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فيزيولوژي ورزشي

اثر چهارهفته بي تمريني پس از يک دوره تمرين قدرتي با دو الگوی باردهي
متفاوت بر عوامل هورموني و فیزيولوژيکي کشتيگیران جوان
3

يعقوب حسیني ،1بهمن میرزائي ،2حمید اراضي
*

 .1کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن
 .2استاد فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیالن
 .3دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیالن
تاريخ دريافت1393/04/21 :

تاريخ پذيرش1394/05/07 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين تأثير چهارهفته بيتمريني پس از هشت هفته تمرين قدرتي با دو الگوي باردهي متفاوت
(هرمي دوگانه و پلکاني معکوس) بر قدرت ،استقامت ،ترکيب بدني و تغييرات برخي هورمونها در کشتيگيران جوان
بود .بههمينمنظور 14 ،نفر از کشتيگيران که داراي حداقل شش ماه سابقۀ تمرين در کشتي بودند (با ميانگين سني
 17/2±30/42سال ،قد  170/41±6/14سانتيمتر ،وزن  72/29±13/18کيلوگرم و چربي بدن  12/39±7/39درصد) به-
صورت داوطلبانه در اين پژوهش شرکت کردند .آزمودنيها بهصورت تصادفي در دو گروه تمريني تقسيم شدند و قدرت
و استقامت ايزوتونيک و ايزومتريک باالتنه و پايينتنه ،ترکيب بدني و مقدار برخي هورمونهاي آنابوليکي و کاتابوليکي
کشتيگيران قبل از تمرين ،بعد از هشت هفته تمرين و پس از چهارهفته بيتمريني اندازهگيري گرديد .برمبناي يافتهها
مشخص شد حداکثر قدرت و استقامت ايزومتريک و ايزوتونيک در هر دو گروه پس از تمرين افزايش ،اما پس از دورۀ بي
تمريني ،فاکتورهاي يادشده نسبت به پس از تمرين کاهش معناداري داشت ،همچنين ميزان تستوسترون در هر دو گروه
کاهش يافت ،اما مقدار کورتيزول ،اپي نفرين و نور اپي نفرين افزايش يافت وتنها افزايش کورتيزول در گروه هرمي
دوگانه بهشکل معناداري نسبت به گروه پلکاني معکوس افزايش داشت .در ارتباط با درصد چربي بدني نيز در هر دو

گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد .يافتههاي فوق نشان ميدهد عليرغم اين که پس از بيتمريني ،غلظت هورمون-
هاي آنابوليکي ،استقامت ايزوتونيک و ايزومتريک و حداکثر قدرت در کشتيگيران کاهش مييابد  ،درمقابل غلظت
هورمونهاي کاتابوليکي افزايش را نشان مي دهد ،اما استفاده از الگوي هرمي دوگانه براي حفظ فاکتورهاي ذکرشده،
مناسبتر بهنظر ميرسد.
واژگان کلیدی :بي تمريني ،قدرت و استقامت عضالني ،الگوهاي باردهي قدرت ،هورمون

* نویسنده مسئول :گروه تربیت بدنی ،مرکز هرسین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هرسین ،ایران
Email: h_yaghob@yahoo.com
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مقدمه
افرادی که در برنامههای تمرین مقاومتی شرکت میکنند انتظار دارند به تناسب نوع برنامه ،به
مزایایی نظیر افزایش قدرت و اندازۀ عضله ،بهبود عملكرد ورزشی و کاهش چاقی دست یابند (3ـ.)1
جهت بهدستآوردن مزایای یادشده پس از تمرین مقاومتی ،عالوهبر تغییرات عصبی ،تغییرات
هورمونی نیز ایجاد میگردد .تمرینات مقاومتی محرک اصلی برای افزایش غلظت حاد در میزان
هورمونها میباشد .حداکثر قدرت ،هایپرتروفی و توان ،تنها زمانی کامل میشود که بیشترین واحد
حرکتی بهکار گرفته شود که این امر از طریق تغییرات عصبی ایجاد میگردد ( .)4برخی پژوهشها
نشان دادهاند که بار مشابه  80درصد تا  85درصد از یک تكرار بیشینه) 1RM (1و فراتر از آن ،تأثیر
بیشتری در افزایش حداکثر قدرت پویا و ترشح هورمونهای آنابولیكی دارد ( )2،3،5،6و محدودۀ این
بار باعث بهکارگیری حداکثر فیبر عضالنی شده و قدرت را بهشكل ویژهایی افزایش میدهد (.)5
پژوهشگران یكی از دالیل افزایش ترشح هورمون رشد پس از تمرینات قدرتی با شدت متوسط و
تكرار زیاد را افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک عنوان میکنند  .افزایش فعالیت سیستم
عصبی سمپاتیک سبب ترشح اپی نفرین و نور اپی نفرین و نیز تحریک فعالیت نرونهای مرکزی
آدرنرژیک میشود .درنتیجه ،میزان ترشح هورمون رشد نیز افزایش خواهد یافت ( .)۷مطالعات دیگر
نیز نشان دادهاند که سطوح پایین تستوسترون ،عامل محدودکنندۀ قدرت و رشد عضالنی میباشد.
همچنین ،این احتمال وجود دارد که کاهش نسبت هورمونهای آنابولیک به کاتابولیک در افراد ،با
کاهش قدرت و افت بار ارتباط داشته باشد .درحقیقت ،نسبت اندروژنها به کورتیزول ،بیانکنندۀ
تعادل متابولیسم انابولیک و کاتابولیک عضله است (.)8
یكی از عواملی که در تعیین اندازههای اثر تمرین مقاومتی نقش دارد ،سیستمهای تمرینی است؛ به-
عنوانمثال ،از میان سیستمهای مختلف تمرینی ،الگوهای هرمی و پلكانی معكوس در افزایش قدرت
و استقامت عضالنی نقش بیشتری دارند ( .)۹الگوی هرمی دوگانه توسط گروسر و نیومر)1۹86( 2
مطرح گردید .این الگو از دو هرم تشكیل شده است که یكی از آنها بهصورت واژگون روی قلۀ هرم
دیگر قرار گرفته است .تعداد تكرارها از سمت پایین به سمت قلۀ هرم ،کاهش مییابد و سپس ،در
هرم دوم افزایش پیدا میکند ( .)1،10الگوی پلكانی معكوس نیز توسط بومپا )2002( 3معرفی
گردید و در این روش ،مقاومت از پلهای به پلۀ دیگر کاهش مییابد .پژوهشهای صورتگرفته نشان
دادهاند که استقامت عضالنی با الگوی پلكانی معكوس بهتر پیشرفت میکند .ازسویدیگر ،حفظ

