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چکیده
هدف از اين پژوهش ،تعيين تأثير ترتيب تمرين ترکيبي (قدرتي و استقامتي) بر سطوح سرمي ميوستاتين ،فوليستاتين
و نسبت فوليستاتين بر ميوستاتين زنان سالمند بود .تعداد  11نفر از زنان سالمند (با دامنۀ سني  21/91±1/06سال؛ قد
 411±1/14سانتيمتر؛ وزن  24/26±4/03کيلوگرم و  63/11±1/29 BMIکيلوگرم بر مترمربع) بهطور تصادفي ساده در
يکي از چهار گروه تمرين استقامتي  +قدرتي ( ،)n=9( )E+Sقدرتي  +استقامتي ( ،)n=10( )S+Eترکيبي چرخشي
( )n=12( )ACTو کنترل ( )n=9تقسيم شدند .برنامههاي تمريني بهمدت هشت هفته و سه روز در هفته انجام شد.
برنامۀ تمرين استقامتي شامل کار بر روي دوچرخۀ کارسنج (با شدت  21-01درصد  (MHRو برنامۀ تمرين قدرتي
شامل چندين تمرين منتخب باالتنه و پايينتنه (با شدت  11-21درصد  ،1RMهشت تا  40تکرار) بود 61 .ساعت قبل
و  10ساعت بعد از برنامههاي تمريني ،نمونۀ خوني آزمودنيها بهمنظور برآورد مقادير سرمي ميوستاتين و فوليستاتين
به روش االيزا اندازهگيري شد .از آزمون تي وابسته جهت تغييرات درونگروهي و از آزمون آناليز واريانس يکطرفه
جهت بررسي اختالف بين گروهها استفاده شد .نتايج نشانداد ميزان فوليستاتين و ميوستاتين پس از سه نوع ترتيب
تمرين ،تغيير معناداري نيافت ( .)P≤0.05نسبت فوليستاتين به ميوستاتين در گروه  E+Sافزايش يافت ،هرچند معنادار
نبود ()P≤0.05؛ ولي اين نسبت در گروه  S+Eکاهش معناداري را نشان داد ( )P=0.04و پس از تمرين ACT ،تغييري
نيافت ( .)P≤0.05همچنين ،هشت هفته تمرين ترکيبي ،به افزايش معنادار قدرت باالتنه در گروههاي تمرين ترکيبي
 E+Sو  ACTو قدرت پايينتنه در همۀ گروههاي تمرين ترکيبي منجر شد ( .)P>0.05براساس يافتههاي اين مطالعه
بهنظر ميرسد ترتيب تمرين ميتواند بر سازگاريهاي عملکردي ناشي از تمرين تأثيرگذار باشد .همچنين ،بهنظر مي-
رسد با توجه به افزايش نسبت فوليستاتين بر ميوستاتين در گروه  E+Sو کاهش اين نسبت در گروه  ،S+Eترتيب
استقامتي  +مقاومتي ،به محيط آنابوليکتر و ترتيب مقاومتي  +استقامتي ،به محيط کاتابوليکتري منجر شود.

واژگان کلیدی :ترتيب تمرين  ،ميوستاتين ،فوليستاتين ،نسبت فوليستاتين بر ميوستاتين ،سارکوپنيا

