مقاله
گان
نام نويسند
تحقيقاتي

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
سال یازدهم

شماره 3

صفحات  211تا 218

پاییز 1392

تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی ،استقامتی و موازی بر نسبت تستوسترون به كورتیزول خون و
آمادگی عضالنی در سربازان کشتی گیر

*سید جواد میرغنی ،1دكتر حمید آقا علی نژاد ،2سجاد ارشدی ،3اسماءایاز  ،4جواد گرایلی کرپی ،5علی فکوریان
تاریخ اعالم وصول92/1/28 :

6

تاریخ اعالم قبولی مقاله92/5/27 :

چكيده
سابقه و هدف :امروزه استفاده از روشهای مناسب تمرینی برای دستیابی به قدرت عضالنی مطلوب بهمراه استقامت عضالنی

از اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابراین متخصصان علوم ورزشی تمرین موازی را به عنوان یک روش تمرینی جدید که
مجموعهای از فاکتورهای آمادگی جسمانی را در بر دارد ،معرفی کردهاند .هدف از این مطالعه ،بررسی تاثیر  8هفته تمرین موازی
بر نسبت تستوسترون به کورتیزول خون و آمادگی عضالنی در سربازان کشتی گیر بود.

مواد و روشها :در یك پژوهش نیمه تجربی كه به صورت میدانی انجام شد 24 ،سربازکشتی گیر بصورت داوطلبانه انتخاب شدند
و به صورت تصادفی در 3گروه تمرینی تمرین استقامتی و تمرین قدرتی تمرین موازی قرار گرفتند .برنامة تمرین استقامتی درهفته

اول شامل دویدن با شدت  %65ضربان قلب بیشینه به مدت 16دقیقه بود كه درهفته هشتم به تدریج ،شدت به  %80و مدت 30
دقیقه رسید .برنامة تمرین قدرتی شامل اجرای  6حرکت بود .برنامة تمرین موازی تركیب تمرینهای 2گروه استقامتی و قدرتی در
هرنوبت بود .تحلیل دادهها با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس درون گروهی با اندازهگیریهای تكراری انجام شد .از روش آماری
تی همبسته جهت مقایسه میزان پیشرفت آمادگی عضالنی از پیش آزمون تا پس آزمون استفاده شد.

یافتهها :نسبت تستوسترون به كورتیزول با كاهش  % 125/80در گروه استقامتی ) (P=0/00و  % 78/12در گروه موازی همراه بود
) .(P=0/04گروه قدرتی در تمامی حركات افزایش معناداری را نشان داد ،گروه تمرین استقامتی در حركات پرس سینه ،زیر بغل

وسرشانه كاهش معنا داری را نشان داد و درگروه تمرین موازی بجز حركت اسكوات در تمامی حركات افزایش معناداری مشاهده
شد ) .(p<0/05آمادگی عضالنی در بین 3گروه در حرکت پرس سینه ) ،(P=0/00زیربغل ) ،(P=0/00سرشانه ) ،(P=0/00تفاوت معناداری
مشاهده شد.

بحث و نتیجهگیری :تمرینات موازی میتواند موجب کاهش روند افزایشی وضعیت کاتابولیکی ناشی از اجرای تمرین استقامتی

شود و همین امر میتوانداز كاهش قدرت عضالنی که در نتیجۀ تمرین استقامتی در سربازان کشتی گیرایجاد میشود جلوگیری كند.
كلمات كلیدی :تمرین موازی ،سربازان کشتی گیر ،نسبت تستوسترون به کورتیزول ،آمادگی عضالنی

