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 תקציר

 רקע:

באוסטרליה הסיבה השכיחה ביותר ששחקן נאלץ לא  .הן נושא חשוב ומהותי פציעות ספורט והדרך להקטינן

מסך  20%-סיבה זו מהווה כ נזק לרקמת השריר. hamstrings-להתחרות במשחק כדורגל היא מתיחה של שריר ה

 ממשחק. תו להיעדרוהפציעות שנכללו שגרמ

 רבים מאנשי המקצוע סבורים שיש לבצע מתיחות לפני האימון הגופני על מנת להקטין את הסיכון להיפצע באימון.

 מטרות:

 בנוסף, מטרת הסקירה היא למצוא האם ישנו קשר בין מתיחות לפני אימון גופני לבין הסיכון להיפצע באימון.

את הפיזיולוגיה של מבנים אלו ואת ההתנהגות שפעים ממתיחות, בנים האנטומיים שמוהעבודה תתאר את המ

 הביומכנית שלהם.

העבודה תתאר את ההשפעה שיש למתיחות בפרק הזמן המיידי לאחר ביצוע המתיחה על הכוח שהשריר מפיק 

 הקשר בין ביצוע מתיחות ובין גמישות שרירית  ואת הקשר בין גמישות להקטנת או מניעת פציעותאת  לאחריה,

 באימון הגופני.

 דיון ומסקנות:

בנוסף  להיפצע מאנשים בעלי גמישות שרירית נמוכה יותר. פחות שאנשים בעלי גמישות שרירית נוטים נמצא,

ניתן  לכן, יחות שיפרו את רמת הגמישות שלהם.של מת לאורך זמן נמצא שאנשים שביצעו פרוטוקולים שונים

 הסיכון להיפצע באימון.להקטנת  לאורך זמן ותלקשור ביצוע של פרוטוקולים שונים של מתיח

נמצא שלביצוע מתיחות ישנה השפעה  לא נמצא קשר בין ביצוע מתיחות לפני האימון הגופני לבין הסיכון להיפצע.

ההמלצה  לכן, על הכוח והסיבולת שהשריר יכול להפיק.שלאחר ביצוע המתיחות  שלילית בטווח הזמן המיידי 

רים בספורט שבו ישנה חשיבות לכוח וסיבולת השריר היא לא לבצע מתיחות לפני למתחרים תחרותיים המתח

 תחילת התחרות.

 

לאחר  בטווח הזמן המיידי ההשפעות שיש לביצוע מתיחות לאורך זמן שונות מההשפעות שיש לביצוע מתיחות

דה כמו ביצוע מתיחות זוהי הסיבה לכך שביצוע מתיחות לפני האימון לא משפיע באותה מיביצוע המתיחות ייתכן ש

 לאורך זמן על הסיכון להיפצע באימון.

 בדקו מתיחות פאסיביות בלבד וכולם התמקדו רק בפלג הגוף התחתון.בסקירה  כל המחקרים

ישנה חשיבות לשמירה על רמת גמישות על מנת להקטין את הסיכון להיפצע ולכן ישנה חשיבות לביצוע מתיחות 

 ינו משנה.לאורך זמן אך תזמון המתיחות א
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 סקירה:ההמסרים הנלמדים מ

 

  גמישות יש לשמירה על גמישות על מנת להקטין את הסיכון להיפצע באימון.על מנת להשיג ישנה חשיבות

 הסיכון להיפצע.ישנה חשיבות בהקטנת לבצע לאורך זמן מתיחות ולכן לביצוע של מתיחות לאורך זמן 

 

 לבצע מתיחות ני אימון לבין הסיכון להיפצע באימון לכן מומלץ לא נמצא קשר חזק בין ביצוע מתיחות לפ

 .אך אין חשיבות לתזמונן

 

 

  ביצוע מתיחות בטווח הזמן המיידי מקטין את הכוח ואת הסיבולת שהשריר יכול להפיק ולכן במקצועות

 המלצה תהיה לא לבצע מתיחות לפני התחרות.הספורט שבהן ישנה חשיבות להפקת כוח חזק 
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 מבוא:

טין את כמות הפציעות הדעה הרווחת בקרב ספורטאים חובבים ומקצוענים, היא שביצוע מתיחות לפני האימון מק

זאת למרות שאינם יודעים מהי ההשפעה של המתיחות על רקמות החיבור ורקמת השריר שהם  ,באותו אימון

ההנחה שמתיחות מונעות או  פיסטים ומאמני כושר.הדעות חלוקות גם בקרב אנשי מקצוע כמו פיזיותר מותחים.

משום שאנשים גמישים נתפסים בעיני החברה נובעת קרוב לוודאי  מקטינות פציעות במהלך האימון הגופני,

אנשים משתדלים לבצע מתיחות לפני אימון גופני בכדי  כתוצאה מהנחה זאת, כבריאים ובעלי סיכון נמוך להיפצע.

על מנת להסביר את ההנחה שביצוע מתיחות לפני  יכון להיפצע במהלך הפעילות הגופנית.להקטין או למנוע את הס

 העבודה תתאר את המבנים האנטומיים שמושפעים ממתיחות. אימון גופני מקטינה או מונעת פציעות באימון עצמו,

ביצוע מתיחות ובין העבודה תתאר את הקשר בין  את הפיזיולוגיה של מבנים אלו ואת ההתנהגות הביומכנית שלהם.

גמישות שרירית, את ההשפעה שיש למתיחות בפרק הזמן המיידי לאחר ביצוע המתיחה על הכוח שהשריר מפיק 

 קטנת או מניעת פציעות באימון הגופני.הלאחריה, ואת הקשר בין גמישות ל
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 ופיזיולוגיה של רקמות החיבור: אנטומיה,היסטולוגיה

פרק זה דן באנטומיה ובפיזיולוגיה של המבנים  העיקרית בסקירה זאת היא למערכת התנועה, תתייחסומאחר והה

 אשר מרכיבים את המערכת.

 רקמות חיבור:

 :שני סיבים עיקריים מרכיבים את רקמות החיבור אשר מושפעות ממתיחה

אשר ברגע שנמצא מחוץ tropcollagen  הוא מורכב מ  הסיב העיקרי שנמצא בחומר החוץ תאי. -(1-קולגן )איור

הוא מורכב משלושה שרשראות של חומצות אמינו אשר מרכיבות יחד ומתאגדות לסיב  לתא הוא נהפך לקולגן.

 [.1] הוא הקולגן הנפוץ ביותר והוא המרכיב העיקרי של מערכת התנועה Iקולגן מסוג  הקולגן.

 

 

 

 קולגן ברקמת חיבור. יבסי– 1 איור

[http://www.wellesley.edu/Chemistry/chem227/structproteins/collagen.gif] 
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סיב אשר מרכיב רקמות אלסטיות. סיבי האלסטין דקים יותר מסיבי הקולגן ומאורגנים בפיזור  -(2-אלסטין )איור

 [.1] )בניגוד לקולגן(

 

 

 אלסטין ברקמת חיבור. יסיב-2 איור

[http://www.people.vcu.edu/~glbowlin/culture1.gif] 

 

 השרירים:

שרירי השלד הם חלק ממערכת רק מאחר ו ושריר חלק.שריר הלב  שרירי שלד, ישנם שלושה סוגי שרירים בגופנו:

י השלד הם רוב השרירים שריר לכן בהם תתמקד העבודה. הם חשופים לפציעות בעת האימון הגופני, התנועה,

 µm 50-60תאי שריר השלד הם בקוטר של  השליטה על שרירים אלו היא רצונית או ע"י רפלקס. בגופנו.

תפקידם העיקרי של שרירי השלד הוא ליצור תנועה רצונית ולשמור על יציבה כנגד כוח  .cm 10ובאורכם הן עד 

 .[2] המשיכה

 

הסרקומר מורכב  .[2] היחידה הבסיסית ביותר היא תא השריר, הסרקומר השרירים בגופנו מורכבים מתתי יחידות.

 י יחידות חלבון:משת

 חלבון המיוזין. .1

 חלבון האקטין. .2

חפיפה זאת יוצרת אזורים על גבי הסרקומר אשר מקנים לשריר את  .[4]איור  בין האקטין למיוזין ישנה חפיפה

 המראה המשורטט.
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 בי המיוזין ויצירת המראה המשורטט של השריר.חפיפת האקטין על ג– 3 איור

[http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sarcomere.gif] 

 

 

סיבי השריר מאוגדים ע"י רקמת חיבור שמורכבת בעיקר  [.4]איור  תא השריר יוצר סיב שריר שנקרא מיופיבריל

מהיחידה המתכווצת דרך הגיד לעצמות תפקיד רקמת החיבור הוא ליצור מסת שריר מאוחדת ולהעביר כוח  מקולגן.