1. Repetition maximum
2. Grosser & Neumeier
3. Bompa
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سازگاریهای بهدستآمده از مهمترین موضوعاتی است که باید موردتوجه مربیان و ورزشكاران قرار
گیرد ( .)2-10بیتمرینی یا دور شدن از نظم و انسجام تمرینات ورزشی روزانه و مناسب در شرایطی
که علت آن بیماری ،آسیبدیدگی و یا قرارگرفتن در فصل استراحت و بعد از فصل مسابقات باشد
باعث میشود که ورزشكار ،آثار و فواید ناشی از تمرینات را برای مدت کوتاهی از دست بدهد و این
امر ممكن است از چند هفته تا چند ماه متفاوت باشد ( .)2،5،11پژوهشگران گزارش کردهاند که
تنها بهدنبال یک هفته استراحت مطلق ،کاهش قابلتوجهی بهمیزان شش تا هفت درصد در حداکثر
اکسیژن مصرفی ،ظرفیت کار بدنی ،حجم خون و میزان هموگلوبین ورزشكاران ایجاد میشود و
همین مسأله سبب میشود که آنها عمدۀ آمادگی خود را پس از چهارتا هشت هفته از دست بدهند
( .)12تین لین ،)2008( 1بیتمرینی را دورهای میداند که تحریكات ناکافی یا محدود بر بدن اعمال
میشود و میتواند به کاهش معنادار سازگاریهای بهدستآمده از تمرینات قبلی منجر شود (.)13
پژوهشگران گزارش کردهاند که در اثر بیتمرینی کوتاهمدت ،نیروی بازکنندۀ درونگرای ایزوکنتیک
و ایزومتریک ،پرس سینه ،اسكات و پرش عمودی ،فعالیت الكترومایوگرام 2عضالت پهن خارجی و
نیروی بازکنندۀ برونگرای ایزوکنتیک ،بهمیزان هشت تا  13درصد کاهش مییابد (16ـ .)14از-
سویدیگر ،در طول چهارهفته بیتمرینی ،قدرت عضالنی در شناگران تمرینکرده حفظ شد ،اما
توانایی آنها برای بهبكاربستن نیرو در آب بهشكل قابلتوجهی کاهش یافت؛ چنانچه در توان شنا،
 13/6درصد کاهش مشاهده گردید.
همچنین ،نوع و شدت انقباض نیز در اندازۀ بیتمرینی مؤثر است؛ بهعنوانمثال ،قدرت کسبشده به
روش ایزومتریک ،بهطور کامل و بهشكل آهسته از دست میرود و قدرت ایزوکنتیک نیز بهمیزان
باالیی کاهش مییابد ،اما مقادیر آن باالتر از سطوح پیش از تمرین بزرگساالن و کودکان باقی می-
ماند (1۹ـ .)1۷در بیتمرینی بلندمدت نیز تولید نیرو در ورزشكاران تمرینکردۀ قدرتی ،تنها هفت تا
 12درصد کاهش یافت که این کاهش ،به افت فعالیت  EMGو کاهش مساحت فیبرها و تودۀ
عضالت مربوط میباشد ( .)20،21هریس 3و همكاران ( )200۷عنوان کردند که کاهش قدرت پس از
یک دوره بیتمرینی کوتاهمدت  20هفتهایی درمقابل نه تكرار بیشینه و  15تكرار بیشینه ،مستقل از

