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:نام و نام خانوادگی 

مقدمه

این.ارنددارتباطتمرینیبارهایارزیابیباتمرینهابیوشیمیاییپایشکارهایبرخی
برایکهکندمیبحثهورمونیو(سازیوسوخت)متابولیکپارامترهایدربارهفصل

هایچرخه)میکروسیکلهاوتمرینیجلسات(فشار)بارکارحجموشدتارزیابی
تأثیربیارزیابرایعمدتابیوشیمیاییپارامترهای.شوندمیاستفاده(تمرینیکوچک
سنتزممفهوازارزیابیایناحتمالیروشهای.نیازندموردتمرینهابارکارپذیریتمرین

سلولیهایساختارسطحدرتمرینیآثارتریناصلیکهشودمیناشیپروتئینسازشی
پایشوگیخستتشخیصبرای،میکروسیکلهاوتمرینکاربارارزیابی.رودمیشماربه

.استضروریتمریندوره

بار کار جلسه تمرین 

راهبرد.یتمرینتاکتیکهایوتمرینی(راهبرد)استراتژی:ازاندعبارتکهگرفتنظردربایدرانکتهدوورزشکارانبرایتمرینطراحیهنگام
سروارگانیزمبرملعنحوهباتمرینیتاکتیکهای.است(المپیک)نخبگیسطحبهرسیدنتانوجوانیدورهازتمرینزمانازمؤثراستفادهشاملتمرینی

:زیرندشرحبهتمرینیتاکتیکهایبهمربوطمطالبوپرسشهابرخی.شوندمیمنجربدندرضروریتغییراتبهکهدارندکار

؟آیندمیوجودبهتغییراتازدستهکدام،ویژهتمرینیمرحلهیکدر•

؟شوندمینیازموردتغییراتباعثورزشیفعالیتهایازدستهکدام•

؟آیندمیجودوبهچگونهمحرکها،کارشدنعملینیازموردآنزیمیوساختاریپروتئینهایسنتزبرایو؟شونداستفادهبایدتمرینیروشهایکدام•

؟باشدبایدچگونهگوناگونورزشیفعالیتهایتوالی،تمرینیجلسهیکدر•

؟شوندمیملحقیکدیگربهبعدیتمرینهایجلساتآثارچگونهو(پذیرتمرین)کافیتمرینجلسهیککاربارکهشودمیمشخصچگونه•

؟کنندمیپیداارتباطیکدیگرباجلساتبینبازیافتزمانهایوتمرینجلساتچگونه•

کهنندکمیمعینواندمنتخبورزشیفعالیتهایاینکهاستشدهمطرحفرضیهاین
:ازاستعبارتبارکل.شدخواهندسنتزآنزیمیوساختاریپروتئینهایکدام

تشدبهوشودمیاجراتمرینیجلساتهنگامکهورزشیفعالیتهایآثارمجموعه
بارکل.ارددبستگیورزشیفعالیتهایبیناستراحتیتناوبهایوورزشیفعالیتهای

وروداترفربدنپذیریسازشازکهطوریبه،باشدزیاد:تواندمیتمرینجلسهیک
؛شودبدنبرحدازبیشفشارباعث

شیسازسنتزبرایکافیتحریککهشودباعثوباشدپذیرتمرینباریک✓
؛دشوحاصلمطلوبتمرینیتأثیر،ترتیببدینوآیدوجودبهپروتئین

کافیئینپروتسازشیسنتزتحریکبرایکهباشدکنندهحفظتمرینیباریک✓
؛استکافیتمرینیبیتأثیریکازجلوگیریبرایاما،نیست

برایاما،تنیسکافیتمرینیبیآثارازگیریجلوبرایکهباشدجبرانیباریک✓
؛ستا(مطلوب)کافیپذیرتمرینباریکازپسبازیافتفرایندهایتقویت

.باشدبیهودهبار✓

:ازاندرتعباتمرینیجلسهتأثیرجامعتحلیلوتجزیهبرایمعیاردستهسه

،ممکنتمرینیباربیشترینمالک.1✓

،پذیریتمرینتأثیرمالک.۲✓

.شودمیمنجرتمریناصلیتأثیربهکهباریحداقلمالک.٣✓

اندادهدنشانراموضوعاینگرامکاردیواکویاالکتروکاردیوگرامسنجشهای
فضاهدستگاههایفعالیتوآزادرادیکالاکسایشمیزانبیننسبتآزمودن

برمعتزمانیآزمونیچنین.دهدمیقرارمااختیاردرراراهبردی،اکسایشی
هایشاخصکمیگیریاندازهپیشینهخصوصدرراکافیاطالعاتکهاست
.کندتأمیناکسایشیفشار

راانامکاینتواندمیخوندرونبهسلولیدرونآنزیمیپروتئینهایرهایش
یشتربدرسلولیدرونگوناگونآنزیمهایفعالیت،اینوجودبا.سازدمیسر

وطبیعیتغییراتبینکیفیمرز.یابدمیافزایششدیدورزشیفعالیتهای
.استنشدهمشخصهنوزحدازبیشفشار

عمل ویزگی های اصلی بار

بار جبرانی درصد از زمان فعالیتهای ورزشی ۱۵تا ۱۰

که به فعالیتهای ورزشی اختصاص دارد( تمرینها 
.در مرز ظرفیت کار قرار دارند

سبک

بارنگهدار درصد از زمان فعالیتهای ورزشی ۶۰تا ۴۰

مرز به فعالیتهایی اختصاص دارد که در( تمرینها 
.ظرفیت کار قرار دارند

متوسط

بار تمرین پذیر درصد از زمان فعالیتهای ورزشی ۷۰تا ۶۰

مرز به فعالیتهایی اختصاص دارد که در( تمرینها 
.ظرفیت کار قرار دارند

سنگین

پذیربیشترین بار تمرین در مرز ظرفیت) باعث خستگی بارزی می شود 

.و تکنیک شناگر مختل می شود( کار 

خیلی سنگین

بیشبینفراوانیمرزهای،تمرینیجلساتکارباردر•
.دارندوجودمؤثرتمرینو(زدگیتمرین)تمرینی

تهایبافواندامهاترمیممیزانازعملکردظرفیتگسترش
موارددر.شودمیناشیحدازبیشفشارازپسمعین
با.اردندنیازیبازسازیبهحدازبیشفشار،سریعترمیم
کهشودمیظاهرزمانیحدازبیشفشارآثار،اینوجود

جمعهمرویآنهاپیامدهایوشوندتکرارجدیآسیبهای
.شوند

باررینبیشتدربارهاطالعاتیکهاستآزمونیآزمونبهترین•
حدازبیشفشارباعث،ضمناکهبگذاردمااختیاردرکار

کهتمرینیباربیشترینشاخصازنظرصرف.نشود
یبرخ،شودمیظاهرحدازبیشفشارازقبلبالفاصله

هاتوصیه.شدخواهندیادآورنیزدیگرآموزشیشاخصهای
.اندشدهدادهنشان۱.۸جدولدر

.انددهششناساییمتفاوتتمرینهایاثربرپیشنهادهااین•
شاخصهایازکهایبازبینیفهرستوجود،همهاینبا