* نویسنده مسئول

Email: md.faramarzi@gmail.com
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مقدمه
سالمندی ،دوران حساسي از زندگاني انسان است که همراه با اختالالت فیزیویوژیكي فراواني بوده و
فرد سالمند را در معرض ابتال به بسیاری از بیماریها و موقعیتهای پاتولوژیكي خطرناك قرار
ميدهد .این بیماریها و اختالالت فیزیولوژیكي ،عوارض اجنتابناپذیر فراواني مانند کاهش تحرك،
افزایش ناتوانيها و افزایش وابستگي به دیگران را برای سالمندان بههمراه دارد .یكي از اختالالت مهم
شایع در افراد سالمند ،آتروفي عضالني وابسته به سن یا همان سارکوپنیا 1است ( .)1سارکوپنیا با
کاهش چشمگیر در توانایي تولید نیرو و حجم تودۀ عضالني همراه است .حفظ یا حتي افزایش تودۀ
عضلۀ اسكلتي ،در بسیاری از شرایط از جمله پیری و بیماریهای مرتبط با آتروفي عضالني )همچون
سرطان ،ایدز و دیابت) مهم ميباشد ( .)1آمارها نشان ميدهند  11تا 11درصد از افراد ،حجم تودۀ
عضالني خود را بین  21تا  01سالگي از دست ميدهند؛ اما این رقم بین  01تا  01سالگي به  31تا
 41درصد ميرسد ( .)2نتایج برخي مطالعات ،آتروفي و کاهش تعداد تارهای عضالني را از نشانههای
مهم و عوارض این اختالل فیزیولوژیكي ذکر کردهاند .عضالت سالمند با کاهش تكثیر سلولهای
ماهوارهای ،به آسیب عضالت منجر شده و باعث تخریب تولید مجدد عضله ميگردند .مكانیسمهای
بسیاری بهعنوان دالیل سارکوپنیا مطرح شدهاند؛ اما درمجموع ،شناخت جامعي درمورد آنها وجود
ندارد ( .)3،4یكي از علل ممكن این است که با افزایش سن ،فعالیت میوستاتین بهطور سیستمیک
افزایش ميیابد .میوستاتین از رشد عضله جلوگیری ميکند و گزارش شده است افزایش غلظت
سرمي میوستاتین در موشها ،به آتروفي منجر ميگردد ( .)4میوستاتین یک عضو جدید خانوادۀ
بزرگ 2 TGF-βاست که بهصورت منفي ،تودۀ عضلۀ اسكلتي را تنظیم ميکند .درحقیقت،
میوستاتین از رشد عضله جلوگیری ميکند .ازطرفي ،عدم حضور طوالنيمدت میوستاتین در
موشها ،سارکوپنیا را کاهش ميدهد که نشان ميدهد میوستاتین به سارکوپنیا در این نوع کمک
ميکند ( .)1رایو 3و همكاران ( )2112افزایش میزان  mRNAو پروتئین میوستاتین را در افراد مسن
در مقایسه با افراد جوان نشاندادند ( .)1همچنین ،در مطالعهای گزارش شد با افزایش سن از جواني
به میانسالي و سپس سالمندی ،پروتئین میوستاتین سرم در زنان بهطور پیشروندهای افزایش
ميیابد ( .)0آنها بین میزان میوستاتین سرم و تودۀ عضالني در زنان سالمند ،ارتباط معكوسي
مشاهده نمودند .درمجموع ،بهنظر ميرسد همزمان با افزایش سن ،افزایش بیان میوستاتین موجب
کاهش تعداد ،فعالیت و تمایزیافتگي سلولهای ماهوارهای و در پي آن ،کاهش حجم تودۀ عضالني و
1. Sarcopenia
2. Transforming growth factor- β
3. Raue
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درنهایت ،افزایش میزان شیوع سارکوپنیا در افراد سالمند ميشود .بهعالوه ،مطالعات نشان ميدهند
میزان شیوع سارکوپنیا در زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند است (.)7
یكي دیگر از عوامل مرتبط با تودۀ عضالني ،فولیستاتین 1ميباشد .فولیستاتین یک پروتئین
پالسمایي گلیكوزیله است که عضو خانوادۀ بزرگ  TGF-Bميباشد و به اعضای دیگر خانوادۀ بزرگ
 TGF-Bمانند میوستاتین متصل ميشود و در تنظیم تودۀ عضالت اسكلتي نقش دارد .فولیستاتین با
اتصال به میوستاتین ،از اتصال میوستاتین به گیرندۀ اکتیوین  2IIممانعت ميکند و درنتیجه،
میوستاتین را در گردش خون خنثي ميکند ( .)0خنثيشدن میوستاتین توسط فولیستاتین ،تأثیر
زیادی بر رشد عضلۀ اسكلتي دارد ( .)2درهمینراستا ،با افزایش بیان فولیستاتین در موشها،
افزایش قابلتوجهي در تودۀ عضالني آنها مشاهده شدهاست؛ بنابراین ،افزایش بیان فولیستاتین ،از
طریق فعالشدن سلولهای ماهوارهای ،پیشگیری از میوستاتین و تعامل با دیگر پروتئینهای
تنظیمي ،هیپرتروفي عضالت را افزایش ميدهد (.)11
پژوهشهای بسیاری نشاندادهاند که فعالیتهای ورزشي با بهبود عملكرد فیزیولوژیكي بافت عضلۀ
اسكلتي ،بهترین روش پیشگیری و مقابله با سارکوپنیا هستند ( .)12،11مطالعات اخیر نشان
دادهاست که افزایش تودۀ عضالني ناشي از تمرین ورزشي ممكن است مربوط به تنظیم میوستاتین
باشد ( .)13در تأیید این موضوع ،کاهش بیان میوستاتین پس از تمرین حاد و پس از نه هفته
تمرین مقاومتي شدید دیده شد ( .)14،13این یافتهها نشان ميدهند که کاهش بیان ژن میوستاتین
پس از تمرین ورزشي ممكن است علت هیپرتروفي بیشتر عضالت در برنامۀ تمریني باشد .در افراد
سالمندی که در تمرین قدرتي شرکت کردند ،پس از آخرین جلسۀ تمرین 40 ،درصد کاهش بیان
میوستاتین در افراد تمرینکرده مشاهدهشد ( .)13بااینوجود ،کاهش بیان میوستاتین ناشي از
فعالیت ورزشي بحثبرانگیز است .در رتها ،افزایش بیان میوستاتین پس از  31دقیقه فعالیت
برونگرا دیدهشد ( .)11همچنین ،ویلوگبي 3و همكاران ( )2114دریافتند در پاسخ به  12هفته
تمرین مقاومتي ،بیان پروتئین و  mRNAمیوستاتین افزایش ميیابد ( .)10برعكس ،جوها 4و
همكاران ( )2117کاهش بیان میوستاتین را پس از یک جلسه تمرین مقاومتي در مردان
تمرینکردۀ استقامتي مشاهده نمودند ( .)17هیتل 1و همكاران ( )2111نیز پس از شش ماه تمرین
هوازی در افراد میانسال ،کاهش میوستاتین عضله و پالسما را مشاهده کردند (.)10
1. Follistatin
2. Activin II
3. Willoughby
4. Juha
5. Hittle
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بیان ژن فولیستاتین در عضالت اسكلتي توسط تمرین حاد مقاومتي و کشش طوالنيمدت تنظیم
ميشود ( )0،2که نشاندهندۀ نقش فولیستاتین در تعدیل بافت عضالني است؛ بنابراین ،فرض شده
است که فولیستاتین توسط تمرین ورزشي تنظیم ميشود .در تأیید این موضوع ،هانسن 1و همكاران
( )2111نشان دادند میزان فولیستاتین پالسما پس از تمرین استقامتي حاد در انسان افزایش
ميیابد (.)11
بهعلت اختصاصيبودن اثرات تمرین و همچنین ،نیازهای متابولیكي و ساختاری افراد مسن ،ترکیب
هر دو تمرین استقامتي و قدرتي برای عملكرد بدني مطلوب و سالمتي در افراد سالمند توصیه
شدهاست ( .)12،21بههرحال ،تعدادی از مطالعات هنگامي که تمرین استقامتي را به تمرین قدرتي
در یک برنامۀ تمرین ترکیبي اضافه کردند ،اختالل در توسعۀ قدرت را مشاهده نمودند ()21؛
هرچند ،مطالعات دیگری این اختالل را مشاهده نكردند ( .)22تا به امروز ،مطالعات اندکي به شرح
مكانیسمهای سازگاری در عضالت اسكلتي با محركهای همزمان استقامتي و قدرتي پرداختهاند.
عالوهبراین ،نتایج پژوهشهایي که تغییرات سازگاری و عملكرد را در افرادی که تمرین ترکیبي
(قدرتي و استقامتي) انجام دادهاند ،یكسان نیست ()24،23؛ برایمثال ،پژوهش کالسیک هیكسون2
و مطالعات پس از آن ،سازگاری گوناگوني را هنگام ترکیب تمرین قدرتي با استقامتي گزارش کردند
(.)21
بهنظر ميرسد مكانیسمهای سازگاری مولكولي و ژنتیكي القاشده توسط تمرین قدرتي و استقامتي
متفاوت هستند .با هر نوع از فعالیت ورزشي ،مجموعهای از مسیرهای سیگنالینگ سلولي و ژنهای
ویژهای فعال ميشوند ()21؛ بنابراین ،ترتیب تمرین؛ یعني ترتیبي که تمرین قدرتي و استقامتي
انجام ميشود ممكن است بر سازگاریهای ناشي از تمرین ،بهویژه رفتار سلولهای اقماری نیز تأثیر
داشته باشد .اگرچه ،تنها مطالعات اندکي گزارش کردهاند که در یک جلسه تمرین ،تمرین قدرتي
باید قبل یا پس از تمرین استقامتي انجام شود ( .)23واضح است رفتار سلولهای اقماری بهدنبال
ورزش ميتواند به ماهیت تحریک ورزشي بستگي داشتهباشد که ممكن است ناشي از شرایط مختلف
هورموني ،فشار مكانیكي و شرایط انرژی باشد ( .)23،24در پژوهش دکین 3و همكاران ( )2114که
دو ترتیب تمرین وزنه و دوچرخهسواری حاد را با یكدیگر مقایسه کردند مشخص شد ترتیب وزنه +
دوچرخه ،دارای نسبت تستسترون به کورتیزول ) (T/Cکمتری در مقایسه با ترتیب دوچرخه  +وزنه
داشت .همچنین ،این پژوهش نشانداد ژنهای تنظیمکنندۀ عضالني مانند  ،Myodتحتتأثیر ترتیب
1. Hansen
2. Hickson
3. Deakin
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تمرین قرار ميگیرند که نشانداد بیان آنها در گروه دوچرخه  +وزنه ،بیشتر از وزنه  +دوچرخه بود
( .)23در پژوهش دیگری توسط مرادی و همكاران ( )2112مشخص شد یک جلسه تمرین با ترتیب
متفاوت ،به اختالف معناداری در نسبت  T/Cمنجر گردید بهطوریکه تمرین قدرتي ـ استقامتي در
مقایسه با استقامتي ـ قدرتي ،باعث کاهش بیشتر در نسبت  T/Cشد ()21؛ لذا ،بهنظر ميرسد که
ترتیب تمرین استقامتي ـ قدرتي ،استرس متابولیكي کمتری ایجاد ميکند.
النبرگ 1و همكاران نشاندادند تمرین ترکیبي با ترتیب استقامتي ـ قدرتي ،به فسفوریالسیون
سیگنالینگ پروتئینهای آنابولیک و توقف بیان میوستاتین نسبت به انجام تمرین قدرتي بهتنهایي
منجر ميشود ( .)20تیپتن 2و همكاران نیز نشاندادند پس از تمرین استقامتي شنا و تمرین قدرتي
بهتنهایي ،میزان سنتز پروتئین عضالت تغییر نميکند؛ درصورتيکه پس از تمرین ترکیبي سنتز،
پروتئین افزایش ميیابد ( .)27همچنین ،ورنن 3و همكاران ( )2112پس از یک وهله تمرین ترکیبي
در عضلۀ پهن جانبي مردان نشاندادند انجام تمرین استقامتي قبل از قدرتي ممكن است پاسخهای
آنابولیكي را کاهش دهد؛ درصورتيکه انجام تمرین استقامتي بعد از قدرتي ممكن است عوامل
التهابي و تجزیۀ پروتئین را افزایش دهد ( .)20همچنین ،در پژوهشي توسط تیپل )2113( 4گزارش
شد یک جلسه تمرین ترکیبي با ترتیب قدرتي ـ استقامتي) (S+Eو استقامتي ـ قدرتي )،(E+S
پاسخهای هورموني و عصبي ـ عضالني متفاوت داشت ( .)22احتماالً ،تناقص در نتایج مطالعات
تمرین ترکیبي به عوامل مختلفي چون روشهای تمرین ،شدت ،حجم ،تواتر تمرین و ترتیبي که این
دو تمرین انجام ميشود بستگي دارد؛ بنابراین ،با توجه به نتایج متنقاض پژوهشهای مختلف،
دستکاری ترتیب تمرین ترکیبي (استقامتي و قدرتي) بر الگوی سازگاریهای ناشي از تمرین،
همچنان بحثبرانگیز باقي ميماند.
بهدلیلاینکه انجام هر دو پروتكل تمرین استقامتي و قدرتي با هدف بهبود قدرت عضالت و آمادگي
قلبي تنفسي در بین افراد سالمند رایج گردیدهاست ،تعیین تأثیر انجام همزمان تمرین قدرتي و
استقامتي بر عوامل منجر به هیپرتروفي و آتروفي عضالت که نقش مهمي در عوامل عملكردی
مربوطه ،از جمله قدرت و استقامت عضالني دارند اهمیت دارد .عالوهبراین ،تعیین بهترین ترتیب
انجام تمرین ترکیبي برای بهبود و پیشرفت پاسخهای آنابولیک و کاهش عوامل کاتابولیک ميتواند
عامل مهمي در تجویز تمرین ترکیبي باشد.