مقدمه

تمرینی ،در جهت توسعهی فاکتورهای آمادگی جسمانی در نظر

امروزه ،تمرین ترکیبی به عنوان یکی از کاربردیترین روشهای

گرفته شده است .بعالوه پژوهشهای تجربی ،فواید آمادگی عضالنی

1ـ پژوهشگر ،ایران ،علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول ،باشگاه پژوهشگران جوان (*نویسنده مسئول)
آدرس الکترونیکSeyedgavadmirghani@yahoo.com :
تلفن09358815187 :
 2ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه فیزیولوژی ورزش
 3ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب ،دانشکدهی تربیت بدنی ،گروه فیزیولوژی ورزشی
 4ـ کارشناس ارشد ،ایران ،ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزش
 5ـ پژوهشگر ،ایران ،علی اباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول ،دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
 6ـ پژوهشگر ،ایران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی ،دانشکدۀ تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزش
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در تمرینات اصلی و کاربردی را نشان داده است ( .)3-1دولزال و

کورتیزول در ارتباط است .از طرفی محور هیپوتاالموس –هیپوفیز-

پوتیگر و كرامر و همكاران ،تداخل در قدرت و استقامت را در گروه

گونادال ) (HPGو قدرت عضلۀ اسکلتی بوسیلهی فعالیت محور

تركیبی نسبت به گروه قدرتی و استقامتی در ورزشكاران تمرین

سوماتوتروپیک و محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-تیروئید تحت تأثیر

كرده گزارش كردند ( .)4در حالی كه هاكنین و همكاران هیچ گونه

قرار میگیرد ( .)19مطالعات عمقی پاسخ متفاوت تستوسترون را

اثر تداخلی را در قدرت و استقامت گروه تركیبی مشاهده نكردند

به انواع پروتكلهای تمرینات قدرتی نشان دادند كه روی هم

و تمرینات تركیبی تعاملی در جهت افزایش قدرت واستقامت به

رفته تمرینات قدرتی با شدت باال وحجم كافی موجب افزایش

جای ِ
نقش بازدارندگی آن نشان داد ( .)5باالبینس و همكاران نیز

تودةعضالت و غلظت تستوسترون میشود ( .)20بعالوه ،سیستم

بهبود بیشتری در استقامت وقدرت در نتیجة اجرای تمرینات

غدد ترشحی نیز ،نقش تنظیمی ،ترمیمی ای را در بافت عضالنی

تركیبی در مقایسه باتمرین استقامتی و قدرتی مشاهده كردند (.)6

بازی میكند ( .)21در این رابطه اخیرا" پژوهشهای صورت پذیرفته

هیكسون و همكاران ( )1980كه اولین بار اثر تداخلی در توسعة

است كه نشان میدهد تعدیل کنندههایی وجود دارد که باعث تعادل

قدرت را در گروه تركیبی گزارش كردند ،از 5روز در هفته تمرین

بین هورمونهای آنابولیك (تستوسترون) و كاتابولیك (كورتیزول)

قدرتی و شش روز در هفته تمرین استقامتی و تركیبی برای مردان

میشود كه ممكن است نقشی در اثر تداخلیِ دیده شده در تمرین را

دانشگاهی شركت كننده در فعالیتهای تفریحی استفاده كرده بودند.

ایفا نماید ،البته وقتی كه چنین اثری با افزایش كورتیزول همراه باشد

علت تداخل در توسعة قدرت در گروه تركیبی را به عامل بیش

( .)22اینکه ،تمرین موازی (ترکیب تمرین قدرتی و استقامتی) از

تمرینی نسبت دادند .هیكسون گزارش كرد از آنجا كه گروه قدرتی

بروز اثرات تداخلی ناشی از افزایش کورتیزول و باال رفتن وضعیت

 5روز در هفته و گروه استقامتی  6روزدر هفته تمرین میكردند و

کاتابولیکی در بدن میتواند جلوگیری کند هنوز به روشنی به

گروه تركیبی هر دو برنامة قدرتی و استقامتی را  6روز در هفته اجرا

اثبات نرسیده است لذا ،با توجه به نبود دادههای کافی و تناقض در

میكردند ،شایدخستگی ناشی از اجرای جلسات تمرین استقامتی

اطالعات موجود این پژوهش با هدف بررسی اثر تمرین موازی

به افت قدرت و تالش تمرینی در گروه تركیبی منجر شده است

بر نسبت تستوسترون به كورتیزول وتغییرات آمادگی عضالنی در

( .)7برخی پژوهشگران گزارش کردند که برنامههای تمرینی اصلی

سربازان كشتی گیر مرد انجام شد.

