مقاله پژوهشی

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی کل بدن ( )TRXبر غلظت میوستاتین و فولیستاتین سرم در
زنان غیرفعال
رحیمه موسوی ،1فهیمه کاظمی ،*2پروانه

نظرعلی3

 .1کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران
 .3استاد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1398/04/26 :
تاریخ پذیرش1398/06/31 :

کلیدواژهها:
 ،TRXمیوستاتین،
فولیستاتین ،زنان غیرفعال.

چکیده
زمینه و هدف اخیراً مشخص شده است که تمرین مقاومتی کل بدن ( ،)TRXیک روش تمرینی جدید برای بهبود
قدرت و توده عضالنی میباشد ولی تأثیر تمرین  TRXبر هورمون های درگیر در تنظیم توده عضالنی ناشناخته باقی
مانده است .از این رو ،هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر یک دوره تمرین  TRXبر غلظت میوستاتین و فولیستاتین
سرم در زنان غیرفعال بود.
مواد و روشهادر مطالعهای تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون 27 ،زن غیرفعال ( 20تا  40سال) به طور
تصادفی به دو گروه کنترل ( 12نفر) و  15( TRXنفر) تقسیم شدند .گروه  TRXبه مدت  8هفته و  3جلسه در
هفته تمرینات منتخب  TRXرا اجرا کردند که شامل  6حرکت اصلی به مدت  60دقیقه بود .نمونههای خونی در
حالت پایه و  48ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی جمعآوری و غلظت میوستاتین و فولیستاتین سرم اندازهگیری
شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای  tهمبسته و  tمستقل استفاده شد.
یافتهها نتایج نشان داد که تمرین  TRXمنجر به کاهش معنیدار میوستاتین سرم نسبت به گروه کنترل (:TRX
 42/53 ± 8/64پیکوگرم بر میلیلیتر در برابر کنترل 52/77 ± 12/90 :پیکوگرم بر میلیلیتر) میشود (.)P=0/021
همچنین ،تمرین  TRXمنجر به افزایش معنیدار فولیستاتین سرم نسبت به گروه کنترل (± 209/78 :TRX
 1865/93پیکوگرم بر میلیلیتر در برابر کنترل 1651/41 ± 164/92 :پیکوگرم بر میلیلیتر) شد (.)P= 0/008
نتیجهگیری مطابق با یافتههای پژوهش حاضر به نظر میرسد که یک دوره تمرین  TRXممکن است منجر به
کاهش میوستاتین و افزایش فولیستاتین سرم در زنان غیرفعال شود.

 .1مقدمه
هایپرتروفی عضالنی و افزایش قدرت عضالنی برای تمامی
جمعیت های مختلف ،ضروری می باشد .از آن جایی که
افزایش سطح مقطع عضله ،به طور مستقیم با قدرت عضالنی
ارتباط دارد (  ، )1هایپرتروفی عضالنی می تواند منجر به