1. Ting Lin
2. Electromyogram
3. Harris

68

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،30تابستان1395

شدت اولیۀ تمرین قدرتی است ( .)22برخالف هریس ،فاتورس 1و همكاران ( )2005در مطالعات
خود دریافتند که شدت باالتر تمرین ( 80تا  85درصد از  )1RMدر یک تمرین قدرتی ،نتایج بهتری
را در حفظ و نگهداری قدرت و استقامت عضالنی درمقایسه با شدتهای پایین تمرین ( 50تا 55
درصد از  )1RMدر یک دورۀ  16تا  48هفتهای بیتمرینی دارد ( .)18واکنش هورمونی ورزشكاران
در پی یک دوره توقف تمرین یا کاهش مقدار آن با آنچه که طی دورۀ تمرین بهدست میآید ،در هر
دو نوع تمرین قدرتی و استقامتی تفاوت چشمگیری دارد ( .)23هورتوبگی 2و همكاران ( )1۹۹3بیان
کردند که یک دوره توقف کوتاه تمرین یا کاهش شدت آن منجر به افزایش هورمونهای آنابولیكی
(مانند تستوسترون و هورمون رشد) و کاهش هورمونهای کاتابولیكی (مانند کورتیزول) میشود .این
احتمال وجود دارد که این افزایش و کاهش ،سبب بهبود توانایی فرد برای رقابت گردد ،اما فرایند
آنابولیكی که فرایندی جبرانی است ،باعث تغییر بیشتر در بافت عضالنی میشود (.)24
شدت مناسب تمرین قدرتی ،شدتی است که درنهایت ،باعث نگهداری قدرت ،استقامت عضالنی و
تودۀ عضالنی در دورۀ بیتمرینی شود .این اطالعات برای طراحی یک برنامۀ مناسب در ورزشكاران
مفید میباشد .)21،22( .موجیكا 3و همكاران ( )2000در نتیجهگیری کلی بیان نمودند که تغییرات
قدرت در دورههای کوتاه بیتمرینی با مقاومت بیشتری همراه است و میزان کاهش آن بسیار آهسته
میباشد ( .)25پتوبویس 4و همكاران ( )2003نیز نشان دادند که هشت ماه تمرین ترکیبی قدرتی و
استقامتی باعث بروز سازگاریهای عضالنی و بیوشیمیایی مطلوبی میشود که پس از سه ماه
بیتمرینی از بین میروند ( .)26همچنین ،ایزگردو 5و همكاران ( )200۷بیان کردند که در بی-
تمرینی کوتاهمدت ،نسبت تبادل تنفسی بیشینه و زیربیشینه افزایش مییابد (.)2۷
تمامی ورزشكاران در طول عمر ورزشی خود بارها تمرینات منظم را قطع نموده و دچار بیتمرینی
شدهاند .دورههای بیتمرینی گاهی براساس آسیبدیدگیها رخ میدهد و گاهی نیز بهعنوان یک
برنامۀ زمانبندی تمرینی برای ورزشكاران توسط مربیان پیشبینی میشود .زمانبندی تمرین برای
ورزشكارانی که در مسابقات شرکت میکنند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ،آنها نیاز دارند که دورههای
بیتمرینی متفاوت را با هم ترکیب کنند تا بتوانند فصل مسابقه را با موفقیت پشت سر بگذارند.
مطالعات نشان دادهاند که هرچند تمرینات قدرتی میتواند مناسب و بیخطر باشد و باعث باالبردن
قدرت و استقامت عضالنی و نیز بهبود عملكرد و اجرای افراد شود ،بااینحال ،مشخص شده است که
1. Fatouros
2. Hortobagyi
3. Mujika
4. Petibois
5. Izquierdo
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با توقف تمرین قدرت ،استقامت و تودۀ عضالنی کاهش پیدا میکند .مقدار این کاهش ،به مقدار
دورۀ بی تمرینی و نوع استراتژی ریكاوری (قطع کامل تمرین یا کاهش تمرین) که برای وی انتخاب
میشود بستگی دارد .با بررسی دقیق ورزشهای گوناگون ،در بیشتر آنها مهارتها و حرکاتی را
مشاهده میکنیم که بهصورت همزمان ،نیاز باالیی به آمادگی بدنی ،قدرت و سرعت دارند .کشتی
نیز از این مقوله جدا نمیباشد ،زیرا ،ورزشی قدرتی ـ سرعتی است و کشتیگیران بهمنظور دست-
یابی به برتری در مسابقات ،به سطح باالیی از آمادگی جسمانی نیاز دارند (. )۹
نظریات گوناگونی درمورد کاهش قدرت و استقامت عضالنی پس از یک دوره بیتمرینی وجود دارد.
متأسفانه پژوهشهای انجامشده درمورد الگوهای باردهی در داخل کشور بسیار اندک است .بهنظر
میرسد که تاکنون ،اجماع عمومی درمورد نقش بیتمرینی پس از این تمرینات و این که هریک از
قابلیتهای کسب شده ،با چه شدتی تحتتأثیر قرار میگیرند و ماندگاری سازگاریهای بهوجودآمده
پس از تمرین مقاومتی به چه صورت میباشد بهدست نیامده است .برهمیناساس ،پژوهش حاضر در
نظر دارد تا تأثیر بیتمرینی کوتاهمدت (چهار هفته) پس از تمرینات مقاومتی را بر آمادگی
عملكردی (قدرت و استقامت عضالنی) و ترکیب بدنی ( درصد چربی) مردان ورزشكار مطالعه کند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر که ماهیتی مداخلهگرایانه دارد ،در قالب یک پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون
و در دو نوبت پسآزمون در دو گروه هرمی دوگانه (هفت نفر) و پلكانی معكوس (هفت نفر) انجام
شد .پس از فراخوان پژوهش میان کشتیگیران 14 ،پسر ورزشكار سالم بهصورت داوطلبانه در این
پژوهش شرکت کردند .ویژگیهای آزمودنیها در جدول شماره یک ارائه شده است.
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جدول 1ـ ويژگيهاي فيزيولوژيکي و آنتروپومتريکي آزمودنيها () X ± SD

گروهها
هرمی
دوگانه
پلكانی
معكوس

سن

وزن

قد

شاخص تودۀ بدني

چربي بدن

(سال)

(کيلوگرم)

(سانتيمتر)

(کيلوگرم بر مترمربع)

(درصد)

1۷/5۷ 2±/82

۷4/28 ± 18/1۹

1۷3/14 ± 6/06

24/۷۷ ± 0/6۷

12/43 ± 6/45

16/85 ± 1/46

۷5/5۷ ± 11/6۷

1۷۹/14 ± 4/3۷

23/54 ± 1/05

12/86 ± ۷/53

درادامه ،موضوع پژوهش ،هدف و روش اجرای آن به آگاهی گشتیگیران رسید و رضایتنامۀ کتبی
از آنها اخذ گردید .شایانذکر است که هیچیک از آزمودنیها دچار هیچگونه بیماری و عارضهای
نبودند و سابقۀ مصرف سیگار ،الكل ،دارو و نیز سابقۀ آسیبدیدگی را نداشتند .از آزمودنیها خواسته
شد که طی اجرای پژوهش ،رژیم غذایی عادی و فعالیت روزانۀ خود را حفظ کنند و از مصرف
هرگونه مكمل اجتناب نمایند .پس از تأیید طرح پژوهش توسط کمیتۀ تحصیالت تكمیلی ،تمامی
مراحل انجام آن در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش و سالن بدنسازی دانشكدۀ تربیتبدنی و علوم
ورزشی دانشگاه گیالن به اجرا درآمد .روز قبل از شروع آزمون ،بهمنظور آشنایی آزمودنیها با شرایط
پژوهش و نحوۀ اجرای تمرینات با وزنه توضیحاتی ارائه شد و سپس اندازهگیریهای مقدماتی (قد،
وزن ،درصد چربی بدن و یک تكرار بیشینه) انجام شد .سپس ،آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو
گروه هرمی دوگانه و پلگانی معكوس تقسیم شدند .قابلذکر است که تمام آزمونها در زمان مشابه
انجام شد تا از تأثیر ریتم شبانهروزی بر متغیرهای موردمطالعه جلوگیری شود.
1
عالوه براین ،قدرت عضالنی بیشینۀ آزمودنیها با استفاده از آزمون  1RMبه روش گویگان و
همكاران اندازهگیری شد؛ بدینترتیب که قبل از انجام آزمون و پس از گرمکردن عمومی ،پنج تكرار
با  30درصد (دو دقیقه استراحت) ،چهار تكرار با  50درصد (دو دقیقه استراحت) ،سه تكرار با ۷0
درصد (سه دقیقه استراحت) و یک تكرار با  ۹0درصد (سه دقیقه استراحت) بهمنظور گرمکردن
انجام شد .همچنین ،پس از اجرای آخرین نوبت با  ۹0درصد از  1RMو بهمنظور بهدستآوردن
 ،1RMمیزان بار در نوبتهای بعدی با توجه به بازخورد آزمودنیها براساس مقدار وزنۀ جابهجاشده
اضافه میشد 2/5( .تا  10کیلوگرم پس از هر تالش موفق) .شایانذکر است که جهت بهدستآوردن
 ،1RMپس از تعیین  ۹0درصد از آن ،سه مرحله آزمون انجام شد و بین هر تالش ،چهار دقیقه
استراحت در نظر گرفته شد (.)14