1. Lundberg
2. Tipton
3. Vernon
4. Taipale
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با توجه به مطالعات انجامشده بهنظر ميرسد ترتیب تمرین ،بر میزان سازگاری ناشي از تمرین مؤثر
باشد .درنتیجه ،برای تعیین تأ ثیری که ترتیب تمرین در پاسخ و سازگاری به تمرین دارد ،نیاز به
مطالعات بیشتری ميباشد .عالوهبراین ،بهمنظور پیشگیری از تأثیرات برجایمانده از خستگي یا
منابع دیگر از تداخل ،زمانبندی جلسات تمرین نیاز به بررسي دارد .درمجموع ،مطالعات انجامشده
درمورد تأثیر ترتیب تمرین ترکیبي بر عوامل منجر به هیپرتروفي و آتروفي محدود است؛ اما با توجه
به اهمیت مطالب ذکرشده ،این پژوهش درنظر دارد به بررسي مقایسۀ تأثیر ترتیب تمرین ترکیبي
(قدرتي و استقامتي ) بر سطوح سرمي میوستاتین و فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین
زنان سالمند بپردازد.
روش پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش را زنان سالمند سالم غیرفعال شهرستان شهرکرد تشكیل دادهبودند .با
استفاده از فراخوان ،از افراد واجد شرایط برای شرکت در پژوهش حاضر دعوت به همكاری شد .از
بین  121نفر از افراد مراجعهکننده 01 ،نفر براساس شاخصهای ورود به پژوهش و بهصورت
هدفمند انتخاب شدند .افراد انتخابشده ،در انجام کارهای روزانۀ خود مستقل بودند و بیماری خاص
(مانند بیماریهای قلبي و عروقي ،فشارخون باال ،دیابت و بیماریهای کلیوی) یا سابقۀ فعالیت بدني
منظم نداشتند ،سیگار نميکشیدند ،از هورموندرماني استفاده نميکردند و آمادگي الزم برای شروع
فعالیت بدني را داشتند که این موارد با استفاده از پرسشنامۀ  1PARQو پرسشنامۀ پیشینۀ پزشكي
مورد ارزیابي قرارگرفت .کلیۀ شرکتکنندگان ،اطالعات مكتوب درخصوص پژوهش که حاوی فواید و
خطرات احتمالي بود را دریافت کردند و پس از مطالعه ،از آنها درخواست شد رضایتنامۀ کتبي را
امضا نمایند .همچنین ،کلیۀ مراحل این پژوهش زیر نظر پزشک متخصص و متخصصان فیزیولوژی
ورزشي انجام شد .آزمودنيها بهصورت تصادفي به چهار گروه  11نفره تقسیم شدند .آزمودنيها در
یک جلسه با نحوۀ انجام فعالیت ورزشي آشنا شدند 21 .نفر از آزمودنيها با توجه به مالك خروج از
مطالعه و یا موارد شخصي ،از ادامۀ تمرین بازمانده و درمجموع ،تعداد افراد نمونه به  41نفر شامل:
گروه تمرین استقامتي  +قدرتي ( ،)n=9( )E+Sگروه قدرتي  +استقامتي ( ،)n=10( )S+Eگروه
تمرین ترکیبي چرخشي ( )n=12( )ACTو گروه کنترل ( )n=9تقلیل یافتند.
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربي با سه گروه  ACT ،S+E ،E+Sو یک کنترل با پیشآزمون و
پسآزمون ميباشد .اطالعات مربوط به پژوهش ،بهصورت میداني و آزمایشگاهي گردآوری شد .قبل