توسعه عملکرد ورزشکاران توانی و قدرتی شود ( .)2
همچنین ،افزایش قدرت در جمعیت عمومی ،منجر به
توسعه سالمتی و پیشگیری از ابتال به بیماری های مختلف
می شود؛ به طوریکه کاهش قدرت عضالنی به عنوان
پیش گویی کننده مرگ ومیر در بزرگساالن سالمند به شمار
می آید (  . )3یکی ا ز مکانیزم های مهم در تنظیم و قدرت
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هایپرتروفی عضالنی شناخته شده است .از سوی دیگر ،بیان
میوستاتین در طول دوره بی تمرینی و غیرفعالی افزایش
می یابد؛ بنابراین به نظر می رسد که تمرین مقاومتی ممکن
است منجر به کاهش سطوح میوستاتین گردش خون شود.
در این زمینه ،در حالی که نشان داده شده است که تمرین
مقاومتی در الگوهای مختلف میتواند م نجر به کاهش
سطوح گردش خون و بیان  mRNAمیوستاتین شود ( )11؛
با این حال ،مطالعات دیگر ،عدم تغییرات (  )12و حتی
افزایش (  )13سطوح گردش خون و  mRNAمیوستاتین را
پس از تمرینات مقاومتی گزارش کرده اند .تغییرات
فولیستاتین به دنبال تمرینات مقاومتی ،کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .با وجود این ،افزایش (  )14و حتی
عدم تغییرات (  )12فولیستاتین در مطالعات مختلفی گزارش
شده است Negaresh .و همکارانش ( ) 2019گزارش
کرده اند که تمری ن مقاومتی کل بدن می تواند منجر به
کاهش میوستاتین و افزایش فولیستاتین سرمی در مردان
سالمند شود ( .)15سازگار ی مرتبط با تمرین در عضالت
اسکلتی ،تا حد ز یادی وابسته به نوع فعالیت ورزشی می-
باشد .تمرینات مقاومتی سنتی با استفاده از دستگاه های
محرک یا ثابت ،بخش های مختلف بدن را به طور جداگانه
تمرین می دهند و در برنامه های تمرینی از تمرینات
مقاومتی به دلیل افزایش قدرت عضالنی استفاده می شود؛
ولی اخیراً مشخص شده است که تمر ینات عملکردی،
تأثی رات مشابه و حتی بیشتری در افزایش قدرت عضالنی و
تأثیرات مف ید تمرینی دیگری نیز بر متابولیسم عضله
اسکلتی دارند .تمر ین مقاومتی کل بدن ( )TRXبه عنوان
نوعی از تمرینات عملکردی یا تمرینات معلق ( Suspension
 )trainingبا استفاده از وزن بدن و به کارگیری مفاصل و
گروه های عضالنی مختلف انجام میشود که به عنوان روش
معمول تمرین مقاومتی در برنامه های تمرینی و دستیابی به
آمادگی جسمانی گنجانده شده است ( .) 16به نظر می رسد
که در ارتباط با نقش  TRXبر تغییرات میو ستاتین و
فولیستاتین ،مطالعه ای انجام نشده است .بنابراین ،با توجه
به محدودیت های مطالعات موجود در زمینه نقش  TRXبر
هورمون های مرتبط با تنظیم توده و قدرت عضالنی ،پژوهش
حاضر به منظور تعیین تأثیر یک دوره تمرین  TRXبر
غلظت میوستاتین و فولیستاتین سرم در زنان غیرفعال
طراحی شده است.

