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چکیده
زمینه وهدف:
یکی از راههای افزایش شدت تمرینی در تمرینات مقاومتی استفاده از بیثباتی و سطوح ناپایدار است Push-up .یک تمرین رایج در برنامههای ورزشی
در جهت افزایش قدرت و استقامت عضالت کمربند شانه می باشد .هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضالت درگیر در انواع
حرکات  push-upروی سطح ثابت TRX ،و سوییس بال میباشد.
روششناسی:
این تحقیق به صورت علّی مقایسهای روی  11نفر از مردان ورزشکار (میانگین وزن  55/16 ± 6/64کیلوگرم و میانگین قد 156/59 ± 5/26سانتی متر)
در دامنه سنی  26 -22که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند ،انجام شد .افراد به صورت تصادفی هر  4حرکت  push-upروی سطوح ثابت،
 TRXو سوییسبال در دو حالت دست و پا روی سطوح را سه بار تکرار کردند و فعالیت الکترومایوگرافی عضالت سینهای بزرگ ،سه سر بازویی ،دلتویید
قدامی و سراتوس قدامی ثبت شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده و مقایسه بین گروهی  4حرکت مختلف  push-upدر هر یک از
عضالت منتخب از آزمون اندازهگیری مکرر استفاده شد.
یافتهها:
فعالیت الکترومایوگرافی عضله سینهای بزرگ و دلتویید قدامی در حرکات  push-upروی  TRXو سوییسبال به طور معناداری بیش از انجام حرکت
روی سطح ثابت بود ( ،)p≥1/15فعالیت الکترومایوگرافی عضله سه سر بازویی و دندانهای قدامی به ترتیب در حرکاتی که دست و پا روی سطح نایایدار
بود به طور معناداری بیشتر از سایر حرکات بود (.)P≥1/15
نتیجهگیری:
نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که استفاده از سطوح ناپایدار در تمرینات باعث افزایش شدت تمرینی خواهد شد .بیشترین چالش برای عضالت
سینهای بزرگ و دلتویید قدامی را در حرکت  push-upبا حالت دستها روی سوییسبال و برای عضله سه سر بازویی در وضعیت دستها روی سطوح
ناپایدار و برای عضله دندانهای قدامی در وضعیت پاها روی سطوح ناپایدار پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی:
پوش آپ ،تی آر ایکس ،سوییس بال ،عضالت کمربند شانه ،فعالیت الکترومایوگرافی
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( Push-upشنای سوئدی) یک تمرین رایج در برنامههای ورزشی است
که هدف از اجرای آن افزایش قدرت و هایپرتروفی عضالت باال تنه
میباشد ( )11،22همچنین یک روش استاندارد جهت اندازهگیری مقاومت
عضالنی عضالت باال تنه به شمار میرود ( .)15در اجرای حرکت Push-
 upعضله سینهای بزرگ با کمک دلتویید قدامی و سه سر بازویی وارد
عمل میشوند که نحوه فعالیت هر عضله با توجه به تنوع در اجرای این
حرکت متفاوت خواهد بود که غالبا روی سطوح پایدار در حالی که دستها
بیش از عرض شانه باز باشد انجام میگیرد ( .)23،26در اجرای حرکت
 Push-upنیز تغییرات در سطوح و بهرهگیری از سطوح ناپایدار به سبب
افزایش در تنوع حرکت و شدت بیشتر اخیرا مورد استفاده قرار گرفته است
( .)21تحقیقات زیادی افزایش در فعالیت عضالت تنه و پاها را زمانی که
حرکات اسکوات ،پالنک ،پل ،پوش آپ و سایر تمرینات قدرتی باالتنه
روی سطوح ناپایدار انجام میشود را گزارش کردهاند ( .)6،19،21نتایج
برخی تحقیقات نشان می دهد که انجام حرکت  Push-upبه کمک
وسایل ناپایداری چون سوییس بال ،1بوسو بال ،2تخته تعادل 3و تی آر
ایکس 6موجب افزایش در فعالیت عضالنی عضالت کمربند شانه در
مقایسه با تمرینات رایج شده است (.)4،2،13،16،26
تمرینات  TRXجدیدترین نوع تمرینات با وسایل ناپایدار است که به فرد
امکان میدهد در حالت معلق در مقابله با وزن بدن خودش کار کند .نتایج
تحقیقات حاکی از آن است که احتماال تمرینات تعلیقی به سبب افزایش
در بسیج کردن تارهای عضالنی فعالیت بیشتر عضالنی را به همراه دارد.
مطالعات اخیر نشان میدهد که حرکت  Push-upدر تمرینات TRX
فعالیت عضالنی بیشتری را در عضالت سینهای بزرگ ،سه سر بازویی،
دلتویید قدامی ( )21راست شکمی ( )22پشتی بزرگ ( )2و راست رانی
( )5در مقایسه با تمرینات رایج دارد.
یکی دیگر از وسایل ناپایداری که در تمرینات مورد استفاده قرار میگیرد
تمرینات با  Swiss Ballاست .هدف اصلی استفاده از این وسیله توسعه
عضالت مرکزی و افزایش ثبات مرکزی میباشد ( .)11استفاده از این
وسیله در انجام حرکت  Push-upنیز مورد بررسی قرار گرفته که نتایج
نشان میدهد فعالیت عضالت سه سر بازویی ،دندانهای قدامی و ذوزنقه
فوقانی در مقایسه با سطح پایدار بیشتر بوده است (.)16،15
استفاده از وسایل ناپایدار اخیرا مورد توجه مربیان ورزشی و متخصصان
توانبخشی قرار گرفته است که  TRXو  Swiss ballبا استقبال بیشتری
روبرو شده است اما تاکنون در تحقیقات پیشین تفاوتهای فعالیت
عضالنی در استفاده این دو وسیله ورزشی صورت نگرفته است از طرف
دیگر در تحقیقات صورت گرفته موقعیت دستها با سطوح ناپایدار مورد
1. Swiss ball
2. BOSU ball
3. Wobble board
4. TRX
5. Hands on Bar