1. Physical Activity Readiness Questionnaire
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از شروع تمرین و  40ساعت بعد از آخرین جلسۀ تمرین ،قد ،وزن ،شاخص تودۀ بدن،)BMI( 1
حداکثر قدرت ،حداکثر اکسیژن مصرفي ( )VO2maxو درصد چربي آزمودنيها اندازهگیری شد.
اطالعات مربوط به قد و وزن آزمودنيها با استفاده از متر نواری و ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد.
برای محاسبۀ درصد چربي بدن ،ابتدا ضخامت چربي زیرپوستي سه نقطهای سهسربازو ،روی ران و
فوق خاصرۀ آزمودنيها با استفاده از کالیپر (بیس الین ساخت کشور آمریكا) اندازهگیری شد و
سپس با استفاده از فرمول ،درصد چربي بدن محاسبه گردید .همچنین ،درصد چربي هر نقطه ،سه
مرتبه و بهصورت چرخشي اندازهگیری شد (.)31
برای برآورد حداکثر قدرت ،ابتدا آزمودني با انتخاب وزنههای بسیار سبک خود را گرم کرده و سپس،
طبق برآورد خود او ،وزنهای انتخاب شد که آزمودني بتواند حداقل یکبار و حداکثر  11بار آنرا
بهصورت کامل و صحیح انجام دهد .با جایگذاری مقدار وزنه و تعداد تكرارها در فرمول زیر ،قدرت
بیشینۀ آزمودنيها در حرکت پرس سینه و پرس پا برای تعیین حداکثر قدرت باالتنه و پایینتنه
بهدست آمد (.)31
(تعداد تکرارها ×  ÷4/1620 – )1/1620مقدار وزنه = 4RM

6

برای برآورد  ،VO2maxآزمودنيها از آزمون اصالحشدۀ بروس بر روی نوارگردان طبق فرمول
(( +0/141کل زمان طيشده)  )VO2max=2/202استفاده شد (.)31
بهمنظور اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایي پس از  12ساعت ناشتایي شبانه ،آزمودنيها رأس
ساعت نه صبح در محل آزمایشگاه تخصصي حضور یافتند و نمونۀ خون اولیه بهمیزان پنج سيسي از
ورید قدامي بازویي توسط متخصصین خونگیری آزمایشگاه از آنها گرفتهشد .سپس ،نمونۀ خون،
سانتریفیوژ شده و نمونۀ سرمي آن ،جدا و برای آنالیز در دمای  -711نگهداری شد .پس از
جمعآوری دادههای اولیه ،از روز بعد ،برنامۀ تمرین بهمدت هشت هفته در محل سالن ورزشي آغاز
شد .بعد از اتمام دورۀ تمرین ،پس از  40ساعت از آخرین جلسۀ تمرین ،مجدداً اندازهگیریهای
آنتروپومتریک و آزمایشگاهي در شرایط و زمان آزمونهای اولیه و با همان ابزار توسط پژوهشگر و
متخصص آزمایشگاه انجام گرفت .اندازهگیری غلظت میوستاتین براساس نانوگرم در میليلیتر با
استفاده از کیت  Biospesو فولیستاتین براساس نانوگرم در لیتر با استفاده از کیت  Biospesبا
بهکارگیری روش االیزا به مرحلۀ اجرا درآمد.

1. Body mass index
2. One repet max
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برنامههای تمریني بهمدت هشت هفته از تمرینات ساده به مشكل و از شدت کم به شدت باال با
درنظرگرفتن اصل اضافهبار و افزایش شدت تمرین اجرا شد .برنامۀ تمریني استقامتي شامل کار بر
روی دوچرخۀ کارسنج با شدت  01درصد حداکثر ضربان قلب )MHR( 1بهمدت  10دقیقه در هفتۀ
اول بود که به  01درصد  MHRبهمدت  31دقیقه در هفتۀ هشتم رسید .همچنین ،در رابطه با کنترل
شدت تمرین ،این کار با تعیین ضربان قلب آزمودنيها قبل از شروع تمرینات ،حین اجرا و پس از
انجام فعالیت در هر جلسه توسط پژوهشگران با استفاده از ضربانسنج پوالر 2انجام شد ( .)31برنامۀ
تمریني قدرتي شامل پرس سینه ،پرس پا ،پشت ران ،کشش زیر بغل ،جلوی بازو و کشش دوطرفه به
پایین ،دربرگیرندۀ عضالت بزرگ باالتنه و پایینتنه بود .برنامۀ تمرین این گروه از دو دور با 10-10
تكرار و  41درصد یک تكرار بیشینه در ابتدای دوره ،به سه دور با -11هشت تكرار و  71درصد یک
تكرار بیشینه و با استراحتهای دو دقیقهای در پایان دورۀ تمریني رسید ( .)31،32کادره 3و همكاران
در پژوهشهای مختلفي در ارتباط با افراد سالمند ،از این پروتكل تمریني استفاده نمودند و افزایش
قدرت و همچنین ،افزایش تستوسترون و نسبت تستوسترون به کورتیزول را درنتیجۀ انجام این
پروتكل گزارش کردند (.)32
گروه تمریني  E+Sدر ابتدا برنامۀ تمرین استقامتي و پس از دو دقیقه استراحت ،به انجام برنامۀ
تمرین قدرتي پرداختند .گروه تمرین  S+Eدر ابتدا برنامۀ تمرین قدرتي را انجام دادند و پس از دو
دقیقه استراحت ،به انجام برنامۀ تمرین استقامتي پرداختند و گروه  ACTبهصورت چرخشي،
تمرینات قدرتي و استقامتي را انجام دادند؛ بدینصورتکه برنامۀ قدرتي به سه قسمت و زمان برنامۀ
استقامتي هم به سه قسمت تقسیم شد (شكل.)33( )1

1. Heart rate max
2. Polar
3. Cadore
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شکل4ـ ترتيب مختلف انجام برنامۀ تمرين در سه گروه تمرين ترکيبي

بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات ،پس از کسب اطمینان از طبیعيبودن توزیع دادهها با آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنوف و همگنبودن دادهها با آزمون لون ،برای بررسي اثر متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته ،از آزمون تي وابسته و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و درصورت معناداری،
آزمون تعقیبي توکي برای تعیین تفاوت بین گروهها بهکار رفت .الزمبهذکر است برای مقایسۀ چهار
گروه در آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،از تفاضل پیشآزمون و پسآزمون (دلتا) استفاده گردید.
تمام عملیات آماری پژوهش با استفاده از نرمافزار اس.پي.اس.اس نسخۀ  10انجام گرفت و سطح
معناداری  P>0.05درنظر گرفته شد.
نتایج
نتایج پژوهش نشان داد میزان فولیستاتین و میوستاتین پس از سه ترتیب تمرین ،تغییر معناداری
نیافت ( .(P≤0.05در نسبت فولیستاتین به میوستاتین گروه  E+Sنیز تغییر معناداری مشاهده نشد
()P≤0.05؛ ولي این نسبت در گروه  S+Eکاهش معناداری را نشان داد ( )P=0.04و پس از تمرین
ترکیبي چرخشي ،تغییری نیافت (( (P≤0.05جدول.)1
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جدول 4ـ تغييرات متغيرهاي پژوهش در درون گروهها و بين گروهها
متغيرها