 [. 2] ובכך ליצור תנועה

 

 

 

 .שלד סיבי השריר וצורת ההתארגנות שלהם ליצירת שריר-4  איור

[http://training.seer.cancer.gov/module_anatomy/images/illu_muscle_structure.jpg] 

 

 :[1] התכווצות השריר

 צורות עבודת שריר: 2ישנן 

 כיווץ תוך כדי תנועה של היחידה המתכווצת: -איזוטונית 

o כיווץ תוך כדי התקצרות. -קוצנטרית 

o כיווץ תוך כדי התארכות. -אקסנטרית 

 כיווץ תוך כדי שמירה על אורך שווה לכל זמן הכיווץ. -יתמטראיזוטו 
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אורך [ ש5ניתן לראות ]איור  על גבי המיוזין. ל חלבון האקטיןש תנועהההתארכות או ההתקצרות נובעת מ

 החלבונים לא משתנה אלא גודל החפיפה בניהם משתנה.

 

 

 

  כיווץ קוצנטרי בשריר.תנועת האקטין על גבי המיוזין.-5  איור

[http://www.docfleetwood.net/anatomy/muscular41/muscle%20contraction.jpg] 

 

ומנועות את התקרבות האקטין על  ( מונחות על קצה האקטיןtropomyosinמולקולות טרופומיוזין ) בזמן מנוחה,

( הן adenosine triphosphate) ATPכאשר מגיע שדר מהמוח אשר מורה לשחרר מולקולות  גבי המיוזין.

לעבר אזור  aC+2שמשחררות   tubles-T)מעטפת השריר(דרך ה  sarcoplemmaמשוחררות לעבר ה 

 יפה ישנה משיכה בין האקטין למיוזין.כאשר הם נפגשים, קצה האקטין נחשף וברגע החש הטרפופומיוזין.

 ADP.על גבי הזרועות נמצאות מולקולות של cross bridges על גבי המיוזין נמצאים מעיין זרועות אשר נקראות 

בתהליך  הזרועות שעל גבי המיוזין נשלחות אל האקטין ומושכות אותו אל כיוון המיוזין. במהלך חשיפת האקטין ,

בכדי לשחרר את הזרועות שעל גבי המיוזין מהאקטין  שעל גבי זרועות המיוזין. ADP זה משתחררות מולקולות ה

ובתהליך שיחרור הזרועות של המיוזין מהאקטין חוזר המצב שהאקטין כבר לא  ATPיש צורך שוב במולקולת 

 . ADPחשוף ועל גבי הזרועות נמצאת שוב מולקולת 

 

 :[1] התארכות השריר

להתארך בכוחות עצמם.בכדי להתארך הם זקוקים לכוח חיצוני אשר יופעל על סיבי השריר אינם מסוגלים 

כוח השריר האנטגוניסטי וכוח שמופעל ע"י אדם אחר או ע"י חלק  השריר.בין הכוחות הללו ישנם כוח המשיכה,

)לפני קריעה של הסרקומר( ישנה  ת. בעת מתיחה מקסימאליµm 2.3אורך הסרקומה במנוחה הוא  אחר מהגוף.

אחד ביניהם.במצב זה נמצא שאורך הסרקומר הוא  cross-bridgeיפה מנמלית בין המיוזין לאקטין ולפחות חפ

 50%)יותר מ µm 1.2. כלומר, הסרקומר מתארך ממצב המנוחה למצב המתיחה המקסימאלי ב µm 3.5בערך 

 יניהם.גם כאן ע"פ תאוריה זו, אורך הפילמנטים לא משתנה אלא רק גודל החפיפה ב התארכות(.
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 (:Tendonsגידים )

הגידים מורכבים מרקמת  תפקידם העיקרי של הגידים הוא להעביר כוח מהשריר אל העצמות ולגרום לתנועה.

הסיבה לכך שהגיד מורכב בעיקר מקולגן היא שהוא מעביר  חיבור צפופה ומסודרת שמורכבת בעיקר מסיבי קולגן.

מעט  הוא קולגן. 85%-60%מים ומתוך המוצקים  70%-55%מהגיד מורכב  ואמור לעמוד בעומס גבוה יחסית.

בעוד גידי  הוא קצר ועבה, Quadriceps -גיד ה הגידים בגופנו שונים. .2%מאוד אלסטין מרכיבים את הגיד ~

 .[2] ודקים שרירי אצבעות הידיים הם ארוכים

 

 יחידת גיד שריר בזמן תנועה: נגנוןמ

 :[3] י דרכים שונותיחידת שריר גיד יכולה ליצור כוח בשנ

 הפעולה נקראת  בצורת אלסטיות כמו קפיץ, בהתארכות ולאחריה התקצרות )למשל בקפיצות(. .1

stretch-shortening motion וכאשר היא מבוצעת באימון היא נקראת- 

stretch-shortening cycle-SSC   

 . עה באופניים וכו'(ל בשחייה נסיבכיווץ קוצנטרי )למש תבהמרת אנרגיה מטבולית לעבודה מכאני .2

 ומיד לאחריו כיווץ קוצנטרי.ישנו כיווץ אקסנטרי של השריר  כאשר מדובר על הפקת תנועה בדרך הראשונה,

הוא גדול יותר.הסיבה לכך צנטרי כאשר שריר מתארך מעט לפני שהוא מתקצר הכוח שהוא יכול להפיק בכיווץ הקו

 ות.היא בשל האנרגיה שהגיד יכול לאגור במהלך ההתארכ

בכיווץ הקוצנטרי בעזרת  המרת האנרגיה האלסטית שהגיד אגר  תיחידת הגיד שריר יכולה להפיק עבודה מכאני

כאשר השריר נמצא לרוב בכיווץ קוצנטרי, הוא משתמש ביצירת הכוח בהמרה מטבולית  במהלך הכיווץ האקסנטרי.

 כות )למשל בשחייה,נסיעה באופניים וכו'(זמינה, ויש לו מעט מאוד הזדמנויות לאגור אנרגיה אלסטית בעת התאר

אך בפעולות שבהן השריר  שריר נענית למתיחה היא מסוגלת לאגור יותר אנרגיה במתיחה.-כאשר יחידת גיד .[3]

כלומר, החשיבות של היענות הגיד  שריר להימתח היא פחות חשובה.-לא נמצא במצב מוארך היכולת של יחידת גיד

 SSC [3.]פורט שאין בהם למתיחה פחות חשוב בענפי ס

 שריר קשורה יותר וחשובה יותר בכיווצים איזומטרים )ללא תנועה( ובכיווצים קוצנטריים. -נוקשות יחידת גיד

 [.4ככל שהיחידה הייתה נוקשה יותר הביצועים היו  טובים יותר ] ומטרים וקוצנטרים,יזנמצא, שבכיווצים א

 [.4] ,בעוד כאשר היחידה נענית המעבר איטי יותרמהירמהשריר  המעבר של הכוחכאשר יחידת גיד שריר נוקשה 

 [.5( היו טובים מאשר ביחידה נוקשה ]SSCשריר נענית,הביצועים ממצב מאורך למקוצר )-ביחידת גיד

 כלומר,בכיווצים אקסנטרים,ככל שהיחידה נענית יותר הביצועים טובים יותר.

 .[3] קים למידת היענות ונוקשות שונהסוגים שונים של פעולות וענפי ספורט שונים זקו

יש חשיבות רבה לכך  בספורט מסוג אגרוף שבו רוב הפעולות הן כיווצים קוצנטריים מהירים וחזקים, למשל,

בקפיצה לגובה שהאדם צריך להפיק  מצד שני, שהשריר יהיה נוקשה על מנת שיוכל להפיק כוח מספיק מהיר וחזק.

תהיה יכולת לאגור יותר אנרגיה בעת  שריר תהיה נענית יותר,-שיחידת גידאנרגיה מהתארכות להתקצרות, ככל 

 [.3מתיחה ולהפיק יותר כוח בהתקצרות ]
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 רקמות בגופנו בתגובה למתיחה: שלההתנהגות הביומכנית 

 התכונה מורכבת מהמרכיבים הבאים: Viscoelastically [6.]גיד היא התכונה -שריריחידת  תכונה המאפיינת את

 המר( כיב האלסטיelastic)-  השינוי באורך המבנה קשור באופן ישיר לכוח או לעומס אשר מופעל

ברגע  כל עוד מופעל הכוח או העומס על הרקמה/מבנה הוא ישמור על האורך. כלומר, על המבנה.