بررسی قرار گرفته ولی تحقیقات اندکی به بررسی فعالیت عضالت زمانی
که سطح ناپایدار در موقعیت پاها قرار گرفته باشد پرداختهاند .ازاینرو هدف
از تحقیق حاضر مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضالت درگیر (سینهای
بزرگ ،دلتویید قدامی ،سه سربازویی و دندانهای قدامی) در انواع حرکت
 Push-upبا قرارگیری دستها و پاها روی سطوح ناپایدار ( TRXو
 )Swiss ballو سطوح پایدار میباشد.
با توجه به این خالء تحقیقاتی مطالعات پیشین هدف تحقیق حاضر
بررسی میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضالت درگیر در انواع حرکت
 push-upاست ،یافتههای تحقیق حاضر با آگاهی از فعالیت عضالنی
عضالت درگیر در حرکات مختلف  push-upجهت تجویز برنامه تمرینی
میتواند مورد استفاده مربیان ورزشی و متخصصان توانبخشی قرار گیرد.

روششناسی
نمونه ها شامل  11مرد با میانگین وزن  55/16 ± 6/64کیلوگرم و
میانگین قد 156/59 ± 5/26سانتیمتر بود که به صورت هدفمند و از
بین دانشجویان با سطح فعالیت بدنی متوسط یا باال (براساس گزارش
آزمودنی) و ورزشکار در رشته بدنسازی با سابقه حداقل  4ماه تمرین
انتخاب شدند .همچنین در این پژوهش سعی شد تا نمونه ها از لحاظ
شاخص هایی همچون قد ،وزن و سن همسانسازی شوند و میانگین این
سه متغیر در بین افراد انتخابی نزدیک به هم باشد تا تاثیری بر روی نتایج
پژوهش به حداقل برسد ،که نتایج آزمون آماری نیز نشان داد اختالف
معناداری بین آزمودنیها در این شاخصها وجود ندارد ( .)p<1/15تحقیق
حاضر در آزمایشگاه حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده
تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی انجام گرفت .دراین تحقیق 4
حرکت مختلف  push-upروی سطح پایدار یا ناپایدار شامل حرکات
دستها روی سطح ثابت ( ،)5HBپاها روی سطح ثابت ( ،)4FBدستها
روی توپ ( ،)5HSBپاها روی توپ ( ،)2FSBدستها معلق روی TRX
( )9HSو پاها معلق روی  )11FS( TRXمورد ارزیابی قرار گرفت .سطح
ثابت یا متغیر در تمام حرکات با فاصله  61سانتیمتر از سطح زمین یکسان
در نظر گرفته شد (سوییس بال با ارتفاع  51سانتیمتری انتخاب شد که
با فشار نیروی وزن بدن آزمودنیها در فاصله حدود  61سانتیمتری قرار
می گرفت) .همچنین شرایط محیطی آزمایشگاه به طور یکسان برای
تمامی آزمودنیها کنترل شد .آزمودنیها به رعایت مواردی از قبیل عدم
مصرف خوراکی یا نوشیدنی  3ساعت قبل از انجام آزمون ،عدم فعالیت
فیزیکی پیش از  12ساعت قبل از مراجعه و خواب حدود  2ساعت در شب
قبل از آزمون ملزم شدند .در تحقیق حاضر فعالیت الکترومایوگرافی در
عضالت سینهای بزرگ ،سه سر بازویی ،دلتویید قدامی و دندانهای قدامی
6. Feet on Bar
7. Hands on Swiss Ball
8. Feet on Swiss Ball
9. Hands Suspended
10. Feet Suspended

مورد بررسی قرار گرفت .برای ثبت فعالیت الکترومایوگرافی از دستگاه
 EMG 16کاناله مدل  Baya Medساخت ایران استفاده شد .جهت
تعیین محل اتصال الکترودها از لمس لندمارکهای استخوانی و انقباض
ایزومتریک بیشینه عضالت استفاده شد و سپس الکترودها بر روی پوست
و در راستای فیبرهای عضالنی چسبانده شد .در این تحقیق نیز همه
الکترودها در سمت راست بدن قرار داده شد .جهت مشخص نمودن محل
اتصال الکترود ها از استاندارد اروپا تبعیت شد ( .)24پس از مشخص شدن
محل اتصال الکترودها به منظور آماده سازی پوست ابتدا موی بدن در
مکانهای عالمت گذاری شده تراشیده شد و با استفاده از آب و الکل
پوست به طور کامل شستشو و با پنبه خشک میشد .به منظور انجام انواع
حرکات ابتدا آزمودنی در وضعیت  push-upقرار میگرفت به گونهای
که شانهها کامال عمود بر زمین و در  91درجه فلکشن قرار داشت و هیچ
گونه چرخش داخلی و خارجی در اندام فوقانی وجود نداشت .سپس
آزمودنی بعد از اعالم محقق حرکت را شروع میکرد به گونهای که فاز
پایین رونده و باالرونده مجموعا در بازه  5ثانیه انجام میشد (.)3

شکل Push-up .1دست روی سطح ثابت ()HB

دادههای الکترومایوگرافی با فرکانس نمونه برداری  1111هرتز در ثانیه
جمعآوری شدند .این سیگنالها ابتدا به میزان  11برابر (× )11پیش تقویت
شده و در محدوده گذردهی بین  21تا  511هرتز فیلتر گردیدند .بهوسیله
الگوریتم ( RMSمحاسبه ریشه میانگین مربعات) با ثابت زمانی 51
میلیثانیه و بهوسیله نرم افزار  Megawinنسخه  3مورد پردازش قرار
میگرفت .عدد حاصل از پردازش بهوسیله  ،RMSمنعکسکننده میانگین
توان یک سیگنال است که میزان یا سطح فعالیت عضله را نشان میدهد.