استضروریکندمیاستفادهبیشترمتابولیکسازگاری
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ارزیابی تأثیر تمرین پذیری جلسات تمرین 

سنتزبانوبتبهسلولیسطحدرتغییرات.یافتتوانمیسلولیسطحتغییراتدرراتمرینآثار
ترینلیاصکهکنندمیپیداارتباطآنزیمیمولکولهایازدستهآنافزایشوساختاریپروتئینهای
.کنندمیکاتالیزرامتابولیکمسیرهای

بدنایعاتمگرفتنبهنیاز،مشکلترینجدی.آیندمیوجودبهمشکالتی،مشابهشاخصهایدرباره
ازدستهآن.استپیچیدهبیوشیمیاییروشهایبهنیازوتحلیلوتجزیهبرایبافتیهاینمونهیا

.اندسلولیدرون،کنندمیکنترلراتبدیلیوانتقالیرویدادهایکهمتابولیکتغییرات

متابولیتها 

ومتابولیکتهایوضعیکلیتغییراتارزیابیامکان،تحلیلوتجزیهروشاین.استادرارباخونتحلیلوتجزیه،متابولیکتغییراتکنترلروشترینمهم
حدیچهتایتهامتابولانباشتکهاستباقیخودقوتبههمچنانپرسشاین.یابندمیراهسلولخارجبهداخلازکهسازدمیمیسررامتابولیتهاییانباشت

درکلیتغییراتیشناسایبرایتنهامتابولیکشاخصهای،نتیجهدر.شودممکنسلولیدرونبخشازخروجیمتابولیتهایسنجشامکانتایابدافزایشباید
الکتاتمقدارازتوانمی،روایناز.یابدمیافزایشزیادیبسیارحدتاخونالکتات،شدیدهوازیبیورزشیفعالیتهایهنگام.ارزشمندندمتابولیکوضعیت

.کرداستفادههوازیبیظرفیتکمینیمهارزیابیبرای

تهایفعالیازدستهآن،کندمیتحریکراهوازیبیظرفیتگسترشکهورزشیفعالیتمقدارحداقلکهاستشدهمطرحتمرینیروشهایمطالعاتدر
ایورهدزمانمدتبهتمرینتأثیرافزایش،حالهمهدر.شوندمیلیتردرمولمیلیچهارازبیشتاخونالکتاتمیزانافزایشباعثکههستندورزشی
.بماندپایدارشدهیادمقادیردرالکتاتغلظتکهداردبستگی

:قرارندبدین،کنندمیواردهوازیبیگلیکوژنولیزبرزیادیفشارکهاصلیراهسه

.استکمبسیارآنمدتولی،یابدمیافزایشالکتاتمقادیر،مدتکوتاهشدیدورزشیفعالیتهایهنگام.1•

موردازشبیحتییامشابهتواندمینهاییالکتاتمیزان،شودمیاجراتناوبیروشازاستفادهبابخشچنددرورزشیفعالیتمقدارهمانکهزمانی.۲•
.استترطوالنیالکتاتمقدارافزایشزمانمدتاما،باشدباال

.ابدیمیافزایشتدریجبهخونالکتاتغلظت،تداومیهوازیبی-هوازیورزشیفعالیتهایدرکهاستاینآنوداردوجودنیزدیگراحتمالیک.٣•

دهندنشانتئینپروسنتزبرراالکتاتتحریکیعملنتوانستندبیوشیمیاییمطالعات
آندرکهدگذارمینمایشبهراوضعیتیتنهاالکتاتکهرسدمینظربه،بنابراین.

سترشگمسئولوآیندمیوجودبهپروتئینهاسنتزتحریکبرایواقعیمحرکهای
.اندهوازیبیظرفیت

مرینتجلساتکاربارارزشیابیبرای،خوناورهازکهداردوجودایگستردهتمایل
،ونخاورهغلظتبارزافزایشکهشودمیتصور.شوداستفادهبازیافتفرایندو

أثیرتیکعنوانبهآناز،بنابراین.استتمرینجلساتنیرومندتأثیرازحاکی
عیطبیحدبهخوناورهمیزانبازگشتاز،همچنین.استشدهیادپذیریتمرین

ودشمیاستفادهورزشیتمرینهایبعدیجلساتاجرایبرایزمانشاخصعنوانبه
ازشیسسنترتحریکوورزشیفعالیتازناشیخوناورهتغییراتبینتاکنون.

.استنرسیدهثبتبهارتباطیپروتئین

منجرتاتالکزیادمقادیربهورزشیفعالیتهایکهشودمیمتوقفزمانیتولیدیاوره
ازتفادهاسهنگامتمرینهاکاربارمورددرشاخصبهتریناورهمیزان،بنابراین.شوند

.استتداومیهوازیورزشیفعالیتهای

(میلی مول در لیتر)مقدار اوره خون بار

۱۰تا9 (شدید)بار تمرینی سخت

8.۵تا ۷.۵ بار تمرینی متوسط

۷.۵کمتر از  بار تمرینی سبک

همبستگیهای،استقامتیورزشکاراندر
یتفعالازبعدخوناورةمقادیربینآشکاری
دیدهورزشیفعالیتکلمقداروورزشی

شاخصیکگسترش،برایاستشده
شیورزفعالیتهایدرتمرینکاربارارزیابی
نتایجمجموعهاز،مدتطوالنیتداومی
.(۳.۸جدول)شداستفادهزیادی

هیستیدینمتیل۔٣،عضلهانقباضیپروتئینهایکاتابولیسماختصاصیشاخصهایازیکی
ستفادهازمانییاگوشتبدونغذاییرژیمیکدرتواندمیفقطمتابولیتاین.استدفعی
هایفراوردهازتولیدیهیستیدینمتیل-٣بهتوجهبادفعیهیستیدینمتیل-٣کهشود

شوداصالحدریافتیگوشتی

وارانورزشکدر.یافتافزایشتدریجبهدفعیهیستیدینمتیل-٣،ورزشیفعالیتازپس
نبیاورهکهشدمشاهدهزمانیدفعیهیستیدینمتیل-٣میزانبیشترین،ورزیدهغیرافراد
زمانراگ،بنابراین.شدآوریجمعتوانیبامقاومتیتمرینیجلساتازپسساعت۲۴تا1۲

رینبیشت،تمرینازبعدشبطولدرشدهآوریجمعاوره،باشدظهرازقبلتمرینجلسه
.دهدمینشانراتمرینازناشیدفعیهیستیدینمتیل-٣

دفعیهیستیدینمثیل۔٣،تمرینآثارودفعیهیستیدینمتیل-٣بینارتباطیافتنبرای
باتوانگسترشبرایکهشدسنجیدهایهفتههشتتمرینیبرنامهیکدرجوانمردان
۷۰باراورزشیتمرین،جوانمردانازگروهی،مذکورمطالعهدر.بودشدهطراحیقدرت
تکراربکدرصد۵۰باراشدهیادتمریندیگرگروهو(IRM)بیشینهتکراریکدرصد

