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Background and Objectives: One of the most common injuries during
sports and athletes' activities is muscle cramps, which are accompanied by
muscle discomfort, pain, and stiffness.
Materials and Methods: Twenty-four handball female from dehdasht,
kohkiluyeh and boyer-ahmad, randomly divided into two groups: test
(n=12) and control group (n=12). Test group performed of plyometric
training of 8 weeks, including three sessions per week with a range of
workouts, 8 to 12 movements and 10 seconds per session. Blood samples
were taken before and after 1 meeting and end meeting, in order to measure
CPK and LDH level. CPK and LDH measured by pars azmoon kit. Data
were analyzed using Student’s Repeated measure with Bonferroni
correction. Significance level was considered to be P<0.05.
Results: 8 weeks plyometric training increase serum CPK concentration of
handball women significantly (P<0/005), also serum LDH concentration
significantly increased in group training (P<0/000).
Conclusions: The present study indicated that 8 weeks plyometric training
have effect on CPK and LDH of handball women. But these change
lessend in comparison with the modulate after the first meeting. Probably
the plyometric training protocol can be a suitable approach for minimizing
the production of muscular injury indicators.
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مقاله پژوهشی

بررسی پاسخ برخی از آنزیم های آسیب عضالنی به یک جلسه تمرین شدید بر اثر
سازگاری هشت هفته تمرین پالیومتریک با اضافه بار در دختران جوان هندبالیست
ولی
1
2

نوذری *،8

 ،ابوذر

زارع2

استادیار ،گروه تربیت بدنی ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارسنجان ،ایران
دکترای مدیریت ورزش ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه فرهنگیان ،شیراز ،ایران

* نویسنده مسئول :ولی نوذری ،گروه تربیت بدنی ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارسنجان ،ایران .ایمیلaboozarzare363@gmail.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1311/62/60 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/63/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :یکی از آسیبهای رایج در جریان فعالیتهای ورزشی و ورزشکاران ،کوفتگی عضالنی بوده
که با ناراحتی ،درد و سفتی عضالت همراه است.
مواد و روشها :در این مطالعه نیمهتجربی  22زن هندبالیست از شهر دهدشت کهکیلویه و بویراحمد به
طور تصادفی به دو گروه (آزمون و کنترل) ،تقسیم شدند .آزمودنی های گروه آزمون (تمرین) ،تمرینات
منتخب پلیومتریک را به مدت هشت هفته شامل سه جلسه در هفته با دامنه حجم تمرینی 8 ،تا  12حرکت
و هر حرکت  16ثانیه برای هر جلسه انجام دادند .خونگیری از افراد پیش از جلسه اول و پس از آن و پیش
و پس از جلسه آخر برنامه تمرینات ،به منظور اندازه گیری کراتین فسفوکیناز و الکتات دهیدروژناز به عمل
آمد .سطوح کراتین فسفوکیناز و الکتات دهیدروژناز با استفاده از کیت آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون
اندازه گیری شد .به منظور اندازه گیری تغییرات این دو فاکتور ،از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر
و روش تعقیبی بونفرونی استفاده شد .سطح معنیداری هم ( )P<6/60در نظر گرفته شد.

نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات پلیومتریک تغییر معناداری در کراتین
فسفوکیناز و الکتات دهیدروژناز ایجاد کرد .اما این تغییرات در مقایسه با اندازه گیری پس از جلسه اول
کاهش نشان داد .احتماالً پروتکل تمرینات ورزشی پلیومتریک می تواند راهکار مناسبی برای به حداقل
رساندن تولید شاخصهای آسیب عضالنی باشد.
واژگان کلیدی :تمرین پلیومتریک؛ زنان هندبالیست؛ کراتین فسفوکیناز؛ الکتات دهیدروژناز
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امروزه نقش فعالیتبدنی و ورزش بر کسی پوشیده نیست و
از آن به عنوان مهمترین عامل پیشگیری از بروز بیماریها و
داشتن زندگی سالم یاد میشود و محققان زیادی گزارش
دادهاند که انجام فعالیتهای بدنی سازمانیافته ،اثرات مثبتی بر
ساختار و عملکرد دستگاههای مختلف بدن و از این رو سالمتی
و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارد .شناخت تمرینات مناسب
برای پیشبرد موفقیتآمیز طرحها و برنامههای آمادگی جسمانی
و مهارتهای ورزشی ،یکی از اهداف مهم تحقیقات در زمینه
تربیت بدنی و علوم ورزشی میباشد ] .[1یکی از جالب ترین
پیشرفت های تمرینی در سه دهه ی اخیر تمرینات پالیومتریک