انقباض دو بار و به مدت پنج ثانیه تکرار و سپس میانگین دادهها مورد
استفاده قرار گرفت ( .)3سپس در هر نوبت هر یک از آزمودنیها به صورت
تصادفی یکی از شش حرکت  Push-upرا اجرا میکنند ،هر حرکت سه
بار تکرار میشد و دادههای مربوط به میزان فعالیت عضالت منتخب
توسط دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد .در نهایت دادههای به دست آمده
از هر عضله در هر یک از حرکات با تقسیم بر مقدار انقباض ایزومتریک
بیشینه به دست آمد و میانگین سه تکرار به عنوان خروجی نهایی مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.تحلیل دادههای آماری با استفاده از نرم
افزار  SPSSنسخه  22انجام گرفت .ابتدا جهت بررسی نرمال بودن
دادهها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف استفاده شد و مقایسه بین گروهی
 4حرکت مختلف  push-upدر هر یک از عضالت منتخب از آزمون
اندازهگیری مکرر استفاده شد .در پردازش سیگنالهای الکترومایوگرافی
برای اینکه امکان مقایسه بین عضالت مختلف و آزمودنیهای متفاوت
فراهم شود ،فعالیت عضله باید به یک مقدار مرجع نرمال شود .به همین
منظور هر وضعیت حداکثر انقباض دو بار و به مدت پنج ثانیه تکرار و
سپس میانگین دادهها مورد استفاده قرار گرفت ( .)3سپس در هر نوبت
هر یک از آزمودنیها به صورت تصادفی یکی از شش حرکت Push-
 upرا اجرا می کنند ،هر حرکت سه بار تکرار میشد و دادههای مربوط
به میزان فعالیت عضالت منتخب توسط دستگاه الکترومایوگرافی ثبت
شد .در نهایت دادههای به دست آمده از هر عضله در هر یک از حرکات
با تقسیم بر مقدار انقباض ایزومتریک بیشینه به دست آمد و میانگین سه
تکرار به عنوان خروجی نهایی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
تحلیل دادههای آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام
گرفت .ابتدا جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف-
اسمیرنف استفاده شد و مقایسه بین گروهی  4حرکت مختلف push-up
در هر یک از عضالت منتخب از آزمون اندازهگیری مکرر استفاده شد.

شکل Push-up .3دست روی )HS( TRX

شکل Push-up .2پا روی سطح ثابت ()FB

در پردازش سیگنالهای الکترومایوگرافی برای اینکه امکان مقایسه بین
عضالت مختلف و آزمودنیهای متفاوت فراهم شود ،فعالیت عضله باید
به یک مقدار مرجع نرمال شود .به همین منظور هر وضعیت حداکثر

شکل Push-up .4پا روی )FS( TRX
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بحث و نتیجهگیری