میتواند مفید واقع شود زیرا همۀحرکات عضالنی چند مفصلی در
بین چندین برنامۀ تمرینی به انجام میرسد ( .)10-8مطالعات پاسخ

آزمودنیها

فیزیولوژیکی و متابولیکی حادی را در جوانان  19-27ساله گزارش

در یك مطالعه نیمه تجربی كه به صورت میدانی انجام شد28 ،سرباز

کردهاند .قدرت عضلهی اسکلتی یکی از اصول اصلی تعیین کنندۀ

كشتی گیر مرد به صورت داوطلبانه در دامنه سنی  19تا  22سال

عملکرد حرکتی است ( ،)11همینطور افزایش قدرت عضالنی در

(انحراف استاندارد ±میانگین) قد ،وزن و سن ،شاخص تودهی

نتیجهی تمرین مقاومتی بوسیلهی مکانیسمهای متفاوتی همچون

بدنی )( (BMIدر جدول  1آمده است) ،شرکت کنندگان این پژوهش

تغییرات تستوسترون ،کورتیزول ،و نسبت تستوسترون به کورتیزول

را تشکیل دادهاند .شرکت کنندگان با تكمیل پرسش نامه رضایت
)(ST,N=9)،(ET,N=9

و دیگر متغیرها ایجاد میشود ( .)15-12افزایش در این هورمونهای

شخصی ،به صورت تصادفی در سه گروه

آنابولیک ،قدرت عضالنی را افزایش میدهد .تمرین مقاومتی قدرت

) (CT,N=10انتخاب شدند ،كه دو نفر از شركت كنندگان در دوره

عضالت اسکلتی را از طریق سازوکارهای فیزیولوژیکی متفاوتی

كنترل از گروه موازی و دو نفر هم از گروه استقامتی و قدرتی

که در ارتباط با فاکتورهای عصبی ( )16هایپرتروفی عضلۀ اسکلتی

در طول دوره تمرینی حذف گردیدند ،كه در پایان دوره تمرینی

( )17و تغییرات هورمونی میباشدافزایش میدهد ( .)18قدرت

افراد به هشت نفر در هر گروه رسیدند .آزمودنیها از یك سطح

عضالنی بطور نسبی با تغییر غلظتهای نسبت تستوسترون آزاد

اقتصادی ،فرهنگی انتخاب شدند و تغذیه آنها نرمال بود ،که با

به کورتیزول) (FT/Cو تغییرات مقدار فاکتور رشد شبه انسولینی به

حضور درتمرینات به صورت نامنظم به مدت هشت هفته ،دوره

و

سید جواد میرغنی و همکاران

تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی ،استقامتی و موازی بر نسبت تستوسترون به كورتیزول خون و ...
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جدول  -1میانگین و انحراف استانداردویژگیهای آنتروپومتریکی شرکت کنندگان

ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻮازي

ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪرﺗﻲ

ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ

)ﺗﻌﺪاد=(8

)ﺗﻌﺪاد=(8

)ﺗﻌﺪاد=(8

ﺳﻦ

21±1/069

20/50±1/195

20/50±1/195

ﻗﺪ

1/73±0/643

1/73±0/316

1/71±0/620

وزن

69/025±6/385

67/900±5/038

61±6/777

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدهي ﺑﺪﻧﻲ

23/074±1/871

22/604±1/250

22/107±1/306

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

تمرینی را گذارندند .و در صورتی كه افراد حداكثر تا دو جلسه

حرکت ،طی دو مرحله فبل از شروع تمرینات و بعد از پایان هشت

متوالی یا غیر متوالی در تمرینات شركت نمیكردند ،حذف میشدند.