عضالنی ،میوستاتین ( )Myostatinاست .میوستاتین ،یکی از
اعضای خانواده Transforming growth factor ( TGF-β
 ) betaبه عنوان فاکتورهای تنظیمی رشد عضالنی می باشد.
به طور منحصربه فرد ،میوستاتین اغلب در عضله اسکلتی
بیان می شود ( . )4میوستاتین به عنوان تنظیم کننده اصلی
توده عضالنی شناخته شده است که غیرفعال سازی آن منجر
به هایپرتروفی عضالنی چشمگیر میشود ( )5و از سویی
دیگر ،بیان بیش ازحد آن منجر به افزایش آتروفی عضالنی
میشود (  . )4در واقع ،سیگنالینگ میوستاتین د ر الگوی
اتوکراین /پاراکراین به واسطه اتصال به گیرنده های اکتیوین
نوع  ) type II activin receptors ( IIنوع  Aو ActRIIA ( B
و  )ActRIIBدر تنظیم توده عضالنی درگیر است؛ به طوری-
که فعال سازی و فراخوان این رویدادها منجر به تحریک
فسفوریالسیون  Smad2و  )6( Smad3و به دنبال جابه جایی
به هسته منجر به تغییرات در ژن های خاص مؤثر در تنظیم
توده عضالنی میشود (  . )4در سطح سرمی ،میوستاتین در
کمپلکس  Bپروتئین های مهاری مانند فولیستاتین
(  ) follistatinو growth and differentiation ( GASP-1
 ) factor-associated serum protein-1یافت میشود (.)7
فولیستاتین یک پروتئین گلیکوزیله شده است که در بافت-
های مختلفی از جمله تخمدان ،بیضه و عضالت اسکلتی به
فراوانی یافت می شود و به واسطه جلوگیری از اتصال
میوستاتین به  ، ActRIIBمنجر به مهار عملکرد میوستاتین
میشود ( . )8به دلیل این که میوستاتین ،تنظیم کننده منفی
توده عضالنی است ،مهار میوستاتین می تواند منجر به
افزایش چشمگیر در توده عضالنی شود .بر این اساس،
خنثی سازی میوستاتین با فولیستاتین ،تأثیرات عمیقی بر
افزایش توده عضالنی دارد .در واقع ،افزایش فولیستاتین
به واسطه فعال سازی سلول های ماهواره ای ،منجر به
هایپرتروفی عضالنی به واسطه مهار میوستاتین و همچنین
از طریق تعامل با سایر پروتئین های تنظیمی میشود ( .)9
اگرچه سازگار ی مرتبط با تمرین ورزشی در عضالت
اسکلتی تا حد ز یادی وابسته به مؤلفه های مختلف تمرینی
می باشد؛ در همین راستا ،انجمن ملی قدرت و آمادگی
(  10 ،)NSCAتا  12تکرار با  65تا  85درصد ( 1-RMیک
تکرار بیشینه) را برا ی به حداکثر رساندن هایپرتروفی
عضالنی و  1تا  5تکرار با ب یش از  85درصد  1-RMرا برای
به حداکثر رساندن قدرت توصیه میکند (  . )10با این حال،
به خوبی مشخص شده است که تمری نات مقاومتی به عنوان
روش اصلی تمرین برای افزایش قدرت عضالنی و
40
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ورزشی انجام نداد 48 .ساعت پس از آخرین جلسه تمری نی
و پس از  12ساعت ناشتایی شبانه خون گیر ی مرحله دوم
انجام شد و ارزیابی های پس آزمون مشابه پیش آزمون صورت
گرفت.
پس از سانتریفیوژ (  15دق یقه با  3500دور در هر
دقیقه) نمونه های خونی و جداساز ی سرم ،برای سنجش
غلظت میوستاتین و فولیستاتین سرم از روش االیزا
ساندویجی و از کیت های شرکت  Antibodies Onlineبا
حساسیت به ترتیب  0 /469نانوگرم بر میلی لیتر و 10
پیکوگرم بر میلی لیتر با توجه به روش درج شده در بروشور
کیت ها استفاده شد.
اطالعات جمع آوری شده با روش های آماری توصیفی
(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمونهای
پارامتریک) تجزیه و تحلیل شدند .پس از تعیین نرمال بودن
توزیع داده ها با آزمون شاپیرو ویلک ،از آزمون های t
همبسته و  tمستقل به ترتیب برای مقایسه اختالف
درون گروهی (پیش آزمون با پس آزمون) و تفاوت بین
گروهی ( دو گروه ) استفاده شد .داده های جمع آوری شده با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22تجزیه و تحلیل شدند
و سطح معنیداری  P≥ 0 / 05در نظر گرفته شد.