شکل Push-up .5دست روی سوییس بال ()HSB

شکل Push-up .6پا روی سوییس بال ()FSB
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در بررسی نرمال بودن دادهها نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنف نشان
داد توزیع دادهها در تمامی متغیرها به صورت طبیعی می باشد .در مقایسه
بین گروهی  4حرکت مختلف  push-upدر بررسی نتایج آزمون اندازه-
گیری مکرر با توجه به معناداری آزمون کروویت ماخلی ()sig ≥1/15
برای بررسی فعالیت الکترومایوگرافی هر یک از عضالت از آزمون هیون-
فلت استفاده شد .نتایج آمار توصیفی و نتایج آزمون اندازهگیری مکرر در
جدول  1آمده است .نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نشان داد فعالیت
الکترومایوگرافی در تمامی عضالت سینهای بزرگ ،سه سر بازویی،
دلتویید قدامی و دندانهای قدامی بین حرکت  push-upدر حاالت
مختلف روی سطوح پایدار و ناپایدار اختالف معنیدار دارند (.)p≥1/15
نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان داد فعالیت الکترومایوگرافی عضله سینه
ای بزرگ در حرکات  push-upروی  TRXو سوییس بال به طور
معناداری بیش از انجام حرکت روی سطح ثابت بود ( ،)P≥1/15فعالیت
الکترومایوگرافی عضله سه سر بازویی در حرکاتی که دست روی سطح
نایایدار بود به طور معناداری بیشتر از سایر حرکات داشت (.)P≥1/15
فعالیت الکترومایوگرافی عضله دندانهای قدامی در حرکاتی که پا روی
سطح ناپایدار بود نسبت به حرکات روی سطح ثابت و دست روی TRX
به طور معناداری بیشتر بود ( )P≥1/15و همچنین فعالیت
الکترومایوگرافی عضله دلتویید قدامی در حرکتی که دست روی سطح
ثابت بود به طور معناداری کمتر از دیگر حرکات بود .همچنین حرکات
روی سوییسبال با حرکات روی سطح ثابت و دست روی  TRXنیز
اختالف معناداری مشاهده شد ( .)P≥1/15درصد میزان فعالیت
الکترومایوگرافی به نسبت  MVCعضالت به تفکیک هر حرکت در
نمودار  1آمده است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فعالیت الکترومایوگرافی عضله سینهای
بزرگ در حرکت  Push-upروی سطوح ناپایدار  TRXو سوییسبال به
طور معناداری بیشتر از اجرای حرکت بر روی سطوح پایدار است .نتایج
حاضر از جهت افزایش فعالیت عضالنی عضله سینهای بزرگ در حرکت
 Push-upروی سطح پایدار ( )TRXبا تحقیق اسنار و همکاران ()2113
و بورینی و همکاران( )2115منطبق و با تحقیق لمن و همکاران ()2114
و هرینگتون و همکاران ( )2115غیر همسو میباشد .همچنین فعالیت
الکترومایوگرافی عضله سه سر بازویی در حرکت  Push-upدر حالتی
