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کارها پس از یک دوره مسابقۀ و میوستاتین کاراتهIGF-1نسینگ بر سطوح سرمی یتأثیرمصرف مکمل ج
سازيشبیه

1، هادي باغبان2، شادمهر میردار*1یمیرحهیانس
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19/7/93: تاریخ پذیرش1/11/92:تاریخ دریافت
یدهچک

هاي عضالنی، تنظیم و تحریک نقش مؤثري در پاسخ به انقباضIGF-1عامل رشد میوستاتین و :هدف
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مکمـل جنسـینگ بـر سـطوح سـرمی      . کنندمتابولیسم عضالت ایفا می

.استIGF-1فاکتورهاي رشد میوستاتین و 
-تجربـی دو سـو کـور پـیش    الـب طـرح نیمـه   کـاران باشـگاهی درق  نفر از کاراته16لذا :روش پژوهش

آزمون به دو گروه جنسینگ و دارونما تقسیم شدند قبل و بعد از مصرف یکماهۀ مکمل و پس از یک پس
هـا از تحلیـل واریـانس    بـراي آنـالیز یافتـه   . گیري خون انجـام شـد  سازي شده، نمونهدوره مسابقۀ شبیه

.مستقل استفاده شدtو آزمون LSDگیري مکرر همراه با آزمون تعقیبی اندازه
کنندة مکمل جنسینگ سطح سرم میوستاتین و سطح سـرم  ها نشان داد در گروه دریافتیافته: هایافته

IGF-1 05/0(سـازي شـده بـود    تحت تأثیر مصرف مکمل جنسینگ و فعالیت شـبیهP< .(   سـطح سـرم
). >05/0P(یش داشـتند  بعد مصرف نسبت به قبل مصرف مکمـل افـزا  IGF-1میوستاتین و سطح سرم 
نسبت به بعد از مصرف کاهش  و سـطح سـرم   IGF-1سازي شده سطح سرم ولی پس از مسابقۀ شبیه

).>05/0P(داري داشت میوستاتین افزایش  معنی
در پـی  IGF-1ودار سطح سـرم فـاکتور رشـد میوسـتاتین     پس با توجه به افزایش معنی:گیرينتیجه

انسـولین در رشـدبدنی، افـزایش    رسد با توجه به نقش فاکتور رشد شبهمصرف یکماهۀ مکمل به نظر می
اثار آنابولیسمی و ترمیم بافتی بدن و نیز نقشی که میوستاتین در کنترل هومئوستاز انرژي و متابولیسـم  

بنابراین پیشـنهاد مـی شـود کـارکرد ایـن      . شودنسینگ در این فرآیند نمایان مییگلوکز دارد اهمیت ج
.هاي ورزشی رقابتی مورد توجه قرار گیرددر فعالیتمکمل گیاهی

سازي شدة کاراتهنسینگ، مسابقۀ شبیهی، مکمل جIGF-1میوستاتین، : واژگان کلیدي
 E-mail: enciehrahimi@gmail.com
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مقدمه
لیکی هاي آنابولیکی و کاتابورسد واکنشها و تمرینات ورزشی بر ترکیب بدنی، به نظر میبا اثربخشی مکمل

و میوستاتین IGF-1عضالت اسکلتی تحت تاثیر فاکتورهاي رشدي و تغییرات هورمونی است فاکتور رشد
).25(کنند این زمینه ایفا مینقش موثري در

هاي منفی توده عضالنی تنظیم کنندهاست که بعنوان یکی ازTGE-Βمیوستاتین یک عضو خانواده
بیان در عضله اسکلتی به گردش خون ترشح می شود و در سطح میوستاتین بعد از). 30(شود شناخته می

، کاهش )مهار کننده چرخه سلولی(P21به افزایش بیان IIBعضالنی از طریق اتصال به گیرنده اکتیوین 
شود فاکتورهاي تنظیمی میوژنیک و در نهایت کاهش تکثیر و تمایز سلولهاي اقماري در میوفیبرهاي بالغ می

کند و گلوکوکورتیکوئیدها سطح گلوکز آن ظاهرا توسط گلوکوکورتیکوئیدها افزایش پیدا میو اعمال ). 24(
سرم را افزایش داده و در نتیجه سبب تحریک آزاد شدن انسولین و مهار بازجذب گلوکز توسط سلول هاي 

میوستاتین هنگامی که ).19(شود مهار میوستاتین موجب افزایش توده عضالنی می). 37(گردند عضالنی می
شود که مانع رشد عضله دهی آغاز میکند چندین آبشار سیگنالبا یک گیرنده طبیعی پیوند برقرار می

عامل رشد دیگري که در هموستاز بافتی به بقاي سلولی و ). 18(گرددشوند و موجب آتروفی عضله میمی
ها اهمیتبه عنوان یکی از آنIGF-1کند فاکتورهاي رشد شبه انسولینی هستند کهماندگاري آن کمک می