פיץ אשר נמתח כל ניתן לתאר התנהגות זו ע"י ק שלא יופעל כוח או עומס הוא יחזור למצבו המקורי.

 וברגע שמשחררים הוא חוזר למצבו המקורי.מושכים אותו עוד 

 ( המרכיב הויסקוסיviscous)-  השינוי באורך הרקמה/מבנה תלוי בזמן ובתדירות של הכוח/עומס

ככל שהעומס שמופעל על המבנה יהיה לאורך זמן החומר יתנגד  כלומר, שמופעל על הרקמה/מבנה.

 לאחר פרק זמן נוכל להפעיל פחות עומס. מסוים, על מנת להשאיר את הרקמה באורך פחות לעומס.

  מאפיין נוסף הוא מאפיין הcreep-,תיווצר התארכות  כאשר נפעיל עומס קבוע על הרקמה/מבנה

 .[6]ברמת העומס  נוספת ללא שינוי

 

 Viscoelasty נבדקה השאלה האם היחידה מתנהגת כמבנה  שריר אצל עכברים,-בבדיקה שנערכה על יחידת גיד

( נלקחו מעכברים.נבדקה תגובת המתח tibialis anterior,extensor digitorum longusשרירים ) 2 .[6]

מתיחות. כאשר הגיעו לאורך הרצוי החזירו  10בוצעו  מאורכו במנוחה. 110%שהשריר מגיב אליה תחת הארכתו ל

 את הרקמה לאורכה המקורי.

 מתיחות.10בוצעו  ( ואת תגובתו לעומס.N78.4)נבדק כיצד השריר התארך תחת עומס שנקבע מראש בנוסף, 

ההתנגדות של הרקמה ש הראו התוצאות שניות. 30השאירו את המתיחה למשך  N78.4כאשר הגיעו לכוח 

הירידה המשמעותית הייתה בארבעת המתיחות  למתיחות ירדה בהדרגה בכל מתיחה )המרכיב הויסקוסי(.

 הראשונות.

( הרקמה התארכה יותר והשינוי המשמעותי ארע בארבעת N78.4כוח ) ראה שבכל מתיחה תחת אותובנוסף, נ

 .Viscoelasticallyשריר היא בעלת תכונה   -להסיק שיחידת גיד מהתוצאות ניתן (.creepהמתיחות הראשונות )

 [.6] שריר-ייתכן ששינויים מבניים מיקרוסקופיים הם אלו שגורמים לתכונה הויסקואלסטית של רקמת גיד

 

מאורכם המקורי.במידה והם יימתחו יותר ישנה סכנה לפציעה.  4%מתיחה שהגידים יכולים לעמוד בו הוא ~טווח ה 

 the "toe" regionמעבר לתחום מסוים שנקרא  כאשר עומס מופעל על הגיד ישנה התארגנות של סיבי הקולגן.

מה כתוצאה מהמתיחה.במידה ייתכן והגורמים הם מיקרוטאראומות לרק הגיד לא יחזור לאורכו מלפני המתיחה.

 [.2] " הגיד יחזור לאורכו המקוריtoeוהמתיחה/עומס יהיו מתחת לתחום ה "

 

 כיצד מתיחות יכולת להקטין את הסיכון להיפצע:

 (.complianceיש להבין את המושג היענות ) עעל מנת להבין כיצד מתיחות יכולות להקטין את הסיכון להיפצ

היכולת של השריר לספוג  רקמת החיבור. -פסיבית התאי וסיבי השריר ומיחיד -השריר בנוי מיחידה אקטיבית

בעת עומס גבוה, רוב האנרגיה   [.7תלויה בשני היחידות הללו ] אנרגיה כלומר לעמוד בעומסים שונים/גבוהים,

נרגיה הא כאשר מידת ההיענות של רקמת החיבור נמוכה, אמורה להיספג ברקמת החיבור ולא בתאי וסיבי השריר.

 [.7] לא נספגת ועוברת לתאי וסיבי השריר וכך נוצרת הפגיעה ברקמת השריר המתכווצת
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נמצא שאצל אנשים בעלי נוקשות היחידה הפסיבית נצפו יותר פציעות ביחידת גיד שריר לאחר תרגילים שדרשו 

 [.8ותר לפציעות ]המרכיב האלסטי היה פחות דומיננטי ולכן השריר היה חשוף י פעולות של כיווץ אקסצנטרי.

האלו יש להניח שמתיחות יוכלו להקטין את הסיכון לפציעות בשריר על ידי שיפור היכולת של  הממצאיםלאור  

הגדלת המרכיב האלסטי  שיפור התכונה הביומכנית של יחידת הגיד, כלומר, היחידה הפסיבית לספוג את האנרגיה.

 ובכך הקטנת הסיכון להיפצע.

שניות כל  45למשך  gastrocnemiusמתיחות פעמיים ביום )בוקר וערב( של ה 5רה של שביצוע של סד נמצא, 

 יום,שיפרה את היכולת של היחידה הפסיבית לספוג אנרגיה.כלומר להיעשות יותר  20מתיחה, במשך 

compliant[9.]  באותו העומס נראתה התארכות גדולה יותר של הרקמה הפסיבית  יום, 20התוצאות הראו שלאחר

 ות לפני התחלת ביצוע המתיחות.בדיקות הראשונההתארכות בעומת ל

באותו  בטווח המיידי,[. 10גם בטווח המיידי הייתה למתיחה השפעה חיובית על ההיענות של היחידה הפסיבית ]

ניתן להניח  . מתיחותביצוע ללא ההתארכות לעומת  יותר הייתה גדולהעומס ההתארכות של הגיד לאחר המתיחות 

ובכך לספוג  )הגדלת המרכיב האלסטי שבה( ות לפני האימון יגרמו ליחידה הפסיבית להיעשות נענית יותרשמתיח

 .SSCאת האנרגיה בעת תרגול של 

 

[ וייתכן שזוהי הסיבה לכך 11מתיחות יכולות להשפיע על תנועת המים לעבר החומר הבין תאי שנמצא בקולגן ]

 עות על חדירות המים לרקמת הגיד.מתיחות משפי כלומר, שהיענות הגיד גודלת.

 בנוסף,ייתכן ששינויים במבנה ובסדר של הקולגן של רקמת החיבור תורמים משפיעים על מידת ההיענות. 
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 :לגמישות ביצוע מתיחות הקשר בין

 :[12] שלושת המתיחות הנפוצות הן סוגי מתיחה עיקריים 3ישנן 

טווח  ת מערבת תנועות/איברי גוף, כתוצאה ממתיחה זודינאמיתיחה מ -/בליסטיותתדינאמיומתיחות  .1

מתיחה דינאמית היא למשל כאשר אנו שוכבים על הגב ירך בתשעים התנועה ומהירותה גדלים בהדרגה. 

-נוצרת כתוצאה מיישור הברך ע"י ה הדינאמיות מעלות ומיישרים את הברך ככל שיכולים.

Quadriceps,ח הקיים באופן אקטיבי.המתיחה היא בטוו .כלומר 

עשויות להיות סטטיות או  במתיחות אלה משתמשים במשקל הגוף או בכוח חיצוני, והן .מתיחות פסיביות  .2

ת אין דינאמיבה למשך זמן. במתיחה  ת. במתיחה סטטית אנו מבצעים את פעולת המתיחה ושוהיםדינאמיו

  .אנו שוהים במצב המתיחה אלה חוזרים למצב ההתחלתי

בשיטה זו נעשה שימוש   PNF -(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)בשיטת  מתיחות .3

למצב רפוי, ואז למותחו. מתיחות  פיזיולוגיים כדי להביא את השריר המיועד למתיחה-בעקרונות עצביים

 השריר הנמתח או של האנטגוניסט שלו.  אלה מערבות כיווץ איזומטרי, במצב מוארך אך קבוע, של

 

 בקשר בין מתיחות ובין גמישות בוצעו ע"י מתיחות פאסיביות. הדניםבעבודה חקרים המ

 נועהגמישות היא היכולת של השריר להתארך ולאפשר למפרק )אחד או יותר( לנוע ללא מתח לאורך טווח הת 

[12.] 