بوده است .تمرینات پالیومتریک عضله را قادر می سازد تا در
کوتاه ترین زمان ممکن به بیشترین نیرو برسد ] .[2برخی از
پژوهش ها حاکی از آن است که تمرینات پالیومتریک بیشتر از
سایر تمرینات قدرتی-توانی باعث بهبود قابلیت های جسمانی،
قدرت ،توان عضالنی ،هماهنگی ،عملکرد ورزشی ،اقتصاد دویدن
و چابکی ورزشکاران رشته های هندبال ،بسکتبال ،دوومیدانی،
والیبال و سایر رشته های توانی می شود ] .[3از طرفی انجام
تمرینات پالیومتریک میتواند باعث ایجاد آسیب و کوفتگی
عضالنی شود ،که این آسیب ها میتوانند بدلیل شدت زیاد
تمرین و نیروی فشاری زمین باشد .آسیبهای ناشی از تمرین
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یافتهها :سطوح سرمی کراتین فسفوکیناز پس از هشت هفته تمرینات پلیومتریک در مقایسه با پیش از
آزمون ،افزایش معناداری پیدا کرد ( .)P=6/660همچنین پس از هشت هفته تمرینات پلیومتریک ،سطوح
سرمی الکتات دهیدروژناز نیز افزایش معناداری پیدا کرد (.)P=6/666

نوذری و همکار

جدول  :8میانگین و انحراف استاندارد وزن و قد گروههای مختلف پژوهش قبل و پس از  8هفته
سن

وزن

قد

تمرین ( 82نفر)

23/12±1/28

02/80 ±3/26

1/02±3/21

کنترل ( 82نفر)