در عضله اسکلتی افزایش بیان فاکتور ). 13و 7(تاثیرات متابولیکی مشابه انسولین دارد IGF-1. زیادي دارد
رشد شبه انسولینی و فاکتور رشد مکانو همراه با کاهش بیان میوستاتین براي اثربخشی هیپرتروفی ناشی از 

). 28(تمرینات ورزشی ضرروي است 
ها نشان هاي مخصوص به خود را دارند و پژوهشهاي غذایی به عنوان مکمل ورزشی، ویژگیکملم

دهد ها نشان میبررسی). 3(ها ممکن است در بهبود عملکرد ورزشکاران مؤثر باشند دهد که برخی از آنمی
- میIGF-1و افزایش سطوح استراحتی ) 5و9(میوستاتین سرمی سطوحتمرینات ورزشی، موجب کاهش

و در برخی از مطالعات انجام گرفته ، گزارشی از اثر بخشی تمرینات ورزشی بر سطح سرمی ) 32و 16(شود 
IGF-1 36و 6(ارائه نگردید .(

انجام شد، محققان دریافتند IGF-1در مطالعاتی که براي جلوگیري از سرطان کولون، بر بیان ژن 
شده و در جلوگیري از سرطان کولون نقش IGF-1م هاي ورزشی موجب کاهش غلظت سطح سربرنامه

گیري از همه علوم از جمله هاي ورزشی مختلف به بهرهموفقیت در عملکرد رشته). 21(کند موثري ایفا می
هاي غذایی نیاز دارد بنابراین مربیان و ورزشکاران، در جستجوي عاملی هستند که هر چند تغذیه و مکمل

.را افزایش دهدهاناچیز شانس پیروزي آن
باشد که به جهت وجود ترکیباتی نظیر جین یکی از گیاهان دارویی بومی شرق آسیا میجینسینگ

از لحاظ آثـار ترکیبات جین سینوزید در جینسینگ. سینوزید از خواص دارویی باالیی برخوردار است
وRb1جین سینوزید عمده براي مثال دو ترکیب . فارماکولوژیکی ممکن است در تضاد با یکدیگر باشند

Rg1این تضاد بر اثر تعدیل ). 23(شوند تحریک سیستم اعصاب مرکزي میترتیب موجب تضعیف وبه
آثار فارماکولوژیک . داردهاي بدن را در تعادل نگه میکننده این گیاه نقش به سزائی داشته و فعالیت

ن سینوزیدها نبوده بلکه به ترکیبات دیگر مانند نسینگ متعدد و پیچیده هستند که تنها مـــربوط به جییج
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اکسیدان و ها نیز بستگی دارد که داراي خــواص آنتیاسید وانیلیک و سالیسیالت، )گلیکانپپتیدو(پاناسن 
.)26(باشند خستــگی میآثـار ضد
زا،استرسعواملبرابردربدنمقاومتافزایندهمی شود کهمحسوبآداپتوژنعنوانبهجینسینگگیاه

همچنین .شوداستفاده میروحیمحركیکعنوانبههمچنین.باشدمیخستگیوضعفاضطراب،تروما،
–محور هیپوتاالموسداشته و جین سینوزیدها بطور عمده اي طریقاثرعصبی مرکزيسیستمبرجینسینگ

است که باعث اکسیژن رسانی مسرشار از ترکیبی به نام ژرمانیوجینسینگ. کندمیعملآدرنال–هیپوفیز
).1(شود ها میبه سلول

جینسینگ، اکسیده شدن اسیدهاي چرب را در حین فعالیت جسمی طوالنی تشدید نموده و بدین 
فعالیـت افزون براین نشان داده شده است که جینسینگ. دهدوسیله ذخایر گلیکوژن عضالت را افزایش می

ي پایین آورنده گلوکز خون و عصاره آبی جنسینگ حاوي ماده).29(دهد حرکتی را نیز افزایش می
). 2(باشد هاي خونی میي عوارض ناشی از دیابت از جمله کنترل چربیکاهنده

گرم در روز در میلی200با دوز هفته مصرف مکمل جینسینگ9تا 6هاي پژوهشی نشان داد که یافته
تنفسی، ضربان قلب را هايی، ظرفیت حیاتی، حجمورزشکاران مرد اکسیژن مصرفی، ظرفیت استقامت

اجراي ورزشی همچنین مصرف بلند مدت مکمل جینسینگ). 33(دهد افزایش و تولید الکتات را کاهش می
هفته ، 3میلی گرم در مدت 200به میزانو اثر ارگوژنیک مصرف مکمل جینسینگ) 22(کند را تشدید می

گیري هاي استاندارد و مکملعصاره). 17(اد جوان سالم متوسط است براي بهبود ظرفیت ورزش برروي افر
بررسی نشان داد ). 16(شود بلند مدت جنسینگ موجب بهبود در اجرا و عملکرد ورزشی سالمندان می