Roberts et al  [13בדקו והשוו שני פרוטוקולי ]25 הפסיבי. של זמני מתיחה על הטווח האקטיבי והטווח ם  

קבוצות כאשר קבוצה  3-. הם חולקו ל20.5בגיל ממוצע של  נשים( 5גברים ו 19ספורטאים השתתפו במחקר )

שניות וקבוצת  5תיחות של הקבוצה השנייה ביצעה פרוטוקול מ שניות, 15ראשונה ביצעה פרוטוקול מתיחה של 

הפרוטוקולים  דקות. 10מום אירובי קל למשך לפני כל מתיחה ביצעה כל קבוצה חי לא ביצעה מתיחות.הביקורת 

 סוגי מתיחות שונות: 6שבועות  5פעמים בשבוע למשך  3כללו 

בין מתיחה  hamstrings and hip extensors 2-quadriceps and hip flexors 2-. lower leg-לשרירי ה 2

שניות מתיחה(  5והשנייה ) שניות מתיחה( ביצעה סט אחד 15) שניות.הקבוצה הראשונה 15למתיחה מנוחה של 

קבוצת הביקורת ביצעה חימום הפוגות  סטים של מתיחות כך ששתי הקבוצות קיבלו אותו פרק זמן. 3ביצעה 

של תוצאות המחקר הראו שיפור גדול בטווח התנועה  החוקרים לא פירטו כיצד בוצעו המתיחות. )אינטרוולים(.

בין שתי הקבוצות שביצעו את  בוצת הביקורת לא נצפה שינוי.בשתי קבוצות הניסוי כאשר בקמפרק הברך ביישור 

ביישור הברך המתיחות לא נצפה הבדל בין גודל השינוי שנמצא אצל כל אחת מהקבוצות בטווחי התנועה הפסיביים 

לעומת זאת,כאשר  מעלות. 05.33השניות  5ובקבוצת  05.79היה  בממוצע השניות השינוי 15בקבוצת  -שנבדקו

שניות השינוי היה גדול יותר מהקבוצה  15נמצא שבקבוצה שביצעה זמן מתיחה של  י בטווח האקטיבי,נבדק השינו

השערת  .04.58השניות השינוי היה  5ובקבוצת  07.75היה  בממוצע השניות השינוי 15בקבוצת . שניות 5שביצעה 

ר האגוניסט שהיה אחראי שניות שרי 15החוקרים הייתה שבגלל שזמן המתיחה היה גדול יותר בקבוצה של ה 

 שניות ולכן השינוי היה רק בטווח האקטיבי גדול יותר אצלם. 5-למתיחה התחזק יותר מאשר אצל הקבוצה של ה

Chan S.P et al [14]שני פרוטוקולים של מתיחות שבוצעו על שריר ה  ו, בדקhamstrings  והשפעתם על

קבוצות  4-הנבדקים חולקו ל 20ים( בגיל ממוצע של נש 16גברים ו 24נבדקים ) 40במחקר השתתפו  הגמישות.

שניות חמש  30סט מתיחה של  הקבוצת המתיחות הראשונה ביצע קבוצות ביקורת. 2-קבוצות של מתיחות ו 2של 

הקבוצה השנייה  שבועות. 8שניות בין מתיחה למתיחה שלוש פעמים בשבוע למשך  30פעמים עם מרווח של 
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המתיחה התבצעה בישיבה כשהרגל  שבועות. 4הראשונה ביצעה, אך למשך  ביצעה שני סטים כמו שהקבוצה

לכל אחת מהקבוצות  הרגל השנייה מקופלת והנבדקים התכופפו קדימה עד שהורגשה מתיחה. הנמתחת יישרה,

המחקר בדק את מספר המעלות של יישור הברך כאשר  נבדקים. 10כל קבוצה מנתה  הותאמה קבוצת ביקורת.

תוצאות מחקר זה הראו שמבחינת טווח התנועה של מפרק  הגב ירך בתשעים מעלות ויישור הברך. הנבדק שוכב על

השבועות שיפרה  8קבוצת .הברך ביישור חל שיפור משמעותי בשתי קבוצות המתיחה ביחס לקבוצות הביקורת

ו נתון זה .לכשעצמביישור הברך 08.9-השבועות שיפרה בממוצע ב 4וקבוצת  ביישור הברך 011.2-בממוצע ב

שבועות אך נתון נוסף שופך אור אחר על  8שבועות לבין פרוטוקול של  4מראה שאין שוני בין  פרוטוקול של 

בקבוצת  גם היא השתנתה. hamstringsשל שריר ה  האקטיבי המחקר בדק האם הנוקשות בסוף הטווח התוצאות.

השבועות   4קבוצת הפרוטוקול של וח. בהשבועות, הנוקשות לא השתנתה בסוף הטו 8המתיחות של פרוטוקול 

ההסבר שניתן לתופעה הוא שכאשר אורך השריר גדל  יותר. הגדול הנוקשות של השריר בסוף הטווח הייתה

עם הזמן ישנה הסתגלות של השריר לאורכו החדש וההתנגדות  ההתנגדות של השריר בסוף הטווח האקטיבי גודלת.

 .להסתגלות של השריר לאורכו החדש שבועות לא מספיק 4של החוקרים ציינו שפרק זמן  לכן, יורדת.

Bandy A.U et al [15בדק ]פרוטוקולי  5-הם חולקו ל .נשים( 32גברים ו 61) 20-40נבדקים בגילאים  93 ו

 מתיחה:

 שלוש מתיחות ביום של דקה. .1

 שניות. 30שלוש מתיחות ביום למשך  .2

 מתיחה אחת ביום למשך דקה. .3

 שניות. 30מתיחה אחת ביום למשך  .4

 ללא מתיחה. .5

אצבעות כלפי התקרה  המתיחה בוצעה בעמידה כאשר הרגל הנמתחת יישרה והעקב נשען על משטח מורם,

 -הנבדקים ביצעו את הפרוטוקולים במשך שישה שבועות על שריר הוהשענות קדימה עד אשר מורגשת מתיחה. 

Hamstrings. מעלות והברך מיושרת ע"י  90הירך ב  ,בדיקת הגמישות נעשתה כאשר הנבדקים שוכבים על הגב

נמצא, שבקבוצת  .Hamstringsהבודק באופן פסיבי עד אשר הנבדק מדווח על אי נוחות או נוקשות באזור שריר ה 

 .)טווח התנועה של הברך לא השתנה( Hamstrings( לא נמצא שיפור בגמישות שריר ה5הביקורת )מס' 

 ה שיפרו את הגמישות אך ללא שוני משמעותי בין הפרוטוקוליםכל קבוצות המתיח לעומת קבוצת הביקורת,

 . (ךרביישור הב 010.625 )בממוצע השיפור היה כ

) Feland J.B et al [16בדק ]את השפעת זמן מתיחה על טווח התנועה של מפרק הברך אצל נבדקים מעל גיל  ו

רגיש הנבדק ה רך מורמת עד אשרהברך יישרה והי המתיחה בוצעה כאשר הנבדק שוכב בשכיבה על הגב, .65

שניות  60נמצא שזמן המתיחה של  שבועות. 6ימים בשבוע ולמשך  5פעמים במשך  4המתיחה בוצעה  מתיחה.

שתי סיבות יכולות להיות לכך  שניות. 30השפיע על טווח התנועה של מפרק הברך יותר מאשר זמן מתיחה של 

 :[16] במחקר זה שזמן המתיחה השפיע על טווח התנועה במפרק הברך

שינויים פיזיולוגים שמתרחשים בגוף האדם עקב התבגרות הם הסיבה לכך שמתיחה ארוכה  -הסיבה הראשונה

 .משפיעה יותר ממתיחה קצרה )בניגוד למחקרים שבדקו על צעירים(

שניות היה גדול יותר מזמן המתיחה של  60זמן המתיחה הכולל בפרוטוקול המתיחה של ה  -הסיבה השנייה

 השניות.  30פרוטוקול 
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Zakas A et al [17בדק ]דקות של ריצה קלה ותרגילים כללים להנעת המפרקים(  20את ההשפעה של חימום ) ו

(  flexion,extension,abductionעם וללא מתיחות מייד לאחר החימום על טווחי התנועה של מפרק הירך )

 ווחי התנועה של כל המפרקים מייד לאחר החימום.בשתי הקבוצות נצפה שיפור בט (.flextionומפרק הברך )

ההסבר שניתן לכך שגם ללא מתיחות נראה שיפור ברמת הגמישות, הוא שבעצם החימום ישנה התארכות של 

 השרירים ולמעשה השריר נמתח ונרפה לאורך כל החימום.כלומר יש מתיחות קטנות לאורך כל החימום.

נעשו מייד לאחר החימום ולא באופן שיכול לקבוע האם אפקט  זה,יש לקחת בחשבון שהבדיקות שנעשו במחקר 

חשוב לדעת שהתוצאות של שילוב חימום עם מתיחות במחקר זה הראו שינוי  שיפור הגמישות נמשך לאורך זמן.