.کردنداجرابیشینه

ازبیشوهایستادگامسهپرش،عمودیپرشنتایجگسترشبهسنگینمقاومتیتمرینهای
یکدرصد۷۰باسنگینمقاومتیتمرینهایاثربر.انجامیدنداسکاتحرکتگسترشبههمه
.یافتافزایشچشمگیریحدتارانعضلهمقطعسطح،پیشینهتکرار

گامسهپرش،ایستادهطولیپرشعمودیپرش،متر٣۰دویدرتوانیتمرینهای
الیتفعبار،پژوهشایندر.داشتچشمگیریپیشرفتاسکاتحرکتوایستاده
۵۰معادلکاربار)بودپیشینهتکراریکدرصد۷۰معادلتمرینموردورزشی
(داشتبارزیکمترآثار،بیشینهتکراریکدرصد

باراگینسنمقاومتیتمرینکهداشتبیشتریدواموبودتربرجستهگروهیپاسخ
روفیهیپرتمیزان،گروههاسایردر.بودندکردهاجراپیشینهتکراریکدرصد۷۰

.بودکمتردفعیهیستیدینمتیل-٣افزایشزمانمدتوعضالنی

راهیستیدینمتیل-٣وتمریناثربخشیبینارتباطکهداردوجودراهدوکمدست
دردفعیهیستیدینمتیل-٣افزایشکهرسدمینظربه،نخست.کنیمدرک

.استاضیانقبپروتئینهاینوسازیافزایشازنشان،ورزشیفعالیتازپسبازیافت
-٣ایشافز،بنابراین.استعضالنیرشدضروریشرط،پروتئیننوسازیافزایش

به.داردرتباطاعضالنیپروتئینآنابولیسمکلیوضعیتبادفعیهیستیدینمتیل
شاخصعنوانبهدفعیهیستیدینمتیل-٣زیادغلظتازتوانمی،ترتیبهر

.کرداستفادهعضالنیهیپرتروفیتحریکراهدرتمریناثربخشی
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ایهفتههشتدورهآخرهفتهدر
هیستیدینمتیل-٣افزایش،تمرین
نگاهرا2.۸شکل)شدناپدیددفعی
عامل،قویاحتمالبه.(کنید

محرکهایازناشیسازگاریبامذکور
.داشتارتباطمعینورزشی

. است ( هورمونها بدی 

ورتستوسترونرمقادیدرورزشیفعالیتازناشیتغییراتبهبایدتوجهبیشترین،پروتئینسنتزهورمونیمحرکهایدرباره
استقامتبادرتقگسترشبرای،ترتیببهکهشودمعطوفتمرینیجلسهیکدرونینتیربدوتریاضافهبهتیروکسین

.شوندمیطراحی

بازیافتدورهامهنگآندروژنها(تغییرات)پویاییهای:ازاستعبارتعاملمؤثرترین،میوفیبریلیپروتئینهایسنتزمورددر
.استورزشیفعالیتهایازپسساعتچنددرآنمقدارکی،تستوسترونپویاییهایکلیویژگی.

درپروتئینزسنتبرتستوسترونتأثیروعضالتدرپروتئینسنتز،مقاومتیورزشیفعالیتهایازپسبازیافتدورهدر
.شدمشاهدهسالهاطولدرتمرینیهایدورهدرتوانورابطه،آمارینظراز.یافتافزایشعضالت

مشاهدهآنهادرنیزبیشینهنیرویتغییروسرمتستوسترونبینهمبستگینوعی،زناندرتستوسترونمقدارکمیوجودبا
.دادنسبتزناننبددرتستوسترونآنابولیکتأثیربهاسترادیولبهوابستهحساسیتافزایشبهتوانمیرارابطهاینشد

گلیکولیتیکایتارهمیتوکندریهای:ازاستعبارتپروتئینسنتزافزایشاصلیمکان،استقامتیورزشیفعالیتهایازپس
.(SO)اکسایشیکندتارهایو(FOG)اکسایشیتند

)تحریکییرتأثپروتئینسنتزبرکههستندهورمونهاییسوماتوتروپینوانسولین
.دارند(تبدیلیسطحدراحتماال

هورمونهای،تستوسترونپاسخهایازاطالعباکهدهندمینشاناطالعاتاین
توانمی،تمرینیجلساتازپسوهنگامانسولینورشدهورمون،تیروئیدی
.آورددستبهپذیریتمرینتأثیردربارهاطالعاتی

یاهوازیبیتناوبیورزشیفعالیتهایساعتیکازکهشدمشاهدهایمطالعهدر
حددرمرداندرمذکورفعالیتازپسساعتهشتتاتیروکسینمیزان،هوازی
.بودپایدارزیادی

بلکه،تمرینیجلساتهنگاممعنادارپاسخهایبهتوجهتنهانهتمرینهاپایشبرای
هایسنجشتکرار،اینوجودبا.استضرورینیزتمرینجلسهازپسپویاییهای
ایندناخوشورزشکاربرایسیاهرگهاکردنسوراختکراردلیلبهچندهر-هورمونی

یهورمونمقادیرافزایشوشوندثبتهورمونیپویاییهایتااستضروری.است
.شودآشکار

ارزیابی شدت جلسات تمرین 

و حجم: در تمرینهای ورزشی ، معموال بار کار جلسات تمرین با کمک دو پارامتر ارزیابی می شود 
ر حجم تمرین می تواند با کل مسافت پیموده شده د. حجم تمرین یک مشخصه کمی است . شدت

رزشی و کل جلسه تمرین به کیلومتر ، کل وزنه های فعالیتهای ورزشی مقاومتی ، تعداد تکرار فعالیت و
.زمان ورزش مجیده شود 

حجم در واحد زمان ، شدت را می توان با شدت نسبی فعالیتهای: شدت یک بار کار عبارت است از 
.ورزشی اجرا شده سنجید

دت زمانی که برای اجرای فعالیتهای ورزشی با شدت معینی صرف می شود ، معموال برای سنجش ش
( . درصدی از کل زمان ) محاسبه می شود 

. هر رشته ورزشی ویژگیهای خاص خودش را در خصوص حجم و شدت بار کار دارد 

تگیبسزیرعاملهایبهالکتاتمیزانباتمرینجلسهیکشدتارزیابی
:دارد

شدیداربسیورزشیفعالیتجلساتبیناستراحتیتناوبهایزمانمدت✓
،

و،خونگیرینمونهوورزشیفعالیتآخرینبینزمانیفاصله✓

مدتکوتاهسرعتیورزشیفعالیتهایدرکهحقیقتاین✓

روشهایازاستفادهباالکتاتتعیین(ایدوره)ایچرخهمسابقاتدر
ناش،دویدنواقعیشدتبتوانکهآوردمیوجودبهراامکاناینسریع
.دکرکنترلتمرینجلسههنگامراقایقرانیباسواریدوچرخه،کردن

شودمیباعثلیتردرمولمیلی۴یا(۲/۵)۲الکتاتمقادیرازاستفاده
.نیایددستبهدقیقینتیجهوشوندگرفتهنادیدهفردیتفاوتهایکه

ایویقهمبستگیسرعتیورزشیفعالیتهایباخوندرآمونیاکانباشت
.دارد

ت و پژوهشگران نتیجه گرفتند که علت افزایش آمونیاک ، باید در درجه اول شدت فعالی
.نهحجم آن باشد ، در صورتی که پاسخ الکتات با شدت و حجم زمانی ارتباط دارد