هفته تمرین از طریق آزمون و خطاتعیین گردید .مجموع وزن بدن

برای انجام تست خونی از كمیته اخالق رضایت نامه كتبی دریافت

افراد بدون لباس و كفش با استفاده از فرایندهای استاندارد و معیار

شد .مالك انتخاب آزمودنیها برخورداری از سالمتی كامل قلبی

اندازه گیری دیجیتال اندازه گیری و محاسبه شد و قد آزمودنیها

– عروقی و ریوی ،نداشتن هیچ نوع بیماری حداقل دو ماه پیش

(بدون كفش) تا حداقل میلیمتر و با استفاده از استادیومتر دارای

از آغاز پژوهش ،نداشتن اختالالت هورمونی و عدم مصرف دارو

درجه بندی استاندارد محاسبه گردید.(Karada Scan, HBF362) .

بود .بعالوه آزمودنیها قبل از شروع تمرینات از مصرف هر گونه

تمامی آزمودنیهای گروه قدرتی برای آشنایی با طرح تمرینی،

محركهایی مثل كافئین و الكل خود داری كردند .مالك اولیه

پس از شروع دورهی تمرین دو جلسه تمرین كردند .تمام جلسات

ارزیابی سالمتی ،توسط پرسش نامه ساخت پژوهش گران بود و

تمرین ،با گرم كردن عمومی بدن شروع میشد .برای گرم كردن

همچنین در پیش آزمون همه آزمودنیها از نظر قلب ،ریه و غدد

عضالت تخصصی هر یک از حرکات را با یك ست 25 ،تكرار

توسط پزشك متخصص معاینه شدند .شرکت کنندگان به مدت

وبا بار خیلی سبك در قسمتهای باالتنه و پایین تنه اجرا كردند.

هشت ماه به طور متوسط هفتهای سه جلسه تمرینات كشتی را انجام

برنامه تمرینات قدرتی شامل پرس سینه روی نیمكت ،ساق پا ،پرس

میدادند كه با اضافه شدن طرح تمرینی به دو جلسه در هفته كاهش

سرشانه ،اسكوات ،زیر بغل ،پشت پا بود كه به صورت دایرهای

یافت .تمرینات ،مجددانه توسط دو پژوهشگر ،مورد حمایت و

انجام شد .بین هر ایستگاه  90تا  120ثانیه استراحت بود .در هفته

كنترل قرار میگرفت.

اول تمرین قدرتی با  2ست 10 ،تكرار و  %55حداكثر یك تكرار

پژوهش حاضر با انجام تمرینات قدرتی ،استقامتی و موازی اجرا

بیشینه ) (1RMانجام شد كه به تدریج در انتهای هفته هشتم تمامی

شد .افراد با استفاده از متغیرهای مرتبط با حداكثر قدرت و فعالیت

 6حركت به  3ست 6 ،تكرار و  %85یك تكرار بیشینه ) (1RMرسید

استقامتی و غلظت هورمونها ،مورد سنجش قرار گرفتند .كل مدت

( .)13در طول هفته چهارم ،حجم تمرینات برای بهبود اجرا و

این تحقیق سه روز در هفته به مدت هشت هفته به طول انجامید.

جلوگیری از آسیب بیش از حد ،كاهش یافت و پس از این مرحله

شرکت کنندگان در قبل از شروع تمرینات به عنوان (دورهی كنترل)

تمامی افراد ،به منظور تعیین ) ،(1RMآزمون حداکثر قدرت بیشینه

و بعد از پایان هفته چهارم و پایان هفته هشتم مورد آزمایش قرار

را انجام دادند كه برنامه تمرینی چهار هفته دوم براساس

گرفتند .بنابراین تمامی آزمایشات خونی سه بار درطی تحقیق

بدست آمده در پایان هفته چهارم طراحی شد .در هر ست حجم

انجام شد .مورد اول (دوره كنترل) برای تعیین ثبات ،پایداری و

تكرار ،اجرا ،ثابت و تنظیم شده بود.