1. Guigan
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پس از مشخصشدن  1RMآزمودنیها 60 ،درصد از آن در هر حرکت از آزمون استقامت عضالنی
بهصورت انفرادی و جداگانه محاسبه گردید و از آنها خواسته شد تا حداکثر تكرار را با آن وزنۀ
محاسبهشده ( 60درصد از  )1RMانجام دهند و تعداد تكرار انجامشده بهعنوان استقامت موضعی
عضله در نظر گرفته شد (.)28
همچنین ،آزمون اندازهگیری قدرت ایستای پا با استفاده از دینامومتر 1پشت و پا انجام شد .بدین-
منظور ،آزمودنی روی کفۀ دستگاه قرار میگرفت و زانوها را تا زاویۀ  130تا  140درجه خم میکرد
و تنه را قائم نگاه میداشت .هر آزمودنی ،دستۀ دینامومتر را با چرخش داخلی دست میگرفت و
طول زنجیر بهشكلی تنظیم می شد که دسته بر روی ران فرد قرار گیرد .برای اجرای حرکت ،هر
آزمودنی بدون استفاده از حرکت پشت و بهآهستگی و با حداکثر نیرو ،زانوها را باز میکرد .با توجه
به جابهجایی عقربه ،حداکثر نیروی فرد که به کیلوگرم نشان داده میشد ثبت میگردید .هریک از
آزمودنیها ،سه مرتبه این حرکت را تكرار میکرد و باالترین رکود برای او نوشته میشد .در حد
فاصل هر دو تكرار ،یک دقیقه استراحت در نظر گرفت شد (.)2۹
عالوهبراین ،آزمون اندازهگیری قدرت ایستای پنجۀ دست آزمودنیها بهمنظور ارزیابی قدرت و
استقامت عضالت خمکنندۀ انگشتان با استفاده از داینامومتر دستی انجام گرفت .اندازۀ دستۀ
دستگاه ،متناسب با هر فرد تنظیم میشد .بهمنظور اجرای این آزمون ،آزمودنی بهصورت قائم و به-
گونهایی که دستها در کنار بدن قرار گیرد میایستاد و داینامومتر را در کنار بدن قرار میداد؛ به-
صورتیکه صفحۀ مدرج آن در سمت مخالف بدن قرار میگرفت .سه آزمایش با فاصلۀ استراحت یک
دقیقه برای هر آزمودنی انجام شد و بهترین مقدار بهعنوان قدرت ایستای آزمودنی در نظر گرفته شد
(.)1
بهمنظور اجرای آزمون اندازهگیری استقامت ایستای پنجۀ دست ،پس از تنظیم دستگیرۀ داینامومتر
متناسب با پنجۀ دست هر فرد ،آزمودنی بهصورت قائم و بهشكلی که دستها در کنار بدن قرار گیرد
میایستاد و داینامومتر در کنار بدن وی قرار میگرفت؛ بهصورتی که صفحۀ مدرج آن در سمت
مخالف بدن قرار داشت .آزمودنی میبایست با حداکثر تالش ،دستگیره را فشار میداد و آن را به-
مدت یک دقیقه نگه میداشت .نیروی اولیه و نیروی نهایی در انتهای یک دقیقه ثبت میگردید؛
نیروی اولیه برای نشاندادن حداکثر قدرت ایستای پنجۀ دست و نیروی انتهایی بهمنظور نشاندادن
1. Dynamometer
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حداکثر استقامت ایستای دست .قابلذکر است که هرچه میزان کاهش نیرو در آزمودنی کمتر باشد،
استقامت عضالنی وی بهتر است (.)1،2۹
عالوهبراین ،درصد چربی بدن و ضخامت چربی زیرپوستی سه نقطهای سه سر ،شكم و فوقخاصرۀ
آزمودنیها با استفاده از کالیپر ساخت آمریكا اندازهگیری گردید و با استفاده از معادلۀ سه نقطهای
جكسون و پوالک 1برآورد شد (.)30
پس از انجام اندازهگیریهای اولیه ،آزمودنیها بهمدت هشت هفته و با استفاده از دو الگوی باردهی
انتخابی ،تحت تمرین قرار گرفتند .بدینمنظور ،دو پروتكل تمرینی برای آزمودنیها طراحی شده
بود .گروه اول با استفاده از پروتكل هرمی دوگانه ( 80/4درصد  85/3،درصد  ۹0/2،درصد ۹5/1،
درصد  ۹5/1،درصد  ۹0/2،درصد  85/3،درصد  80/4،درصد ) تمرین میکرد که در آن ،ابتدا با 80
درصد از  ،1RMچهار تكرار انجام میشد و پس از این مرحله ،بار تمرین بهصورت پیشرونده افزوده
مییافت؛ بهصورتی که در هر مرحله ،پنج درصد به بار تمرینی اضافه میگردید تا به یک حرکت در
باری برابر با  ۹5درصد میرسید .در این مرحله ،باردهی کاهش مییافت و تعداد تكرارها افزایش
مییافت تا به میزان مرحلۀ اول؛ یعنی  80درصد با چهار تكرار میرسید .درمجموع ،هر عضله در
پروتكل هرمی دوگانه ،هشت نوبت تحت تمرین قرار میگرفت (.)2،10
همچنین ،گروه دوم با استفاده از پروتكل پلكانی معكوس ( ۹0/2درصد  ۷5/10،درصد 60/15،
درصد  ۹0/2،درصد  ۷5/10،درصد  60/15،درصد ) تمرین میکرد که در این پروتكل ،در نوبت اول
بار تمرین با  ۹0درصد از  1RMو دو تكرار شروع می شد و در دو نوبت بعدی ،تعداد تكرار باال
میرفت ،اما میزان بار کاهش مییافت .در آغاز نوبت چهارم ،مجددا میزان بار افزایش پیدا میکرد تا
به مقدار اولیۀ خود؛ یعنی  ۹0درصد با دو تكرار میرسید .درادامه و در دو مرحلۀ بعد نیز همانند
مرحلۀ قبل ،میزان بار کاهش مییافت و تعداد تكرارها باال میرفت( .بهترتیب  ۷5درصد  1RMبا 10
تكرار و  60درصد  1RMبا  15تكرار) .پس از اجرای هر نوبت از تمرین ،آزمودنی بین  2/5تا سه
دقیقه استراحت میکرد ( .)10همچنین ،آزمودنیها بهمدت هشت هفته و هفتهای سه جلسه ،شش
حرکت پرس سینه ،پرس پا ،جلو بازو ،پشت ران ،پشت بازو و جلوران را بهترتیب اجرا میکردند؛ به-
صورتیکه تمام عضالت فعال در این حرکات ،در هر جلسه تحت تمرین قرار میگرفتند .پس از دورۀ
تمرینی ،ورزشكاران بهمدت چهار هفته تمرین با وزنۀ خود را قطع کردند.
عالوهبراین ،بهمنظور اندازهگیری سطوح کورتیزول ،تستوسترون ،اپی نفرین و نوراپی نفرین در
جلسات پیشآزمون و پسآزمون ،نمونههای خونی در وضعیت ناشتا و بهمیزان دو واحد از ورید
بازویی آزمودنیها گرفته شد .اندازهگیری کورتیزول و تستوسترون نمونههای خونی با روش
1. Jackson & Pollock
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کمیلومینسانس 1و با استفاده از کیتهای لیزن 2ساخت کشور انگلستان انجام شد .میزان اپی نفرین
و نوراپی نفرین نیز با روش االیزا و با استفاده از کیتهای کومبا الیسا 3ساخت کشور آلمان اندازه-
گیری گردید (.)31
همچنین ،بهمنظور مقایسۀ تغییرات فیزیولوژیكی ایجادشده پس از چهار هفته بیتمرینی ،از آزمون
تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر و آزمون تعقیبی بون فرونی استفاده شد .تفاوتهای دورنگروهی
نیز با استفاده از آزمون  tهمبسته بررسی گشت و بهمنظور تعیین تفاوتهای بینگروهی ،آزمون تی
مستقل مورداستفاده قرار گرفت .همچنین ،کلیۀ عملیات تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس نسخۀ  416انجام گرفت و حداقل سطح معناداری معادل ) .(P<0.05در نظر گرفته
شد.
نتايج
در شكلهای یک و دو ،تغییرات مراحل مختلف آزمون در استقامت عضالت پا و سینه ،پیش از
تمرین ،پس از هشت هفته تمرین و پس از دورۀ بیتمرینی ارائه شده است.