رزشی اجرا در فعالیتهای ورزشی با مقاومت و توان زیاد ، شدت نیز با نسبت بین فعالیتهای و
.شده و بیشترین قدرت با توان ممکن در شرایط مشابه تعیین می شود 

کرارها جمع فراورده های تعداد ت: در فعالیتهای ورزشی قدرتی و توانی ، بار کار عبارت است از 
.و وزنه ها به ازای هر فعالیت ورزشی

×متوسط وزنه در )  𝐸2 متوسط وزنه در ( + ) تعداد تکرارها× 𝐸1 حجم ( = تعداد تکرارها
×متوسط وزنه در ) بار کار  𝐸3 تعداد تکرارها  + )

:شدت بار کار را می توان با توجه به فرمول زیر محاسبه کرد 
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مطلعدهشاجراعضالنیکارکیفیتوکمیتدربارهآزمونموردفرد،بنیاییبازخورد
کاهشوواقعیتوانبازدهدربارهفوریبازخوردنیزدستگاه،ترتیببدین.شودمی
.سازدمیمیسرتکرارهاهنگامراآن

تادشوطراحیحرکتسرعتباتوانبروندهکاهشبرایکارتکرارنوبتچنداگر
کندیمتأمینرااطالعاتآندستگاه،آیددستبهسرعتباپروندهازمعینیسطح

لوبمطتکرارتعدادازتوانمی،بعدیجلساتدر.شودمیمفیدغیرکارازمانعو
دهونبردربارهکهدقیقیاطالعات.کرداستفادهبعدیرکوردآوردندستبهبرای
عضالنیتارهاینوعازکهکندمیکمکمابه،آیدمیدستبهقدرتوتوانی

)مآوریدستبهراپیشرفتویژهتحریکمیزانوشویممطلعنیزشدهفراخوان
199۷,1989,Tihanyi ) ت.

اطالعاتکهشودمیباعثمکانیکیاطالعاتثبتکهنداردوجودتردیدی
کهاستضروریبارهایندر.آینددستبهتمرینیهدایتدربارهارزشمندی

دربلکهاستقامتیتمرینهایحوزهدرفقطنههورمونیومتابولیکمطالعات
.گیرندصورتنیزتوانیوقدرتیتمرینهای

کهزمانیاست؟کافیپذیریتمریناثریکایجادبرایشدتوحجمآیا
سهاستراحتیکبابیشینهتکرارهشتبرای(بیشینهتکرارپنج)بیشتریقدرت
تکرارتهشکهزمانیتاداشتکمتریافزایشالکتاتپاسخ،شداستفادهایدقیقه

.شداجرااستراحتدقیقهیکبابیشینهتکرار1۰معادلقدرتو

دررینیتمفعالیتهایبینمدتکوتاهاستراحتیتناوبهایدرالکتاتپاسخ
در.بودزیاد،شدیدبسیارایدایرهوزنهباتمرینهایدروپروراناندام

درالکتاتخپاس،بودندترطوالنیاستراحتیتناوبهایکهتمرینیفعالیتهای
.بودمتوسطحد

ربضمنااستراحتیتناوبهای)هایوقفهزمانمدت،تمرینجلسهیکدر
.گذاشتندتأثیرهورمونیپاسخهای

کهشددارپدیزمانیکورتیزولواندروفینبتا،رشدهورمونغلظتبیشترین
ونوبتسهدرایدقیقهیکمدتکوتاهاستراحتیوقفهباورزشیفعالیتهای

.شدنداجرابیشینهتکرار1۰قدرتباتنها

بیشینهرارتکپنج)شدیدبسیارورزشیپروتکلهایدرتستوسترونپاسخهای
باایپیشینهتکرار1۰پروتکلیکدرو(دقیقهسه)طوالنیاستراحت،(

.شدندمشاهدهمدتکوتاهاستراحتیهایوقفه

اسکاتحرکتنوبتهفتازپسرارشدهورمونپاسخ(198۴)همکارانشوهلدروان
۲1بانوبتهفتازپسراپاسخاینولی،بودندشاهدپاهاقدرتحداکثردرصد8۵با

اومتمقباورزشیپروتکلنوبتسه.ندیدندقبلیباردرصد٣۰بااسکاتحرکتتکرار
همانازنوبتیکتاانجامیدتستوسترونورشدهورمونبیشترافزایشبه،سنگین
.بودهممثلتقریباکورتیزولپاسخکهصورتیدر،پروتکل

.دارداطارتبعاملهاسایرهمزمانگذاریتأثیرباگوناگونمطالعاتنتایجبودنمتفاوت
رژیم،شدت،حجمتأثیرازاییکپارچهبخشعنوانبههورمونیپاسخهایبهاگر

برراآنهایکلتأثیرتوانیممی،کنیمتوجهاحتمالیعاملهایسایروتمرینیفعالیتهای
.بفهمیمریزدرونغدددستگاه

عضالنیتارهایدرموجودهورمونیهایگیرندهدربارهاطالعاتیکهاستاینمشکل
اجازهمابههورمونیپاسخهایکهباشیمداشتهنظردررانکتهاینباید،بنابراین.نداریم

.رسانندنمینهاییگیرینتیجهیکبهرامااما،دهندمیرافراوانپیشنهادهای

موعمجدر.شویممطلعبازیافتدورهدرهورمونیمقادیرپویاییهایازکهاستضروری
کهزریدروندستگاهفعالیتهایازدستهآنباکهشوندمیباعثهورمونیپاسخهای،

.شویمآشنا،هستندپروتئینسازشیسنتزالزمه

ورمونیهمقادیربرراخاصیتوانیتمرینجلسهیکتأثیرهمکارانشوبوسکو
به،کمتوانیدهبرونبازیادتکرارتعدادنیزپرورهااندامدر.کردندمطالعه
در،انجامیدرشدهورمونمقدارافزایشوتستوسترونمقادیرغلظتکاهش
زایشافباعثبردارانوزنهدرکمتوانیدهبرونبازیادتکرارتعدادکهصورتی

.نشدمنجررشدهورمونمقداردرتغییرایجادبهاما،شدتستوسترون

)شدیادزکاربردینیرویویافتافزایشحداکثربهنزدیکتاتوانیبازدهزمانی
زنهودرمعناداری)چشمگیریتغییرهیچکهاستداشتهکاهشنویتهامقدار

8۰روینییکباتوانحداکثرباراورزشیفعالیتهایسرعت.نشددیدهبرداران
کلولی،بودمتوسطیحددرنوبتهاتعداد.کردنداجراپیشینهتکراریکدرصد

.بودزیادبسیارکاربار

خونیغلظتهای،تمرینیجلسهازپیشمقادیربامقایسهدرومرداندر
رانظراینشدمی،بنابراین.یافتکاهشکورتیزولوتستوسترون،لوتروپینها

هجلسهنگامکهبارزیخستگیباهورمونیمعکوسپاسخهایکهکردمطرح
.داشتندارتباط،یافتگسترشتمرینی