22/81±3/02

00/22 ±2/0

1/02±1/13
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مواد و روشها
مطالعه حاضر نیمه تجربی و شامل طرح پیشآزمون و
پسآزمون در دو گروه میباشد .آزمودنی هایی این تحقیق شامل
 22زن جوان هندبالیست شهر دهدشت در دامنه سنی  18تا 20
سال بود (جدول .)1این پژوهش توسط کمیته پژوهش دانشگاه
آزاد اسالمی یاسوج با کد  12621262122622تأیید شده است.
این آزمودنی ها به صورت داوطلبانه در این تحقیق ،شرکت کردند.
از تمامی آزمودنیها خواسته شد تا فرم پرسش نامه سالمت و
سابقه پزشکی و همچنین رضایت نامه شرکت در آزمون را قبل از
شرکت در تحقیق تکمیل و امضا نمایند .همچنین جهت آشنا
سازی تمام مراحل تحقیق و اندازه گیری ها برای آن ها توضیح
داده شد .آزمودنی ها نباید سابقه کشیدن سیگار ،مصرف
مشروبات الکلی ،شکستگی استخوان بازو و یا ران و یا هر گونه
مشکل در مفاصل آرنج و یا زانو و فشار خون باال یا کم خونی را
داشته باشند .طرح مطالعاتی و خطرات و منافع بالقوه آن قبل از
شروع طرح برای هر آزمودنی تشریح و فرم رضایت آگاهانه به
امضای آنها رسید .همچنین در صورت آسیبدیدگی یا هر نوع
مشکل دیگر ،آزمودنی ها مختار بودند که از تحقیق خارج شوند.
یک هفته قبل از اجرای پروتکل ،آزمودنی ها با مراحل اجرای
تحقیق آشنا شده و سپس معاینات پزشکی جهت تعیین سالمتی
آنها به عمل آمد .آنگاه اطالعات دموگرافیک آزمودنیها شامل قد،
وزن اندازهگیری و ثبت شدند .قد آزمودنیها با استفاده از قدسنج
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پالیومتریک میتواند شامل؛ آسیب به پایین کمر ،مینیسکها،
تندونیت کشکک ،کشیدگی تاندون آشیل ،بورسیت پاشنه،
شکستگی فشاری مهره کمری و افزایش غلظت کراتین کیناز
سرمی ،کورتیزول و اینترلوکینها شود ] .[2کوفتگی عضالنی
تأخیری ( )Delayed onset muscle sorenessاختاللی است
که در هر فردی با توجه به سطح آمادگی وی و اغلب در نتیجه
تمرینات برونگرا مانند دویدن در سراشیبی ،گام برداشتن روی
پله ،تمرینات وزنهبرداری و دیگر موارد مشابه اتفاق میافتد ].[0
این تمرینات به آسیب دیدگی غشای سلولی منجر میشود و
پاسخهای التهابی در پی دارد .این نوع کوفتگی نـه فقـط در
افـراد غیـر ورزشـکار بلکـه در افـراد ورزشکار نیز هنگامی که
فعالیـت شـدید یـا جدیـد انجام دهند ،بروز میکند ] .[0آسیب
عضـالنی ناشـی از فعالیـت عضالنی تأخیری ورزشی یا کوفتگی
عضالنی تأخیری ،اغلب نتیجـهی فعالیـت جدید و به ویژه
برونگراست ]  .[1از جمله نشانههـای ظـاهری ،عملکـردی
وبیوشـیمیایی کوفتگی عضالنی تاخیری کـه در بسیاری از
تحقیقـات بررسـی شـده اسـت ،کـاهش قدرت عضالنی و
کاهش انعطاف پذیری ،سفتی و خشکی عضله ،درد ،تورم و
التهاب ،آسیبهای ریـز در سـطح میکروسـکوپی ،ترشح
آنزیمهای کراتین کینـاز ( )Creatine kinaseو الکتـــات
دهیـــدروژناز ( )Lactate dehydrogenaseدر پالسما است.
عالئـم معموال  12الی  22ساعت بعـد از ورزش بـروز مـی کند
و معموال برای افراد خوشایند نیسـت ]Chatzinikolaou .[8
و همکاران ( ،)2616در پژوهش خود افزایش غلظت شاخص
های التهابی را پس از تمرینات پلیومتریک مشاهده کردند ].[1
 Hackneyو همکاران ( )2612نیز افزایش ترشح آنزیمهای
کراتین کینـاز و الکتـــات دهیـــدروژناز را پس از تمرینات
برونگرا مشاهده کردند ] .[16با توجه به پیچیدگی پاسخ آنزیم
های آسیب عضالنی به فعالیتهای بدنی ،پرداختن به این سیستم
و تأثیرپذیری آن از ورزش برای ورزشکاران رشته های مختلف
ورزشی بسیار حائز اهمیت است .نجاتمند و همکاران ( )1313به
بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کوآنزیم  ،Q10بر
کوفتگی عضالنی تاخیری پسران ورزشکار و غیرورزشکار  10تا
 11سال پرداختند .بررسی های آماری نشان داد که در
سطح الکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز گروه ورزشکار و
غیرورزشکار تغییر معنی داری به وجود نیامد اما با پایش
شفاهی هر دو گروه مشخص شد که مصرف کوتاه مدت مکمل
کوآنزیم  Q10منجر به کاهش درد ،سوزش عضالنی و خستگی

