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 مقایسه اثرچهار هفته اي دو نوع تمرین استقامتی  وپالیومتریک بر سطح سرمی مایواستاتین  دختران نوجوان

 علیرضاییفرزانه .1
 کارشناسی ارشد واحد علوم وتحقیقات آمل -1

E-mail:Fsport۵۵۵@YAHOO.COM 
 چکیده

استقامتی و پالیومتریک بر مقادیر سرمی مایواستاتین دختران نوجوان نوع تمرین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثرچهار هفته اي دو
دختر نوجوان به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضرشرکت  24به همین منظور .تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد. بود

N(وپالیومتریک20/17±/. 83با میانگین سن) =۸N(وبه سه گروه استقامتی .کردند سال 8/16±83/0با میانگین سن) =۸
ت گروه استقامتی  پروتکل چهارهفته اي تمرین استقامتی با شد. سال تقسیم شدند 22/17±26/0با میانگین سن ) =۸N(وکنترل

در صد ضربان قلب ،سه جلسه در هفته  شرکت کردند وگروه پالیومتریک پروتکل چهار هفته اي تمرین پالیومتریک را که  80تا 60
ساعت بعد از اتمام اخرین  48قبل و.شامل چهار حرکت ،سه جلسه در هفته و گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نکردند

نتایج تحلیل اماري با ازمون تی همبسته .میلی لیتر خون از ورید بازویی ازمودنی ها گرفته شد10جلسه تمرینی ودر شرایط ناشتایی 
نشان داد در گروه تمرین استقامتی وتمرین پالیومتریک، سطح سرمی مایواستاتین ازمودنی ها بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین 

نتایج تحلیل اماري .نسبت به قبل از تمرین تفاوت معنی داري نداشت ولی در گروه کنترل بعد از تمرین.،کاهش معنی داري داشت 
با ازمون تی مستقل نشان داد که میزان مایواستاتین در گروه تمرین استقامتی وتمرین پالیومتریک، در مقایسه با گروه کنترل 

رین پالیومتریک می تواند در لذا می توان نتیجه گرفت که اجراي تمرین استقامتی و تم) (p≤./.۵.کاهش معنی داري داشت
پیشگیري از اتروفی عضالنی  ،کاهش توده عضالت ، سندرم سارکوپنیا،و پیشگیري از اضافه وزن،سندرم کچکسیا،ناتوانی سیستم 

 .عضالنی موثر باشد
 .کچکسیا.تمرین پالیومتریک،مایواستاتین،اتروفی عضالنی،سارکوپنیا:واژگان کلیدي

 دمهمق
است که نقش تنظیمی منفی و کلیدي در رشد و هموستاز عضله  TGF-βمایواستاتین یک فاکتور ترشحی و عضو خانواده بزرگ 

مایواستاتین قویا در عضله اسکلتی بیان و سپس به گردش خون ترشح می شود و در سطح سلول هاي عضالنی با . اسکلتی دارد
به طوري که حذف ژن ). 2(تکثیر و تمایز سلول هاي ماهواره اي را اعمال می کند ادرراتصال به گیرنده اکتیوین تاثیرات مهاري خود

مهار مایواستاتین به افزایش ) 4(مایواستاتین موجب  تکثیر و تمایز سلول هاي ماهواره اي و در نهایت افزایش توده عضالنی می شود
مل دقیق عضله اسکلتی و بافت چربی در تنظیم هموستاز این شواهد اوال بر تعا).5(منجر می شود PPAR-αبیان آدیپونکتین و 

متابولیکی بدن اشاره دارد، و ثانیا نشان می دهد هدف گزینی مهار مایواستاتین ممکن است روش موثري براي جلوگیري و درمان 
ا بهبود ریسک فاکتورهاي بیماریهاي متابولیکی از جمله مقاومت به انسولین باشد، چرا که غیر فعال سازي یا مهار مایواستاتین ب

 ).1،6(متابولیکی همراه است –قلبی 
 مواد وروش ها

پس ازمون با گروه کنترل است وبا هدف بررسی تاثیر چهار هفته اي دو نوع -پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش ازمون
دانش اموز دختر  24جامعه اماري این تحقیق .شدتمرین استقامتی و پالیومتریک بر میزان مایواستاتین دختران نوجوان انجام 

ابتدا محقق شرح حالی از زمان ،مکان،شیوه .نوجوان دبیرستان بوعلی سینا شهرستان نکاءبودند که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند
مانع بودن فعالیت ورزشی فرم رضایت نامه کتبی وگواهی سالمت بدنی وبال.اجراي ازمون واهداف ازمون در اختیار ازمودنی ها قرارداد

تقسیم ) (٨=nوکنترل ) (٨=nوپالیومتریک)٨=n(ازمودنی ها به سه گروه تمرین  استقامتی .از پزشک متخصص دریافت گردید
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براي رعایت الگوي غذایی یکسان توصیه هایی از طرف محقق به .ساعت قبل وبعد از تمرین،خون گیري انجام گردید 48.شدند
گروه تمرین استقامتی پروتکل تمرینی دوي هوازي را به مدت چهار هفته ،وهر هفته سه جلسه و گروه .تازمودنی ها انجام گرف