ورتیزولکوتستوسترون،لوتروپینمقادیردرتغییری،سرعتیدوندهزناندر
.نشدمشاهده

میکروسیکلهای تمرینی 
ن بر بدن به دست میکروسیکل بر شمار محدودی از روزهای تمرینی و استراحتی تأثیر می گذارد تا تأثیر کافی آ. یکی از اجزای مهم سازمان تمرینی ، میکروسیکل تمرینی است 

:سازمان میکروسیکل باید. آید 

به تأثیر جلسات تمرینی بعدی توجه کند ،▪

نسبت بین زمان تمرین و ساعتهای استراحت را معین کند و ▪

.  قبل از شروع میکروسیکل بعدی ، جبران کامل را به وجود آورد ▪

ولی میکروسیکل ص می کند ،مشخفعالیتهای ورزشی تمرینی ، ویژگی سنتز سازشی پروتئین و بار کار جلسات تمرینی را برای اطمینان از تغییرات هورمونی خاص تظاهرات آنها 
:  میکروسیکلها را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد . آثار گوناگون عاملها را بر نوسازی پروتئین خالصه می کند و با یکدیگر مرتبط می سازد

(  شوکی ) وزشی » میکروسیکل ( میکروسیکل عادی ، ب ( الف : و کند ( . که نتایج مطلوب تمرین را تضمین می( گسترشی ) میکروسیکل تکاملی 

.ی کندنیز بدن ورزشکار را برای شروع یک دوره تمرینی ، برای جدید شدن شرایط تمرینی یا برای اطمینان از آمادگی برای مسابقه تنظیم ممیکروسیکل کاربردی 

.  روزهای آخر قبل از مسابقه و روزهای مسابقه است ) نیز روز (  مسابقه ای ) میکروسیکل رقابتی 

.که روزها با هفته های استراحتی درست بعد از میکروسیکل رقابتی یا پس از میکروسیکل اوزشی ، است میکروسیکل جبرانی 

برانجزمانوتمرینیکارهایباربیننسبت،عادیمیکروسیکلهایمورددر
،وژیکفیزیولنظراز.استسازسرنوشتبسیار،جلساتبین(بازیافت)

نوبتزاقبلرابازسازیکهمیکروسیکلهاییبابایدعادیمیکروسیکلهای
باروعهمجمازمتشکلکهمیکروسیکلهاییباکنندمیکاملبعدیتمرین
.باشندهماهنگ،هستندکارها

امدپیسهتوانندمیکارهابارمجموعهبرمتکیمیکروسیکلهای،اصلدر
:کنندتولیدگوناگون

(روزهای)روزآخریندرعمومیخستگیباعثکارهابارمجموعه.1✓
.شوندمیتمرین

ویابدکاهشحدیتابدنانرژیکهشوندمیباعثکارهابارمجموعه.۲✓
.برسدخطرناکیدرماندگیبه

یخطرناکدرماندگیبهوضعیتکهشوندمیباعثکارهابارمجموعه.٣✓
کیازاستفاده(استحدازبیشفشارآنمشخصهکه)یابدگسترش

.شودتمرینیبیشمانعتااستضروریآنازبعدجبرانیمیکروسیکل
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وخطرناکدرماندگیبینمرزآناصلیکارهایازیکی،تمرینهاپایشدر
.بشناسیمدقیقاراسازگاریفرایندهایویژهمطلوبمحرک

درمتوالیروزپنجبرایروزانهشنایدقیقه٣۰کهزمانی،پژوهشیطی
مقدارکاهش،کردنورزشروزچهارتاسهازپس،شدمطالعهموشها

تولیدیکورتیکواسترونمقدارکاهشباکلیویفوقغدددرکورتیکواسترون
خشبفعالیتمیزان،تمرینهفتهپنجمروز.بودهمراهآزمایشگاهمحیطدر

پاسخیچهیکهصورتیدر،گشتبازطبیعیوضعیتبهکلیویفوققشری
قشریبخشعملکردفعالیت.نشددادهورزشیفعالیتکاربارمقدارهمانبه

در.افتیافزایشتمرینیجلسهکاربارکهشددیدهزمانیمجددکلیویفوق
.شدندپدیدارمجدداتغییراتهمین،بعدیتمرینیهایهفته

تایدآمیوجودبهزمانیورزشیفعالیتکاربارازمعینیسطحباسازگاری
.شوندتخلیهحدودیتاکلیویفوققشرمنابع

،شدتکرارکردنشنادقیقه9۰باکردنشنادقیقه٣۰جایبهآزمایش
به،روزپنجمدتبهورزشیفعالیتهایروزانهتکرارکهدادندنشاننتایج

.شدمنجرکلیویفوقهایذخیرهزیاددرماندگی

رتیزول به آزمایش روی موشها نشان داد که برای دستیابی به پیشرفت ظرفیت کار پاسخ کو
کوتاه پاسخ کورتیزول نشان داد که برای انتقال از ساز کاری. فعالیت ورزشی ضروری است 

.  به سازگاری تداومی پایدار ، فعالیت سازو کار سازگاری کامال ضروری است( حاد ) مدت 

درار ، موجود در ا( کورتیزول و متابولیتهایش ) هیدروکسی کورتیکوئید -1۷مشخص کردن 
هیدروکسی -1۷در بسکتبالیستهای سطح بین المللی و ملی ، . نمونه بالنسبه ای است 

ن ، همچنی. کورتیکوئید دفعی در روزهای اول و چهارم میکرو سیکل تمرینی مشخص شد 
:چهار نوع پاسخ مشاهده شد

زه ، فعالیت عملکرد بخش قشر فوق کلیوی فقط در پایان یک میکروسیکل چهار رو. 1

فعالیت در روز اول و روز آخر میکروسیکل ، .۲

فعالیت در روز اول اما توقف در روز آخر ، . ٣

.  توقف عملکرد قشر فوق کلیوی در سرتاسر میکروسیکل . ۴

اهده شد ، اما در بازیکنان بسکتبال ، فعالیت قشر فوق کلیوی در سرتاسر میکروسیکل مش
𝑃𝑊𝐶۱۷۰ ،VOmax و بازی اثربخش در مرحله های تمرینی مربوط افزایش داشتند.

دفعمطالعاتبهمربوطشناسیروشمشکالتمورددرچهارم،فصلدر
شرقفعالیتافزایشکهدادندنشان،نتایجشدبحثادرارطریقازهورمونها

کلیویفوققشرفعالیتکاهشوبودهمراهپذیریتمریناثرباکلیویفوق
بسیارتمرینیبارهایازاستفاده،یافتگسترشمیکروسیکلیکطیکه

.دادنشانراسازدرمانده

در.کردهتوجفردیتفاوتهایبهبایدحتما،بسکتبالبازیکنانپاسخهایدر
هربامتناسبکاربارکهشودمیباعثمربیخالقیت،تیمیهایرشته

.شودمیظاهرتمرینیاثرکهاستصورتایندر،شودطراحیبازیکن

آمدهستدبهاستقامتینیمهواستقامتیدوندگانازگروهیدرمشابهینتایج
.(٣-8شکل)است

)(سوماتوتروپین)رشدهورمونو(بوالف)کورتیزولمقادیرخونیتغییرات.۳.۸شکل
نمودارهای)استقامتیو(چپسمتنمودارهای)استقامتینیمهدوندهزناندر(دوج

.زیادحجمباروزانهتمرینهایهنگام(راستسمت

انه های طی مطالعه ای ، تغییرات گلیکوژن عضله به عنوان یکی از نش
( ۴-۸شکل )  متابولیک مجموع بار کار روزانه در نظر گرفته شدند ینجامد ، باید از آنجا که کاهش گلیکوژن می تواند به وضعیتهای عجیبی در تنظیم متابولیک ب

تغییر یابد در نظر داشت که در پایان یک سازگاری مجموعه میکروسیکلی، متابولیک می تواند
.بنابراین ، احتمال کاهش الکتات و افزایش آمونیاک تولیدی وجود دارد. 

