولري ترأثیرات  ترمیمي و التیام کرروفتگي عضررالني تررأخیری و التهرراب، یررک فراینررد   

مررردت فعالیرررت عضرررالني شرررود.      کوتررراه  مدت آن ممكن است موجب افزایش درد و مهرار بازیافرت کوتراه

ناشي از کوفتگي عضالني تأخیری و  هرایراهكارهایي که موجب کراهش مشركالت و نراراحتي بنررابراین، یررافتن

موضوعي حل نشدني و  DOMSسربب شناسري . زشي شود، حائز اهمیرت اسرتفعالیت ور بازگشت مجدد فرد به

رایره شرده اسرت کره     اهرای زیرادی   ست. در مورد علرل ایجرراد آن نظریره   مورد بحث جوامع حتي جوامع پزشكي ا
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 (. التهاب در واقرع پاسرخ  7667، 4مهمترین آنها عبارتند از: نظریه التهراب و نظریره پرارگي نسروج )نامني و کاشف

ها به نسروج صرورت   های پالسما و لوکوسیتی حرکت یا جاری شدن پروتئینبه آسیب عضالني است که به وسیله

گیرد. درد، ورم و محدودیت حرکتي همراه با کوفتگي عضالني از عالیم کالسیک نظریه التهاب است )اسمیت و مي

-ترتیب اجزای سرلولي برروز کروفتگي را بره    کند که بر هم خوردن (. نظریه پارگي نسوج بیان مي4331، 7همكاران

هرای ارتبراطي سربب    شود و افزایش ترنش در در پرل  موجب مي Zدر باند  ( وFTخصوص در تارهای تند انقباض)

 (.4337، 9های پروتئیني است )ایزابل و همكارانمكانیسم تجزیه عناصر دروني و اجزای انقباضي و آزاد شدن آنزیم

هرای مطررح شرده در مررورد  نحل و پرتناقضي است به طوری که بره انردازه نظریرهمسئله الی DOMSدرمران     

(. برا مرروری   7646هرایي مختلرف برررای آن ارائره شرده اسررت )طراهری و همكراران،       ساز وکار کوفتگي، درمران

غیرر دارویري   هرای دارویري و   ها در مورد کفایت روشکنیم که نتایج پژوهشاجمالي بر ادبیات تحقیق مشاهده مي

بندی کامرل رسرید.   توان به یک جمعمانند فعالیت بدني در کاهش کوفتگي عضالني تاخیری متناقص است و نمي

بنابراین، باتوجه به مطالعات محدود و متناقض در این زمینه و نیاز اساسي برای افزایش عملكرد غیرورزشركاران در  

کنرد کره    بدني، ضرورت ایجاب مري  ردن اثرات جانبي فعالیتهای تفریحي و حذف یا کم ک زندگي روزمره و فعالیت

بر عالئم کوفتگي عضالني تراخیری مشرخص شرود. برا انجرام ایرن مطالعره در        تمرین و تمرین مجدد برونگرا  تاثیر

تروان بره افرراد     برر کروفتگي عضرالني تراخیری، مري     تمررین و تمررین مجردد برونگررا     صورت مشاهده آثار مثبت 

گررا، از فوایرد    های برون رد که با انجام این تمرین ضمن کاهش اثرات نامطلوب پس از فعالیتغیرورزشكار توصیه ک

 مند شوند.  بدني نیز بهره فعالیت

 

 :برشمرد را زیر موارد توانمي فزایدامي تحقیق این انجام ضرورت اهمیت بر که دالیلي جمله از بنابراین    

 .تأخیری عضالني کوفتگي شیمیایي بیو عالئم و عوارض شناسایي  -4

 هایمكانیسم شناسایي و شودمي کوفتگي نوع ایجاد باالترین میزان این باعث که تمریني های برنامه با آشنایي -7

 .پدیده این برابر در سازگاری بروز 

 عضالني تاخیریکوفتگي  شیمیایيبیو ظاهری، عملكردی و عالئم  اوج و شروع زمان با شدن آشنا  -9

 ،70، 71، 4های زماني قبل از انجام پروتكرل،  در دوره بیوشیمیایي ظاهری، عملكردی و عالئمتغییرات  يبررس -1