1. Chemiluminescence
2. Liaison
3. Cat Combi ELISA kit
4. SPSS 16
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شکل 1ـ ميزان تغييرات استقامت عضالني در حرکت پرس پا در مراحل مختلف بعد از آزمون
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شکل 2ـ ميزان تغييرات استقامت عضالت سينه در حرکت پرس سينه در مراحل مختلف بعد از آزمون

نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مكرر نشان میدهد که میزان قدرت ایزومتریک و ایزوتونیک
و نیز استقامت ایزومتریک و ایزوتونیک در هر دو گروه پس از چهار هفته بیتمرینی نسبت به پس از
هشت هفته تمرین ،کاهش معناداری داشته است ) .(P<0.05همچنین ،در صد چربی در هر دو گروه
پس از چهار هفته بیتمرینی نسبت به پس از هشت هفته تمرین ،افزایش معناداری را نشان میدهد-
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) .(P<0.05دادههای قدرت و استقامت عضالنی پس از هشت هفته تمرین و چهار هفته بیتمرینی
در جدول شماره دو ارائه شده است.
جدول 2ـ ميانگين و درصد کاهش شاخصهاي اندازهگيريشده در پيشآزمون و پسآزمون
پلکاني معکوس
گروهها

هرمي دوگانه

پس از

پس از

درصد

پس از

پس از

درصد

تمرين

بيتمريني

کاهش

تمرين

بيتمريني

کاهش

قدرت پویای سینه

68/۷1

66/42

81/01

۷6/۷1

(کیلوگرم)

()5/82

()5/85

()1۹/11

()18/23

قدرت پویای پا

208/42

1۹۹/0۷

253/28

235

(کیلوگرم)

()14/8۷

()13/۷3

()81/25

()۷۹/42

قدرت ایستای دست

4۹

42/42

53/28

48/28

(کیلوگرم)

() 4

()3/50

()8/82

()۷/۷6

قدرت ایستای پا

18۹/28

1۷۷/31

210/42

1۹4/14

(کیلوگرم)

()14/31

()14/04

()5۷/03

()53/20

استقامت پویای سینه

3۹

31/5۷

2۹/28

24/5۷

(تكرار)

()5/65

()3/35

()6/18

()4/68

استقامت پویای پا

4۷/42

3۹/42

3۷/8۷

31

(تكرار)

()6/52

()5/56

()6/6۹

()8/04

استقامت ایستای دست

35/85

2۹/28

33/5۷

28/28

(کیلوگرم)

()5/20

()5/25

()8/65

()۹/15

٪3
٪5
٪13
٪6
٪1۹
٪1۷
٪1۹

٪5
٪۷
٪۹
٪8
٪16
٪18
٪16

در جداول شماره سه و چهار ،میانگین هورمونها بهشكل اعداد خام آورده شده است .نتایج آزمون
تی مستقل (جدولشماره سه) جهت ارزیابی تفاوت ایجادشده بین دو گروه تمرینی هرمی دوگانه و
پلكانی معكوس پس از چهار هفته بیتمرینی ،تفاوت معناداری را در میزان کاهش قدرت ایزومتریک
و ایزوتونیک ،استقامت ایزومتریک و نیز درصد چربی بدن در هر دو گروه نشان نمیدهد ).(P<0.05
عالوهبراین ،یافتههای این آزمون ،تنها در حرکت استقامت ایزوتونیک (پویا) کاهش معناداری را بین
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دو گروه هرمی دوگانه و پلكانی معكوس نشان میدهد ) (P<0.05که این معناداری ،بیشتر به سود
گروه پلكانی معكوس میباشد.
جدول 3ـ ميانگين مقدار عددي هورمونها قبل و بعد از چهار هفته بيتمريني
متغير
هرمی دوگانه