.نشان داده شده اند ۵-8تغییرات اوره خون هنگام میکروسیکلهای متفاوت در شکل 
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عضالتاورسنترمیزانپایداروکلیکاهشبهتوانندمیروزانهکارهایبارمجموع
،روزپنجبرایهمآندقیقه9۰مدتبهروزانهشنای،موشهادر.شوندمنجراسکلتی

دروفیبریلیمیوسارکوپالسمیپروتئینهایسنتزمیزانچشمگیرومدتطوالنیوقفهبه
.شدمنجررانیسرچهارعضلهسفیدوقرمزبخشهایوقلودو،تعلیعضالت

قرمزتارهایکهعضالتیدر.یافتافزایشعضالتدرآزادتیروزینمیزان،شنازماندر
سهجلهرازساعتهشتگذشتازپسمعموالآزادتیروزینمقدار،داشتندبیشتری
،داشتندریبیشتسفیدتارهایکهعضالتیدر.بازگشتطبیعیحدبهورزشیفعالیت
رپایداآنازبیشترباورزشیفعالیتازپسساعت۲۴تاآزادتیروزینمحتوایافزایش

.بود

۶۰تاهفتههرنخستروزدوازپسکردنشنازمانمدت،دیگریمطالعاتسلسلهدر
یورزشفعالیتروزهایدرفقطپروتئینسنتز،موردایندر.شددادهکاهشدقیقه

در.تیافافزایشکنترلمقادیرازبیشبهآنمقدار،بازیافتروزهایدروشدمتوقف
سوکسیناتآنزیمفعالیت،گلیکوژنهایذخیرهبدنی،کارظرفیتهفته،چهار

تمرینیرژیمدوهردرکلیویفوقغددخشکوزنوقرمزعضالتدردهیدروژناز
.(۶.۸شکل)یافتافزایش

درویتظرفافزایششامل،اسکلتیعضالتدرپروتئینسنتزکلیوقفه،بنابراین
.شدنیزتمرینی

دنتغییرات ناشی از چهار هفته تمرین در حداکثر زمان شنا کر.۶.۸شکل 

اینردمودرکمدستتاآثارسایرکهدهدمینشانمیتوکندریاییآنزیمفعالیتافزایش
اصلیجایگاه،استقامتیورزشیفعالیت.پیونددمیوقوعبهپروتئینسازشیسنتز،آنزیمها
.مسوسته،بودقرمزتارهایدرموجودمیتوکندریاییپروتئینهای،پروتئینسنتزافزایش

آثار،لمقابدروکمترپروتئینسنتزوقفهدرپایداری،شدتکمتمرینیرژیمهایاثربر
بازیافتنگامهپروتئینسنتزمیزانافزایشبه،موضوعاین.بودچشمگیرتربسیارتمرینی

کلیهوقف،کنیمفرضکهدهدمیاجازهمابهحقیقتاین.شدمنجرتمرینروزپنجازپس
تغلیظبهوتاسساختاریمواد»گوناگونپروتئینهایسنتزبینرقابتشاملپروتئینسنتز
.شودنمیکمکمسئولپروتئینهایبیشترپروتئینسازشیسنتز

راانرژیایهذخیرهجبرائیبیشوشودجایگزینبایدمسابقاتازقبلمیکروسیکلآخرین
ییرتغنحوهباهمراهمسابقاتدرتمرینحجمکاهشنوعچند،منظوربدین.کندتضمین

.استشدهاستفادهغذاییرژیم

مطالعات؟کردکنترلرامسابقاتازقبلمیکروسیکلهایاثربخشیتوانمیچگونه
افزایشوخستگیکاهشازحاکی(POMS)خووخلقموقعیتهاینیمرخدادنشان

نیزواوجنیروی،متر1۰۰شنایزماندر(معناداری)چشمگیریتغییرات.بودسرزندگی
در(ارمعنادغیر)گرایشهایی.نشددیدهعروقیقلبیو(خونی)هماتولوژیکالپارامترهای

یافتنفریناپیونفریننوراپیکاهشوکورتیزول،کینازکراتینپالسماییافزایشخصوص
.شد

تشخیص خستگی

بانیتمریمیکروسیکلآرایشارزیابیویژهبهوتمرینجلسهیکبارکارارزیابی
کاهش:ازاستعبارتخستگیشاخص.داردارتباطخستگیمیزانخستگیتشخیص

.کیفیعملکردحفظدرناتوانیعمدتا،کارظرفیتدر

وشیمیاییبیآزموننیزآناصلیدلیلیاخستگیجایگاهشناساییبرای،اینوجودبا
»یصتشخ،خستگیبیوشیمیاییآزموناهمیت.باشدارزشمندتواندمیخستگی
.سازدمیمیسرعملکردکاهشازبیشعمالرا«پنهانخستگی

خستگی

آناهیتمبهبردنپیوپدیدهاینتعریفبرایگوناگونیراهبردهای.استپیچیدهومشکلایپدیدهخستگی
.ارانتظموردیانیازموردتوانیدهبرون،نیروحفظدرناکامی:ازاستعبارتخستگی.استشدهاستفاده

ارگانیزمکلیناتوانیامشخصیسطحدرعملکردتداومبرایروانیفرایندیکناتوانیراخستگیهمکارانش،ونانگن
.کردندتعریفشدهتعیینپیشازورزشیفعالیتشدتیکحفظدر

ارگانیزمکلیاعملکردیدستگاهیکازناشیتواندمیخستگیپدیدهکهگذاردمیصحهنکتهاینبردومیتعریف
.باشد

فعالیتاثرربکهفیزیولوژیکوضعیتی:کندمیتعریفچنینراخستگی،همسوستنانگنتعریفباکهاصلی
یهایناهمگنو(خستگی)کوفتگیاحساس،کارظرفیتکاهشباویابدمیگسترشمدتطوالنییاشدید

یورزشفعالیتهنگام(پنهانخستگی)خستگیدورهیکبرغلبه،موردایندر.شودمیپدیدارعملکردی
.استشدهمشاهده

جبرانزنیپنهانخستگیاختصاصیتظاهراتازیکی،استقامتیورزشهایدر
دررکتحسرعتحفظبرایحرکتتواترافزایشبایافتهکاهشنیرویبرونده
یکارایمدتکوتاهزمانیدورهیکبرایفقطجبراناین.استثابتسطح
باطارتهوازیبیروشبهتولیدیانرژیبیشترتشدیدباتواندمیودارد