که دست روی سطوح ناپایدار باشد بیشتر از سایر حاالت بود که این نتایج
نیز با نتیجه تحقیق لمن و همکاران ( )2114و اسنار و همکاران ()2113
همسو میباشد .نتایج بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضله دندانهای
قدامی نشان داد زمانی که پاها روی سطح ناپایدار باشد فعالیت بیشتری
نسبت به سایر حاالت دارد .این نتایج با یافته های تحقیق لمن و همکاران
( )2112و هرینگتون و همکاران ( )2115به نحوی همسو میباشد.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد فعالیت الکترومایوگرافی عضله دلتویید
قدامی نشان داد حرکت  Push-upدر حالت دست روی سطح ثابت به
طور معناداری کمتر از سایر حاالت است و در حالت دست روی سوییس-
بال بیشترین فعالیت را دارد که با تحقیق اسنار و همکاران ( )2113و
هرینگتون و همکاران ( )2115منطبق میباشد.
بنابراین نتایج تحقیق حاضر مبنی بر افزایش شدت تمرینی و فعالیت
عضالنی با ایجاد ناپایداری در سطح با استفاده از  TRXو سوییسبال با
نتایج تحقیقات پیشین همسو میباشد ( .)1،12،15،14،21برای توجیه این
امر دالیلی را میتوان برشمرد .یکی از علل افزایش فعالیت عضالنی در
عضالت درگیر در حرکت  Push-upدر سطوح ناپایدار افزایش درجه
آزادی مفاصل در حالت تمرین روی سطوح ناپایدار مثل  TRXو
سوییسبال میباشد .در تمرین  Push-upرایج روی سطح ثابت تنها
یک درجه آزادی در سطح ساجیتال بر بدن وجود دارد اما با ناپایداری در
سطح برای مثال تمرین در حالت معلق ( )TRXبا کاهش حمایت در
باالتنه یا پایین تنه و اضافه شدن درجه آزادی در سطح هوریزنتال بدن
باعث افزایش در فعالیت عضالنی عضالت جهت تامین پایداری و تعادل
بدن میشود .این امر حالتی مثل استفاده از دمبل در مقابل هالتر را برای
این عضالت به وجود میآورد که افزایش در شدت تمرین را به همراه
دارد (.)12
در کنار این یافتهها نقطه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین ایجاد
شرایط ناپایدار برای ناحیه پایین تنه عالوه بر باالتنه بود که در مطالعات
پیشین بررسی نشده بود .از این حیث یافتههای تحقیق نشان داد عضله
سه سر بازویی در شرایط ناپایداری باالتنه (دستها) و عضله دندانهای
قدامی در شرایط ناپایداری پایین تنه (پاها) فعالیت الکترومایوگرافی
بیشتری نسبت به سایر حاالت حرکت  push-upثبت کردند .در بیان
علت این امر میتوان گفت در شرایط ناپایداری دستها برای ایجاد ثبات

فعالیت
زیستی و
علوم
پژوهش در
بدنیشانه در حرکت ...push-up
کمربند
عضالت
یوگرافی
الکتروما
مجلهفعالیت
مقایسه