قابلیت اعتماد مورد استفاده قرار گرفتند .هر فرد آزمایشات را در

گروه تمرین استقامتی ،در برنامهی دو پیشرفته با استفاده از تردمیل

همان زمان از روز انجام داد .برای مشخص نمودن میزان پیشرفت

شركت نمودند كه در طول هفتهی نخست با 16دقیقه و %65HRMAX

قدرت عضالنی آزمون حداکثر یک تکرار بیشینه ) (1RMاز شش

حداكثر ضربان قلب آغاز گردید .و تعیین حداكثر ضربان قلب با

)(1RM
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استفاده از (سن  HRmax )HRmax = 220 -بود .شدت تمرین در هر دو

از تمرین در هر مرحله جمعآوری شد كه زمان خون گیری به

هفته  %5و مدت در هر جلسه  2دقیقه افزایش مییافت .به گونهای

خاطر ریتم شبانه روزی هورمونها بود.

كه شدت و مدت تمرین افراد در پایان هفته هشتم به %80 HRMAX

آزمودنیها كشیده شدكه در هر مرحله از خون گیری آزمودنیها

و  30دقیقه رسید ( .)41در هر جلسه قبل از تمرین افراد  5دقیقه

به مدت  15دقیقه در حالت نشسته و خمیده قرارگرفتند .این

به صورت قدم زدن آرام خود را گرم میكردند .اجرای تمرینات

نمونهها به مدت  10دقیقه با سرعت

استقامتی بر روی تردمیل  T 9700 HRT Vision Fitnessساخت كشور

سانتریفیوژ شدند و سرم بدست آمده در دمای  -20°برای تجزیه

آمریكا و ضربان سنج پوالر ) (Polarساخت كشور فنالندانجام شد.

و تحلیل فریز شدند .متغیرهای اندازه گیری شدۀ خونی شامل،

تمامی شركت كنندگان گروه موازی ،تركیبی از تمامی تمرینات

 Testosteroneو  Cortisolبودند .برای اندازهگیری تستوسترون

گروه تمرینی استقامتی و قدرتی را با هم انجام دادند .تمرین قدرتی

با واحد  ng/mlوحساسیت pg/ml 0/038و کورتیزول ) (Cبا واحد

قبل از تمرین استقامتی انجام شد كه بین این دو تمرین 15-20

 micg/dlوحساسیت mg/dl 0/025ازكیت مونوبایند )(Monobind inc

دقیقه استراحت بود.

ساخت كشور آمریكا و از روش  ELISAاستفاده شد برای به دست

نمونههای خونی بین ساعت  8تا  8/5صبح ( amدر سه مرحلهی

آوردن نسبت  T: Cواحدها به  nmol/lتبدیل شدهاند.

پیش آزمون ،پایان هفته چهارم ،پایان هفته هشتم) بعد از هشت

تحلیل دادههای سرم خون باروش آماری تحلیل واریانس درون

ساعت خواب و  12-14ساعت ناشتایی و  2روز استراحت پس

گروهی با اندازههای تكراری درسه مرحله پیش آزمون ،پایان هفتۀ

5cc

خون از سیاهرگ

2500rpm

(دور در دقیقه)