.باشدداشته

وحرکتیواحدهایفراخوانازاستعبارتنیروکاهشجبراندیگرنمونه
عملکرددر.یابدمیکاهشمکانیکیکارایینتیجه.بیشترعضالنیگروههای

اثربرهکاستهمراهایضربهحجمکاهشباخستگیگسترش،عروقیقلبی
.شودمیجبرانقلبیتواترافزایش

هرجزیهتازتواندمیخستگیکهداردمیبیانخستگیفرجامنظریهمبانی
کلش)شودناشیعضالنیانقباضدردستوراتزنجیرهدرموجوداتصالنوع
میرتپیچیدهشکلهایکهصورتیدر،دهدمینشانرااصلنظریه.(8.8

انرژیحریکتوتأمینتخریبباتوأمبینابینیخستگیوضعیتهایدرتوانند
میصیفتوراسلولیعملکردهایفرماننهاییبه،فرجامنظریه.یابنداعتبار

.شوندمیمنجرعملکردمسیرمناسبینحواختاللبهکهکند
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عضالنی که به انقباض منجر ۷-۸مسیر عصبی شکل 
می شود و ساز و کارهای احتمالی خستگی 

زنجیره رویدادهایی که در انقباض عضالنی رخ می۸.۸شکل 
دهد و جایگاههای احتمالی آسیب ناشی از خستگی و 

این نکته های اصلی. نظریه دفاعی از تمایز خستگی از درماندگی ناشی می شود 
: نظریه عبارت اند از 

بدن هرگز همه ذخیره هایش را مصرف نمی کند ،•

ویژه ای( غشای) که به وسیله سد « نیروهای ذخیره »استفاده از آن دسته از •
محافظت می شوند ، رابطه تنگاتنگی با فرایندهای خستگی دارند ، و 

رزشی فعالیت و) خستگی مقدم بر درماندگی ذخیره های بدن و عاقبت پایان کار •
. است ، قبل از آنکه درماندگی بارزی رخ دهد ( 

ر منابع ویرانگ( تهی شدگی ) بنابر این ، نقش خستگی همانا جلو گیری از تخلیه 
موجود در بدن ، اندامها و سلولهاست ، نشان داده شده است که نقش محافظتی 

:خستگی با سه نوع واکنش دفاعی اجرا می شود

،( خستگی ) تأثیر احساس کوفتگی . 1✓

تی تماس نداشتن مستقیم فعال شدن واحدهای حرکتی از طریق مهار محافظ. ۲✓
سلولهای عصبی یا به وسیله تغییرات فزاینده در تارهای عضالنی ، 

مهار ساز و کار فراخوان ذخیره های انرژی . ٣✓

داردزنیا«دفاعیواکنش»واژهتعریفبهفرجامودفاعیهاینظریهمقایسه
بهکهتاستنظیمیاعمالدرمرکزییافتهسازمانتغییریکدفاعیواکنش.

.انجامدمیارگانیزمیمنبعیکفراخوانمسئولکارهایوسازمهار

سروتونرژیکنورونهایبابدنهایذخیرهفراخوانمرکزیمهار،احتماال
،هیپوکامپناحیهبرقیانعقادازپس.داردارتباطهیپوکامپدرمستقر
ترونکورتیکواسغلظتاما،یافتافزایشحدودیتاکردنشنامدتحداکثر

.دادنشانراکاهشخون

وسازیکپیامد،طبیعیحدزیرکلیویفوققشرفعالیتکهاستآننتیجه
فعالیتافزایشبا،تنظیمیکاروسازاینکهاستبدیهی.بودتنظیمیکار

نورونهااینکهشودمیمعلوم.داردارتباطهیپوکامپیسروتونرژیکنورونهای
هکشوندمیهیپوتاالموسدرموجودترشحیعصبیسلولهایمهارباعث

.کنندمیتولیدراکورتیکولیبرین

تونرژیکسرونورونهایفعالیتباهیپوتاالموسیترشحیعصبیسلولهایمهار
نورو)عصبیمیانجیتولیدکهرسدمینظربه،کلیطوربه.داردارتباط

.باشدخستگیمرکزیکاروسازمسئولآنهاء(ترانسمیتر

ین ارزیابی خستگی در پایش بیوشیمیایی تمر

یکایانپدرانرژیهایذخیرهوعملکردیظرفیتبحرانیکاهششناسایینیزاصلینکته،تمرینپایشدر
«بحرانی»لمهک،شرایطایندر.استبحرانیخستگیارزیابیمنزلهبهموضوعاین.استتمرینیمیکروسیکل

.استمیکروسیکلپایاندراستراحتیروزدوتایکدرکاملبازیافتاحتمالنبودبیانگر

،گسترشیلمیکروسیکیکجایبهبعدیمیکروسیکل،رودمیفراتربحرانیمرحلهازواقعیخستگیکهزمانی
بعدیسترشیگمیکروسیکلآغازازقبلبیشتریروزهایبهیاباشد(بازسازی)جبرانیمیکروسیکلیکباید
.استنیاز

یارزشمنداطالعات،میکروسیکلیکنهاییجلسهپایاندر(ورزشی)عملکردمیزان،مواردیدر
یورزشهایرشتهدر؟استرفتهفراتربحرانیحدازخستگیآیاکهآوردمیارمغانبهبارهایندر

،قامتیاستورزشیهایرشتهدر.گرفتنظردراثربخشتمرینیراهنماییکتوانمیرامشاهداتاین،توانی
تگیخستشخیصبرای،مواردیدر.شوندپدیداراستممکنکهچندهر،استبعیدمشاهداتیچنیناحتمال
.ترندآسانورزشیعملکردمشاهدهازبیوشیمیاییروشهای

شکل)ددارنارتباط-دوهر-محیطیومرکزیخستگیبامتابولیکتغییرات
مییمنتفساختارهادررابحرانیتغییراتاحتمال،پارامتریکثبات.(8-8
نیزاختارس،نتیجهدر.شودمیتبیینپارامترهاسایرباکهوضعیتی؛سازد
بایدکهرودمیشماربهخاصورزشیرشتهیکدرعملکرداصلیعامل

تغییراتمقایسهبهنیازآنحلنیستایسادهکاراین.شودمشخص
.دارداختصاصی(ورزشی)عملکردبارزکاهشبهمربوطگوناگون

از.نداتغییراتشناساییالزمهکهاستایپیچیدهروشهای،دیگرمشکل
سیدهایابهتریپتوفاننسبتتعیین،ترصحیحاقدام،شناسیروشنظر

.استدارشاخهآمینه

رازیمرکخستگیکهدارندوجوددیگریاحتمالیویژگیهای،ترتیببدین
هبباید،محیطیخستگیمورددر.کنندمیمعینمطلوبیشرایطدر

.کردتوجهپتاسیم-سدیمپمپعملکرد

،آمونیاکاورهاآمیزمبالغهانباشتازتوانندمیاطالعاتنیزمواردیدر
خونPHشدیدکاهشوهیپوگلیسمینیزوخوندرکینازکراتینوالکتات

.شوندناشی



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

5/11/2021

8

نوانعبهباید،اندهمراهروزدوازبیشبازیافتباکهتغییراتیدستهآن
.شوندگرفتهنظردر«بحرانی»خستگیشاخصهای