پالیومتریک پروتکل تمرینی را که شامل باال انداختن مالقه اي توپ،پاس سینه،پرش واکنشی با جعبه،پرش سریع از روي مانع بود 
روه کنترل در مدت چهار هفته هیچ نوع مداخله تمرینی دریافت گ.که به مدت چهار هفته،و هر هفته سه جلسه اجرا کردند

 .نکردند،قبل وبعد از چهار هفته تمرین هرسه گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند
 نتایج

 
 )معنی دار(* میانگین غلظت مایواستاتین قبل و بعد از تمرین -1-نمودار

که بین قبل و بعد از دوره تمرینی در گروه تمرینی اختالف معنی نتایج مقایسه درون گروهی سطوح سرمی مایواستاتین نشان داد 
هم چنین مقایسه بین ). =0P/ 135(، در حالی که در گروه کنترل تغییر معنی داري مشاهده نشد)=0P/ 023(داري وجود داشت 

از ).=0P/ 007(وجود داردگروهی تغییرات سطوح سرمی مایواستاتین نشان داد که بین گروه تمرینی و کنترل تفاوت معنی داري 
بنا براین چهار هفته تمرین استقامتی منتخب موجب کاهش معنی دار سطوح سرمی مایواستاتین . این رو فرض صفر رد می شود

 .دختران نوجوان می شود

 

 پالیومتریک میانگین غلظت مایواستاتین قبل و بعد از تمرین -1-نمودار 
ایواستاتین نشان داد که بین قبل و بعد از دوره تمرینی در گروه تمرینی اختالف معنی نتایج مقایسه درون گروهی سطوح سرمی م

هم چنین مقایسه بین ) . =0P/ 451(، در حالی که در گروه کنترل تغییر معنی داري مشاهده نشد)=0P/ 030(داري وجود داشت 
از )=0P/ 034(کنترل تفاوت معنی داري وجود داردگروهی تغییرات سطوح سرمی مایواستاتین نشان داد که بین گروه تمرینی و 

 :این رو می توان بیان نمود که
 .دمنتخب موجب کاهش معنی دار سطوح سرمی مایواستاتین دختران نوجوان می شو چهار هفته تمرین پالیومتریک
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 بحث ونتیجه گیري
تاثیرات مشابه بر پروتیین  پالیومتریک ن استقامتی و تمرینتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که انجام چهار هفته  تمرین 

در واقع،مطالعه حاضر .ندبا بهبود قدرت وتوده عضالنی سبب کاهش مایواستاتین سرمی دختران نوجوان شدمایواستاتین داشته ،و
اسکلتی پالیومتریک وسایتوکاین مایواستاتین را در بهبود شاخص هاي کارکردي وساختاري عضله استقامتی و تعامل میان تمرین 

استقامتی  چندین سازوکار مسئول بهبود قدرت وتوده عضالنی متعاقب تمرین.دختران نوجوان رادر کانون توجه قرار داده است
 استقامتی و شواهد نشان می دهندکاهش مایواستاتین وافزایش قدرت عضالنی در گروه تمرین. پالیومتریک مطرح می شود وتمرین 

. تاط معکوس با نقش تئوریک منفی مایواستاتین در تنظیم توده عضالنی اسبدهنده ارت پالیومتریک مطالعه حاضر نشان
متوقف شدن برخی مسیرهاي سیگنالی خاص،همواره با فاکتورهاي مسئول هایپرتروفی سلول هاي /مایواستاتین از طریق فعال

،موجب کاهش فعالیت مسیر سیگنالی فعال شدن مسیر سیگنالی فاکتورهاي هایپرتروفی  داخل سلول.عضالنی در تعامل است
بنابراین .مایواستاتین  ودر نهایت کاهش میزان نسخه برداري، ترجمه ،بیان وترشح مایواستاتین از سلول هاي عضالنی می شود

پالیومتریک  در این استقامتی وممکن است بتوان یکی دیگر از علل کاهش میزان مایواستاتین پالسما،بعد از چهار هفته تمرین 
تحقیق را به افزایش فعالیت این مسیرهاي سبگنالی ،افزایش میزان فاکتورهاي هایپرتروفیک مربوطه ودر نهایت کاهش فعالیت 

همچنین نشان داده شده است که به دنبال فعالیت .مسیر سیگنالی مسئول سنتز و ترشح مایواستاتین ازسلول هاي عضالنی دانست
می یابد،فول استاتین به عنوان یکی از بازدارنده هاي مهم بیان مایواستاتین،تحت مکانیسم هاي بدنی میزان فول استاتین افزایش 

ضمنا نشان داده شده است که فول استاتین می تواند عنوان .مولکولی وسلولی اي پیچیده،از بیان مایواستاتین جلوگیري می کند
،از اتصال مایواستاتین به Bاتین با اتصال گیرنده اکتیوینی نوع دوبدین صورت که فول است.مهار کننده رقابتی براي مایواستاتین باشد

نشان  دادند که به دنبال فعالیت مقاومتی ،میزان فول استاتین )2011(به عالوه هانس وهمکاران.گیرنده اش جلوگیري می کند
پالیومتریک،ناشی از استقامتی و لیت بنابراین به نظر می رسد یکی از علل کاهش میزان مایواستاتین،بعدازفعا).3(افزایش می یابد

 .افزایش فول استاتین است
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