 גדול יותר בטווח התנועה מאשר רק חימום אבל גם כאשר ביצעו רק חימום היה שינוי בטווח התנועה.
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 :עהסיכון להיפצהקשר בין גמישות לבין 

גמישות היא היכולת של השריר להתארך ולאפשר למפרק )אחד או יותר( לנוע ללא מתח לאורך טווח התנועה. 

נזק )-Hamstrings משחק כדורגל היא מתיחה של שריר הלהיעדרות שחקן מבאוסטרליה הסיבה השכיחה  [.12]

 [. 18ממשחק ] תמסך הפציעות שנכללו שגרמו להיעדרו 20%-סיבה זו מהווה כ .ה(כתוצאה ממתיח לרקמת השריר

Krivkkas L  [19] את הקשר בין  גמישות שרירית וגמישות רצועתית לפני פתיחת משחקי העונה , לבין  בדקה

 נשים( 70-גברים ו 131ספורטאים ) 201-במחקר השתתפו כ הסיכון להיפצע במהלך עונת המשחקים.

בעוד שגמישות רצועתית היוותה גורם מגן )אבל מועט  ששריר מתוח ונוקשה היווה גורם סיכון לפציעות, נמצא,

מסך הפציעות אצל הגברים  35%כ-רוב הפציעות שנצפו היו פציעות שהוגדרו פציעות של מתיחת שריר מאוד(.

ן שריר נוקשה ומתוח לבין נמצא שאצל הגברים היה קשר חזק יותר בי יסטטיסטלאחר ניתוח  אצל הנשים. 41%וכ

בקרב  ההסבר שניתן לתופעה זאת היא שבעצם מההתחלה, בעוד אצל הנשים הקשר לא היה מובהק. עהסיכון להיפצ

באזור הברך  עקשר מובהק בין הסיכון להיפצנמצא  ,בנוסף ו נוקשים פחות מאשר אצל הגברים.הנשים השרירים הי

 .Gastrocsoleus  -ו Iiliopsoas לבין נוקשות של 

 146בקרב  לסיכון להיפצע Quadricepsושריר ה  Hamstringsכאשר נבדק הקשר בין גמישות של שריר ה 

שבקרב שחקני הכדורגל שנפצעו במהלך עונת המשחקים, שרירים אלו היו גמישים פחות  נמצא שחקני כדורגל

מעלות בירך בשכיבה על  90של החוקרים מצאו שכאשר שחקן לא מגיע לזווית  .[20] מאשר אצל אלו שלא נפצעו

 .עהוא בעל סיכון משמעותי להיפצ (hamstringsהגב כאשר הברך ישרה )כך הם בדקו את גמישות שריר ה

Timothy F et al [21] שהקשר בין גמישות שרירי מקרבי הירך לבין הסיכוי  ומצאשחקני הוקי  47ו שבדק

ישות של מקרבי הירך בטרום עונה אינה קשורה בהכרח המשמעות היא שגמ להיפצע פציעת מתיחה הוא קשר נמוך.

ככל  בסיכון להיפצע פציעת מתיחה במהלך העונה.נמצא קשר בין חוזק שרירי מקרבי הירך לבין הסיכון להיפצע.

 תר הסיכון להיפצע נמצא נמוך יותר.שרירים אלו היו חזקים יו

Et al  Hartig D [22 ] הסיכון להיפצע. האם גמישות שרירית מורידה את ובדקגם 

 stress fractures, patellofemoral knee pain, muscle strains, tendinitis, plantarהיו:הפציעות שנכללו 

fasciitis, shinsplints, anterior compartment syndrome 

 ,גמישות שמבצעים החיילים ביום יוםהמחקר בדק האם בנוסף לתרגילי ה המחקר  נערך בקרב חיילים בארה"ב.

 יוריד את הסיכון להיפצע. hamstringsמתן תוספת של תרגילי גמישות לשריר ה 

הגיל  חיילים. 150חיילים וקבוצת הביקורת כללה  148קבוצת המחקר כללה  שבועות, 13-זמן המחקר היה כ

פעמים ביום תרגילי  3ימונים הרגילים, החיילים בקבוצת המחקר ביצעו בנוסף לא .20הממוצע של הקבוצות היה 

נמצא שבקרב  שניות כל מתיחה. 30למשך  Hamstringsמתיחות  לשריר ה  5מתיחות כאשר בכל פעם ביצעו 

וכמו כן סבלו  Hamstringsקבוצת הנבדקים שעברו את תוספת תרגילי הגמישות נמצא שיפור מהותי בגמישות ה 

 25בקבוצת המחקר תועדו  .68השבועות היה  13פר הפציעות במהלך מס פחות מפציעות מאשר קבוצת הביקורת.

 (.29%) 43( ובקבוצת הביקורת 17%פציעות )

Pope R et al [23 ]שבועות האם ניתן לחזות את  12במשך  ובדקוחיילים אוסטרלים  1093בקרב  ערכו מחקר

 הפציעות שנבדקו היו: הקרסול. (  במפרקdorsiflexionהסיכון להיפצע ע"י בדיקה פשוטה של טווח התנועה )

 .tibiaשברי מאמץ בכף הרגל או  (1

2) Tibial periostitis. 

 נקע של הקרסול. (3
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4) Achilles tendonitis 

5) Anterior tibial compartment syndrome. 

תוצאות המחקר  של הברך אל מול קיר עד שהעקב מתרומם. יבדיקת טווח התנועה נעשתה ע"י כיפוף מקסימאל

עם  נבדקיםהחוקרים מצאו שבקרב ה זות את שיעור הסיכון על פי רמת טווח התנועה של הקרסול.הראו שניתן לח

מאשר אנשים עם  2.5פי  הפציעות שנבדקו( 5-הנמוך ביותר, יש סיכון להיפצע )מאחת מ dorsiflexionטווח 

 8ותר יש סיכון פי אשר טווח מפרק הקרסול היה הנמוך בי נבדקיםיתרה מכך, ל גמישות ממוצעת בקרב הנבדקים.

 להיפצע מאשר לאנשים עם טווח התנועה הגדול ביותר.

 

בדקו את  המחקרים[.25] [,24מחקרים אחרים מצאו, שגמישות יתר של המפרקים היוותה גורם סיכון לפציעות ]

שכיחות הפציעות אצל ספורטאים ורקדני בלט אשר הוגדרו כבעלי גמישות יתר ומצאו ששכיחות הפציעות אצלם 

 ייתה גדולה יותר.ה
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 :מתיחות על כוח וסיבולת השרירביצוע  של המיידית  ההשפעה

נבדקה גם ההשפעה המיידית של  , עמשום שהסקירה עוסקת בהשפעה המיידית של מתיחות על הסיכון להיפצ

 מתיחה על הכוח וסיבולת השריר.

 [.26] לאחר המתיחה השריר הראה יכולת סיבולת נמוכה ריר.נמצא שלמתיחה יש השפעה שלילית על סיבולת הש

 [.26] שהשריר יכול לבצע תחת עומס מסוים יסיבולת השריר הוגדרה כמספר החזרות המקסימאל

שניות בין מתיחה  15שניות עם מנוחה של  30מתיחות פאסיביות של  4פרוטוקול המתיחות בוצע ע"י סידרה של 

כשלא ביצעו מתיחות הפרוטוקול השני היה ישיבה על  האגן והרגל. שרירי הירך, השרירים שנמתחו היו למתיחה.

בדיקת סיבולת השריר בוצעה כאשר הנבדקים שכבו על הבטן וביצעו כיפוף ברך לאורך כל  דקות. 10כסא במשך 

 הטווח כנגד התנגדות.שתי בדיקות שונות בוצעו:

קבוצות כאשר קבוצה הראשונה  2-גברים( חולקו ל 11ו  נשים 11סטודנטים ) 22 -ימים 4הראשונה בוצעה במשך 

ההתנגדות לכיפוף הברך הייתה  2-ו 1. בימים 4-ו 2והשנייה בימים  3-ו 1ביצעה את פרוטוקול המתיחות בימים 

התנגדות( ברציפות ולאחר  60%) הנבדקים ביצעו את היומיים הראשונים .40% 4-ו 3ממשקל הגוף ובימים  60%

( ברציפות. התוצאות הראו שכאשר הנבדקים ביצעו את 40%ומיים האחרים )התנגדות של חודשים את הי 3

לעומת ביצוע  3.5-ממשקל הגוף, מספר החזרות היה קטן בממוצע ב 60%בהתנגדות של  המתיחות, לפרוטוקו

ר בממוצע מספ 40%המתיחות בהתנגדות של  לשכאשר הנבדקים ביצעו את פרוטוקו הבדיקה לאחר ישיבה בכסא.