هفته تاثیر قابل مالحظه اي بر آستانه الکتات و اجراي 8در روز به مدت گرم مکمل جینسینگ3مصرف
). 31(دارد ورزشی مردان جوان ن

هاي غالب پژوهشهاي ذکر شده با توجه به اینکهبنابراین با توجه به نتایج متفاوت موجود در پژوهش
در پیشین بر روي مردان انجام گرفته است و تحقیقات محدودي در مورد تأثیر مصرف مکمل جینسینگ

جستجوي چگونگی واکنش مکمل شود این مطالعه با این نگاه ویژه درصدد است تا به بانوان مشاهده می
هاي شایع در بین بانوان یعنی رشته کاراته بپردازد، که تاکنون مورد در بانوان در یکی از رشتهجینسینگ

در ورزشکاران زن، نیازمند رسد تأثیر مصرف مکمل جینسینگتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است به نظر می
است که آیا بانوان هم می توانند از مصرف مکمل از قبیل لذا  این پرسش قابل تامل. مطالعات جدي است

تواند نقش آن ها را در سود ببرند؟ عالوه براین اثر بخشی مکمل فوق در دوره زمانی مربوطه میجینسینگ
با عنایت به نکات فوق محقق براین باور است،انجام . واکنش نسبت به فاکتورهاي رشدي منتخب روشن سازد

کاي جوان، بر در دختران کاراتهدي در خصوص اثر بخشی مصرف مکمل جینسینگهاي کاربرپژوهش
به همین جهت در پژوهش حاضر سعی شده به . رسدسطوح فاکتورهاي رشدي منتخب ، ضروري به نظر می

کا و میوستاتین دختران کاراتهIGF-1این پرسش پاسخ داده شود که مکمل جن سینگ بر فاکتورهاي رشد 
از یک دوره مسابقه شبیه سازي شده چه تأثیري دارد؟با سابقه پس
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روش پژوهش
کا دختر شهرستان نفر کاراته54جامعه آماري آن . هاي نیمه تجربی بوداین پژوهش از نوع پژوهش

کیلوگرم بودند که به صورت داوطلبانه در پژوهش 60الی50سال در بازه وزنی16-18ساري در رده سنی 
اند و سیکل قاعدگی منظم برخوردار سابقه بیماري خاصی و مصرف دخانیات نداشتهحاضر شرکت کردند و 

و جینسینگکا به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه برابر نفر کاراته16بودند، از بین افراد داراي شرایط
.کنترل تقسیم شدند

هی حضور یابند، ابتدا در ها خواسته شد در یک جلسه توجیها در این پژوهش از آنبراي شرکت آزمودنی
ها، اجراي مورد اهداف پژوهش و چگونگی مراحل مختلف تحقیق، روش تمرین، نحوه مصرف مکمل

از . ها داده شدهاي احتمالی ناشی از تمرین، اطالعات الزم به آزمودنیهاي الزم و آگاهی از آسیبآزمون
ي خود را حفظ کنند و از انجام هر گونه سازي، رژیم غذایی عادآزمودنی خواسته شده که در حین مکمل

. هاي روزمره زندگی خودداري کنندفعالیت دیگر با شدت بیشتر از فعالیت
هاي نیم لیتري به و پودر جوانه گندم  به ترتیب براي گروه آزمایش و دارونما در بستهمکمل جینسینگ

یا گرم مکمل جینسینگ5/2ه حاوي صورت محلول در آبمیوه بطور کامال مشابه آماده گردید که هر بست
گرمی دریافت 5/2عدد قوطی محلول 2به مدت یک ماه یک بسته حاوي ها روزانه گروه. دارو نما بود

با توجه به اینکه براي زمان مصرف مکمل . کردهمان روز مصرف می) 20و 8(هاي کرد که در ساعتمی
ها توصیه شد در ها به آزمودنیف برخی از مکملاي وجود نداشت بر اساس زمان مصرپیشینهجینسینگ

دقیقه 10روزهاي تمرین، یک قوطی از محلول را ترجیحاً یک ساعت قبل از تمرین و دیگري را بالفاصله 
. پس از تمرین مصرف کنند

دقیقه تمرینات فشرده تخصصی کاراته بود که به صورت روزانه یک 75تمرینات روزانه شامل حدود 
دوره مسابقه 4سازي شده نیزدر اجراي مسابقه شبیه. شدروز در هفته برگزار می5در روز و جلسه تمرین

.بوده استدقیقه5دقیقه، 10دقیقه،15هاي زمانی اي در فاصلهکاراته در زمان دو دقیقه
ظم ها شامل افرادي بودند که داراي قاعدگی منظم بودند و داشتن قاعدگی منبا توجه به اینکه نمونه

. شرایط اولیه انتخاب نمونه بوده است، خونگیري از ورید بازویی و در مرحله فاز لوتئال انجام شدیکی از 
-اي در فاز فولیکولی بود، از آن خونسیکل جنسی  بر اساس چرخه تخمدان تعریف شده است و اگر نمونه