در قسمت باالتنه فرد ناخودآگاه با نزدیک کردن و تماس دادن بازوها به
بدن به افزایش تعادل در این ناحیه کمک میکند .در این حالت از فعالیت
عضله سینهای بزرگ کاسته و سه سر بازویی با چالش بیشتری روبرو
میشود ( .)5همچنین میتوان گفت در شرایطی که دست روی سطح
ناپایدار قرار دارد مرکز ثقل در نقطهی باالتری نسبت به زمانی است که
دست روی سطح ناپایدار است .از آنجایی که هر چه مرکز ثقل فاصلهی
بیشتری از سطح داشته باشد بیثباتی افزایش مییابد و نیروی بیشتری
برای ایجاد تعادل نیاز است ،بنابراین میتوان گفت فعالیت عضلهی سه
سر بازویی در این شرایط فعالیت بیشتری برای ایجاد تعادل در باالتنه
ثبت میکند ( .)15در حالت ناپایداری پاها نیز فرد برای ایجاد ثبات تنه با
آبداکشن بازوها به پایداری بیشتر کمک میکند .در این حالت کتفها در
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حالت پروترکشن قرار میگیرند .از اینرو عضله دندانه ای قدامی برای دور
شدن کتفها بیش از سایر حاالت فعال میشوند ،مشابه آنچه در push-
 up plusاتفاق میافتد (.)9
به طور خالصه میتوان گفت یافتههای این تحقیق از تئوری افزایش
فعالیت عضالت کمربند شانه با ایجاد سطوح ناپایدار در حرکت push-
 upحمایت میکند و بیشترین چالش ممکن در عضالت سینهای بزرگ
و دلتویید قدامی را در حرکت  push-upبا حالت دستها روی سوییس
بال را پیشنهاد میکند .همچنین پیشنهاد میشود برای ایجاد چالش بیشتر
برای عضالت سه سر بازویی و دندانهای قدامی به ترتیب از سطوح ناپایدار
در باالتنه و پایین تنه استفاده شود.

جدول  .1نتایج آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون اندازه گیری مکرر
FSB
P
M
SE Value

HSB
M
SE

FS
SE

HS
M

SE

FB
M

SE

HB
M

SE

M

 3/24 3/36 3/61 3/37 3/55 3/37 3/50 3/13 3/87 3/10 3/56 3/11 3/30سینه ای بزرگ
 3/23 3/36 3/20 3/30 3/86 3/30 3/27 3/32 3/88 3/36 3/25 3/30 3/31سه سر بازویی
3/06 3/36 3/28 3/35 3/20 3/36 3/60 3/36 3/84 3/13 3/62 3/35 3/34

دلتویید قدامی

 3/25 3/35 3/63 3/38 3/60 3/30 3/57 3/13 3/67 3/11 3/80 3/38 3/31دندانه ای قدامی
90
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40

AD

30
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نمودار  .1درصد فعالیت الکترومایوگرافی نسبت به  MVCبرای هر یک از عضالت در انواع حرکت push up
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Abstract
Background: Surface instability is a common addition to traditional rehabilitation and strength exercises with

the aim of increasing muscle activity. The aim of the current study is to determine if performing push up
exercise variations on an unstable surface (Swiss ball and TRX) influences EMG amplitude of the shoulder
gridle muscles when compared with a stable surface.
Methodology: A convenience sample of 10 subjects performed 3 repetitions for each exercise. Surface

electromyograms were recorded from the triceps, pectoralis major, anterior deltoid and serratus anterior while
performing push up exercises with the feet or hands placed on bench, TRX and swiss ball.
Results: TRX and Swiss ball push-ups resulted in greater activation in the pectoralis major and anterior deltoid

than those performed on the bench (p≤0.05). The triceps and serratus anterior muscles showed increases in
muscle activity when respectively the hands and feet were on the unstable surface (p≤0.05).
Conclusion: The results of this study indicate that using unstable surfaces will increase the intensity of exercise.

The greatest challenge for pectoralis major and anterior deltoid muscles is suggested push up exercises when
the hands placed swiss ball And also for triceps and serratus anterior muscles, respectively, from unstable
surfaces in the hands and feet.
Keywords:

EMG, Push ups, Shoulder muscles, Swiss ball, TRX
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