 عضالني تاخیری. ساعت بعد از انجام پروتكل تمریني برکوفتگي  27و  18

 .تأخیری کوفتگي عضالني ناشي از عضالني آسیب از جلوگیری تمرین مجدد برونگرا در بودن موثر بررسي -5

                                                

1. Nameni and Kashef.  
2. Smith et al. 

3. Isabell et al. 
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 ورزشي هایآسیب زمینه در تمرین و تمرین مجدد برونگرا از استفاده بر مبني تحقیقي تاکنون اینكه به توجه با   

تمررین و   تراثیر  بررسري ، تحقیرق حاضرر برا هردف     بنابراین .است نشده گزارش تأخیری عضالني کوفتگي همچون

ونگرا در مردان جوان غیرر فعرال صرورت    ناشي از فعالیت بر کوفتگي عضالني تاخیریروی بر تمرین مجدد برونگرا 

 .دهد ارائه پدیده این درمان زمینه در را جدیدی هایراهكار تواند گیرد که ميمي

 

 فرضیات تحقیق -1-۴

 داری دارد.تمرین برونگرا بر میزان درک احساس کوفتگي تاثیر معني -1

 دارد. داریتمرین مجدد برونگرا بر میزان درک احساس کوفتگي تاثیر معني -7

 داری دارد.تمرین برونگرا بر دامنه حرکتي آرنج تاثیر معني -9 

 داری دارد.تمرین مجدد برونگرا بر دامنه حرکتي آرنج تاثیر معني -1

 داری دارد. تمرین برونگرا بر محیط )تورم( بازو تاثیر معني -5

 داری دارد.تمرین مجدد برونگرا بر محیط )تورم( بازو تاثیر معني -0

 .  داری داردی آرنج تاثیر معنيکنندهتمرین برونگرا بر حداکثر قدرت برونگرای عضالت خم -2

 .داری داردی آرنج تاثیر معنيکنندهتمرین مجدد برونگرا بر حداکثر قدرت برونگرای عضالت خم -8

 داری دارد.تاثیر معني  CPKتمرین  برونگرا بر سطوح سرمي  -3

 داری دارد.تاثیر معني  CPKبر سطوح سرمي تمرین مجدد برونگرا -46

 داری دارد. تاثیر معنيLDH تمرین برونگرا بر سطوح سرمي  -44

 .داری داردتاثیر معني LDHتمرین مجدد برونگرا بر سطوح سرمي  -47
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 تحقیق:)اهداف(  هدف -1-5

 هدف کلی   -1-5-1

در مرردان  ناشي از فعالیت برونگررا  ی کوفتگي عضالني تاخیری تمرین و تمرین مجدد برونگرا بر رو تاثیر بررسي   

 غیر فعال. 

 

 اهداف ویژه -1-5-2

 تمرین برونگرا بر میزان درک احساس کوفتگي در مردان غیر فعال. تاثیر بررسي  -4

 تمرین مجدد برونگرا بر میزان درک احساس کوفتگي در مردان غیر فعال. تاثیر بررسي  -7

 نگرا بر دامنه حرکتي آرنج در مردان غیر فعال.تمرین برو تاثیر بررسي  -9

 تمرین مجدد برونگرا بر دامنه حرکتي آرنج در مردان غیر فعال. تاثیر بررسي  -1

 تمرین برونگرا بر محیط )تورم( بازو در مردان غیر فعال. تاثیر بررسي  -5

 تمرین مجدد برونگرا بر محیط )تورم( بازو در مردان غیر فعال. تاثیر بررسي  -0

 ی آرنج در مردان غیر فعال.کنندهتمرین برونگرا بر حداکثر قدرت برونگرای عضالت خم تاثیر سيبرر  -2

ی آرنرج در مرردان غیرر    کنندهتمرین مجدد برونگرا بر حداکثر قدرت برونگرای عضالت خم تاثیر بررسي  -8

 فعال.