از کیت تجاري االیزا استفاده شد گیري غلظت سرمی، فاکتورهاي رشد به منظور اندازه. گیري به عمل نیامد
از کشور آلمان و کیت مربوط به میوستاتین ) Medeigenost(متعلق به شرکت IGF-1که کیت مربوط به
Intra(تحت لیسانس آمریکا تولید چین بود که هر دو کیت از دقت درون سنجی golaryمتعلق به شرکت 

assay (برخوردار بودند.
مستقل استفاده tو آزمون LSDآنالیز واریانس اندازه گیري مکرر، آزمون تعقیبی ها از براي آنالیز داده

EXCELو SPSS-16تجزیه و تحلیل آماري با نرم افزار . شد - در ضمن سطح معنی. انجام گرفت2007
. شددر نظر گرفته>05/0Pداري 
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هایافته
IGF-1 : سرم میانگین سطحIGF-1در گروه . ر سه مرحله بررسی شدو دارونما ددر گروه جینسینگ

لیتر بوده که بعد از مصرف نانوگرم بر میلی5/482قبل از مصرف IGF-1جینسینگ، میانگین سطح سرم 
در بعد IGF-1سطح سرم . باشددرصد افزایش می34/12لیتر تغییر یافته که نشانه نانو گرم بر میلی542به

درصد کاهش 92/6تغییر یافت که نسبت به بعد از مصرف مکمل لیتر نانو گرم بر میلی5/504ازمسابقه به 
بطورکلی در گروه جنسینگ سطح . داشت ولی این میزان کاهش به حدي نبود که به سطح اولیه خود برسد

IGF-1در گروه دارونما میانگین میزان . درصد افزایش داشت56/4اش بعد از مسابقه نسبت به سطح اولیه
IGF-1 درصد کاهش به 79/10نانو گرم بر میلی لیتر بوده که بعد از مصرف با 00/505قبل از مصرف

درصد 99/5نسبت به بعد از مصرف مکمل با نانو گرم بر میلی لیتر تغییر یافته و در بعد از مسابقه50/450
.)1شکل . (لیتر تغییر کرد که از سطح اولیه خود پایین تر استنانو گرم بر میلی50/477افزایش به 

هاي مختلف در دو گروهدر زمانIGF-1میانگین میزان .1شکل 
IGF-1داري اختالف معنی#در دو گروه جینسینک و دارونما در مرحله  بعد از مصرف؛ IGF-1وتاتفداري معنی* 

هاوهلهدار بین معنیتفاوتنشان دهنده €در دو گروه جینسینک و دارونما در مرحله  بعد از مسابقه؛ 

در . و دارونما در سه مرحله بررسی شدسرم میوستاتین در گروه جینسینگمیانگین سطح : میوستاتین
لیتر بوده که بعد از مصرف به نانو گرم بر میلی38/422میانگین میوستاتین قبل از مصرف گروه جینسینگ

سطح سرم میوستاتین . بوددرصد 57/16لیتر افزایش یافت که میزان افزایش آن نانو گرم بر میلی38/492
درصد افزایش داشته 91/27درصد و نسبت به قبل از مصرف 72/9بعد از مسابقه نسبت به بعد از مصرف 

در گروه دارونما میانگین . لیتر بودنانوگرم در میلی25/540است که میوستاتین در این مرحله برابر با 
درصد کاهش به 15/21یتر بوده که بعد از مصرف با لنانو گرم بر میلی25/443میوستاتین قبل از مصرف 

سطح میوستاتین در بعد از مسابقه نسبت به بعد از مصرف دارونما . لیتر تغییر یافتگرم بر میلینانو50/349
سطح میوستاتین در بعد از مسابقه نسبت . لیتر تغییر کردنانو گرم بر میلی364درصدي به 15/4با افزایش 

).2شکل (درصدي داشت88/17ف کاهش به قبل از مصر
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هاي مختلف در دو گروهمیانگین میزان میوستاتین در زمان.2شکل
-IGFداري اختالف معنی#در دو گروه جینسینک و دارونما در مرحله بعد از مصرف؛ میوستاتینداري تفاوت معنی* 

هادار بین وهلهنشان دهنده تفاوت معنی€در دو گروه جینسینک و دارونما در مرحله  بعد از مسابقه؛ 1

نتایج مقایسه اي مراحل اندازه گیري فاکتورهاي رشد در گروه جنسینگ 
IGF-1: سطح سرم میانگینIGF-1در گروه . در گروه جینسینگ و دارونما در سه مرحله بررسی شد

بوده که بعد از مصرف لیترنانوگرم بر میلی5/482قبل از مصرف IGF-1نسینگ میانگین سطح سرم یج
سطح سرم ). >05/0P(باشد درصد افزایش می34/12لیتر تغییر یافته که نشانه نانوگرم بر میلی542به

IGF-1 92/6لیتر تغییر یافت که نسبت به بعد از مصرف مکمل نانوگرم بر میلی5/504در بعد ازمسابقه به
بطورکلی در گروه . ه به سطح اولیه خود برسددرصد کاهش داشت ولی این میزان کاهش به حدي نبود ک