پيشآزمون

پسآزمون

اپی نفرین )(pg /ml

212/6±18/2

220/2±21/03

نور اپی نفرین )(pg /ml

228/6±13/4

234/۷±14/۹

کورتیزول ()µg/ml

16/۷±4/3

1۹/4±4/8

تستوسترون ()ng/ml

۹/4±2/۹2

4/04±2/13

جدول 4ـ ميانگين مقدار عددي هورمونها قبل و بعد از چهار هفته بيتمريني
متغير
پلكانی معكوس

پيشآزمون

پسآزمون

اپی نفرین )(pg /ml

215/2±16/4

218/۷±1۷/02

نور اپی نفرین )(pg/ml

231/5±12/8

234/3±13/۷

کورتیزول ()µg/ml

1۷/2±6/5

18/1±5/8

تستوسترون ()ng/ml

5/4±1/5۹

4/01±2/48

جدول 5ـ نتايج آزمون تي مستقل درمورد تفاوت بين گروههاي هرمي دوگانه و پلکاني معکوس در دو جلسه
پيشآزمون و پسآزمون
جلسه
پیشآزمون
پسآزمون

متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

تي

معناداري

اپی نفرین )(pg/ml

-1/680

4/236

-1/254

0/241

نور اپی نفرین )(pg/ml

-0/380

1/202

-0/۹۹۹

0/344

کورتیزول ()µg/ml

0/150

0/4۹0

0/۹6۷

0/35۹

تستوسترون ()ng/ml

2/206

4/328

1/612

0/141

اپی نفرین )(pg/ml

-2/8۹0

8/06

-2/001

0/068

نور اپی نفرین )(pg/ml

-3/820

5/56

-2/011

0/05۹

کورتیزول ()µg/ml

-1/۷20

1/462

-3/018

*0/40

تستوسترون ()ng/ml

0/2۷0

0/413

2/063

0/06۹
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همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،در جلسۀ پیشآزمون ،در هیچکدام از فاکتورهای خونی
مدنظر تفاوت معناداری بین دو گروه هرمی دوگانه و پلكانی معكوس مشاهده نمیشود ،اما در جلسۀ
پسآزمون ،تنها در فاکتور خونی کورتیزول بین دو گروه تفاوت معنادار به چشم میخورد ).(P<0·05
بهعبارتدیگر ،سطوح خونی کورتیزول در گروه هرمی دوگانه پس از چهار هفته بیتمرینی ،بهشكل
معناداری باالتر از گروه پلكانی معكوس میباشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر چهار هفته بیتمرینی پس از یک دوره تمرین قدرتی با دو
الگوی تمرینی متفاوت (هرمی دوگانه و پلكانی معكوس) بر قدرت ،استقامت عضالنی و ترکیب بدنی
بود .یافتهها نشان داد پس از چهار هفته بیتمرینی ،حداکثر قدرت و استقامت (ایزومتریک و
ایزوتونیک) بهطور معناداری کاهش پیدا میکند ،اما میزان قدرت و استقامت باقیمانده نسبت به
قبل از تمرین بیشتر میباشد .هرچند ،بیشترین درصد کاهش در حداکثر قدرت در افرادی مشاهده
شد که با الگوی هرمی دوگانه تمرین کرده بودند ،اما میزان قدرت باقیمانده در گروه هرمی دوگانه،
باز هم از گروه پلكانی معكوس بیشتر بود .درمقابل ،قدرت باقیمانده در دو گروه پس از چهار هفته
بیتمرینی تفاوت معناداری نداشت .این نتایج با اکثر مطالعات انجامگرفته در این زمینه همسو می-
باشد (.)32
یافتۀ مهمی که در این پژوهش بهدست آمد ،در ارتباط با درصد کاهش بیشتر قدرت ایزومتریک
نسبت به قدرت پویا و ایزوتونیک بود که دلیل این امر ،استفادۀ کمتر کشتیگیران از قدرت
ایزومتریک هنگام تمرینات کشتی میباشد ( .)15کومبل 1و همكاران ( )1۹۹۹نشان دادند که طی
حذف تمرینات مقاومتی در فصل مسابقات ،کاهش معناداری (معادل  14درصد) در قدرت
ایزومتریک عضالت بازکنندۀ زانو در کشتیگیران ایجاد میشود .همچنین ،کوتیكس 2و همكاران
( )1۹۹2مشاهده کردند که طی یک ماه بیتمرینی در فصل مسابقات ،قدرت ایزومتریک عضالت
بازکنندۀ زانو کاهش معناداری پیدا میکند ( .)33پژوهشگران دیگری نیز عنوان کردهاند که پس از
چهار هفته بیتمرینی با وزنه ،قدرت عضالت پا در حرکت پرس پا معادل 20درصد کاهش پیدا می-

1. Compbell
2. Koutedakis
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کند .همچنین ،طی هشت هفته بیتمرینی ،قدرت ایزومتریک عضالت ساق معادل  16درصد ،قدرت
عضالت سینه معادل  34درصد و قدرت عضالت پا معادل  1۷درصد کاهش مییابد (.)2۷،32،33