مرحله

E+S

S+E

ACT

کنترل

Pبين گروهي

میوستاتین
)(ng/ml

پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهي

1/12±1/122
1/31±1/17
1/21

1/44±1/11
1/10±1/12
1/30

1/41±1/17
1/41±1/12
1/01

1/37±1/10
1/31±1/11
1/01

1/32

پیشآزمون

71/24±20/23

02/10±11/02

41/00±10/33

10/00±20/03

پسآزمون

134±70/31

12/00±14/14

11/01±21/34

03/02±22/10

 Pدرونگروهي
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهي

1/20
30/01±11/22
21/37±47/02
1/21

1/21
41/12±0/02
33/31±0/21
* 1/14

1/30
27/21±2/14
33/00±12/14
1/11

1/41
42/02±21/70
40/33±21/01
1/41

فولیستاتین
)(ng/L
نسبت
فولیستاتین
بر میوستاتین

1/21

1/11

همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد وزن و شاخص تودۀ بدني و درصد چربي بدن در گروههای تجربي
S+E ،E+Sو  ACTکاهش معناداری داشت ( .)P>0.05همچنین ،مشاهده شد مقدار  Vo2maxدر
گروههای تجربي افزایش معناداری داشت ( .)P>0.05بهعالوه ،دادهها نشان داد هشت هفته تمرین
ترکیبي ،منجر به افزایش معنادار قدرت باالتنه ،تنها در گروههای تمرین ترکیبي  E+Sو  ACTو
قدرت پایینتنه در همۀ گروههای تمرین ترکیبي گردید ( .)P>0.05نتایج آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه نشان داد در متغیر وزن VO2max ،BMI ،و قدرت پایینتنه ،بین گروهها اختالف
معناداری وجود دارد (( )P>0.05جدول.)2
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جدول6ـ تغييرات ويژگيهاي آنتروپومتريکي آزمودنيها در درون گروهها و بين گروهها
متغيرها

مرحله

E+S

S+E

ACT

کنترل

وزن (کیلوگرم)

پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهي

74/00±4/00
72/77±4/07
*1/111

71/01±3/21
00/01±3/00
*1/113

00/41±2/02
04/41±2/44
*1/111

70/00±3/70
70/00±4/11
1/11

پیشآزمون

22/02±1/21

22/23±1/71

27/17±1/22

31/71±1/21

پسآزمون

22/12±1/21

20/31±1/10

20/70±1/00

31/03±1/11

 Pدرونگروهي
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهي

*1/111
31/42±1/1
20/21±1/47
*1/111

*1/113
31/00±1/31
27/77±1/31
*1/111

*1/111
31/01±1/11
27/00±1/21
*1/111

1/42
20/11±1/22
27/11±1/1
1/10

پیشآزمون

1/21±1/11

1/00±1/11

1/22±1/11

1/00±1/12

پسآزمون

1/02±1/11

1/00±1/11

1/21±1/12

1/00±1/12

 Pدرونگروهي
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهي
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهي
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهي

1/17
22/17±1/00
34/11±2/11
*1/113
17/11±3/40
21/00±3/11
*1/111
22/00±1/37
07/22±7/73
*1/112

1/01
24/01±1/31
31/01±1/11
*1/113
20/01±1/00
31/31±2/22
1/10
20/41±3/32
00/11±7/07
*1/111

1/32
23/71±1/70
27/23±2/10
*1/124
10/10±2/32
21/10±3/42
*1/121
31/21±1/21
11/21±0/70
*1/114

1/03
24/77±3/13
24/21±3/11
1/43
10/33±3/22
10/00±3/12
1/34
32/77±4/17
34/00±4/21
1/10

تودۀ

بدن

شاخص
()BMI
(کیلوگرم بر مترمربع)
درصد چربي
(درصد)

محیط دور کمر به باسن
()WHR
Vo2max
()ml/kg/min

قدرت باالتنه (کیلوگرم)

قدرت پایینتنه
(کیلوگرم)