در گروه دارونما . درصد افزایش داشت56/4اش بعد از مسابقه نسبت به سطح اولیهIGF-1جینسینگ سطح 
درصد 79/10لیتر بوده که بعد از مصرف با گرم بر میلینانو505قبل از مصرف IGF-1میانگین میزان 

یافته و در بعد از مسابقه نسبت به بعد از مصرف مکمل با لیترتغییر نانو گرم بر میلی 50/450کاهش به 
شکل (تر است لیتر تغییر کرد که از سطح اولیه خود پاییننانوگرم بر میلی50/477درصد افزایش به 99/5
1.(

در . نسینگ و دارونما در سه مرحله بررسی شدیسرم میوستاتین در گروه جمیانگین سطح :میوستاتین
لیتر بوده که بعد از مصرف بهگرم بر میلینانو38/422ز مصرف جنسینگ میانگین میوستاتین قبل اگروه 

سطح سرم . )>05/0P(درصد بود57/16افزایش یافت که میزان افزایش آن لیترگرم بر میلینانو38/492
درصد 91/27درصد و نسبت به قبل از مصرف 72/9میوستاتین بعد از مسابقه نسبت به بعد از مصرف 

در . )>05/0P(لیتر بودنانوگرم در میلی25/540افزایش داشته است که میوستاتین در این مرحله برابر با 
لیتر بوده که بعد از مصرف با گرم بر میلینانو25/443وستاتین قبل از مصرف گروه دارونما میانگین می

سطح میوستاتین در بعد ازمسابقه نسبت . یافتلیتر تغییر گرم بر میلینانو50/349درصد کاهش به 15/21
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سطح میوستاتین . لیتر تغییر کردگرم بر میلینانو364درصدي به 15/4به بعد از مصرف دارونما با افزایش 
).2شکل (داشتدرصدي88/17در بعد از مسابقه نسبت به قبل از مصرف کاهش 

ر گروه جینسینگ نتایج مقایسه اي مراحل اندازه گیري فاکتورهاي رشد د
در این بخش مقایسه دو گروه  از نظر سطح تغییرات در مراحل مختلف انجام شده درصد :فاکتور رشد

تغییرات در طی مراحل محاسبه شد و سپس بین دو گروه دارونما و آزمایش میزان این تغییرات مقایسه 
. گردید

IGF-1:داري بین میانگین معنیدهد تفاوت ن میگیري مکرر نشانتایج آزمون آنالیز واریانس اندازهIGF-1

وجود ) قبل و بعد از مصرف مکمل و و بعد از فعالیت(گیري مرحله مختلف اندازه3در گروه جینسینگ در 
ترین سطح قبل از مصرف در پایینIGF-1سطح آن نشان دادLSDنتایج آزمون تعقیبی ). >05/0P(دارد 

داري در بعد ازمسابقه نیز کاهش معنی) >05/0P(داري داشته یش معنیخود بوده و در بعد از مصرف افزا
نسبت به قبل از مصرف افزایش بعد از مسابقهIGF-1سطح ) >05/0P(نسبت به بعد از مصرف داشته 

.)1شکل (دار  نبودداشته ولی این افزایش معنی
داري بین میانگین دهد تفاوت معنیگیري مکرر نشان میواریانس اندازهنتایج آزمون آنالیز :میوستاتین

قبل و بعد از مصرف مکمل و بعد از (گیري مرحله مختلف اندازه3میوستاتین در گروه جینسینگ در 
سطح میوستاتین قبل ازمصرف در نشان دادLSDنتایج آزمون تعقیبی ) >05/0P(وجود دارد ) فعالیت
که این مقایسه پس از مسابقه ) >05/0P(اري داشته دترین سطح بوده اما بعد ازمصرف افزایش معنیپایین

عالوه براین سطح . دهدگیري نشان مینسبت به بعد از پایان دوره مکمل) >05/0P(داري نیز افزایش معنی
شکل ()>05/0P(داري است میوستاتین بعد از مسابقه نسبت به قبل از مصرف آن نیز موید افزایش معنی

2.(

گیريبحث و نتیجه
ماه مکمل و تمرین منظم هاي تحقیق مالحظه شد در بررسی درون گروهی مصرف یکا توجه به یافتهب

کا در پی یک دوره مسابقه و میوستاتین دختران کاراتهIGF-1بر سطوح اختصاصی، در گروه جینسینگ
مراحل بعد از و میوستاتین درIGF-1داري داشته و مقایسه میانگین تغییرات سطح سازي تاثیر معنیشبیه

و دارونما هاي جینسینگمصرف نسبت به قبل از مصرف و بعد از مسابقه نسبت به بعد از مصرف، بین گروه
از طریق نشان دادند عصاره ریشه جینسینگ) 4(خاکپور و همکاران . اختالف معنی داري وجود داشته است