نتایج ذکرشده در باال با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .
در پژوهش حاضر مشخص شد که قدرت عضالنی در گروه هرمی دوگانه نسبت به گروه پلكانی
معكوس ،بیشتر افزایش مییابد .درمقابل ،پس از چهار هفته بیتمرینی ،قدرت عضالنی در گروه
پلكانی معكوس همچنان نسبت به گروه هرمی دوگانه کمتر میباشد؛ بنابراین ،گروهی که با الگوی
هرمی دوگانه تمرین میکردند ،اثر بیشتری در نگهداری سطح قدرت ایزومتریک و ایزوتونیک نسبت
به گروه دیگر داشتند .دلیلی که میتوان برای این موضوع بیان کرد این است که گروه هرمی دوگانه،
طی هشت هفته تمرین ،با شدت باالتری فعالیت میکردند .این نتایج با مطالعات کاالپوتاراکوس 1و
همكاران ( )2004و سواس 2و همكاران ( )200۹که اثر تمرین را در دو شدت باال و پایین مورد-
مقایسه قرار داده بودند مطابقت دارد ()34،35؛ لذا ،علیرغم این که درصد کاهش قدرت در گروه
تمرینی هرمی دوگانه که با شدت باالتر تمرین میکردند بیشتر بود ،اما چهار هفته بیتمرینی برای
همسطحشدن قدرت در دو گروه تمرینی کافی نمیباشد .این نتایج با مطالعات فاتورسو 3و همكاران
( )2005همسو است؛ زیرا آنها دریافتند که پس از یک دورۀ چهار ماهۀ بیتمرینی ،قدرت عضالنی
گروهی که با شدت باال تمرین کرده بود ( 80تا  85درصد از  )1RMنسبت به گروهی که با شدت
پایین ( 50تا  55درصد از  )1RMتمرین کرده بود بیشتر میباشد ( .)18اگرچه ،پژوهشها نشان
دادهاند که غالبا ،مقدار کمتری از سطح قدرت گروهی که با شدت باال تمرین میکند کاهش مییابد
( ،)23،25اما این نتیجه با یافتههای پژوهش حاضر در تضاد میباشد.
پرستس 4و همكاران ( )200۹نیز نشان دادند که یک هفته بیتمرینی ،هیچگونه کاهشی را در
حداکثر قدرت ایجاد نمیکند ،اما درمقابل ،یک هفته بیتمرینی باعث افزایش اندک حداکثر قدرت
میشود ( .)36همچنین ،سافورزو 5و همكاران ( )1۹۹5پس از  10روز کاهش شدت تمرین ،تأثیرات
مثبتی را در قدرت افراد مشاهده کردند ( .)3۷این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر مغایرت دارد و
دلیل آن شاید مدتزمان کمتر دورۀ بیتمرینی باشد.
عالوهبراین ،هریس و همكاران ( )200۷بیان کردند که کاهش قدرت و دستیابی به سطح جدید آن
پس از شش تا  20هفته بیتمرینی ،مستقل از شدت مقاومت اولیۀ تمرین میباشد ( .)22دلیلی که
1. Kalapotharakos
2. Savvas
3. Fatouros
4. Prestes
5. Savvas
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میتوان برای تفاوت یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هریس و همكاران ذکر کرد این است
که آنها از حجم تمرینی برابر برای سه گروه تمرینی استفاده کرده بودند؛ درحالیکه در مطالعۀ
حاضر ،گروه تمرینی پلكانی معكوس با حجم تمرینی باالتری نسبت به گروه هرمی دوگانه فعالیت
کرده بودند؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که کاهش بیشتر قدرت عضالنی در گروه هرمی دوگانه،
بهدلیل حجم کمتر نسبت به گروه دیگر باشد.
از دیگر یافتههای مطالعۀ حاضر ،کاهش استقامت ایزومتریک و ایزوتونیک عضالت باالتنه و پایینتنه
پس از چهار هفته بیتمرینی میباشد که کاهش استقامت ایزومتریک و ایزوتونیک عضالت نسبت به
کاهش قدرت ،بیشتر است (کاهش قدرت ایزوتونیک بین سه تا هفت درصد ثبت شد و کاهش قدرت
ایزومتریک نیز معادل شش تا  13درصد گزارش شد؛ درحالیکه کاهش استقامت ایزومتریک و
ایزوتونیک بین  16تا  1۹درصد بود) .علت کاهشیافتن بیشتر استقامت کشتیگیران نسبت به
قدرت عضالنی آنها میتواند در این امر باشد که در دورۀ بیتمرینی ،آنها تنها تمرینات با وزنۀ خود
را قطع کرده بودند ،اما تمرینات کشتی را ادامه میدادند؛ لذا ،ازآنجایی که تمرینات کشتی نوعی
تمرین قدرتی ـ سرعتی است ،قدرت نسبت به استقامت ،بهمقدار کمتری کاهش یافته است .در بین
گروهها ،گروه پلكانی معكوس پس از یک دوره بیتمرینی ،مقدار استقامت ایزوتونیک و ایزومتریک
باالتری نسبت به گروه هرمی دوگانه داشت ،اما استقامت باقیمانده در دو گروه پس از چهار هفته
بیتمرینی تفاوت معناداری با یكدیگر نداشت .دلیل این افزایش ،حجم تمرینی باالتر در دورۀ تمرین
در گروه پلكانی معكوس نسبت به گروه دیگر میباشد.
گودفری 1و همكاران ( )2005و پتیبوس 2و همكاران ( )2003گزارش کردند که بهدنبال یک دوره
بیتمرینی در ورزشكاران استقامتی ،مقدار حداکثر اکسیژن مصرفی 3و توان استقامتی آنها کاهش
مییابد ( .)20،26همچنین ،جسوس 4و همكاران ( )200۹نشان دادند که یک دوره کاهش شدت
تمرین و قطع کامل آن ،باعث کاهش عملكرد استقامت و حداکثر توان هوازی در قایقرانان میشود
( .)23این نتایج با یافتههای مطالعۀ حاضر همسویی دارد و دلیل آن این است که قطع تمرین با وزنه
باعث کاهش ظرفیت استقامت ورزشكاران میشود.
1. Godfrey
2. Petibois
3. Vo2max
4. Jesus
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عالوهبراین ،کرامر و راتمس )2005( 1نشان دادند که در پی دورۀ بیتمرینی ،غلظت تستوسترون
استراحتی افزایش معناداری مییابد ( 13درصد ) ،اما زمان کاهش تمرین افزایش معناداری پیدا
میکند ( 16درصد ) و در پی آن ،سطح کورتیزول نیز با کاهش معناداری ( 30درصد ) مواجه می-
شود؛ لذا ،نسبت تستوتسرون به کورتیزول افزایش خواهد داشت ( .)2۷همچنین ،هورتوبگی و
همكاران ( )1۹۹3در پی  14روز بیتمرینی ،شاهد افزایش در سطح تستوسترون و کاهش سطح
کورتیزول بودند که با نتایج پژوهش حاضر در تضاد میباشد .دلیل این تفاوتها شاید مدتزمان
کمتر بیتمرینی در این مطالعات نسبت به پژوهش حاضر باشد؛ زیرا پس از یک دوره تمرین ،مدت-
زمانی صرف ترمیم و جبران انرزی ازدسترفته میشود و لذا ،مقدار هورمونهای کاتابولیكی
(کورتیزول) کاهش مییابد و هورمونهای آنابولیكی (تستوسترون) افزایش پیدا میکند ،اما اگر
مدتزمان بیتمرینی زیاد باشد ،این قضیه معكوس میشود (.)24
در پژوهش حاضر پس از چهار هفته بیتمرینی ،در سطح تستوسترون هر دو گروه کاهش ایجاد شد،
اما میزان کوتیزول ،اپی نفرین و نور اپی نفرین افزایش یافت و تنها افزایش سطح کورتیزول در گروه
هرمی دوگانه نسبت به گروه پلكانی معكوس معنادار شد که دلیل آن شاید شدت باالی تمرین در
گروه هرمی دوگانه در دورۀ تمرین نسبت به گروه پلكانی معكوس باشد .کاهش بیشتر قدرت در
گروه هرمی دوگانه در دورۀ بیتمرینی نیز احتماال بهدلیل ترشح بیشتر هومونهای کاتابولیكی
(کوتیزول) در دورۀ بیتمرینی در گروه هرمی دوگانه میباشد و همین امر باعث آتروفی عضله و
کاهش قدرت شده است.
همبستگی پژوهش حاضر با مطالعات پیشین در این است که بهنظر میرسد برنامۀ تمرین مقاومتی
بهعنوان یک ویژگی پایۀ حجم و شدت ،نقش مهمی در توسعۀ قدرت و استقامت عضالنی بازی می-
کند و نیز این که تمرینات قدرتی نقش مهمی در کاهش میزان قدرت و استقامت در دورۀ بی-
تمرینی دارند (.)13-3۷
عالوهبراین ،در هر دو گروه هرمی و پلكانی معكوس ،درصد چربی بدن پس از هشت هفته تمرین
کاهش معناداری را نشان داد .شایانذکر است که بهبود ترکیب بدنی ،ناشی از کاهش تودۀ چربی
بدن و افزایش تودۀ بدون چربی بدن میباشد .در این پژوهش ،کاهش درصد چربی بدن در گروه
پلكانی معكوس نسبتا بیشتر بود .ازآنجایی که حجم تمرین ،عامل بسیار مهمی در کاهش درصد
چربی است ( ،)34منطقی بهنظر میرسد که بیشترین کاهش متعلق به گروه پلكانی معكوس باشد
که باالترین حجم تمرین را داشته است .قابلذکر است که پس از چهار هفته بیتمرینی ،تفاوت