סטודנטים אחרים  23נבדקו בבדיקה שנייה  לעומת ביצוע הבדיקה לאחר ישיבה בכסא. 2.3-החזרות  היה קטן ב

ההתנגדות שניתנה לכיפוף הברך  ימים כאשר בין יום ליום היה פרק זמן של שבוע. 4נבדקו  גברים(. 9-נשים ו 14)

כן בוצע פרוטוקול  3-ו 2 המתיחות.בימיםלא בוצע פרוטוקול  4-ו 1בימים  .[26] ממשקל הגוף 50%-הייתה כ

ובימים שלא ביצעו מתיחות  11.7-ו 11.6נמצא שבימים שביצעו מתיחות מספר החזרות היה בממוצע המתיחות. 

פרוטוקול המתיחות לפני בדיקת סיבולת השריר יצר מצב שבו חלק  חזרות. 16-ו 15.7צע החזרות היה ממו

בעת הצורך )הצורך היה מספר חזרות  גויסו לאאלו לכן יחידות  ם לפעולה.לפני כניסת "התעייפו"מיחידות השריר 

 .[26]חזרות קטן המספר וריות חוסר ביחידות מוטה עקבומקסימאלי( 

 3הנבדקים ביצעו  נשים אתלטיות נבדקו. 5-גברים אתלטים ו 11 .[27] ביצוע מתיחות השפיע גם על ריצת ספרינט

 אחד מארבעה פרוטוקולים של מתיחה: פעמים ריצת ספרינט לאחר ביצוע של

 ללא מתיחות בכלל. -הראשון 

 מתיחה של שתי הרגליים -השני 

 מתיחה של הרגל שמונחת מקדימה בתחילת הריצה  -השלישי 

 מתיחה של הרגל שמונחת מאחור בתחילת הריצה. -הרביעית 

הראשונה בשכיבה על  כל פעם:מתיחות ב 3הם ביצעו  כמו כן ביצעו האתלטים פרוטוקול חימום זהה בכל המקרים.

ישרה וכף שנייה בעמידה כאשר הרגל האחורית המתיחה ה הגב כאשר הירך בתשעים מעלות ויישור של הרגל.

הרגל בכיפוף ולבסוף בשכיבה על הגב כיפוף של הברך ושל הירך אל החזה של רגל אחת כאשר השנייה מונחת על 

 3הם ביצעו את  שניות. 10-20ן מתיחה למתיחה הפוגה של שניות כאשר בי 30כל מתיחה בוצעה במשך  הרצפה.

שניות בין מחזור למחזור. לפני היציאה לריצה הנבדק  30מחזורים עם הפוגה של  4המתיחות אחת אחרי השנייה, 

דקות ולאחר מכן יצאו לשלושת הספרינטים כאשר בין  5-10הרפה ע"י עמידה או הליכה לאורך מסלול במשך 

מבדיקה נמצא שזמן הריצה הממוצע בין כל המתיחות לא היה שונה אך  הם נחו למשך כדקה.ספרינט לספרינט 

 10הבדיקה נערכה בטווח קרוב יחסית למתיחה ) לעומת הביצוע ללא מתיחות הזמן היה איטי בצורה משמעותית.
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עה לטווח דקות מהמתיחה( ולכן התוצאות משקפות את ההשפעה המיידית של המתיחה על הביצוע ולא את ההשפ

 [.27ארוך ]

נשים  3גברים ו  13 [.28למתיחה נמצאה השפעה שלילית גם על הכוח שהשריר יכול להפיק בעת ביצוע קפיצה ]

 פרוטוקולים שונים של סוגי חימום לפני הקפיצה:  5ביצעו 

 א פרוטוקול החימום הראשון היווה את קבוצת הביקורת כלומר, נקודת הבסיס שממנה הו -קבוצת הביקורת

 הרמות עקבים. 5סקוואטים ו   5דקות,  3השווה.הוא כלל הליכה בקצב נוח למשך 

 דקות שלא בוקרה ע"י אמצעים חיצוניים אלא ע"י  4פרוטוקול החימום השני כלל ריצה של  -ריצה

 הנבדקים, כאשר נאמר להם לרוץ בקצב נוח ושהם יגיעו למצב של הזעה )טמפ' החדר הייתה מבוקרת(.

 וקול החימום השלישי כלל רק מתיחות של שריר הארבע ראשי ושל  פרוט -מתיחותplantar flexors 

שניות בכל  30מתיחות לכל שריר במשך  4שהם השרירים המעורבים ביותר בקפיצה לגובה.בוצעו 

 מתיחה עם מנוחה של דקה בין מתיחה למתיחה.

 4ות כאשר שולבה ריצה של החימום הרביעי בוצע שילוב של ריצה ומתיח לבפרוטוקו -ריצה+מתיחות 

 דקות בסוף המתיחות.

 קפיצות חימום  4-ריצה ו הפרוטוקול החמישי והאחרון שילב מתיחות, -ריצה+מתיחות+קפיצות חימום

הקפיצות שולבו  מהיכולת. 100%ממקסימום היכולת ושלושת האחרות של  80% השהראשונה היות

 בסוף של הפרוטוקול הרביעי.

 ק"ג. 10נה הייתה קפיצה מהמקום לגובה כאשר מונח על כתפי על הקופץ מוט במשקל של הראשו קפיצות בוצעו. 2

הקפיצה  מעלות ומשם לקפוץ. 100הקופץ נדרש להחזיק את עצמו כאשר הזווית של שריר הארבע ראשי היא 

היו הנתונים שנלקחו  קפיצות וחושב ממוצע. 3מטר כאשר בוצעו  0.3השנייה הייתה קפיצת נחיתה מגובה של 

EMG  שטחי שנלקח מעל הrectus femoris,gastrocnemius וtriceps surae- Achilles tendon .  תוצאות

המחקר הראו שפרוטוקול החימום של ריצה+מתיחות ופרוטוקול החימום של ריצה+מתיחות+קפיצות הפיקו את 

כדי  צאות הנמוכות ביותר.בעוד שפרוטוקול המתיחות בלבד הפיק את התו EMGהנתונים הגבוהים ביותר של ה 

לחדד את המשמעות יש להבחין שגם כאשר ביצעו הנבדקים את הקפיצה ללא חימום )פרוטוקול ראשון( הם הפיקו 

עלה פרוטוקול החימום של ריצה בלבד  בנוסף, המתיחות בלבד. אשר כשהם ביצעו אתתוצאות טובות יותר מ

פרוטוקול הריצה+מתיחות היה כמעט שווה בתוצאותיו  של ריצה+מתיחות וכמו כן בתוצאותיו על הפרוטוקול 

עוד נקודה היא שגם תוצאות פרוטוקול הריצה בלבד ותוצאות פרוטוקול  לפרוטוקול של קבוצת הביקורת.

הריצה+מתיחות+קפיצה היו דומות מאוד. ניתן להסיק מתוצאות אלו שלמתיחות יש השפעה שלילית על כוח ועל 

 שנה השפעה חיובית של ריצה וקפיצות חימום.כוח מתפרץ של שריר ומנגד י

 

 שני הסברים: הכוח והסיבולת השריר ע"יניתן להסביר את ההשפעה של המתיחות על 

 שריר נוקשה הוא בעל מוכנות פעולה גבוהה יותר משריר רפוי ולכן גם נכנס לפעולה מהר יותר.הסבר אחד הוא ש 

היחידה האקטיבית )סיב השריר( ליחידה הפסיבית )רקמת משום שכאשר השריר נוקשה יותר, העברת האנרגיה מ

המתיחות גורמות לשריר להיות פחות נוקשה ולכן העברת האנרגיה איטית יותר מהיחידה  מהירה יותר. החיבור(

 [.4האקטיבית לפסיבית ]

ידה את בגיד הור מתיחה של גיד עקב אכילס לפני הפקת הרפלקסנמצא ש .יולוגי נוירופיז שני הוא הסבר הסבר

 לאחר ביצוע מתיחה. לכן התגובה של האצן נמוכה יותר [,29] חוזק הרפלקס
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 מתיחות לפני האימון או המשחק לבין פציעות במהלך האימון/משחק: ביצוע קשר ביןה

Pope R et al [30 ביצעו מחקר שנערך על ]המשתתפים  .17-35גברים חיילים אוסטרלים בגילאים  1538

 קבוצות: 2החיילים חולקו ל פציעות משמעותיות והיו בעלי בריאות כללית טובה.במחקר לא סבלו בעבר מ

 חיילים 735-קבוצת מתיחה. 

