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تاثیر تمرينات پاليومتريک حاد و مزمن بر برخي از فاکتور هاي دستگاه دفع ادرار در نوجوانان
والیبالیست پسر
3

امین اکبري پردنجاني ،1عفت بمبئي چي ،2مهدي کارگرفرد

.1کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي دانشگاه اصفهان؛ .2دانشيار دانشگاه اصفهان ،عضو هيئت علمي دانشکده تربيت بدني دانشگاه
اصفهان؛ .3استاد دانشگاه اصفهان ،عضو هيئت علمي دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان.
آدرس ايميل نويسنده مسئولamin_akbari_sport@yahoo.com :

مقدمه :هدف از مطالعه بررسي تاثيرات حاد و مزمن تمرينات پاليومتريک بر برخي از فاکتورهاي دستگاه دفع ادرار نوجواناان واليااليسات
پسر بود.
روش شناسي 22 :نفر از نوجوانان واليااليست پسر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند که به صورت تصادفي در  2گاروه تمارين نسان:
 11 ± 2/11سال ،قد 170 ± 7/02 :سانتيمتر ،وزن 00/02 ± 1/72 :کيلوگرم) و کنترل نسن 11/22 ± 2/13 :سال ،قد171/12 ± 9/71 :
سانتيمتر ،وزن 07 ± 1/11 :کيلوگرم) قرار گرفتند .قال و بعد از يک جلسه تمرين حاد پاليومتريک نمونه گياري ادرار باه منراور تعياين
ميزان هماچوري ،پروتئينوري و کراتينين ادرار انجام شد .گروه تمرين براي مدت هشت هفته و هفته اي سه جلسه به تمرينات پاليومتريک
پرداختند ،گروه کنترل در اين مدت فقط در تمرينات والياال معمول خود شرکت ميکردند .بعد از هشت هفته  ،مجددا نمونه گياري ادرار
قال و بعد از يک جلسه حاد جهت اندازه گيري متغير ها از  2گروه گرفته شد .داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با انادازه گياري
هاي مکرر  t ،وابسته و  tمستقل در سطح معناداري  2/20مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج :پروتئينوري ،کراتينين ادرار و نسات پروتئين به کراتينين ن ) P ≥ 2/20بعد از يک جلسه فعاليت حاد پاليومتريک در هار دو گاروه
تجربي و کنترل افزايش يافت .اما ميزان هماچوري تفاوت معناداري نداشت ن .)P ≤ 2/20همچنين ميزان همه متغييرها ناشي از يک جلسه
فعاليت حاد پاليومتريک پس از هشت هفته تمرين پاليومتريک تفاوت معناداري را نشان نداد ن.)P ≤ 2/20
بحث و نتیجه گیري :بعد از يک جلسه حاد پاليومتريک ،پروتئينوري ،کراتينين و نسات دفع پروتئين به کراتينين افزايش مي يابد .ولاي
 1هفته تمرينات پاليومتريک ساب ايجاد سازگاري و کاهش ميزان هيچ يک از متغييرها نمي شود.
واژه هاي کلیدي :تمرين پاليومتريک ،هماچوري ،پروتئينوري ،کراتينين ادرار  ،فعاليت حاد.
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