Pبين
گروهي
*1/117

*1/123

1/10

1/11

*1/122

1/17

*1/111

* معناداری در سطح P≥0.05

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد هشت هفته برنامۀ تمرین ترکیبي با سه ترتیب مختلف ،منجر به
افزایش قدرت عضالت و کاهش وزن ميشود که با عدم تغییر میوستاتین و فولیستاتین همراه بود.
همچنین ،نسبت فولیستاتین بر میوستاتین در گروه  S+Eکاهش معناداری یافت.
مشابه با نتایج پژوهش حاضر ،سوزا 1و همكاران ( )2114در پاسخ به تمرین ترکیبي نشان دادند
میوستاتین و ژنهای تنظیمي مرتبط با آن ،اکتیوین  1FOXO-3a ،2FLST-3 ،IIbو  2GASP1پس
1. Souza
2. Follistatin-like 3
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از هشت هفته تمرین ترکیبي بدون تغییر باقي ماندند .درصورتيکه قدرت در هر دو گروه قدرتي و
ترکیبي افزایش یافت ( .)34همچنین ،اسچیفر 3و همكاران ( )2111تأثیر  12هفته تمرین قدرتي با
شدت  71-01درصد  1RMو تمرین استقامتي مداوم با شدت 01درصد  MHRرا بر بیان ژن
میوستاتین بررسي کردند و ت فاوتي در بیان ژن میوستاتین بین تمرین ترکیبي ،قدرتي و استقامتي
مشاهده نشد ( .)31ازآنجاکه در پاسخ به پروتكلهای تمریني مختلف ،پاسخهای متناقضي گزارش
شده است ،این یافتهها قابلتوجه هستند.؛ برایمثال ،روت 4و همكاران ( )2113گزارش نمودند بیان
 mRNAمیوستاتین در زنان و مردان جوان و پیر در پاسخ به نه هفته تمرین مقاومتي کاهش
ميیابد ( .)30اسد و همكاران ( )1321پس از هشت هفته تمرین ترکیبي در مردان چاق
غیرورزشكار ،کاهش مقدار میوستاتین پالسما را نشان دادند ( .)37همچنین ،هیتل و همكاران
( )2111پس از شش ماه تمرین هوازی با شدت متوسط در مردان میانسال ،کاهش پروتئین
میوستاتین عضله و پالسما را گزارش نمودند ( .)10درحاليکه هالمي 1و همكاران ( )2110نشان
دادند عليرغم افزایش قدرت و تودۀ عضالني آزمودنيها ،بیان  mRNAمیوستاتین بهدنبال  12هفته
تمرین مقاومتي در مردان سالمند افزایش ميیابد ( .)17برعكس ،میزان  mRNAمیوستاتین عضلۀ
پهن جانبي ،چهار ساعت پس از یک جلسه فعالیت اکستنشن زانو در افراد تمرینکردۀ مقاومتي یا
استقامتي تغییر نكرد ( .)30دلیل اختالف بین مطالعات مشخص نیست ،اما ممكن است بهعلت نوع
پروتكل ،شدت و مدت تمرین ،جنس ،ویژگي آزمودنيها (جوان ،مسن ،غیرفعال ،دارای اضافهوزن و
غیره) ،روش اندازهگیری و یا تفاوت در زمان نمونهگیری ( 40-72ساعت درمقابل  11دقیقه یا چهار
ساعت پس از تمرین) بین این مطالعات باشد .ازطرفي ،در اکثر مطالعات انجامشدهmRNA ،
میوستاتین در پاسخ به تمرین ورزشي در عضلۀ اسكلتي اندازهگیری شده است .با توجه به این که
پروتئین میوستاتین پس از سنتز ،تعدیالت پسترجمهای را طي ميکند mRNA ،میوستاتین بهطور
دقیق نميتواند نمایانگر سطوح گردش خوني و شكل فعال میوستاتین باشد (.)17
همراستا با یافتههای این پژوهش ،کیم 0و همكاران ( )2111تغییری در میوستاتین زنان سالمند
مشاهده نكردند .در پاسخ به یک فعالیت ورزشي با شدت مشابه ،زنان سالمند در کاهش بیان
میوستاتین ناتوان هستند .درصورتيکه مردان سالمند ،کاهش مشابهي در میوستاتین درمقایسه با
1. Muscle atrophy Fbox 3-a
2. Growth and differentiation factor associated serum protein-1
3. Schiffer
4. Roth
5 . Hulmi
6 . Kim
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مردان و زنان جوان نشان دادند .مطالعات گزارش کردند که زنان سالمند ،یک پاسخ کند هیپرتروفي
تارها را همراه با  20هفته تمرین مقاومتي در مقایسه با مردان سالمند نشان ميدهند (.)32
همچنین ،علت تفاوت پاسخ مردان سالمند با زنان سالمند را ميتوان ناشي از بیشتربودن میزان
استراحتي میوستاتین پالسما در زنان سالمند نسبت به مردان سالمند دانست ( )41که علت این
اختالف را ميتوان به پایینبودن برخي هورمونها در زنان نسبت داد که با ایجاد تأثیرات آنابولیكي،
مسئول رشد بوده و در تنظیم منفي بیان و ترشح میوستاتین از عضلۀ اسكلتي نقش دارند .این
هورمونهای مهم شامل تستوسترون ،هورمون رشد و هورمون رشدی شبه انسولین ميباشند
( .)42،41این هورمونها ازطریق فعالکردن مسیرهای سیگنالي مختلف ،بهویژه مسیر سیگنالي
فعالکنندۀ نخسهبرداری  ،1b1با فعالکردن یک سری مسیرهای آبشاری سلولي بسیار پیچیده،
موجب تنظیم منفي بیان میوستاتین از سلولهای عضالني و در پي آن ،کاهش میزان ترشح آن به
خون ميشوند (.)42
عالوهبراین ،مطالعات مختلفي بیان کردند چاقي با افزایش بیان میوستاتین مرتبط است .میزان
میوستاتین در هر دو بافت چربي و عضلۀ اسكلتي موشهای چاق بیشتر است ( .)43همچنین ،میزان
میوستاتین گردش خون و عضل ه در زنان چاق در مقایسه با زنان غیرچاق بیشتر بوده است (.)44
برعكس ،میزان میوستاتین عضالت و بافت چربي موشها پس از دو هفته تزریق لپتین و پس از
کاهش وزن در انسان در بیماران چاق کاهش یافت ( .)41،43پژوهشهایي که به بررسي تغییرات
میوستاتین در پي کاهش وزن پرداخته بودند کاهش در سطوح میوستاتین را گزارش کردهاند (.)40
علت اصلي تفاوت بین نتیجۀ پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه پیشین ،احتماالً از یکسو مربوط
به سالمندبودن آزمودنيهای پژوهش حاضر و ازسویدیگر ،مربوط به چاقبودن نمونههای
موردمطالعه و همچنین ،کاهش حجم قابلمالحظۀ تودۀ چربي پس از کاهش وزن ناشي از برنامۀ
تمریني در آزمودنيهای آن پژوهشها ميباشد که با توجه به ارتباط مستقیم سطوح میوستاتین با
چاقي ( ،)43،44مي توان کاهش میوستاتین در آن مطالعات را مربوط به نقش آنابولیک آن در بافت
چربي دانست.
تنظیم فولیستاتین در طول فعالیت ورزشي نامشخص است ،اما اهمیت دارد؛ زیرا فعالیت بدني ،یک
مداخلهگر مهم برای پیشگیری از سارکوپنیای وابسته به سن ميباشد ( .)11مطالعات مختلف تأثیر
فعالیت ورزشي بر بیان فولیستاتین در عضالت اسكلتي را بررسي کردند و به نتایج متفاوتي دست
یافتند .جنسكي 2و همكاران ( )2117بیان فولیستاتین را در عضالت اسكلتي زنان جوان در ارتباط با
1. Activator of transcription 5b
2. Jensky
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هر دو فعالیت حاد مقاومتي و تمرین مقاومتي بررسي کردند و نشان دادند که نه فعالیت ورزشي حاد
و نه تمرین طوالنيمدت بیان  ،mRNAفولیستاتین را بهطور قابلتوجهي در عضالت اسكلتي تنظیم