 חיילים 803-קבוצת ביקורת. 

 שניות על קבוצות השרירים:  20קבוצת המתיחה ביצעה פרוטוקול מתיחות של מתיחה אחת של 

soleus,gastrocnemius,hamstrings,quadriceps,hip abductors,hip flexors.  בנוסף ביצעה קבוצה זאת גם

מקבוצת  46) 89 מתוך הקבוצות, קבוצת הביקורת ביצעה רק חימום קל של ריצה קלה. חימום קל של ריצה קלה.

נבדקים אחרים )כולם מקבוצת  94 מקבוצת המתיחות( נבדקים הועברו באמצע המחקר לבסיס אחר. 43הביקורת ו

 דיווחו על כך שהם רוצים לבצע מתיחות לפני האימון ולכן נשרו. ייליםחה הביקורת(נשרו במהלך המחקר.

 3)פציעה הוגדרה ככל פגיעה בגף תחתון אשר מנעה מהחייל לחזור לפעילות למשך  פציעות 333בסה"כ תועדו 

ימי  96,021בסה"כ תועדו  ( בקבוצת המתיחות.21%) 158-( בקבוצת הביקורת ו22%) 175 ימים או יותר(.

בנוסף, נערכה  תוצאות המחקר הראו שמתיחות לפני אימון לא מקטינות את הסיכון להיפצע. ל כל הנבדקים.אימון ש

השוואה בין מס' הפציעות ברקמה רכה ובפגיעה ברקמה מבנית/עצמות בין שתי הקבוצות. לא נמצאו הבדלים בין 

הפציעות שתועדו כמבנה הגרמי ואין  כלומר,לביצוע מתיחות לפני אימון גופני אין השפעה על מספר שתי הקבוצות.

 השפעה על מספר הפציעות במבנה רך כמו שריר,גיד,רצועות וכו'.

 יבמחקר זה נבדק באופן רטרוספקטיב שחקני כדורגל. 195[ בדק 31] Kevin M et al שבוצע על ידימחקר נוסף 

 כמות פגיעות מתיחה בשרירים.

 שריר, -מאובחנת ע"י גורם רפואי אחד כפגיעה מסוג גיד פגיעה מסוג מתיחה היא צריכה להיות בכדי להיחש

החוקרים בדקו את המטופלים  צריכה הייתה להיות ירידה בתפקוד שגרמה להיעדרות של לפחות יום אימונים אחד.ו

מתיחה לפני אימון ולאחר מכן  להם ערכו התערבות של מתן פרוטוקו 1995כאשר בשנת  1994-1995בשנים 

 .Hamstrings,Quadricepship Adductor,Gastrocnemiusמתיחות נעשו על שרירי ה ה השוו בין השנים.

הם ביצעו  Hamstringsלכל קבוצת שרירים. לשריר ה  שניות בכל מתיחה, 15מתיחות של  3ההתערבות כללה  

בעמידה כאשר הברך מכופפת בצורה  Quadricepsמתיחה ע"י התכופפות כאשר הרגליים ישרות.לשריר ה 

-לשרירי ה והיד אוחזת בה מאחורי הגב ובכדי להעמיק את המתיחה הם משכו את הירך לאחור. תמאלימקסי

Adductors  הם נעמדו בפיסוק והעבירו משקל מצד לצד ולשריר הGastrocnemius  הם נעמדו בעמידת פסיעה

 ומתיחה ע"י העברת משקל קדימה כאשר הרגל הנמתחת מאחור עם עקב על הרצפה.

( מתוכם היו מסוג מתיחה בפלג גוף 43) 27.7%פציעות כאשר  155 ואירע 1994קר הראו שבמהלך תוצאות המח

 ( היו מסוג מתיחה בפלג גוף תחתון.21) 13.7%פציעות שמתוכם  153 ואירע 1995-ב תחתון.

 שבה בוצעה ההתערבות.כמובן 1995לשנת  1994בין מספר פגיעות מסוג מתיחה בין שנת  48.8%נמצא הבדל של 

שיש לקחת בחשבון שישנם גורמים אחרים )מזג אוויר,תנאי משטח האימון,כושר גופני וכו'( אשר יכולים לגרום 

 לשוני בין השנים אך לדעת החוקרים ההתערבות של מתיחות לפני האימון היא שגרמה לירידה במספר הפגיעות.

 מתיחות. כמו כן לא בוצעה בדיקת גמישות לאחר כל שנה ולא נוסתה צורה שונה של

Hartig D et al [22השוו בין שתי קבוצות. קבוצת הביקורת הורכבה מ ]-חיילים אשר ביצעו מתיחות לפני  148

בכל  Hamstringsפעמים ביום מתיחות לשריר ה  3חיילים שביצעו  150-האימון בלבד וקבוצת המחקר הורכבה מ

אם הרוטינה השונה של קבוצת המחקר שיפרה ה האחד,שניות.המחקר בדק שני דברים.  30שך מתיחות למ 5פעם 
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המחקר נערך  האם ישנו שוני במספר הפגיעות בפלג גוף תחתון בין שתי הקבוצות. השני, את הגמישות של השריר.

 ,stress fractures, patellofemoral knee pain, muscle strains–הפציעות שנכללו כללו שבועות. 13במשך 

tendinitis, plantar fasciitis, shinsplints, anterior compartment syndrome. 

בקבוצת הביקורת )מתיחה רק לפני  תוצאות המחקר הראו שישנו שוני משמעותי במס' הפציעות בין שתי הקבוצות.

פגיעות  25-ובקבוצת המחקר )שלוש מתיחות ביום( תועדו כ מהקבוצה, 29%פגיעות שהן כ  43האימון( תועדו 

תוצאות המחקר לא מוכיחות על קשר או חוסר קשר בין מתיחות לפני אימון לפציעות  וצה.מהקב 17%שהן כ 

פעמים ביום לבין מתיחות שנעשו לפני אימון בלבד  3בספורט, אך הן כן מראות שישנו הבדל בין מתיחות שנעשו 

ציעות ביחס לשלוש כמות הפ הן מראות שביצוע מתיחות לפני אימון גופני לא הקטין את מבחינת כמות הפציעות.

כמו כן נבדקה רמת הגמישות של שריר ה  מתיחות נצפו פחות פציעות. 5בקבוצת המחקר שביצעה  מתיחות.

Hamstrings.  בקבוצה המחקר נמצא שיפור ברמת הגמישות ובקבוצת הביקורת לא נמצא שיפור )ייתכן וזהו

חיילים אוסטרלים, בדק במשך  1093[ בקרב 23]  Pope R et alמחקר נוסף שביצע  ההסבר לשוני בין הקבוצות(.

 הפציעות שנבדקו היו: האם פרוטוקול מתיחות לפני אימון יוריד את כמות הפציעות. שבועות , 12

  שברי מאמץ בכף הרגל אוtibia. 

 Tibial periostitis. 

 .נקע של הקרסול 

 Achilles tendonitis 

 Anterior tibial compartment syndrome. 

 Gastrocnemius and Soleusשתמשו בקבוצת מחקר שביצעה פרוטוקול שנועד להאריך את שרירי החוקרים ה

 Wriestקבוצת הביקורת לא ביצעה מתיחות לשרירי הרגל אך במקום זאת מתחו את ה  לפני האימון הגופני.

Flexors and Triceps יוק של חימום .הכוונה הייתה שקבוצת הביקורת וקבוצת המחקר יבצעו את אותו הזמן בד

 ביצוע לאחר שניות של מתיחה בכל חימום. 20המתיחות שבוצעו ע"י קבוצת המחקר כללו  והכנה לאימון הגופני.

 קבוצת הביקורת ביצעה את אותו הדבר רק שרירי המתיחה היו שונים. דקות של חימום קל. 3הם ביצעו  המתיחה,

קבוצת הביקורת קרב פציעות ב 25תועדו  ות שתועדו,פציע 48מתוך  החיילים שוחררו מהמחקר. 1093מתוך  162

תוצאות  .Ttibiaמהפציעות היו נקע של הקרסול או שברי מאמץ בכף הרגל או  90% קבוצת המחקר.קרב ב 23-ו

המתיחות לפני אימון שביצעו החוקרים לא הקטין את אחוז הפציעות ביחס לאלו שלא  לאלו מראות שפרוטוקו

משום שמס' הפציעות לא היה  תלציין שהתוצאות הנ"ל לא היו מספיק חזקות סטטיסטייש  ביצעו את הפרוטוקול.