1. Kraemer & Ratms
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معناداری بین دو گروه مشاهده نشد .توکماکیدیس 1و همكاران ( )2003نیز مشاهده کردند که در
گروه تجربی ،ترکیب بدنی که طی هشت ماه تمرین بهدست آمده بود ،پس از سه ماه بیتمرینی از
دست رفت (.)38
همچنین ،کرامر و همكاران ( )2002بیان کردند شش هفته بیتمرینی در مردانی که تمرین قدرتی
انجام میدادند ،افزایش معناداری در درصد چربی بدن ایجاد نمیکند ( .)2۹بهطورکلی ،بهنظر
می رسد هنگام قطع تمرین ،بدن در تعادل مثبت دریافت انرژی قرار میگیرد و ازآنجاکه حجم
سلولهای چربی بهدلیل تمرین کاهش یافته است ،برای ذخیرۀ چربی و افزایش حجم مستعد می-
باشد ( .)25عالوهبراین ،حساسیت به انسولین که تعدیلکنندۀ گلوکز مصرفی کل بدن است ،بهشكل
سریع با بیتمرینی کاهش مییابد ( )24-2۷ازسویدیگر ،بیتمرینی ،فعالیت لیپوپروتئین لیپاز را
بهسرعت کاهش میدهد ،اما منجر به افزایش لیپید پس از غذا میشود ()1۷-26
پيام مقاله :درمجموع ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از الگوی هرمی دوگانه و
برنامههای مشابه با این الگو که از مقاومت باال و تكرار کمتر استفاده میکنند ،برای افزایش و حفظ
قدرت و استقامت عضالنی مناسبتر میباشد و اگر ورزشكاران قدرتی ـ توانی درصدد انجام تمرین با
وزنه بهمنظور ارتقای توانایی ورزشی خود میباشند بهتر است از برنامۀ تمرینی الگوی هرمی دوگانه
استفاده کنند؛ زیرا پس از تمرین ،فاکتورهای موردنظر را بهمیزان زیادی افزایش میدهد .همچنین
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معكوس قرار میگیرد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of four weeks of detraining after one
period of strength training with two loading patterns (double-pyramid & reverse step) on
muscle strength, endurance, body composition and Hormonal changes in young wrestlers.
For this aim, 14 wrestlers from city of Rasht participated in this study voluntarly (age
17.30± 2.42 years; height 170.41± 6.14 cm; weight 72.29±13 Kg; and BF% 12.39± 7.39).
They had a history of training at least 6 months and were randomly divided in 2 groups;
double-pyramid (7); and reverse step loading (7). Isotonic strength and endurance bench
press and leg press, isometric hand and leg strength and endurance, Body composition and
certain anabolic and catabolic hormones before and after a 8 weeks training period as well
as after a 4 weeks detraining period are measured. Maximum strength and endurance
isotonic and isometric between two training groups on upper body muscles; and lower
body muscles after an 8 weeks training but after a 4 weeks detraining The factors
mentioned decreased significantly (P<0.05). Both groups reduced the amount of
testosterone, cortisol, epinephrine and norepinephrine had increased, but significantly
increased cortisol dual pyramid group as compared to the reverse was increased stepwise.
Also body fat msss hssn�
t defrr nnt signffnnnntly btt ween two rrii ning groups. The bbove
data suggest that after a short detraining period of 4 weeks Concentrations of anabolic
hormones and decreasing catabolic hormone concentrations are increased. The use of a
dual pyramid pattern more suitable for the above mentioned factors, it seems.

Keywords: Detraining, Strength and Endurance Muscle, Loading Patterns Strength,
Hormone.
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