 در مردان غیر فعال. CPKتمرین برونگرا بر سطوح سرمي  تاثیر بررسي  -3

 در مردان غیر فعال. CPKتمرین مجدد برونگرا بر سطوح سرمي  اثیرت بررسي  -46

 در مردان غیر فعال.LDH تمرین برونگرا بر سطوح سرمي  تاثیر بررسي  -44

 در مردان غیر فعال.LDH تمرین مجدد برونگرا بر سطوح سرمي  تاثیر بررسي  -47

 

 متغیرهای تحقیق  -1-6

 متغیر مستقل -1-6-1

 یت برونگرای مجدد.فعالیت برونگرا و فعال    

 متغیرهای وابسته -1-6-2

محریط   اندازه و آنالوگ درد بصری مقیاس همچون عالئمي تأخیری، عضالني کوفتگي هاینشانه و عالئم بین از    

ی عضرالت  کنندهآرنج و حداکثر قدرت برونگرای خم مفصل حرکتي دامنه ظاهری، عالئم عنوان )تورم( دور بازو به

( LDHدهیردروژناز) ( و الکترات CPKکیناز ) کراتین هایآنزیم سرمي سطوح عملكردی و هایشانهن عنوان آرنج به

 .گرفتند قرار و ارزیابي بررسي بیوشیمیایي مورد عوامل عنوان به
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 تحقیق های محدودیت -1-7

 کنترل قابل های محدودیت -1-7-1

 (BMIو  چربي درصد قد، وزن، جنس، جسماني )سن، های ویژگي ثبت و گیری اندازه -4 

 ی افراد همه برای یكسان گرو آزمون گیری  اندازه مكان و زمان آزمایشگاهي، ابزار و وسایل از استفاده -7 

 مفاصل ی زاویه کنترل -9 

   ضرد   داروهرای  مصرف نیز عدم و گوارش دستگاه بیماری وجود عروقي، عدم قلبي و عصبي بیماری وجود عدم -1 

 (. 4925، برترام،) تحقیق شروع از قبل روز 61 در استروئیدی رغی و استروئیدی درد

  تحقیق انجام از قبل روز 10 در عضالني تزریق انجام عدم -5 

 آزردگي و درد نداشتن و تحقیق طول در شدید جسماني فعالیت یا و مسابقه ورزشي، در تمرینات شرکت عدم -0 

  فوقانياندام  در مفصلي ناراحتي و

 

   کنترل قابل غیر های ودیتمحد -1-7-2

 ها در طي پژوهش  ها و میزان انگیزش آنعدم کنترل شرایط روحي و رواني آزمودني -4  

 ها در طول دوره تحقیقتاثیر تفاوت های فردی و وراثتي بر نتایج تحقیق و میزان استرس آزمودني -7 

 هاعدم کنترل دقیق فعالیت شبانه روزی و همچنین میزان خواب آن -9 

 ها آزمودني سوی از خاص داروهای از احتمالي استفاده -1
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Abstract: 

   The aim of this study was to investigate the effect of eccentric training and retraining on 

delayed onset muscule soreness (DOMS) in sedentary young men. Methods: Sixteen 

healthy male students without any DOMS experience within last six months (age: 

21.62±1.73 year, weight: 70.76 ± 8.12 kg, and height: 174.25±5.90 cm) participated in this 

study voluntarily and randomly divided into 2 groups (control  n: 8, the experimental  

group n: 8). Physical activity program for DOMS was seventy repitition of elbow flexor 

muscles. Before performing DOMS protocol- l, as well as, after 1, 24, 26, 48 and 72 hours 

after exercise, range of motion (ROM), muscle soreness (pain perception), maximum 

eccentric force (MEF), arm circumference, serum levels of cretain kinase (CK), and lactate 

dehydrogenase (LDH) were measured. Repeated measure with Bonferroni correction used 

in order to compare control and experimental effects during different measurements. 

Independent t-test used for comparison of results between groups (control and 

experimental) in each time. Results: CK, 48 hours after exercise showed significant 

difference between 2 groups (P≤ 0/001). Furthermore, Experimental and control group did 

not show any significant differences in LDH various points of post exercise. Maximum 

Eccentric Force (MEF), showed significant difference 1 hours after exercise (P≤ 0/034). 

Range of Motion (ROM), showed significant difference 48 hours of after exercise (P≤ 

0/003). Muscle soreness (pain perception), did not show any significant differences various 

points of post exercise between 2 groups. Furthermore, Arm circumference, 48 hours of 

after exercise showed significant difference between 2 groups (P≤ 0/05). Conclusion: This 

study results showed that eccentric retraining has not any effect on the treatment of DOMS 

of sedentary young men. 
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