عضالنی شده است ] .[11بنابراین با در نظر گرفتن اثرات
کوفتگی عضالنی تأخیری که در ورزش های غیر معمول و
ورزشهایی که انقباضهای برونگرا در آنها نقش عمدهای دارند
و نیز به دلیل فقدان مدارک مستند علمی داخلی و خارجی در
رابطه با تاثیر تمرین حاد پلیومتریک به دنبال هشت هفته
سازگاری با تمرینات گوناگون پلیومتریک بر برخی شاخص های
آسیب عضالنی ،تحقیق حاضر به عنوان اولین کار تحقیقی در
این زمینه به نظر میآید .لذا بررسی چنین مطالعه ای باب
تازهای خواهدگشود و امید است زمینه تحقیقاتی تازهای برای
محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی در حیطه فیزیولوژی
ورزشی را فراهم سازد .با توجه به این موضوع هدف از انجام این
تحقیق پاسخگویی به این سوال میباشد که اجرای تمرین حاد
پلیومتریک به دنبال هشت هفته سازگاری با تمرینات گوناگون
پلیومتریک چه تاثیری بر برخی شاخص های آسیب عضالنی
خواهد داشت؟

پاسخ آنزیم های آسیب عضالنی به یک جلسه تمرین شدید

یافتهها
با توجه به نمودار ،1بررسی اثرات درونگروهی با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس در اندازهگیریهای مکرر و تعقیبی
106
126
126

کنترل

86

تجربی

06

)CPK ( U/L

166

26
6
پس از جلسه آخر

پیش از جلسه آخر

پیش آزمون

پس از جلسه اول

نمودار :8تغییرات سطوح سرمی کراتین فسفوکیناز گروه های مختلف پژوهش
*تفاوت معنیدار با گروه پیش آزمون()P<6/60
22
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دیواری مدل  SECAساخت آلمان و وزن هم به وسیله ترازوی
دیجیتالی مدل  SECAساخت آلمان اندازه گیری و ثبت شد.
هندبالیست های زن جوان به صورت تصادفی به دو گروه 12
نفری تقسیم شدند ،که گروه اول تجربی ،اجرای تمرین
پالیومتریک با اضافه بار ،و گروه دوم نیز گروه کنترل بود که در
هیچ فعالیت ورزشی شرکت نکردند.
پس از دو هفته دوره آشنایی و آموزش تکنیکهای اجرایی،
برنامه تمرینی آزمودنی ها اجرا گردید .گروه تجربی در یک
برنامه تمرینی هشت هفته ای شرکت کرد ،که آزمودنی ها
انواعی از تمرینات پالیومتریک را اجرا کردند .این پروتکل
تمرینی شامل سه جلسه در هفته با دامنه حجم تمرینی 8 ،تا
 12حرکت و هر حرکت  16ثانیه برای هر جلسه بود .در طول
دوره تمرینی تمام آزمودنیها تحت نظارت مستقیم بودند و به
آنها گفته شد که چگونه هر تمرین را انجام دهند .در هر دو
گروه پس از  16دقیقه گرم کردن (دویدن نرم و حرکات
کششی) تمرینات را شروع کردند.
تمرینات هفته اول و دوم شامل :هشت حرکت طناب زنی،
لی لی ،سه گام ،پرش کانگورو ،پرش زیگزاگ ،پرش جفت ،زانو
بلند و پرش چمباتمه در اندام تحتانی بود .هشت حرکت اندام
فوقانی شامل :حرکات پرتاب توپ مدیسن بال با دودست از
سینه بصورت پاس دو به دو ،پاس دو دست از باالی سر ،پاس
دو دست با چرخش کمر ،پاس یک دست توپ مدیسن بال با
دست مسلط ،سپس با دست غیر مسلط ،پاس دو دست توپ
هندبال به حالت دراز و نشست ،پاس یک دست توپ هندبال به
حالت دراز و نشست ،باال و پائین رفتن از جعبه یا سکوی با
ارتفاع  26سانتی متری انجام شد .استراحت بین حرکات 16
ثانیه ای ،سه برابر مدت زمان اجرای حرکت ( 36ثانیه) بود.
تمرینات به صورت ایستگاهی و در سه دور انجام شد و بین
دورها 0 ،تا  1دقیقه استراحت در نظر گرفته شد .تمرینات هفته
سوم و چهارم درست مانند هفته اول و دوم و تنها با اضافه