در تحقیقی به خواص آنتی ) 1(مکاران مهار باز جذب سروتونین اثر شبه ضد افسردگی دارد و حسینی و ه
حسینی و . شده، دست یافتندسیکلوفسفامیدسمیتکه منجر به کاهشجینسینگگیاهعصارهاکسیدانی
درصد 50نزدیک ي جینسینگدر تحقیقی دریافتند میزان قند خون گروه دریافت کننده) 2(همکاران 

به IGF-1حین فعالیت ورزشی با کاهش سطح هاي تحقیق که در در راستاي یافته. کاهش داشته است
. همراه بود
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هاي در  تحقیقی با عنوان تاثیر فعالیت بر بیان فاکتور رشد نشان دادند واکنش) 25(گلد اسپیک و یانگ 
تمرینات . آنابولیکی و کاتابولیکی عضالت اسکلتی تحت تاثیر فاکتورهاي رشدي و تغییرات هورمونی است

ها زایی آنهاي ساختاري عضالت اسکلتی و افزایش چگالی مویرگی و ویژگی رگژگیورزشی در تغییرات وی
موثر هستند و در این میان  برخی از فاکتورهاي رشدي از جمله فاکتور رشد شبه انسولین، فاکتور رشد 

نتایج. بعد از فعالیت ورزشی همراه بوده استIGF-1کنند، با کاهش سطح میمکانیکی نقش موثري ایفا 
IGF-1دهد که تنش فعالیت نظامی کوتاه مدت در مردان سالم جوان، میزان نشان می) 34(تحقیق نیندل 

که آهتیاینن و همکاران در سال در حالی. آوردگانه را پایین میسهIGFBP-3و IGF-1، و نیز IGFBP-3و 
بر غلظت پروتئین گیرنده روز ریکاوري پس از تمرین مقاومتی سنگین 2هاي خود تاثیر در پژوهش2011

فاکتور رشد شبه انسولینی و بیان فاکتور رشد مکانیکی را در مردان AR mRNAآندروژن عضله اسکلتی و 
در مقایسه با قبل از ورزش IGF-1 Eaو MGFنتایج نشان داد بیان . )16(جوان مورد مطالعه قرار دادند

مبنی بر عدم ) 27(، حامید و همکاران )6(جبی و همکارانها با نتایج تحقیق ریابد همچنین یافتهافزایش می
هاي تحقیق با در بررسی فاکتور رشد میوستاتین یافته. همسو نبوده استIGF-1تاثیر فعالیت ورزشی بر

مبنی بر افزایش سطح میوستاتین ) 19(، بیش و همکاران )35(همکاران، سارمی و)37(هاي ویلوگبی یافته
همسو نبوده زیرا قراخانلو ) 10(هاي قراخانلو و همکاران شی همسو بوده است ولی با یافتهبعد از فعالیت ورز

هاي خود اظهار کردند که داشتن فعالیت ورزشی منجر به کاهش سطح میوستانین و همکاران در یافته
. شودمی

. شوند وجب می، بدن با تقاضاهاي زیادي روبروست که تغییرات فیزیولوژیکی بسیاري را مهنگام ورزش
هر چه شدت فعالیت بیشتر باشد حفظ هموستاز . براي ادامه حیات باید هموستاز ثابت نگه داشته شود

هاي مورد نیاز طی ورزش به وسیله دستگاه عصبی انجام بسیاري از تنظیم. دشواري بیشتري خواهد داشت
این دستگاه . ي بدن در ارتباط استهادستگاه دیگري وجود دارد که به طور واقعی با تمام سلول. شودمی

دهد، ها پاسخ میکند و به سرعت به آنتمام تغییرات را ثبت می. کندهمواره محیط درونی بدن را کنترل می
این همان دستگاه غدد درون ریز است که . شودتا اطمینان حاصل کند همستاز دچار اختالل شدید نمی

دستگاه هورمونی با کنترل اعمال متابولیک .)11و 8(ال می کند خود را با رهاسازي هورمون ها اعمکنترل 
هایی موسوم بهباشد که باعث ساخت پروتئینهاي موثر هورمون رشد میسرو کار دارد که از جمله هورمون

IGF-1ي ي میانی در هستهدر بخش برجسته درناحیه. ها مشابه انسولین استهستند که آثار این پروتئین
آرکوئیت هیپوتاالموس با میانجیگري آدرنالین و نورآدرنالین فعال شده و در ورید باب در هیپوفیز قدامی 

را تولید IGF-1رود وا میهکند و این هورمون از طریق خون به کبد و سایر بافتهورمون رشد را تولید می
)13و 12(کند می

استرسی هايدر برخی از مطالعات مشاهده شد که فعالیت بدنی شدید باعث باال رفتن هورمون
ها به تکوالمیناهاي کرود با افزایش شدت فعالیت ترشح هورمونشود که انتظار میمی) هاتکوالمیناک(