 מספיק גדול.
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 דיון:

 :לבין הסיכון להיפצע הקשר בין גמישות

כל המאמרים והמחקרים שנסקרו בעבודה זאת בוצעו על גפה תחתונה והמתיחות שבוצעו הם מתיחות פאסיביות 

 .גמישות לבין הסיכון להיפצע רים שבדקו את הקשר ביןמחק 7סקרו בעבודה זאת נבלבד.

או בפרק זמן  משחקים[ אשר בדקו את כמות הפציעות אצל ספורטאים במהלך עונת ה19,20,22,23מחקרים ] 4

 שבועות. 12-או בהמשחקים עונת שים יש סיכון נמוך יותר להיפצע במהלך ימצאו שלאנשים גמ עות,ושב 12של 

  et al  Diaz M.A [24]ו[ מצא שאין קשר בין גמישות לבין הסיכוי להיפצע 21] et al Timothy Fם של מחקר

Klemp P et al [25] .מצאו שגמישות ייתר מהווה גורם סיכון לפציעות 

ולכן  חשיבות רבה להשגת גמישות נהישאם נקבל את הדעה שלספורטאים גמישים יותר הסיכון להיפצע קטן יותר 

 ת גמישות באמצעות מתיחות.נבדק גם הקשר בין  השג

 

 הקשר בין ביצוע מתיחות לבין גמישות:

[ אשר בדקו פרוטוקולים שונים של ביצוע מתיחות לצורך השגת גמישות נסקרו בעבודה 13,14,15,16מחקרים ] 4

 שינו את רמת הגמישות:שונים של מתיחות  םשפרוטוקולי המחקרים מצאו 4כל זאת.

  הגדילו באותה רמה את מספר שבועות  5פעמים בשבוע למשך  3  ניותש 15 שניות לעומת 5מתיחות של

 [.13] המעלות ביישור פסיבי של מפרק הברך

  הגדילו באותה רמה את מספר המעלות ביישור  במשך שישה שבועות דקה לעומת שניות 30מתיחה למשך

 [.15] של מפרק הברך

 4 דילו באותה רמה את מספר המעלות הגשניות חמש פעמים  30 פעמים בשבוע 3של מתיחה  שבועות

שניות חמש  30פעמים בשבוע  3מתיחה  שבועות 8-ביישור של מפרק הברך לעומת פרוטוקולים של כ

 [.14] פעמים

  ביום הגדילו באותה רמה את  במשך שישה שבועות מתיחות 3לעומת פרוטוקולים של מתיחה אחת ביום

 [.15] מספר המעלות ביישור של מפרק הברך

המטרה  ק זמן שונה למשך זמן שונה.משום שכל מחקר ביצע מתיחה בצורה שונה בפר שוות בין המחקריםקשה לה

כל  ישנו קשר. שאכן הייתה לבדוק האם ישנו קשר בין ביצוע מתיחות להשגת גמישות וכל המחקרים מצאו

 5ה של לפחות אפשר לומר שבכדי להשיג שיפור יש לבצע מתיח המחקרים השיגו שיפור ברמת הגמישות ולכן

בזמני מתיחה  שהראה שוני ברמת הגמישותבסקירה זאת המחקר היחיד  שבועות. 4פעמים בשבוע למשך  3שניות 

תר מאשר זמן מתיחה שניות השפיע על טווח התנועה של מפרק הברך יו 60שזמן המתיחה של  ,[16] מצא שונים

ולכן תלו החוקרים את התוצאות  65מעל גיל מחקר זה הוא המחקר היחיד שהנבדקים אצלו היו  שניות. 30של 

 .והתבגרותיולוגים שמתרחשים בגוף האדם עקב יוצאות הדופן בשינויים פיז

 

 הקשר בין ביצוע מתיחות לפני אימון לבין הסיכון להיפצע באימון:

 מחקרים שבדקו האם מתיחות לפני האימון הקטינו את הסיכון להיפצע באימון. 4ו נסקר עבודהב

ושניהם לא מצאו קשר  RCTמתוך ארבעת המחקרים היו  Pope R et al [23[ ]30]שנערכו על ידי  ריםשני מחק

בשניהם בוצעה התערבות של מתן מתיחה לפני אימון  בין מתיחות לפני אימון לפני הסיכון להיפצע במהלך האימון.

 והשוואה עם קבוצת ביקורת שלא ביצעה מתיחות לפני אימון.
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Hartig D et al [22השווו ] .מחקר זה מצא שהקבוצה  בין מתיחות לפני אימון לבין ביצוע של שלוש מתיחות ביום

שביצעה שלוש מתיחות ביום סבלה פחות מפציעות במהלך המחקר לעומת הקבוצה שביצעה רק מתיחות לפני 

 להיפצע באימון.הםון לבין הסיכון קשר בין מתיחות לפני האימ ושמצא יםהיחיד הםKevin M et al [31 ] האימון.

חר ההתערבות ירד מספר פציעות מסוג מתיחה לא ,של מתן מתיחות לפני האימוןשכאשר בוצעה התערבות  ומצא

 בצורה משמעותית.

Timothy F et al [21מצא ]על של ביצוע מתיחות ששריר חזק נוטה פחות להיפצע וייתכן שההשפעה השלילית  ו

[ יכולה להשפיע על הסיכון של השריר 26,27,28המתיחה ] יצועב כוח השריר וסיבולת השריר מייד לאחר

 להיפצע.

 

 סיכום ומסקנות:

שריר -לפני האימון הגופני משפיעות על המרכיב האלסטי של רקמת הגיד מייד יש לשים דגש על כך שמתיחות

 ומתיחות לאורך זמן משפיעות על הרכיב הוויסקוסי של רקמה זאת.

שבדקו את הקשר בין ביצוע מתיחות מייד לפני האימון  [22,23,30מחקרים ]ת השייתכן וזוהי הסיבה לכך ששלו

 .לבין הסיכון להיפצע באימון לא מצאו קשר כלשהו

מאחר ונמצא שלביצוע מתיחות יש השפעה שלילית על הכוח והסיבולת שהשריר יכול להפיק מייד לאחר ביצוע 

ייתכן שלביצוע מתיחות מייד לפני האימון  .[21] יפצעוכמו כן שריר חזק נוטה פחות לה [26,27,28] המתיחות

 תהיה השפעה שלילית על הסיכון להיפצע באימון עצמו.

מכיוון שלמתיחות נמצאה השפעה על הכוח והסיבולת שהשריר יכול להפיק מייד לאחר המתיחות  בנוסף,

י ההשפעה השלילית תפגע [ ייתכן ובמקצועות ספורט בהן יש חשיבות לכוח ולמהירות של הספורטא26,27,28]

 בתוצאותיו של הספורטאי.

ן הסיכון להיפצע באימון היא קטנה יש לזכור שכמות המחקרים שבדקו את הקשר בין מתיחות לפני אימון גופני לבי

בנוסף, כל המחקרים  . כל המחקרים בדקו מתיחות פאסיביות בלבד וכולם התמקדו רק בפלג הגוף התחתוןוש

 הרגילה.  הזאת בקרב ספורטאים וחיילים ולא בקרב האוכלוסיישבדקו נושא זה בדקו 

 מסקנות:

  אם נקבל את הדעה שלספורטאים גמישים ישנו סיכון קטן יותר להיפצע באימון,ביצוע פרוטוקול מתיחות

 שבועות יוכל להקטין את הסיכון להיפצע באימון. 4פעמים בשבוע למשך  3שניות  5של לפחות 

  אין  ם ביצוע מתיחות לפני האימון הגופני יקטין את הסיכון להיפצע באימון,לפי המחקרים שבדקו הא

אין קשר בין ביצוע מתיחות לפני אימון לבין הסיכון להיפצע  כלומר, חשיבות לתזמון ביצוע המתיחות.

 באימון.

  מאחר ושלושה מחקרים מצאו השפעה שלילית של מתיחות על הכוח והסיבולת שהשריר יכול להפיק מיד

הן ישנה חשיבות לכוח זמן ההמלצה לספורטאים שמתחרים במקצועות ספורט שב חר ביצוע המתיחות,לא

 לא לבצע מתיחות לפני התחרות.וסיבולת תהיה 

 .יש לחקור את הנושא גם בסוגי מתיחות  כל המחקרים בדקו מתיחות פאסיביות והתמקדו רק בגפה תחתונה

 שונים וגם על גפה עליונה.

 ו את הקשר בין ביצוע מתיחות לפני אימון גופני לבין הסיכון להיפצע באימון בכל המחקרים שבדק

 הרגילה. ההנבדקים היו ספורטאים או חיילים ולא נערכו על האוכלוסיי
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