نمودن یک حرکت پرش جفت با دست ها به چپ و راست به
صورت دراز کش در باالنته و یک حرکت پرش از حالت استارت
نشسته در پائین تنه اجرا شد .تمرینات هفته پنجم و ششم نیز
با اضافه نمودن دوی رفت و برگشت برای پائین تنه و شنای
پرشی بر روی سکوی بلند یک متری برای باالتنه اجرا شد و
باالخره ،در تمرینات هفته هفتم و هشتم ،با اضافه نمودن
حرکت پای بکس به صورت حمله و دفاع هندبال برای پائین تنه
و سپس همین حرکت برای باالتنه ،بصورت حمله و دفاع ،دو به
دو توسط ورزشکاران اجرا شد .نمونههای خون ،هر بار به
میزان  0سیسی و به وسیله سرنگ از ورید بازویی آزمودنیها،
قبل از شروع اولین جلسه تمرینات و بالفاصله پس از خاتمه
آن و دوباره قبل از شروع آخرین جلسه تمرین هشت هفته ای
و بالفاصله پس از خاتمه آن ،در محل تمرینات گرفته
شد .نمونههای خو ن پس از اتمام پژوهش ،جهت تعیین
تغییرات آنزیم های آسیب عضالنی در آزمایشگاه بررسی شد.
سطوح سرمی آنزیم های کراتین فسفو کیناز ( )CPKو
الکتاتدهیدروژناز ( ،)LDHبا استفاده از کیت آزمایشگاهی و بر
اساس دستورالعمل کارخانه سازنده کیت (پارس آزمون) و
دستگاه  Autoanlayserمدل  BT1500تعیین گردید .در این
مطالعه از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار
متغیرهای تحقیق استفاده شد .همچنین برای بررسی طبیعی
بودن توزیع داده ها در متغییرها ازآزمون شاپیرو-ویلکز استفاده
شد .برای مقایسه متغیرها و تفاوت بین گروه ها از آزمون آنالیز
واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد .سطح معناداری برای
تحلیل داده ها ( )p ≥ 6/60در نظر گرفته شد .تجزیه و تحلیل
داده ها با نرم افزار  SPSSنسخه  18انجام شد.

نوذری و همکار
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نمودار :2تغییرات سطوح سرمی الکتات دهیدروژناز گروه های مختلف پژوهش
*تفاوت معنیدار با گروه پیش آزمون()P<6/60
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بحث
پژوهش حاضر نخستین مطالعهای است که به بررسی پاسخ
برخی از آنزیم های آسیب عضالنی (کراتین فسفو کیناز و
الکتات دهیدروژناز) به یک جلسه تمرین شدید بر اثر سازگاری
هشت هفته تمرین پالیومتریک با اضافه بار در دختران جوان
هندبالیست پرداخته است .در تحقیق حاضر تمرینات
پلیومتریک موجب تغییرات سطوح سرمی کراتین فسفو کیناز و
الکتات دهیدروژناز شد .تاکنون تحقیقی که به بررسی تغییرات
مقادیر کراتین فسفو کیناز و الکتات دهیدروژناز به یک جلسه

] [ Downloaded from psj.umsha.ac.ir on 2022-12-05

بونفرونی نشان داد در گروه تجربی ،سطوح سرمی آنزیم کراتین
فسفوکیناز پس از جلسه اول و پس از جلسه آخر نسبت به قبل
از فعالیت به طور معنیداری افزایش مییابد ،به ترتیب
( ،)P=6/660 ، P=6/666اما پیش از جلسه پایانی نسبت به
پیش آزمون افزایش پیدا کرد اما این افزایش معنادار نبود
( .)P=6/116از سوی دیگر مقادیر سرمی این آنزیم در فاصله
زمانی جلسه پایانی بعد از  8هفته نسبت به مقادیر این آنزیم
پس از جلسه اول فعالیت کاهش غیرمعناداری پیدا کرد
(.)P=6/011
نمودار 2نیز بررسی اثرات درونگروهی با استفاده از آزمون
تحلیل واریانس در اندازهگیریهای مکرر و تعقیبی بونفرونی را
نشان می دهد .در گروه تجربی ،سطوح سرمی آنزیم الکتات
دهیدروژناز پس از جلسه اول( ، )P=6/666پیش از جلسه آخر
( )P=6/661و پس از جلسه آخر ( ،)P=6/666نسبت به قبل از
فعالیت به طور معنیداری افزایش مییابد .از سوی دیگر مقادیر
سرمی این آنزیم در فاصله زمانی جلسه پایانی بعد از  8هفته
نسبت به مقادیر این آنزیم پس از جلسه اول فعالیت کاهش پیدا
کرد اما این کاهش معناداری نبود (.)P=6/601