باعثزیادارفش)باربامیکروسیکلیکدادندنشانکهشادندارائههایییافته
،ارانورزشکایندر.شودمیکورتیزولدفعیمتابولیستهایشدیدکاهش

دیدارپحدازبیشفشارهاینشانه،مواردیدرونشددیدهعملکردپیشرفت
.کندمیناراحتکمترراورزشکارهورمونیدفعمطالعه.شدند

۔1۷ویژهرنگیواکنشباخوندرموجودکورتیکواستروئیدهایسنجش
لیتهایفعاهنگامکهدادنشانفلوئورسنجیروشیااستروئیدهاهیدروکسی

درولی،یابدمیافزایشابتداکورتیکواستروئیدمقدار،مدتطوالنیورزشی
زااستفادهبا.یابدمیکاهشاولیهمقادیرازکمترتابعدیهایمرحله

درکورتیزولزیادمقادیر،(ایمونورادیو)ایمنیپرتوسنجشهایروشهای
.شدندگزارشگانهسهمسابقاتهنگامنیزویا،ماراتونمسابقهیکپایان

مقداربودنکموخستگیبیناحتمال،یافتندانتشارکهنتایجی،حالاینبا
زولکورتیناچیزغلظت،روایناز.نکردندنفیراخوندرموجودکورتیزول

کوالپسدچار،دویدنکیلومتر1۵ازپسکهشدمشاهدهماراتونیدوندهدر
.بودشده

ونآزمیک،سنجیدهورمونیپاسخهایبرراخستگیتأثیرکهایمطالعه
ازساعتدوازپسوقبل𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥درصد۷۰باراایدقیقه1۰ورزشی
بردهارکبه،بودتداومیهوازیورزشیفعالیتهایازمتشکلکهتمرینجلسه

افزایشبهورزشیآزمون،مدتطوالنیهوازیورزشیفعالیتازقبل.بود
پاسخکهصورتیدر،انجامیدرشدهورمونوکورتیزولغلظتهایبارز

ورتیزولکپاسخ،مدتطوالنیهوازیبارکارازپس.نبودمعنادارتستوسترون
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تغییریگونههیچ.بودهمراههوازیبیعملکردکاهشباونشدرشدهورمونمقدار

.نشدمشاهدهافراداینتستوسترونغلظتدر
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.گرفتنظردربحرانیخستگیشاخصهایعنوانبهراتستوسترون

پایش بازیافت 

ابند تا تناوبهای چنین مطالعاتی باید گسترش ی. مطالعاتی را می توان یافت که با کمک پایش بازیافت اجرا شدند 
.استراحتی مطلوب برای جلسات تمرینی و هنگام مسابقات مشخص شوند 

فعال استراحتی معمول آنقدر غلظت الکتات موجود در عضالت( فاصله های) در روش تناوبی تمرین ، تناوبهای 
م یک جلسه پایش تغییرات الکتات هنگا.  کوتاه مدت هستند که نمی توانند تعادل و خون را کامال برقرار سازند 

ستراحتی افزایش الکتات به شدت جلسات فعالیت ورزشی و مدت زمان تناوبهای ا. تمرین تناوبی ارزشمند است 
ن افزایش یا با تغییر این دو عنصر تمرینی ، این امکان به وجود می آید که انباشت الکتات در خو. بستگی دارد 
کاهش یابد 

زشی شدید بدن پس ، تکرار فعالیتهای ور. با کوتاه شدن تناوبهای استراحتی ، تأثیر دیگری نیز به دست می آید 
العات در رشته های وزنه ای با توانی ، بهترین اط. را برای فراخوان تولید انرژی به روش بی هوازی آماده می کند 

رو و توان مورد برای بهینه سازی تناوبهای استراحتی نوبتها و بین تکرارها را می توان با پویاییهای ویژگیهای نی
.استفاده به دست آورد 

ر الکتات در تمرینهای تناوبی ، انباشت چشمگی. با وجود این ، پایش الکتات در مواردی می تواند مفید باشد 
وانی کمتر می نشانه گسترش وضعیتی است که در آن شرایط ، احتمال تکرار بیشتر جلسات تمرینی قدرتی یا ت

.  این شرایط با تناوبهای استراحتی کوتاه مدت ارتباط دارد . شود 

ی ، در موارد. در رشته های ورزشی تیمی ، تعویض بازیکنان داخل میدان متداول است •
تی حتی دلیل تعویض بازیکنان ، برطرف نشدن تظاهرات خستگی در تناوبهای استراح

یافتن هنگام یک جلسه تمرین ، یک مدل تجربی که می تواند برای. در دقیقه ای است
یرات زمانهای مطلوب تعویض بازیکنان داخل میدان هاکی روی یخ استفاده شود ، تغی

.الکتات است 

دقیقه طول می کشد تا الکتات خون به مقادیر ۴۵تا ٣۰پس از جلسه تمرین ، بین •
ت پس از بنابراین ، از الکتات نمی توان به عنوان ابزار پایش بازیاف. اولیه اش باز گردد 

.جلسه تمرین استفاده کرد

لظت غ. معروف ترین شاخص پایش بازیافت پس از جلسه تمرین ، تغییرات اوره است •
. ود اوره عمدتا باید درست پس از جلسه تمرین و صبح روز بعد از تمرین سنجیده ش

( .را نگاه کنید ۵,8شکل ) تغییرات اوره با توجه به طراحی میکروسیکل فرق می کند 

ایش جبرانی ذخیره های انرژی با پ( فرا ) باید اطالعات مربوط به بازیافت و بیش 
تایج باید از متأسفانه ، برای پایایی ن. بازیافت پس از جلسات تمرینی را به دست آورد 

. روش بیوپسی استفاده کرد

ه پس از یک جلس. در پایش بازیافت ، استفاده از تغییرات هورمونی دشوار است 
.  اشیمتمرین با بار سنگین ، می توانیم تغییرات هورمونی را ساعتها و روزها شاهد ب
ید ، فرای و همکارانش دریافتند که پس از جلسات تمرینی تناوبی بی هوازی شد

کاهش . د کاهش غلظت کورتیزول و تستوسترون تا دو ساعت کمتر از مقادیر اولیه بو
در این فاصله زمانی ، افزایش. ساعت تداوم داشت ۲۴مقدار تستوسترون دست کم تا 

به تأخیر افتادن تغییرات .مقادیر اوره ، اسید اوریک و کراتین کیناز پایدار بود 
ر سازشی هورمونی الزمه کنترل فرایندهای بازیافت است و به ویژه برای کنترل سنت

:در مطالعات هورمونی آینده باید به این نکته ها توجه کرد .پروتئین ضروری است 

انی ذخیره مطالعه درباره بازیافت سریع انسولین و کورتیزول که در کنترل جیر( 1✓
های کربوهیدراتی مؤثرند ، و 

رمونهای مطالعه درباره به تأخیر افتادن بازیافت تستوسترون ، کورتیزول ، هو( ۲✓
نتز تیروئیدی ، هورمون رشد و انسولین که در کنترل نوسازی پروتئین و س

.سازشی پروتئین مؤثرند 
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