 .2مواد و روشها
پژوهش حاضر ،از نوع تجربی با طرح پیش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل بود که پس از اخذ مجوز از کمیته
اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با کد
 IR.SSRC.REC.1397.015در باشگاه ورزشی بانوان شهید
غفاری در تهران انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر،
زنان غیرفعال شهر تهران بودند که از بین افراد داوطلب به
روش غربالگری و پس از مصاحبه حضوری  27زن غیرفعال
به عنوان نمونه انتخاب شدند و در ادامه به صورت تصادفی
به دو گروه کنترل (  12نفر) و  15 ( TRXنفر ) تقسیم شدند.
معیارهای ورود به پژوهش حاضر شامل :دامنه سنی  20تا
 40سال ،نداشتن سابقه بیماری های قلبی -عروقی و
متابولیکی ،مصرف نکردن دخانیات و الکل ،عدم حضور منظم
در فعالیت بدنی در شش ماه اخیر ،مصرف نکردن داروهای
خاص و نداشتن رژیم غذایی خاص بود .پس از اخذ
ر ضایت نامه کتبی از تمامی آزمودنی ها ،نمونه های خونی به
میزان  5سی سی از سیاهرگ بازویی پس از  12ساعت
ناشتایی شبانه به عمل آمد .همچنین ،ارزیابی های
پیش آزمون شامل قد (با متر دیواری) ،وزن (با ترازوی
دیجیتال) و قدرت عضالنی باالتنه و پایین تنه به ترتیب با
پرس سی نه و پرس پا صورت گرفت .پس از این مرحله،
آزمودنی های گروه  TRXبه مدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته
تمری نات منتخب  TRXرا بر اساس مطالعه کامپا و
همکارانش (  ) 2018اجرا کردند .در هر جلسه تمرینی ،ابتدا
 10دقی قه گرم کردن شامل حرکات کشش سبک روی
عضالت اصلی بدن انجام می شد .در ادامه ،پروتکل 6( TRX
حرکت اصلی به مدت  40دقیقه) انجام می شد .حرکات
انجام شده شامل اسکوات ،فالی دلتوئید ،جلوبازو حلقهای،
پرس سینه ،پارویی پایین ،حرکت دورانی بودند که هر
فعال ی ت در  4ست با  12تکرار و با دوره استراحتی 1
دقیقه ا ی انجام می شد (  .)17در دستگاه معلق ،تغییر
وضعی ت بدن از ی ک موقع ی ت صح ی ح میتواند شدت تمرین
را تغییر دهد .بنابراین ،هر آزمودنی میتوانست شدت
فعال یت ورزشی خود را با تغییر وضعی ت بدنی ( با توجه به
شرای ط بدنی خود) تغیی ر دهد؛ به طوری که آزمودنی ها پس
از مهارت کافی در اجرا ی حرکت ملزم بودند شدت ورزش
خود را با تغیی ر وضعی ت بدنی ،افزایش دهن د .در انتهای
تمرین 10 ،دقیقه سرد کردن ( حرکات کششی) انجام
می شد .به طور کلی ،هر جلسه تمری نی  60دق یقه به طول
انجام ید .گروه کنترل در طول  8هفته هی چ گونه فعالیت

 .3یافتهها
اطالعات توصیفی و استنباطی متغیرهای موردمطالعه در دو
گروه کنترل و  TRXدر جدول  1و شکل های  1و  2ارائه
شده است.
نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون  tهمبسته نشان
داد که وزن بدن ( ) P= 0 /001و شاخص توده بدن ( )BMI
( ) P= 0 /001گروه  TRXنسبت به پیش آزمون ،کاهش
معنی داری می یابد .ولی تغییرات وزن بدن ( ) P= 0 / 301و
 ) P= 0 / 286( BMIدر گروه کنترل معنی دار نبود .از طرفی،
 TRXمنجر به کاهش غلظت میوستاتین سرم ()P= 0 / 001
و افزایش غلظت فولیستاتین سرم ( ) P= 0 /001نسبت به
پیش آزمون شد ،در حالی که تغییرات غلظت میوستاتین
سرم ( ) P= 0 /830و فولیستاتین سرم (  ) P= 0 /561گروه
کنترل نسبت به پیش آزمون معنی دار نبود.
همچنین ،یافته های مربوط به آزمون  tمستقل نشان داد
که بین وزن بدن (  )P= 0 /294و  )P= 0 /107( BMIدو گروه
 TRXو کنترل تفاوت معنی داری یافت نمی شودTRX .
منجر به کاهش معنی دار غلظت میوستاتین سرم نسبت به
گروه کنترل میشود ( .) P= 0 /021عالوه بر این ،نتایج
تحلیل داده های غلظت فولیستاتین سرم نشان داد که TRX
41
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منجر به افزایش معنی دار سطوح این هورمون نسبت به گروه
کنترل میشود (.)P= 0 / 008
جدول .1اطالعات توصیفی و استباطی متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه
P
 15 ( TRXنفر)
کنترل ( 12نفر)