در نتیجه فسفوریالز شوداسکلتی مییش لیپولیز در درون عضلهیابد وموجب افزاصورت توانی افزایش می
در این نوع .شودکبد میفسفوریالز سبب افزایش کاتالیز گلیکوژن در عضله اسکلتی و.ابدیافزایش می

از سویی دیگر . کندانسولین در خون تغییر میرشد،کورتیزول وGHهايغلظت هورمون،هافعالیت
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هاي تاثیرات آنزیمی آن است که باعث افزایش سطوح آنزیمزیولوژیک تمرینات ورزشیمهمترین تاثیر فی
شود اسیدهاي چرب آزاد در کنار گلیکوژن این فرایند باعث می. شودها میدرگیر در بتااکسیداسیون چربی

ل خستگی ترین دلیالبته در رقابتی مثل کاراته عمده. فراخوانده شوند و لذا گلیکوژن کمتري تخلیه شود
شود که سپس به الکتات همچنین در این رقابت ها اسیدالکتیک تولید می. هاي پر انرژي استتخلیه فسفات

- با توجه به اینکه بدن ورزشکاران تحت تمرینات هوازي آمادگی براي رقابت.گرددو یون هیدروژن تجزیه می
چرخه کوري و فرایند گلیکونئوژنز به گلوکز یا بدن الکتات را رو به کبد  برده و از طریق،اندها بدست آورده
این ،هاي پرانرژي و گلوکز استها فسفاتاز آنجا که سوخت اصلی هم در این رقابت.کندقند تبدیل می

،هاهمچنین بدنبال این فعالیت. ریکاوري تسهیل گردد و خستگی به تاخیر بیفتدود کهفرایند باعث میش
کند و تمام کند که جریان خون و اکسیژن رسانی رو تسهیل میا میتراکم مویرگی هم افزایش پید

.)11(کند فرایندهاي فوق رو تسهیل می
بدن با انجام . شودمی) اسیدهاي چرب(ها هاي هوازي، اکسیژن موجب تجزیۀ قندها و چربیدر ورزش

شود دهنده، باعث میلشود هوا به عنوان یک انتقاوسیلۀ هوا احاطه میعملیات ورزشی در محیط خشک به
کردن باال بماند و این باالبودن دماي بدن باعث افزایش میزان ها پس از ورزشکه دماي بدن تا ساعت

شود و سطح کلسترول خون را پایین متابولیسم و درنتیجه مصرف بیشتر انرژي و کاهش درصد چربی می
ها چربی. سوزاندگردد و انرژي بدن را میمیساعت درجه حرارت بدن به حالت عادي بر18آورد و بعد از می

از دیدگاه سنتی بافت ). 15(گیرند اند و از قندها پیشی میاي دارند و سوخت اصلیدر بدن نقش برجسته
گلیسیرید حرکت کرده، انرژي گلیسیرید است و زمانی که به انرژي نیاز است این تريتريچربی محل ذخیره 

رسان زیادي کند و ملکول پیامریز عمل میبافت چربی به عنوان یک سلول درون. دکننمورد نیاز را تأمین می
بافت چربی گلوکز را از مایع خارج سلولی از . طور موضعی تأثیرات سیستمیک دارندکند که بهرا آزاد می

ها وزومدهنده در دستگاه گلژي و انددر شرایط عادي این انتقال. کندجذب میGLUT4دهنده طریق انتقال
شود و جذب گلوکز را جا میقرار دارد و اندکی بعد از تحت تأثیر قرارگرفتن انسولین به غشاي پالسمایی جابه

) .1(دهد در بافت چربی افزایش می
IGF-1ها با گرفتن قند از شود این سلولهاي کبد باعث میبا عملکردي مشابه انسولین با اثر به سلول

اي هاي ماهیچهت گلیکوژن، قند خون را کاهش دهند و با تجمع گلیکوژن در سلولخون و ذخیرة آن به صور
هاي چربی، استفاده از چربی به همچنین با اثر به بافت. انرژي را افزایش دهد- به عنوان یک منبع سوخت-

وان در صورت نبود یا کمبود انسولین در خون، بدن از چربی به عن. کندعنوان منبع سوخت را متوقف می
انسولین به عنوان مرکز کنترل متابولیسم بدن انسولین و فاکتور رشد شبه. کندمنبع سوخت استفاده می

شود و این تغییرات به بنابراین فعالیت بدنی موجب تغییرات مهمی در سطوح هورمونی می. کندعمل می
هاي فیزیولوژیک مؤثرند و در ها تقریباً بر تمام جنبههورمون. هاي بدنی بستگی داردشدت و مدت فعالیت

هاي ها به هورموناز بین این هورمون. نماینداصل به عنوان بخش مکمل سیستم عصبی مرکزي عمل می
هاي کاتابولیک متعاقب اي که اگر هورمونگونهاست بهتوجه بیشتري شده) کاتابولیک-آنابولیک (متابولیک 