نميکند ( .)47عالوهبراین ،هالمي 1و همكاران ( )2117یک ساعت و همچنین  40ساعت پس از یک
وهلۀ حاد فعالیت مقاومتي و نیز پس از  21هفته تمرین مقاومتي در مردان سالمند ،تغییری در
فولیستاتین مشاهده نكردند ( .)17بهطورکلي ،هرچند طول دورۀ تمرین پژوهشهای ذکرشده با
پژوهش حاضر متفاوت است؛ ولي نتایج آنان درمورد متغیر فولیستاتین ،موافق با یافتههای پژوهش
حاضر ميباشد؛ زیرا تغییری در میزان فولیستاتین پس از تمرین ترکیبي مشاهدهنشد .برعكس ،بیان
 mRNAفولیستاتین در عضالت اسكلتي در زنان یائسه پس از هورموندرماني و فعالیت اسنتریک در
هر دو گروه کنترل و تمرین افزایش یافت ( .)0عالوهبراین ،هانسن و همكاران ( )2111نشاندادند
تمرین استقامتي ،منجر به افزایش میزان فولیستاتین در گردش خون ميشود (.)11
فولیستاتین بهعنوان یكي از بازدارندههای مهم بیان میوستاتین ،تحتتأثیر مكانیسم مولكولي و سلولي
بسیار پیچیده ،از بیان میوستاتین جلوگیری ميکند .همچنین ،نشان داده شدهاست که فولیستاتین
ميتواند بهعنوان مهارکنندۀ رقابتي برای میوستاتین باشد .بدینصورتکه فولیستاتین با اتصال به
مكان اتصالگیرندۀ اکتیویني نوع  ،IIbاز اتصال میوستاتین به گیرندهاش جلوگیری ميکند (.)0،2،11
عليرغم عدم تفاوت معنادار از لحاظ آماری ،پس از تمرین ترکیبي  ،E+Sمیزان میوستاتین کاهش
یافت اما میزان فولیستاتین افزایش داشت؛ درصورتيکه در گروه  ،S+Eعكس این نتایج بهدست آمد؛
یعني میزان میوستاتین افزایش یافت اما میزان فولیستاتین کاهش داشت و پس از تمرین چرخشي
ترکیبي ،عدم تغییر قابلتوجهي در فولیستاتین و میوستاتین دیدهشد.
احتماالً ،فولیستاتین نقش مهمي در کاهش سیگنالینگ میوستاتین ایفا ميکند؛ بنابراین در گروه
 ،E+Sافزایش مشاهدهشده در فولیستاتین که با کاهش میوستاتین همراه بود ممكن است از
سیگنالینگ میوستاتین و درنتیجه ،کاتابولیسم عضله پیشگیری کند .در پژوهشهای مختلف
مشخص شده است فولیستاتین پالسما ،به میوستاتین متصل شده و آن را خنثي ميکند و بهموجب
آن ،هیپرتروفي و هیپرپالزیای عضالت اسكلتي را افزایش ميدهد (.)0،2،11
عالوهبراین ،در این پژوهش از نسبت فولیستاتین بر میوستاتین بهعنوان پاسخ آنابولیک بر کاتابولیک
استفاده گردید .همانطورکه نتایج نشان ميدهند این نسبت در ترتیب  E+Sافزایش قابلتوجهي
یافت؛ هرچند معنادار نبود؛ بنابراین ،بهنظر ميرسد تمرین ترکیبي با ترتیب  ،E+Sمحیط آنابولیكي
را افزایش ميدهد .همانطورکه نتایج نشان ميدهد ،قدرت باالتنه و پایینتنه نیز در این ترتیب
تمرین نسبت به ترتیبهای دیگر افزایش بیشتری یافت .اگر تنظیم کاهشي میوستاتین یک عامل
1. Hulmi
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مهم در افزایش فرایند هیپتروفي باشد ،کاهش میوستاتین ممكن است به اختالل سازگاری رشد
طوالنيمدت در زنان سالمند کمک کند .یک مطالعه بر روی زنان سالمند نشانداد میزان میوستاتین
با سطح قدرت در زنان سالمند مرتبط است .این گروه نشاندادند که زنان با سطح میوستاتین کمتر،
قدرت بیشتری را در پاسخ به تمرین قدرتي نشاندادند (.)40
از دیگر دالیل کاهش میزان میوستاتین پالسما بعد از تمرین در این ترتیب تمریني را ميتوان
برهمخوردن تعادل تنظیمکنندههای رشدی عضله بهسمت تنظیمکنندههای مثبت دانست .در
وضعیت عادی بهمنظور حفظ اندازۀ تار عضالني ،یک تعادل همواستاتیک بین تنظیمکنندههای مهم
مثبت (مانند  )IGF-1و منفي (مانند میوستاتین) رشدی عضله وجود دارد؛ اما این تعادل درصورتيکه
عضله دچار آتروفي شود ،بهسمت تنظیمکنندههای منفي و درصورتيکه باری روی عضله اعمال شود،
بهسمت تنظیمکنندههای مثبت سوق ميیابد .هرچند که مكانیسم ارتباط این تنظیمکنندهها با
ال روشن نیست ،بهنظرميرسد این ارتباط از طریق حلقۀ بازخورد منفي بسیار پیچیدهای
یكدیگر کام ً
برقرار ميشود ()42؛ ازاینرو ،یكي از علل احتمالي کاهش میزان میوستاتین پالسما بالفاصله بعد از
تمرین  E+Sرا ميتوان ناشي از برهمخوردن تعادل تنظیمکنندههای رشدی عضله به سمت
تنظیمکنندههای مثبت دانست.
میوستاتین در داخل سلول عضالني ،عملكردی دوگانه دارد .ازسویي ،موجب افزایش میزان  1Fox1به
عنوان یكي از مسیرهای مهم سلولي ،مسئول افزایش تجزیۀ پروتئین و درنهایت ،آپوپتوز شده و
ازسویيدیگر ،موجب کاهش میزان  2mTORبهعنوان مهمترین تنظیمکنندۀ درونسلولي سنتز
پروتئین ميشود .افزایش هرکدام از فاکتورها در حلقۀ بازخورد مثبت یا منفي ،از طریق برخي عوامل
مربوط مانند  1MuRF-1 ،4GSK3β ،3PI3Kو آتروژین ،1-بر میزان بیان و ترشح میوستاتین از
سلولهای عضالني تأثیر ميگذارد ( .)11نشان داده شدهاست که در وضعیت عدماستفاده از عضله و
افزایش سن ،این فعالیت دوگانۀ میوستاتین تشدید شده که این امر درنهایت ،موجب افزایش میزان
میوستاتین و در پي آن ،آتروفي و نكروز سلولهای عضالني ميشود .بهطوریکه در سالمندان ،میزان
 Fox1بیشتر و میزان  mTORکمتر از حد طبیعي ميگردد ( .)11درهمینراستا ،النبرگ و همكاران
( )2112پس از پنج هفته تمرین ترکیبي  ،E+Sافزایش  mTORو کاهش میوستاتین را نشاندادند
( .)24همچنین ،بهدنبال فعالیت مقاومتي ،میزان  Foxo1کاهش و میزان  mTORافزایش ميیابد
1. Forkhead box1
2. Mammalian target of rapamycin
3. Phosphatidylinosol 3-kinase
4. Glycogen synthesis kinase-3β
5. Muscle ring finger 1
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()12؛ بنابراین ،بهنظر ميرسد یكي دیگر از دالیل کاهش میزان میوستاتین پالسما پس از این
ترتیب ،ناشي از افزایش میزان  mTORو کاهش میزان  Fox1است.
نشان داده شدهاست که تغییرات میزان میوستاتین در پاسخ به عوامل مداخلهگر مانند فعالیت
ورزشي ،همراه با تغییرات در تعداد و میزان فعالیت گیرندههای آن در عضلۀ اسكلتي است .تغییرات
در تعداد و میزان فعالیت گیرندههای میوستاتین در عضلۀ اسكلتي ،بهدلیل افزایش و یا کاهش برخي
فاکتورها است که در تنظیم تعداد و فعالیت گیرندههای میوستاتین و اتصال آن به این گیرندهها نقش
دارند ( .)12دیده شده که پس از فعالیت ورزشي ،افزایش برتری عملكرد تنظیمکنندههای افزایشي
(بهویژه دکورین) ،تعداد گیرندههای کینازی سرین /تروئونیني اکتیوین  IIaو ( IIbبهویژه گیرندۀ
اکتیوین  ،)IIbمیوستاتین و اتصال آن به این گیرندهها بر عملكرد تنظیمکنندههای کاهشي ،موجب