گروه

پس آزمون

درون گروهی

پیش آزمون

متغیر

پیش آزمون

سن ( سال)

35/81 ± 6 /04

31/38 ± 6 /12

قد (سانتی متر)

160/ 9 ± 3/ 66

162/76 ± 5 /94

پس آزمون

P

P

درون گروهی

بین
گروهی

وزن (کیلوگرم)

76/19 ± 6 /53

75/82 ± 6 /32

<0 /05

75/89 ± 7 /15

73/95 ± 5 /09

>0 /05

<0 /05

( BMIکیلوگرم بر
مترمربع)

27/76 ± 2 /11

28/24 ± 1 /08

<0 /05

27/ 53 ± 2 / 6

26/ 1 ± 2 /31

>0 /05

<0 /05

شکل  .1تغییرات غلظت میوستاتین سرم در دو گروه کنترل ( 12نفر) و  15( TRXنفر).

*

معنی داری نسبت به پیش آزمون (  † ،) P< 0 /05معنی داری نسبت به گروه کنترل ( )P< 0 /05
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تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی کل بدن ( )TRXبرغلظت...

شکل  .2تغییرات غلظت فولیستاتین سرم در دو گروه کنترل ( 12نفر) و  15( TRXنفر).

*

معنی داری نسبت به پیش آزمون (  † ،) P< 0 /05معنی داری نسبت به گروه کنترل ( )P< 0 /05
افزایش قابل توجه در قدرت و توده عضالنی نیز مشاهده شد
(  . )13همچنین ،در پژوه شی دیگر  Jenskyو همکارانش
(  )2010عدم تغییرات  mRNAمیوستاتین پس از  7جلسه
تمرین مقاومتی در زنان گزارش شد (  .)12یافتههای
پژوهشی  Mafiو همکارانش ( ) 2018افزایش غلظت
میوستاتین پالسما را پس از  8هفته تمرین مقاومتی در
مردان با سارکوپنی نشان داد ( . )19همچنین ،در پژوهش
 Negareshو همکارانش ( ) 2019مشخص شد که  8هفته
تمرین مقاومتی کل بدن منجر به کاهش غلظت میوستاتین
سرم در هر دو گروه مردان با و بدون سارکوپنی می شود
(  . )15بنابراین ،به نظر می رسد که تفاوت بین نتایج
مط العات قبلی و همچنین ناهمخوانی برخی مطالعات ( ,12
 )13با یافته های پژوهش حاضر ممکن است به دلیل عواملی
همچون مؤلفه های تمرینی از جمله شدت و مدت تمرین،
جنسیت و نیز ویژگی های آزمودنی ها از جمله سن و سطح
آمادگی باشد .عالوه بر این ،تفاوت در زمان اندازه گیری
میوستاتین نیز می تواند یکی مهم ترین دالیل برای پاسخ
متفاوت این هورمون به تمرین مقاومتی باشد؛ به طوری که
در پژوهشی 15 ،دقیقه بعد از تمرین بیان mRNA
میوستاتین اندازه گیری شده بود و احتماالً تغییرات
میوستاتین در دوره های ریکاوری ،بعد از تمرینات ورزشی
اتفاق افتاده بود .در همین رابطه ،ا خیر اً پژوهشی ،کاهش
بیان میوستاتین را در دوره های ریکاوری بعد از تمرین