ن می باشد و یا اگر تعادل بین هورمون هاي آنابولیک و فعالیت افزایش یابند نشانۀ فشار باالي تمری
ها به یکدیگر برد و نسبت این هورمونکاتابولیک برقرار باشد ورزشکار در حالت آمادگی خوبی به سر می
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یک جلسه تمرین شدید و یا طوالنی . باشدشاخص بسیار سودمندي براي تعیین وضعیت آمادگی فرد می
تغییر در این تعادل . قت در تعادل بین روندهاي آنابولیک و کاتابولیک گرددممکن است موجب تغییرات مو
طرف دیگر تکرار جلسات تمرینی سنگین بدون دورة بازیافت کامل از. استبه شدت و مدت تمرین وابسته

ین انسولدر این تحقیق رابطۀ فاکتور رشد شبه). 14(مدت در این تعادل گردد تواند موجب اختالل طوالنیمی
ترین فاکتور هاي کاتابولیک بیش از یک به عنوان یک هورمون آنابولیک و میوستاتین به عنوان یکی از مهم

. استها مورد توجه قرار گرفتهسایر هورمون
تواند بر تغییرات سطح میوستاتین بر افزایش یا کاهش آن نقش همچنین مصرف مکمل و فعالیت می

بنابراین منطقی است که . شودی باعث افزایش قدرت و تودة عضالنی میمهار میوستاتین سرم. داشته باشد
اند که علت ها نیز با این نتایج متناقضفعالیت بدنی منجر به کاهش بیان میوستاتین گردد ولی برخی از یافته

اعث گیري میوستاتین باشد، که بگیري، روش و مدت تمرین و یا روش اندازهتواند در زمان نمونهتفاوت می
میوستاتین پس از سنتز در ). 16(شود میوستاتین بر اثر یک فعالیت ورزشی میافزایش یا کاهش سطح 

IIBهاي عضالنی به گیرندة اکتیوین نوع عضلۀ اسکلتی به گردش خون ترشح شده و سپس در سطح سلول

اي را طی ترجمهسبا توجه به اینکه پروتئین میوستاتین پس از سنتز تعدادي تعدیالت پ. شودباند می
لذا . تواند نمایانگر سطح گردش خونی و شکل فعال میوستاتین باشدمیوستاتین دقیقاً نمیmRNAکند می

). 10(است میوستاتین قدرت و تودة عضالنی افزایش یافتهmRNAدر برخی از مطالعات علیرغم افزایش 
و میوستاتین نمود پیدا MURF-1و ATROGIN-1آتروفی ناشی از کاهش فعالیت بدنی با مارکرهاي 

و ATROGIN-1شدن فعال. کنندفعالیت می3کینون، لیگازکردن یوبیمرکرهاي آتروفی با فعال. کندمی
MURF-1 عالوه بر بیان ژنی آنها که تحت کنترل آتروفی هست سبب افزایش فعالیت کاتابولیکی و

). 2(شود شدن یا کاهش فعالیت آنابولیکی میبلوکه
گیريیجهنت

میوستاتین در بین دختران وIGF-1سطح فاکتور رشد ماه مکمل جنسینگ و فعالیت ورزشی بر مصرف یک
شود و افزایش قدرت فعالیت ورزشی باعث تحریک ترشح هورمون رشد می. داري داشتکار تأثیر معنیکاراته

رشد بر روي میوستاتین، ایجاد و اندازة عضله، با اثرترکیبی نظریۀ سوماتومدین و عمل مستقیم هورمون
. کندشود و با انقباض عضله مستقیماً، مصرف محیطی گلوگز را در غیاب انسولین تسهیل میمی
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Abstract
Aim: The growth factor myostatin and IGF-1 play a major role in response
to muscular contractions and in the regulation and stimulation of muscles
metabolism. This research aim is to study the effects of ginseng on the
myostatin and IGF-1.
Method: Therefore, 16 athletes were selected. The research was constructed
as a two-way blinded semi- experimental, pre-post test with a control group.
Participants were divided into two groups: Ginseng and placebo. Blood
sampling was done before and after one month supplementation and after a
simulated competition.Data analysis was done by repeated measures analysis
of variance, LSD post hoc and independent T-test.
Results: Results showed that level of myostatin and IGF-1 were influenced
by using ginseng and simulated competition (P<0.05) and the levels of
myostatin and IGF-1 were increased after supplementation compared with
pre supplementation (P<0.05). There were a significant decrease in IGF-1
(P<0.05) and increase in myostatin (P<0.05) after simulated competition.
Conlusion: So that a significant increase in myostatin and IGF-1 levels after
one month ginseng supplementation. Seems that the role of insulin-like
growth factor in physical growth, increasing anabolism effects, body tissue
regeneration and also the role of myostatin in controlling energy homeostasis
and glucose metabolism, the importance of Gensing supplementation
appears in this process. Therefore it is suggested that herbal supplement
performance to be considered in the competitive exercises.

Keywords: Myostatine, IGF-1, Ginseng supplement, Karate simulated
competition
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