تمرین شدید بر اثر سازگاری هشت هفته تمرین پالیومتریک با
اضافه بار در دختران جوان هندبالیست پرداخته باشد ،یافت
نگردیده است .در نتیجه یافتههای تحقیق حاضر با پژوهشهایی
که تاثیر تمرینات ورزشی با شدتها و پروتکلهای مختلف را
روی کراتین فسفو کیناز و الکتات دهیدروژناز مورد بررسی قرار
دادهاند ،مقایسه شد .در رابطه با نقش ورزش بر سطوح سرمی
کراتین فسفو کیناز و الکتات دهیدروژناز مطالعاتی صورت
گرفته است .با توجه به نتایج کسب شده در این تحقیق مالحظه
شده که میزان کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز در گروه
تجربی پس از جلسه اول تمرینی و قبل و پس از جلسه آخر
هشت هفته تمرین پلیومتریک افزایش معناداری پیدا کرد .اما
این افزایش بالفاصله پس از جلسه اول تمرین نسبت به جلسه
آخر تمرین که به دنبال  8هفته تمرینات پلیومتریک انجام
گرفته بود ،افزایش بارزتری نشان داد .افزایش سطح کراتین
فسفو کیناز و الکتات دهیدروژناز خون نشان دهندهی آسیب
غشای سلولهای عضالنی و تراوش این آنزیمها به گردش خون
است .این یافتهها با یافتههای  Chatzinikolaouو همکاران
( Yoko ،[1]) 2616و همکاران ( [12] )2610و همچنین
 Daviesو همکاران ( ،[13 ] )2612در زمینه افزایش سطح
کراتین فسفو کیناز سرم پس از فعالیت برونگرا همخوانی دارد.
تغییرات در آنزیم کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز با توجه به
توده عضالنی ،شدت ،مدت و حجم تمرین و حد آشنایی
آزمودنی با تمرینات برونگرا ،متفاوت است .با افزایش شدت
تمرین ،غلظت این دو آنزیم نیز زیاد میشود .ورزش هایی که تا
حد زیادی غیرمتعارف (برونگرا) هستند مثل اکستنشن ران،
بهطور قابل مالحظهای باعث آسیب در سلولهای عضالنی
میشوند ] .[12آسیب غشای سلولی نیز باعث آزاد شدن
آنزیمهای داخل سلولی به ویژه کراتین کیناز تام سرمی و

پاسخ آنزیم های آسیب عضالنی به یک جلسه تمرین شدید
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این مطالعه نتیجه پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی
ورزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج با کد پایان نامه
 12621262122622بود .از بانوان هندبالیست شهرستان
دهدشت که با این پژوهش همکاری داشتند کمال تشکر و
قدردانی به عمل می آید.
تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی نداشته
است.
مالحظات اخالقی
کد پایان نامه این مطالعه  12621262122622و مربوط
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج بود .از شرکت کنندگان در
این مطالعه رضایت نامه کتبی گرفته شد و آزمودنی های مورد
مطالعه با موافقت شفاهی خود وارد مطالعه شدند.
سهم نویسندگان
ولی نوذری استاد راهنمای پژوهش و طراحی پژوهش ،ابوذر
زارع ویرایش و نگارش مقاله بود.
حمایت مالی
این تحقیق هیچ کمک مالی خاصی از سازمان های تامین
مالی در بخش های دولتی ،تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده
است.
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در مجموع نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که
اجرای هشت هفته تمرین پلیومتریک تاثیرات معناداری بر
شاخصهای بیوشیمیایی کراتین فسفو کیناز و الکتات
دهیدروژناز داشته است .احتماال اگر تمرین استفاده شده در
این تحقیق با شدت و حجم پایین بکار برده میشد یا از دیگر
پروتکل های تمرینی مثل تمرین درونگرا که آسیب کمتری