 .4بحث و نتیجهگیری
تمرین  TRXنوعی تمرین عملکردی و روش معمول تمرین
مقاومتی در برنامه های تمرینی است .آثار مثبت این نوع
تمرین بر سازگاری های عضالنی از جمله قدرت عضالنی
گزارش شده است ( . )15با وجود این ،مکانیزمهای مولکولی
این سازگاری ها درک نشده است .برای اولین بار یافتههای
پژوهش حاضر نشان داد که تمرین  TRXمنجر به کاهش
معنی دار غلظت میوستاتین سرم و افزایش معنیدار غلظت
فولیستاتین سرم نسبت به گروه کنترل می شود .در ارتباط
با آثار تمرین  TRXبر غلظت میوستاتین و فولیستاتین
گردش خون مطالعه ای یافت نشده است؛ از این رو با توجه
به این که تمرین  TRXبه عنوان بخشی از تمرینات مقاومتی
محسوب می شود ،نتایج مطالعه حاضر با مطالعات گذشته
در زمینه آثار تمرینات مقاومتی بر میوستاتین و فولیستاتین
مورد بحث قرار گرفته است.
 Rothو همکارانش (  )2003گزارش کرده اند که بیان
 mRNAمیوستاتین عضله اسکلتی بعد از  9هفته تمرین
مقاومتی در هر دو گروه مردان جوان و سالمند کاهش می-
یابد (  . )18از سویی دیگر ،در پژوهش  Willoughbyو
همکارانش ( ) 2004عدم تغییرات قابل توجه در mRNA
میوستاتین عضله اسکلتی پس از  12هفت ه تمرین مقاومتی
در مردان تمرین نکرده نشان داده شده است ،در حالی که
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مهم ترین هپاتوکاین ها ( )Hepatokinesاز کبد ترشح و در
گردش خون آزاد می شود .در واقع ،مطالعات اخیر گزارش
کرده اند که افزایش سطوح فولیستاتین گردش خون ناشی
از فعالیت ورزشی وابسته به افزایش بیان  mRNAو پروتئین
فولیستاتین کبدی می باشد (  . )8اگرچه نمی توان از نتایج
مطالعه حاضر ،استنباطی از این موضوع کرد که آیا افزایش
فولیستاتین سرمی ناشی از تمرین  TRXوابسته به افزایش
بیان کبدی آن می باشد؛ با این حال فرضیه ای است که می-
توان برای افزایش فولیستاتین گردش خون در نظر گرفت.
عالوه بر این ،به خوبی مشخص شده است که افزایش نسبت
گلوکاگون به انسولین با تأ ثیر بر هپاتوسیت ها منجر به
تحریک بیان و تر شح فولی ستاتین به گردش خون می شود
(  . )25در مطالعه حاضر ،اطالعاتی از تغییرات انسولین و
گلوکاگون در دسترس نیست ،با وجود این با توجه به نقش
آنابولیکی تمرینات مقاومتی به ویژه تمرین  ، TRXممکن
است نسبت انسولین به گلوکاگون افزایش پیدا کند و در
ادامه منجر به تحریک فولیستاتین کبدی و آزاد سازی آن
به گرد ش خون شود.
به طور کلی ،علی رغم محدودیت های مطالعه حاضر
همچون اندازه گیری نکردن انسولین ،گلوکاگون و توده
عضالنی ،یافته های پژوهش حاضر نشان داد که یک دوره
 TRXمی تواند منجر به تعدیل فاکتورهای تنظیم کننده
توده عضالنی شود .این مطالعه برای اولین بار ،کاهش غلظت
میوستاتین سرم و افزایش فولیستاتین سرم را نشان داد و
فرضیه مبنی بر نقش این نوع تمرین در تنظیم توده و قدرت
عضالنی به واسطه این دو هورمون مهم در تنظیم توده
عضالنی را مطرح کرد .با وجود این ،به نظر می رسد انجام
مطالعات بیشتر در این زمینه با رفع محدودیت های مطالعه،
ضروری می باشد.