)(T

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای آمادگی عضالنی

ﻧﺎم ﺣﺮﻛﺖ

ﭘﺮس ﺳﻴﻨﻪ
#

اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ

ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﭘﺸﺖ ران

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
زﻳﺮ ﺑﻐﻞ
#

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ# 

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﻜﻮات

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﺎق ﭘﺎ

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

M±SD

ﻗﺪرﺗﻲ

P

15 .70±17,07

M±SD

11 .66±50 .8

P

ﻣﻮازي

M±SD

23 .62±45 .7

92 .67 ±71 .15

30 .70 ±14 .8
19 .4

2 .62

74 .104 ±41 .42

93 .117 ±62 .21

46 .113 ±35 .18

0,03

- 2 .23

0,00

85 .64 ±28 .7

115,09 ±23 .19

62 .122 ±59 .20
4 .69

3 .16

75 .73 ±14,03

73,04 ±12,03

82 .65 ±35 .5

51 .0

35 .10

0,00

62 .116 ±62 .18

53 .70 ±47 .14

11 .78 ±84 .11
5,07

3 .41

62,06 ±22 .15

62 .58 ±21 .8

47 .56±47 .8

0,00

-22 .3

0,00

23 .69 ±93 .5

17 .59±78 .15

81 .62 ±55 .8
19 .4

4,02

70 .85 ±65 .32

99 .90±38 .15

22 .97 ±73 .12

0,00

-2 .82

0,00

49 .60 ±71 .7

20 .96 ±68 .14

77 .95 ±18 .15
78 .4

81 .0

73 .120 ±76 .22

49 .125±60 .21

45 .112 ±45 .22

46 .0

5 .10

14 .103±98 .42
-17 .59

23 .0

31 .128 ±74 .21

*تفاوت معنا دار بین گروه قدرتی و استقامتی ) .(P=0.00تفاوت معنا دار بین گروه استقامتی و موازی )(P=0.00

82 .2

0,00

0,03

98,03 ±46 .15

115,02 ±22,03
57 .2

P

0,00

0,00

0,00

0,00

73 .0

0,00
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چهارم ،پایان هفتۀ هشتم استفاده و همچنین مقایسهی نمرات متغیرها
در سه گروه نیز با استفاده از آزمون ) (ANOVAبررسی شد .روش
آماری  tهمبسته جهت مقایسة پیشرفت آمادگی عضالنی از پیش
آزمون تا پس آزمون استفاده شد همینطور تحلیل واریانس یك راهه
جهت مقایسه تفاوتهای پیشرفت بین گروهی استفاده شد .برای
نرمالیتة دادهها ازآزمون  k-sاستفاده وسطح معنی داری )(p<=0/05

در نظر گرفته شد.
شکل  -4معناداری کورتیزول سرم
تفاوت معنا دار در كورتیزول ) (Cبین مرحله میان تست و پس آزمون در
گروه استقامتی و موازی
)(P<0/01

یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد تغییرات آمادگی عضالنی در جدول 2
نشان داده شده است .گروه قدرتی ،افزایش معناداری را در تمامی
حركات نشان داد ،گروه استقامتی ،كاهش معنا داری را در حركات
پرس سینه ،زیر بغل وسرشانه نشان داد و در گروه موازی به جز
حركت اسكوات در تمامی حركات افزایش معناداری مشاهده شد
) .(p< 0/05مقایسه پیشرفت آمادگی عضالنی ،بین  3گروه در حرکت
پرس سینه ( ،)P= 0/000 ،F2=93/29زیربغل (0/000،F2=06/56
= )Pو سرشانه ( ،)P= 0/000،F2=06/51تفاوت معناداری مشاهده
شد .تستوسترون در گروه استقامتی و موازی کاهش معناداری را
نشان داد (شکل  .)3افزایش معناداری در مقادیر کورتیزول در گروه
استقامتی و موازی مشاهده شد (شکل .)4بین نسبت تستوسترون به
كورتیزول در بین سه مرحله اندازه گیری تفاوت معناداری مشاهده
شد (( ،)P= 0/000،F2= 204/16شکل.)5

شکل  -5معناداری  T: Cسرم )(P<0/01
تفاوت معنا دار در نسبت تستوسترون به كورتیزول ) (T: Cبین مرحله میان
تست و پس آزمون در گروه استقامتی و موازی

بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر تاثیر تمرین موازی بر نسبت تستوسترون به
كورتیزول خون و آمادگی عضالنی در سربازان كشتی گیر را مورد
مطالعه و بررسی قرار داد .افزایش كورتیزول با فاكتورهای استرسی
و متابولیسم كربوهیدرات كه موجب تجزیه پروتئین میشود مرتبط
است ( .)23نتایج پژوهشگران اثر آنابولیکی تستوسترون بر عضلۀ
اسکلتی را به وضوح نشان داده اند ( ،)24همیچنین یافتهها گزارش
داده اند که افزایش تودۀ عضالنی توسط تستوسترون با افزایش
تعداد سلولهای ماهوارهای و هستۀ عضالنی همراه است ( .)25از

شکل  -3معناداری تستوسترون سرم
تفاوت معنا دار تستوسترون تام ) (Tبین مرحله پیش آزمون و پس آزمون در
گروه موازی و استقامتی
)(P<0/01

اینرو ،شواهد نشان میدهدکه کورتیزول موجب افزایش بیان فاکتور
رونویسی  1foxO 1می شود ( )26و شکل فعال  foxO1در میوتوبهای
 C2C 12از طریق فعال سازی پروموتر ژن میوستاتین به افزایش
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بیان میوستاتین میانجامد ( .)27بنابراین ،کورتیزول یامستقیم ًا به

به شدت ،مدت ،حجم تمرین ودورههای استراحت بستگی دارد.

foxO1

هر چقدر شدت ،مدت وحجم تمرین باال ودورههای استراحت

بیان میوستاتین را باال میبرد .پژوهشگران نشان دادندکه تمرین

کوتاه باشد پاسخ کورتیزول به تمرین بیشتر است ( )38مطالعات

استقامتی معین ،به تنهایی اثر حادی بر پاسخ هورمونی (،)29-28

 E. L. Cadorو همكارانش نشان داده شد كه نسبت  T: Cبهبود یافت

و تغییرات مزمن در غلظت هورمونی پایه دارد ( .)30عالوه بر این،

و وضعیت مضاعف كاتابولیسم مشاهده نشد ( .)39در این راستا

مدارک متناقضی وجود دارد که اثر تمرین استقامتی را بر افزایش

دانشمندان نشان دادند كه میزان تستوسترون و پارامترهای مرتبط

پروموتر ژن میوستاتین متصل میشود و یا غیر مستقیم با

قدرت نشان میدهد که با نتایج مطالعۀ حاضر ،که کاهش حداکثر

با این هورمون مثل نسبت  T: Cشدیدا َ به افزایش قدرت عضالنی

یک تکرار بیشینه ) (RM1را در حرکات حركات پرس سینه ،زیر

وابسته هستند ( .)40لذا میتوان گفت ،این شرکت کنندگان كاهش

بغل وسرشانه نشان داد ،متناقض میباشد و همینطور این کاهش

اساسی ای در وضعیت آنابولیك و افزایش شدید در وضعیت

قدرت همراه با کاهش تستوسترون و کاهش نسبت تستوسترون

كاتابولیك در گروه استقامتی و موازی تجربه كردند كه متعاقب ًا

به کورتیزول در گروه استقامتی بود .در میان برخی دادهها نشاد

رابطه بین تعدیل هورمونی و وضعیت آنابولیك به كاتابولیك در

داده شده است که تمرین استقامتی اثری بر حداکثر قدرت عضالنی

این تحقیق كنونی یافت شد.

( )32 -31وحتی تودۀ عضالنی ندارد .در دستۀ دیگر نتایج مثبتی

نتایج دادههای ما نشان میدهد که تمرین قدرتی با توجه به طرح

وجود دارد که نشان میدهد شرایط متفاوتی در تمرین استقامتی

تمرینی میتواند موجب روند افزایشی وضعیت آنابولیكی سربازان

کی تواند موجب افزایش قدرت ( )34- 33و حتی تودۀ عضالنی

كشتی گیر شود .از طرفی تمرین استقامتی موجب افزایش وضعیت

شود ( .)35در همین راستا پژوهش حاضر افزایش حداکثر قدرت

كاتابولیكی و كاهش وضعیت آنابولیكی میشود ،بنابراین تمرین

عضالنی را در حرکت اسکوات در گروه استقامتی را مشاهده نود.