تشکر و قدردانی
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الکتات دهیدروژناز به مایعات خارج سلولی میشود ] .[0در
پژوهشی که روی دو گروه با انجام انقباضهای درونگرا و برون
گرا صورت گرفت ،افزایش کراتین کیناز تام سرمی فقط در گروه
برونگرا مشاهده شد ] .[10در واقع ،میتوان گفت در مورد
افزایش سطح کراتین کیناز پس از فعالیت برونگرا بین محققان
اتفاق نظر وجود دارد .در مقابل ،در فعالیتهایی مثل دوچرخه
کارسنج که تحمل وزن کمتر است و عضالت کمتری درگیر می
شوند ،سطح کراتین کیناز به میزان کمتری افزایش مییابد
] .[10همچنین ،الگوی تغییرات این شاخص پس از انجام
تمرینات هوازی به شکلی است که پس از  22ساعت به اوج
خود رسیده و سپس به تدریج کاهش مییابد .در حالی که در
اثر فشار مکانیکی حین تمرینات مقاومتی (به ویژه انقباضهای
برونگرای غیرمرسوم) ممکن است سطح سرمی این شاخص
همچنان به دلیل بروز آسیب سلولی به طور معنیداری تا  8روز
باالتر از سطح طبیعی باشد ] .[11تحقیقات نشان داده است که
در حالت طبیعی ،آنزیم های کراتین فسفو کیناز و الکتات
دهیدروژناز آنزیمهای شاخص سرمی آسیب سلولی درون غشای
سلول محصورند ،ولی ممکن است به دلیل پارگی غشای سلول،
القای سنتز آنزیم ،افزایش تکثیر سلولی و افزایش روند تخریب
سلولی میزان رهایش آن ها در خون افزایش پیدا کند ] .[18از
طرفی آنزیم الکتات دهیدروژناز ( ،)LDHکراتین کیناز ( )CKو
میوگلوبین شاخصهای بیوشیمیایی تخریب سلول هایی
عضالنیاند .تراوش این آنزیمها از طریق تنش شدید عضالنی
ناشی از انقباض به وجود میآید که به آسیب منجر میشود.
چنین فرض شده که آسیب وارد به عضله به افزاش غلظت
الکتات دهیدروژناز میانجامد ،زیرا افزایش نفوذپذیری غشای
سلولهای عضله یا تجزیهی (گسیختگی) کامل آنها به،
آنزیمهای عضالنی اجازه میدهد تا درون خون یا سیستم
لنفاوی نشت کنند ] .[11مقدار این آنزیمها تحت شرایط
مختلف مانند مدت تمرین ،شدت تمرین ،چگونگی تمرین،
درجه حرارت و ...به آسانی تغییر می یابد ].[26

ایجاد میکنند استفاده میشد نمیتوانست اثرات مطلوبی
داشته باشد .زیرا ،مطالعات مختلفی نشان دادهاند افراد تمرین
نکرده نسبت به افراد تمرین کرده ،تخریب عضالنی بیشتری را
تجربه میکنند .همچنین ورزشهایی که تا حد زیادی
غیرمتعارف (برونگرا) هستند ،به طور قابل مالحظهای باعث
آسیب در سلولهای عضالنی میشوند .به هر حال ،از آنجایی
که تمرین پلیومتریک جزء جدایی ناپذیر همه فعالیت های
ورزشی گوناگون می باشد ،می تواند راهکار مناسبی برای به
حداقل رساندن آسیب های عضالنی شود و همچنین نتایج این
تحقیق می تواند به افراد غیر ورزشکار که میخواهند
فعالیتهایی با انقباضات برونگرا با شدت باال برای جلسههای
متوالی انجام دهند کمک کند تا دچار آسیبهای ناشی از این
گونه تمرینات نشوند.
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