مقاومتی در مردان تمرین کرده مقاومتی به طور تفریحی
گزارش کرد (  . )20اگرچه مکانیزم تغییرات میوستاتین ناشی
از تمرین  TRXقابل درک نیست و نیازمند بررسیهای
بیشتری است؛ با وجود این ،تمرین  TRXبه واسطه
انقباض های عضالنی و فراخوانی بیشتر تارهای عضالنی برای
تولید نیرو و همچنین افزایش تعادل به هنگام اجرای
حرکات معلق ،دارای بیشت رین تنش و فعال سازی عضالنی
می باشد ( . )21بنابراین ،این احتمال وجود دارد که کاهش
فاکتورهای مایواستاتیک مانند میوستاتین در نتیجه تنش
پروتئینهای انقباضی عضله اسکلتی به واسطه فعالسازی
گسترده تارهای عضالت اسکلتی باشد ( .)22
عالوه بر این ،همسو با یافته های پژوهش حاضر مبنی بر
اثرات قابل توجه تمرین  TRXبر افزایش غلظت فولیستاتین
سرم ،در پژوهش  Mafiو همکارانش ( ) 2018مشخص شد
که  8هفته تمرین مقاومت ی منجر به افزایش قابل توجه
فولیستاتین پالسما در مردان سالمند میشود ( .)14
همچنین ،در پژوهش  Hofmannو همکارانش ()2016
افزایش قابل توجه غلظت فولیستاتین گردش خون در نتیجه
 6ماه تمرین مقاومتی با باند االستیک در کشتی گیران
رقابتی نشان داده شد (  . )23یافته های پژوهش  Santosو
همکارانش (  ،) 2015نشانگر افزایش معنی دار بیان
فاکتورهای مهاری میوستاتین از جمله فولیستاتین در پاسخ
به دو نوع تمرین مقاومتی به مدت  8هفته بود ( . ) 24در
پژوهش  Negareshو همکارانش (  ) 2019افزایش غلظت
فولیستاتین سرم در مردان سالمند بدون سارکوپنی پس از
 8هفته تمرین م قاومتی کل بدن گزارش شد ( . )15در
مقابل ،ناهمسو با یافته های مطالعه حاضر ،در پژوهش
 Jenskyو همکارانش (  ) 2010گزارش شد که  7جلسه
فعالیت مقاومتی تأثیرات قابل توجهی بر ب یان mRNA
فولیستاتین عضله اسکلتی در زنان جوان ندارد (  . )12به نظر
می رسد که تفاوت در خاستگاه اندازه گیری فولیستاتین،
مهم ترین دلیل برای ناهمسو بودن یافته م طالعه حاضر با
مطالعات گذشته ( ) 12می باشد و اندازه گیری بیان mRNA
فولیستاتین عضله ،منعکس کننده دقیقی از تغییرات گردش
خون این هورمون نمی باشد .در همین رابطه در سالهای
اخیر گزارش شده است که فولیستاتین به عنوان یکی از

تشکر و قدردانی
از آزمودنی ها و نیز کلیه افرادی که در پژوهش حاضر،
همکاری و مساعدت داشتند ،تشکر و قدردانی به عمل
می آید.
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Abstract
Introduction: It is known that the total-body resistance exercise (TRX)
is a new training method to improve muscle strength and muscle mass,
but the impact of TRX training on the hormones involved in regulating
muscle mass remains unknown. Therefore, the purpose of this study was
to determine the effects of one period of TRX training on serum
concentration of myostatin and follistatin in inactive women.
Materials and methods: In an experimental study with pre- and posttest design, 27 inactive women aged 20 to 40 years were randomly
divided into two groups of control (n=12) and TRX (n=15). The TRX
group performed for eight weeks and three sessions a week on selected
TRX trainings, which included 6 main movements for 60 minutes. Blood
samples were collected at baseline and 48 hours after the last exercise
session and serum concentration of myostatin and follistatin was
measure. Independent sample t-test and paired sample t-test was used for
analyzing data.
Results: The results showed that TRX training resulted in a significant
reduction in serum myostatin (TRX: 42.53 ± 8.64 pg/ml versus control:
52.77 ± 12.90 pg/ml) when compared to the control group (P= 0.021).
Also, TRX training resulted in a significant increase in serum follistatin
(TRX: 1865.93 ± 209.78 pg/ml versus control: 1651.41 ± 164.92 pg/ml)
when compared to the control group (P= 0.008).
Conclusion: According to the present findings, it seems that one period
of TRX training may be result in decrease of myostatin and increase of
follistatin hormones in inactive women.
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