موازی میتواند با افزایش وضعیت آنابولیكی اثرات كاتابولیكی

ورید و همکاران ( )2005نشان دادند که 12هفته تمرین قدرتی

تمرین استقامتی كه ناشی از افزایش كورتیزول میباشد را كاهش

موجب بهبود اجرا و قدرت عضالنی در پایین تنه گردید ( .)1دادههای

دهد .با توجه به اهمیت كاهش وضعیت كاتابولیكی كه در تمرینات

کلی نشان میدهد که برنامهی ورزشی پایه و اصلی میتواند قدرت

موازی نسبت به تمرینات استقامتی ایجاد میشود ،تركیب تمرینات

و استقامت عضالنی و دیگر فاکترهای آمادگی جسمانی را افزایش

قدرتی و استقامتی میتواند از كاهش آمادگی عضالنی ناشی از

دهد ( )36از طرفی در پژوهشی ،تمرینات قدرتی موجب بهبود

تمرین استقامتی در سربازان كشتی گیر مرد جلوگیری كند.

اجرای دوندگان استقامتی شد ( )37که هم راستا با این پژوهش
نتایج ما بهبود قدرت و همینطور کاهش روند کاتابولیکی را در گروه

تقدیر و تشکر

موازی نشان داد .یافتههای مطالعهی حاضر نشان داد که کورتیزول

در این مجال از جناب اقای ابوالفضل اسفندیاری مربی باشگاه

طی روند تمرین مقاومتی کاهش معنی دار نداشته که میتوان دلیل

پرورش اندام ،به خاطر مساعدت و در اختیار گذاشتن تجهیزات

آن را به تولید الکتات بیشتر ،همچنین استرسهای فیزیکی و احتماال

ورزشی و همچنین از شرکت کنندگان این پژوهش سپاس گزاری

آسیب بافتی بیشتر نسبت داد که نهایتا موجب تحریک بیشتر محور

مینماییم.

هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال میشود .پاسخ کورتیزول به تمرین
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Abstract
Background: Many studies showed trainings with high intensity and enough volume leads to the
enhancement of muscle mass and testosterone concentration. Other studies reported no increase in catabolic
state in concurrent and endurance training, and no change or reduction in testosterone amount in endurance
group. The aim of this study was assessment of concurrent training effect on testosterone/cortisol ratio and
muscular fitness in soldiers’ wrestler.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on 24 Soldiers wrestler with
average age of 20/625±1/135yr, height 172/710±5/180, and average weight of 68/442±50860kg, BMI
22/928±0/281 voluntarily and randomly were divided into three groups (each groups n=8). Endurance training
consisted of running to 65% of maximum heart rate for 16 minutes during the first week, reaching 80% of
maximum heart rate for 30 minutes during the 8 weeks. The strength training consisted of 6 movements.
Concurrent training was a combination of two strength and endurance training in each step, respectively. 5cc
venous blood was collected during three sets; pre-test, after 4 and 8 week at 8 o’clock in the morning and the
measurement was done with ELISA. Repetition maximum test (RMT) was estimated for evaluation of muscle
fitness in pre-test and posttest. Blood data analysis with statistical method, with repetition amount in three
groups was performed. ANOVA and t-test was used for comparison of variable scores between groupsand a
significant level was considered(p<0. 05).
Results: In all the movements, the strength group showed a significant increase, endurance group had
a reduction in bench-press, pull down curl and shoulder, and in concurrent group in all movements except
squat a significant increase was noticed (p < 0. 05).comparison between 3groups in terms of muscle fitness
development in bench-press(P=0/000F=29/93), lateral pull downcurl F=56/06P=0/00), and shoulder press
(F=51/06P=0/00)presented a significant difference. In three measurement sets in testosterone/cortisol ratio a
significant difference was observed. (F=16/204 P= 0/000).
Conclusion: combination of the strength and endurance training can have an impact on reduction of
catabolic state induced endurance training.
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