افزایش بیشتر اتصال میوستاتین به این گیرندههای درونعضالني شده و درنهایت ،موجب کاهش
میزان میوستاتین پالسما ميشود (.)12
همچنین ،نتایج این پژوهش نشانداد نسبت فولیستاتین بر میوستاتین در گروه  S+Eبهطور
معناداری کاهش یافت .با توجه به افزایش میوستاتین و کاهش فولیستاتین ،کاهش این نسبت
معقول بهنظر ميرسد .بهنظر ميرسد انجام تمرین قدرتي قبل از استقامتي ،منجر به افزایش یک
محیط کاتابولیک ميشود .کافي 1و همكاران ( )2112گزارش کردند انجام تمرین استقامتي بعد از
قدرتي ممكن است عوامل التهابي و تجزیۀ پروتئین را افزایش دهد ( .)20همچنین ،دکین و
همكاران ( )2114و مرادی و همكاران ( )2112نشان دادند ترتیب  ،S+Eمنجر به افزایش یک
محیط کاتابولیک ميشود ()21،23؛ لذا ،بهنظر ميرسد که یک ترتیب تمرین قدرتي ـ استقامتي،
استرس متابولیكي بیشتری ایجاد ميکند .علت این پدیده را ميتوان ناشي از خستگي عصبي
عضالني و یا تخلیۀ گلیكوژن ناشي از تمرین قدرتي دانست .نشان داده شدهاست که تعادل بین
پاسخهای آنابولیک و کاتابولیک ممكن است نقش مهمي در تأثیر تداخلي تمرین ترکیبي
داشتهباشد .درمجموع ،نتایج این مطالعه نشان ميدهد که ترتیب تمرین ميتواند بر سازگاریهای
ناشي از تمرین تأثیرگذار باشد که درصد این تغییرات در گروههای  E+Sو  S+Eبیشتر بود.
همچنین ،بهنظر ميرسد ترتیب استقامتي ـ قدرتي ،منجر به یک محیط آنابولیک و ترتیب قدرتي ـ
استقامتي ،منجر به یک محیط کاتابولیک شود.
بنابراین ،بهنظر ميرسد با بهکارگیری تمرین ترکیبي در طوالنيمدت ،بهویژه ترتیب استقامتي ـ
قدرتي ،ميتوان موجب کاهش میزان میوستاتین و افزایش فولیستاتین پالسما در زنان سالمند شد و
1. Coffey
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از بسیاری اختالالت فیزیولوژیكي عضالني وابسته به این سندروم تحلیل عضالني وابسته به سن؛ مانند
چاقي و ضعف عضالني جلوگیری کرد و برای پیشگیری و یا بهبود آتروفي ناشي از سالمندی در این
افراد اقدام کرد.
درنتیجه ،برای تعیین تأ ثیری که ترتیب تمرین در پاسخ و سازگاری به تمرین دارد ،نیاز به مطالعات
بیشتری است؛ زیرا این پژوهش ،از اولین مطالعاتي بود که تأثیر سه شیوۀ ترتیب تمریني را بر عوامل
آنابولیک و کاتابولیک بررسي کرد .عالوهبراین ،بهمنظور پیشگیری از تأثیرات برجایمانده از خستگي
یا منابع دیگر ایجادکننده تداخل ،زمانبندی جلسات تمرین ،نیاز به بررسي دارد .درمجموع،
مطالعات انجامشده درمورد تأثیر ترتیب تمرین ترکیبي بر عوامل هیپرتروفي و آتروفي محدود است.
دانش بیشتر درمورد سازگاری ناشي از ورزش در عضلۀ اسكلتي ،نیاز به استفاده از مداخالت تمریني
جدید و نو برای ترویج و گسترش درك فعلي ما از رویدادهای سازگاری دارد که ممكن است
درنهایت ،به شیوههای تمریني جدید برای افراد سالمند منجر شود .همچنین ،درك اختصاصيبودن
سازگاری تمرین ممكن است اهداف درماني برای درمان بیماریهای حاد و مزمن در عضالت
اسكلتي را فراهم کند و مؤ ثرترین شیوه برای پیشگیری و یا بهبود آتروفي ناشي از سالمندی را نشان
دهد.
پيام مقاله :بر اساس دادههای مشاهدهشده سالمندان با استفاده از تمرینات ترکیبي به ویژه ترتیب
استقامتي  -مقاومتي در طوالني مدت ميتوانند از آتروفي عضالني وابسته به افزایش سن
(سارکوپنیا) جلوگیری کنند و با به کارگیری این تمرینات در طوالني مدت منجر به افزایش عوامل
رشد عضالت اسكلتي شوند .همچنین ،با توجه به اینكه تمرینات ترکیبي استفاده شده در این
تحقیق با ترتیب مختلف منجر به بهبود قدرت عضالني ،توان هوازی و ترکیب بدني در زنان سالمند
شده است ،پیشنهاد ميشود از این نوع مداخله تمریني در برنامه های توانبخشي و ورزشي سالمندان
بهعنوان یک شیوه تمریني موثر برای بهبود قدرت عضالني ،توان هوازی و ترکیب بدني در زنان
سالمند استفاده شود.
تشکر و قدردانی
از تمامي آزمودنيهایي که در انجام این مطالعه شرکت کردهاند تشكر و قدرداني ميگردد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of sequence order of combined training
(strength and endurance) on myostatin, follistatin and follistatin/myostatin ratio in older
women. 40 healthy elderly women (age: 60.34±0.82 years, height: 155±0.01 cm, weight:
71.72±1.89 kg And BMI: 29.45±0.63 kg/m2) were randomly placed into four groups, strength +
endurance (S+E) (n=10), endurance + strength (E+S) (n=9), alternative concurrent training
(ACT) (n=12) and control (n=9) groups. The training program was done eight weeks, 3 times
per week. Endurance training performed on a cycle ergometer (intensity: 60-80 % MHR) and
strength training involved several upper and lower body workout (intensy: 40-75 1RM, 8-18
repeat). Serum myostatin and follistatin concentrations were measured 24 hours before and 48
hours after the protocols of training by ELISA methods. Within-group differences were
analyzed by paired samples t-test and the between-group differences were analyzed by one-way
ANOVA. The results showed that myostatin and follistatin serum concentrations not
significantly changed (P≥0.05) following three different orders. The follistatin/myostatin ratio
increased in E+S group, but this increase was not significant (P≥0.05). There was a significant
decrease in follistatin/myostatin ratio following S+E training. (P=0.04). Furthermore, there
were significant increases in upper-body strength in E+S (P=0.005) and ACT (P=0.02) groups
and increase in lower-body strength in all groups (P≤0.05). According to results of this study,
order of combined training could influence functional adaptation induce by exercise training?
Also, it appears the sequences of endurance+strength concurrent training cause a more anabolic
status and the sequences of strength+endurance training cause a more catabolic status.

Keywords: Exercise order, Myostatin, Follistatin, Follistatin/Myostatin ratio, Sarcopenia

Corresponding author

E-mail: md.faramarzi@gmail.com*

